دليلك إلى قبرص
تم إعداد هذا الدليل في إطار المبادرة:
دليل المعلومات لرعايا البلدان الثالثة مع معلومات عامة حول قبرص
(Information Guide for Third Country Nationals with General Information
)about Cyprus

( ،CY/2016/AMIF/SO2.NO1.1.1صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج وجمهورية قبرص ،مدة
البرنامج.)2020-2014 :

تم إعداد هذا الدليل ألغراض إعالمية فقط وال يمكن الحصول على أي حقوق من محتوياته .بذل شركاء
المشروع قصارى جهدهم ليشمل الدليل معلومات حديثة وموثقة ودقيقة وشفافة ،إال أنهم ال يكفلون دقتها
واكتمالها .جُمعت المعلومات الواردة في "دليلك إلى قبرص" من مصادر موثوق بها مثل هيئة السياحة
القبرصية ومكتب الصحافة واإلعالم والوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية .أي معلومات
واردة هنا عرضة للتغيير دون إخطار .تم التحقق من كل المعلومات الواردة في هذا الدليل خالل الفترة الممتدة
من فبراير/شباط إلى مارس/آذار  .2017لهذا السبب ،يجب أن يتحقق القراء من دقة المعلومات الواردة في
هذا الدليل بمساعدة الجهات المعنية .ال يُستخدَم "دليلك إلى قبرص" إال كدليل للمعلومات وال يُعتبَر ملزمًا تحت
أي ظرف من الظروف .إن صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج ،وجمهورية قبرص ،و،INNOVADE LI LTD
و ،CARDET LTDوالهيئة المتعاقدة/المعنية ال يتحملون مسؤولية أي خطأ يرد في هذا الدليل ،أو أي ضرر
مباشر أو غير مباشر ناجم عن هذه المعلومات.

تمهيد
إنه لشرف أن ُتقدم هذه النسخة التي تمت ترقيتها من دليل المعلومات الذي يهدف إلى إعطاء
معلومات عامة عن قبرص من ناحية الثقافة والتعليم وخدمات الرعاية الصحية واالقتصاد
والتوظيف والنظام السياسي والتاريخ والجغرافيا لرعايا البلدان الثالثة.
ُع َّد هذا الدليل بعد دراسة وتحليل لمصادر موثوق منها محليًا وأوروبيًا .من المتصور أن يساعد
الدليل في فهم المجتمع القبرصي ويسهل عملية االندماج فيه .أود استغالل هذه الفرصة لشكر كل
من تعاون في هذا المشروع وساهم في إكماله بنجاح.

كونستانتينوس كيبريانو
رئيس وحدة الصناديق األوروبية
وزارة الداخلية ،جمهورية قبرص
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مقدمة
يقدمدليلك إلى قبرص معلومات عامة عن قبرص ،في محاولة لتسهيل اندماج رعايا البلدان الثالثة
في المجتمع القبرصي .كما يعزز االحترام والتقدير المتبادلين بين رعايا البلدان الثالثة والمجتمع
المحلي من خالل المساعدة على الوصول إلى عدد من األنشطة اليومية والحصول على عدد من
الحقوق والواجبات األساسية .والهدف الرئيسي من هذا الدليل التشجيع زيادة مشاركة رعايا البلدان
الثالثة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقبرص.
يتكون "دليلك إلى قبرص" من الفصول التالية:
 .1الجغرافيا :يحتوي هذا الفصل على معلومات عن الجغرافيا والمناخ والبيئة الطبيعية
الخاصة بقبرص ،فضالً عن التفاصيل الديموغرافية وعرض موجز للمدن الكبرى.
 .2التاريخ :يتم عرض تاريخ قبرص حسب الترتيب الزمني من عصر ما قبل التاريخ إلى
العصر الحاضر.
 .3الثقافة :يلخص هذا الفصل العناصر المهمة في الثقافة والعادات والتقاليد القبرصية.
 .4النظام السياسي :يتطرق هذا الفصل إلى النظام السياسي في قبرص وعمليات المشاركة
المدنية وفوائد عضوية قبرص باالتحاد األوروبي.
 .5االقتصاد :يتم عرض االقتصاد القبرصي بتركيز خاص على نظام المصارف
والضرائب وخياراته المتاحة أمام رعايا البلدان الثالثة.
 .6التوظيف والعمل :يقدم هذا الفصل نظرة شاملة عن سوق العمل المحلية مع إشارة إلى
الفئات الوظيفية والهيئات العامة المسؤولة عن رعايا البلدان الثالثة وعالقات العمل
الخاصة بهم وأوضاع إقامتهم.
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 .7التعليم :يلخص هذا الفصل تفاصيل نظام التعليم القبرصي عن طريق التركيز على
حقوق رعايا البلدان الثالثة.
 .8الرعاية الصحية وخدمات التأمين االجتماعي :يناقش هذا الفصل نظام الرعاية الصحية
في قبرص وحقوق وواجبات رعايا البلدان الثالثة ،ويتناول قضايا ذات صلة بخدمات
التأمين االجتماعي الخاصة بهؤالء الرعايا.
 .9الحصول على الخدمات :يقدم هذا الفصل معلومات عن كيفية الحصول على قائمة
بالخدمات العامة مثل المياه والكهرباء وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
واإلنترنت والنقل والخدمات البريدية.
 .10جهات اتصال مفيدة :يعرض هذا الفصل معلومات االتصال بالدوائر العامة والهيئات
والمنظمات المفيدة.
تم جمع محتوى هذا الدليل عن طريق مصادر من المؤسسات الحكومية المختصة ،والمنشورات
الصادرة عن مكتب الصحافة واإلعالم ،والبوابة الرسمية لجمهورية قبرص ،وهيئة السياحة
القبرصية ،وهيئات أخرى .عالوة على ذلك ،فقد أُجريت العديد من المقابالت مع موظفين/
متخصصين يعملون في المجاالت وثيقة الصلة.
إن "دليلك إلى قبرص" من إعداد الشركة االستشارية INNOVADE LI LTD
( ،)www.innovade.euبالتعاون مع مركز النهوض بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا
التعليمية .)www.cardet.org( CARDET LTD ،والهيئة المتعاقدة/المسؤولة هي صندوق اللجوء
والهجرة واإلدماج بوزارة الداخلية في جمهورية قبرص .ويشترك في تمويل هذا المشروع صندوق
اللجوء والهجرة واإلدماج ( )%90( )AMIFوجمهورية قبرص (.)%10
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نظرة شاملة عن الدولة
االسم الرسمي

تعداد السكان

العاصمة
المساحة
المناخ
اللغات الرسمية
الطوائف الدينية
متوسط العمر
الواردات
الصادرات

جمهورية قبرص
( 848300 / 940100المناطق الخاضعة لسيطرة جمهورية قبرص))2015 ،Cystat( .
ال يشمل مجموع عدد السكان المستوطنين غير الشرعيين من تركيا .أما التركيب السكاني المقدّر حسب
الطائفة ،فهو كالتالي:
 طائفة القبارصة اليونانيين  701000أو %74,5 طائفة القبارصة األتراك  91800أو %9,8 المقيمون األجانب  147300أو %15,7نيقوسيا
 9251كيلومتر مربع
 مناخ البحر األبيض المتوسط حار جاف صي ًفا وبارد شتا ًء متوسط درجة الحرارة  19,2درجة مئوية ( 67درجة فهرنهايت) متوسط الرطوبة النسبية %61,7اللغتان اليونانية والتركية (يتم التحدث أيضًا باإلنجليزية على نطاق واسع)
 المسيحيون األرثوذكس %78 المسلمون %18 الموارنة واألرمن والالتين %4 الذكور)2015 ،CyStat( 79,8 : اإلناث)2015( 83.5 :السلع االستهالكية ،والنفط ومواد التشحيم ،واآلالت ،ومعدات النقل
ثمار الحمضيات ،والبطاطس ،واألدوية ،واإلسمنت ،والمالبس ،ومنتجات الزيتون ،ومنتجات األلبان

الناتج المحلي اإلجمالي ( )GDPلكل فرد  23351دوالرً ا أمريكيًا ()2016
العملة

اليورو

سعر الصرف

 1يورو =  1,055دوالر أمريكي ( 9مارس/آذار )2017

رمز الدولة على اإلنترنت

 .cyو( .euكعضو في االتحاد األوروبي)

الرمز الهاتفي للدولة

+357

الناتج المحلي اإلجمالي :هو القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في دولة ما في فترة معينة.
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الجغرافيا

yhpargoeg

الجغرافيا
 1-1الموقع الجغرافي
قبرص هي ثالث أكبر جزيرة في البحر األبيض المتوسط بعد جزيرتي صقلّية وسردينيا بمساحة
تبلغ  9251كيلومتر مربع .وتقع في الركن الشمالي الشرقي من البحر األبيض المتوسط على بعد
 380كلم من اليونان (جزيرتي رودس وكارباثوس) ،و 300كلم شماالً من مصر ،و 105كلم غربًا
من سوريا ،و 75كلم جنوبًا من تركيا.

اوروﺑﺎ
إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ

ﺗﺮﻛﯿﺎ
ﺳﻮرﯾﺎ

آﺳﯿﺎ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻗﺒﺮ ص

اﻟﯿﻮﻧﺎن

إﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺼﺮ

ﻟﯿﺒﯿﺎ

إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
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 2-1الطقس  -المناخ
تتمتع قبرص بمناخ البحر المتوسط الذي يتميز بصيف حار جاف وشتاء معتدل ممطر .وطوال
العام ،تتراوح مستويات الرطوبة بين  %65و .%95تنعم قبرص بـ  11,5ساعة من أشعة الشمس
الساطعة يوميًا خالل أشهر الصيف و 5,5ساعات يوميًا خالل فصل الشتاء .يبين الجدول أدناه
متوسط درجات الحرارة الدنيا والقصوى خالل أشهر الشتاء والصيف في شتى أنحاء قبرص.
متوسط درجات الحرارة الصغرى والكبرى
المدينة/المنطقة

متوسط درجة
الحرارة الدنيا
خالل الشتاء

متوسط درجة
الحرارة القصوى
خالل الصيف

نيقوسيا

 10-23درجة مئوية

 44-37درجة مئوية

ليماسول

 12-22درجة مئوية

 42-34درجة مئوية

الرنكا

 11-22درجة مئوية

 40-33درجة مئوية

بافوس

 12-23درجة مئوية

 35-30درجة مئوية

برودروموس
(ترودوس)

 6-14درجة مئوية

 35-27درجة مئوية

فاماغوستا

11-21درجة مئوية

 38-32درجة مئوية

 3-1البيئة الطبيعية
تحتوي قبرص على منطقتين جبليتين :جبال ترودوس ،التي تمتد بطول الجانب الجنوبي الغربي من
الجزيرة وجبال بنتاداكتيلوس بطول الساحل الشمالي منها .أعلى قمة في جبال ترودوس هي جبل
أوليمبوس ،ويبلغ ارتفاعه  1951متر.
وتشمل الثروة النباتية في قبرص مجموعة كبيرة من النباتات سواء من األنواع الشائعة أو النادرة.
ويؤدي المزج بين المناظر الطبيعية المتنوعة وعلم التشكل (المورفولوجيا) إلى ثروة من النباتات
وإنشاء المحميات الطبيعية والحيوية للعديد من الحيوانات التي تعيش على الجزيرة .وهناك حيوان
ً
رمزا وطنيًا لقبرص يسمى "الموفلون القبرصي" ،وهو مجموعة فرعية من الخراف
فريد يعد
البرية ،كما أنه أحد األنواع المحمية بالجزيرة.
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الموفلون القبرصي
صورة :هيئة السياحة القبرصية

 4-1المعلومات الجغرافية
وف ًقا للتقرير الديموغرافي لعام  )Demographic Report of 2015( 2015الذي أعدته دائرة
اإلحصاء بجمهورية قبرص ،فقد نما إجمالي عدد السكان في عام  2015إلى  848300نسمة.

 5-1المدن  -المقاطعات
تنقسم قبرص إلى  6مقاطعات ،يُط َلق على كل منها اسم عاصمتها اإلدارية .وهى كالتالي:


نيقوسيا



ليماسول



الرنكا



بافوس



فاماغوستا



كيرينيا

يدير كل مقاطعة مأمور المقاطعة الذي يتبع وزارة الداخلية .يؤدي مأمور المقاطعة دور المنسق
الرئيسي ألنشطة جميع الوزارات في مقاطعته.
مشهد بانورامي لنيقوسيا
صورة :هيئة السياحة القبرصية

 | ايفارغجلا19

نيقوسيا
نيقوسيا هي عاصمة قبرص وتقع وسطها ،وهي مركز أعمال وتجارة حديث .كما أنها مركز
المكاتب والمصالح والهيئات الحكومية .وبها القصر الرئاسي ومجلس النواب والوزارات
والسفارات والقنصليات األجنبية فضالً عن مقرات المصالح والدوائر الحكومية التي تقدم الخدمات
لرعايا البلدان الثالثة .وتحتوي نيقوسيا  -المشهورة ببيئتها المشجعة على األعمال  -على مقرات
الكثير من الشركات المحلية والدولية الكبرى .يُقدَّر عدد سكان مقاطعة نيقوسيا المقيمين بحكم
القانون بحوالي  330000مقيم ،بينما يبلغ عدد المقيمين بالمناطق الحضرية حوالي  241400مقيم
(.)2016 ،CyStat

ﻧﯿﻘﻮﺳﯿﺎ

أماكن للزيارة
شارع ليدرا :يقع شارع ليدرا في المدينة القديمة بنيقوسيا ،وهو أحد مناطق التسوق األكثر ازدحامًا
في المدينة ،وهو مخصص بشكل أساسي للمشاة .ومعالمه الرئيسية المتاجر الكبرى والمقاهي.
حديقة الغابات الوطنية بأثاالسا :تقع حديقة الغابات الوطنية بأثالسا في الجزء الجنوبي الشرقي
من العاصمة ،وهي منطقة كثيرة الخضرة مما يجعلها مرتعًا للنباتات والحيوانات المحليةُ .تستخدَ م
الحديقة ألبحاث الغابات والزراعة وهي مناسبة لألنشطة االستجمامية.

شارع ليدرا
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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ليماسول
ليماسول هي ثاني أكبر مدينة في الجزيرة ويُقدَّر تعداد سكانها بحوالي  180300نسمة؛ ويشير هذا
الرقم إلى تعداد سكان المناطق الحضرية في ليماسول ،بينما يُقدَّر عدد السكان المقيمين في المقاطعة
بحكم القانون بحوالي  237000نسمة ( .)2016 ،CyStatوتضم ليماسول ميناء الجزيرة الرئيسي
كما أنها منتجع سياحي بارز .وهي مركز مصانع النبيذ الرئيسية في الجزيرة .وتشتهر المدينة
باثنين من مهرجانات الجزيرة األكثر حيوية :احتفاالت الكرنفال في الربيع التي تعود أصولها
للعصور القديمة ،ومهرجان النبيذ الذي يقام في سبتمبر/أيلول من كل عام.

ليماسول  -قلعة العصور المتوسطة في كولوسي
صورة :هيئة السياحة القبرصية

ﻟﯿﻤﺎﺳﻮل
أماكن للزيارة
متحف/قلعة العصور الوسطى في ليماسول :تقع قلعة العصور الوسطى المشيدة في القرن الثالث
عشر ،في قلب البلدة القديمة وتشتهر بهندستها المعمارية المصونة التي ترجع إلى العصور
الوسطى .ويوجد بها المتحف القبرصي للعصور الوسطى.
الحدائق العامة :تقع الحدائق العامة بطول طريق ليماسول الساحلي ،حيث يقام مهرجان النبيذ في
سبتمبر/أيلول من كل عام.
مارينا ليماسول :تم افتتاح مارينا ليماسول الجديدة ومجموعة مباني الواجهة البحرية الجديدة في عام
 .2014وهو يجمع بين المساكن األنيقة والمارينا كاملة الخدمات مع مجموعة منوعة من المطاعم
والمتاجر.
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الرنكا
الرنكا مدينة ساحلية تشتهر بمرساها ،وممشاها الممتد بطول النخيل الموازي للبحر ،ومعابدها
المسيحية واإلسالمية ذات األهمية الثقافية والتاريخية الكبيرة .يُقدَّر عدد سكان المناطق الحضرية
في الرنكا بحوالي  84900مقيم ،بينما يبلغ عدد المقيمين بحكم القانون في المقاطعة حوالي
 144200مقيم ( .)2016 ،CyStatويقع أكبر مطارات الجزيرة  -وهو مطار الرنكا الدولى -
في ضواحي المدينة .على الجانب الشرقي من المطار ،يمكن أن يستمتع الناس بشاطئ ماكينزي
الشهير.

بحيرة الرنكا المالحة ،أليكي
صورة :هيئة السياحة القبرصية

ﻻرﻧﻜﺎ

أماكن للزيارة
بحيرة الرنكا المالحة :تجد العشرات من الطيور المهاجرة مثل طيور البشروش ملجأ ً في هذه
البحيرة القريبة في رحالت هجرتها .تقع البحيرة المالحة بالقرب من مسجد تكية هالة سلطان.
شاطئ فينيقوديس :يُع ّد شاطئ النخيل الذي يسميه المحليون "فينيقوديس" أحد الشواطئ األكثر
شهرة في قبرص ويزوره اآلالف من الناس سنويًا .المنطقة الموازية للساحل هي أهم معالم المدينة
كما أنها منطقة رائجة لما بها من مقا ٍه وحانات .وتعد المنطقة مركز مهرجان "كاتاكليسموس"
(الطوفان) الصيفي الذي يقام في الرنكا لمدة ثالثة أيام.
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شاطئ فينيقوديس
صور :مكتب الصحافة واإلعالم 2010
(عرض الوسائط المتعددة)

بافوس
تقع بافوس في الجزء الجنوبي الغربي من قبرص ،ويُقدَّر عدد سكان المناطق الحضرية فيها
بحوالي  63600مقيم ،بينما يبلغ إجمالي عدد المقيمين بحكم القانون في المقاطعة حوالي 90200
مقيم ( .)2016 ،CyStatكانت بافوس عاصمة الجزيرة في الكثير من العصور القديمة .ومطار
بافوس الدولي هو ثاني أكبر مطار في البالد .ونظرً ا لموقع المقاطعة والمسافة الفاصلة بينها وبين
عاصمة الجزيرة ،يوجد في بافوس مكاتب محلية لكل المصالح الحكومية لتقديم خدمة أفضل للسكان
المحليين.

ﺑﺎﻓﻮس

أماكن للزيارة

بيترا تو روميو (صخرة أفروديت)
صورة :هيئة السياحة القبرصية

صخرة أفروديت – بيترا تو روميو :تقع "بيترا تو روميو" (صخرة أفروديت) بين ليماسول
وبافوس .ووف ًقا لألساطير اليونانية ،فإن أفروديت ،إلهة الجمال والحب ،نشأت من زبد البحر في
هذه المنطقة .وترتبط "بيترا تو روميو" (صخرة أفروديت) باألساطير التي تدور حول البطل
البيزنطي ديغينيس أكريتا الذي ألقى بصخرة ضخمة على المسلمين وحطم سفنهم وبالتالي منعهم من
غزو الجزيرة .وما زالت الصخرة موجودة بالمكان؛ لذا سميت المنطقة باسمها.
حديقة أكاماس الوطنيةُ :تعرف حديقة أكاماس الوطنية بأنها أغنى وأجمل مكان في قبرص من حيث
النباتات والحيوانات وتستخدم كمأوى ألنواع مختلفة من الطيور والثدييات .ويخضع جزء كبير من
الحديقة لحماية دائرة الغابات القبرصية.
حديقة أكاماس الوطنية
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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فاماغوستا
كانت فاماغوستا المنتجع السياحي األكثر شهرة في قبرص ،وأيضًا المركز التجاري األكثر أهمية
قبل الغزو التركي في عام  .1974ال تخضع مدينة فاماغوستا والجزء األكبر من المقاطعة إلى
الحكم الفعلي لجمهورية قبرص بسبب االحتالل التركي .تحولت أيا نابا وبروتاراس في المنطقة إلى
منتجعات سياحية رائجة.

منظر للبحر  -منطقة فاماغوستا
صورة :هيئة السياحة القبرصية

ﻓﺎﻣﺎﻏﻮﺳﺘﺎ

أماكن للزيارة
رأس غريكو :أُعلنت رأس غريكو ،والمعروفة أيضًا بكهف غريكو ،حديقة غابات وطنية وهي
منطقة محمية مميزة بجمال الطبيعة الفريد باإلضافة إلى تكوينات المنحدرات الصخرية الساحرة.
وتقع على الساحل الجنوبي الغربي من قبرص ،بين أيا نابا وبروتاراس وهي تمثل مكا ًنا شعبيًا
للغوص واستكشاف عالم البحار الغني بالموارد الطبيعية.

رأس غريكو
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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كيرينيا
كيرينيا ،التي تقع على الساحل الشمالي من قبرص ،هي المقاطعة األصغر حجمًا بين كل المقاطعات
الست بالجزيرة .يش ّكل جبل بنتاداكتيلوس النصف الغربي من منطقة كيرينيا الجبلية .وقد أجبر
الغزو التركي القبارصة اليونانيين على مغادرة المدينة عام  .1974ومنذ ذلك الحين ،ال تقع تحت
الحكم الفعلي لجمهورية قبرص.
ميناء كيرينيا
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

ﻛﯿﺮﯾﻨﯿﺎ
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التاريخ

yrotsih

التاريخ
 1-2مقدمة
تقع قبرص في ملتقى القارات الثالث – آسيا وإفريقيا وأوروبا .وهذا الموقع اإلستراتيجي
والجغرافي بين الشرق والغرب لقبرص جعلها مركز جذب منذ القدم ،مما أسفر عن الغزوات
المتكررة من الدول والحضارات األخرى .يعرض الجدول التالي ملخصًا ألهم العصور التاريخية
للجزيرة.

نظرة شاملة مختصرة عن العصور التاريخية لقبرص
التاريخ

العصر

1050-8200
قبل الميالد

عصر ما قبل التاريخ

 1050قبل الميالد –
 330بعد الميالد

العصر الهندسي
والعتيق
والكالسيكي
والهيليني
والروماني

1191-330
بعد الميالد

العصر البيزنطي

1489-1191
بعد الميالد

عصر الفرنجة

1571-1489
بعد الميالد

الحكم الفينيسي

المعالم الرئيسية


اكتشاف النحاس



تحول قبرص إلى واحدة من أكبر مراكز إنتاج النحاس



تحول قبرص إلى واحدة من المراكز الثقافية األساسية في حوض البحر
األبيض المتوسط



تبعية قبرص إلى آشور ومصر والفرس على التوالي



تحرير اإلسكندر األكبر لقبرص من الفرس



تبني قبرص لنظام اإلدارة الروماني خالل العصر الروماني



االعتراف باستقالل الكنيسة القبرصية



أول غارة عربية عاتية على قبرص



استيالء الملك ريتشارد قلب األسد على قبرص



الملك ريتشارد قلب األسد يبيع قبرص إلى الفرنجة



فرض الكنيسة الالتينية



تنازل الفرنجة عن مملكة قبرص لصالح الفينيسيين



تشييد الجدران الفينيسية في نيقوسيا وفاماغوستا



تشييد المدرسة اليونانية



الغزو العثماني لقبرص
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1878-1571
بعد الميالد

الحكم العثماني

1960-1878
بعد الميالد

الحكم البريطاني

 1960بعد الميالد –
الوقت الحاضر

االستقالل –
الوقت الحاضر



نضال الكنيسة من أجل الحفاظ على الديانة واللغة اليونانية من خالل
تشييد المدارس



شنق المطران كيبريانوس كيبريانوس وغيره من األساقفة بسبب ما ُزعِ م
من التخطيط لتمرد ضد الهيمنة العثمانية



تنازل تركيا عن قبرص لصالح إنجلترا



إعادة هيكلة النظام اإلداري والقانوني القبرصي بواسطة البريطانيين



ثورة القبارصة اليونانيين بقيادة المنظمة الوطنية للمناضلين القبارصة
( )ΕΟΚΑضد الحكم البريطاني 1959-1955



بعد انتهاء النضال الذي استمر لمدة  4سنوات واتفاقيات لندن-زيوريخ،
أُعلِنت قبرص جمهورية مستقلة ()1960



انسحاب طائفة القبارصة األتراك من الهياكل الحكومية ()1963



انقالب المجلس العسكري بقيادة أثينا ()1974



الغزو التركي واحتالل القوات التركية لـ  %37من الجزيرة ()1974



انضمام جمهورية قبرص لالتحاد األوروبي ()2004؛ وتعليق العمل
بقواعد االتحاد األوروبي في األماكن التي تحتلها تركيا منذ عام 1974



اعتماد اليورو ()2008

تحتوي األقسام التالية على وصف لكل عصر.

 2-2عصر ما قبل التاريخ ( 1050 - 8200قبل الميالد)
خالل هذه الحقبة ،اشتغل السكان بشكل أساسي في صيد األسماك والصيد العادي والزراعة .ساهم
اكتشاف النحاس بشكل أساسي في التطور والتعديالت الحاصلة في حياة وثقافة سكان الجزيرة.
وأصبحت قبرص أكبر مركز إلنتاج وتجارة النحاس .شهدت نهاية القرن الثالث عشر استيطان
إغريق آخايا األوائل للجزيرة.

 3-2من العصر الهندسي إلى العصر الروماني ( 1050قبل الميالد 330-بعد الميالد)
العصر الهندسي والعتيق والكالسيكي
خالل هذه الحقبة ،كانت الدول المدن القبرصية العشرة تجاهد من أجل المحافظة على استقاللها
ولكنها ه ُِزمت في نهاية المطاف واحتلها الغزاة األجانب الواحد تلو اآلخر .وكان من ضمن هؤالء
ً
مركزا
الغزاة اآلشوريون والمصريون والفرس .وفي الوقت ذاته ،تطورت قبرص تدريجيًا لتصبح
سياسيًا وثقافيًا مرمو ًقا في منطقة البحر األبيض المتوسط.

العمالت النحاسية
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم
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العصر الهيليني
حرر اإلسكندر األكبر ،ملك مقدونيا ،قبرص من قبضة الفرس في عام  332قبل الميالد ،وضم
ً
حديثا واتحدت الجزيرة من جديد.
الجزيرة إلى إمبراطوريته .تم حل الدول المدن التي تم تأسيسها
ً
عاصمة .أدت األحوال السلمية التي سادت فيما بعد على الجزيرة إلى
وتم إعالنبافوس رسميًا
عصر مزدهر .ولكن في عام  58بعد الميالد ،وقعت قبرص تحت سيادة اإلمبراطورية الرومانية
ً
مميزا لهذه الحقبة.
الشرقية البيزنطية .تع ّد "مقابر الملوك" في بافوس أثرً ا

العصر الروماني
كانت نقطة التحول في تاريخ قبرص خالل العصر الروماني ( 30قبل الميالد  330 -بعد الميالد)
هي اعتناق سكان الجزيرة للمسيحية على يد الرسولين بولس وبرنابا اللذين زارا الجزيرة خالل
رسالتهم التبشيرية .وبوجه عام ،شهدت الثقافة القبرصية تطورً ا كبيرً ا خالل العصر الروماني.
تشمل بعض األمثلة األكثر أهمية على هذا التطور مسرحي سولي وكوريون.

مقابر الملوك
صورة :هيئة السياحة القبرصية

 4-2العصر البيزنطي ( 1191 – 330بعد الميالد)
كنيسة قبرص المستقلة :تم ضم قبرص إلى الجزء الشرقي من اإلمبراطورية الرومانية خالل
العصر البيزنطي ،والمعروفة باإلمبراطورية البيزنطية .نجحت كنيسة قبرص بجهودها المضنية
في أن تبقى مستقلة .وفي عام  488بعد الميالد ،اعترف اإلمبراطور البيزنطي زينون باستقاللية
كنيسة قبرص ومنح مطران قبرص وتابعيه االستقاللية التامة واالمتيازات الثالثة التالية:


التوقيع بالحبر األحمر



ارتداء عباءة حمراء في أثناء المراسم الرسمية



إمساك صولجان ملكي

مسرح كوريو
صورة :مكتب اإلعالم

وتعبيرً ا عن امتنان مطران قبرص أنثيميوس لإلمبراطور لتصديقه على استقالل كنيسة قبرص،
فقد أهداه مخطوطة القديس برنابا من إنجيل القديس م َّتى والتي اكتشفها المطران أنثيميوس في قبر
الرسول بالقرب من ساالميس.

مقبرة الرسول برنابا
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم
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الغارات العربية
بدأت الغارات العربية على قبرص خالل الفترة  649-648بعد الميالد .وفي النهاية ،هزم
اإلمبراطور نقفور الثاني العرب ومن ثم حرر الجزيرة معل ًنا نيقوسيا العاصمة الجديدة .وشيد
البيزنطيون خالل هذه الحقبة الديرين الشهيرين كيكوس وماخيراس.

بداية العصر الفرنجي
في عام  1191بعد الميالد ،تنبأ الملك ريتشارد قلب األسد باألهمية اإلستراتيجية لقبرص واحتل
الجزيرة .وبعد عام ،ثار السكان على السلطة البريطانية .وبعد أن أدرك ريتشارد قلب األسد مدى
صعوبة إبقاء السيطرة على الجزيرة ،باعها إلى الفارس الفرنسي غي دي لوزينيان ،وكان هذا
الحدث عالمة على بداية العصر الفرنجي.

 5-2العصر الفرنجي ( 1489-1191بعد الميالد)
فرض الكنيسة الالتينية :عانى الشعب القبرصي في العصر الفرنجي من البؤس والتالعب
واالضطهاد .ورأت ساللة لوزينيان الحاكمة من الملوك والملكات في قبرص (عائلة لوزينيان
الملكية) أنه لن يتم فرض مؤسساتها ولغتها إال إذا استبدلت الكنيسة األرثوذكسية اليونانية بالكنيسة
الالتينية .ولذلك ،واجه السكان العديد من الصعوبات ألن أغلبهم كان من المسيحيين األرثوذكس.
ً
نشاطا تجاريًا كبيرً ا نتيجة لالمتيازات
وخالل هذه الفترة ،شهدت مدينة فاماغوستا الساحلية
الممنوحة للتجار األجانب .وفي الوقت نفسه ،تحولت نيقوسيا إلى عاصمة ومركز رئيسي ألنشطة
ملوك الفرنجة .تزوج ملك قبرص الفرنجي جيمس الثاني كاترينا كورنارو من البندقية (فينيسيا).
وبعد مرور سنة ،أي في عام  ،1473عندما مات الملك جيمس الثاني ،خلفته كاترينا كورنارو في
تولي العرش ،وأُعلنت ملكة لقبرص على الفور .وفي النهاية ،تنازلت الوريثة عن الجزيرة في
 1489للبندقية ومن ثم وُ ضِ عت مملكة قبرص تحت السيطرة الكاملة للفينيسيين.

 6-2العصر الفينيسي ( 1571 – 1489بعد الميالد)
في أثناء العصر الفينيسي ،تزايد التهديد العثماني بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة .وقلق
الفينيسيون من خطر ضياع قبرص ،فشيَّدوا األسوار أو حصَّنوا األسوار الموجودة حول نيقوسيا
وكيرينيا وفاماغوستا .وفي الواقع ،تش ّكل األسوار حول نيقوسيا وفاماغوستا اآلثار المهيبة لهذه
الحقبة.
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دير كيكوس
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

اإلمبراطورية العثمانية في قبرص
تعود أصول العصر العثماني إلى عام  1570عندما غزا األتراك العثمانيون قبرص وفتحوا جميع
المدن ،باستثناء فاماغوستا ،التي قاومت بشجاعة لمدة  11شهرً ا .ويمثل سقوط فاماغوستا في
 1571البداية الرسمية لحكم جديد – الحكم العثماني.

 7-2الدولة العثمانية ( 1878 - 1571بعد الميالد)
بداية الحكم العثماني
ُ
طرد رجال الدين الالتينيين من الجزيرة بينما مُنحت االمتيازات إلى الكنيسة األرثوذكسية بقبرص
من بداية الحكم العثماني.

أسوار فاماغوستا
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

دور الكنيسة
لعبت الكنيسة األرثوذكسية دورً ا مهما في تعليم الشعب القبرصي .فخالل الحكم العثماني ،شيدت
الكنيسة القبرصية األرثوذكسية ورممت بضع مدارس ،مساهمة بهذه الطريقة في المحافظة على
الديانة واللغة اليونانية للسكان األرثوذكس القبارصة.

التنازل عن قبرص للبريطانيين
أدى افتتاح قناة السويس في عام  1869إلى اكتساب قبرص أهمية بالغة بالنسبة للبريطانيين؛ إذ
أنشأ افتتاح القناة ممرً ا إستراتيجيًا مهمًا بين البحر األبيض المتوسط والخليج العربي .وفي عام
 ،1878تنازلت تركيا  -بعد معاهدة سرية  -عن قبرص لصالح بريطانيا العظمى.

 8-2الحكم البريطاني ( 1960 – 1878بعد الميالد)
بداية الحكم البريطاني
تقبّل القبارصة اليونانيون االنتقال من اإلمبراطورية العثمانية إلى بريطانيا العظمى بحفاوة،
العتقادهم أن هذا سيحقق رغبتهم في الوحدة مع اليونان .ولكن توقعاتهم باءت بالفشل.

مئذنة المسجد ال ُعمَري
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم
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االستفتاء الشعبي
في  15يناير  ،1950أُجرى استفتاء شعبي عن الوحدة مع اليونان ،فصوَّ ت  %95,7من القبارصة
اليونانيين لصالح الوحدة .ولم يكن لنتائج االستفتاء أي تأثير على الموقف البريطاني.

النضال التحرري بقيادة المنظمة الوطنية للمناضلين القبارصة ()1959-1955
في عام  ،1955ثار القبارصة اليونانيون على الحكم البريطاني وبدؤوا النضال الوطني ضد
االستعمار بقيادة المنظمة الوطنية للمناضلين القبارصة ( ،)EOKAبهدف اتحاد الجزيرة مع اليونان.
تسبب الصراع الدائر في إنهاء الحكم البريطاني وأدى إلى استقالل قبرص.

 9-2استقالل قبرص ( 1960بعد الميالد  -الوقت الحاضر)

رفع العلم البريطاني في ميدان بافوس
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

إعالن استقالل قبرص
في فبراير/شباط  ،1959تم توقيع معاهدات كجزء من اتفاقيات زيوريخ ولندن وفي  16أغسطس/
آب من عام  ،1960أعلنت قبرص رسميًا كجمهورية مستقلة .وتم انتخاب المطران القبرصي
اليوناني ماكاريوس الثالث كأول رئيس لجمهورية قبرص والدكتور فاضل كوتشوك القبرصي
التركي كنائب للرئيس .وفي الوقت الحاضر ،يتم االحتفال بيوم استقالل قبرص في األول من
أكتوبر/تشرين األول بصفته العيد الوطني للدولة.

انسحاب القبارصة األتراك من الحكومة
في عام  ،1963تحت ذريعة التعديالت الدستورية المقترحة من ماكاريوس الثالث والصراع
الطائفي الالحق ،انسحب المسؤولون والنواب القبارصة األتراك من الحكومة.

االنقالب العسكري
في  15يوليو/تموز من عام  ،1974نظم المجلس العسكري انقالبًا عسكريًا بقيادة جنراالت أثينا
المتمردين وبدعم من بعض القبارصة اليونانيين وأطاح بالحكومة القبرصية .وساعدت الحكومة
البريطانية المطران ماكاريوس الثالث في الهروب للخارج من خالل القواعد العسكرية البريطانية
في قبرص .وفي الفترة التالية مباشر ًة ،حكم قادة االنقالب العسكري الجمهورية بشكل غير قانوني.

النضال التحرري بقيادة المنظمة الوطنية
للمناضلين القبارصة ()1959-1955( )EOKA
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

اتفاقيات زوريخ ولندن
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم
( 2010عرض الوسائط المتعددة)
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الغزو التركي
ورحَّ ل الغزو
في  20يوليو/تموز من عام  ،1974استغلت تركيا االنقالب كحجة لغزو الجزيرةَ .
التركي قرابة  200000من القبارصة اليونانيين من القطاع الشمالي من الجزيرة ومنذ ذلك الحين
تحتل تركيا  %37من أراضي جمهورية قبرص.
على الرغم من الجهود المتكررة ومختلف القرارات الصادرة عن األمم المتحدة ومجلس األمن
والمجلس األوروبي ،ما زالت القوات التركية تحتل القطاع الشمالي من قبرص بصورة غير
شرعية ،ولم يعد أكثر من  200000الجئ قبرصي إلى ديارهم ومنذ ذلك الحين ،وما زال المئات
من األشخاص مفقودين.

انضمام قبرص إلى االتحاد األوروبي
ً
عضوا كامل الحقوق في االتحاد
في األول من مايو/أيار من عام  ،2004أصبحت قبرص
األوروبي .وتضمَّن قانون االنضمام حكمًا ينص على تعليق تنفيذ قواعد االتحاد األوروبي على
المناطق غير الخاضعة للحكومة القبرصية (نتيجة الغزو التركي) .يُر َفع هذا التعليق حالما ُتح ّل
المشكلة القبرصية .وال تزال المحاوالت مستمرة من أجل التوصل إلى حل عادل وعملي للمشكلة
القبرصية.

اعتماد اليورو
في يناير/كانون الثاني من عام  ،2008اعتمدت قبرص اليورو كعملتها الرسمية لتحل محل عملتها
الوطنية وهي الجنيه القبرصي.
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الثقافة

erutluc

الثقافة
ُتع ّد قبرص جزيرة زاخرة بالتراث الثقافي .تعرض المتاحف والمكتبات والمعارض الفنية والمسارح
مجموعات رائعة من الفن األصلي القبرصي .تعطيك الصفحات التالية لمحات عن التراث الثقافي
والتقاليد القبرصية بما في ذلك المتاحف واآلثار.

 1-3المتاحف
نيقوسيا

المتحف األثري القبرصي
المتحف األثري القبرصي في نيقوسيا هو أقدم وأكبر متحف أثري على الجزيرة .وعندما تتجول
بين مجموعات المتحف الفريدة ،تشعر كأنك تعايش تاريخ قبرص الذي بدأ من العصر الحجري
الحديث ( 3900-7000قبل الميالد) إلى العصر البيزنطي ( 1191-330بعد الميالد).

الموسيقى والرقص
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

متحف ليفينتيو المحلي في نيقوسيا
متحف ليفينتيو المحلي هو متحف العاصمة الوحيد الذي يعرض تطور الحياة االجتماعية والتاريخية
في نيقوسيا من العصر النحاسي ( 3900قبل الميالد) حتى الوقت الحاضر.

متحف روتا لألطفال
متحف روتا هو متحف تفاعلي لألطفال ينظم أنشطة تساعد على تثقيف العقل والتحفيز على الخيال.

المتحف األثري القبرصي في نيقوسيا
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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ليماسول

متحف/قلعة العصور الوسطى في ليماسول
يقع متحف العصور الوسطى القبرصى ،ومقره قلعة المدينة ،بالقرب من الميناء القديم في قلب
المركز التاريخي لمدينة ليماسول .ويتكون من مجموعة كبيرة من المعروضات ،يرجع معظمها إلى
العصر البيزنطي والقرون الوسطى.

المتحف األثري في مقاطعة ليماسول
يضم المتحف مجموعة من المعروضات المستخرجة من مواقع أثرية في منطقة مقاطعة ليماسول
الكبرى ،وتعود للفترة من العصر الحجري الحديث إلى العصر الروماني.

المتحف األثري في مقاطعة ليماسول
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

الرنكا

المتحف األثري في مقاطعة الرنكا
يحتوي المتحف على معروضات فنية من مستوطنة العصر الحجري الحديث "تينتا" بكاالفاسوس
وأيضًا من البلدة القديمة "كيتي".

متحف بيريديز
ظهر المجموعة األثرية المعروضة في متحف بيريديز التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي
ُت ِ
للجزيرة على مدى آالف السنين .يعرض المتحف مجموعات من سنة  4000قبل الميالد وحتى
القرن  15بعد الميالد.

المتحف األثري في مقاطعة الرنكا
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

بافوس

المتحف األثري في مقاطعة بافوس
يضم المتحف األثري في مقاطعة بافوس مجموعات مكتشفة في مناطق بالمقاطعة ،يبدأ تاريخها من
العصر الحجري الحديث إلى القرن  1700بعد الميالد.

فاماغوستا

المتحف البحري "ثاالسا"
الهدف الرئيسي من المتحف إطالع الزوار على التراث البحري القبرصي وأهميته في تطور
الحضارة القبرصية منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.
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المتحف البحري "ثاالسا"
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

 2-3اآلثار الدينية
الكنائس المسيحية

كنيسة فانيروميني
ُ
شيّدت كنيسة فانيروميني عام  1872كتكريس لمريم العذراء وهي أكبر كنيسة في نيقوسيا .يحتوي
الضريح الرخامي شرق الكنيسة على رفات األساقفة والقساوسة الذين أعدمهم العثمانيون في عام
 .1821تقيم الكنيسة الشعائر الدينية طوال العام.

دير القديس نيقوال (دير القطط)
ربما يكون دير القديس نيقوال (دير القطط) أقدم دير في قبرص .تم تأسيس الدير بواسطة القديسة
هيالنة ،أم اإلمبراطور قسطنطين األول .وف ًقا لألثر ،أطلقت القديسة هيالنة اآلالف من القطط كي
تبيد األفاعي التي غزت المنطقة نتيجة القحط الشديد .واستمد الدير اسمه من هذا الحدث – دير
القديس نيقوال (دير القطط) .يقع الدير في كيب غاتا في الجنوب الشرقي من بحيرة أكروتيري
المالحة في ليماسول.

كنيسة فانيروميني
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

كنيسة القديس لعازر
ُتع ّد كنيسة القديس الزاروس في الرنكا نموذجً ا رائعًا للعمارة البيزنطية .وقد ُ
شيّدت الكنيسة في
القرن التاسع .ويمكن رؤية ضريح القديس لعازر تحت المحراب .وبجوار الكنيسة يوجد المتحف
الكنسي .وتقيم الكنيسة الشعائر الدينية طوال العام.

دير القديس نيوفيوتوس

دير القديس نيقوال (دير القطط)
صورة :هيئة السياحة القبرصية

أسس القديس نيوفيوتوس الدير في بافوس في حوالي عام  1200بعد الميالد .وكان المكان الذي
عاش فيه القديس نيوفيوتوس  -والمُسمّى "إنكليسترا" (الصومعة)  -عبارة عن هيكل صخري نحته
بنفسه وهو ّ
مزين باللوحات الجصية البيزنطية .ويقيم الدير الشعائر الدينية طوال العام.

دير القديسة نابا
يقع هذا الدير  -الذي ُ
شيِّد في القرن  16على الطراز المعماري بالقرون الوسطى  -في أيا نابا وهو
مكرس للقديسة نابا .ويتبع النزل الموجود على الجانب الشرقي من الدير مجلس الكنائس العالمي.
ويقيم الدير الشعائر الدينية طوال العام.
دير القديسة نابا
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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الكنائس المدرجة كتراث عالمي في منظمة اليونسكو
تندرج الكنائس البيزنطية القبرصية ضمن قائمة اآلثار التي تحميها اليونسكو وتعتبرها ً
تراثا ثقافيًا
عالم ًّيا .وهذه الكنائس كالتالي:


ستافروس تو أغياسمياتي (ترودوس ،مقاطعة ليماسول)



سوتيروس (ترودوس ،مقاطعة ليماسول)



تيميوس ستافروس (ترودوس ،مقاطعة ليماسول)



باناغيا تو أراكا (ترودوس ،مقاطعةنيقوسيا)



كنيسة القديس نيقوال (سوليا ،ترودوس ،مقاطعة نيقوسيا)



باناغيا بوديثو (سوليا ،ترودوس ،مقاطعة نيقوسيا)



باناغيا أسينو (سوليا ،ترودوس ،مقاطعة نيقوسيا)



القديس يوحنا المباديستيس (ماراثاسا ،ترودوس ،بين نيقوسيا وليماسول)



العذراء في موتوالس (ماراثاسا ،ترودوس ،بين نيقوسيا وليماسول)



سيد المالئكة ميخائيل (ماراثاسا ،ترودوس ،بين نيقوسيا وليماسول)

الكنائس الكاثوليكية

كنيسة تيميوس ستافروس الكاثوليكية
ُ
شيِّدت كنسية تيميوس ستافروس الكاثوليكية (كنيسة الصليب المقدس) في القرن التاسع عشر بعد
الميالد وتقع بالقرب من بوابة بافوس الواقعة بين أسوار نيقوسيا .وتقيم الكنيسة الشعائر الدينية
طوال العام.

كنيسة القديسة إكاتيريني الكاثوليكية
ُ
شيِّدت كنيسة القديسة إكاتيريني  -المكرسة للقديسة كاترين  -في ليماسول عام  1879على الطراز
المعماري األوروبي في هذا العصر .وتقيم الكنيسة الشعائر الدينية يوميًا.
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كنيسة بانايا أزينو
صورة :هيئة السياحة القبرصية

كنيسة تيراسانتا (األرض المقدسة) الكاثوليكية
ُ
شيِّدت كنيسة تيراسانتا (األرض المقدسة) ،التي تقع في الرنكا عام  ،1596و ُتعرف بكنيسة سانتا
ماريا ديلي غرازي .وتقيم الكنيسة الشعائر الدينية طوال العام.

المساجد
تشكل اآلثار اإلسالمية جزءًا ال يتجزأ من التراث الثقافي للجزيرة .ويوجد حاليًا ثمانية مساجد في
المنطقة الخاضعة للسيطرة الفعلية من قِبل جمهورية قبرص التي تدير بانتظام :مسجدين في المدينة
المسورة في نيقوسيا ومسج ًدا في دالي بمقاطعة نيقوسيا ومسجد تكية هالة سلطان في دروموالكسيا
والمسجد الكبير فيالرنكا ومسجدين في ليماسول ومسج ًدا في بافوس.

كنيسة تيراسانتا (األرض المقدسة) الكاثوليكية
صورة :هيئة السياحة القبرصية

المسجد ال ُع َمري
كان المسجد ال ُع َمري في السابق كنيسة مكرسة للقديسة مريم .وحوّ له القائد العثماني مصطفى باشا
إلى مسجد بعد االستيالء على نيقوسيا .تقام الصلوات الخمس في المسجد كل يوم وهو مفتوح للعامة
حتى في غير أوقات وجود المصليين.

المسجد الكبير
ُ
شيِّد المسجد الكبير في القرن السادس عشر وهو أحد أهم أماكن العبادة لمسلمي ليماسول.

مسجد تكية هالة سلطان
ُ
شيِّد مسجد تكية هالة سلطان في عام  648بعد الميالد تكريمًا للصحابية أم حرام وهي من محارم
ً
النبي محمد .وفقا لألثر ،ماتت أم حرام في هذه البقعة عندما سقطت عن دابتها في واحدة من
أولى الغارات العربية على الجزيرة .يشكل هذا المسجد واح ًدا من أهم أماكن العبادة المقدسة لدى
المسلمين ،وترتيبه الرابع بعد مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية والمسجد األقصى في
القدسُ .تقام الصلوات الخمس في هذا المسجد كل يوم وهو يقع في الجنوب الغربي من الرنكا
بالقرب من بحيرة أليكي المالحة.
مسجد تكية هالة سلطان
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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 3-3اآلثار التاريخية
بوابة فاماغوستا
ُ
شيِّدت بوابة فاماغوستا في القرن السادس عشر ،وهي إحدى بوابات األسوار الثالث األكثر
أهمية وفخامة التي يدخل منها المسافرون إلى مدينة نيقوسيا القديمة ويغادرونها .تؤدي البوابة
إلى فاماغوستا ،وهي الميناء األكثر أهمية في الجزيرة .واليوم ،هي بمثابة المركز الثقافي المحلي
لنيقوسيا.

موقع كوريون األثري

بوابة فاماغوستا
صورة :هيئة السياحة القبرصية

كانت كوريون دولة مدينة مهمة في العصور القديمة .وهي تتكون من قصور خاصة ذات أرضيات
فسيفسائية أنيقة ،إلى جانب المسرح اإلغريقي الروماني المهيب الذي ُ
شيِّد في القرن  .12واليوم ،تم
ترميم المسرح بالكامل ويُستخدم للعروض المسرحية والموسيقية .وهي تقع في غرب ليماسول على
الطريق المؤدية إلى بافوس.

مستوطنة العصر الحجري الحديث "كيروكيتيا"
مستوطنة العصر الحجري الحديث "كيروكيتيا"  -والتي يرجع تاريخها إلى عام  7000قبل الميالد -
من أكثر المواقع األثرية كماالً على الجزيرة وتعود إلى العصر الحجري الحديث .وهي مدرجة على
قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي منذ عام  .1988وهي تقع على بعد  32كم من الرنكا على
الطريق السريع بين نيقوسيا وليماسول.

موقع كوريون األثري
صورة :هيئة السياحة القبرصية

حديقة كاتو بافوس األثرية
تحتوي حديقة كاتو بافوس األثرية على آثار من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الوسطى .كما
أن األرضيات الفسيفسائية للقصور الرومانية وكذلك اآلثار األخرى مثيرة لالهتمام والفتة للنظر.
تشتمل الحديقة على آثار مثل األسكليبيون واألوديون واألغورا وقلعة "السارانتا كولونس" (األربعين
عمو ًدا) وحطام الكنيسة المسيحية القديمة "ليمينيوتيسا" ومقابر الملوك.

 4-3المسرح
ُتدين قبرص بالكثير في التطور الملحوظ الذي شهدته مسارحها إلى المركز القبرصي للمسرح
التابع لوزارة التعليم والثقافة .وباإلضافة إلى المركز القبرصي للمسرح ،هناك مسارح خاصة
أخرى بجميع مقاطعات الجزيرة.
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مستوطنة العصر الحجري الحديث "كيروكيتيا"
صورة :هيئة السياحة القبرصية

 5-3الموسيقى
الموسيقى الشعبية
ً
ارتباطا مباشرً ا بالتراث الموسيقي في اليونان القديمة ،والعصر
ترتبط الموسيقى القبرصية التقليدية
البيزنطي ،والجزر اليونانية .على الرغم من أن الموسيقى القبرصية قد كوّ نت مالمح خاصة لها
فإنها قد تأثرت بغزاة الجزيرة ومن بينهم األتراك والبريطانيون والفرنجة والفينيسيون .بعض
األدوات الموسيقية التقليدية هي الكمان والعود والناي القبرصي و"الطبلة".

الموسيقى اليوم
يتم تنظيم العديد من الحفالت الموسيقية التي يحييها الفنانون المحليون واألجانب على حد سواء
في قبرص كل عام .تشارك الكثير من الدوائر الثقافية لوزارة التعليم والثقافة في المعرض الدولي
للموسيقى (.)MIDEM

 6-3الرقص
الرقصات التقليدية
يغلب عاد ًة على الفعاليات االجتماعية مثل حفالت الزفاف والمهرجانات والمعارض أن تكون
مصحوبة بالرقصات التقليدية .يُق ِّدم الرقصات القبرصية بشكل أساسي زوج يرقص وجهًا لوجه،
ويكون الزوج رجلين أو امرأتين دون تغيير .والرقصة التقليدية األساسية ُتسمَّى "كاركيالماس"
وتعنى وجهًا لوجه ،ويؤديها زوج من الراقصين .من السمات المميزة للرقصات القبرصية أن
رقصات الرجال المنفردة ُتؤدَّى مع إمساك شيء في اليد سواء منجل أو سكين أو منخل أو حتى
نظارات مثبتة على رؤوسهم إلظهار البراعة والقوة .ويعكس وجود النساء في هذه الرقصات
دورهن في المجتمع التقليدي .مع النظر نحو األسفل ،تكون حركات النساء بطيئة وتظهر أنشطتهن
في الحياة اليومية في الماضي ،مثل التطريز .وما تزال الرقصات التقليدية تدرسها وتؤديها
المجموعات الثقافية.

رقصات تقليدية
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

الرقص اليوم
اليوم ،يتم تدريس مختلف أنواع الرقص المحلية والدولية على حد سواء في مدارس الرقص .تشمل
بعض هذه الرقصات الرقص الالتيني األمريكي والشرقي والفالمنكو والهيب هوب والجاز والباليه
والرقص الحديث .وتستضيف قبرص العديد من فعاليات الرقص التي يؤدي فيها فنانون لهم شهرة
عالمية وأحد فعاليات الرقص األكثر أهمية التي ُتقام على الجزيرة هو مهرجان الرقص األوروبي،
وهو عبارة عن مجموعة شاملة من الرقصات توضح االتجاهات الحديثة في المجال.
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 7-3الفعاليات
مهرجان النبيذ
يقام مهرجان النبيذ كل عام في بداية سبتمبر/أيلول في الحدائق المحلية في ليماسول .وفيه يُقدَّم
للسياح والسكان المحليين على حد سواء الكثير من النبيذ مجا ًنا ،مع "المازة" القبرصية (مجموعة
كبيرة مختارة من المقبالت تتكون من حصص صغيرة من العديد من األطباق المحلية) بأسعار
زهيدة.

كاتاكليسموس (الطوفان)
في كل عام ،يصبح مهرجان كاتاكليسموس (الطوفان ) الذي يستمر ثالثة أيام من معالم الجذب
الرئيسية في المدن الساحلية بقبرص .ومركز هذا المهرجان مقاطعة الرنكا الشتهارها بتنظيم
االحتفاالت المستمرة أليام متعددة.

مهرجان كيبريا الدولي
مهرجان كيبريا الدولي هو المهرجان الثقافي األساسي الذي ينظم في جميع أنحاء قبرص في
سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول .يتيح هذا المهرجان لقبرص فرصة استضافة بعض أفضل
الفنانين العالمين في مجاالت الموسيقى والرقص والفن االستعراضي .ومن بين الفعاليات المنظمة
في هذا المهرجان عروض األوبرا والحفالت وعروض الرقص.

مهرجان النبيذ
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

الكرنفال
في كل ربيع ،تقام فعاليات ومواكب الكرنفال المتعددة عبر الجزيرة .وتشتهر ليماسول بمواكب
الكرنفال وفعاليات الرقص التي تنظمها بلدية ليماسول.

الرالي القبرصي
الرالي القبرصي هو منافسة تقام سنويًا في قبرص منذ عام  1970على الطرق المتعرجة القريبة
من جبال ترودوس بمنطقة مقاطعة ليماسول .وينظم اتحاد السيارات القبرصي هذه الفعالية كما أنها
جزء من بطولة العالم للراليات ( .)WRCفي كل عام ،يقوم سائقو الرالي المتميزون من جميع أنحاء
العالم بزيارة قبرص للمشاركة في البطولة.
موكب الكرنفال
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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الفعاليات الثقافية المحلية
على مدار العام ،تنظم كل منطقة في قبرص فعاليات محلية عن التقاليد والثقافة المحلية .تشتمل
بعض األمثلة على مهرجان الفراولة في ديرينيا ،ومهرجان الحليب في دالي ،ومهرجان التفاح في
أمياندوس.

 8-3التقاليد القبرصية
عيد الميالد ( 25ديسمبر/كانون األول)
قبل عيد الميالد ببضعة أيام ،يزين كل منزل شجرة عيد الميالد ويعد حلوى عيد الميالد التقليدية.
وفي عشية عيد الميالد ،يذهب األطفال من منزل آلخر وينشدون تراتيل لعيد الميالد ُتسمّى
"كاالندا" .في يوم عيد الميالد ،يذهب الناس إلى الكنيسة ليحتفلوا بميالد يسوع.

معرض محلي
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

يوم رأس السنة (األول من يناير/كانون الثاني)
في عشية رأس السنة ،يجتمع الناس مع أقربائهم وأصدقائهم من أجل تناول العشاء لالحتفال بقدوم
العام الجديد .وبعد أن تدق الساعة معلنة حلول منتصف الليل ،يقطع المضيف الكعكة التقليدية
المسماة "فازيلوبيتا" ،والتي بها عملة مخفية .ويُعت َبر الشخص الذي يعثر على العملة النقدية أسعد
أفراد العائلة ً
حظا في ذلك العام.

عيد التجلي اإللهي ( 6يناير/كانون الثاني)
عيد التجلي اإللهي أو الغطاس المُح َتفل به في السادس من يناير/كانون الثاني هو عيد مسيحي
يحيي ذكرى اليوم الذي تم فيه تعميد المسيح في نهر األردن .في عيد الغطاس (المُسمَّى أيضًا بعيد
األنوار) ،تقيم جميع المدن الساحلية احتفاالً .بعد قداس عيد الغطاس ،يرمي القس الصليب المقدس
في البحر .ويغوص الكثير من المتطوعين في الماء السترداد الصليب .ووف ًقا للتقاليد ،يصبح
الشخص الذي يعثر على الصليب المقدس مبار ًكا.

تقاليد عيد القيامة
يحيي المسيحيون في عيد القيامة ذكرى قيامة يسوع المسيح .يُطلق على آخر أسبوع يسبق أحد
القيامة اسم "األسبوع المقدس" وفيه يخبز السكان المحليون "فالونس" (معجنات بالجبن خاصة
بعيد القيامة) ويصبغن البيض باللون األحمر .في عشية السبت المقدس ،يحتشد متبعو المذهب
األرثوذكسي في الكنيسة إلحياء ذكرى قيامة يسوع المسيح .في أحد الفصح ،يحتشد الناس بالكنيسة
ويأكلون طبق السوفال الشعبي (لحم الحمل المشوي) .في بعض القرى ،يحتشد الناس في الميادين
ويلعبون األلعاب التقليدية.

رمي الصليب المقدس
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم
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 9-3النكهات القبرصية التقليدية
يعتمد المطبخ القبرصي التقليدي على مطبخ البحر األبيض المتوسط الذي يمثل فيه زيت الزيتون
المكون الرئيسي .يمكن وصف المطبخ القبرصي بأنه مطبخ "مختلط" ،حيث يجمع بين نكهات
الشرق األوسط والبحر األبيض المتوسط وأوروبا الغربية .وفيما يلي بعض األطباق القبرصية
التقليدية األكثر شعبية:

األطباق المحلية
جبن الحلوم :هو الجبن القبرصي التقليدي ويتكون من خليط من لبن الماعز واألغنام .ويحظى جبن
الحلوم بشهرة عالمية كما يتم تصديره إلى العديد من الدول في جميع أنحاء العالم.
المعكرونة القبرصية المطهية بالفرن :يتكون الطبق من المعكرونة واللحم المفروم وكريمة
البشاميل مع الجبن المبشور.
سوفال :يتكون الطبق من قطع كبيرة من لحم الحمل أو الخنزير أو الدجاج مرشوشة بالتوابل
واألعشاب ،مثل األوريغانو ،و ُتطهى على سيخ طويل فوق شواية الفحم.

الحلوى المحلية
سوجوكوس (لفافة عصير العنب) :حلوى تقليدية ومكوناتها الرئيسية هي عصير العنب المخلوط
مع الدقيق والجوز.
الحلوى المطهية (الراحة) :فواكه أو خضروات مطهية في شراب مركز.

جبن الحلوم

الزالبية (العوامه) :معجنات ُتصنع من عجين يتم قليه في وعاء عميق ثم غمسه في شراب
(النسخة اليونانية من الدونات).

المشروبات المحلية
الزيفانيا :هو مشروب عالي المحتوى الكحولي بنكهة العنب الخفيفة.

السوجوكوس
صورة :هيئة السياحة القبرصية
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النبيذ المحلي :هو مصدر للمتعة منذ العصور القديمة .تميز النبيذ القبرصي بأهميته البالغة في
الحياة المحلية على مر العصور .واليوم يتم إنتاج أنواع كثيرة من النبيذ فائق الجودة في مصانع
النبيذ بقبرص.
الكومانداريا :هو نبيذ حلو المذاق وفاتح للشهية مصنوع من العنب الجاف .ويُعرف الكومانداريا
بأنه أقدم نبيذ في العالم حيث يوجد منذ ثمانية قرون تقريبًا.

مالحظة :السن القانونية لشرب الكحول
السن القانونية لشرب الكحول في قبرص هي  17عامًا .ويجب على السائقين أن يأخذوا
الحذر الالزم بالنسبة لكمية الكحول التي يستهلكونها .الحد األدنى القانوني الختبار الن َفس
هو  22ميكروغرام من الكحول لكل  100ملليلتر من الن َفس .والحد األدنى القانوني الختبار الدم
هو  50مليغرام من الكحول لكل  100ملليلتر من الدم.
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النظام السياسي

metsys lacitilop

النظام السياسي
 1-4مقدمة
منذ عام  ،1960وقبرص جمهورية مستقلة ذات نظام حكم رئاسي .رئيس الدولة هو رئيس
الجمهورية الذي يُنتخب باالقتراعات العامة المباشرة والسرية .وال يحق التصويت إال للمواطنين
القبرصيين .تستمر فترة الرئاسة لمدة خمس سنوات.
ويستند نظام حكم الدولة في جمهورية قبرص إلى توزيع السلطات .وفيما يلي هيكل سلطات الدولة:


السلطة التنفيذية :هي المسؤولة عن تطبيق القانون.



السلطة التشريعية :هي المسؤولة عن َسنّ القانون.



السلطة القضائية :هي المسؤولة عن الفصل في المنازعات الناشئة بتطبيق القانون.

العلم الرسمي لجمهورية قبرص
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم 2010

 2-4السلطة التنفيذية
يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء المعيَّن بواسطته السلطة التنفيذية .يدير أعضاء مجلس
الوزراء وزارات قبرص اإلحدى عشرة وهي:


وزارة الخارجية



وزارة الداخلية



وزارة الدفاع



وزارة المالية



وزارة العدل والنظام العام
القصر الرئاسي
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم 2010
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وزارة التعليم والثقافة



وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي



وزارة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة



وزارة االتصاالت واألشغال



وزارة التجارة والطاقة والصناعة والسياحة



وزارة الصحة

مجلس النواب -
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

 3-4السلطة التشريعية
يمارس مجلس النواب السلطة التشريعية .ويتم انتخاب أعضائه باالقتراع العام المباشر والسري
وتستمر واليتهم لمدة خمس سنوات .النظام االنتخابي المطبق هو نظام نسبي بسيط :يتناسب عدد
المقاعد المخصصة لكل حزب مع نسبة مجموع أصوات الحزب التي يحصل عليها الحزب على
المستوى الوطني وليس على أساس الدوائر االنتخابية .جميع مواطني جمهورية قبرص فوق سن الـ
 18لهم الحق في التصويت.
ويبلغ عدد المقاعد في مجلس النواب  80مقع ًدا؛ يستحق مرشحو القبارصة اليونانيون  56مقع ًدا
بينما ُتحجز الـ  24مقع ًدا المتبقية لطائفة القبارصة األتراك وهي شاغرة حاليًا بسبب أعمال الشغب
الخطيرة التي وقعت بين الطائفتين في ديسمبر/كانون األول .1963
وكذلك يتم تمثيل الطوائف الدينية من الموارنة واألرمن والالتين في مجلس النواب .يصوت النواب
الحضور على القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب ،ويحسم األمر أغلبية األصوات.
يسْ ِري العمل بالقوانين بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية ويوقعها رئيس جمهورية قبرص.
األحزاب السياسية البرلمانية الرئيسية في قبرص  -على أساس انتخابات مايو/أيار 2016
البرلمانية  -هي كالتالي:


حزب التجمع الديمقراطي ()DISY



الحزب التقدمي للشعب العامل ()AKEL



الحزب الديمقراطي ()DIKO
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مجلس النواب 2006-6-1 -
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم



حركة الديمقراطيين االشتراكيين ()EDEK



تحالف المواطنين ()SYPOL



حركة التضامن ()KA



حركة التعاون بين أنصار البيئة والمواطنين ()KOSP



الجبهة الشعبية الوطنية ()ELAM

ّ
الست على النحو التالي:
يتم توزيع الـ  56مقعداً في الدوائر االنتخابية
الدائرة االنتخابية

المقاعد

نيقوسيا

 20مقع ًدا

ليماسول

 12مقع ًدا

فاماغوستا

 11مقع ًدا

الرنكا

 6مقاعد

بافوس

 4مقاعد

كيرينيا

 3مقاعد

 4-4السلطة القضائية
تستند إقامة العدل في قبرص إلى قوانين ودستور جمهورية قبرص و ُتمارّ س السلطة القضائية من
خالل الجهات التالية:


المحكمة العليا



المحاكم االبتدائية

يحق لرعايا البلدان الثالثة مخاطبة المحاكم والوزارات التابعة لها بجمهورية قبرص على حد سواء
من أجل النظر في القضايا التي تهمهم.

المحكمة العليا

مبنى دار القضاء العالي في نيقوسيا
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

أُنشئت المحكمة العليا القبرصية في عام  1964وهى تشكل السلطة القضائية العليا .وتتألف من
الرئيس و 12قاضيًا.
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المحاكم االبتدائية
تخضع المحاكم االبتدائية الختصاص المحكمة العليا .وهذه المحاكم هي كالتالي:


محكمة الجنايات :هي محكمة ذات والية قضائية للنظر والبت في القضايا الجنائية في
المحكمة االبتدائية .ويوجد حاليًا  4محاكم جنايات تنعقد في دورات في قبرص ،ومقرها
نيقوسيا وليماسول والرنكا وبافوس.



المحاكم الجزئية :تنظر في الجرائم التي ال تتجاوز أقصى عقوبة لها السجن لمدة 5
سنوات .يوجد حاليًا  6محاكم جزئية ،واحدة لكل منطقة إدارية بجمهورية قبرص
(نيقوسيا ،وفاماغوستا ،وليماسول ،والرنكا ،وبافوس ،وكيرينيا).



محاكم منازعات العمل :تنظر في القضايا المتعلقة بإنهاء االستخدام ،مثل دفع
التعويضات .يوجد حاليًا  3محاكم لمنازعات العمل ،ومقرها نيقوسيا وليماسول والرنكا.



محاكم ضبط اإليجارات :هي محاكم ذات والية قضائية للفصل في القضايا المتعلقة
باسترداد حيازة الممتلكات المستأجرة الخاضعة للرقابة وتحديد اإليجار العادل ،فضالً
عن أي قضايا أخرى عرضية.



المحكمة العسكرية :تنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون.



محكمة األسرة :تنظر في االلتماسات المقدمة للحصول على الطالق ،وحضانة األطفال،
واإلعالة ،والنزاعات على العقار بين الزوجين العضوين في الكنيسة األرثوذكسية
اليونانية .يوجد  3محاكم لألسرة:
-

محكمة خاصة بنيقوسيا وكيرينيا

-

محكمة خاصة بليماسول وبافوس

-

محكمة خاصة بالرنكا وفاماغوستا

وكذلك يوجد محكمة أسرة واحدة للطوائف الدينية تغطي احتياجات جميع أنحاء قبرص ،ومقرها
نيقوسيا .يجب على أعضاء الطوائف الدينية مثل األرمن والمارونيين والالتين أن يخاطبوا محكمة
األسرة للطوائف الدينية.
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 5-4اللغات الرسمية
اللغات الرسمية في جمهورية قبرص هى اليونانية والتركية .و ُتستخدم اللغة اإلنجليزية بشكل كبير
في الجزيرة.

 6-4قبرص في االتحاد األوروبي
ً
عضوا كامل الحقوق في االتحاد األوروبي ( )EUفي األول من مايو/أيار من عام
أصبحت قبرص
 ،2004وظلت تشارك في جميع مؤسسات االتحاد األوروبي منذ ذلك الحين .والمؤسسات السياسية
الرئيسية الثالثة باالتحاد األوروبي ( )EUهي البرلمان األوروبي والمفوضية األوروبية ومجلس
االتحاد األوروبي جنبًا إلى جنب مع المجلس األوروبي (لرؤساء الدول األعضاء).
وفيما يلي اختصاصات مؤسسات االتحاد األوروبي :المفوضية األوروبية هي الهيئة التنفيذية
لالتحاد األوروبي ( )EUالمسؤولة عن اقتراح وتنفيذ قوانين االتحاد األوروبي ،ومراقبة المعاهدات،
واإلدارة اليومية لالتحاد .البرلمان األوروبي هو الهيئة الوحيدة المنتخبة مباشرة باالتحاد األوروبي
ويلعب دورً ا رئيسيًا في انتخاب رئيس المفوضية األوروبية؛ ويتقاسم السلطة مع مجلس االتحاد
األوروبي على ميزانية االتحاد األوروبي والتشريع .يمثل مجلس االتحاد األوروبي حكومات
الدول األعضاء ،وتتشارك الدول األعضاء في رئاسته على أساس دوري .يحدد المجلس األوروبي
أولويات االتحاد األوروبي واسعة النطاق؛ فهو يجمع بين القادة الوطنيين وقادة االتحاد األوروبي.
يتولى رئيس المجلس قيادته ويضم رؤساء الدول أو الحكومات الوطنية ورئيس المفوضية
األوروبية.
هناك  6ممثلين لجمهورية قبرص في البرلمان األوروبي (عدد األعضاء اإلجمالي هو )751
وينتخب مواطنو االتحاد األوروبي ( )EUالمقيمون في قبرص ممثلي قبرص مباشر ًة .عالوة على
ً
عضوا بالمفوضية،
ذلك ،لقبرص عضو يمثلها في المفوضية األوروبية ،حيث يوجد إجمالي 28
واحد من كل دولة من دول االتحاد األوروبي .في مجلس االتحاد األوروبي ،يمثل قبرص وزير
معني بموضوع كل اجتماع .يتم تناوب رئاسة مجلس االتحاد األوروبي بين أعضاء االتحاد
األوروبي ( )EUكل  6أشهر .تحدد الدولة التي تتولى الرئاسة جدول األعمال السياسي لواليتها
البالغة  6أشهر .تولت قبرص رئاسة المجلس خالل النصف الثاني من عام .2012

علم االتحاد األوروبي
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 7-4اكتساب الجنسية القبرصية
حتى يحصل مواطن البلدان الثالثة على الجنسية القبرصية ،يجب أن يتجاوز عمره  18سنة ،وأن
يكون مقيمًا بشكل قانوني في قبرص .قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية ،يجب أن يكون الفرد
مقيمًا بصفة قانونية في قبرص لمدة ال تقل عن  7سنوات ،وأال يكون لديه سابقة جنائية ،وأن يكون
قد دخل قبرص وأقام فيها بشكل قانوني .عندما يكتسب مواطن البلدان الثالثة الجنسية ،فإن أطفاله
دون الثامنة عشر من العمر يكتسبون نفس الحقوق تلقائيًا ،في حين تكتسب زوجته هذه الحقوق
بعد مُضيّ  3سنوات ،بشرط أال يكون لديهم أي سابقة جنائية .وعالوة على ذلك ،يمكن لألشخاص
المتزوجين من مواطنين قبرصيين الحصول على الجنسية القبرصية بعد إتمام  3سنوات من الزواج
وسنتين من اإلقامة في الجمهورية قبل يوم تقديم الطلب؛ ويتعين عليهم تقديم صحيفة حالة جنائية
خالية من السوابق وأن يكونوا دخلوا وأقاموا في جمهورية قبرص بصورة قانونية .وال يجوز
السماح لزوج مواطن قبرصي دخل البلد بصورة غير قانونية بالحصول على الجنسية القبرصية،
إال بقرار وزير الداخلية.
ويلزم تقديم عدد من الوثائق إلى دائرة السجل المدني والهجرة ومكاتب إدارة المقاطعات والبعثات
الدبلوماسية بالجمهورية (السفارات والقنصليات) إلى جانب الطلب:


شهادة ميالد مقدم الطلب



صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق لمقدم الطلب



عقد زواج مقدم الطلب



صورة جواز سفر مقدم الطلب ،مشار فيه بوضوح إلى تواريخ الوصول أو المغادرة أو
كليهما



قائمة بيان تفصيلي بكل عمليات الوصول والمغادرة التي قام بها كل مقدم طلب



نسخ من إعالنات بصحف في منشورين متتابعين تفيد بأن مقدم الطلب قدم طلبًا للحصول
على الجنسية
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صورة إيصال دفع رسوم الطلب ( 500يورو للحصول على الجنسية القبرصية من
خالل التجنيس)



بيان المعاشرة المنسجمة المو ّقع في حضور موظف من مكتب إدارة المقاطعة أو الهيئة
الدبلوماسية



شهادات ميالد أطفال الزوجين (في حالة وجود أطفال)

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التحليلية بالصفحة ذات الصلة بدائرة السجل المدني
والهجرة ،بوزارة الداخلية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمواطن األجنبي التقدم بطلب للحصول على الجنسية القبرصية من خالل
"خطة تجنيس المستثمرين في قبرص على سبيل االستثناء" .ويلزم استيفاء المعايير التالية:


االستثمار في العقارات وتطوير األراضي ومشاريع البنية التحتية.
يجب أن يكون مقدم الطلب قد استثمر ما ال يقل عن مليوني يورو لشراء أو تشييد
المباني أو لتأسيس مشاريع تطوير األراضي األخرى (مشاريع التطوير السكني أو
التجاري ،ومشاريع تطوير قطاع السياحة) أو غيرها من مشاريع البنية التحتية.



االنتخابات
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

االستثمار في األصول المالية للشركات  /المؤسسات القبرصية.
يجب أن يكون مقدم الطلب قد اشترى أو شارك في شركات أو مؤسسات أُنشِ ئت وتعمل
في جمهورية قبرص بتكاليف استثمارية ال تقل عن مليوني يورو.



االستثمار في صناديق االستثمار البديلة أو األصول المالية للشركات  /المؤسسات
ّ
(المرخصة من لجنة األوراق المالية والبورصات القبرصية (.))CySec
القبرصية
يجب أن يكون مقدم الطلب قد اشترى وحدات ال يقل سعرها عن مليوني يورو من
صناديق االستثمار البديلة ( )AIFتكون منشأة في جمهورية قبرص ،ومرخصة من
لجنة األوراق المالية والبورصات القبرصية ( )CySecوخاضعة إلشرافها ،وتجري
استثماراتها حصرً ا في جمهورية قبرص أو في كيانات استثمارية تستوفي معايير هذه
الخطة أو في المناطق التي يوافق عليها وزير المالية.
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مزيج من االستثمارات المذكورة أعاله.
يجوز لمقدم الطلب مباشرة مزيج من االستثمارات المذكورة أعاله ،شريطة أن يصل
إجمالي االستثمار إلى ما ال يقل عن مليوني يورو.
وضمن هذا المعيار (مزيج االستثمارات) ،يجوز لمقدم الطلب شراء سندات حكومية
خاصة من جمهورية قبرص ،بقيمة تصل إلى  500000يورو ،والتي سيصدرها مكتب
إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية ،بشرط أن يحتفظ المستثمر بهذه السندات لمدة
ثالث سنوات.



االستحواذ اإللزامي على أصول شخصية الستثمارات مباشرة في قبرص
( 5ماليين يورو).
يجب أن يكون لدى مقدم الطلب مبلغ ال يقل عن  5ماليين يورو في المصارف
أو ودائع بهذه القيمة لشركات خاصة أو ائتمانات (يكون هو المالك المستفيد منها)
بجمهورية قبرص.

يجب تقديم طلب مُرفق به عدد من الوثائق اإلضافية إلى "خطة تجنيس المستثمرين في قبرص على
سبيل االستثناء".
يجوز إلغاء الجنسية إذا ثبت  -بعد الفحص الدوري  -التحايل بشأن أي شرط.

 8-4المشاركة المدنية
المشاركة في االنتخابات
ال يمكن لرعايا البلدان الثالثة المشاركة في أي انتخابات ّ
منظمة في جمهورية قبرص .وال يمكن
إال للمواطنين القبارصة التصويت في االنتخابات البرلمانية والرئاسية .ويتمتع مواطنو االتحاد
األوروبي الذين يعيشون كمقيمين في قبرص بالحق القانوني للتصويت في االنتخابات البلدية المحلية
واالنتخابات البرلمانية األوروبية فقط.

المنظمات الوطنية
يُعبَّر عن المشاركة المدنية لرعايا البلدان الثالثة في األساس من خالل المنظمات والنقابات المنظمة
التي أسسها أبناء وطنهم في قبرص .حرية التجمع وتكوين االتحادات حق دستوري في جمهورية
قبرص .يوجد في قبرص منظمات لرعايا البلدان الثالثة خاصة بدول/شعوب ،مثل نيبال وسريالنكا
وفلسطين والفلبين وبنغالديش وجورجيا والكاميرون وروسيا وكينيا .تقدم هذه المنظمات برامج
لدعم أعضائها في أثناء إقامتهم في قبرص.
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المنظمات غير الحكومية
وضعت العديد من المنظمات غير الحكومية برامج إلشراك رعايا البلدان الثالثة في مختلف
األنشطة الثقافية والتعليمية بهدف مساعدتهم على االندماج في المجتمع المحلي .ويساهم قطاع
صناديق التضامن التابع لوزارة الداخلية بشكل كبير في هذا االتجاه ،من خالل وحدة الصناديق
األوروبية .تقوم بعض البلديات في قبرص بتنظيم فعاليات محلية لنفس الغرض.

نقابات العمال
نقابات العمال من أهم المنظمات التي يشارك فيها رعايا البلدان الثالثة .استنا ًدا إلى دستور جمهورية
قبرص ،يحق لجميع العاملين المشاركة في نقابات العمال .يحق لرعايا البلدان الثالثة األعضاء في
نقابات العمال والذين يوفون بالتزاماتهم المالية المشاركة في االنتخابات النقابية.

 9-4حقوق اإلنسان والمساواة في المعاملة والحماية وااللتزامات الخاصة برعايا
البلدان الثالثة
حقوق اإلنسان لرعايا البلدان الثالثة
إن الحقوق األساسية لرعايا البلدان الثالثة  -المقيمين في قبرص  -مقدمة في ميثاق االتحاد
األوروبي للحقوق األساسية ،وهي وثيقة ملزمة قانويًا لجميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
وفيما يلي الحقوق األساسية في كل فصل التي تتعلق بجميع المواطنين ،بما في ذلك رعايا البلدان
الثالثة وف ًقا للموقع اإللكتروني الرسمي لالتحاد األوروبي.
الفصل األول :الكرامة (الكرامة اإلنسانية والحق في الحياة وحق الشخص في السالمة وحظر
التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية أو المهينة وحظر االسترقاق والعمل باإلكراه).
الفصل الثاني :الحرية (الحق في الحرية واألمن واحترام الحياة الخاصة والحياة العائلية وحماية
البيانات الشخصية والحق في الزواج والحق في تكوين أسرة وحق الفكر والوجدان والديانة وحرية
التعبير والمعلومات وحرية التجمع وحرية تكوين االتحادات وحرية الفنون والعلوم والحق في
التعليم وحرية اختيار مهنة والحق في االرتباط بعمل والحق في إدارة عمل تجاري والحق في
الملكية والحق في اللجوء والحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم).
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الفصل الثالث :المساواة (المساواة أمام القانون وعدم التمييز واالختالف الثقافي والديني واللغوي
والمساواة بين الرجال والنساء وحقوق الطفل وحقوق كبار السن واندماج األشخاص ذوي اإلعاقة).
الفصل الرابع :التضامن (حق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور داخل نطاق العمل
والحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي وحق الحصول على خدمات التوظيف والحماية في حالة
الفصل التعسفي وظروف العمل العادلة وحظر عمل الطفل وحماية الشباب أثناء العمل والحياة
العائلية والمهنية والتأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية والرعاية الصحية والحصول على
خدمات المنفعة االقتصادية العامة والحماية البيئية وحماية المستهلك).
الفصل الخامس :الحقوق المدنية والحق في اإلدارة الجيدة والحق في الحصول على المستندات
والحق في الرجوع ألمين المظالم باالتحاد األوروبي والحق في تقديم التماس وحرية الحركة
واإلقامة (وف ًقا لتشريعات خاصة برعايا البلدان الثالثة) والحماية الدبلوماسية والقنصلية.
الفصل السادس :العدالة (الحق في وسائل انتصاف فعالة ومحاكمة عادلة وافتراض البراءة وحق
الدفاع ومبادئ الشرعية وتناسب الجرائم والعقوبات والحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين في
إجراءات جنائية عن نفس الجريمة).

المساواة في المعاملة والحماية لرعايا البلدان الثالثة
تؤمّن جمهورية قبرص العالج للعاملين األجانب والموظفين المحليين على قدم المساواة من خالل
دستورها الذي يكفل حماية حقوق اإلنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو األصل اإلثني.
وبشكل أكثر تحدي ًدا ،تنص المادة  )2(28من الدستور على أنه:
"يتمتع كل شخص بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور ،دون أي تمييز
مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب جاليته أو عرقه أو دينه أو لغته أو جنسه أو معتقداته
السياسية أو غيرها من المعتقدات أو أصله الوطني أو االجتماعي أو ميالده أو لونه أو ثروته أو
طبقته االجتماعية أو أي سبب آخر أيًا كان".
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وعالوة على ذلك ،فإنه يجب على جمهورية قبرص كدولة عضو في االتحاد األوروبي االمتثال إلى
قوانين االتحاد األوروبي واالتفاقات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية .علی سبیل
المثال ،یھدف توجیه االتحاد األوروبي  EU/2011/95إلی حمایة رعايا البلدان الثالثة ألنه يوفر معاییر
لتأھیل رعايا البلدان الثالثة أو األشخاص عديمي الجنسية کمستفیدین من الحمایة الدولیة ،ومعايير خاصة
بالوضع الموحد لالجئین أو لألشخاص المؤھلین للحمایة الفرعیة ،ومعايير لمضمون الحماية الممنوحة.
وعالوة على ذلك ،أقرت حكومة قبرص المادة  19من الميثاق االجتماعي األوروبي المنقح (أي حق
العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة) .وتنص هذه الصكوك ،في جملة أمور ،على معاملة
العمال المهاجرين معاملة ال تقل مواتاة عن معاملة المواطنين.
وقد صدّقت حكومة قبرص أيضًا ،في جملة أمور ،على االتفاقيات التالية:


اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة (بصيغتها المنقحة)
لعام  ،1949رقم 97



اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ،1975 ،رقم 143



اتفاقية التمييز (في االستخدام والمهنة) ،1958 ،رقم 111

وتوجد أيضًا قرارات المجلس الوزاري ،فضالً عن عدد من الترتيبات اإلدارية ،لتعزيز وضمان معاملة
العمال المهاجرين والمواطنين على قدم المساواة على األقل فيما يتعلق ،على سبيل المثال ال الحصر،
بشروط وظروف العمل.
باإلضافة إلى ذلك ،تكفل وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي المساواة في المعاملة بين العمال
األجانب والموظفين المحليين من خالل عقود عمل مكتوبة يوقعها كل من صاحب العمل والموظف
األجنبي .وتشمل هذه العقود جميع أحكام وشروط العمل (ساعات العمل ،والراتب وغيره من
االستحقاقات ،واإلجازات ،وأجور ساعات العمل اإلضافية ،والمهام ،وما إلى ذلك) ،والتي تنطبق أيضًا
على الموظفين القبارصة ،وذلك باالستناد أساسًا إلى االتفاقات الجماعية.
في حالة انتهاك حقوق اإلنسان ألحد رعايا البلدان الثالثة المقيمين في جمهورية قبرص ،يتعين عليه
الرجوع إلى مكتب المفوض للشؤون اإلدارية (أمين المظالم) .تتمثل مهمة أمين المظالم في تأمين وحماية
حقوق اإلنسان للمواطنين والمقيمين في جمهورية قبرص .في حالة كان انتهاك حقوق اإلنسان معادالً
لجريمة جنائية ،يرجع مواطن البلدان الثالثة إلى الشرطة القبرصية.
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يحق لرعايا البلدان الثالثة معرفة القوانين ،واللوائح التنظيمية ،والمؤسسات التي تحكم جمهورية
قبرص .و ُتعد معرفة هذه المعلومات أمرً ا ضروريًا من أجل اندماج رعايا البلدان الثالثة في المجتمع
القبرصي .يكون رعايا البلدان الثالثة الذين يتمتعون بقدر جيد من االطالع في وضع يساعدهم على
حماية أنفسهم من أي انتهاك لحقوقهم .باإلضافة إلى ذلك ،يحمي دستور جمهورية قبرص حقوق
وواجبات رعايا البلدان الثالثة المقيمين في قبرص وينظمها.

واجبات رعايا البلدان الثالثة
يُنصّ على واجبات رعايا البلدان الثالثة في قبرص في قانون األجانب والهجرة واللوائح التنظيمية
إلقامة رعايا البلدان الثالثة أو دراستهم أو عملهم في قبرص .تتضمن الواجبات األساسية لرعايا
البلدان الثالثة كمقيمين في قبرص ما يلي:


احترام القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في جمهورية قبرص وااللتزام بها.



احترام الممتلكات العامة والخاصة.



الخضوع للفحوصات الطبية عند وصولهم إلى قبرص.



إبالغ الشرطة القبرصية عن أي تغيير محتمل يطرأ على عنوان منزلهم في قبرص.



التأكد من تجديد تصريح اإلقامة الخاص بهم قبل انتهاء صالحيته بشهر واحد إذا كانوا
يرغبون في تمديد إقامتهم في قبرص.
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االقتصاد

ymonoce

االقتصاد
 1-5خصائص وتاريخ االقتصاد القبرصي
تتميز قبرص باقتصاد السوق الحرة المفتوحة .وقد شهد اقتصاد الدولة منذ استقاللها تحوالت عديدة:
فقد أصبحت قبرص بين عامي  1961و 1973دولة مصدّرة للمعادن والمنتجات الزراعية،
واتجهت من السبعينات إلى أوائل الثمانينات إلى تصدير السلع المص ّنعة ،وتحولت من أواخر
الثمانينات إلى مركز دولي للسياحة واألعمال والخدمات .وقد هيمنت األزمة المالية القبرصية التي
استمرت من  2012إلى  ،2013وكانت جزءًا من أزمة الديون األوروبية األوسع نطا ًقا ،على
الشؤون االقتصادية للبالد في اآلونة األخيرة .وفي مارس/آذار من عام  ،2013مرّ ت الدولة بأزمة
مالية حادة اضطرتها إلى اتخاذ تدابير تقشفية قاسية إلعادة هيكلة اقتصادها .ولكن منذ ذلك الحين
أبدت الدولة قدرة كبيرة على الصمود والتأقلم بتجاوزها للتوقعات الدولية وتمكنها من تحسين حالة
اقتصادها إلى حد كبير.

 2-5عملة قبرص
منذ األول من يناير/كانون الثاني  ،2008دخلت قبرص منطقة اليورو واعتمدت اليورو ،وهو
العملة الرسمية التي تستخدمها كل الدول األعضاء في منطقة اليورو .يتبع أعضاء منطقة اليورو
سياسة نقدية موحدة ينظمها البنك المركزي األوروبي .وقد أثر اليورو على تقدم االقتصاد
واالستثمارات والتجارة القبرصية بسبب تسهيله إلبرام المعامالت التجارية وإقامة العالقات
التجارية.

 3-5الضرائب
تخضع الشركات واألفراد المقيمون في قبرص لضريبة الدخل فيما يتعلق بدخلهم العالمي .ويعد
الفرد مقيمًا خاضعًا للضريبة في قبرص إذا مكث ألكثر من  183يومًا خالل سنة ضريبية في
الجمهورية.
ويتم حساب أيام المكوث في الجمهورية كالتالي:
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يتم اعتبار يوم الوصول إلى الجمهورية يومًا من أيام المكوث فيها



يتم اعتبار الوصول إلى الجمهورية ومغادرتها في اليوم نفسه يومًا من أيام المكوث فيها



ينطبق ما سبق على مغادرة الجمهورية والعودة إليها في اليوم نفسه

تكتسب أي شركة صفة المقيم في قبرص إذا كانت تتم إدارتها والتحكم فيها في البالد.
يُلزم المقيمون غير الخاضعين للضريبة بدفع ضريبة الدخل قبرصي المصدر فقط .ولكنَّ المقيمين
غير الخاضعين للضريبة الذين لديهم مؤسسة دائمة في قبرص بإمكانهم اختيار الخضوع للضريبة
وف ًقا لألحكام السارية على المقيمين الخاضعين للضريبة ،إذا رأوا أن هذا في صالحهم .ويُقدّر المبلغ
غير الخاضع للضريبة لألفراد بـ  19500يورو (.)2017
ضريبة القيمة المضافة هي شكل غير مباشر من الضرائب يستند إلى المصروفات االستهالكية.
ُتفرض ضريبة القيمة المضافة على كل إمدادات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والمنتجة
داخل الجمهورية وعلى استيراد السلع في الجمهورية وعلى اقتنائها من الدول األعضاء األخرى.
وبالرغم من وجود بعض االستثناءات واالختالفات ،تساوي نسبة ضريبة القيمة المضافة %19
(.)2017

 4-5النظام المصرفي
يتكون النظام المصرفي من مصارف ومؤسسات ائتمان تعاوني .المصرف المركزي القبرصي هو
الهيئة المشرفة على المؤسسات المصرفية والوحدات المصرفية المحلية والدولية .تشرف هيئة
اإلشراف على الجمعيات التعاونية وتنميتها والمصرف المركزي القبرصي على مؤسسات االئتمان
التعاوني.
منذ االنضمام إلى االتحاد األوروبي ،قامت قبرص بتحرير االستثمارات األجنبية ،وذلك بتقديم
فرص أعمال تجارية للمستثمرين األجانب .يتسم النظام المالي في قبرص بأنه مفتوح ويسمح
باألعمال التجارية مع البلدان األخرى .يمكن القيام باستثمارات مباشرة في قبرص دون أي قيود ما
لم تنشأ في األصل من بلدان ثالثة .بالنسبة للبلدان الثالثة ،هناك سلسلة من المعايير التي يجب
االلتزام بها ،والتي تعتمد على القطاع االقتصادي لالستثمار ،فضالً عن نسبة مشاركة المستثمر
األجنبي .المصرف المركزي القبرصي هو الهيئة التنظيمية واإلشرافية على النظام المالي في
قبرص التي ترصد المعامالت وعمليات االستثمار.
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المصرف المركزي القبرصي
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

التجارة مع البلدان األخرى
وف ًقا إلدارة اإلحصاء بجمهورية قبرص ،تتألف المجموعة األولى األكثر أهمية التي يحدث بينها
وبين قبرص تبادل تجاري من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،والتي وصلت نسبة التبادل
التجاري معها إلى  %98من إجمالي التبادل التجاري في عام  .2016وشركاء التبادل التجاري
الرئيسيون من االتحاد األوروبي هم اليونان والمملكة المتحدة وبولندا .أما شركاء التبادل التجاري
الرئيسيون خارج االتحاد األوروبي ،فهما كوريا الجنوبية وإسرائيل.

 5-5معلومات مصرفية لرعايا البلدان الثالثة 
يقدم عدد كبير من المؤسسات في قبرص الخدمات المصرفية وخدمات المعامالت المالية.


المصارف



مؤسسات االئتمان التعاوني



شركات خاصة لتحويل األموال للخارج

وفيما يلي وصف إلجراءات الحصول على الخدمات التي توفرها المؤسسات المالية في قبرص.
تشمل الخدمات ما يلي:


فتح وإدارة حساب مصرفي



اقتناء بطاقة لسحب األموال



التحويالت المصرفية



القروض



دفع الخدمات العامة وغيرها من الخدمات (مثل الكهرباء والمياه والهاتف)

فتح وإدارة حساب مصرفي
يمكن لرعايا البلدان الثالثة تقديم طلب لفتح أي حساب مصرفي في أي مصرف أو مؤسسة ائتمان
تعاوني من اختيارهم .الوثائق والشهادات األكثر شيو ًعا التي يلزم رعايا البلدان الثالثة تقديمها هي
كالتالي:
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تصريح إقامة وعمل سار المفعول لمدة عام واحد على األقل.



بطاقة األجانب (يتم إصدارها بواسطة وحدة األجانب والهجرة في الشرطة القبرصية).



عقد إيجار عقار مو َّقع صادر باسم الفرد المنتمي لرعايا البلدان الثالثة؛ أما إذا كان العقار
الذي يسكن فيه الفرد ليس عقارً ا مستأجرً ا بل مملو ًكا فعليًا لمواطن قبرصي ،فعندئذ يلزم
الحصول على توقيعه كضامن.



نسخة من جواز سفر مقدم الطلب.



إذا كان مقدم الطلب طالبًا ،يلزم تقديم شهادة إثبات تسجيل طالب تصدرها الجامعة أو
الكلية التي يحضر فيها.

ُي َّتبع إجراء مشابه إن رغب مواطن البلدان الثالثة في فتح حساب مصرفي إلكتروني.

تقديم طلب بطاقة مصرفية لسحب األموال
عندما يتم إنشاء حساب مصرفي ،توفر المصارف ومؤسسات االئتمان التعاوني للعمالء خيار تلقي
بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب أو كلتيهما بحسب مؤهالت العميل والقدرة على االقتراض ونوع
الحساب المصرفي .تتسم القواعد المصرفية المتعلقة بإصدار بطاقات االئتمان بالصرامة ويجب
على العمالء المحتملين أن يستوفوا جميع المتطلبات المصرفية والتدقيقات الداخلية كي يتلقوا بطاقة
ائتمان.
تنقسم البطاقات المتوفرة والمستخدمة إلى فئتين رئيسيتين:

بطاقات السحب
ال تعتبر هذه البطاقة بطاقة ائتمانية .فعندما تستخدم بطاقة السحب ،يتم خصم النقود مباشر ًة وفي
الحال من الحساب الشخصي الحالي للمالك والموجود لدى المصرف .للتمكن من استخدام بطاقة
سحب ،يلزم أن يكون لدى الفرد ما يكفي من المال في حسابه .ال ُتفرض أي رسوم مصرفية مقابل
استخدام بطاقة السحب عند استخدام ماكينة الصراف اآللي ( )ATMالخاصة بالمصرف .في حالة
استخدام ماكينة صراف آلي ( )ATMخاصة بمصرف آخرُ ،تفرض عاد ًة رسوم اسمية.
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بطاقة االئتمان
عندما يستخدم شخص بطاقة االئتمان الخاصة به إلجراء عمليات دفع ،فإن المال يُعتبر قرضًا من
المصرف .وفي نهاية كل شهر ،يتم إصدار كشف بالمبلغ اإلجمالي المدين به الشخص للبنك (نتيجة
للمعامالت وعمليات الشراء التي تم إجراؤها ببطاقة ائتمانه) والرسوم المصرفية والحد األدنى
للدفعة الالزمة.
يمكن استخدام بطاقتي االئتمان والسحب في المعامالت التالية:


إجراء عمليات السحب النقدي من ماكينة الصراف اآللي (.)ATM



الدفع في مراكز البيع بالتجزئة (المطاعم والمحالت التجارية وقطاع الخدمات العامة
وغيرها من الرسوم والمدفوعات التي كنت ستدفعها نق ًدا بطريقة أخرى).



إجراء الدفعات عبر اإلنترنت.

عمليات تحويل األموال
توفر جميع المؤسسات المالية وشركات تحويل األموال (مثل ويسترن يونيون وموني غرام)
خدمات تحويل األموال للخارج .تحول المصارف ومؤسسات االئتمان التعاوني األموال إلكترونيًا
إلى الحسابات المصرفية داخل قبرص أو خارجها .تتضمن تحويالت المال دائمًا رسومًا تعتمد على
سياسات المؤسسة المالية .تطلب المصارف وشركات تحويل األموال بعض الوثائق لتحويل األموال
(أي البيانات الشخصية والمصرفية للمستفيد).
والوثائق/الشهادات الرئيسية التي يقدمها رعايا البلدان الثالثة لتحويل األموال هي:


تصريح اإلقامة والعمل



عقد العمل



إثبات بامتالك األموال التي يرغبون في إرسالها من مؤسسة مالية بعينها وبيان بها

هناك حد أقصى لمقدار األموال التي يمكن أن يحولها الفرد للخارج .وهذا الحد األقصى للمبلغ
ُتعرّ فه قوانين جمهورية قبرص واإلجراءات والسياسات الداخلية بكل مؤسسة مالية.

| داصتقالا73

يمكن إرسال األموال للخارج أي ً
ضا باستخدام شركات تحويل األموال (مثل ويسترن يونيون وموني
غرام) والتي لها فروع في جميع أنحاء قبرص .تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن قوانين جمهورية
قبرص هي من يحدد الحد األقصى للمبلغ.
ال تصل األموال المحولة إلى حساب المستفيد في الحال .يلزم مرور عدد معين من األيام بين وقت
إجراء تحويل المال والوقت الذي يمكن للمستفيد أن يسحب فيه المال من حسابه في الخارج.
وتتوقف هذه المهلة الزمنية على:


المبلغ المحول



جهة وصول التحويل



المؤسسات المالية المشاركة في المعاملة (في ك ٍّل من قبرص والمؤسسة التابع لها
المستفيد في الخارج)

القروض
هناك أنواع متعددة من القروض المتاحة في المصارف بقبرص للسكان المحليين والمهاجرين.
يمكن للفرد تقديم طلب إلى أي مصرف على أساس احتياجاته المالية االئتمانية .ولكن لكل مصرف
إجراءاته وعملياته الخاصة .للحصول على تفاصيل عن كيفية التقدم لقرض ،يمكن االتصال
بالمصرف مباشر ًة .ومن هذه القروض ما يلي:


قروض الطالب



قروض السيارات



القروض السكنية أو قروض التسهيالت التجارية



القروض الشخصية

قروض الطالب
للموافقة على قرض لطالب ومنحه إياهُ ،تقدَّم الوثائق التالية كجزء من الطلب األوّ لي:


ضامنان (نسخة من إقرار ضريبي أو وثائق إضافية أخرى تثبت القدرة المالية لهؤالء
األفراد على ضمان سداد القرض).
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	شهادة حضور من مؤسسة التعليم العالي المُعترف بها والمسجّ لة في جمهورية
قبرص  -المجلس القبرصي لالعتراف بمؤهالت التعليم العالي (.).KY.S.A.T.S


إثبات القدرة على سداد القرض (اعتما ًدا على المصرف).

قروض السيارات
للموافقة على قرض لشراء سيارة ومنحهُ ،تقدَّم الوثائق التالية كجزء من الطلب األوّ لي:


إيداع سند ملكية السيارة كرهن ( ُتو َّقع األوراق ذات الصلة التي تقدمها المؤسسة
االئتمانية).



ضامنان (نسخة من إقرار ضريبي أو وثائق إضافية أخرى تثبت القدرة المالية لهؤالء
األفراد على ضمان سداد القرض).



تصريح إقامة



إثبات القدرة على سداد القرض (اعتما ًدا على المصرف).

قروض المنازل  -المكاتب
للموافقة على قرض لشراء منزل أو عقار تجاري أو كليهما ومنحهُ ،تقدَّم الوثائق التالية كجزء من
الطلب األوّ لي:


إثبات على أن مقدم الطلب مقيم دائم (بأن يكون لديه تصريح إقامة في قبرص ألكثر من
عام واحد).



إيداع سند الملكية كرهن ( ُتو َّقع األوراق ذات الصلة التي تقدمها المؤسسة االئتمانية).



ضامنان (نسخة من إقرار ضريبي أو وثائق إضافية أخرى تثبت القدرة المالية لهؤالء
األفراد على ضمان سداد القرض).



ترخيص ملكية عقار.
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تصريح إقامة



إثبات القدرة على سداد القرض (اعتما ًدا على المصرف).

القروض الشخصية
للموافقة على قرض شخصي ومنحهُ ،تقدَّم الوثائق التالية كجزء من الطلب األوّ لي:


إثبات على أن مقدم الطلب مقيم دائم (بأن يكون لديه تصريح إقامة في قبرص ألكثر من
عام واحد).



عقد وترخيص عمل لرعايا البلدان الثالثة.



تأمين على الحياة وتأمين ضد الحرائق من المصرف.



رهن أو مبلغ نقدي كإيداع ضمان.



شهادة بالدخل.



تحويل راتب مقدم الطلب إلى الحساب المصرفي القتطاع أقساط تلقائية منه لسداد
القرض.



إثبات القدرة على سداد القرض (اعتما ًدا على المصرف).

مالحظة:
هناك أحكام خاصة للمقيمين غير الدائمين اعتما ًدا على وضع مقدم الطلب وسياسة المصرف.

مراقبة الحسابات المصرفية وإدارتها
حسب نوع الحساب ،يمكن للفرد إيداع أو سحب األموال من خالل زيارة المصرف في أثناء
ساعات العمل ،أو باستخدام بطاقة السحب أو االئتمان المصرفية بماكينة الصراف اآللي (.)ATM
ويمكنه أيضًا مراقبة الحسابات المصرفية من خالل كشف حساب المصرف ودفتر اإليداع
والعمليات المصرفية عبر اإلنترنت.
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ساعات عمل المصارف
يتوفر لدى المصارف التجارية ومؤسسات االئتمان التعاوني برنامج مواعيد خاص بها ولكن تكون
جميعها مفتوحة من يوم االثنين إلى يوم الجمعة عدا العطالت المصرفية .وتعمل المصارف
التجارية من االثنين إلى الخميس من الساعة  08:00إلى  ،14:30ويوم الجمعة من الساعة
 08:00إلى 14:00؛ وفي الشتاء تخدم هذه المصارف العمالء كذلك في أوقات بعد العصر من أيام
االثنين من الساعة  15:15إلى  .16:45ويمكن أن تختلف ساعات عمل مؤسسات االئتمان
ُنصح العمالء
التعاوني حسب كل فرع ومنطقة .ال يلزم ترتيب موعد مسبق لزيارة مصرف .ي َ
بالتحقق من ساعات العمل عبر المصرف قبل زيارته.

مالحظات عامة


لكل مصرف شروطه الخاصة لمنح القروض كما تختلف الشهادات المطلوبة من
المصارف لهذا الغرض .لذا ،يُنصح بإجراء تواصل شخصي مع المصرف أو مؤسسة
االئتمان التعاوني المختارة للحصول على معلومات إضافية.



للحصول على مزيد من المعلومات عن الوثائق الضرورية التي ُتقدَّم للموافقة على منح
قرض مضمون برهن ،يُنصح بشدة بالرجوع إلى البنك ذي الصلة.



ال تتحمل المصارف أي التزامات أو مسؤوليات فيما يتعلق بمنح القروض .وذلك ألن
منح القروض يقرره مديرو كل مصرف بشكل مستقل وتعتمد الموافقة على الملف المالي
لمقدم الطلب.

معلومات االتصال
لمزيد من المعلومات عن المصارف والنظام المصرفي والقروض المتنوعة المتاحة ،قم بزيارة
المواقع اإللكترونية للمصارف أو اتصل بها هاتفيًا أو قم بزيارة فرع .تتاح معلومات االتصال
بهيئات ومؤسسات األعمال المصرفية في الفصل "جهات اتصال مفيدة" بالدليل الحالي.

دفع فواتير الخدمات العامة في المؤسسات المالية
يمكنك دفع فواتير الخدمات العامة (الكهرباء/الطاقة والمياه والهاتف واإلنترنت) في مختلف
المصارف ومؤسسات االئتمان التعاوني .ال يلزم أن يكون لديك حساب في بنك معين كي تقوم
بعمليات الدفع هذه .يمكن أيضًا القيام بعمليات الدفع باستخدام شيك شخصي أو من خالل السحب
المباشر من المصرف الذي يوجد لديك حساب به .يتبع كل مصرف سياساته وإجراءاته الخاصة؛
ولهذا السبب يجب االتصال به مباشر ًة لمزيد من التفاصيل .إذا كان لديك بطاقة سحب أو ائتمان،
فسيمكنك القيام بعمليات الدفع عبر اإلنترنت .معظم مقدمي الخدمات العامة يقبلون الدفع عبر
اإلنترنت.
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مالحظة مهمة
تتبع كل مؤسسة مالية سياساتها ولوائحها التنظيمية وإجراءاتها الخاصة بالخدمات التي تقدمها.
يعتمد القرار النهائي بشأن الخدمات أو العمليات أو إمكانيات الوصول التي يوفرها كل مصرف أو
مؤسسة ائتمان تعاوني ولمن يقدمها ،على المؤسسة وعملية اتخاذ القرار الداخلية لديها .المعلومات
المقدمة هنا هي معلومات داللية فقط وعرضة للتغيير ،وينبغي االتصال بكل مؤسسة مالية مباشر ًة
للحصول على معلومات عن سياساتها وإجراءاتها.
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التوظيف وعالقات العمل

ruobal & tnemyolpme

التوظيف وعالقات العمل
 1-6مقدمة عامة
يكفل دستور جمهورية قبرص المساواة في المعاملة لجميع العاملين (القبارصة واألجانب) وحماية
حقوق اإلنسان بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو األصل اإلثني .وقد
صدقت جمهورية قبرص أي ً
ضا على العديد من توجيهات االتحاد األوروبي ( )EUوالتوجيهات
الدولية المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل .لدى قبرص نظام تفصيلي لعالقات العمل ،يُعرّ ف حقوق
أصحاب العمل والموظفين وااللتزامات الواجبة عليهم والعالقة بينهم وشروط وأحكام العمل.
وأحكام وشروط استخدام الموظفين محكومة بقانون العمل واالتفاقيات الجماعية بين أصحاب العمل
والموظفين .تنقسم االتفاقيات الجماعية إلى اتفاقيات عمل واتفاقيات مؤسسات .تسري اتفاقيات
العمل على كل ما يخص العمل (كعقود قطاع البناء والفنادق) ،بينما تسري اتفاقيات المؤسسات
على الشركة الخاصة التي توفر فرص التوظيف .ال تسري االتفاقيات الجماعية إال على الموظفين
العاملين في شركات لها نقابات عمال.
يسري التشريع الخاص بالعمل على كل موظف وينظم في األساس ظروف العمل .تنظم التشريعات
ذات الصلة ظروف الصحة والسالمة في أماكن العمل وااللتزام باالشتراك في خطط التأمين
االجتماعي ومدة العمل والحد األدنى لإلجازة السنوية المسموح بها للعاملين .وتنظم االتفاقيات
الجماعية األمور المتعلقة بالنسب المئوية للزيادات السنوية في الرواتب وغيرها من استحقاقات
الموظفين ،مثل بدل غالء المعيشة ،أو صندوق االدخار ،أو الرعاية الطبية.
يحق لرعايا البلدان الثالثة العمل في قطاعات معينة من االقتصاد القبرصي لمدة زمنية محددة.
ويُولى اهتمامًا خاصًا للطبيعة المؤقتة للعمل التي قد تسري إن تم استيفاء مجموعة من المعايير
والظروف .يسمح تصريح اإلقامة المؤقتة لغرض العمل لرعايا البلدان الثالثة بالتفرغ للعمل في
وظيفة لمدة محددة بالكتابة .إذا وافق أحد رعايا البلدان الثالثة على منصب وظيفي غير الذي حصل
على تصريح له ،تنتهي صالحية تصريح العمل ويُعتبر مُلغى.
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وف ًقا للقطاعات االقتصادية التي ي ّ
ُوظف فيها رعايا البلدان الثالثة ،هناك أحكام خاصة بوضع اإلقامة
وتصريح العمل .ولكن تجدر اإلشارة إلى أن وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي ستدرس -
من بين معايير أخرى  -إمكانية ملء الوظائف الشاغرة أوالً من سوق العمل المحلية أو األوروبية
أو كلتيهما.
وينبغي توضيح أنه قبل تقدم صاحب العمل بطلب استخدام موظفين أجانب (رعايا البلدان الثالثة)،
يتوجب عليه اتخاذ خطوات فعالة للعثور على موظفين مناسبين في السوق المحلية أو األوروبية
أو كلتيهما .من المؤكد عليه أيضًا أن المرشح المناسب هو شخص يستوفي مواصفات الوظيفة
وطلباتها بعد مدة تدريب قصيرة .جدير بالذكر أيضًا أن الرواتب المنخفضة وشروط وأحكام
التوظيف التي ال ي َ
ُلتزم فيها باالتفاقيات الجماعية ذات الصلة وظروف العمل غير المالئمة ،كل ذلك
ال يصلح كمبرر لتوظيف أجنبي.
بشكل أكثر تحدي ًدا ،يتوجب على صاحب العمل أثناء عملية ملء الوظائف الشاغرة أن يتخذ
الخطوات التالية:
	يعلن صاحب العمل عن الوظيفة الشاغرة في مكتب العمل التابع للمقاطعة ذات الصلة.
وتبقى الوظيفة شاغرة لمدة ال تقل عن  6أسابيع ( 3أسابيع لقطاعي الزراعة والثروة
الحيوانية) قبل التقدم بطلب استخدام موظف أجنبي .يوضع اإلعالن على محرك البحث
الوطني عن الوظائف ( )CPSوشبكة  ،EURESباستثناء الموظفين ذوي الكفاءة العالية أو
المحترفين أو كليهما (على الشكل الذي تحدده وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي
من وقت آلخر).


يعلن صاحب العمل عن الوظيفة الشاغرة في الصحافة المحلية أو الوطنية أو كلتيهما من
خالل اإلدارة العامة للتوظيف.



يتخذ صاحب العمل إجراءات ومبادرات أخرى متنوعة الستقدام الموظفين (باستخدام
النقابات أو منظمات أصحاب العمل أو اإلنترنت وما إلى ذلك).

وف ًقا لإلستراتيجية القبرصية الوطنية لتوظيف القوى العاملة األجنبية (Cyprus National
 )2008( )Strategy for the Employment of Alien Manpowerوالسياسات العامة
للهجرة ،فإن فئات الموظفين من رعايا البلدان الثالثة هي:
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القوى العاملة (العمال ذوو الكفاءة العالية ،والعمال غير المدربين/شبه الماهرين ،والعمال
الموسميون ،والشركات /المؤسسات الراعية للمصالح األجنبية)



الطالب من رعايا البلدان الثالثة



عمال المنازل



فئات خاصة لها تصريح عمل أطول من  4سنوات

يوضح الرسم التخطيطي التالي وظائف رعايا البلدان الثالثة من كل فئة.
رﻋﺎﯾﺎ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻷﺷﺨﺎص ذوو
اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﯿﺎ

اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺎھﺮﯾﻦ

اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ

اﻟﻄﻼب

اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﻮن

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
اﻟﻤﻌﺎرون
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ

ﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺎزل

اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

ﺗﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻌﻤﻞ
واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٤ﺳﻨﻮات

اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﻮن واﻟﻤﺪرﺑﻮن
رﺳﺎﻣﻮ اﻟﺮﻣﻮز
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ

تشتمل األقسام التالية على وصف لكل فئة وف ًقا لإلستراتيجية القبرصية الوطنية لتوظيف القوى
العاملة األجنبية (Cyprus National Strategy for the Employment of Alien
 )2008( )Manpowerباإلضافة إلى قانون األجانب والهجرة (الفصل  105بصيغته المعدلة في
.)2007
تجدر اإلشارة إلى أن تلك التشريعات تخضع لتعديالت من وقت آلخر .لذا ،من المهم لرعايا البلدان
الثالثة االتصال بدائرة السجل المدني والهجرة بوزارة الداخلية أو دائرة العمل بوزارة العمل والرفاه
والتأمين االجتماعي أو كلتيهما للحصول على آخر المستجدات.

إن توظيف أجانب بدون تصريح عمل الزم قانونيًا أو على وجه يخالف التشريعات أو اللوائح
التنظيمية الخاصة بشروط العمل ،هو جرم يُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا.
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 2-6الفئات الوظيفية لرعايا البلدان الثالثة
تنتهي صالحية عقود رعايا البلدان الثالثة من الفئات التالية عند مرور عام واحد (( ،)1باستثناء
قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية حيث يُسمح بامتداد العقود لعامين ( .))2يمكن تجديد العقود
سنويًا ،لكن ال يُسمح بأن يتخطى الحد األقصى للمدة الزمنية (أي مدة اإلقامة في قبرص) حاجز
األربع ( )4سنوات.
ال يحق لطالبي اللجوء العمل خالل أول تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء .وبعد مرور مدة
التسعة أشهر ،يُسمح بتوظيف طالبي اللجوء في قطاعات النشاط االقتصادي التالية:


الزراعة (العمل في الزراعة وتربية الحيوانات ومصائد األسماك)



الصناعة (العمل في إنتاج األعالف)



إدارة النفايات (العمل في الصرف الصحي ومعالجة النفايات)



تجارة الجملة-أشغال التصليح (العمل في محطات البنزين وغسيل السيارات)



مبان وأماكن خارجية وموزعو مواد إعالنية وإعالمية
مجاالت أخرى (منظفو
ٍ
وتوصيل الطعام)

مالحظة  :1يجب على أي شركة أو صاحب عمل يرغبان في توظيف طالب لجوء الحصول على
إذن لتوظيف األجانب ويجب ختم عقد العمل من مكتب العمل التابع للمقاطعة.
مالحظة  :2وف ًقا للتعديل الذي أُدخِل على المادة  19من قانون الالجئين ،يتمتع المستفيدون من
الحماية الفرعية ،كما هي الحال بالنسبة لالجئين المعترف بهم ،بإمكانية الحصول الفوري على
العمل في التاريخ الذي يُم َنحون فيه الوضع المذكور أعاله .وال توجد قيود خاصة على توظيفهم في
قطاعات أو مهن محددة في سوق العمل .وليس من الضروري أيضًا أن توافق وزارة العمل على
عقد عمل بين صاحب عمل وشخص يتمتع بوضع الحماية الفرعية وأن تختم ذلك العقد.
مالحظة  :3وينص القسم  21Bمن قانون الالجئين القبرصي على أن الشخص المعترف به كالجئ
يتلقى معاملة مماثلة لمواطني الجمهورية فيما يتعلق بالعمل بأجر .بعبارة أخرى ،يتمتع الالجئون
بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون القبارصة في العمل ،وبالتالي ال توجد قيود على أي قطاع
بعينه ،وال حاجة إلى موافقة وختم وزارة العمل ألي عقد عمل بين صاحب عمل والجئ معترف
به.
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الفئات الوظيفية لرعايا البلدان الثالثة

 .1الموظفون ذوو الكفاءة العالية
الوصف
أفراد يتسمون بالتالي:


الكفاءة العالية أو التدريب أو كليهما



توقيع عقد عمل بمقابل مادي سنوي ال يقل عن  35000يورو

الشروط  -المعايير


ال يلزم إجراء بحث في سوق العمل عن إمكانية ملء الوظيفة الشاغرة من سوق العمل
المحلية أو األوروبية أو كلتيهما



ُتحدَّد الموافقات المبدئية الممنوحة على العمل بعامين قابلين للتمديد

الوثائق األساسية المطلوبة
وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي


المؤهالت األكاديمية



شهادات خبرة في التخصص/تدريب طويل المدة



صورة من جواز السفر



عقد عمل مو ّقع يحمل ختم مكاتب العمل التابعة للمقاطعات ويُحدَّد فيه بالتفصيل الدخل
السنوي للموظف ومدة العمل ،من بين أمور أخرى.

وزارة الداخلية
بعد تقديم الوثائق المذكورة أعاله للدائرة المختصة بوزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي
والحصول على الموافقة المبدئية ذات الصلة ،يقدم رعايا البلدان الثالثة الوثائق التالية بجانب
ترخيص العمل:
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صورة من جواز السفر



شهادة الخلو من السوابق الجنائية



شهادة تأمين صحي خاص بتغطية كاملة

مالحظة :قد ُتطلب وثائق إضافية حسب الحالة.

 .2الموظفون غير الماهرين – شبه الماهرين
الوصف


ُتمنح الموافقة شريطة أن يقدم صاحب العمل/الشركة تدريبًا للموظفين خاصتها ،وذلك
لتقييد االحتياجات المستقبلية للقوى العاملة من تلك الفئة بحيث تكون في أدنى مستوى.

الشروط  -المعايير
يقدم صاحب العمل المعلومات/الوثائق الالزمة إلجراءات البحث عن موظفين مناسبين من السوق
المحلية أو األوروبية أو كلتيهما.
الوثائق األساسية المطلوبة
وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي


صورة من جواز السفر



عقد عمل مو َّقع يحمل ختم مكاتب العمل التابعة للمقاطعات

ويُحدَّد فيه بالتفصيل الدخل السنوي للموظف ومدة العمل ،من بين أمور أخرى.
وزارة الداخلية
عقب الموافقة المبدئية لوزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي ،يقدم صاحب العمل الوثائق
التالية:
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صورة من جواز السفر



عقد عمل مو ّقع يحمل ختم مكاتب العمل التابعة للمقاطعات ويُحدَّد فيه بالتفصيل الدخل
السنوي للموظف ومدة العمل ،من بين أمور أخرى



بيان بالسندات المصرفية لتكاليف إعادة الموظف المنتمي لرعايا البلدان الثالثة إلى بلده
(ال بد أن يكون سند الضمان المصرفي صالحً ا لمدة  6أشهر بعد إنهاء العقد)



شهادة طبية بتمتع الموظف المنتمي لرعايا البلدان الثالثة بصحة جيدة



صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق باللغة اليونانية أو اإلنجليزية



شهادة بأن صاحب العمل لديه مكان يصلح كمسكن للموظف من رعايا البلدان الثالثة



إثبات دفع الرسوم اإلدارية

 .3العمال الموسميون
الوصف


تشمل هذه الفئة العمل في قطاع الزراعة وعد ًدا محدو ًدا من المهن في قطاع السياحة
(مثل طهاة المأكوالت العالمية)



تصدر الموافقة المبدئية وتصريح اإلقامة لمدة  4أشهر مع إمكانية التمديد ألربعة أشهر
إضافية (نهائية وغير قابلة للتجديد)

الشروط  -المعايير
مجال السياحة:


في بعض الحاالت ،يُوا َفق على عدد محدود من طلبات العمل ،مثل الطهاة (وذلك عند
اكتفاء القطاع عمومًا من موظفي سوق العمل المحلية أو األوروبية أو كلتيهما).



في األماكن السياحية/المنتجعات حيث الموسمية العالية ،تتحدد مدة تصريح العمل بفترة
عمل المؤسسة (من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني).
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إذا استمر الفندق وسلسلة المطاعم في العمل طوال العام ،يمكن للعمال الموسميين تمديد
تصريح العمل الخاص بهم.

قطاع الزراعة:


ُتفرض قيود على المواطن األصلية لألجانب لضمان إرجاع أبنائها إليها.



يتضمن العمل الموسمي قطف عدة محاصيل (مثل ثمار الحمضيات والبطاطس والعنب
والفراولة وما إلى ذلك).



من أجل قطف العنب وثمار الحمضيات ،يُمنح تصريح إلى "المجموعات" لمدة تمتد من
أكتوبر/تشرين األول إلى يونيو/حزيران التالي.



تصدر تصاريح العمل واإلقامة للموظفين من رعايا البلدان الثالثة لقلع البطاطس وحصد
المحاصيل بختم العقود مباشرة دون الحاجة لموافقة مبدئية.

الوثائق األساسية المطلوبة
•

صورة من جواز السفر

•

شهادات خبرة في التخصص/تدريب طويل المدة (فقط في قطاع السياحة)

•

موافقة مبدئية من دائرة العمل

•

عقد عمل مو ّقع يحمل ختم مكاتب العمل التابعة للمقاطعات ويُحدَّد فيه بالتفصيل الدخل
السنوي للموظف ومدة العمل ،من بين أمور أخرى

•

شهادة الخلو من السوابق الجنائية

 .4الموظفون المعارون بالشركة نفسها
الوصف


يقصد بهم الموظفون المعارون داخل الشركة نفسها من مقرها في الخارج أو إلى شركة
تابعة في قبرص.
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الشروط  -المعايير


يوفر مقدم الطلب إثبا ًتا على أن األجنبي الذي يطلب من أجله تصريح العمل هو موظف
بالشركة نفسها بالخارج .باإلضافة إلى ذلك ،على الشركة تقديم إثبات كا ٍ
ف على أن
طبيعة المهام التي يؤديها األجنبي ضرورية لعملياتها.



ال ُتعطى هذه التصاريح إال للموظفين الذين يتولون مناصب إستراتيجية في الشركة.

الوثائق األساسية المطلوبة
وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي


خطاب يوضح ضرورة نقل الموظف إلى قبرص



المؤهالت األكاديمية



شهادة خبرة في التخصص/تدريب طويل المدة



صورة من جواز السفر



عقد عمل مو ّقع يحمل ختم مكاتب العمل التابعة للمقاطعات ويُحدَّد فيه بالتفصيل الدخل
السنوي للموظف ومدة العمل ،من بين أمور أخرى.

وزارة الداخلية
بعد تقديم الوثائق المذكورة أعاله للدائرة المختصة بوزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي
والحصول على الموافقة المبدئية ذات الصلة ،يقدم رعايا البلدان الثالثة الوثائق التالية بجانب
ترخيص العمل:


صورة من جواز السفر



شهادة الخلو من السوابق الجنائية



شهادة تأمين صحي خاص بتغطية كاملة
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مالحظة :قد ُتطلب وثائق إضافية حسب الحالة.

 .5الشركات ذات المصالح األجنبية
الوصف


هناك أهمية خاصة ألحكام عمل رعايا البلدان الثالثة في هذه الفئة ،استنا ًدا إلى قرار
مجلس الوزراء.

الشروط  -المعايير


ال يمكن توظيف رعايا البلدان الثالثة إال في المناصب التالية:
أ.

كبار رؤساء المديرين

ب .كبار المديرين
ج .موظفي الدعم (موظفي الشؤون اإلدارية والمكتبية والتقنية وما إلى ذلك)


مع الفئتين (أ) و(ب) ،يُشترط للموافقة على تصريح العمل حد أدنى للدخل السنوي.



بالنسبة للفئتين (أ) و(ب) ،تكون الجهة المسؤولة هيدائرة السجل المدني والهجرة وال
يلزم تقديم عقد مختوم من دائرة العمل ،ولكن يشترط مع الفئة (ج) تقديم هذا العقد من
دائرة العمل.

مالحظة :قد ُتطلب وثائق إضافية حسب الحالة.
ً
حديثا
الوثائق األساسية المطلوبة للشركات المسجلة


عقد التأسيس



مذكرة والئحة التأسيس /النظام األساسي



شهادة بالمديرين والمساهمين



شهادة بالعنوان المسجل لمكتب



وصف لطبيعة عمل الشركة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها

 92صربق ليلد |



قائمة بالمعلومات الشخصية للمساهمين الرئيسيين



عقد إيجار أو سند ملكية مكتب الشركة الجديدة

قد يُطلب في حالة الشركات الحالية وثائق عند الطلب.
الوثائق األساسية لرعايا البلدان الثالثة عند وصولهم


نسخة من جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر أخرى صالحة لمدة سنتين ( )2على
األقل من تاريخ تقديم الطلب.



نسخة من صفحة جواز السفر أو وثيقة السفر األخرى التي تظهر أحدث وصول إلى
الجمهورية والتأشيرة (إن وجدت).



قائمة موظفي الشركة من البلد اآلخر لكل فئة (المديرين وموظفي اإلدارة الوسطى /
الموظفين الرئيسيين).



سيرة ذاتية موجزة (بما في ذلك نسخ المؤهالت األكاديمية).



خطاب ضمان أصلي صادر عن مصرف أو مؤسسة تعاونية في قبرص مع صالحية
 10سنوات وتغطية لنفقات عودة العامل لموطنه المحتملة .ويعتمد المبلغ على البلد األم.



نتائج تحليل دم أصلي تبين أن مواطن البلد اآلخر ال يحمل  /يعاني فيروس نقص المناعة
البشرية والزهري والتهاب الكبد  Bو Cوأشعة سينية للصدر للكشف عن داء السل ()TB
صادرتان من مستشفى حكومي بالجمهورية أو مصدقتان حسب األصول من قبل طبيب
يعمل بالقطاع العام في الجمهورية.



أصل عقد العمل مو َّقع حسب األصول ونسختان ( )2مختومتان حسب األصول.



سند الملكية أو عقد اإليجار الخاص بالمنزل  /الشقة والمصدّق حسب األصول من رئيس
المجلس المحلي (أي المختار).
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شهادة التأمين الصحي للرعاية الطبية التي تغطي رعاية المرضى الداخليين والخارجيين
ونقل الجثة (الخطة أ).



تأمين مسؤولية صاحب العمل مع التجديد التلقائي.



الشهادة األصلية للسجل الجنائي من البلد األم (إذا كان مقدم الطلب يقيم في بلد غير البلد
األم ،ينبغي إصدار الشهادة من بلد اإلقامة).



إيصال دفع رسوم الشركة السنوية إلى مسجل الشركات.



إذن الدفع بحوالة مصرفية (النظام المتكامل لإلدارة المالية .)FIMAS

 .6الطالب
الوصف
يجوز للطالب من رعايا البلدان الثالثة الذين يدرسون في معاهد التعليم ما بعد الثانوي المسجلة أو
المعترف بها في قبرص أن يعملوا بدوام جزئي تحت شروط محددة وفي وظائف معينة .وبشكل
أكثر تحدي ًدا ،يُسمح للطالب المتفرغين من رعايا البلدان الثالثة الذين أتموا فترة ستة أشهر من
اإلقامة في قبرص بالعمل في القطاعات التالية:


الصناعة – التصليح (نقل بضائع لمؤسسات تجارة بالجملة والعمل في محطات البنزين
وغسيل السيارات)



الصحة – الخدمات االجتماعية (توفير الرعاية في دور المسنين شريطة عدم اإلخالل
بأحكام القوانين ذات الصلة)



العمل المنزلي (العمل في المنازل من وقت آلخر)



التصنيع (العمل في المخابز وإنتاج األعالف الحيوانية وإعادة تدوير النفايات ومناوبات
العمل الليلية)



الزراعة  -المزارع – صيد األسماك (العمل في الزراعة وصيد األسماك والمزارع)



خدمة التزويد بالطعام (التوصيل)



أنشطة أخرى (تنظيف المنشآت)
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مالحظات:


أثناء الفترة الممتدة من األول من يونيو/حزيران وحتى الخامس عشر من أكتوبر/تشرين
األول ،يُسمح بتوظيف طالب في قطاع الفنادق/التزويد بالطعام ألغراض تدريبية بما
يتوافق مع السياسات والممارسات الحالية.



يُسمح بتوظيف طالب مسجلين في دورات معترف بها لدراسة الهندسة الميكانيكية
والكهربائية ألغراض التدريب العملي ،شريطة تقديم موافقة مكتوبة على التدريب ذي
الصلة يوقعها صاحب العمل والمؤسسة التعليمية وتوافق عليها دائرة العمل.

الشروط  -المعايير


أن يحمل الطالب تأشيرة دخول وتصريح إقامة صالحين كطالب في قبرص وأن تكون قد
مرت  6أشهر منذ دخوله إلى البلد.



أال تتجاوز ساعات العمل  20ساعة في األسبوع ،مع إمكانية زيادة ساعات العمل في
اإلجازات إلى  38ساعة في األسبوع.



أن يؤمّن الطالب عقد عمل مع صاحب عمل معين (يتوفر نموذج عقد العمل في مكاتب
العمل التابعة للمقاطعات).



أال يعمل الطالب أثناء مواعيد الدراسة وأال تتجاوز مدة العمل الحد الذي يسمح به
القانون.

مالحظة :في حال مخالفة أحكام القانون سابق الذكر ،يتحمل صاحب العمل والطالب الغرامات
وغيرها من العقوبات.
الوثائق األساسية المطلوبة


تصريح إقامة للدراسة ساري المفعول



يقدم الطالب عقد العمل مع جدول أيام الدراسة الذي اعتمدته المؤسسة التعليمية إلى دائرة
العمل (مكاتب العمل التابعة للمقاطعات) ليتم التحقق منه وختمه
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أن يؤمّن الطالب عقد عمل مع صاحب عمل معين (يتوفر نموذج عقد العمل في مكاتب
العمل التابعة للمقاطعات).

 .7عمال المنازل
الوصف
يخضع عقد العمل الخاص الذي يبرمه رعايا البلدان الثالثة القادمون إلى قبرص كعمال منازل
لقانون األجانب والهجرة (الفصل  10من القانون) .و ُتض َمن العملية من خالل عقود مسبقة يو ّقعها
صاحب العمل والموظف.
ّ
الشروط -المعايير ( َمنْ
يوظف عمال المنازل):


العائالت التي لديها طفل ال يزيد عمره عن  12عامًا إذا كان الوالدان يعمالن ومشتركين
في صندوق التأمين االجتماعي.



العائالت التي ليس لديها أطفال إذا كان الزوج والزوجة يعمالن ويزيد دخلهما السنوي
المعلن والخاضع للضريبة عن  52000يورو.



األسر أحادية العائل الممنوحة حضانة طفل ال يتجاوز عمره  12سنة ،شريطة أن يكون
ولي األمر عامالً ومشتر ًكا في صندوق التأمين االجتماعي.



في الحاالت التي يعمل فيها أحد الوالدين دون اآلخر ،من المفترض أال يقل الدخل
السنوي الخاضع للضريبة والمعلن عن  86000يورو.



األفراد العزاب العاملون شريطة أن يزيد دخلهم السنوي المعلن الخاضع للضريبة عن
 52000يورو وأن يكونوا مشتركين في صندوق التأمين االجتماعي.



األسر التي لديها أكثر من ثالثة أطفال بشرط أن يكون كال الوالدين عاملين ومشتركين
في صندوق التأمين االجتماعي وأن يكون أحد األطفال على األقل دون سن الثانية
عشرة.
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معايير التوظيف في حاالت استثنائية
تقديم المساعدة إلى:


المسنين الذين تجاوزت أعمارهم  75عامًا.



ذوو االحتياجات الخاصة بشرط تقديم شهادة من طبيب مختص.



األفراد الذين يعانون السرطان (بشرط تقديم شهادة من مركز األورام) ،أو التصلب
اللويحي ( ،)MSأو الضمور العضلي التوتري ،أو اعتالل الكلى ،أو االعتالل العضلي،
أو االضطرابات النفسية والمشكالت النفسية الخطيرة ،أو فقدان البصر كليًا أو جزئيًا ،أو
التهاب المفاصل المشوه ،أو الزهايمر ،أو الخرف ،أو زيادة الوزن المسببة لصعوبة في
الحركة (بشرط تقديم شهادة بوزن الشخص وطوله).



المعاقون الذين يستخدمون كرسيًا متحر ًكا أو المالزمون للسرير.

ويُعفى من التقييد الزمني بست سنوات رعايا البلدان الثالثة الذين يعملون لدى األشخاص المشار
إليهم في فقرة الحاالت االستثنائية.
الوثائق األساسية المطلوبة


إكمال النموذج  MDW 2وتوقيعه.



نسخة من جواز سفر ساري المفعول للفرد من رعايا البلدان الثالثة (صالح ألكثر من
عام واحد).



أصل صحيفة الحالة الجنائية مترجمة باليونانية أو اإلنجليزية وموثقة حسب األصول.



شهادة فحص طبي ّ
موثقة ومصدّقة حسب األصول وصالحة لمدة تصل إلى  4أشهر
(اإليدز والزهري وااللتهاب الكبدي " "bو" "cوالسل).



شهادة إتقان اللغة اليونانية أو اإلنجليزية باإلضافة إلى خبرة سابقة في أداء واجبات
العامل المنزلي .يُستوفى شرط إتقان اللغة اليونانية أو اإلنجليزية بالتالي:
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-

شهادة خبرة من صاحب عمل سابق كانت لغة التواصل األساسية معه هي اليونانية
أو اإلنجليزية ،ويمكن الحصول على الشهادة من صاحب العمل السابق أو المكتب
الذي تولى توظيف األجنبي لدى صاحب العمل السابق

-

أو شهادة موثقة بحضور الصفوف المدرسية حيث كانت ُتدرّ س اللغة اليونانية أو
اإلنجليزية

-

أو شهادات معترف بها دوليًا/شهادات علمية في اللغة اليونانية أو اإلنجليزية،
بشرط التوثيق.

يمكن استيفاء طلب شهادة الخبرة (ضمن المؤهالت) بشهادة من صاحب عمل سابق بالعمل لديه
لمدة عام واحد على األقل.


أصل عقد العمل ونسختان مُصدّقتان ومختومتان حسب األصول ( 1,50يورو للعام
األول و 9يورو لكل عام من العقد باإلضافة إلى  2يورو لكل نسخة).



إقرار مُصدَّق من رئيس المجلس المحلي (المختار) أو وكالة توظيف خاصة معتمدة
تثبت أن صاحب العمل لديه سكن مناسب للموظف المنتمي إلى رعايا البلدان الثالثة،
وإال لزم تقديم عقد إيجار.



نسخة من بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل والزوجة.



نسخة من بيان راتب صاحب العمل مستخرجة من دائرة خدمات التأمين االجتماعي
(بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي ،يلزم تقديم إخطار بالراتب).



أصل الضمان المصرفي الذي يتراوح بين  350و 850يورو وف ًقا للبلد األم من أجل
تكاليف اإلعادة إلى الموطن .ال يتم استرداد الضمان المصرفي إال عندما يعود الموظف
إلى بلده ،أو في حالة توظيفه لدى صاحب عمل مؤهل آخر ،وفي هذه الحالة يتعين على
صاحب العمل الجديد إيداع ضمان مصرفي .إلعادة الضمان المصرفي المودَ ع مقابل
رسوم إعادة الموظف من رعايا البلدان الثالثة إلى بلده ،يجب تقديم طلب مكتوب من قِبل
صاحب العمل إلى دائرة السجل المدني والهجرة.
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تعتمد الرسوم  ،30و ،100و 300يورو على معايير التوظيف.



إذن الدفع بحوالة مصرفية (النظام المتكامل لإلدارة المالية).

مالحظة :ال يتم استرداد الضمان المصرفي إذا:


أصبح وجود الموظف مخال ًفا بعد إلغاء تصريح اإلقامة والعمل الذي مُنح له.



تقدّم الموظف بطلب للحصول على حق اللجوء.



حُكم على الموظف بحكم بسبب ارتكابه فعالً إجراميًا واع ُتبر بعد ذلك مهاجرً ا ممنوعًا.



ترك الموظف محل إقامته وعمله وهو مفقود ومطلوب بغرض ترحيله.

 3-6فئات وظيفية خاصة ُيصرح لها بالعمل أكثر من  4سنوات
يحق لرعايا البلدان الثالثة ذوي المواصفات التالية أن يجددوا عقود عملهم ويمدوا إقامتهم في قبرص
ألكثر من  4سنوات:


الرياضيين والمدربين



رسامي الرموز الدينية (حتى االنتهاء من مشروع معين)



الموظفين (ذوي المهارات الخاصة) العاملين في شركات عاملة (غير أجنبية) لها معدل
دوران يتسق مع أولويات النمو



الممرضات المؤهالت المسجالت حسب األصول
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 4-6أحكام اإلقامة المؤقتة/الدائمة/الدخول/تصريح العمل لرعايا البلدان
الثالثة
تختص دائرة السجل المدني والهجرة بوزارة الداخلية باعتماد تأشيرات الدخول الصالحة
وتصريحات اإلقامة القصيرة أو الطويلة لرعايا البلدان الثالثة.


في خالل  7أيام من وصول رعايا البلدان الثالثة إلى قبرص ،يتعين عليهم تسجيل
أنفسهم لدى دائرة السجل المدني والهجرة بنيقوسيا أو مكاتب المقاطعات بوحدة األجانب
والهجرة في الشرطة .ويقدمون طلبًا الستخراج شهادة تسجيل أجنبي مقابل رسوم
تسجيل مقدارها  70يورو .يتم جمع البيانات البيومترية مثل بصمات األصابع والصور.



في الوقت ذاته ،يتعين عليهم تقديم طلب للحصول على رقم تأمين اجتماعي عقب تأمين
عمل في قبرص.



لطلب تصريح إقامة( ،يُقدّم طلب قبل مرور ثالثة أشهر إلى دائرة السجل المدني
والهجرة ،من خالل وحدة األجانب والهجرة بالشرطة القبرصية) .يصدر تصريح
اإلقامة في خالل أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب الكامل والوثائق الالزمة من مقدم
الطلب.

يمكن للفرد التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة إن كان من الفئات المشار إليها في
الالئحة التنظيمية رقم  5من اللوائح التنظيمية لألجانب والهجرة .لن يُمنح تصريح إقامة دائمة ألي
شخص ما لم تصدر توصية من لجنة التحكم بالهجرة إلى وزير الداخلية بأن هذا الشخص ينتمي
إلحدى الفئات التالية:


الفئة أ :األشخاص الذين ينوون العمل لحساب أنفسهم في الزراعة أو تربية الماشية أو
الطيور أو األسماك في الجمهورية ،بشرط أن يكون بحوزتهم أرض مالئمة أو تصريح
بامتالكها ،وأن يكون تحت تصرفهم كليًا وبحرية رأس مال يُقدّر بحوالي 430000
يورو ،وأال يؤثر هذا العمل سلبيًا على االقتصاد العام للجمهورية.



الفئة ب :األشخاص الذين ينوون العمل لحساب أنفسهم في مشروعات تعدين في
الجمهورية ،بشرط أن يكون بحوزتهم تصريح ذو صلة ،وأن يكون تحت تصرفهم
كليًا وبحرية رأس مال يُقدّر بحوالي  350000يورو ،وأال يؤثر هذا العمل سلبيًا على
االقتصاد العام للجمهورية.
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الفئة ج :األشخاص الذين ينوون العمل لحساب أنفسهم في تجارة أو مهنة في
الجمهورية ،بشرط أن يكون بحوزتهم تصريح ذو صلة ،وأن يكون تحت تصرفهم
كليًا وبحرية رأس مال يُقدّر بحوالي  260000يورو ،وأال يؤثر هذا العمل سلبيًا على
االقتصاد العام للجمهورية.



الفئة د :األشخاص الذين ينوون العمل لحساب أنفسهم في مهنة أو مجال علمي ،بشرط
أن تكون لديهم مؤهالت أكاديمية أو مهنية يُف َت َقر إليها في قبرص .ومن الضروري أيضًا
امتالك أموال كافية.



الفئة هـ :األشخاص الذين عُرض عليهم عمل دائم في الجمهورية ال تنشأ عنه منافسة
محلية غير عادلة.



الفئة و :األشخاص الذين تحت تصرفهم الكامل والحر دخل سنوي مضمون ،يكون
كبيرً ا بما يكفي لجعلهم يعيشون عي ًشا كريمًا في قبرص ،دون الحاجة إلى االشتغال بعمل
أو تجارة أو مهنة .ال يجوز أن يقل الدخل السنوي المطلوب عن  9,568،17يورو
للفرد مقدم الطلب وال أن يقل عن  4,613،22لكل فرد معال .ولكن قد يطلب مجلس
التحكم بالهجرة قدرً ا إضافيًا حسب الضرورة .معظم األفراد الذين يندرجون تحت هذه
الفئة هم السجناء أو المتقاعدون.

الرسوم
تصل رسوم منح تصريح اإلقامة الدائمة إلى  500يورو و ُتد َفع مقابل إيصال عند تقديم الطلب.
الستخراج تصريح إقامة دائمة ،يسلم مقدم الطلب نموذج  M67إلى دائرة السجل المدني والهجرة
مباشر ًة أو من خالل فروع وحدة األجانب والهجرة التابعة للشرطة في المقاطعات .يُرفق مع الطلب
الوثائق ذات الصلة حسب الفئة المقدم إليها .يُرفق مع طلبات الفئة "و" األكثر شيوعًا أصل الوثائق
الخاصة بدخل مقدمي الطلب.
يمكن لمقدمي الطلب المقيمين بالخارج إرسال طلب مباشر ًة إلى قبرص كما هو موضح أعاله،
أو من خالل السلطات القنصلية المحلية لجمهورية قبرص .تفحص لجنة التحكم بالهجرة الطلبات
وترسل اقتراحً ا ذا صلة إلى وزير الداخلية التخاذ قرار.
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يُلغى تصريح اإلقامة الدائمة تلقائيًا إذا عجز الشخص المعني عن توفير سكن في قبرص خالل عام
واحد من الموافقة على الطلب ،وذلك إن لم يكن يسكن في قبرص .يُلغى الطلب أيضًا إذا كان لدى
الفرد تصريح إقامة دائمة بالخارج أو غاب عن قبرص لعامين.

 5-6تأشيرة الدخول (الفيزا)
لدخول جمهورية قبرص ،يجب على رعايا البلدان الثالثة أن يحملوا تأشيرة سارية المفعول .توجد
أنواع مختلفة من التأشيرات ،بحسب مدة وغرض الدخول إلى جمهورية قبرص.

 )1تأشيرات اإلقامة قصيرة المدة


تأشيرات اإلقامة أو السفر قصيرة المدة :تأشيرات الدخول المتعدد



تأشيرة عبور المطار ()ATV



التأشيرات الجماعية

 )2تأشيرات اإلقامة طويلة المدة


التوظيف



الدراسة



التجارة
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بالنسبة لبعض األشخاص ،وبحسب وضعهم( ،كالدبلوماسيين مثالً) ،ال يشترط الحصول على أي
تأشيرات .يوضح الجدول أعاله بالتفصيل أنواع التأشيرات ومتطلبات تأشيرة الدخول أو الوثائق
المطلوبة للحصول عليها .بالنسبة كل التأشيرات ،يشترط على جميع مقدمي الطلبات من رعايا
البلدان الثالثة تسديد رسم التأشيرة.

تأشيرات اإلقامة قصيرة المدة
الوثائق المطلوبة لجميع أنواع تأشيرات اإلقامة قصيرة المدة
يجب تقديم طلبات الحصول على التأشيرات شخصيًا (إذا كانت المسافة تقل عن  300كم) إلى
سفارات وقنصليات قبرص ومن خالل القنصليات الفخرية لجمهورية قبرص بالخارج .إذا كانت
المسافة من أقرب سفارة أو قنصلية قبرصية أطول ،يجوز تطبيق إجراء تسليم خاص:


جواز سفر ساري المفعول لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد انتهاء صالحية التأشيرة التي
تم التقدم للحصول عليها.



يجب أن تكون تأشيرة العودة إلى بلد القدوم سارية المفعول لمدة ثالثة أشهر على األقل
بعد مدة اإلقامة المتوقعة.



الحجز المؤقت (أو خط سير ترتيبات الرحلة)
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إثبات يؤكد الغرض من الزيارة (أي الدعوة)



دليل دامغ على وجود رصيد كا ٍ
ف لتغطية تكاليف اإلقامة المتوقعة في قبرص

وأيضًا قد تطلب القنصلية صورة من خطاب الضمان المصرفي من المضيف ،طوال إقامة الزائر
في قبرص ،حتى تتم تغطية التكلفة المحتملة لإلعادة إلى الموطن.
تأشيرات اإلقامة أو السفر قصيرة المدة ،تأشيرات الدخول المتعدد
لغير أغراض الهجرة ،للدخول مرة واحدة أو عدة مرات.
المدة


يتم إصدارها لعدة زيارات



ال يتجاوز طول المدة اإلجمالية لهذه الزيارات  3أشهر في أي نصف سنة



سارية المفعول لمدة عام واحد



في حاالت استثنائية ،تكون سارية المفعول لمدة تزيد عن عام وال تزيد عن  5سنوات
لبعض الفئات من األشخاص

األحكام الخاصة
كقاعدة عامة ،يجوز إصدار هذه التأشيرة لغرض الدخول مرة واحدة أو عدة مرات.
تأشيرات اإلقامة أو السفر قصيرة المدة ،تأشيرات الدخول المتعدد
تأشيرة عبور المطار ( :)ATVهذه التأشيرة الزمة لألجانب المطلوب منهم الحصول على هذه
التأشيرة للمرور من خالل منطقة العبور الدولية بالمطارات القبرصية دون الدخول الفعلي إلى
األراضي الوطنية القبرصية خالل التوقف في رحلة أو االنتقال بين مرحلتي رحلة دولية.
المدة
يسرى مفعول هذا النوع من التأشيرات لمدة  5أيام.
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األحكام الخاصة
شرط الحصول على هذه التأشيرة هو استثناء من الحق العام في العبور بدون تأشيرة عن طريق
قبرص .ال يلزم الحصول على تأشيرة من هذا النوع للعبور عن طريق مطارات جمهورية قبرص
إال على مواطني  13بل ًدا .يتوفر المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني:
www.mfa.gov.cy
التأشيرات الجماعية :هذه التأشيرة الزمة لمجموعة أجانب تم تشكيلها قبل اتخاذ قرار السفر،
شريطة أن يدخل أعضاء المجموعة أراضي البلد ويقيمون بها ويغادرونها كمجموعة.
المدة
هذه تأشيرة عبور أو تأشيرة محدودة لمدة  30يومًا كحد أقصى ويجوز لصقها بجواز سفر جماعي.
األحكام الخاصة
يجوز إصدار التأشيرات الجماعية لمجموعات تتراوح ما بين  5و 50شخصًا .يجب على الشخص
المسؤول أن يمتلك جواز سفر شخصي وتأشيرة فردية عند االقتضاء.
من أجل الحصول على آخر المستجدات بشأن تأَشيرات اإلقامة قصيرة المدة ،نهيب برعايا البلدان
الثالثة االتصال بوزارة الخارجية لجمهورية قبرص.

تأشيرات اإلقامة طويلة المدة
اإلقامة طويلة المدة  -التوظيف
تأشيرات الزيارة التي تتجاوز ثالثة أشهر ألغراض العمل
المدة
تصل إلى  4سنوات (ال يتم التجديد إال في ظروف خاصة)
الوثائق المطلوبة


نموذج طلب خاص



خطاب دعوة من صاحب العمل



عقد عمل
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خطاب ضمان مصرفي



شهادة الخلو من السوابق الجنائية



شهادات طبية

مالحظة :يجوز تطبيق بعض األحكام وطلبات الوثائق الخاصة على بعض القطاعات والتوظيف
الذاتي.
األحكام الخاصة
يقدم صاحب العمل الطلبات المتعلقة بإصدار تصاريح الدخول والعمل إلى مدير دائرة السجل
المدني والهجرة ،بوزارة الداخلية ،وذلك إن كان مقدم الطلب خارج البالد.
اإلقامة طويلة المدة  -الدراسة
يقتصر إصدار تأشيرات الطالب على الطالب الدوليين ذوي الدوام الكامل فقط .طالب الدوام الكامل
هو الشخص الذي يحصل على  12وحدة كريديت على األقل في الفصل الدراسي.
المدة
تعتمد على مدة برنامج الدراسة.
الوثائق المطلوبة


خطاب دعوة من مؤسسة أكاديمية



شهادة الخلو من السوابق الجنائية



شهادة طبية



ضمان مصرفي



مؤهالت أكاديمية



في حاالت خاصة ،يجوز إجراء مقابالت شخصية في السفارات أو القنصليات القبرصية



إذا قرر الطالب األجنبي أن يغير المؤسسة التعليمية ،فال بد له/لها من الحصول على
تصريح إقامة جديد
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األحكام الخاصة
تتم اإلجراءات المتعلقة بإصدار تصريحي الدخول والدراسة في دائرة السجل المدني والهجرة،
بوزارة الداخلية ،في أثناء وجود مقدم الطلب خارج البالد.

اإلقامة طويلة المدة – التجارة
خاصة بالتوظيف الذاتي والمناصب اإلدارية في الشركات
المدة
تعتمد على أغراض الطلب.
الوثائق المطلوبة
 الوثائق المتعلقة بحالة الشركة/المؤسسة التجارية
 شهادة طبية
األحكام الخاصة
لن يمنح التصريح التجاري إلى أي شخص ما لم تصدر توصية من قبل مجلس التحكم بالهجرة إلى
وزير الداخلية بأن هذا الشخص ينتمي إلى إحدى الفئات الخاصة بهذه التأشيرة.
 عدم اإلضرار باالقتصاد المحلي العام وسوق العمل
 عدم التسبب في منافسة محلية ال مبرر لها
 التمتع بمؤهالت مهنية وأكاديمية
 إثبات وجود تمويل في حالة القطاع العلمي
من أجل الحصول على آخر المستجدات عن تأشيرات اإلقامة طويلة المدة ،نهيب برعايا البلدان
الثالثة أن يتصلوا بدائرة السجل المدني والهجرة ،بوزارة الداخلية بجمهورية قبرص.
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معلومات عامة

نقاط الدخول القانونية
يقع المسافرون الذين يدخلون جمهورية قبرص عبر المطارات والموانئ غير القانونية/المغلقة (أي
جميع المطارات والموانئ في المناطق المحتلة من قبل تركيا) تحت طائلة خرق القانون الوطني
لجمهورية قبرص .لذا ،فإننا نناشد رعايا البلدان الثالثة أن يسافروا عبر نقاط الدخول المعترف بها
وذلك لتجنب أي مشاكل (شريطة أن يكونوا قد حصلوا على تأشيرة دخول) .المنافذ القانونية لدخول
جمهورية قبرص هي مطارات الرنكا وبافوس وموانئ الرنكا وليماسول والتشي وبافوس ،والتي
تقع في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة جمهورية قبرص.
مع فئات معينة من رعايا البلدان الثالثة ،ال يلزم الحصول على تأشيرات دخول أو تصريحات إقامة
(مثل الدبلوماسيين).

 6-6تصريح اإلقامة الدائمة لرعايا البلدان الثالثة
وف ًقا ألحكام الالئحة التنظيمية  )2( 6من اللوائح التنظيمية لألجانب والهجرة ،يقرر وزير الداخلية
إصدار تصريح إقامة دائمة للمتقدمين من رعايا البلدان الثالثة الذين ينوون االستثمار في جمهورية
قبرص ،شريطة أن يستوفوا المعايير التالية:
أ.

يثبت المتقدم أن لديه دخالً سنويًا مؤ ّم ًنا يصل حده األدنى إلى  30000يورو من مصادر
بخالف العمل في قبرص .يمكن أن يُجمع الدخل المقدر بـ  30000يورو من رواتب
عمل خارج قبرص ،أو رواتب تقاعد ،أو أسهم في البورصة ،أو مقابل مادي إليجار،
أو ما إلى ذلك .يزداد الحد األدنى للدخل السنوي الالزم بمعدل  5000يورو لكل شخص
معال.

ب .سند ملكية أو عقد بيع عقار في قبرص كمنزل أو شقة أو مبنى آخر ،ويكون الحد األدنى
لقيمة هذا العقار في السوق  300000يورو وإثبات دفع  200000يورو على األقل.
يُقدَّم عقد البيع إلى دائرة األراضي والمساحة.
ج .يرسل مقدم الطلب خطاب تأكيد من مصرف قبرصي يفيد بأنه أودع رأس مال حدّه
األدنى  30000يورو في حساب مصرفي كضمان لثالثة أعوام على األقل.
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يُقدَّم إثبات على أن المبالغ المذكورة في (ب) و(ج) تم تحويلها إلى قبرص من الخارج.


يرسل مقدم الطلب شهادة خلو من السوابق الجنائية (إذا كان يقيم خارج قبرص) صادرة
من السلطات في بلده األم تثبت أنه ال يشكل عمومًا أي تهديد للنظام العام أو األمن في
قبرص.



يرسل مقدم الطلب إقرارً ا بأنه ال ينوي العمل أو االشتراك في أي نشاط تجاري في
قبرص.



يزور مقدم الطلب قبرص مرة واحدة على األقل كل سنتين.

إجراءات تقديم الطلبات وفحصها


يسلم مقدم الطلب نموذج ( )M67إلى دائرة السجل المدني والهجرة أو مكاتب المقاطعات
شخصيًا أو عن طريق البريد أو من خالل ممثل لهُ .تحوَّ ل الطلبات التي وصلت مكاتب
المقاطعة إلى دائرة السجل المدني والهجرة مباشر ًة دون أي إجراء.



توضع الطلبات المقدمة إلى قبرص شخصيًا أو من خالل ممثل أو عن طريق البريد في
ملف عادي (يتأكد مقدم الطلب من أن كل وثيقة ذات صلة بالطلب تم ترقيمها باستخدام
حبر أزرق من الصفحة األولى وحتى الصفحة األخيرة) .يُرفق داخل الملف قائمة
مرجعية بكل الوثائق الالزمة ،و ُتقدّم مع نموذج الطلب .ويجب إكمال نموذج الطلب من
قِبل مقدّمه األصلي أو ممثل له.



تفحص دائرة السجل المدني والهجرة الطلب وتحيله إلى وزير الداخلية من خالل
السكرتير الدائم للوزارة التخاذ قرار .مع أنواع معينة من تصريحات اإلقامة الدائمة ،ال
يلزم إجراء مقابالت شخصية ،إال لو قرر السكرتير الدائم خالف ذلك.
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ُتطلِع وزارة الداخلية مقدم الطلب أو ممثله ودائرة السجل المدني والهجرة على قرار
وزير الداخلية.



ال يُلغى تصريح اإلقامة الدائمة شريطة أن يزور مقدم الطلب قبرص مرة واحدة على
األقل كل سنتين.

يجوز أن يسلم أي فرد من رعايا البلدان الثالثة ممن تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة
دائمة للفئة "و" وثائق إضافية إلى دائرة السجل المدني والهجرة ،بهدف استيفاء معايير الفقرة
(.6.6أ) وفحص الطلب وف ًقا ألحكام الالئحة التنظيمية  )2( 6من اللوائح التنظيمية لألجانب
والهجرة ،والمتعلقة بالمعايير المذكورة أعاله واإلجراء ذي الصلة.
إذا تم استيفاء المعايير الموصوفة في الفقرة (.6.6أ) ولم تطرأ أي مسائل أخرى تثير الجدل بشأن
صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب أو النظام العام ،يفحص وزير الداخلية الطلب بإيجابية ويُمنح
تصريح اإلقامة الدائمة.
مالحظة :من المقدر بعد تطبيق اإلجراء المذكور أعاله أال تتجاوز فترة فحص الطلب مدة تتراوح
بين شهر وشهرين.
يمكن العثور على هذ اإلقرار والوثائق التالية التي ُترفق بأي نموذج طلب ،على الموقع اإللكتروني
لوزارة الداخليةwww.moi.gov.cy :


نموذج الطلب Μ67



قائمة مرجعية (باللغتين اليونانية واإلنجليزية)



إقرار



بيان إثبات أن مقدم الطلب ال يعمل في قبرص

 7-6استرداد أو استرجاع الضمان المصرفي
ينطبق التالي على الفئات الوظيفية التي يلزم معها خطاب ضمان مصرفي من أجل تكاليف اإلعادة
إلى الموطن:
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يتم إرجاع الضمان المصرفي عقب تقديم طلب إلى دائرة السجل المدني والهجرة.



يتم إرجاع الضمان المصرفي عندما يعود الموظف إلى بلده أو إذا عمل لدى شخص
آخر .وفي هذه الحالةُ ،تنقل المسؤوليات إلى صاحب العمل الجديد.



ال يتم استرداد الضمان المصرفي إذا:
-

أصبح وجود الفرد المنتمي لرعايا البلدان الثالثة مخال ًفا بعد إلغاء تصريح اإلقامة
والعمل الذي مُنح له.

-

تقدم الفرد المنتمي لرعايا البلدان الثالثة بطلب للحصول على حق اللجوء.

-

حُكم على الفرد المنتمي لرعايا البلدان الثالثة بحكم بسبب ارتكابه فعالً إجراميًا
واع ُتبر بعد ذلك مهاجرً ا ممنوعًا.

-

ترك الفرد المنتمي لرعايا البلدان الثالثة محل إقامته وعمله وأقام في عنوان غير
معروف.

-

كان الفرد المنتمي لرعايا البلدان الثالثة مفقو ًدا ومطلوبًا للترحيل.

الشروط العامة:


إن توظيف رعايا البلدان الثالثة في مهنة غير تلك التي منحت السلطات القبرصية
ترخيصًا للعمل فيها غير قانوني.



يلتزم صاحب العمل بتوفير كل تسهيالت حصول رعايا البلدان الثالثة على دورات تعليم
اللغة والتدريب والتوجيه.



إن توظيف رعايا البلدان الثالثة دون إذن قانوني من البلد أو التوظيف المخالف لشروط
تصريح العمل أو المخالف ألي قانون أو الئحة تنظيمية أخرى هو جرم يُعاقب عليه
بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا .يجوز للمحكمة أن تطلب من صاحب العمل دفع
كل االشتراكات في الصناديق المختلفة عند التوظيف القانوني لرعايا البلدان الثالثة.



مع الفئات التالية من الموظفين من رعايا البلدان الثالثة ،ال يلزم الحصول على موافقة
أولية من دائرة العمل ،ولكن يلزم الحصول على تصريح إضافي من دائرة السجل
المدني والهجرة:
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-

عمال المنازل

-

الفنانون

-

موظفي الشركات ذات المصالح األجنبية  -كبار المديرين والموظفين التنفيذيين
ومديري الدرجة المتوسطة

 8-6التوظيف وعالقات العمل لرعايا البلدان الثالثة
ينص دستور جمهورية قبرص واالتفاقيات المحلية والدولية األخرى ذات الصلة على عالقات
العمل بين رعايا البلدان الثالثة وأصحاب العمل والحكومة ونقابات العمال .وحقوق العمال
القبرصيين تكافئ حقوق الموظفين من رعايا البلدان الثالثة .فيما يلي ملخص بالمعايير األساسية
لعالقات العمل:

حقوق العمل لرعايا البلدان الثالثة
يتمتع رعايا البلدان الثالثة بحقوق العمل التالية:


شروط وأحكام العمل :يتضمن عقد العمل شروط وأحكام العمل .يُو َّقع العقد من صاحب
العمل والموظف من رعايا البلدان الثالثة على حد سواء عندما يصالن إلى قبرص.
تتحقق وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي وتتأكد من أن العقد ال يتعارض مع
االتفاقات الجماعية ذات الصلة .يتضمن عقد العمل معلومات عن ساعات العمل والراتب
والعطالت الوطنية واإلجازة السنوية واإلجازات المرضية وفترة العمل فضالً عن
المعلومات األخرى وثيقة الصلة .تختلف هذه الشروط واألحكام وف ًقا للوضع الوظيفي
والعقد.



الراتب :يتحدد راتب رعايا البلدان الثالثة حسب العقد الموقع بينهم وبين صاحب العمل
وقوانين العمل واالتفاقيات الدولية واالتفاقيات الجماعية .توفر االتفاقيات الدولية أو
قوانين العمل إطار عمل قانونيًا يجب أن يكون الموظفون وأصحاب العمل على دراية
بما ينص عليه بخصوص توظيفهم .في حالة عدم وجود اتفاقية جماعية ،يتم االتفاق على
الراتب بين صاحب العمل والموظف.
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االشتراك في صندوق التأمين االجتماعي :يتم احتساب مشاركة رعايا البلدان الثالثة
في خدمات التأمين االجتماعي كنسبة مئوية (تبلغ النسبة منذ عام  )%7,8 2014من
الراتب اإلجمالي ويتم استقطاعها من الراتب الشهري .ويدفع صاحب العمل مبل ًغا مساويًا
كجزء من مساهمته في صندوق التأمين االجتماعي وتدفع الدولة مبل ًغا يعادل  %4,6من
راتب الموظف .لكل شخص مُؤمّن عليه عوائد تأمينية من صندوق التأمين االجتماعي
إلجازات المرض مدفوعة األجر أو األمومة أو اإلصابة أو التقاعد (في حاالت خاصة)
عقب إكمال النموذج ذي الصلة.



تكاليف النقل :في قطاعات ومهن معينة ،يتحمل صاحب العمل تكاليف نقل الموظف من
وإلى مكان العمل.



المسكن والغذاء :حسب الحالة ،يلتزم صاحب العمل بتوفير مسكن مالئم للموظف من
رعايا البلدان الثالثة ويمكنه خصم ما يصل إلى  %10من راتب هذا الموظف لتغطية
التكاليف ذات الصلة .في حالة إذا كان صاحب العمل يوفر للموظف من رعايا البلدان
الثالثة الغذاء ،يُسمح له بخصم ما يصل إلى  %15من راتبه.



اشتراك العضوية في نقابة العمال :يحق للموظف من رعايا البلدان الثالثة بصفته عامالً
أن يسجل في نقابة العمال ،وفي تلك الحالة يتم خصم رسوم العضوية من راتبه.



رسوم التأمين :يشترط أن يكون لدى رعايا البلدان الثالثة الذين يعملون في قبرص خطة
تأمين صحي .يتم دفع تكاليف هذه الخطة التأمينية مرة واحدة سنويًا عن كل سنة من
سنوات العمل التعاقدي و ُتقسَّم مناصفة بين الموظف وصاحب العمل.



العطالت الوطنية والدينية :يحق لرعايا البلدان الثالثة عدم العمل في بعض العطالت
الوطنية والدينية .هناك ( 9تسع) عطالت وطنية ودينية رسمية مدفوعة األجر ،من
ضمنها عطلتا عيد الميالد وعيد الفصح.



ساعات العمل (ووقت الراحة) :يتم تحديد ساعات العمل الخاصة بك في عقدك ،والتي
تعتمدها وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعي .يجب أال يتجاوز الحد األقصى لعدد
ساعات العمل في األسبوع ،بما في ذلك ساعات العمل اإلضافية 48 ،ساعة .يحق لكل
موظف الراحة لمدة  11ساعة في اليوم (المكوّ ن من  24ساعة) و 24ساعة متواصلة
في األسبوع (أو تحت ظروف خاصة ،يحق للموظف الراحة لمدة يومين أو  48ساعة
كل أسبوعين).
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ساعات العمل اإلضافيةُ :تدفع ساعات العمل اإلضافية وساعات العمل بخالف العادية
بمعدل  1.5:1من المعدل الطبيعي في أثناء أيام األسبوع .تدفع ساعات العمل اإلضافية
في يومي السبت واألحد ،ما لم تكن هذه األيام جزءًا من أيام العمل العادية على أساس
عقدك ،بمعدل .2:1



إجازة مرضيةُ :تمنح عند تقديم تشخيص الطبيب الكتابي عن المشكلة الصحية إلى
خدمات التأمين االجتماعي .يتم تحديد مدة اإلجازة المرضية بواسطة اتفاقيات العمل
والعقد الخاص بالفرد.



تغيير صاحب العمل (في نفس القطاع) :يمكن لرعايا البلدان الثالثة تغيير صاحب العمل،
في الحاالت التي تكون قد ان ُت ِهكت فيها اتفاقية العمل بشرط مرور  6أشهر من العمل مع
صاحب العمل الحالي .يمكنهم أيضًا تغيير صاحب العمل قبل  6أشهر من انتهاء اإلقامة
وتصريح العمل ،شريطة أن يتوفر لدى صاحب العمل الجديد التصريح الالزم والصادر
عن دائرة العمل ،وأن يكون الموظف قد حصل على خطاب إخالء الطرف من صاحب
العمل الحالي .في أي حالة من الحاالت المذكورة أعاله ،ال يمكن للموظف من رعايا
البلدان الثالثة تغيير أصحاب العمل إال إذا كانوا سيمارسون نفس المهنة التي حصلوا
على تصريح العمل من أجلها .ومع ذلك ،ال يُسمح بتغيير صاحب العمل خالل األشهر
الثالثة األولى من العمل وال يسمح بأكثر من تغييرين لصاحب العمل خالل العمل لمدة
 4سنوات في حالة العمال المنزليين (إال في حالة الوفاة  /اإلعادة إلى الوطن  /نقل
صاحب العمل إلى دار رعاية ،أو ارتكاب جريمة من قبل صاحب العمل ضد الموظف
من رعايا البلدان الثالثة أو بعد قرار من لجنة منازعات العمل لصالح هذا الموظف).



زيادة الراتب :يلزم دفع الزيادة إلى الموظف إذا كانت مكتوبة في العقد الموقع أو إذا كان
مُتف ًقا عليها في االتفاقية الجماعية.
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ضريبة الدخلُ :تستقطع هذه الضريبة من الراتب الشهري ،فقط في حالة تجاوز الدخل
السنوي للموظف الحد الخاضع للضريبة (يعادل هذا المبلغ  19500يورو اعتبارً ا من
يناير/كانون الثاني .)2014



طلب الوساطة :إذا لوحظ خرق لشروط عقد العمل من جانب صاحب العمل أو
الموظف ،يمكن طلب وساطة من دائرة عالقات العمل بوزارة العمل والرفاه والتأمين
االجتماعي .يمكن أيضًا تقديم الطلب إلكترونيًا على الموقع اإللكتروني لدائرة عالقات
العمل.

اإلجازات والعطالت مدفوعة األجر
يصرح لكل الموظفين بالغياب عن العمل في إجازة مدفوعة األجر في الحاالت التالية:


إجازة الوالدة :بعد تقديم شهادة طبية رسمية بالوالدة إلى دوائر التأمين االجتماعي ،يحق
لكِ االنتفاع بإجازة والدة مدفوعة األجر لمدة  18أسبوعًا.



اإلجازة السنوية :تعتمد هذه اإلجازة على الوضع الوظيفي وشروط عقد العمل .الحد
األدنى للمدة هو  4أسابيع ( 20يومًا بالنسبة ألسبوع العمل المكون من  5أيام ،أو 24
يومًا بالنسبة ألسبوع العمل المكون من  6أيام).

مالحظة :يتم تغطية الراتب خالل اإلجازات المرضية وإجازات األمومة جزئيًا ،في حين ي َّ
ُغطى
الراتب بالكامل خالل اإلجازة السنوية واألعياد الوطنية والدينية.

حقوق العمل الخاصة بساعات العمل لرعايا البلدان الثالثة
يلخص الجدول الوارد أدناه ساعات العمل ،واإلجازات ،ووقت الراحة وف ًقا لما يقره القانون.
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الحد األقصى لعدد ساعات العمل في األسبوع
الحد األدنى للراحة
العمل المسائي

 48ساعة بما في ذلك ساعات العمل اإلضافي
 11ساعة متصلة كل يوم (مكوّ ن من  24ساعة)
 35ساعة متصلة كل أسبوع
ال يتجاوز  8ساعات كل يوم (مكوّ ن من  24ساعة).

التزامات العمل الخاصة برعايا البلدان الثالثة كموظفين
يحدد عقد العمل االلتزامات المفروضة على الموظفين من رعايا البدان الثالثة .وفيما يلي قائمة
بالمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بااللتزامات الواجبة على الموظفين من رعايا البدان الثالثة:


نفس االلتزامات ،مثل الموظفين القبارصة المماثلين/المتكافئين.



االمتثال لشروط وأحكام العمل الواردة في عقد العمل.



عدم تغيير صاحب العمل ومكان الوظيفة دون إذن السلطات المعنية.



أداء المهام بطريقة مهنية وتجنب أي إجراء قد يسبب خسارة أو ضررً ا لصاحب العمل.



ممارسة المهام وف ًقا لعقد العمل.



االشتراك في صندوق التأمين االجتماعي وف ًقا للقانون.



تسديد عضوية نقابة العمال على أساس االتفاق الجماعي وثيق الصلة.



تسديد  %50من تكلفة التأمين الصحي.



تسديد ضريبة الدخل وف ًقا للدخل الخاضع للضريبة.

البحث عن وظيفة
ال يُسمح لرعايا البلدان الثالثة بالوصول إلى الدوائر الحكومية للبحث عن وظيفة وف ًقا لتصريح
العمل الخاص بهم.
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لكن وكاالت التوظيف الخاصة متوفرة في قبرص ويمكنها التوسط للعثور على وظائف لرعايا
البلدان الثالثة.
وف ًقا للقانون القبرصي وقانون االتحاد األوروبي ،يُحظر فرض رسوم توظيف على الموظفين.
ال ُتفرض رسوم التوظيف إال على صاحب العمل فقط.
ال يحق لرعايا البلدان الثالثة تغيير صاحب العمل دون الحصول على إذن خطي مسبق من دائرة
السجل المدني والهجرة .يُمنح مثل هذا اإلذن عند إثبات انتهاك حقوق العمل أو حقوق اإلنسان
الخاصة بالموظف أو كليهما.

 9-6التأمين االجتماعي
تتم تغطية جميع األفراد الذين يعملون بصورة قانونية في قبرص من قبل صندوق التأمين
االجتماعي لجمهورية قبرص .تتناسب االشتراكات في صندوق التأمين االجتماعي مع دخل الفرد
وتحدد كنسبة مئوية من عوائده اإلجمالية (الراتب) ،والمعروف باسم "العوائد التأمينية" .و ُتقسم
ً
مناصفة بين الموظف وصاحب العمل.
رسوم االشتراك
يحق لرعايا البلدان الثالثة أن يتلقوا استحقاقات ،مثل التعويض عن األجور المخصومة بسبب
غياب العامل عن العمل ألسباب ،مثل الوالدة أو اإلصابة .وتشمل االستحقاقات التي يغطيها
التأمين االجتماعي ،بنا ًء على الوضع الوظيفي ،ما يلي:


استحقاقات الوالدة والمرض والبطالة



ِم َنح الزواج والوالدة ومصاريف الجنازة



معاشات المسنين واألرامل والعجز واستحقاق اليتيم



استحقاقات إصابات العمل ،أي استحقاق اإلصابة واستحقاق العجز واستحقاق الوفاة

يغطي التأمين االجتماعي جزءًا من راتب العامل لفترة معينة من الزمن .ويختلف مبلغ
االستحقاقات تبعًا لكل حالة .وهناك أحكام خاصة تنطبق على رعايا البلدان الثالثة فيما يتعلق
باستحقاقات معاش التقاعد .لكي يحصل رعايا البلدان الثالثة على أي نوع من االستحقاقات ،يجب
أن يُقدَّم نموذج طلب كامل مع جميع الوثائق الداعمة .وهناك فترة محددة سل ًفا ،يمكن للمتقدمين
أن يتقدموا بطلبهم خاللها من أجل الحصول على أي نوع من االستحقاقات من صندوق التأمين
االجتماعي.
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 10-6المنظمات والمصالح الحكومية المعنية بتوظيف رعايا البلدان الثالثة
المصالح الحكومية

دائرة العمل:


هي دائرة تابعة لوزارة العمل والتأمين االجتماعي.



مسؤولة عن مراجعة وتقديم رأي أولي حول طلب أصحاب العمل توظيف رعايا البلدان
الثالثة في وظائف خاصة.

دائرة السجل المدني والهجرة:


هي دائرة تابعة لوزارة الداخلية.



مسؤولة عن القضايا المتعلقة بمنح رعايا البلدان الثالثة تصريحات دخول وإقامة بغرض
العمل.



مسؤولة عن النظر في طلبات منح الجنسية القبرصية لألجانب .وتصدر تلك الدائرة
أيضًا شهادات لمواطنين أوروبيين وبطاقات إقامة ألفراد أسرهم غير األوروبيين.

وحدة األجانب والهجرة:


هي وحدة تابعة للشرطة.



تراقب وتتحكم في دخول المهاجرين وإقامتهم في األراضي القبرصية.



تقوم بالمراقبة الفعالة لألجانب في نقاط الدخول والخروج (المطارات والموانئ)
بجمهورية قبرص.



تكافح الهجرة غير الشرعية والتوظيف غير القانوني لألجانب.
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تحدد أماكن األجانب المخالفين للقانون أو المطلوبين وتقبض عليهم ،ثم تحضرهم أمام
العدالة.



تمنع الهجرة غير الشرعية إلى األراضي القبرصية.



تراقب األجانب القاطنين في قبرص بموجب أي نوع من التصريحات.



تكافح تدفق الهجرة غير الشرعية إلى قبرص باإلضافة إلى الدول األعضاء باالتحاد
األوروبي باستخدام قبرص كبلد عبور.



تعالج القضايا المتعلقة بصحة الزواج المدني بين القبارصة واألجانب وترسل تقارير
عن األجانب إلى مدير دائرة السجل المدني والهجرة عند الحاجة.

دائرة عالقات العمل:


هي دائرة تابعة لوزارة العمل والتأمين االجتماعي.



تهدف إلى تعزيز المفاوضة الجماعية كطريقة أساسية لتحديد شروط وأحكام العمل
والتشجيع على إنشاء منظمات أصحاب عمل وعمال قوية والمحافظة عليها وتحقيق
توازن بين القوى االقتصادية.



تهتم بمنع نزاعات العمل وتسويتها ،وتشمل هذه الجهود تقديم الدعم للمشروعات لوضع
واستخدام آليات فعالة للمفاوضة الجماعية واالتفاقيات المتبادلة وحل شكاوى األفراد.



تضطلع بالمسؤولية أيضًا عن حماية المجموعات المستضعفة من العمال (العمال غير
التابعين لنقابات على وجه الخصوص) ،بسبب ضعف قدراتهم على التفاوض ،وذلك
من خالل وضع القانون لحد أدنى ألحكام وشروط العمل.



هي الدائرة التي يمكن لرعايا البلدان الثالثة إرسال شكاوى إليها حول انتهاكات حقوقهم
أو اتفاقيات العمل المبرمة معهم.
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التعليم

noitacude

التعليم
 1-7الحقوق األساسية للطالب
الحصول على التعليم
يكفل دستور جمهورية قبرص الحق في التعليم للتالميذ القبارصة واألجانب على حد سواء .يحق
للتالميذ أن يدرسوا في المؤسسات التعليمية الحكومية بغض النظر عن وضع إقامتهم (مواطنون
قبارصة ،أو رعايا بلدان ثالثة ،أو ما إلى ذلك) أو جنسيتهم أو أصل والديهم .أولياء األمور
ملزمون ،بموجب القانون ،بتسجيل أطفالهم في مدرسة ضمن منطقتهم التعليمية بغض النظر عما
إذا كانوا يقيمون في قبرص بشكل قانوني أم ال .تنطبق سياسات المدارس ولوائحها التنظيمية على
جميع التالميذ على حد سواء .التعليم االبتدائي والثانوي بالمدارس الحكومية مجاني لجميع التالميذ
ولغة التدريس هي اليونانية.
ُتولي وزارة التعليم والثقافة ( )MOECأولوية للتعليم والثقافة ألنها تعتبرهما أفضل استثمار للنمو
االجتماعي والمالي والروحي والثقافي لقبرص.
وتحقي ًقا لهذا الغرض ،تتبنى الوزارة الهدف الرئيسي للتعليم المشترك بين الثقافات؛ أال وهو إثراء
معرفة جميع الطالب بشأن الثقافات األخرى واستكشاف القيم العالمية ورفض القوالب النمطية
واالنحياز .وستخلق هذه المبادئ البيئة المساعدة على التعايش السلمي واالزدهار ال في قبرص
فحسب بل في أوروبا متعددة الثقافات والعالم أجمع .وهناك سعي حثيث لحماية حريات وحقوق
جميع أفراد المجتمع القبرصي من التمييز العنصري واتجاهات اإلقصاء االجتماعي.
وتهدف سياسة تعليم األطفال المهاجرين إلى اندماجهم الفعال في المنظومة التعليمية القبرصية.
يهدف التعليم إلى إنشاء منظومة مدارس على أسس ديموقراطية تركز على الفردانية والطبيعة
متعددة الثقافات كعنصر مكون للمجتمع يُحتفى به ويفتح الباب أمام اإلبداع كما أنه فرصة للتفاهم
واالحترام المتبادلين.
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ويحق للقصّر من طالبي اللجوء وأطفال مقدمي الطلبات الحصول على التعليم العام بنفس الشروط
السارية على أطفال المواطنين في جمهورية قبرص .وفيما يتعلق بالحماية الفرعية ،تنص لوائح
االستقبال على أن جميع األطفال طالبي اللجوء يحصلون على التعليم بنفس الشروط التي تنطبق
على المواطنين القبارصة ،بعد تقديم طلب اللجوء مباشرة وفي موعد أقصاه  3أشهر من تاريخ
تقديمه.
ومع ذلك ،ونظرً ا ألن اللغة اليونانية هي لغة التدريس في المدارس العامة ،يتم توفير دورات
إضافية في اللغة اليونانية بعد ساعات الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية من أجل المساعدة
على دمج الطالب  -الذين لغتهم األم ليست اليونانية  -في المنظومة المدرسية.
وفي عام  ،2015نفذت وزارة التعليم والثقافة برنامج ( DRASEإجراءات المدرسة واالندماج
االجتماعي) .ويشترك في تمويل هذا البرنامج الصندوق االجتماعي األوروبي وجمهورية قبرص،
وسيغطي البرنامج بحلول عام  2018نسبة  15في المائة من عدد الطالب في حوالي  100مدرسة
عامة (رياض األطفال والمدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية والمدارس الثانوية والمدارس
الفنية).
ويهدف برنامج  DRASEإلى ضمان رفاهية ودعم الطالب ذوي الحالة االقتصادية السيئة ،وتعزيز
التماسك االجتماعي من خالل الحد من خطر اإلقصاء والتهميش االجتماعي ،وتحسين نتائج التعلم،
والحد من الفشل المدرسي والجنوح والتسرب من المدارس.
وتقدم المدارس المشاركة في برنامج  ،DRASEمن بين أمور أخرى ،دروس التقوية والتدريس
المساعد للطالب ذوي االحتياجات التعليمية خالل وقت المدرسة .باإلضافة إلى ذلك ،يقدم البرنامج
مجموعة متنوعة من األنشطة والدورات غير المقررة دراسيًا والتي تتم بعد الظهيرة ويمكن
للطالب االختيار من بينها وف ًقا الحتياجاتهم واهتماماتهم :المسرح ،والفنون ،والتربية البدنية،
والرياضة ،والرقص ،والموسيقى ،والكمبيوتر ،واللغة اليونانية ،والرياضيات ،والفيزياء ،والكيمياء،
واألحياء ،والمحاسبة ،واللغات األجنبية .جميع المواد الدراسية واألنشطة المقدمة في إطار برنامج
 DRASEمدرسية وتدرّ س من قِبل موظفين مؤهلين تم تعيينهم لتقديم الخدمات على أساس تعاقدي.
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الحقوق العامة


تحترم المدارس حق التالميذ في حرية الفكر والوجدان والدين.



المدارس هي المسؤولة عن النظافة الصحية لجميع التالميذ وسالمتهم.



تتيح المدارس برامج وخدمات لدعم الصحة الجسدية والنفسية للتالميذ.



يحق للتالميذ ويجب عليهم أيضًا أن يشاركوا في كل األنشطة المدرسية مثل الرحالت
واالحتفاالت.



يحق للتالميذ أن يشاركوا في انتخابات المجالس المدرسية سواء كناخبين أو مرشحين.



يجب على التالميذ أن يذعنوا للسياسات المدرسية شريطة احترام وحماية حقوقهم
األساسية على النحو الوارد في اتفاقية حقوق الطفل.



يحق للتالميذ تقديم المقترحات أو المطالب أو الشكاوى إلى السلطات التعليمية المعنية.

دمج التالميذ من رعايا البلدان الثالثة في المنظومة التعليمية
في جميع مستويات التعليم ،هناك بعض الدورات والبرامج التدريبية للتالميذ األجانب لدعم وضمان
اندماجهم في المنظومة التعليمية والمجتمع بشكل سلس .تشتمل إجراءات دعم اندماج تالميذ رعايا
البلدان الثالثة في المدارس الحكومية القبرصية على أنشطة توجيهية للتالميذ ودورات مكثفة في
اللغة اليونانية فضالً عن اجتماعات مع أولياء األمور ودعمهم من أجل تطوير التواصل والعالقة
الجيدة مع المدرسة .في الوقت ذاته ،هناك فصول خاصة لتدريس اللغة اليونانية للتالميذ من البلدان
الثالثة مسا ًء أو في فترة ما بعد الظهيرة أو كليهما.
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 2-7هيكل المنظومة التعليمية
تتألف المنظومة التعليمية القبرصية من ثالثة مستويات:


االبتدائي (ما قبل االبتدائي والمدرسة االبتدائية)



الثانوي (الجمنازيوم ،والليسيوم ،والفني والمهني)



العالي (الجامعات – المعاهد الثالثية – الكليات)

التعليم إلزامي ومجاني في المدارس العامة ويستمر لمدة عشرة أعوام دراسية .يبدأ األطفال الدراسة
بالمدارس عندما تتجاوز أعمارهم  4سنوات و 8أشهر (الحضانة) حتى عمر  15سنة (الصف
األخير من الجمنازيوم).
ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ:
 اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ -اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﻌﺎﻟﻲ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات(

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ(

اﻟﻠﯿﺴﯿﻮم اﻟﻤﻮﺣﺪ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات(

اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات(

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﺠﻤﻨﺎزﯾﻮم
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات(

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات(

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:
 ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ -ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ
 ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﺠﻤﻨﺎزﯾﻮم/اﻟﻠﯿﺴﯿﻮم
 ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ -ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ:
 ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ -ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة(

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ(
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دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ:
 ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أھﻠﯿﺔ -ﺧﺎﺻﺔ

التعليم ما قبل االبتدائي
يتوفر التعليم ما قبل االبتدائي في ثالثة أنواع من المدارس :دور الحضانة الحكومية واألهلية
والخاصة .يحق لألطفال المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة في قبرص والمستقلين عن بلدهم أو
جنسيتهم األصلية أن يسجلوا في دار حضانة حكومية .بموجب القانون ،يلزم التحاق األطفال
بدار الحضانة لمدة سنة واحدة قبل قبولهم في المدرسة االبتدائية .يمكن أن يسجل األطفال في دار
الحضانة إذا بلغ عمرهم  4سنوات و 8أشهر في األول من سبتمبر/أيلول من العام الدراسي الذي
سيدرسون فيه .ال يدفع األطفال الذين يدرسون في مدارس حكومية أي رسوم.

التعليم االبتدائي
يستمر التعليم االبتدائي لمدة  6سنوات وهو موجه للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين  6و12
سنة .التعليم االبتدائي إلزامي لجميع األطفال الذين يبلغون سن  5سنوات و 8أشهر في األول من
سبتمبر/أيلول من العام الدراسي الذي سيدرسون فيه .يتم تسجيل التالميذ في يناير/كانون الثاني في
المدرسة التي سيدرسون فيها وخالل التواريخ التي تحددها وزارة التعليم والثقافة القبرصية .تبدأ
الصفوف الدراسية خالل األسبوعين األولين من سبتمبر/أيلول وتنتهي بين األسبوع الثالث والرابع
من يونيو/حزيران.

أنواع المدارس االبتدائية
المدارس الحكومية :التعليم االبتدائي الحكومي مجاني لجميع ألطفال .مدة الدراسة  6سنوات وينتقل
األطفال للصف الدراسي األعلى في نهاية كل سنة .يبدأ الجدول المدرسي من الساعة  7:45حتى
الساعة  .13:05تقع مسؤولية سالمة األطفال طوال فترة وجودهم بالمدرسة على عاتق مدير
وموظفي كل مدرسة .يجب على األطفال ارتداء الزى المدرسي ،ويتم تحديد نمطه من جانب
أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مجلس أولياء األمور.
مدارس اليوم الكامل :تم إدخال نظام مدارس اليوم الكامل في التعليم االبتدائي على أساس اختياري
خالل العام الدراسي  ،2000-1999ومنذ ذلك الحين وهو آخذ في النمو تدريجيًا .وخالل العام
الدراسي  ،2015 - 2014تم تنفيذ نظام مدارس اليوم الكامل في  181مدرسة (في  125مدرسة
ابتدائية ومدرسة خاصة و 50روضة أطفال) .يُطبَّق نظام مدارس اليوم الكامل في مجموعة مختارة
من المدارس االبتدائية الحكومية مع أربع فترات تدريس إضافية في فترة ما بعد الظهيرة تمتد حتى
الساعة  4:00عصرً ا .في مدارس اليوم الكامل ،يمكن أن يبقى األطفال اختياريًا بعد الساعة 1:05
ظهرً ا عندما ينتهي دوام المدرسة العادية ،ويحصلون على فسحة الغداء في المدرسة.
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يتحمل أولياء األمور نفقات إطعام أطفالهم .في بعض الحاالت ،تقدم وزارة التعليم والثقافة القبرصية
دعمًا إلطعام التالميذ المحتاجين .يشمل برنامج ما بعد الظهيرة فترات دراسية الستكمال الواجب
المنزلي المحدد ،وتدعيم التعلم ،وتقديم مجموعة مختارة من الصفوف الدراسية الشيقة للتالميذ.
المدارس االبتدائية الخاصة :يجب أن يدفع الطالب رسوم التعليم في المدارس االبتدائية الخاصة.
وتنقسم المدارس االبتدائية الخاصة إلى  3فئات:


مدارس من النوع نفسه :هي المدارس الخاصة التي تتبع نفس المنهج الوطني الذي تتبعه
المدارس الحكومية.



مدارس من نوع مماثل :في هذه المدارس ،تكون المواد الدراسية األساسية التي تدرس
هي نفسها تلك التي تدرس في المدارس الحكومية (ما يقرب من  3/2على األقل من
محتوي المادة وزمن التدريس) باإلضافة إلى مواد دراسية إضافية يتم تحديدها من قبل
المدرسة.



مدارس من نوع مختلف :هي المدارس التي ال تندرج تحت أي من الفئات المذكورة
أعاله وتختلف برامجها التعليمية تمامًا عن تلك الخاصة بالمدارس الحكومية.

مجلس أولياء األمور:في مدارس ما قبل التعليم االبتدائي والتعليم االبتدائي وتعليم ذوي االحتياجات
الخاصةُ ،تؤسَّس مجالس ألولياء األمور .وال يُسمح إال ألولياء أمور التالميذ الذين يدرسون في هذه
المدارس المعينة بالمشاركة في هذه المجالس.
ويحق لجميع األعضاء االنتخاب والترشح .في بداية كل عام دراسي ،تنتخب الجمعية العمومية
لمجلس أولياء األمور مجلس كبار الممثلين .يتعاون مجلس أولياء األمور تعاو ًنا وثي ًقا مع جميع
أصحاب المصلحة إلدارة المدرسة بسالسة وكفاءة.
زيارات أولياء األمور وغيرهم إلى المدرسة :يمكن ألولياء األمور واألوصياء زيارة المدرسة في
األوقات المحددة للزيارة .ويمكن ترتيب زيارات في مواعيد أخرى بعد الحصول على إذن من مدير
المدرسة .غير مسموح بزيارة أي شخص ليست له عالقة مباشرة بعملية تدعيم عمل المدرسة دون
ترخيص من مدير التعليم االبتدائي .ال يُسمح بالدخول ألغراض دعائية كبيع منتجات أو عرض
خدمات غير مهمة في العمليات المدرسية.
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التعليم الثانوي
يستمر التعليم الثانوي (الجمنازيوم والليسيوم) لمدة  6سنوات ،ويُوجَّ ه للتالميذ الذين تتراوح
أعمارهم ما بين  12و 18سنة ،ويكون مجانيًا .يكون التعليم في الجمنازيوم (المدرسة الثانوية
األدنى) إلزاميًا إلى أن ينتهي الطالب من دورة الجمنازيوم التي تستمر لمدة  3سنوات أو حتى يبلغ
الطالب  15سنة ،أيهما أقرب .التعليم في الليسيوم ليس إلزاميًا ويستمر لمدة ثالث سنوات بالنسبة
للطالب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  15و 18سنة .ويتكون التعليم في المدرسة الثانوية العليا من
قسمين اثنين أساسيين :الليسيوم والمدرسة الفنية والمهنية.

الجمنازيوم (عمر  15-12سنة)
قسم التعليم األساسي الذي يُتبع في الجمنازيوم هو ذلك الخاص بتعليم الثقافة اإلنسانية العامة ،والذي
يُعد التالميذ في الوقت نفسه لاللتحاق بالليسيوم الموحد أو التعليم الفني والمهني.

الجمنازيوم المسائي
يتاح للتالميذ األجانب الذين يحضرون فصوالً مسائية فرصة حضور دورات مكثفة في تعليم اللغة
اليونانية في المعاهد التعليمية الحكومية ( )SEIفي فترات ما بعد الظهيرة ،وذلك قبل بدء فصولهم
المسائية .ويُعد الوقت األنسب للدورات المكثفة فترة ما بعد الظهر بين  3:00عصرً ا و 5:00مسا ًء
ألربع مرات في األسبوع ،وذلك وف ًقا لساعات عمل المعاهد التعليمية الحكومية (( )SEIاالثنين
والثالثاء والخميس والجمعة).

التقسيم إلى مستويات مهارة
لتقسيم الطالب إلى مستويين من مستويات المهارة ،وهما مبتدئون وغير مبتدئين ،يخضع التالميذ
الختبارات تقييم مستوى اللغة اليونانية في مطلع سبتمبر/أيلول .تكون مدة الدورات المكثفة للمبتدئين
عامين ( )2دراسيين بينما تكون عامًا واح ًدا ( )1لغير المبتدئين .ويتم اتخاذ القرار بشأن الحاجة
ثان من التعلم المكثف بعد إجراء التقييم في نهاية العام الدراسي األول.
لعام ٍ
مالحظة :تخصص وزارة التعليم والثقافة ( )2008وق ًتا لتعزيز التعلم إلى جانب إجراء دورات
موازية مكثفة لتعليم اللغة اليونانية .ويمكن تطبيق ذلك في المدارس التي تعج بالتالميذ األجانب
الذين يحتاجون بالتالي إلى وقت إضافي من التدريس المساعد.
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تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وتدريبهم
وف ًقا لقانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وتدريبهم  ،1999/)1(13يحق لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة (أي من يعانون صعوبات في التعلم خطيرة أو غير طبيعية أو صعوبة في
أداء الوظائف أو التكيف بسبب قصور جسماني أو عصبي حسي أو نفسي أو عقلي) الحصول على
المساعدة الالزمة الهادفة إلى النمو الكامل في مختلف النواحي (وخصوصًا من الناحية النفسية
واالجتماعية والتعليمية) ،ويحق لهم كذلك الحصول على تدريب قبل التخصص وعلى التخصص
 أينما كان ذلك ممك ًنا  -في المؤسسات التعليمية ،وذلك في جميع المستويات التعليمية (مرحلة ماقبل التعليم االبتدائي والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والدراسات العليا) .تبدأ الدولة
في تحديد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة منذ عمر الثالثة أعوام ،و ُتخصص فريق تقييم متعدد
المهارات لتحديد احتياجاتهم الكلية وتوفر لهم كل الوسائل الضرورية والتسهيالت واإلعفاءات
والمساعدة الخاصة في التعليم أو تخصص طاقمًا مساع ًدا إلزالة العوائق من عملية تعليمهم في
المدارس العادية .عند الضرورة ،يمكن لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الدراسة في مدارس
مخصصة لحاالتهم.

الليسيوم الموحد (عمر  18-15سنة)
االلتحاق بالليسيوم ليس إلزاميًا ،إال أنه ضروري ألولئك الطالب الذين يرغبون في التقدم
الختبارات القبول كي يلتحقوا بواحدة من الجامعات الحكومية في قبرص واليونان .يمكن لطالب
الليسيوم االختيار من بين ست سالسل من المواد اإلجبارية واالختيارية حسب اهتماماتهم وقدراتهم.
ويوفر الليسيوم "توجيهات اختيار المقررات" التي يتم التركيز فيها على ستة مجاالت مواضيعية
محددة :الدراسات اإلنسانية والكالسيكية ،واللغات األجنبية والدراسات األوروبية ،والعلوم
وتكنولوجيا المعلومات ،واالقتصاد ،والخدمات اإلنسانية ،والفنون.
ومنذ عام  2006أطلقت وزارة التعليم والثقافة الليسيوم الموسيقي والليسيوم الرياضي؛ إذ يمكن
للطالب الميالين إلى الرياضة والموسيقى تنمية مواهبهم بجانب دراستهم العادية .واعتبارً ا من
سبتمبر/أيلول  ،2015نشرت وزارة التعليم والثقافة الليسيوم الموسيقي والليسيوم الرياضي إلى
جميع المدن في قبرص وفي مدارس الجمنازيوم.

الفصول المسائية
تندرج الفصول المسائية تحت فئة التعليم الثانوي وتعمل في فترة ما بعد الظهيرة والمساء .إن
الطالب الذين بلغوا  15أو  18سنة من العمر ويعملون لمساعدة أنفسهم ،يمكنهم التسجيل في
الفصول المسائية .يحصل الطالب الذي يتخرجون من الفصول المسائية على شهادة إتمام الدراسة
الثانوية.
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طالب الليسيوم
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

التعليم الثانوي الفني والمهني
يقدم التعليم الثانوي الفني والمهني برامج مرتبطة بمجاالت التعليم الفني والمهني ،وبرنامج التدريب
المهني ،والتعليم مدى الحياة .يكون الطالب الذين أتموا الجمنازيوم بنجاح مؤهلين لاللتحاق بالتعليم
الثانوي الفني والمهني .يتوفر التعليم الثانوي الفني والمهني في قسمين اثنين :النظري والعملي .تبلغ
مدة أي من القسمين ثالث سنوات ،وعند إتمام البرنامج يحصل الطالب على شهادة إتمام الدراسة
الثانوية ،وهي شهادة معتمدة كشهادة معادلة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية في مدرسة ثانوية حكومية
بنظام الست سنوات .يمكن أن يواصل خريجو التعليم الثانوي الفني والمهني دراستهم في أي معهد
عال أو متوسط.
تعليمي ٍ

معلومات مفيدة

التسجيل
يسجل أولياء األمور أو األوصياء التالميذ في المدارس التابعة لمناطقهم التعليمية في يونيو/حزيران
(أو سبتمبر/أيلول ألولئك التالميذ الذين أتموا اختباراتهم بحلول ذلك الوقت) .وفي ظل ظروف
معينة ،يمكن نقل التالميذ من مدرسة إلى أخرى.

التحويالت إلى المدرسة االبتدائية
يتطلب التحويل إلى مدرسة ابتدائية حكومية من مدرسة ابتدائية غير حكومية أو من مدرسة ال تقع
ُلحق التلميذ بعدئذ بالصف
داخل جمهورية قبرص تقديم الشهادات التعليمية للتلميذ وشهادة ميالده .ي َ
الدراسي المقابل لمستواه العمري .إذا كانت درجات التلميذ في اللغة اليونانية الحديثة والرياضيات
أقل من تلك المتوقعة لصف دراسي معين ،يتم إلحاقه عندئذ بالصف الدراسي السابق مباشرة،
شريطة أن يسمح عمره بإتمام التعليم االبتدائي وف ًقا للقانون .يُسمح بالتحويل من مدرسة ابتدائية
خاصة إلى مدرسة أخرى طالما أن التلميذ يستوفي معايير القبول بهذه المدرسة المعينة .للحصول
على آخر المستجدات بالنسبة للتحويالت ،يتصل رعايا البلدان الثالثة بالسلطات المعنية.

التحويالت إلى المدرسة الثانوية
ينطبق ما يلي في حالة تحويل الطالب إلى مدرسة ثانوية في قبرص من مدرسة خارج البالد:
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إن كان لدى التلميذ تقرير بالدرجات أو تقييمات عن مدى تقدمه ،يخضع الختبار تقييم
المستوى في اللغة اليونانية الحديثة والتاريخ ويتم تسجيله  -إن نجح في ذلك االختبار -
بالصف الدراسي األعلى مباشرة.



في حالة ما إذا أظهر تقرير التلميذ درجات منخفضة في بعض المواد ،يخضع الختبار
تقييم المستوى في هذه المقررات المحددة مع الخضوع الختبار تقييم مستوى في اللغة
اليونانية الحديثة والتاريخ.



إذا كان لدى التلميذ تقرير ولكنه رسب في اختبارات تقييم المستوى ،يُطلب منه إعادة
المواد الدراسية لنفس الصف الدراسي.



إذا لم يكن لدى التلميذ سوى بيان عادي بتعليمه دون تفاصيل عن درجاته ومدى تقدمه،
يُلحق عندئذ بالصف الدراسي األعلى بعد اجتياز اختبار تقييم المستوى في كل المقررات
الدراسية باستثناء التربية الدينية والجمباز والموسيقى والفنون والتدبير المنزلي والتصميم
والتكنولوجيا.



في حالة رسوب التلميذ في اختبار تقييم المستوى ،يحدد مجلس المعلمين الصف الدراسي
الذي ينبغي أن يُلحق به الطالب.

التحويالت من مدارس بالخارج أو مدارس ال تتحدث اليونانية:


يتطلب التحويل إلى مدرسة ابتدائية من نوع آخر من المدارس غير الحكومية أو من
مدرسة ال تقع داخل جمهورية قبرص تقديم الشهادات التعليمية للتلميذ وشهادة ميالده.
يلتحق التلميذ بالفصل المناسب لمستواه العمري .إذا كانت درجات التلميذ في اللغة
اليونانية والرياضيات أقل من درجات الصف الذي من المفترض أن يلتحق به ،يتم
إلحاقه عندئذ بالصف الدراسي السابق مباشرة ،شريطة أن يسمح عمره بإتمام التعليم في
المدرسة االبتدائية وف ًقا للقانون.



إن كان لدى التلميذ تقرير بدرجات أو تقييمات عن مدى تقدمه ،يخضع الختبارات تقييم
المستوى في اللغة اليونانية الحديثة والتاريخ ويلتحق بالصف الدراسي األعلى.



إن كان لدى التلميذ تقرير بدرجات منخفضة أو تقييمات عن مدى تقدمه في بعض
المواد ،يخضع الختبارات تقييم المستوى في هذه المواد بجانب اختباري اللغة اليونانية
الحديثة والتاريخ.
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إن كان هناك تقرير بمدى التقدم ورسب التلميذ في اختبارات تقييم المستوى ،يعيد مواد
الصف الدراسي نفسه.



إذا كان لدى التلميذ شهادة حضور دون إثبات لمدى التقدم ،فإنه يدخل الصف الدراسي
األعلى بعد اختبار تقييم المستوى في جميع المواد باستثناء التربية الدينية والجمباز
والموسيقى والفنون والتدبير المنزلي والتصميم والتكنولوجيا.



يُحظر تحويل التالميذ من المدارس المسائية إلى المدارس النهارية .لكن يُسمح بالتحويل
من مدارس نهارية إلى مسائية في حاالت استثنائية فقط.

كل مدرسة مسؤولة عن تحديد مكان وزمان امتحانات القبول .لمزيد من المعلومات ،يُرجى
االتصال بالمدرسة.

بداية ونهاية العام الدراسي
تبدأ األنشطة المدرسية في األول من سبتمبر/أيلول وتنتهي في  30يونيو/حزيران .تبدأ الفصول
الدراسية في األيام العشرة األولى من سبتمبر/أيلول وتنتهي في األسبوع األول من يونيو/حزيران
بالنسبة للجمنازيوم وفي األيام العشرة األخيرة من مايو/أيار بالنسبة لليسيوم.
تنقسم كل سنة دراسية إلى فصلين دراسيين على النحو التالي:


الفصل الدراسي أ :يبدأ ببداية الدراسة في سبتمبر/أيلول حتى يناير/كانون الثاني.



الفصل الدراسي ب :يبدأ من يناير/كانون الثاني حتى نهاية العام الدراسي (مايو (أيار)/
يونيو (حزيران)).

العطالت المدرسية


العطالت العامة :األول من أكتوبر/تشرين األول (عيد استقالل جمهورية قبرص)،
و 28أكتوبر/تشرين األول ،واثنين الرماد ،و 25مارس/آذار ،واألول من أبريل/نيسان،
واألول من مايو/أيار

	عطلة عيد الميالد :ما قبل االبتدائي والمرحلة االبتدائية من  23ديسمبر/كانون األول
حتى  6يناير/كانون الثاني (مع دخول اليومين في العطلة) ،المدارس الثانوية من 24
ديسمبر/كانون األول حتى  6يناير/كانون الثاني (مع دخول اليومين في العطلة).
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عطلة عيد القيامة (من اثنين القيامة حتى أحد القديس توما  -اليوم التالي ألحد القيامة).



عطالت دينية أخرى :اليوم الخاص باسم المطران الحالي ،وعيد األقمار الثالثة (30
يناير/كانون الثاني) ،واثنين الروح القدس ،وعيد القديس برنابا الرسول ( 11يونيو/
حزيران)



العطالت الصيفية  -ما قبل االبتدائي والمرحلة االبتدائية :من السبت التالي للجمعة
قبل األخيرة من يونيو/حزيران حتى األحد السابق لثاني يوم اثنين في سبتمبر/أيلول.
المدارس الثانوية :من األول من يوليو/تموز حتى  31أغسطس/آب

 3-7التعليم العالي والثالثي في قبرص
التعليم العالي
في قبرص ،هناك العديد من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة التي تقدم دبلومات وشهادات
وكذلك درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه.

الجامعات الحكومية

جامعة قبرص ()www.ucy.ac.cy
قبلت جامعة قبرص أول دفعة من طالبها في عام  .1992واليوم ُتقدَّم برامج دراسية في ثالثة
مستويات :درجة البكالوريوس ،ودرجة الماجستير ،والدكتوراه.

الجامعة المفتوحة بقبرص ()www.ouc.ac.cy
قبلت الجامعة المفتوحة بقبرص أول دفعة من طالبها في سبتمبر/أيلول من عام  .2006وتقدم
برامج للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.

جامعة قبرص للتكنولوجيا ()www.cut.ac.cy
قبلت جامعة قبرص للتكنولوجيا أول دفعة من طالبها في سبتمبر/أيلول من عام  .2007وتقدم
برامج دراسية موجهة في المقام األول إلى العلوم التطبيقية.
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حرم جامعة قبرص
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة العاملة في قبرص هي:


جامعة فريدريك ()www.frederick.ac.cy



جامعة قبرص األوروبية ()www.euc.ac.cy



جامعة نيقوسيا ()www.unic.ac.cy



جامعة نيابوليس ()www.nap.ac.cy



جامعة سينترال النكشاير – قبرص UCLan Cyprus -
()www.uclancyprus.ac.cy

معاهد التعليم المتوسط الحكومية
يتم تقديم التعليم المتوسط في قبرص في عدد من معاهد التعليم المتوسط الحكومية .تعمل معاهد
التعليم المتوسط الحكومية التالية:


كلية الغابات في قبرص



معهد البحر األبيض المتوسط لإلدارة ()MIM



أكاديمية الشرطة

معاهد التعليم المتوسط الخاصة
يوجد حاليًا  36معهد تعليم متوسط خاصًا في قبرص .لم ُتمنح معاهد التعليم المتوسط الخاصة
المرتبة الجامعية إال أنها تقدم كالً من البرامج المهنية واألكاديمية الدراسية في مستوى الطالب
والخريجين .يمكن الحصول على المزيد من المعلومات وثيقة الصلة من الموقع اإللكتروني لوزارة
التربية التعليم والثقافة في قبرص ( .)www.moec.gov.cyإن السلطة المختصة بضمان جودة
وتقييم واعتماد البرامج الدراسية المقدمة في معاهد التعليم المتوسط الخاصة هي مجلس التقييم
واالعتماد التعليمي ().CEEA/S.E.K.A.P
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المجلس القبرصي لالعتراف بمؤهالت التعليم العالي
أسست جمهورية قبرص المجلس القبرصي لالعتراف بمؤهالت التعليم العالي ( .)KYSATSيقوم
المجلس القبرصي لالعتراف بمؤهالت التعليم العالي ( )KYSATSبفحص المؤهالت التعليمية
التي مُنحت من معاهد معترف بها أو المتعلقة ببرامج دراسية جرى تقييمها واعتمادها من الناحية
التعليمية.

 4-7خدمات التعليم والتدريب المهني لرعايا البلدان الثالثة
معلومات عامة
الهدف من التعليم المهني وبرامج التدريب المهني هو توفير الفرص لرعايا البلدان الثالثة لتعزيز
معرفتهم ومهاراتهم ،وكذلك تسهيل اندماجهم في سوق العمل والمجتمع القبرصي .يُشار في الجزء
التالي إلى فرص التدريب المقدمة من المنظمات العامة والخاصة لصالح رعايا البلدان الثالثة .لكل
منظمة سياساتها وإجراءاتها الخاصة (الساعة والتكلفة والمدة ونموذج الطلب وما إلى ذلك)؛ لذا
ينبغي االتصال بكل منظمة على حدة من أجل الحصول على المعلومات والتفاصيل ذات الصلة.

المعاهد الحكومية للتعليم المستمر
الهدف من المعاهد الحكومية للتعليم المستمر هو توفير فرص متكافئة لآلالف من الطالب والكبار.
يوجد في قبرص  40معه ًدا حكوميًا للتعليم المستمر .يُفتح باب التسجيل في المعاهد الحكومية للتعليم
المستمر في مايو/أيار ويستمر طوال العشرة أيام األولى من سبتمبر/أيلول .يتم تقديم مجموعة
واسعة مختارة من الدورات للطالب والكبار تشمل:


دورات تعليم اللغات (مثل اإلنجليزية والفرنسية والروسية واليونانية لألجانب والتركية)



المحاسبة



دراسات الحاسب اآللي



دورات تمهيدية الختبارات القبول في الجامعات الحكومية



دورات تدريبية مكثفة للجمنازيوم والليسيوم
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المراكز التدريبية
توجد المراكز التدريبية في جميع المدن وتقدم فرص للتعليم مدى الحياة لجميع المواطنين .تقدم
المراكز التدريبية فرصًا تدريبية برسوم زهيدة لآلالف من األشخاص في سن  15سنة فما فوق.
توفر المراكز التدريبية لرعايا البلدان الثالثة الفرصة لالشتراك في دورات اللغة اليونانية .تبدأ
الفصول الدراسية في نهاية أكتوبر/تشرين األول تقريبًا وتنتهي في نهاية مايو/أيار .يمكن الحصول
على المزيد من المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع من الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم والثقافة
في قبرص (.)http://www.moec.gov.cy/

إنشاء المؤسسات للتعليم والتدريب مدى الحياة
بموجب قرار مجلس الوزراء ( ،)2012تشجع وزارة التعليم والثقافة على إنشاء المعاهد استنا ًدا
إلى قانون الجمعيات والمؤسسات ،وتتولى الوزارة توظيف األفراد في المعاهد التعليمية الحكومية
ومراكز تعليم الكبار ومدارس اليوم الكامل والفصول المسائية وفصول بعد الظهر بالمدارس الفنية
والمدارس الموسيقية والرياضية.
وهذا القرار سابق الذكر جزء من محاوالت وزارة التعليم والثقافة لوضع إطار تنظيمي خاص
لتوظيف األفراد في المؤسسات السابقة ولتطبيق مبادئ الشفافية واالستحقاق والمعايير الموضوعية
الختيار وتعيين األفراد في هذه المؤسسات ،وهذا لم يتحقق قبل يومنا هذا وف ًقا لتقرير المحاسب
العام.

المصالح الحكومية
باإلضافة إلى دائرة العمل ودائرة السجل المدني والهجرة المشار إليهما في الفصل السابق ،فيما
يلي بعض المصالح الحكومية األخرى التي توفر أو تدعم التعليم المهني والبرامج التدريبية لرعايا
البلدان الثالثة.

وزارة التعليم والثقافة ()www.moec.gov.cy
توفر وزارة التعليم والثقافة برامج تدريبية في اللغة اليونانية ومواد/مجاالت أخرى في األماكن
التالية:


مراكز تعليم الكبار :الفصول مفتوحة لجميع األعمار فوق  15سنة دون أي متطلبات
لاللتحاق ،وهناك بعض الرسوم السنوية الزهيدة للتدريب المقدم .وتغطي المواد التي
ُتدرَّ س حاليًا في المراكز مجموعة واسعة من المجاالت ،بما في ذلك المهارات المهنية
واللغات .يحصل األشخاص الذين يكملون هذه البرامج التدريبية بنجاح على شهادة
حضور.
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المعاهد الحكومية للتعليم المستمر :تقدم الدورات للطالب والكبار .وتشمل الدورات
المقدمة  -من بين أمور أخرى  -اللغات األجنبية ،ومهارات الحاسب اآللي ،والمحاسبة.
وتقدم أيضًا دورات في اللغة اليونانية لغير الناطقين بها الذين يعيشون ويعملون في
قبرص.

المنظمات شبه الحكومية

هيئة تنمية الموارد البشرية ()www.hrdauth.org.cy
هيئة تنمية الموارد البشرية هي منظمة شبه حكومية تهدف في المقام األول إلى تقديم التدريب
المنهجي المستمر لتنمية الموارد البشرية .بعض البرامج التي تقدمها هيئة تنمية الموارد البشرية
متاحة أيضًا لرعايا البلدان الثالثة.

المنظمات غير الحكومية
وضعت بعض المنظمات غير الحكومية برامج للتعليم والتدريب المهني وتوفرها لرعايا البلدان
الثالثة بدعم من جمهورية قبرص والبرامج األوروبية ،مثل الصندوق األوروبي لإلدماج .و ُتقدَّم
معظم هذه البرامج مجا ًنا .فيما يلي بعض المنظمات غير الحكومية التي تقدم التدريب لرعايا البلدان
الثالثة:

)www.innovade.eu( INNOVADE LI LTD
هي شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقرها قبرص وبها فريق من المحترفين الذين قضوا
سنوات خبرة متعددة في مجاالت وضع الرؤى اإلستراتيجية وتنمية األعمال والقيام بمشاريع
اجتماعية والتكنولوجيا واالبتكار والتعليم المهني والمجاالت األكاديمية .وتساعد شركة Innovade
المؤسسات في ترشيد التطورات التكنولوجية وأدوات اإلنتاجية المفعلة لضمان تحسين األداء وزيادة
اإلنتاجية والربحية.
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مركز النهوض بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا التعليمية ()CARDET
()www.cardet.org
مركز النهوض بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا التعليمية ( )CARDETهو منظمة غير
ربحية لألبحاث والتطوير ومقرها قبرص ولها شركاء في جميع أنحاء العالم .يقدم مركز النهوض
بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا التعليمية ( )CARDETبرامج عن التعليم المهني ،والمجتمع
المدني ،والتعليم والتدريب ،والتعليم اإللكتروني ،والممارسات الشاملة ،والعدالة االجتماعية.

المعهد المتوسطي لدراسات النوع االجتماعي ()MIGS
()www.medinstgenderstudies.org
يشجع المعهد المتوسطي لدراسات النوع االجتماعي ( )MIGSالمبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة
المرأة في المجتمع المدني واإلدارة بشكل عام على الصعيد المحلي والوطني واألوروبي .ويولى
اهتمامًا خاصًا للفئات المهمشة التي يتم دعمها من خالل التعليم والتدريب.

 – KISAحركة المساواة والمساندة ومناهضة العنصرية ()www.kisa.org.cy
هدف منظمة ( )KISAهو دعم تنمية مجتمع متعدد الثقافات وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع .وتقدم
المنظمة برامج تدريبية للحد من العنصرية والتمييز في قبرص ،كما تقدم الدعم لرعايا البلدان الثالثة
في مجموعة متنوعة من القضايا.

جمعية الصليب األحمر القبرصي ()CRCS
تأسست جمعية الصليب األحمر القبرصي في عام  1950وتبنت فورً ا كغيرها من جمعيات الصليب
األحمر المبادئ التي تحكم وجود المنظمة وتحدد طبيعتها .وتتمثل مهمة جمعية الصليب األحمر
القبرصي ،وهي منظمة إنسانية يقودها متطوعون وتسترشد بالمبادئ األساسية لحركة الصليب
األحمر والهالل األحمر ونظامها األساسي ،في الحيول دون حدوث المعاناة اإلنسانية وتخفيفها
ودعم وإعداد األفراد والمجتمعات المحلية لالستجابة بفعالية إلى حاالت الطوارئ في أوقات
السلم والحرب ،دون أي تمييز بسبب العرق أو الطبقة أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو اآلراء أو
المعتقدات السياسية أو أي أسباب أخرى مماثلة.

 | ميلعتلا139

مركز سياسات اتفاقية حقوق الطفل ""Hope For Children
يُع ّد مركز سياسات اتفاقية حقوق الطفل " "Hope For Childrenمؤسسة إنسانية دولية مستقلة
ومقرها في نيقوسيا ،قبرص .وقد تم تشييد المؤسسة على أساس معايير ومبادئ اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل وقانون االتحاد األوروبي .وهي متخصصة في السياسات اإلنسانية واإلنمائية
ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها .وهي تقوم بذلك من خالل البحوث ،وتصميم
البرامج الشعبية وتنفيذها ،والخدمات االستشارية المقدمة للحكومات والمنظمات الدولية .ويهدف
المركز إلى الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها استنا ًدا إلى معايير ومبادئ اتفاقية األمم المتحدة
لحقوق الطفل وقانون االتحاد األوروبي.

معاهد التعليم العالي التي تقدم البرامج المهنية
تقدم معاهد التعليم العالي الحكومية والخاصة برامج التدريب المهني .للحصول على تفاصيل بشأن
لغة التدريس والتكلفة ومتطلبات القبول بهذه البرامج ،يُنصح باالتصال بكل مؤسسة مباشر ًة.

 140صربق ليلد |

 | ميلعتلا141

خدمات الرعاية الصحية

secivres erac htlaeh

خدمات الرعاية الصحية
يتاح لكل رعايا البلدان الثالثة القادمين إلى قبرص الحصول على الخدمات الصحية في قبرص،
وتعتمد التكلفة المكافئة الكلية على الخدمة المقدمةُ .تقدَّم الخدمات الصحية في قبرص من القطاعين
العام والخاص .يمكن لرعايا البلدان الثالثة الحصول على الخدمة المفضلة لديهم في كال القطاعين،
مع لزوم األخذ في االعتبار االختالفات في الهيكل والخبرة والتكاليف بين القطاعين.
ويُتو َّقع من رعايا البلدان الثالثة دفع التكلفة الكاملة للخدمات الصحية في المستشفيات العامة
والخاصةُ .تحدد الدولة التكلفة في المستشفيات العامة ،بينما تتحدد التكلفة في القطاع الخاص عن
طريق األطباء أو المراكز الطبية نفسها أو كليهما .يتمتع جميع رعايا البلدان الثالثة بتأمين صحي
خاص يغطي معظم تكاليف خدمات الرعاية الصحية ،حسب شروط خطة التأمين المحددة .تقدم
أقسام الحوادث والطوارئ في كل من المستشفيات العامة والخاصة خدماتها مقابل رسوم.
إذا كان لدى مواطن البلدان الثالثة تأمين صحي خاص ،فقد تدفع شركة التأمين بعض التكاليف
حسب بنود حزمة التغطية التأمينية.
يتم إطالع رعايا البلدان الثالثة على حقوقهم المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية في الجهات
التالية.


وزارة الصحة



مراكز خدمة المواطنين



دائرة السجل المدني والهجرة



المستشفيات

يلزم على طالبي اللجوء بعد تقديم الطلبات فورً ا الخضوع لبعض الفحوصات الطبية ،كإجراء
ضروري لطلب اللجوء .ويحصل طالبو اللجوء على بطاقة طبية تكفل الرعاية الطبية المجانية في
المستشفيات العامة في حالة عدم تمكنهم من تغطية النفقات.
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وعلى غرار الحماية الفرعية ،يحق للمستفيدين من الحماية الدولية الحصول على الرعاية الصحية
العامة .فيما يلي المزيد من المعلومات حول تلقي البطاقة الطبية ومتطلبات وزارة الصحة:

 1-8الخدمات الصحية الحكومية
يستند هيكل قطاع الرعاية الصحية الحكومي على الركائز الثالث للعالج األولي والثانوي والثالثي.
توفر أقسام الحوادث والطوارئ العالج الطارئ على النحو المبين في الرسم البياني أدناه.

اﻟﻣرﯾض ﻣن رﻋﺎﯾﺎ
اﻟﺑﻠدان اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

أﻗﺳﺎم اﻟﺣوادث
واﻟطوارئ

اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ

اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻷوﻟﯾﺔ

اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﯾﺔ

وفيما يلي وصف تفصيلي للخدمات المقدمة في كل مرحلة من مراحل العالج.

الرعاية الصحية األولية
هي نقطة االتصال األولى للناس مع نظام الرعاية الصحية كي يتلقوا الرعاية لمعظم احتياجاتهم
الصحية اليومية .ويتم توفيرها عن طريق األطباء والممرضات وتتضمن تشخيص وعالج ومتابعة
مختلف الحاالت الصحية والوقاية منها .كما تتضمن أي ً
ضا اإلحاالت إلى االختصاصيين والخدمات
التشخيصية .أماكن الرعاية الصحية األولية:


العيادات الخارجية للمستشفيات في المدن واألقاليم



مراكز الصحة األهلية
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الرعاية الصحية األولية أو الرئيسية هي جزء من الرعاية األولية المقدمة في األصل للمجتمع.
ويقدم الرعاية الصحية الممارسون للطب العام في مختلف المراكز الصحية البلدية أو اإلقليمية
والعيادات الخارجية للمستشفيات العامة .يمكن للمرضى الذهاب إلى طبيب عام في إحدى المراكز
الصحية بمختلف المقاطعات أو العيادات الخارجية للمستشفيات العامة في نيقوسيا وليماسول
والرنكا وبافوس وفاماغوستا وكذلك مستشفيات كيبيرونتا وبوليس .ال يقدم رعايا البلدان الثالثة
سوى جواز السفر لتسجيلهم في قائمة المرضى الذين سيفحصهم طبيب.
تكون ساعات العمل في المراكز الصحية خالل ساعات الصباح يوميًا وخالل فترة ما بعد الظهر
ليوم واحد من كل أسبوع (من  7:30إلى  2:30يوميًا ومن  3:00إلى  6:00بعد عصر األربعاء
باستثناء شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب).
تقدم المراكز الصحية أي ً
ضا خدمات صيدالنية وخدمات طب األسنان وخدمات أخرى؛ ولكن قد
تختلف هذه الخدمات من مركز آلخر من حيث ساعات وأيام عمل اختصاصيين معينين .تجري
الفحوصات الطبية في أيام محددة بكل مركز أو عيادة خارجية بمستشفى عام بعد تحديد موعد
وإجراء إحالة.
تتوفر الرعاية األولية في المستشفى الخاص والعيادة التابعة لنقابة األطباء كما يوفرها الطبيب
المستقل .وفي القطاع الخاص ،تتوفر الرعاية األولية في المستشفيات والعيادات الخاصة كما
يوفرها األطباء المستقلون ،عاد ًة عقب تحديد موعد .أخيرً ا ،تتوفر الرعاية األولية في العيادات
ً
عضوا.
التابعة لنقابة األطباء ،وذلك في حالة كون مواطن البلدان الثالثة

الرعاية الصحية الثانوية
يتم توفير الرعاية الصحية الثانوية من الفريق الطبي المساعد/المتخصص في المستشفيات .وهذا
ينطوي على إجراءات التشخيص والتدخالت العالجية ،ورعاية المرضى المقيمين ،وإجراء
الجراحة للمرضى الذين يعانون من حاالت مرضية مختلفة .يتم الحصول على الرعاية الصحية
الثانوية في أعقاب إحالة من اختصاصيي الرعاية الصحية األولية أو من خالل أقسام الحوادث
والطوارئ.

الرعاية الصحية الثالثية
تشمل الرعاية الصحية الثالثية توفير الرعاية الصحية المتخصصة واستخدام التكنولوجيا الطبية
المتطورة في مراكز العالج المتخصصة .وهي تتضمن األشكال المتخصصة من العالج/التدخالت،
مثل جراحة القلب المفتوح وزرع النخاع العظمي ،إلخ.
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أقسام الحوادث والطوارئ
بالنسبة للحاالت الطبية الطارئة ،فإن جميع المستشفيات العامة مزودة بأقسام الحوادث والطوارئ
التي تقدم خدمات الطوارئ وتعمل  24ساعة يوميًا .ولكن عند حاجة المريض إلى دخول
المستشفى ،يدفع التكلفة الكاملة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة له.

 2-8تغطية التأمين الصحي
جميع رعايا البلدان الثالثة القادمين إلى قبرص من أجل العمل أو الدراسة ملزمون بموجب القانون
أن يكون لديهم تأمين صحي خاص يغطي جزءًا من تكاليف العالج للمرضى المقيمين والمرضى
الخارجيين ،فضالً عن تكاليف األدوية .يتمتع مواطن البلدان الثالثة بنوعين من التأمين الصحي:


التأمين الصحي المتصل بالعمل ،وتكلفته تدفع بالكامل من قِبل صاحب العمل (مسؤولية
صاحب العمل).



التأمين الصحي للمرض أو الحوادث خارج مكان العمل ،وتكلفته تكون مناصفة بين
صاحب العمل والموظف.

يغطي الطالب من رعايا البلدان الثالثة التكلفة الكاملة لخطتهم التأمينية الصحية الخاصة .وتختار
الجامعة أو الكلية المُسجَّ ل بها الطالب شركة التأمين .تختلف تكاليف خطة التأمين من شركة
ألخرى .هناك أيضًا اختالفات فيما يتعلق بالحزمة التأمينية المقدمة ،أي الشروط واألحكام التي
تحدد الظروف التي بموجبها تسدد شركة التأمين النفقات الطبية.
تطلب غالبية شركات التأمين تقديم مطالبة سداد مكتوبة في غضون فترة محددة سل ًفا بعد االستشارة
أو العالج .وينبغي أن تشمل مطالبة المؤمَّن عليه أيضًا جميع الوثائق الداعمة المتعلقة بهذا الحدث،
مثل تقرير الطبيب وإيصال استالم المبلغ.
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خطط التأمين الصحي المقدمة من نقابات العمال
يحق للعمال من رعايا البلدان الثالثة أن يصبحوا أعضا َء في نقابة عمال .وتقدم بعض نقابات العمال
(اتحاد عمال بانسيبريان – ( ،)PEOواتحاد عمال قبرص ( ،)SEKواتحاد العمال الديمقراطي في
قبرص ( ))DEOKخطط التأمين الصحي ألعضائها .ووف ًقا لخطط التأمين الصحي هذه ،يتم سداد
تكلفة الرعاية الصحية للعامل إما بشكل كلي أو جزئي حسب الخطة التأمينية .ال يغطي النظام
الصحي لنقابات العمال سوى الرعاية الصحية األولية من األطباء الملحقين بكل نقابة .وال تسدد
نقابات العمال تكاليف رعاية المرضى المقيمين أو العمليات الجراحية (الرعاية الصحية الثانوية
والثالثية).

 3-8الصيدليات
هناك العديد من الصيدليات الخاصة والعامة في قبرص .يدفع المريض تكاليف جميع األدوية .إذا
وصف الطبيب دوا ًء لمريض من رعايا البلدان الثالثة ،فقد تتم تغطية جزء من التكاليف عن طريق
شركة التأمين التابع لها المريض.

الصيدليات العامة
يمكن العثور على الصيدليات في المستشفيات العامة .وساعات العمل الخاصة بها هي نفس ساعات
العمل الخاصة بالمراكز الطبية والمراكز الخارجية العامة.

الصيدليات الخاصة
هناك صيدليات خاصة في كل مدينة ،ويعمل بعضها على مدار  24ساعة يوميًا ،بما في ذلك
عطالت نهاية األسبوع .و ُتنشر تفاصيل االتصال بالصيدليات التي تقدم خدمة ليلية في الصحف
اليومية ،و ُتعلَّق على النوافذ األمامية لجميع الصيدليات ،و ُت َتاح أيضًا عبر الهاتف أو اإلنترنت أو من
خالل خدمات قناة المعلومات ( )Teletextالمتاحة على القنوات التلفزيونية المحلية.
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الحصول على الخدمات

seitilitu ot ssecca

الحصول على الخدمات
الغرض من هذا الفصل هو تزويد رعايا البلدان الثالثة بمعلومات مفيدة عن كيفية االشتراك في
الخدمات (أي خدمات الكهرباء/الطاقة والمياه واإلنترنت والهاتف) أثناء اإلقامة في قبرص.
يعرض الفصل أي ً
ضا معلومات عن خدمات مباشرة مثل النقل والخدمات البريدية.

 1-9الطاقة/الكهرباء
الجهد الكهربائي في قبرص يصل إلى  230فولت بينما يبلغ التيار المتردد  50هرتز .وعاد ًة ما
تتحمل المقابس تيارً ا حتى  13أمبير بثقوب مربعة في معظم المباني .ويمكن تشغيل أكثر من جهاز
واحد ذي تيار منخفض من نفس نقطة اإلمداد باستخدام مُحوّ ل (مثل أجهزة الراديو والساعات
الكهربائية وما إلى ذلك) .ال يُنصح باستخدام المُحوّ الت لتشغيل األجهزة عالية التردد (مثل
السخانات الكهربائية ومحمصات الخبز الكهربائية والمكاوي الكهربائية وما إلى ذلك) .توفر الكثير
من الفنادق مُحوّ الت عند طلبها من مكتب االستقبال .كما يمكن شراء المُحوّ الت من متاجر األدوات
الكهربائية ومتاجر السوبر ماركت ومتاجر البقالة وما إلى ذلك.
هيئة الكهرباء القبرصية ( )EACهي المزود الوحيد لخدمات الطاقة في قبرص .ولها مكاتب بجميع
أنحاء الجزيرة ويمكن لعمالئها زيارة أحد هذه المواقع للحصول على أي دعم أو خدمات تتعلق
بهيئة الكهرباء القبرصية (.)EAC
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من أجل الحصول على الخدمات في منزل أو شركة أحد األشخاص ،فإنه يلزم توفير الوثائق التالية
لالشتراك:
الوثائق الالزمة

إيداع ضمان

مالحظات:

األشخاص
أ) عقد إيجار أو بيع
ب) جواز سفر

يتم تحديد التكلفة على
أساس ما إذا كان المبنى
مملو ًكا أو مستأجرً ا.

يجب على رعايا البلدان الثالثة
الذين يمتلكون منزالً أو شقة
أن يدفعوا إيداع ضمان قيمته
 75يورو.
يدفع رعايا البلدان الثالثة الذين
يستأجرون مسكنهم إيداع ضمان
قيمته  350يورو.

الشركات
أ) وثيقة تسجيل الشركة
ب) شهادة بمديري الشركة والمساهمين فيها
ج) ختم الشركة
د) توقيع الممثل القانوني للشركة والمخول بالتوقيع
نيابة عن الشركة
هـ) ضمان مُو َّقع ومُقدَّم من الشخص الذي سوف
يتعهد بدفع كل األموال المستحقة من الشركة في
حال تخلفت الشركة عن دفع ديونها .ال ينطبق هذا
على الشركات الحكومية أو األجنبية.

يتم تحديد التكلفة حسب
حجم الشركة.

يجب على رعايا البلدان الثالثة
الذي يمتلكون مشروعًا تجاريًا
صغيرً ا ويحتاجون إلى ربطه
بالشبكة القومية للطاقة (بغض
النظر عما إذا كانوا يمتلكون
المبني أو ال يمتلكونه)
أن يدفعوا إيداع ضمان قيمته
 600يورو .وتبلغ قيمة إيداع
الضمان للشركات المتوسطة
 800يورو ،وللشركات الكبيرة
 900يورو.

و) عقد إيجار المرفق أو شهادة الملكية

 2-9إمداد المياه
المياه صالحة للشرب في قبرص .يكاد ينعدم تلوث المياه ويتوفر في كل منزل مياه شرب عذبة
جارية .مياه الصنبور في الفنادق والمطاعم واألماكن العامة صالحة للشرب أيضًا .مجالس المياه
المحلية هي الجهة المسؤولة عن إمداد المياه إلى كافة العقارات القانونية في جمهورية قبرص.
يوجد مكاتب بجميع أنحاء الجزيرة وينبغي للعمالء زيارة المكتب المحلي األقرب من مسكنهم/
عقارهم للحصول على أي دعم أو خدمات تتعلق بإمداد المياه .في ما يلي قائمة بالوثائق المطلوبة
لالشتراك:
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الوثائق الضرورية

نوع العميل
مالك العقار

عقد البيع/شهادة الملكية ،آخر قراءة
لعداد المياه

سكان العقار المُؤجَّ ر

نموذج مُستو ٍ
ف ومُو َّقع لتحويل خدمة
المياه/عقد إيجار ،آخر قراءة لعداد المياه

التكلفة
يعتمد إيداع الضمان على نوع
العقار (سكني أو تجاري
أو صناعي) .وتبلغ قيمة
إيداع الضمان لمالك المنازل
 60يورو ،وللمستأجرين
 125يورو ،وللشركات
 250يورو.

 3-9خدمة الهاتف واإلنترنت
خدمات خط الهاتف الثابت والجوال واإلنترنت
يوجد العديد من شركات االتصاالت السلكية والالسلكية العاملة في قبرص التي تقدم كالً من خدمات
خط الهاتف الثابت والجوال .على العمالء االتصال بإحدى هذه الشركات أو زيارة أحد متاجرها
المتعددة الكائنة في معظم المناطق التجارية ومناطق البيع بالتجزئة في المدن الكبرى .على رعايا
البلدان الثالثة الذين يرغبون في الحصول على خدمات خط الهاتف الثابت أو الجوال أن يقدموا
الوثائق التالية:


جواز سفر/شهادة مقيم أجنبي/هوية



أي فاتورة خدمات أو عقد إيجار أو عقد بيع للعقار يظهر عليه العنوان لدواعي التحقق

موفرو خدمة خطوط الهاتف الثابت الرئيسيون (والذين يغطون الجزيرة بأكملها) في قبرص هم:


هيئة االتصاالت السلكية والالسلكية القبرصية ()CYTA



PrimeTel



Cablenet



شركة االتصاالت MTN
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خدمة الهاتف الجوال (ادفع قدر ما تستخدم ")"pay as you go
كبديل عن شراء خدمة الدفع الشهري النموذجية (ادفع شهريًا " )"pay monthlyلخط الهاتف
الجوال ،يوجد أيضًا أرقام هاتف جوال يمكنك شراؤها من أي متجر صغير؛ تتيح لك االتصال من
خالل بطاقات شحن الرصيد (ادفع قدر ما تستخدم ".)"pay as you go

إجراء المكالمات الهاتفية
يوجد ثالثة أنواع من الهواتف العمومية – هواتف تعمل بالعملة المعدنية وهواتف خارجية تعمل
بالبطاقة وهواتف داخلية تعمل بالبطاقة .يمكن استخدام الهواتف العمومية لك ٍّل من المكالمات الدولية
والمحلية وهي متاحة في مختلف المواقع المركزية بكل المدن والقرى ،فضالً عن المطارات
عرض تعليمات استعمال هذه الهواتف وكذلك األسعار على كل
والموانئ الدولية وأماكن أخرىُ .ت َ
الهواتف العمومية التي تعمل بالعمالت أو البطاقات.
إذا كنت ترغب في إجراء اتصال هاتفي للخارج خالل إقامتك في قبرص ،فاطلب " "00متبوعًا
برمز البلد المراد االتصال بها ورقم هاتف المشترك الذي تتصل به.
يُطلعك مزود الخدمة على أسعار استخدام الهاتف المنزلي أو الهاتف الجوال.
يتطلب االتصال داخل قبرص مجرد طلب رقم الهاتف المكون من ثمانية أرقام.
إلجراء اتصال هاتفي بقبرص من الخارج ،اطلب  00357ثم رقم الهاتف المكون من ثمانية أرقام.

اإلنترنت
يقدم كل مزودي خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية خدمات اإلنترنت أيضًا بسرعات مختلفة
لنقل البيانات باستخدام تقنيات مختلفة مثل الخطوط الثابتة و ADSLو Wi-Fiوالكبل وغيرها .تقدم
الكثير من المؤسسات بما في ذلك مراكز الهاتف ومقاهي اإلنترنت والفنادق خدمات االتصال عبر
اإلنترنت بسرعات وأنواع مختلفة .تكون الخدمة المقدمة سلكية أو ال سلكية بحسب المؤسسة ويتم
احتسابها عادة بالساعة.
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موفرو خدمات اإلنترنت الرئيسيون في قبرص هم:


هيئة االتصاالت السلكية والالسلكية القبرصية ()CYTA



PrimeTel



Cablenet



شركة االتصاالت MTN

 4-9رقم الهاتف الخاص بحاالت الطوارئ 112 -
في قبرص ،كما هو الحال في جميع الدول األعضاء باالتحاد األوروبي ،رقم الهاتف المخصص
للطوارئ هو  112على الرغم من أن الرقم  199يعمل إلى جانب  .112من الممكن االتصال
بأرقام الطوارئ والتواصل مع المستشفى أو إدارة مكافحة الحرائق أو الشرطة من أي نوع من
الهواتف (خط ثابت ،أو كابينة هاتف ،أو أي هاتف جوال حتى لو كان بدون بطاقة  .)SIMيتم الرد
على مكالمات الطوارئ في المتوسط خالل  16ثانية .في قبرص ،ال يتم الرد على المكالمات باللغة
اليونانية فحسب ،بل باإلنجليزية كذلك.

 5-9خدمات البريد القبرصية
تقدم هيئة البريد القبرصية الخدمات البريدية التقليدية بجانب الخدمات الخاصة األخرى .ويمكن
للعمالء الحصول على الخدمات ذات الصلة في مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البالد وفي
المطارات .ويمكن أن تودع الطرود الصغيرة والرسائل البريدية بطوابع بريدية مناسبة في صناديق
البريد الصفراء التي يمكن رؤيتها في الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء المدن الكبرى .ويمكن
شراء الطوابع من جميع مكاتب البريد ،والهيئات البريدية ،وكذلك من العديد من الفنادق ،وأكشاك
الصحف والجرائد والمستلزمات األخرى.
فيما يلي الخدمات التي تقدمها هيئة البريد القبرصية:

الخدمة البريدية الخاصة بالرسائل
تشمل الخدمات المتصلة بالبريد التقليدي .وهناك قيود تتعلق بالخدمات البريدية الخاصة بالرسائل
حسب الوزن والمقاسات .و ُتحدَّد األسعار أيضًا وف ًقا لطبيعة العنصر .الطريقة الصحيحة لكتابة
معلومات متلقي الرسالة كالتالي:


االسم الكامل

 | تامدخلا ىلع لوصحلا157



رقم المنزل/الشقة واسم الشارع بالكامل



الرمز البريدي أو البلدية أو المجتمع المحلي



المدينة



البلد

الخدمة البريدية الخاصة بالطرود
تشمل الخدمات المتصلة بنقل العينات التجارية والبضائع التي ال يمكن إرسالها بالخدمة البريدية
الخاصة بالرسائل بسبب وزنها وحجمها .وهناك قيود فيما يتعلق بالخدمات البريدية للطرود بنا ًء
على الوزن واألبعاد ،وتتحدد أسعار كل عنصر بالمعايير نفسها.

خدمات تحويل األموال
تقدم هيئة البريد القبرصية خدمات تحويل األموال بالتعاون مع شركة خاصة من شركات تحويل
األموال.

خدمات الطوابع وجمعها
ُتصدر هيئة البريد القبرصية وتبيع الطوابع والمظاريف لهواة جمعها.

 6-9النقل
الحافالت
هناك أربعة أنواع من الحافالت في قبرص يمكن أن تساعدك على التنقل:


حافالت  Intercityالتي تربط بين كل المدن يوميًا ولها مسارات متنوعة.



الحافالت الريفية التي تربط جميع القرى تقريبًا بأقرب مدينة.



الحافالت الحضرية التي تربط مختلف المناطق داخل المدن ،وغالبًا ما تعمل خالل
النهار ،وفي بعض المناطق السياحية ،تمتد ساعات عملها في الصيف حتى وقت متأخر
من المساء.
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الحافالت
صورة :مكتب الصحافة واإلعالم



حافالت وخدمات النقل المكوكية من المطارات وإليها.

سيارات األجرة
تتوفر ثالثة أنواع من خدمات سيارات األجرة في كل أنحاء الجزيرة:


خدمة  Intercityالتي تتيح فرصة االشتراك في سيارة أجرة مع  7-4ركاب آخرين.
وهي توفر الربط بين كل المدن الرئيسية في قبرص ،كل نصف ساعة ،من االثنين
إلى الجمعة ابتدا ًء من الساعة  6:00صباحً ا وحتى  9:00مساءً .وتتوفر هذه الخدمة
أيام السبت واألحد حتى الساعة  7:30مساءً .ويمكن الحجز عن طريق الهاتف أو عبر
اإلنترنت من الشركات ذات الصلة.



تعمل الخدمة الريفية في المناطق القروية وال يمكن استئجارها إال من الموقف الخاص
بها وإليه .سيارات األجرة هذه غير مجهزة بعدادات وتعتمد األجرة على سعر الكيلومتر/
التعريفة المقررة.



الخدمة الحضرية هي خدمة متوفرة على مدار الساعة في جميع المدن .ويمكن حجز
سيارات األجرة بالخدمة الحضرية أو استئجارها في الشارع .وسيارات األجرة في
المناطق الحضرية ملزمة بأن تكون مجهزة بعداد حساب األجرة ويبدأ حساب األجرة
عندما يدخل الركاب في السيارة.

القيادة في قبرص


الحد األدنى لسن القيادة هو  18سنة.



تكون القيادة على الجانب األيسر من الطريق.



يمكن للزوار من رعايا البلدان الثالثة القيادة برخصة قيادة من بلدانهم األصلية لمدة
 30يومًا ،أو القيادة برخصة قيادة دولية لمدة أقصاها ستة أشهر بالتحديد.



رعايا البلدان الثالثة من النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين وأستراليا وسويسرا وزيمبابوي
والواليات المتحدة األمريكية واليابان وكندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وروسيا وجورجيا
وأوكرانيا وصربيا وكوريا الجنوبية واإلمارات العربية المتحدة وقطر يمكنهم القيادة
برخصة قيادة من بلدانهم األصلية لمدة  6أشهر .وبعد مرور هذه المدة ،عليهم التقدم
بطلب للحصول على رخصة قيادة قبرصية دون إجراء اختبار القيادة.

صورة :مكتب الصحافة واإلعالم
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يمكن لرعايا البلدان الثالثة الذين ال ينتمون ألي من الفئات المذكورة أعاله الحصول على
رخصة قيادة قبرصية بعد  6أشهر من اإلقامة في قبرص وذلك بعد اجتياز اختبارات
القيادة النظرية والعملية ذات الصلة بنجاح.



يُحظر استخدام الهواتف المحمولة باليد أثناء القيادة.



ُتحظر القيادة إذا كان مستوى الكحول في الدم أو الن َفس أعلى من الحد األدنى المقبول،
أي  22ميكروغرام من الكحول لكل  100ملليلتر من الن َفس أو  50ملليغرام من الكحول
لكل  100ملليلتر من الدم .الحد األقصى لفئات مختلفة من السائقين هو  22ملليغرام
(أي السائقين المبتدئين ،والسائقين الذين يحملون رخصة قيادة لمدة تقل عن ثالث
سنوات ،وسائقي الدراجات النارية ،وسائقي سيارات األجرة ،وسائقي الحافالت
والشاحنات ،والسائقين الذين يحملون البضائع الخطرة).



حزام األمان إجباري في كل من المقاعد األمامية والخلفية للسيارة.



يلزم االشتراك في تأمين ضد الحوادث يقدمه طرف ثالث .كما أنه يُنصح بشدة أن
يُشترك في تأمين ذي صلة يغطي اإلصابات أو األضرار.

 7-9مراكز خدمة المواطنين
من أجل تقديم خدمة أفضل للجمهور ،أنشأت الحكومة مراكز خدمة المواطنين في نيقوسيا وليماسول
والرنكا وديرينيا وبيليندري وبوليس كريسوكوس وبافوس .و ُتعرف هذه المراكز أيضًا باسم مراكز
تقديم الخدمات الشاملة " "one-stop-shopsوهي تهدف إلى توفير خدمات متعددة من نقطة
اتصال واحدة .والهدف األسمى لها توفير خدمة عامة مرتكزة على المواطن ال تقحمه في إجراءات
مستفيضة ومحبطة وتستغرق وق ًتا طويالً ،بل تقدم خدمات عالية الجودة بشكل فعال .وتوفر هذه
المراكز خدمات من  6دوائر مختلفة ،بما في ذلك دائرة النقل البري ،ودائرة التأمين االجتماعي،
ومصلحة ال ِم َنح والبدالت التابعة لوزارة المالية ،ودائرة السجل المدني والهجرة ،ووزارة الصحة،
ودائرة األراضي والمساحة.
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 8-9الموقع الرسمي للحكومة ()www.cyprus.gov.cy
هذا هو الموقع الرسمي لجمهورية قبرص ،حيث يمكن العثور على معلومات عامة عن جميع
الخدمات الحكومية ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعيش في قبرص .يمكن أن يكون هذا الموقع
مفي ًدا ألي شخص مهتم بهذا النوع من المعلومات .وعالوة على ذلك ،هناك العديد من مراكز خدمة
المواطنين في جميع المدن الكبرى التي يمكن أن توفر معلومات عامة وخدمات للجمهور.
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جهات اتصال مفيدة

الوزارات في جمهورية قبرص
وزارة الخارجية

جادة القصر الرئاسي،
 1447نيقوسيا

22651000

minforeign1@mfa.gov.cy

www.mfa.gov.cy

وزارة الداخلية

 1453نيقوسيا

22867800

info@moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

وزارة العمل والرفاه
والتأمين االجتماعي

 7جادة فيرونوس،
 1463نيقوسيا

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

وزارة التعليم والثقافة

ناصية كيومونوس وثوكيديو ،أكروبولي،
 1434نيقوسيا

22800600
22800700

registry@moec.gov.cy

www.moec.gov.cy

وزارة الصحة

ناصية  1برودرومو 17 ،خيلونوس،
 1448نيقوسيا

22605300
22605301

perm.sec@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy

وزارة المالية

ناصية ميخائيل كاراولي وغريغوري افخينتيو،
 1439نيقوسيا

22602723

registry@mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

وزارة العدل والنظام العام

 125جادة أثاالسيس 1461 ،نيقوسيا

22805950

registry@mjpo.gov.cy

www.mjpo.gov.cy

وزارة الزراعة
والموارد الطبيعية
والبيئة

 6شارع أمفيبوليوس 2025 ،ستروفولوس،
نيقوسيا

22408305

registry@moa.gov.cy

www.moa.gov.cy

وزارة التجارة
والصناعة والسياحة

 6شارع أندريا أراوزو 1076 ،نيقوسيا

22867100

perm.sec@mcit.gov.cy

www.mcit.gov.cy

وزارة الدفاع

 4شارع إمانويل رويدي 1095 ،نيقوسيا

22807500

defence@mod.gov.cy

www.mod.gov.cy

وزارة االتصاالت
واألشغال

 28شارع أخيون 1424 ،نيقوسيا

22800288

ipiresia.politi@mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy
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خدمات التأمين االجتماعي
المقار الرئيسية

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

 7جادة فيرونوس 1465 ،نيقوسيا

مكتب مقاطعة نيقوسيا

 7جادة فيرونوس 1465 ،نيقوسيا

22401600

director@sid.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة ليماسول

 80جادة فرانكلينو روزيفيلت 3012 ،ليماسول

25804319

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة الرنكا

 1شارع فيليو تسيغاريدي،
ص.ب 6301 ،40136 .الرنكا

24805201
24805241
24805242

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة بافوس

 1شارع ايو سبيريدونوس،
 8021بافوس

26821247

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة فاماغوستا

 1شارع فيليو تسيغاريدي،
ص.ب 6301 ،40136 .الرنكا

23816550

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

إدارات الرعاية االجتماعية
نيقوسيا

 66شارع أيو إالريونوس،
 1026نيقوسيا

22804605

lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ليماسول

 80جادة فرانكلينو روزيفيلت ،ليماسول

25804535

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

الرنكا

 25-23شارع بيليو،
 6301الرنكا

24828172

larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

بافوس

 17شارع نيكو نيكواليدي،
 8100بافوس

26821600

pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

فاماغوستا

 134شارع  1أبريليو،

23811720

ammochostos.dwo@sws.mlsi.
gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مورفو  /إفريكو

 11شارع غريفا ديغيني،
 2831إفريكو

22870582

evrychou.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

دائرة العمل
دائرة العمل

 9شارع كليمينتوس 1061 ،نيقوسيا

22400807

director@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

نيقوسيا

 3شارع موسييو ،نيقوسيا

22403000

dlonic@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ليماسول

 80جادة فرانكلينو روزيفيلت ،مبنى التأمينات
االجتماعية ،الطابق الثاني ،ليماسول

25827350

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

الرنكا/فاماغوستا

شارع فيليو تسيغاريدي ،مبنى التأمينات
االجتماعية ،الرنكا

24805312

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

بافوس

 1شارع ايو سبيريدونوس،
 8021بافوس

26821658

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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دائرة تفتيش العمل
المقار الرئيسية

 12شارع أبيلي 1493 ،نيقوسيا

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

نيقوسيا

 18أندريا أفراميدي ،ستروفولوس،
 2024نيقوسيا

22879191

dlionic@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

ليماسول

 80جادة فرانكلينو روزيفيلت،
 3012ليماسول

25827200

dliollim@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

الرنكا

 1مبنى فيليو تسيغاريدي للتأمينات االجتماعية،
 6301الرنكا

24805327

dliolar@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

بافوس

 1فيليكيس ايتيرياس 8047 ،بافوس

26822715

dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

فاماغوستا

 82جادة إليفتهيرياس وشارع إيفيجينياس،
 5386فاماغوستا
ص .ب 5380 - 36185 .ديرينيا

23819750

dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

دائرة عالقات العمل
المقار الرئيسية

 54جادة غريفا ديغيني ،سيلفكس هاوس،
الطابق الثاني 1096 ،نيقوسيا

22803101

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة نيقوسيا

 54جادة غريفا ديغيني ،سيلفكس هاوس،
الطابق الرابع 1096 ،نيقوسيا

22803145
22803127

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة ليماسول

 80جادة فرانكلينو روزيفيلت ،مبنى بلدية
ليماسول 3011 ،ليماسول

25819440
25819820

cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة الرنكا /فاماغوستا

 63-61شارع لوردو فيرونوس
مبنى لوميل ،الطابق الثاني
 6023الرنكا

24817800
24817801

mtheofilou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

مكتب مقاطعة بافوس

 1شارع ايو سبيريدونوس،
 8021بافوس

26822614
26822640

eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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مراكز خدمة المواطنين
مركز خدمات المواطنين في نيقوسيا

 29شارع كاتسونيس،
ايي أومولوييتيس ،نيقوسيا

22446686

kep@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

مركز خدمة المواطنين في ليماسول

 21شارع سبيرو أراوزو،
 3036ليماسول

25829129

keplimassol@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

مركز خدمة المواطنين في الرنكا

 42جادة سبيرو كبريانو
 6051الرنكا

24815555

keplarnaca@papd.mof.gov.
cy

www.mof.gov.cy

مركز خدمة المواطنين في بافوس

 62جادة إليفثيريو فينيزيلو،
 8021بافوس

26822400

keppafos@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

مركز خدمة المواطنين في بوليس
كريسوكوس

 1شارع إفاغوراس باليكاريديس،
 8820بوليس كريسوكوس

26821888

keppolis@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

مركز خدمة المواطنين في بيليندري

 70شارع المطران ماكاريوس الثالث،
 4878بيليندري

25813400

keppelendri@papd.mof.gov.
cy

www.mof.gov.cy

الهيئات العامة المستقلة
مكتب أمين المظالم

 2شارع دياغورو ،إيرا هاوس،
 1097نيقوسيا

22405500

ombudsman@ombudsman.
gov.cy

www.ombudsman.
gov.cy

مكتب مفوض حماية البيانات

 1شارع إياسونوس ،الطابق الثاني،
 1082نيقوسيا

22818456

@commissioner
dataprotection.gov.cy

www.dataprotection.
gov.cy

مكتب مفوض حماية الطفل

ناصية إبيلي وبافلو نيرفانا ،الطابق
الخامس 1496 ،نيقوسيا

22873200

childcom@ccr.gov.cy

www.childcom.org.cy

المكتب القانوني بالجمهورية

 1شارع إبيلي 1403 ،نيقوسيا

22889100

www.law.gov.cy

نقابات العمال
اتحاد عمال بانسيبريان
()PEO

 29شارع أرخيرمو ،نيقوسيا

22866400

peo@peo.org.cy

www.peo.org.cy

اتحاد عمال قبرص
()SEK

 11جادة ستروفولوس ،ستروفولوس،
نيقوسيا

22849849

sek@sek.org.cy

www.sek.org.cy

اتحاد العمال الديمقراطي في قبرص
()DEOK

 40شارع فيرونوس 1096 ،نيقوسيا

22872194

deok@cytanet.com.cy

www.deok.org.cy
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السفارات األجنبية (الدول خارج االتحاد األوربي)
سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 42شارع أرمينياس
 2003أكروبوليس ،نيقوسيا

22314459

iranemb.nic@mfa.gov.ir
iranemb@cytanet.com.cy

www.nicosia.mfa.ir/
=index.aspx?fkeyid
&siteid=292&page
id=13333

سفارة السلطة الفلسطينية

 31شارع يياني بسيخاري
أييوس أندرياس
 1107نيقوسيا

22315010
22770809

palstate.emb@cytanet.com.
cy

www.
embassypalestinecy.
com

المفوضية العليا للهند

 3شارع إنتيراس غكانتي ،إنغومي،
 2413نيقوسيا

22351741

hcoffice@cytanet.com.cy

www.hcinicosia.org.in

سفارة لبنان

 6شارع خيو ،ايوس ذوميتيوس ،نيقوسيا

22878282
22878283

lebanon.emb@cytanet.
com.cy

سفارة إسرائيل

 4شارع آيواني غريباري،
 1090نيقوسيا

22369500

embass-sec@nicosia.mfa.
gov.il

www.embassies.gov.il/
nicosia-en

سفارة روسيا

شارع ايوس شارع بروكوبيوس
والمطران ماكاريوس الثالث،
 2406إنغومي ،نيقوسيا

،22774622
،22772141
22772142

russia1@cytanet.com.cy

www.russianembassy.
net

سفارة الصين

 ،28أرخيميدونس سور،
إنغومي نيقوسيا ،قبرص
ص.ب24531 .

352182 22

chinaemb_cy@mfa.gov.cy

www.
cy.china-embassy.org/
/eng

سفارة جورجيا

 46ثيميستوكل ديرفي ،الطابق الخامس،
 1066نيقوسيا

357327 22

cyprus.emb@mfa.gov.ge

www.cyprus.mfa.gov.
ge

سفارة سلطنة عمان

 60جادة ليماسول،
 2014نيقوسيا

،22376064
22376068

embassyofoman@cytanet.
com.cy

www.oman.org.au/
enDocument

القنصليات األجنبية (الدول خارج االتحاد األوربي)
قنصلية األردن

 9ديميتسانيس ،شقة ،101
 1070نيقوسيا

22458299

jor_emb1@otenet.gr

www.mfa.gov.cy/mfa/
_mfa2016.nsf/mfa53
_en/mfa53
en?OpenDocument

قنصلية تايالند (عام)

 40جادة ايفاغورو ،شقة ،3
الطابق األول 1097 ،نيقوسيا

22674900

thaicon@cytanet.com.cy

www.thaiembassy.it

قنصلية سلطنة عمان

ناصية جادة إيفاغورو و 1ميناندر،
فروسيا هاوس
الطابق الثالث 1066 ،نيقوسيا

22863000

office@mpspanos.com

www.mfa.gov.cy/mfa/
_mfa2016.nsf/mfa53
_en/mfa53
en?OpenDocument

قنصلية ماليزيا

 60شارع ريغينيس
 1010نيقوسيا

22712712
99650022

@consulateofmalaysia.cy
primehome.com

www.mfa.gov.cy/mfa/
_mfa2016.nsf/mfa53
_en/mfa53
en?OpenDocument
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قنصلية جمهورية رواندا

 26شارع خريسالينيوتيسيس،
 1017نيقوسيا

22730808

endrwandaise@cytanet.
com.cy

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
_mfa53_en/mfa53
en?OpenDocument

قنصلية جمهورية كينيا

 20جادة أوميرو 1097 ،نيقوسيا

22671313

nicostorn@cytanet.com.cy

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
_mfa53_en/mfa53
en?OpenDocument

قنصلية مملكة نيبال

 71جادة ستافرو
أوفيس بي ،001الطابق األول
 2035ستروفولوس ،نيقوسيا

22378940

nepal.embassy@012.net.il

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
_mfa53_en/mfa53
en?OpenDocument

قنصلية الفلبين

 36جادة غريفاس ديغينيس ،فور سي
عمارة مؤسسة جورج وثيلما
باراسكيفيدس 1066 ،نيقوسيا

22680806
99377268

athenspe@dfa.gov.ph

www.mfa.gov.cy/
mfa/mfa2016.nsf/
_mfa53_en/mfa53
en?OpenDocument

خدمات الطوارئ
الطوارئ
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الشرطة القبرصية

المقار الرئيسية للشرطة ،شارع إفانغيلو
فلوراكي1478 ،نيقوسيا

22808080

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

مطافي قبرص

 12شارع أكاديمياس،الكاتاميا،
 2330نيقوسيا

22802424

cyprusfireservice@fs.gov.cy

www.fs.gov.cy

هيئة مكافحة المخدرات

المقار الرئيسية للشرطة ،شارع إفاغيلو
فلوراكي1478 ،نيقوسيا

1498

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

خط مساعدة المواطنين

المقار الرئيسية للشرطة ،شارع إفاغيلو
فلوراكي1478 ،نيقوسيا

1460

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

مركز معلومات األدوية والسموم

1401

جمعية تنظيم األسرة في قبرص

 27شارع إزيكيا بابايوانو،
ص.ب 1311 ،25706 .نيقوسيا

،1455
22751093

info@cfpa.org.cy

www.cyfamplan.org

منظمة الشباب القبرصي
(االتصال والدعم والمشورة)

 6شارع إفغينياس وأنطونيو ثيودوتو،
 1060نيقوسيا

،1410
2240260

prolipsi@youthboard.org.cy

www.
preventionsection.
org.cy

1440

info@domviolence.org.cy

www.domviolence.
org.cy

الوقاية من
العنف األسري وعالجه
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المستشفيات العامة
المستشفيات العامة (معلومات)

1400

نيقوسيا
مستشفى نيقوسيا العام الجديد

 ،215الشارع القديم نيقوسيا  -ليماسول،
 2029ستروفولوس ،نيقوسيا

22603000

مستشفى نيقوسيا العام القديم

 20جادة نيخرو 1102 ،نيقوسيا

22801400

مستشفى المطران مكاريوس

 6شارع غوريتساس ،أكروبوليس 1474 ،نيقوسيا

22405000

المستشفى العام الجديد

جادة نيكياس ،كاتو بوليميديا 3304 ،ليماسول

25801100

المستشفى العام القديم

شارع المطران ليونتيو األول 3022 ،ليماسول

25305333

ngh@mphs.moh.gov.cy

directornam3@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/ngh/ngh.nsf
www.moh.gov.cy/
moh/amh/amh.nsf

ليماسول

مستشفى كيبيرونتا اإلقليمي

www.moh.gov.cy/
moh/llgh/llgh.nsf

25806700

www.moh.gov.cy/
moh/kph.nsf/

الرنكا
المستشفى العام الجديد

شارع إنومينون بوليتيون 6301 ،الرنكا

24800500

larnacaGH@mphs.moh.
gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/lgh/lgh.nsf

بافوس
المستشفى العام

شارع اكيبانس 8026 ،بافوس

،26803100
26803145

مستشفى بوليس كريسوكوس ومركز
كيه بيرجوس الصحي الريفي

 25شارع فرغيناس 8820 ،بوليس كريسوكوس،
بافوس

26821800

المستشفى العام

 25شارع كريستو كيلي ،ص.ب،33060 .
 5310باراليمني

23200000

www.moh.gov.cy/
moh/pgh/pgh.nsf
sgeorgiou@mphs.moh.
gov.cy

www.moh.gov.cy/
moh/pph/pph.nsf/

ydemetriou@mphs.moh.
gov.cy

فاماغوستا
@amochostos.hospital
cytanet.com.cy

www.moh.gov.cy/
moh/fgh/fgh.nsf
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المراكز الطبية للمرضى الخارجيين
نيقوسيا
مركز ايوس دوميتيوس الطبي

 199شارع غريغوري افخينتيو،
ايوس دوميتيوس

22303974

مركز ستروفولوس الطبي

 34شارع بريكليوس ،ستروفولوس

22871870

مركز كايماكليو الطبي

شارع أندريا كاريو ويياني تسياتاال ،كايماكلي،
 1022نيقوسيا

22347780

مركز اغالنجاس الطبي

 86شارع جادة كيرينيا 2113 ،نيقوسيا

22305240

مركز إداليو الطبي

 40جادة أدونيدوس ،إداليو 2540 ،نيقوسيا

22521922

مركز أكاكيو الطبي

 1شارع نوسوكومييو ،أكاكي،
 2720نيقوسيا

22821080

مركز إفريخو الطبي

 1شارع غريغوري افخينتيو ،إفريخو،
 2831نيقوسيا

22932459

مركز بيدوال الطبي

 30شارع تيميو ستافرو ،بيدوالس،
 2850نيقوسيا

22952459

مركز كليرو الطبي

 4شارع ميخاالكي كاراولي ،كليرو ،نيقوسيا

22632332

مركز بااليوخوريو الطبي

 70شارع غريفا ديغيني ،بااليخوري،
 2740نيقوسيا

22642726

مركز كامبو الطبي

 17Aجادة كيكو ،كامبوس ،نيقوسيا

22942686

ليماسول
مركز أفديمو الطبي

 40شارع يالوسيس ،أفديمو،
 4600ليماسول

25221306

مركز أغرو الطبي

 15جادة أبييتو ،أغروس 4860 ،ليماسول

25521317

مركز أومودوس الطبي

ص.ب ،4760 .ليماسول

25421254

مركز بالترس الطبي

 4820ليماسول

25422224

مركز أثيينو الطبي

شارع ميخائيل يورغيو ،أثيينو،
 7600الرنكا

24522328

مركز ليفكارا الطبي

 2شارع بيتراكي كيبريانو ،بانو ليفكارا،
 7700الرنكا

24342429

الرنكا
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بافوس
مركز باناياس الطبي

 8شارع إليونون 8640 ،بافوس

26722357

مركز بيرغو (تيليرياس) الطبي

 63شارع نيكوالو بابايورغيو،
 2940كاتو بيرغوس تيليرياس ،بافوس

26522353

مركز سالميو الطبي

شارع باناياس سالميوتيسيس،
 8620بافوس

26442222

فاماغوستا
مركز أيغورو الطبي

 77جادة كاريون 5510 ،فاماغوستا

23922081

الصيدليات الليلية
نيقوسيا

90901412

ليماسول

90901415

الرنكا

90901414

بافوس

90901416

فاماغوستا

90901413

العيادات /المستشفيات الخاصة
نيقوسيا
مستشفى أبولونيون الخاص

 20جادة ليفكوثيو ،ستروفولوس،
 2054نيقوسيا

22469000

apollonion@cytanet.
com.cy

مركز إفاغيليستريا الطبي

 1شارع يورغاال 1095 ،نيقوسيا

22410100

evangelistria@cytanet.
com.cy

مركز إبوكراتيو الطبي

 12-6شارع بسارون،
إنغومي 2408 ،نيقوسيا

22502010

@admissions
hippocrateon.com

www.hippocrateon.
com

عيادة إفروبايكي س .د

 26شارع فيزانتيو،
ستروفولوس 2063 ،نيقوسيا

22665777

@admin
europeanwomansclinic.com

www.europeanwomansclinic.
com

عيادة ايوس أناستاسيوس

 4شارع كريت 1060 ،نيقوسيا

22764444

economoup@cytanet.
com.cy

saintanastasiosclinic.
com

عيادة انغيلي الشاملة

جادة ماكاريو و 1جادة ديرانيس ،نيقوسيا

22375055

www.apollonion.com

nicosiapolyclinic.com

عيادة نيقوسيا الشاملة

 22شارع أكيون ،أغيوس دوميتيوس،
 1101نيقوسيا

22780780

info@nicosiapolyclinic.
com

nicosiapolyclinic.com

المركز الطبي لألمومة والطفولة

 11-9شارع بينيلوبي دلتا 1076 ،نيقوسيا

22376630

info@motherandchild.
com.cy

www.motherandchild.
com.cy
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عيادة ايوس بانتيلييموناس للعظام

 3شارع كريتيس 1060 ،نيقوسيا

22753570

عيادة مورفاكي

 35شارع ستاسيكراتوس ،نيقوسيا

22755351

عيادة ميالري

 17شارع نيكوديمو ميلونا ،نيقوسيا

22757698

عيادة فيريدي

 10شارع ماركورا وإزيكيا بابايوانو،
أغيو أومولوغيتيس 1075 ،نيقوسيا

22767020

مستشفى ايوس رافيل الخاص

 25شارع غورديو ديسمو 6045 ،الرنكا

24840840

عيادة أواني سا ِّفيدي

 36شارع نيكو ديميتريو 6031 ،الرنكا

24656768

الرنكا
www.straphaelhospital.com

عيادة تيميوس ستافروس

 17شارع رافئيل سانتي 6052 ،الرنكا

24631666

عيادة فانروميني الشاملة

 43شارع نيكو ديميتريو 6031 ،الرنكا

24665555

@admin
phaneromeni.com

 43شارع نيكو ديميتريو 6031 ،الرنكا

24654662

 4شارع أغياس الفراس 6030 ،الرنكا

24664224

@dr.spartalis
spidernet.net

عيادة دكتور كوستا كريستوفورو لطب
النساء

 4شارع كليونوفولو باباكيرياكو،
 6021الرنكا

24667626

@drchristoforou
cymedical.com

عيادة سيمو كيرياكيدي للجراحة

 40جادة غريغوري أفخينتيو،
 6021الرنكا

24652000

@kyriakides
cyprussurgery.com

عيادة افغينيو

 1شارع غالدستونوس ،مبنى بانايوتو،
الطابق الثالث ،شقة  ،303الرنكا

24652889

evgeniou@cytanet.
com.cy

عيادة يغيا الشاملة

 21شارع نافبليو 3305 ،ليماسول

25884600

info@ygiapolyclinic.
com

عيادة غياناكي كوالي

 10شارع إبيسكوبو الورنتيو،
 3021ليماسول

25731673

عيادة الدكتور تشاريالو كورييفس

 7شارع ثيكالس ليسيوتي ،أغياس زونيس،
 3030ليماسول

25371177

عيادة باتروكلو

 14شارع روبنز 3075 ،ليماسول

25335616

عيادة أغيو أنارغيروي

 76شارع فاسيليوس كونستانتينو،
 3076ليماسول

25731213

مركز أ.كونستانتينو الطبي

 5كايداريو 3020 ،ليماسول

25335548

عيادة كريسوفاالنتو

 6شارع إيارو لوكو ،كابسالوس 3082 ،ليماسول

25339733

عيادة الدكتور أندريا هاتزيباناغيس

30س شارع تيه سالونيكيس 3025 ،ليماسول

25353333

عيادة تيلو باباغيورغيو
عيادة سبارتالي

(عيادة نيويورك)

www.timiosstavros
www.phaneromeni.
com

www.cyprussurgery.
com/

ليماسول
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@info
cyprusdental.com

www.ygiapolyclinic.
com/

www.cyprusdental.
com

عيادة أندريا بانتازي

 8شارع بينتاغياس ،أغيوس أثاناسيوس،
 4100ليماسول

25353030

@pantazisclinic
cytanet.com.cy

مركز أكيلييون الطبي في ليماسول

 9شارع ستيغوس ،أغيا فيال 3117 ،ليماسول

25200000

@lmc
achillionhospital.com

مستشفى إفاغيليسموس

 86جادة فازيليوس كونستانتينو،
ص.ب 8062 ،62237 .بافوس

26848000

info@evangelismos.
com.cy

evangelismos.com.cy

مركز كيانوس ستافروس الطبي

 51جادة ديموكراتياس 8062 ،بافوس

26221111

info@bluecross.
com.cy

www.bluecross.com.cy

مستشفى إياسيس

 8شارع فوريو إيبيرو ،ص.ب،62815 .
 8069بافوس

26848484

Info@iasishospital.
com

www.iasishospital.com

مركز رويال أرتيميس الطبي

 2شارع بافلو كرينيو 8035 ،بافوس

26961600

royalc@cytanet.
com.cy

www.
royalartemismedicalcentre.
com

مركز بوليس الطبي

 13شارع إفيسو ،بولي كريسوكوس،
 8820بافوس

26323100

contact@polismedical-centre.com

www.polis-medicalcentre.com

مركز القديس جيمس الطبي

 8جادة تافوي تون فازيليون 8046 ،بافوس

26949100

عيادة أندريا بيتريدي

8أ جادة فازيليوس كونستانتينو،
 8021بافوس

26950691

عيادة ليتو الشاملة

 8جادة سوتيراس ،5286 ،ص.ب،33251 .
 5312باراليمني

23811111

عيادة سانتا مارينا الشاملة

 5شارع تاكي سوفوكليوس 5284 ،باراليمني

23811999

pantazisclinic.com.cy

بافوس

فاماغوستا
@lito.polyclinic
cytanet.com.cy

www.litohospital.org.cy
www.santa-marina.
com.cy

المنظمات غير الحكومية
 29شارع ليكافيتو ،الطابق األول،
مركز النهوض بالبحث والتطوير في
مجال التكنولوجيا التعليمية ( )CARDETنيقوسيا  ،2401قبرص

22002104

info@cardet.org

www.cardet.org

حركة المساواة والمساندة
ومناهضة العنصرية ()KISA

 48شارع أرسينويس 1010 ،نيقوسيا

22878181

info@kisa.org.cy

www.kisa.org.cy

المعهد المتوسطي
لدراسات النوع االجتماعي

 46جادة ماكيدونيتيساس ،نيقوسيا

22351274/6

@info
medinstgenderstudies.
org

www.
medinstgenderstudies.
org

مركز دعم المنظمات غير الحكومية

 27إزيكيا بابايوانو ،ص.ب،29131 .
 1621نيقوسيا

22875099

info@ngo-sc.org

www.ngo-sc.org

معهد عمال قبرص )PEO( -

مبنى ( ETKA/PEOالطابق الثاني)
 14شارع سيمونيدو 1045 ،نيقوسيا

22877673

info@inek.org.cy

www.inek.org.cy
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مركز سياسات اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل
""Hope For Children

 75جادة ليماسول ،مكتب ،201
الطابق الثاني 2121 ،نيقوسيا

22103234

info@uncrcpc.org

www.uncrcpc.org/index.
php?id=2

جمعية الصليب األحمر القبرصي

 3شارع كيبرياكو إريثرو ستافرو،
 2063ستروفولوس ،نيقوسيا

22504400

admin@redcross.org.cy

www.redcross.org.cy/en/
home

معاهد التعليم العالي
الجامعات الحكومية
جامعة قبرص

دار الجامعة "أناستاسيوس ج .ليفينتيس"
ص.ب 1678 ،20537 .نيقوسيا

22894000

info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

جامعة قبرص المفتوحة

 33 B1جادة ييانيس كرانيديوتيس
مركز أعمال التسيا

22411600

info@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

جامعة قبرص للتكنولوجيا

 30شارع المطران كيبريانوس ،مبنى
مصرف االدخار التعاوني في ليماسول،
الطابق الرابع ،مكتب  3036 ،33ليماسول

25002500

info@cut.ac.cy

www.cut.ac.cy

الجامعات الخاصة
جامعة فريدريك

 7شارع ي .فردريكو ،بالوريوتيسا،
 1036نيقوسيا

22394394

info@frederick.ac.cy

www.frederick.ac.cy

الجامعة األوروبية في قبرص

 6شارع ديوغينوس ،انغومي،
ص.ب 1516 ،22006 .نيقوسيا

22713000

admit@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy

جامعة نيقوسيا

 46جادة ماكيدونيتيساس،
 2414إنغومي ،نيقوسيا

22841500
22841528

admissions@unic.ac.cy

www.unic.ac.cy

جامعة نيابوليس

 2جادة دانايس 8042 ،بافوس

268433300

info@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

المصارف
المصرف المركزي القبرصي

 80جادة كينيدي 1076 ،نيقوسيا

22714100

البنك التعاوني المركزي

 8غريغوريو افخينتيو،1096 ،
نيقوسيا
ص.ب 1389 ،24537 .نيقوسيا

22743000

www.centralbank.gov.cy
coopbank.gm@ccb.com.cy

شركات تحويل األموال
موني غرام إنترناشيونال

https://www.moneygram.com/MGI/EN/CY/Market/Market.htm?CC=CY&LC=EN

ويسترن يونيون

https://wumt.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=CY
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www.coopbank.com.cy

مجالس المياه
مجلس المياه القبرصي

 84جادة أثاالسيس،
ص.ب 1515 ،21943 .نيقوسيا

22698000

mail@wbn.org.cy

www.wbn.org.cy

مجلس المياه في ليماسول

 66جادة فرانكلين روزيفيلت،
ص.ب 3602 ،50225 .ليماسول

25830000

contact@wbl.com.cy

www.wbl.com.cy

مجلس المياه في الرنكا

12أ شارع كوراي 6010 ،الرنكا

24822400

administration@lwb.org.cy

www.lwb.org.cy

هيئة الكهرباء القبرصية
هيئة الكهرباء القبرصية ،المقار
الرئيسية

 11شارع أمفيبوليوس2025 ،
ستروفولوس ،ص.ب،24506 .
 1399نيقوسيا

22201000

نيقوسيا

 15شارع فوتي بيتا،
ص.ب 1508 ،21413 .نيقوسيا

22202000

www.eac.com.cy

ليماسول

 55شارع أغيو أندرو،
ص.ب 3601 ،50121 .ليماسول

25205000

www.eac.com.cy

الرنكا

 57شارع كونستانتينوس بااليولوغوس،
ص.ب،40186 .
 6301الرنكا

24204000

www.eac.com.cy

بافوس

 87جادة إليزيريوس فينيزيلوس،
ص.ب،60057 .
 8100بافوس

26206000

www.eac.com.cy

باراليمني

 4Aبروتاراس ،ص.ب،33047 .
 5310باراليمني

23821277

www.eac.com.cy

eac@eac.com.cy

www.eac.com.cy

خدمات أخرى
مكتب الصحافة واإلعالم

شارع أبيلي 1456 ،نيقوسيا

22801117

communications@pio.moi.
gov.cy

www.moi.gov.cy

المصالح البريدية ،المقار الرئيسية

 100شارع برودرومو ،الطابق األول،
ستروفولوس 2023 ،نيقوسيا

22805713
77778013

pos@dps.mcw.gov.cy
registry@dps.mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy

إدارة النقل البري ،المقار الرئيسية

 17شارع فازيليوس بافلو،
 2412نيقوسيا

22807000

roadtransport@rtd.mcw.
gov.cy

www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/
rtd.nsf

بوابة االتحاد األوروبي

 30جادة فيرونوس،
 1096نيقوسيا

comm-rep-cy@ec.europa.
eu

www.europa.eu

يلوبيدجز قبرص

 31شارع أرنولد ،ليماسول

22817770

sales@cyprusyellowpages. 25389232
com 7000 2007

www.cyprus-yellowpages.com
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خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية

هيئة االتصاالت السلكية والالسلكية
القبرصية ()CYTA

ستروفولوس ،ص.ب 24929 .نيقوسيا

22701000

enquiries@cyta.com.cy

www.cyta.com.cy

شركة االتصاالت MTN

 87شارع كينيدي 1077 ،نيقوسيا

136
96222222

contactus@mtn.com.cy

www.mtn.com.cy

CableNet

 14جادة أثاالساس ،ستروفولوس،
 2011نيقوسيا

130

info@cablenet.com.cy

www.cablenet.com.cy

Primetel

 89جادة ليميسو ،اغالنجاس،
 2121نيقوسيا

133

info@primehome.com

www.primetel.com.cy
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المراجع
2015 أيار/نيسان إلى مايو/ تم الوصول إلى كل المصادر خالل الفترة من أبريل:مالحظة

المواد المتوفرة عبر اإلنترنت
)Guide against Discrimination for Third Country Nationals(  دليل مكافحة التمييز ضد رعايا البلدان الثالثة، معهد عمال قبرص>http:// www.stop-discrimination.org.cy/en/index.php/guide/completeguide < : الرابط،).n.d ،.n.p :]([قبرص
] سنة من تاريخ وحضارة قبرصΚύπρος 10.000 Χρόνια Ιστορίας & Πολιτισμού [10000 ، هيئة السياحة القبرصيةhttp://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/< : الرابط،)cassoulides MASTERPRINTS، 2011 :(قبرص
>High/10000_years_gr_lrg.pdf
،).n.d ،.n.p :]) ([قبرصCyprus Tax Facts 2015( 2015  حقائق حول الضرائب القبرصية لعام،Deloitte Cyprus Ltd
http://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax_TaxFacts2015EN_< :الرابط
>Noexp.pdf

-

Circular for(  تعميم تنفيذ اإلستراتيجية القبرصية الوطنية لتوظيف القوى العاملة األجنبية، وزارة العمل والتأمين االجتماعي،دائرة العمل
)the Implementation of the Cyprus National Strategy for the Employment of Alien Labour Manpower
)2008 أيار/ مايو، المؤلف:(نيقوسيا

-

،)2010 ، مكتب الصحافة واإلعالم:) (نيقوسياCyprus – A Historical Overview(  لمحة تاريخية-  قبرص،دكتور ويليام مالينسون
http:// www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/All/85998E6B7AD7E574C1257AE70< :الرابط
>0446FF3/$file/ Cyprus,%20A%20Historical%20Overview%20%282011%29.pdf

-

 مكتب:) (لوكسمبورغThe Citizen’s Voice in the EU(  صوت المواطن في االتحاد األوروبي: البرلمان األوروبي، االتحاد األوروبيhttp://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/ : الرابط،)2014 ،منشورات االتحاد األوربي
populationcondition_21main_gr/ populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4
،).n.d ،.n.p :] ([قبرص2013  [التقرير السنوي لعامΕτήσια Έκθεση 2013 ، وزارة التعليم والثقافة>http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2013_gr.pdf< :الرابط
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Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Παιδεία: Η Ολική Αναθεώρηση του Εκπαιδευτικού μας ، وزارة التعليم والثقافةhttp://www.< : الرابط،)2007 ، المؤلف:] مراجعة شاملة لنظامنا التعليمي] ([قبرص: [التخطيط اإلستراتيجي للتعليمΣυστήματος
>paideia.org.cy/upload/Arthrografia/17_1_2008_stratigikos_ shediasmos_anatheorimenos.pdf
ً
)EC: Cyprus to see modest recovery in 2015( "2015 متوسطا في عام
 قبرص تشهد انتعا ًشا: "المفوضية األوروبية،غير متاح
http://www. financialmirror.com/news-details.< : الرابط،Financial Mirror Ltd ،)2014 تشرين الثاني/ نوفمبر06(
>php?nid=33464

-

،).n.d ،.n.p :]) ([قبرصA guide to education in Cyprus(  دليل التعليم في قبرص، وزارة التعليم والثقافة،المعهد التربوي
>http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/english.pdf< :الرابط

-

1 حسب السلعة والبلد (األقسام من/ الواردات: المجلد األول،2013  إحصاءات التجارة الخارجية القبرصية لعام،إدارة اإلحصاء بقبرص
Cyprus External Trade Statistics 2013, Volume I: Imports/Arrivals by Commodity and Country( )9 إلى
http://www.mof. gov.cy/mof/cystat/< : الرابط،)2014 ، مكتب منشورات جمهورية قبرص:)) (قبرصSections I-IX(
statistics.nsf/All/823C73D4D0A4C9E1C22574B0001AF91A/$file/Cyprus_External_Trade_ Statistics-2013_
>VolI-301214.pdf?OpenElement

-

2014  إلى1995  حول التجارة الخارجية حسب الشركاء الرئيسيين من البلدان لألعوام منMS Excel  ورقة، إدارة اإلحصاء بقبرص،)2015 آذار/) (مارسMS Excel sheet on Foreign Trade by Main Partner Country 1995-2014(
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_< :الرابط
>en?OpenForm&sub=1&sel=2
، مكتب منشورات جمهورية قبرص:) (نيقوسياDemographic Report 2013( 2013  التقرير الديموغرافي لعام، إدارة اإلحصاء بقبرصhttp://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_21main_gr/< : الرابط،)2014
>”populationcondition_21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=4
) صادر عن المفوضية العليا لجمهورية قبرصThe Economy of Cyprus in Perspective(  االقتصاد القبرصي تحت المجهرhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/highcom/highcomcanberra.nsf/commission08_en/< : الرابط،في كانبيرا
>commission08_en?OpenDocument
،] [تأسيس مناطق التعليم ذات األولوية في قبرصΟ Θεσμός των ΖΕΠ στην Κύπρο >http://www2.cytanet.com.cy/fanerom-dim/zep/html/ie_aead_ooci_eydni.html< :الرابط
Οι Περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1990 – Κ.Δ.Π. 310/90 http://www.paideia.org.cy/upload/< : الرابط،] حول أداء المدارس الثانوية العامة90/310 [الالئحة التنظيمية رقم
>ShedioAxiologisis/pdf3/KDP_310_90.pdf
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المواقع اإللكترونية
 المصرف المركزي القبرصي ،الرابط>http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1< :  ،CyLawالبوابة القبرصية للمعلومات القانونية بنقابة المحامين القبرصية ،الموقع اإللكتروني>/http://www.cylaw.org< : الشرطة القبرصية ،الموقع اإللكتروني>http://www.police.gov.cy< : هيئة االتصاالت السلكية والالسلكية القبرصية ،الموقع اإللكتروني>https://www.cyta.com.cy< : هيئة السياحة القبرصية ،الموقع اإللكتروني>http://www.visitcyprus.com< : هيئة الكهرباء القبرصية ،الموقع اإللكتروني>/https://www.eac.com.cy< : الموقع اإللكتروني لسفارة جمهورية قبرص في أثينا ،الرابطhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.< :>nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument
 البنك المركزي األوروبي ،الرابط>https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html< : االتحاد األوروبي ،الموقع اإللكتروني>www.europa.eu< : مجلس النواب ،قبرص ،الموقع اإللكتروني>www.parliament.cy< : وزارة التعليم والثقافة ،الموقع اإللكتروني>http://www.moec.gov.cy< :

مراكز تعليم الكبار ،الرابط>http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/en/index.html< :



التعليم العالي القبرصي ،الموقع اإللكترونيhttp://www.highereducation.ac.cy/gr :



دائرة التعليم االبتدائي ،الرابط>http://www.moec.gov.cy/dde/index.html< :



دائرة التعليم الثانوي العام ،الرابط>http://www.moec.gov.cy/dme/index.html< :



دائرة التعليم الثانوي الفني والمهني ،الرابط>http://www.moec.gov.cy/mtee/en/index.html< :



دائرة التعليم االبتدائي والثانوي الخاص ،الرابط>http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaideusi/index.html< :



تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،الرابط>http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html< :



المعاهد الحكومية للتعليم اإلضافي ،الرابط>/http://www.moec.gov.cy/kie< :
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>http://www.mof.gov.cy< : الموقع اإللكتروني، وزارة المالية>http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/index_gr/index_gr?opendocument< : الرابط،مصلحة الضرائب



http://www.mof.gov.cy/mof/ird/ird.nsf/dmlindex_gr/< : مصلحة الضرائب (الضرائب المباشرة) الرابط
>dmlindex_gr?OpenDocument
 المكاتب القنصلية في/ وزارة الخارجية (وبشكل خاص القسم الذي يتناول معلومات السفر للزوار األجانب والبعثات الدبلوماسية األجنبية>http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument< : الرابط،)قبرص
>http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_en/index_en?OpenDocument< : الرابط، وزارة الصحةhttp://www.moh.gov.cy/moh/mphs/mphs.nsf/index_gr/< : الرابط، الخدمات الطبية وخدمات الصحة العامة
>index_gr?OpenDocument
>http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument< : الرابط، وزارة الداخليةhttp://www.moi.gov.cy/moi/asylum/Asylum.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_< : الرابط، دائرة اللجوء
>gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/index_gr/index_< : الرابط،	دائرة السجل المدني والهجرة
>gr?OpenDocument
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/index_gr/index_< : الرابط، مكتب الصحافة واالتصاالت
>gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_ : الرابط، وزارة العمل والرفاه والتأمين االجتماعيgr?OpenDocument
>http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument< : الرابط،دائرة العمل



>http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/index_gr/index_gr?opendocument< : الرابط،دائرة عالقات العمل



http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/index_gr/index_< : الرابط، دائرة التأمين االجتماعي
>gr?opendocument
>http://www.mcw.gov.cy< : الموقع اإللكتروني، وزارة النقل واالتصاالت واألشغال>http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument< : الرابط،دائرة النقل البري
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 بلدية ليماسول ،الموقع اإللكتروني>http://www.limassolmunicipal.com.cy< : موقع  Peri Kyprouاإللكتروني [حول قبرص] التابع لمكتب الصحافة واالتصاالت في قبرص ،الرابطhttp://www.peri-kyprou.< :>com/peri_kyprou/peri_kyprou.html
 متحف روتا لألطفال ،الموقع اإللكتروني>http://www.rota- childrenmuseum.com< : المحكمة العليا بقبرص ،الموقع اإللكتروني>http://www.supremecourt.gov.cy< : مجلس المياه في نيقوسيا ،الموقع اإللكتروني>/http://www.wbn.org.cy< : بوابة جمهورية قبرص عبر الويب ،الموقع اإللكتروني>http://www.cyprus.gov.cy< : -البنك الدولي ،الموقع اإللكتروني>/http://www.worldbank.org< :

