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مقدمة
لقد مت تصميم هذا الدليل لتقدمي بعض املعلومات األساسية للمستفيدين من احلماية الدولية الذين
ليسوا على دراية جيدة بالنظام القبرصي والثقافة واملجتمع .ويهدف إلى مساعدة املستفيدين من
احلماية الدولية ليصبحوا على معرفة بحقوقهم وسبل دخولهم سوق العمل القبرصي .املعلومات
الواردة في هذا الدليل تشير إلى تشريعات العمل في قبرص ،وسبل العثور على وظيفة ،ونصائح
حول إعداد السيرة الذاتية ،وخدمات الرعاية اإلجتماعية ،وخدمات الرعاية الصحية ،وبرامج
التدريب للمستفيدين ،الخ.
ينبغي التشديد على أنه قد مت تصميم الدليل من أجل توفير بعض املعلومات األساسية والعامة
إلى املستفيدين من احلماية الدولية .وميكن احلصول على مزيد من التفاصيل واملعلومات حول
قضايا معينة من السلطات احلكومية املختصة .وترد قائمة اتصاالت مفصلة للسلطات احلكومية
ذات الصلة في نهاية الكتيب.
مت تصميم هذا الدليل كجزء من العمل «لبرامج التوجيه للمستفيدين من احلماية الدولية» كجزء من
البرنامج السنوي لعام  ٩٠٠٢لصندوق النقد األوروبي لالجئني .ويجري تنفيذ هذا العمل من قبل
مركز التطوير املهني واإلستشارات بالتعاون مع املختبر اإلجتماعي جي أند دي .هذا اإلجراء هو
جتديد للعمل التي مت تخصيصه من قبل دائرة خدمة اللجوء بعد منافسة املناقصة املفتوحة التي
نشرت بتاريخ  ٩٠٠٢/٠١/٠٣في اجلريدة احلكومية الرسمية ويشارك في متويله صندوق النقد
األوروبي لالجئني بنسبة  ٪٥٧وجمهورية قبرص بنسبة .٪٥٢
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تشريعات العمل
حقوق العمل المتصلة بالالجئين المعترف بهم واألشخاص
الذين لديهم الحماية الثانوية تختلف تبعا للحالة ومدة اإلقامة،
على النحو التالي:
الالجئين المعترف بهم
وفقا لقانون الالجئين ،الشخص الذي اعترف به كالجئ
يتلقى معاملة متساوية مع المواطنين في جمهورية قبرص،
فيما يتعلق بالعمل لكسب الدخل الوارد .هذا يعني أن
الالجئين لديهم نفس حقوق العمل كالمواطنين القبارصة،
وبالتالي ال توجد أي قيود على أي قطاع معين ،وليس هناك
حاجة إلى موافقة دائرة العمل وعلى ختم عقد العمل بين
صاحب العمل والالجئ المعترف به.

بعد السنة األولى من امتالك الحماية الثانوية ،فإن أي
شخص لديه نفس حقوق العمل كاالجئين المعترف بهم،
وهو ما يعني أنه /أنها سوف يتلقى معاملة متساوية
كمواطني جمهورية قبرص ،فيما يتعلق بالعمل لكسب
الدخل الوارد.
وبعبارة أخرى ،فإن لديهم نفس حقوق العمل كالمواطنين
القبارصة ،وبالتالي ال يقتصر عليهم أي قطاع ،وليس هناك
حاجة لدائرة العمل للموافقة وختم عقد العمل بين صاحب
العمل وصاحب الحماية الثانوية ،في حين أن  ٢١شهرا قد
مرت منذ حصوله /حصولها على هذه الصفة.

األشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الثانوية
يحق للشخص الذي يتمتع بوضع الحماية الثانوية ،أن يعمل
وفقا للوائح والشروط المطبقة عادة على المهنة وعلى
اإلدارة العامة ،فيما يتعلق باالعتراف بالدرجات العلمية
والراتب مباشرة بعد االعتراف له /لها بوضع الحماية
الثانوية.
لفترة  ٢١شهرا من يوم منح وضع الحماية الثانوية ،يمكن
ألي شخص العمل في القطاعات التالية:
 .١الزراعة  --الثروة الحيوانية  --السمكية :عاملون في
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
 .٢التصنيع :عمال في المخابز ،والمواد الغذائية الحيوانية،
وإعادة التصنيع ،وتلميع األثاث الخشبي
 .٣البناء :تجار الحديد واألدوات المعدنية ،وصناع
نموذجيين ،وعمال البناء
 .٤التجارة واإلصالح :حرفيون إعادة تأهيل هيكلة وطالء
السيارات ،وعمال محطات الوقود /عمال في محطات
تنظيف السيارات ،ومقاولون الشحن في تجارة الجملة
 .٥األنشطة األخرى :منظفوا المباني ،وعمال نظافة،
وجامعي القمامة
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معلومات أساسية عن قانون العمل في قبرص
هذا القانون ينطبق على الالجئين المعترف بهم واألشخاص الذين منحوا وضع الحماية الثانوية ألكثر من
عام .القانون القبرصي ينص على بنود تتعلق بمسائل معينة ،مثل فترات اإلشعار ،وفترات اإلختبار واإلجازة
السنوية ،وعادة عن طريق وضع بعض المعايير الدنيا /المبادئ التوجيهية التي يجب مراعاتها.
في الحاالت التي يضع فيها القانون معايير أدنى ،فإنه قد يسمح لصاحب العمل بتحديد شروط معينة بطريقة
قد يراها أكثر مالءمة له .على سبيل المثال ،إن القانون يسمح لفترة اختبار من ستة أشهر قابلة للتمديد من
قبل صاحب العمل في ظروف معينة ،وخاللها فإن بنود القانون التي تحكم الفصل غير المشروع ،على سبيل
المثال ،الحاجة إلى تحديد أسباب مشروعة ،وتوفير الحد األدنى لإلشعار القانوني ،ال تنطبق.
مدة العمل
عقود العمل في قبرص قد تكون لمدة محددة أوغير محددة
المدة .وكقاعدة عامة ،العمل بموجب عقد محدد المدة يعتبر
تلقائيا (وقانونيا) منتهي عند إنتهاء المدة المحددة له.
العقود محددة المدة ينبغي أن تكون حقيقية وأال تستخدم
كوسيلة لحرمان الموظف من الفوائد التي يتم توفيرها
بموجب التشريع للعقود مفتوحة األجل (أي تجديد العمل
سنة بعد سنة عن طريق عقود محددة المدة).
عقد العمل
عقود العمل يمكن أن تتم شفويا أو خطيا بين صاحب العمل
والموظف .عادة ،للوظائف العليا ،تصاغ العقود ويتم
توقيعها من قبل الطرفان .أي من رعايا الدول الثالثة الذين
يحتاجون إلى تصريح للعمل في قبرص يجب أن يكون
لديهم عقد عمل مصاغ وموقع من قبل الطرفان ومختوم من
قبل دائرة العمل.
بالنسبة للقبارصة ،مواطني اإلتحاد األوروبي وأي شخص
يمكنه العمل بشكل قانوني في قبرص من دون تصريح
عمل ،ال توجد متطلبات قانونية للعقود لتكون موضحة
بالكتابة إما عن طريق وثائق العقد أو تصريحات بالشروط
واألحكام .ومع ذلك ،فإن القانون يفرض التزاما على عاتق
صاحب العمل لتوفير الموظف بمعلومات محددة حول
شروط خدمته في حدود شهر واحد ،على أقصى تقدير ،من
بدء عمله.
يجب أن تمنح المعلومات في عقد العمل ،في رسالة التعيين،
أو في أية وثيقة أخرى وُقعت من قبل صاحب العمل والتي
تحتوي على األقل ما يلي:
أ) معلومات عن هوية األطراف،
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ب) مكان العمل والعنوان المسجل للعمل أو عنوان منزل
صاحب العمل،
ج) منصب أو تخصص الموظف ،ورتبته ،وطبيعة مهامه،
فضال عن هدف وظيفته،
د) تاريخ بدء العقد أو عالقة العمل ومدته المتوقعة إذا كان
هذا لفترة زمنية محددة،
ه) مدة أي إجازة سنوية تحق للموظف ،فضال عن األسلوب
والوقت الممكن لمنحها،
و) فترات اإلشعار التي يجب مراعاتها من قبل صاحب
العمل والموظف في حالة إنهاء العمل ،إما بالموافقة أو من
جانب واحد،
ز) جميع أنواع األجور التي قد تكون من حق الموظف
والجدول الزمني لدفعها،
ح) المدة المعتادة لعمله اليومي أو األسبوعي،
ط) ذكر أي من اإلتفاقات الجماعية والتي تنظم شروط
وظروف العمل للموظف.
الحد األدنى للراتب
الحد األدنى لألجور الشهرية يعتمد على مجال الخدمات
العامة (مثل صناعة البناء ،ومساعدين للمتاجر ،وحراس
األمن ،ومحطات البنزين ،والمزارعين ،الخ) والذي يتم
تحديده سنويا من قبل نظام المجلس الوزاري والذي يدخل
حيز التنفيذ في  ١أبريل /نيسان من كل عام.
هناك  ٠٢مجال مختلف لديهم الحد األدنى من األجور
وساعات العمل المختلفة .ويمكن إلدارة عالقات العمل
أن توفر لك جميع المعلومات الالزمة بشأن الحد األدنى
لألجور لكل مجال من الخدمات (انظر تفاصيل االتصال
في نهاية هذا الكتيب).

ساعات العمل
وقت العمل فى أي أسبوع ال يتجاوز  ٨٤ساعة في
المتوسط ،بما في ذلك وقت العمل اإلضافي .الفترة
المرجعية لحساب متوسط وقت العمل األسبوعي يقرر
خالل فترة  ٤أشهر .إذا طلب صاحب العمل من الموظف
العمل لمدة أطول من متوسط  ٨٤ساعة (خالل فترة ٤
أشهر المرجعية) ،يكون هذا ممكنا فقط إذا كان الموظف قد
أعطى موافقته .رفض العمل ألكثر من متوسط  ٨٤ساعة
يجب أن ال يكون له أي آثار سلبية على الموظف .إذا كان
الموظف قد وافق على العمل ألكثر من ذلك ،ينبغي على
صاحب العمل االستمرار في تحديث السجالت لمثل هذا
العمل ،وجعل هذه السجالت متاحة لوزارة العمل والتأمين
اإلجتماعي مع جميع التفاصيل ذات الصلة.
يحق للموظف على األقل أحد عشر ساعة من الراحة دون
انقطاع كل يوم (في  ٤٢ساعة) وعلى األقل  ٤٢ساعة دون
انقطاع من الراحة األسبوعية.

عمال املناجم واستخراج املعادن
يجب على كل شخص يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة في منجم أو
في استخراج املعادن على التوالي ،باستثناء املدراء /املوظفني
الذين ال يعملون يدويا واألشخاص العاملني في اخلدمات الصحية
والرعاية اإلجتماعية في قطاع املناجم واملعادن على التوالي ،أن
يعملوا:
• مدة أقصاها  ٠٤ساعة في األسبوع أو  ٨ساعات يوميا إذا
كانوا يعملون كعمال املعادن حتت سطح األرض
• مدة أقصاها  ٤٤ساعة في األسبوع أو  ٨ساعات يوميا إذا
كانوا يعملون كعمال املعادن على السطح أو عمال مناجم

عمال الليل
عمل الليل يشمل العمل بدءا من الساعة  ٣٢:٠٠وينتهي
في الساعة  ٦٠:٠٠من اليوم التالي .إلعتبار شخص عامل
ليلي ،يجب أن يعمل ما ال يقل عن ثالث ساعات من وقت
عمله اليومي المعتاد خالل فترة الليل ،أو من المحتمل أن
يعمل خالل الليل ما ال يقل عن  ٦٢٧ساعة من وقت عمله
السنوي.
يجب أن ال يتجاوز عمال الليل في المتوسط ثماني ساعات
عمل يوميا ،في غضون فترة شهر واحد أو خالل أي فترة
أخرى محددة في العقد .عمال الليل الذين يحتوي عملهم
على األخطار أو االجهاد البدني أو العقلي يجب أن ال
يتجاوزوا ثماني ساعات.
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معلومات أساسية عن قانون العمل في قبرص
اإلجازة السنوية
هناك  ٠٢يوم عمل من اإلجازة للعاملين خمسة أيام في
األسبوع و ٤٢يوم عمل للعاملين ستة ايام في األسبوع.
عقد العمل أو اإلتفاق قد ينص على أيام أكثر من اإلجازة
مدفوعة األجر .إجراءات الحصول على إذن اإلجازة
تختلف بين الشركات ،ولكن عاد ًة المطلوب هو إشعار
مسبق عند اخذ اإلجازة.
يُدفع استحقاق العطلة ،إما عن طريق التأمين اإلجتماعي
أو من قبل صاحب العمل .صاحب العمل قد يختار أن
يدفع إلجازة الموظفين السنوية .وفيما يخص الدفع عن
طريق التأمين اإلجتماعي هناك مطلب أن يكون الموظف
قد استخدم على األقل  ٩أيام عطل متتالية في غضون ذلك
العام.
يمكن أن يتم استبدال اإلجازة السنوية بتعويض نقدي فقط
في حالة إنهاء الخدمة الوظيفية.
اإلجازة المرضية
بموجب قانون قبرص ليس هناك إلزام على صاحب العمل
لدفع اإلجازات المرضية .يتم تحديد اإلجازة المرضية
بموجب اتفاق بين أصحاب العمل والموظفين من خالل
اإلتفاقات الجماعية أو الفردية .عندما ال يدخل صاحب
العمل في ترتيبات محددة مع الموظفين حول دفع اإلجازات
المرضية ،عندها يحق للموظفين اإلعانة المرضية من
صندوق التأمين االجتماعي ،في ظل ظروف معينة.
يحق للموظف الحصول على أجرة اإلجازة المرضية ألي
فترة تزيد على  ٣أيام يكون هو/هي من خاللها غير قادر
على العمل وفقا للمعدل القانوني المقرر .الحد األقصى لعدد
األيام التي يُدفع من خاللها لإلجازة المرضية هو ٦٥١
يوما فيما يتعلق بكل فترة من العمل المتقطع ،والتي يمكن
تمديدها في ظل ظروف معينة ،بحيث ال يكون العجز ذات
طابع دائم.
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وفقا لإلتفاق الجماعي ،استحقاق اإلجازات المرضية
لموظفي الفنادق الذين عملوا ما بين  ٦أشهر و ٣سنوات هو
٥١يوما ،والذين عملوا ألكثر من  ٣سنوات هو  ٤٢يوما.
استحقاق اإلجازات المرضية لموظفي خدمة اإلطعام الذين
عملوا ما بين  ٦أشهر و ٣سنوات هو  ٠١أيام ،والذين
عملوا ألكثر من  ٣سنوات هو  ٨١يوما.
إجازة األمومة
تُمنح ثمانية عشر أسبوعا من إجازة األمومة المدفوعة
لألمهات العامالت ،منها  ٩يجب أن تؤخذ ضمن الفترة التي
تبدأ في األسبوع الثاني قبل أسبوع من الوالدة المتوقعة.
يُمنح الحق في إجازة األمومة بتقديم شهادة من طبيب
مسجل بأنها تتوقع الوالدة خالل األسبوع الذي تم تعيينه في
الشهادة .حينما تُعلم المرأة صاحب العمل بأنها حامل ،ال
يمكن لصاحب العمل طردها إلى حين والدة الطفل وبلوغه
 ٩أشهر من العمر (بعد خمسة أشهر من انتهاء إجازة
األمومة)* .خالل إجازة األمومة تتلقى الموظفة استحقاقات
األمومة من دائرة التأمين اإلجتماعية.
خالل إجازة األمومة ،المرأة العاملة سوف تحصل على
معونة األمومة من صندوق التأمين اإلجتماعي ،كما هو
منصوص عليه في قانون التأمين اإلجتماعي.
عندما يكون هناك اتفاق جماعي ،تُكمل إجازة األمومة من
قبل صاحب العمل إلى مستوى راتب المرأة العاملة ،للعديد
من األسابيع كما ينص عليه االتفاق الجماعي.

وفقا للقانون ،صاحب العمل يمكن أن يبرر إلنهاءه خدمات
المرأة الحامل في ثالث حاالت فقط:
أ) إذا ارتكبت خطأ جسيما أو إذا كان سلوكها هو الذي يبرر
إنهاء عملها،
ب) إذا أُغلقت األعمال التجارية التي توظفها،
ج) إذا كانت موظفة حسب عقد لفترة محدودة ،وفي هذه
الحالة عندما ينتهي عقدها يمكن لصاحب العمل إنهاء
خدماتها.
يعطي القانون المرأة العاملة الحق في أخذ ساعة واحدة
من وقت العمل لمدة تسعة أشهر بعد الوالدة ،دون إعاقة
الدخل الوارد ،لرعاية وإرضاع طفلها .يجوز للمرأة
العاملة استخدام هذا الحق بثالث طرق مختلفة ،باإلتفاق مع
صاحب العمل:
• الذهاب الى العمل ساعة واحدة متأخرة.
• ترك العمل ساعة واحدة في وقت مبكر.
• مقاطعة عملها لساعة واحدة.
وفقا للقانون ،إجازة األمومة ال تؤثر بأي شكل من األشكال
على أقدمية المرأة أو حقها في الترقية أو العودة إلى العمل
أو على مستوى راتبها.

]
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معلومات أساسية عن قانون العمل في قبرص
إجازة الوالدين
يحق للوالد /للوالدة الذي عمل لدى صاحب العمل ألكثر من
 ٦أشهر بإجازة الوالدين ( ٣١أسبوع حتى يصبح الطفل
 ٢١سنة من العمر ،من واحد إلى  ٤أسابيع في السنة) .في
حالة الوالدين الطبيعيين ،إجازة الوالدين تؤخذ بعد انتهاء
إجازة األمومة ،وقبل أن يبلغ الطفل سن السادسة .في حالة
التبني ،إجازة الوالدين تؤخذ بعد انتهاء إجازة األمومة
وخالل السنوات الست من تاريخ تبني الطفل ،بشرط أن ال
يكون الطفل أكثر من  ٢١سنة.
يجب إلزاميا على الموظف إبالغ صاحب العمل كتابيا
بتواريخ بدء وإنتهاء إجازة الوالدين ،ما ال يقل عن خمسة
أسابيع قبل أخذ اإلجازة .يمكن لصاحب العمل تأجيل منح
إجازة الوالدين ألسباب مبررة تتعلق بآلية العمل التي يطلبها
الموظف .على سبيل المثال ،عندما يكون العمل موسمي،
وعندما ال يمكن العثور على بديل للموظف في غضون
فترة اإلشعار ،وعندما يكون الكثير من الموظفين قد قدموا
طلبا أيضا للحصول على إذن إجازة الوالدين في نفس
الوقت.
إجازة ألسباب قاهرة
يحق للموظف إجازة غير مدفوعة األجر من  ٧أيام في
السنة ألسباب قاهرة تتعلق بأسباب عائلية لها عالقة
بمرض أو حادث مع من يعولهم وتستلزم الوجود الفوري
للموظف .يمكن منح هذه اإلجازة إما جزئيا أو كليا .يجب
على الموظفين إعطاء إشعار بنيتهم في اإلجازة باقرب
وقت ممكن.

]
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أيام العطل الرسمية
فيما يلي العطالت العامة األكثر شيوعا في قبرص .ولكن،
تجدر اإلشارة إلى أنه في بعض المجاالت ،مثل المحالت
التجارية والفنادق ،قد تكون هذه مختلفة.
 ١كانون الثاني /يناير  --عيد رأس السنة
 ٥٢كانون األول /ديسمبر  --يوم عيد الميالد
 ٦كانون الثاني /يناير  --عيد الغطاس
 ٦٢كانون األول /ديسمبر  --يوم اإلهداء
 ٥٢آذار /مارس  --اليوم الوطني اليوناني
االثنين األخضر
 ١نيسان /أبريل  --اليوم الوطني القبرصي
الجمعة العظيمة
١أيار /مايو  --عيد العمال
السبت المقدس
 ٥١آب /أغسطس  --عيد انتقال السيدة العذراء
أحد عيد الفصح
 ١تشرين األول /أكتوبر  --عيد استقالل قبرص
اثنين عيد الفصح
 ٨٢تشرين األول /أكتوبر  --العيد الوطني اليوناني
يوم االثنين من عيد العنصرة

التمييز (عام)
بموجب اإلتفاقية المتعلقة بالتمييز ،والتي اعتمدتها
جمهورية قبرص:
تم تحديد ما يلي:
أ) كل تمييز ،استثناء أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو
اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقدات السياسية ،أو األصل
العرقي أو الخلفية اإلجتماعية ،والذي يؤدي إلى القضاء
على أو الحد من مبدأ المساواة في الفرص أو المعاملة
بالنسبة للوظيفة أو المهنة ،و
ب) أي تمييز ،استثناء أو تفضيل والذي قد يؤدي إلى
القضاء على أو الحد من مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة
بالنسبة للوظيفة أو المهنة ،كما يمكن أن يحدد من وقت
آلخر من قبل الدولة ،بعد التشاور مع ممثلة التوظيف
ومنظمات أصحاب العمل أو غيرها من الهيئات المختصة
األخرى.
التمييز ،اإلستثناء أو التفضيل فيما يتعلق بمهنة محددة،
والتي تعتمد على احتياجات تلك المهنة الخاصة ال تعتبر
تمييزية .المساواة في المعاملة هي التزام قانوني لكل
صاحب عمل بموجب القانون الوطني .وهذا ينطبق على
العاملين بدوام كامل وكذلك العاملين بدوام جزئي.

المساواة في المعاملة للموظفين بدوام جزئي
اإللتزام بالمساواة في المعاملة في العمل ينطبق على
الموظفين بدوام كامل وكذلك بدوام جزئي .عندما يكون
الموظف هو موظف بدوام جزئي ،بشكل دائم أو مؤقت،
الهدف من القانون هو ضمان أن يتمتع هذا الموظف بحقوق
متساوية نسبيا كالموظفين بدوام كامل.
يقتضي مبدأ التناسب أن يحق للموظف المماثل بدوام
جزئي تلك الرواتب أو المزايا األخرى بما يتناسب مع عدد
ساعات العمل األسبوعية ،مقارنة مع عدد ساعات العمل
التي تتوافق مع موظف الدوام الكامل.

المساواة في األجر عن العمل بنفس القيمة أو ذي القيمة
المتساوية
القانون يفرض التزاما على صاحب العمل بتقديم الدفع
المتساوي للعمل المتساوي لموظفيه بغض النظر عن
الجنس .حيث يتم تطبيق نظام للتصنيف المهني لهدف تحديد
األجور ،يجب أن يستند هذا النظام على معايير مشتركة
تنطبق على كل الموظفين والموظفات بحيث يتم إلغاء أي
تمييز على أساس الجنس .تم إجراء المقارنة مع المرجعية
إلى الموظفين الذين كانوا يعملون لدى نفس صاحب العمل
أو من قبل الشركات التي يسيطر عليها نفس صاحب العمل
خالل السنتين السابقتين أو السنين التالية.

]
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معلومات أساسية عن قانون العمل في قبرص
الصحة والسالمة في العمل
بصفة عامة ،هناك التزام قانوني على كل صاحب عمل
لضمان سالمة وصحة وازدهار جميع موظفيه في العمل.
وعالوة على ذلك ،كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم
التزامات قانونية محددة فيما يتعلق بالصحة والسالمة في
أماكن العمل التي يجب اتباعها.
هناك التزام قانوني عام على أصحاب العمل لضمان توفير
كل موظف بالتدريب الالزم والكافي في مسألة السالمة
والصحة ،وال سيما في هيئة المعلومات والتعليمات المتعلقة
بمنصب عمله المحدد أو واجباته.

]
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التأمين اإلجتماعي
االلتزامات العامة
يفرض القانون التزاما على أصحاب العمل للتسجيل مع
دائرة التأمين اإلجتماعية .السكان القبارصة أو مواطني
اإلتحاد األوروبي الذين يقيمون ويعملون في قبرص لديهم
التزام عام بالتسجيل مع التأمين اإلجتماعي .تسجيل التأمين
اإلجتماعي والمساهمات إلزامي فيما يتعلق بتوظيف أي
شخص بموجب عقد عمل في قبرص من قبل صاحب
العمل القبرصي .وهذا ينطبق أيضا لغير القبارصة الذين
يعملون في قبرص ،بمن فيهم الالجئون واألشخاص الذين
لديهم حماية ثانوية.
المساهمات المقدمة إلى البرنامج من قبل كل من الموظفين
والعاملين لحسابهم الخاص هي  ٪٧١.٩من الدخل ال ُمؤَمن
عليه .بالنسبة للموظفين ،تُدفع المساهمة من قبل صاحب
العمل الذي يخصم  ٪ ٦.٨من دخل الموظف ويدفع ٦.٨
 ٪بنفسه ،في حين يتم دفع ما تبقى من  ٪٤.٣من قبل
الحكومة.
بعض المزايا التي تحق للشخص ال ُمؤَمن عليه والشروط
المسبقة التي يجب أن يتبعها الشخص لتحق له هي كالتالي:

المساهمات

األشخاص المعنيون

الشروط المسبقة

. .١معونة الزواج

الموظفات ،النساء العامالت
لحسابهن والنساء ال ُمؤَمن عليهم
اختياريا.

 .٢معونة الطفل

الموظفين والعاملين لحسابهم
الخاص والمُؤمنين اختياريا.

 .٣معونة الدفن

الموظفين والعاملين لحسابهم
الخاص والمُؤمن عليهم اختياريا.

 .٤معونة األمومة

الموظفات ،النساء العامالت
لحسابهن والنساء ال ُمؤَمن عليهم
اختياريا في خدمة أحد القبارصة
في الخارج.

 .٥معونة اإلجازة المرضية

الموظفين والعاملين لحسابهم
الخاص والمُؤمن عليهم اختياريا
في خدمة أحد القبارصة في
الخارج.

 .٦استحقاقات البطالة

الموظفين والعاملين لحسابهم
الخاص والمُؤمن عليهم اختياريا
في خدمة أحد القبارصة في
الخارج.

 .٧معونة العجز

الموظفين والعاملين لحسابهم
الخاص والمُؤمن عليهم اختياريا
في خدمة أحد القبارصة في
الخارج.

 .٨معونة الضرر الجسدي

الموظفين

 .٩معونة العجز من حادث
عمل أو مرض مهني
أ) معاش العجز،
ب) استحقاقات العجز

الموظفين

أ) حفل زفاف،
ب)  ٦٢أسبوع من المساهمات قبل الزفاف،
ج)  ٠٢ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
ال ُمؤَمن ،حقيقي أو مودع في العام السابق.
أ) الوالدة،
ب)  ٦٢أسبوع من المساهمات من قبل األم أو
الزوج قبل الوالدة،
ج)  ٠٢ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن ،حقيقي أو مودع في العام السابق.
أ)  ٦٢أسبوع من المساهمات قبل الوفاة،
ب)  ٠٢ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن ،حقيقي أو مودع في العام السابق.
أ)  ٦٢أسبوع من المساهمات على مبلغ الدخل
المُؤمن عليه،
ب)  ٠٢ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن ،حقيقي أو مودع في العام السابق.
أ) يجب أال يعمل بسبب المرض،
ب)  ٦٢أسبوع من المساهمات على مبلغ الدخل
المُؤمن عليه،
ج)  ٠٢ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن ،حقيقي أو مودع في العام السابق.
أ) يجب أن يكون عاطل عن العمل وقادر على
العمل،
ب)  ٦٢أسبوع من المساهمات على مبلغ الدخل
المُؤمن عليه،
ج)  ٠٢ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن.
أ) غير قادر على العمل لمدة ٦٥١يوما خالل نفس
الفترة،
ب) ٦٥١ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن،
ج) المعدل األسبوعي للدخل الحقيقي والمودع
يعادل  ١/٤من المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن،
د)  ٠٢ضعف المبلغ األسبوعي للدخل األساسي
المُؤمن.
أ) أن يكون غير قادر على العمل بسبب حادث
عمل أو مرض مهني،
ب) عدم الحصول على أجر كامل من صاحب
العمل ما دام الشخص المتضرر ال يعمل.
سيتم منح معاش العجز إذا كانت درجة العجز هي
أكثر من  .٪٠٢وسيتم منح استحقاقات العجز إذا
كانت درجة العجز هي من  ٪٠١إلى .٪٩١
]

12

[

معلومات أساسية عن قانون العمل في قبرص
إنهاء خدمة العمل
البنود األساسية لقانون العمل تتعلق باألسباب التي يمكن
أن يُعتبر فيها الفصل من العمل مبرراً ،وفترة اإلنذار التي
يجب أن يعطيها صاحب العمل ،واألسباب التي َتعتبر
الموظف زائد عن الحاجة ومبلغ التعويض واإلستغناء الذي
يحق للموظف.
قانون العمل يحمي أي موظف يعمل لمدة أكثر من ٦٢
أسبوع أو بعد انقضاء فترة اإلختبار المتفق عليها (وهذه
يمكن أن تكون لمدة  ٤٠١-٦٢أسابيع).
أسباب اإلنهاء القانوني لخدمة العمل (المفصول ال يحصل
على تعويض):
أ) الموظف ال يؤدي واجباته بطريقة معقولة ومرضية
(باستثناء العجز المؤقت بسبب المرض أو اإلصابة،
والوالدة)
ب) اعتبار الموظف زائد عن الحاجة
ج) إنهاء الخدمة بسبب قوة قاهرة (أعمال عنف عليا)،
أو عمل حربي ،أو اضطرابات مدنية /انتفاضة سياسية،
أو أسباب إالهية ،أو تدمير ،أو النار والتي ليست بسبب
اإلهمال أو اإلجراءات الطوعية من قبل صاحب العمل
د) إنهاء العمل في نهاية العقد لفترة محددة أو بسبب تقاعد
الموظف
ه) الموظف يعرض مثل هذا السلوك وذلك لجعل نفسه
عرضة للفصل الموجز (بدون إنذار)
و) ارتكاب الموظف خطأ جسيما ،أو جرم تأديبي أو جنائي
أثناء أداء واجباته ،أو ارتكاب جريمة جزائية أثناء تأدية
مهامه ،أو أظهار سلوك غير الئق أو تصرف مشين خالل
أداء واجباته أو انتهاك بشكل متكرر أو تجاهل أنظمة
العمل.

]
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الفصل ألي سبب ال يمكن تبريره تحت أي واحد أو أكثر
من األسباب المذكورة أعاله سوف يعتبر غير قانوني من
قبل محكمة قبرص وسوف يؤدي إلى إعطاء الحق في
التعويض القانوني .عبء اإلثبات ،والذي بموجب القانون
يقع على عاتق صاحب العمل ،يظهر أن في الواقع أي
فصل يعتبر غير مشروع ما لم يثبت خالف ذلك .أي أسباب
أخرى مزعومة للفصل من المرجح أن تعتبر غير قانونية
من قبل المحاكم.
فترة اإلشعار لإلنهاء القانوني لخدمة العمل
يحق للموظف الحصول على إنذار عندما يكون من المقرر
فصله ،وفقا لمدة خدمته:
أ) من  ٦٢إلى  ٢٥أسبوع من العمل المتواصل :إشعار
ألسبوع واحد
ب) من  ٢٥إلى  ٤٠١أسابيع من العمل المتواصل :إشعار
ألسبوعين
ج) من  ٤٠١إلى  ٦٥١أسبوع من العمل المتواصل :إشعار
ألربعة أسابيع
د) من  ٧٥١إلى  ١١٣أسبوع من العمل المتواصل :إشعار
ألربعة أسابيع لل  ٦٥١أسابيع األولى ثم أسبوعا إضافيا من
اإلشعار لكل فترة مكونة من  ٢٥أسبوع
ه)  ٢١٣أو أكثر من أسابيع العمل المتواصل :إشعار لثمانية
أسابيع
فترة اإلشعار يمكن أن تمدد بفعالية باإلتفاق أعلى من الحد
األدنى المحدد قانونيا .صاحب العمل الذي يقدم إشعار
اإلنهاء إلى موظف ،لديه الحق في أن يطلب من الموظف
قبول الدفع بدال من اإلشعار .بالنسبة للموظف بأجر ،هذه
الدفعة ينبغي أن تشمل استحقاق راتبه ،وتكون تناسبية،
ولفترة اإلشعار.

إشعار إلنهاء التوظيف من قبل الموظف
عندما يقرر الموظف ترك عمله الحالي ،فإنه أيضا يجب أن
يقدم لصاحب العمل فترة إشعار .وهي على النحو التالي:
أ) أقل من  ٦٢أسبوع من العمل المتواصل :فترة اإلشعار
غير مطلوبة
ب)  ٢٥ -٦٢أسبوع من العمل المتواصل :إشعار ألسبوع
واحد
ج)  ٠٦٢-٢٥أسبوع من العمل المتواصل :إشعار
ألسبوعين
د) أكثر من  ٠٦٢أسبوع من العمل المتواصل :إشعار
لثالث أسابيع.
فترة اإلشعار يمكن أن تمدد بفعالية باإلتفاق أعلى من الحد
األدنى المحدد قانونيا.
البنود القانونية المتعلقة بالعمالة الزائدة (عام)
"العمالة الزائدة" تُ َعرف على أنها انتهاء خدمة العمل في
الحاالت التالية:
(أ) إذا أوقف صاحب العمل أو ينوي أن يوقف تنفيذ
األعمال التي يشارك بها الموظف
(ب) إذا أوقف صاحب العمل أو ينوي أن يوقف تنفيذ
األعمال في المجال الذي يشارك به الموظف ،إال إذا كان
من المعقول أن الموظف سيعمل في المجال الجديد الذي ال
يزال صاحب العمل ينفذ فيه العمل.
(ج) ألي من األسباب التالية التي تتعلق بتشغيل المنشأة:
( )١التحديث والميكانيكية /التشغيل اآللي أو التغييرات في
أساليب اإلنتاج أو طرق تنظيم األعمال التجارية ،مما يؤدي
إلى تخفيض عدد الموظفين
( )٢تغييرات في المنتجات أو أساليب اإلنتاج أو المؤهالت
الالزمة للموظفين
( )٣إغالق اإلدارات
( )٤صعوبات في طرح المنتجات في السوق أو صعوبات
إئتمانية
( )٥االفتقار إلى وجود الطلبات أو المواد الخام
( )٦قلة وسائل اإلنتاج
( )٧الحد من قدرة العمل

بالنسبة للعمالة الزائدة ،الموظف الذي كان يعمل لفترة
متواصلة من  ٤٠١أسابيع مع نفس صاحب العمل له الحق
في دفعة من صندوق العمالة الزائدة من وزارة العمل
والتأمين اإلجتماعي ،وفقا للقانون.
يجب أيضا إعطاء الموظف إشعار بإنهاء العمل ،ويتم
تحديد مدة الحد األدنى بالرجوع إلى فترة عمله المتواصل
مع صاحب العمل (انظر أعاله).
التعويض القانوني عن الطرد غير المشروع
يحق للموظف المفصول عن العمل بشكل غير قانوني في
الحصول على تعويض يقدر وفقا لفترة العمل المتواصل مع
صاحب العمل الذي فصله /ها.
حيث ،على سبيل المثال ،قبل الطرد الموظف تم توظيفه
لفترة متواصلة تصل إلى  ٤سنوات ،يحق للموظف أجر
أسبوعين عن كل فترة  ٢٥أسبوع ،وما إلى ذلك .استحقاق
التعويض القانوني سوف يكون إضافي إلى أي استحقاقات
تعاقدية وأية فترة إشعار قانونية والتي يمكن تطبيقها في أي
حالة معينة.

]
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معلومات أساسية عن قانون العمل في قبرص
قطاع الفنادق واإلطعام
ساعات العمل :ساعات العمل األسبوعية يجب أن ال تزيد
عن  ٨٤ساعة أسبوعياً ،بما في ذلك العمل اإلضافي .الحد
األقصى لساعات العمل اليومية لموظفي الفنادق هو ٨
ويمكن أن توزع على فترة زمنية ال تتجاوز  ٣١ساعة بما
في ذلك انقطاعين كحد أقصى ( ٣نوبات).
بالنسبة لموظفي خدمات اإلطعام ،ساعات العمل يجب أن
ال تتجاوز  ٨ساعات يومياً مع توقف واحد كحد أقصى
(نوبتان).
العمل اإلضافي :بالنسبة لموظفي الفنادق العمل اإلضافي
يصل إلى  ٩ساعات أسبوعياً وأما بالنسبة لموظفي خدمات
اإلطعام فهو ما يصل الى  ٨ساعات أسبوعياً .وفي كلتا
الحالتين ،ينبغي أن يكون الحد األدنى من معدل ساعات
العمل اإلضافية هو ١:١.٥
الراحة األسبوعية :يحق لكل موظف فندق أو موظف في
خدمة اإلطعام يوم عطلة أسبوعية ،مدفوعة بالكامل.
الكتيب المهني :كل صاحب عمل ملزم بتوفير كتيب مهني
لكل الموظفين في الفنادق أو المطاعم.
إنهاء خدمة العمل:
(أ) موظفو الفنادق :يمكن إنهاء العمل دون أي إشعار خالل
الشهر األول من الخدمة .بعد اإلنتهاء من الشهر األول
من الخدمة ،صاحب العمل أو الموظف ،أيا كان من أنهى
عالقة العمل ،يجب أن يقدم إشعار وفقا لذلك أو أن يدفع
تعويضات في هذا الشأن.
(ب) موظفو خدمات اإلطعام :إما صاحب العمل أو
الموظف ،أيا كان من أنهى عالقة العمل ،يجب أن يقدم
إشعار لفترة زمنية محددة وفقا لذلك أو دفع تعويضات في
هذا الشأن.

]
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رسوم الخدمة :كل صاحب عمل في الفنادق أو في المطاعم
يضع رسوم  ٪٠١لتوفير الخدمات على فواتير الزبائن ،إال
في حالة بعض السلع والخدمات .ويتم توزيع رسوم الخدمة
اإلجمالية بين موظفي الفنادق والمطاعم كل شهر.
عرض القائمة والجدول :كل صاحب عمل في الفنادق أو
المطاعم ملزم بعرض التالي في المنشأة:
قائمة الموظفين مع وظائفهم المطابقة ،وجدول بساعات
العمل اليومية ،ويوم الراحة األسبوعية ،واإلجازة السنوية
ونقاط الموظفين التي يتم وفقا لها توزيع رسوم الخدمة فيما
بينهم.
الموظفون بدوام جزئي
موظف بدوام جزئي يعني الموظف الذي ساعات عمله
العادية ،محسوبة على أساس أسبوعي أو في المتوسط على
مدى فترة من العمل لمدة تصل إلى سنة واحدة ،هي أقل من
ساعات العمل العادية مقارنة بالموظف بدوام كامل ،والذي
يعمل لدى نفس المؤسسة أو التعهد.

حقوق الموظفين بدوام جزئي
يحق لكل موظف بدوام جزئي شروط وظروف عمل
متساوية ومساواة في المعاملة ،وأن يتمتع بنفس المستوى
من الحماية كالذي يقدم مقارنة بالموظف بدوام كامل ،وال
سيما فيما يتعلق بما يلي:
• الرواتب والمزايا
• نظام التأمين اإلجتماعي
• حماية األمومة
• إجازة سنوية مدفوعة األجر وأيام العطل المدفوعة
• إجازة الوالدين
• اإلجازات المرضية
• إنهاء خدمة العمل.
يجب أيضا أن يحق للموظف بدوام جزئي المساواة في
المعاملة والتمتع بنفس مستوى الحماية الذي يقدم للموظف
بدوام كامل فيما يتعلق ِب:
الحق في اإلنضمام واإلشتراك في أنشطة النقابة • ،والحق
في المفاوضة الجماعية والحق في التصرف كممثل
للعاملين
• الصحة والسالمة في العمل
• الحماية من التمييز غير المواتي في العمل والمهنة.

]
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خدمات الرعاية اإلجتماعية
وفقا للقانون ،المستفيدون من الحماية الدولية الذين يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرة
جمهورية قبرص والذين ليس لديهم ما يكفي من الدخل والمصادر اإلقتصادية لتغطية
احتياجاتهم األساسية ،يحق لهم اإلستحقاقات اإلجتماعية.
يجب تقديم الطلب من قبل الشخص الذي ينوي تلقي الدخل ،أو إذا كان هو /هي غير قادر
بسبب مرض عقلي أو نفسي ،من خالل ممثل مخول.
عندما يعمل مقدم الطلب في وظيفة بدوام كامل ويحصل على دخل معين أو يبقى طوعا
عاطال عن العمل ،أو يعمل ساعات أقل مما يستطيع ،أو يرفض حضور الدورات
التدريبية التي أقرتها الحكومة ،ال تقدم له أية استحقاقات.
يمكن لمدير خدمات الرعاية اإلجتماعية دراسة طلب اإلستحقاقات اإلجتماعية أيضا
لشخص يعمل .هذه الحاالت قد تشمل المعاقين ،واآلباء المنفردين ،واألم /األب مع أربعة
أو أكثر من األشخاص المُعالين الذين يعيشون معها /معه .في جميع هذه الحاالت ،ينبغي
أن ال يزيد الدخل عن مبلغ معين.
يتم فحص جميع الطلبات وتقييمها وفقا لحالة الفرد اإلقتصادية واإلجتماعية .يمكن توفير
المزيد من التفاصيل من خالل خدمات الرعاية اإلجتماعية.

]
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الصحة
تُقدم الرعاية الطبية من قبل الخدمات الطبية الحكومية
والقطاع الطبي الخاص .ويمكن استخدام الخدمات الطبية
العامة من قبل أي شخص يختار أن يُعالج في مؤسسة
طبية عامة .حيث أنها توفر العالج مجانا أو بأسعار
مخفضة لفئات معينة من األفراد.
يتم توفير الرعاية المجانية في حاالت الطوارئ لجميع
األشخاص الذين يصلون إلى أقسام الحوادث والطوارئ
في المستشفيات الحكومية .كل مدينة لديها مستشفاها
الخاص مع قسم الحوادث والطوارئ .األفراد ،الذين
يختارون القطاع الخاص ،يدفعون التكاليف بأنفسهم.
تُقدم الرعاية الطبية مجانا أو بأسعار محددة المعدل وفقا
لدخل الفرد ،وتشمل الرعاية العامة والمتخصصة ،والبقاء
في المستشفيات لتلقي العالج ،والخدمات المخبرية
واألدوية بأسعار مخفضة ،والعناية األساسية باألسنان،
ورعاية األمومة ،واألجهزة والمعدات ووسيلة النقل.

البطاقات الطبية
يمكن للشخص الذي يُؤهل للحصول على استحقاقات
الضمان اإلجتماعي القبرصي أيضا الحصول على البطاقة
الصحية .هناك نوعان من البطاقات ،والتي يتم تخصيصها
وفقا لمتوسط الشخص ،على النحو التالي:
• البطاقة الطبية أ  --تصدر لألفراد دون المُعالين والذين
لديهم دخل سنوي يقل عن  ،€٥١.٧٧٣واألزواج مع دخل
سنوي يقل عن ( €٠٣.٤٥٧بزيادة  €١.٨٠٧عن كل ولد
مُعال) ،وأفراد األسر مع أربعة أطفال أو أكثر (بغض
النظر عن الدخل) .وهي تخول حاملها الحق في الرعاية
الصحية المجانية.
• البطاقة الطبية ب  --تصدر لألفراد دون المُعالين والذين
لديهم دخل سنوي يتراوح بين  €٥١.٧٧٣و ،€٠٢.٣٠٥
وأفراد األسر الذين لديهم ما يصل إلى ثالثة أطفال ودخل
سنوي يتراوح بين  €٠٣.٤٥٧و  .€٧٣.٩٨٥وهي تخول
حاملها الحق في نصف ثمن الرعاية الصحية.
الشخص الذي يكسب دخال أعلى من هذه المبالغ يجب أن
يدفع حوالي  €٢١لإلستشارة مع طبيب ونحو  €٥٨في
اليوم الواحد لرعاية المريض في المستشفى.
يمكن الحصول على استمارة الطلب المناسبة من أي
مستشفى عام في قبرص وتُقدم جنبا إلى جنب مع إثبات
الدخل ودليل دفع الضرائب واشتراكات التأمينات
اإلجتماعية ،إلى وزارة الصحة في نيقوسيا.
يمكن أن يتم ذلك عادة عن طريق المراكز الصحية المحلية
أو المستشفى العام في قبرص .ويتم إصدار البطاقة الطبية
في غضون ثالثة أسابيع.
البطاقات الطبية صالحة لمدة سنتين ،ويجب تقديم طلب
التجديد شهرا واحدا قبل انتهاء الصالحية.،

]
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العثور على وظيفة
مكاتب العمل المحلية وفي المقاطعات  --إدارة العمل
لواء العمل ومكاتب العمل المحلية تساعد أصحاب
العمل على إيجاد الموظفين المناسبين ألعمالهم التجارية
والموظفين على إيجاد وظيفة مناسبة .إذا كنت الجئ
معترف به أو أحد المستفيدين من الحماية الثانوية ألكثر من
سنة واحدة ،يمكنك التسجيل كشخص عاطل عن العمل ،أو
كشخص يبحث عن وظيفة أفضل.
متى يعملون :يمكنك زيارة أحد المكاتب في أي يوم من
االثنين الى الجمعة من الساعة  ٨٠:٠٠حتى ٣١:٠٠
(للتسجيل كشخص عاطل عن العمل) ،واألربعاء بعد
الظهر من الساعة  ٥١:٠٠حتى ( ٧١:٠٠لألشخاص الذين
يعملون ولكن يبحثون عن عمل أفضل) .كما يمكنك أيضا
حجز موعد مع أحد الموظفين-المستشارين لعقد اجتماع
واحد مقابل واحد ،من خالله يمكن أن يبلغوكم عن وظائف
مناسبة ،وأية فوائد قد تكون مؤهال للحصول عليها وأي
تدريبات مقبلة مناسبة لك.
ً
ماذا تأخذ معك :لكي تكون قادرا على التسجيل لهذه
الخدمات ،يجب أن تأخذ معك هويتك كالجئ أو تصريح
اإلقامة ،أو التأكيد من الخدمات ذات الصلة على أنك
شخص معه حماية ثانوية .إذا كنت ترغب في أن تكون
ً
مسجال كباحث عن عمل ،يجب أن تأخذ معك نسخا من
الشهادات الخاصة بك من المدرسة أو الكلية أو الجامعة
وأية امتحانات كنت قد أنهيتها.
يوروز
الغرض من يوروز هو توفير المعلومات والنصائح
وخدمات تأمين الوظائف /التوظيف (مطابقة العمل) لصالح
الموظفين وأصحاب العمل وكذلك أي مواطن يرغب في
اإلستفادة من مبدأ حرية تنقل األشخاص .يوروز لديها شبكة
بشرية من أكثر من  ٠٠٧من مستشاري يوروز والذين هم
على اتصال يومي مع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل
في جميع أنحاء أوروبا.

]

19

[

في المناطق األوروبية -عبر الحدود ،يوروز تلعب دورا
هاما في توفير المعلومات والمساعدة على حل جميع
أنواع المشاكل المتعلقة بالسفر عبر الحدود والتي قد تواجه
الموظفين وأصحاب العمل.
أنشئت في  ،٣٩٩١يوروز هي عبارة عن شبكة تعاون
بين المفوضية األوروبية وخدمات التوظيف العامة في
دول أعضاء المنطقة اإلقتصادية األوروبية (دول اإلتحاد
األوروبي باإلضافة إلى النرويج ،وأيسلندا ،وليختنشتاين)
ومنظمات شريكة أخرى .سويسرا أيضا تشارك في عملية
يوروز المشتركة.
الموارد المشتركة ألعضاء يوروز والمنظمات الشريكة
توفر أساسا متينا لشبكة يوروز لتقديم خدمات عالية الجودة
لكل من الموظفين وأصحاب العمل.
يمكن العثور على معلومات مفيدة حول هذه الخدمة ،في
المواقع التالية:
www.eures.europa.eu
www.youthemployment.org.cy

الصحف المحلية
جميع الصحف تقريبا تنشر عدد من الوظائف والتي هي
مصدر جيد لمن يبحث عن وظيفة .وبشكل أكثر تحديدا:
بوليتيس  --ملحق خاص عن العمل كل يوم ثالثاء
فيليليفثيروس  --ملحق خاص عن العمل كل يوم أربعاء
سوبر أغيلييس  --كل يوم خميس
خريسيس إفكيريس  --كل يوم جمعة
سيميريني  --ملحق خاص عن العمل كل يوم أحد

نقابات العمال
في قبرص ،هناك أربع اتحادات نقابية عامة رئيسية في
القطاع الخاص  --اتحاد عمال قبرص (بيو) ،اإلتحاد
القبرصي للموظفين (سيك) ،واتحاد العمل الديمقراطي في
قبرص (ديوك) ومجموعة من النقابات المستقلة (بواس).
االتحادين الرئيسيين ،بيو وسيك ،كالهما لديه حجم مماثل.
كالهما مكون من حوالي  ٠٧.٠٠٠عضوا .بيو يعود
تاريخها إلى  ،١٤٩١بالرغم من أنها غيرت اسمها في
عام  ،٦٤٩١عندما أُ ُعلنت المنظمة األصلية بأنها غير
مشروعة من قبل النظام اإلستعماري البريطاني آنذاك.
وهي تحافظ على موقعها على يسار الطيف السياسي .وأما
سيك فتأسست عام  ،٣٤٩١وهي أقرب إلى أحزاب اليمين
والوسط .االتحاد الثالث ،ديوك يحتوي على حوالي ٧.٠٠٥
عضوا وهو على صلة بالحزب اإلشتراكي.
يتم تنظيم النقابتين الرئيسيتين على نطاق واسع على امتداد
الخطوط الصناعة ،مع اتحادات عمال البناء وعمال الفنادق
والموظفين الحكوميين ،على سبيل المثال.
هناك ثمانية اتحادات في بيو وسبعة في سيك .بيو لديها
قاعدة أقوى من موظفي العمل اليدوي.
وكاالت التوظيف الخاصة
هناك عدد من وكاالت التوظيف الخاصة في قبرص ،والتي
من خاللها يمكنك التسجيل من أجل العثور على وظيفة.
يجب أن تقدم لهم السيرة الذاتية ،وإذا عثروا لك على وظيفة
مناسبة مع أحد عمالئهم ،فسوف يتصلون بك ويتخذون
الترتيبات الالزمة للمقابلة .يجب أن تضع في اعتبارك أن
دفع الرسوم يتم من قبل صاحب العمل وليس المرشحين.

]
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التحضير للمقابلة
المقابلة الشخصية هي عبارة عن اجتماع رسمي للمرشح
للعمل مع صاحب العمل .خالل هذا اإلجتماع يمكنك ان
توضح لصاحب العمل المحتمل بعض التفاصيل عن نفسك،
وتطرح أسئلة حول الوظيفة والشركة .ثم يمكنك أن تقرر
ما إذا كانت هذه هي الوظيفة المناسبة بالنسبة لك .يقوم
صاحب العمل في نفس الوقت بتقييمك بالمقارنة مع
المرشحين اآلخرين ،ويقرر ما إذا كنت الشخص المناسب
لهذا المنصب.

]
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تحضير السيرة الذاتية
نصائح مفيدة للمقابالت
• عليك أن تصل حوالي  ٠١دقائق قبل الوقت المقرر
لموعدك .ال تكن أبدا متأخرا عن موعد مع صاحب العمل
• إرتدي مالبس مالئمة ،وفقا للعمل الذي قمت بتقديم طلب
له
• قد تطول المقابلة من  ٥١دقيقة لمدة ساعة ،وهذا يتوقف
على المنصب
• من الشائع مصافحة الشخص الذي سوف يجري المقابلة
• يجب أن تكون صادقا وتشرح لصاحب العمل لماذا تركت
وظيفتك السابقة
• إذا كنت ال تفهم سؤاال ما ،يمكنك أن تسأل مرة أخرى
• يمكنك أن تسأل الشخص الذي يجري المقابلة حول
واجبات العمل ،وساعات العمل والراتب ،وأية قضايا
أخرى مهمة من شأنها أن تساعدك على اتخاذ قرار حول
هذه الوظيفة .ومع ذلك ،ينبغي أن ال يكون هذا هو اهتمامك
الوحيد خالل المقابلة .صاحب العمل يحتاج ألن يرى بأنك
مهتم بالقيام بهذه الوظيفة.
• في نهاية اإلجتماع ،يمكنك أن تسأل الشخص الذي يجري
المقابلة عن موعد الرد بخصوص العمل
• قبل أن تغادر ،تذكر أن تشكر الشخص الذي يجري
المقابلة على وقته وعلى إجراء المقابلة

لبعض الوظائف ،ال سيما في المكاتب ،من المهم جدا
وجود سيرة ذاتية كاملة و ُمحدثة عند البحث عن وظيفة.
إنه اإلنطباع األول الذي سيحصل عليه صاحب عملك
المستقبلي ،ولذلك عليك التأكد من أنها تحتوي على كافة
المعلومات الضرورية حول مهاراتك الخاصة وقدراتك
ومعرفتك.

نصائح حول إعداد السيرة الذاتية
• تأكد من أنها تحتوي فقط على المعلومات الالزمة التي
سوف يحتاج إليها صاحب عملك المستقبلي.
• يجب أن تكون قصيرة :عاد ًة صفحتين تكون كافية
• قم بتعديل سيرتك الذاتية وفقا للمنصب الذي تبحث عنه
• تأكد من أن المعلومات التي تدرجها صحيحة ،وخصوصا
تفاصيل اإلتصال الخاصة بك
يوروباس
يمكنك الحصول على مساعدة من المركز الوطني
لليوروباس في قبرص ،الواقع في مركز قبرص اإلنتاجي.
وهم أيضا يديرون ورشات عمل حول كيفية بناء السيرة
الذاتية ،والتي يمكنك حضورها مجانا.
يمكنك أيضا إكمال سيرتك الذاتية على اإلنترنت على
العنوان التالي:
https://europass.cedefop.europa.eu

]
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برامج التدريب
مركز قبرص اإلنتاجي /سلطة تنمية الموارد البشرية/
المعهد العالي للفنادق /إدارة العمل
مركز قبرص اإلنتاجي ،وسلطة تنمية الموارد البشرية،
والمعهد العالي للفنادق وإدارة العمل في زارة العمل
والتأمينات اإلجتماعية تقدم دورات تدريبية لألشخاص
الذين يعانون من البطالة ،وذلك لمساعدتهم على العودة إلى
سوق العمل.
بعض برامج التدريب التي يتم التخطيط لها هي كالتالي:
• مهارات الكمبيوتر األساسية
• مهارات المحاسبة األساسية
• المهارات األساسية لرعاية المسنين
• تنظيم المشاريع والمهارات اإلدارية
• التدريب من أجل معالجة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة
دورات تدريبية أخرى تشمل مواضيع عن الصحة
والسالمة في مكان العمل ،والمهارات اللغوية ،ومهارات
اللغة اليونانية األساسية لقطاع الفنادق ،والتدريب لقطاع
لفني البرادات ومكيفات الهواء،
البناء ،والمهارات التقنية ّ
إلخ.
لمزيد من التفاصيل بشأن مواعيد وأماكن عقد الندوات،
يمكن اإلتصال بمركز قبرص اإلنتاجي ،وسلطة تنمية
الموارد البشرية.

]
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المراكز التعليمية
دائرة خدمة اللجوء /صندوق النقد األوروبي لالجئين
وزارة الداخلية وتحديدا دائرة خدمة اللجوء ،تُعين شركات
خاصة أو منظمات تطوعية لتنفيذ بعض البرامج وتوفير
الخدمات لالجئين المعترف بهم واألشخاص الذين لديهم
حماية ثانوية .تعمل هذه البرامج من وقت آلخر وينبغي
للمرء أن يحاول دائما أن يكون على علم بها ،من دائرة
اللجوء .هذه البرامج هي :توفير التدريب األساسي للغة
اليونانية للمستفيدين من الحماية الدولية.
حاليا ،معهد العمل القبرصي (إنك-بيو) لديه مسؤولية القيام
بذلك .ومع ذلك ،ينبغي اإلشارة إلى أنه في المرة القادمة قد
يكون تكليفهم لمنظمات أخرى.

وزارة التربية والتعليم والثقافة تدير مراكز تعليمية في
جميع أنحاء قبرص ،في محاولة لتوفير فرص التطوير
الذاتي لجميع المواطنين في قبرص ،الذين تتراوح أعمارهم
بين  ٥١سنة وما فوق ،وتعزيز المعرفة والمهارات لجميع
المواطنين .الدورات المختلفة التي تُدار في هذه المراكز
تساعد على تنمية شخصية كل فرد ،والتنمية اإلجتماعية
واإلقتصادية والثقافية للمواطنين والمجتمع بشكل عام.
معظم الدورات تجري بين نهاية تشرين األول /أكتوبر
وحتى نهاية أيار /مايو من العام التالي .تنعقد الحصص مرة
واحدة في األسبوع ،وعاد ًة في فترة ما بعد الظهر وتستمر
 ٠٩دقيقة في كل مرة .في نهاية الدورة ،يحصل المشاركون
على شهادات الحضور.

الرسوم الدراسية
المدن€١٥ :
القرى والمجتمعات الصغيرة€١٤ :
المجتمعات التي فيها أقل من  ٠٠٥نسمة€٠٢ :
دورات الحاسب اآللي (لجميع المناطق)€٩٥ :
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  ٥٦سنة :مجانا
لمزيد من التفاصيل حول هذه الدورات يجب عليك اإلتصال
في الدوائر المعنية في وزارة التربية والتعليم والثقافة
(انظر نهاية هذا الكتيب).

هناك حوالي  ٠٧موضوع مختلف يتم تدريسها في كل عام
وأكثر من  ٠٢.٠٠٠شخص يشارك في هذه البرامج في كل
عام .يتم فصل هذه المواضيع حسب الفئة :
اللغات :اإلنكليزية ،والعربية ،والبلغارية ،والفرنسية،
واأللمانية ،واإلسبانية ،واإليطالية ،والرومانية ،والروسية،
والتركية واليونانية (لغير القبارصة ،بما في ذلك طالبي
اللجوء).
المواضيع الثقافية :التصميم الجرافيكي ،والديكور ،وترتيب
األزهار ،والمسرح ،والرسم ،والموسيقى ،والتصوير
الفوتوغرافي ،واألدب القبرصي ،والرقص ،الخ.
الصحة :ممارسة التمارين الرياضة ،والطبخ ،واإلسعافات
األولية ،إلخ.
الدورات التقنية :األدوات الكهربائية البيتة ،والهندسة،
وبستنة الحدائق ،وهندسة السيارات ،والبناء ،والسباكة،
الخ.
مواضيع أخرى :علوم الحاسب اآللي ،والطباعة،
والمحاسبة ،والتسويق ،والعالقات العامة ،ولغة اإلشارة،
والقضايا القانونية ،وقانون األسرة ،وطريقة نظام برايل،
الخ.

]
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مؤسسات التعليم الحكومية /العامة

عناوين مفيدة لإلتصال

مؤسسات التعليم الحكومية تعمل في جميع أنحاء قبرص،
وتنظيم دورات لكل من أطفال المدارس والراشدين .هناك
أكثر من  ٠٤معهد وأكثر من  ٥١.٠٠٠طالب يحضرون
هذه الدورات .التي تعمل في فترة ما بعد الظهر في
المدارس العامة ،عندما يكون اليوم الدراسي العادي قد
إنتهى .تنعقد الحصص مرتين في األسبوع ،وتستمر ٠٩
دقيقة في كل مرة.
الدورات المقدمة حاليا في المعاهد هي بشكل رئيسي
لغات أجنبية على مستويات مختلفة :اإلنجليزية والفرنسية
واأللمانية واإليطالية واإلسبانية والروسية والتركية
واليونانية للمتكلمين باللغة اإلنجليزية .وأيضا في اآلونة
األخيرة يجري تقديم دورات ألجهزة الكمبيوتر والمحاسبة.

مكاتب العمل المحلية وفي المقاطعات

رسوم هذه الدورات منخفضة نسبياً .على سبيل المثال،
لطالب المدارس الذين يأخذون دورات اللغة اإلنجليزية
الرسوم ما بين  €٥٢٢للمستوى االبتدائي و €٦٨٣للمستوى
المتقدم .دورات المحاسبة تكلف بين  €٣٦٢للمستوى
االبتدائي و €٦٨٣للمستوى المتقدم .لدورات الراشدين
رسوم منخفضة أيضاً.
تكلفة دورات اللغة اإلنجليزية بين  €١٨٢و.€٦٨٣
تكلفة دورات الكمبيوتر بين  €٠٠٣و  ،€٦٨٣حسب
المستوى.
طالب هذه المعاهد يقدمون امتحانات من أجل الحصول
على شهادة اإلنتهاء من برنامجهم الدراسي.
لمزيد من التفاصيل حول هذه الدورات يجب عليك اإلتصال
في الدوائر المعنية في وزارة التربية والتعليم والثقافة
(انظر نهاية هذا الكتيب).
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http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sid.nsf

مكتب العمل في مقاطعة نيقوسيا
 ۳شارع موسيو ،نيقوسيا
هاتف٠٠٠۳٠٤۲٢ :
مكتب العمل المحلي في أغلنجا
 ٢۲الرناكوس افينيو ١٠١۲ ،أغلنجا
هاتف٠٠٨٤٧٨٢۲ :

مكتب العمل المحلي في شرق ليماسول
 ،٨٧افينيو غريفا ديغيني ١٠١۳ ،ليماسول
هاتف٤١٩٤١٨٥٢ :
مكتب العمل المحلي في اغروس
 ،٠۳شارع اغروس ٠٦٨٤ ،اغروس
هاتف٤٧٠٤٧٨٥٢ :
المشاركة في مركز خدمة المواطن في بيلندري
(كل اثنين وخميس)
هاتف٠٠٤۳١٨٥۲ :

مكتب العمل المحلي في الكاتاميا
زاوية افينيو ماكاريوس الثالث و ٦١شارع أبوستولو فرنافا
 ۲١۳۲الكاتاميا
هاتف٧١٧۳٤٤۲۲ :

مكتب العمل في مقاطعة بافوس
 ،١شارع ايو سبيريدونوس ١۲٠٨ ،بافوس
هاتف٨٥٦١۲٨٦۲ :

مكتب العمل المحلي في التشا
 ٥أ و ب ديمتري ستافرو افينيو.
 ٤۲۲۲التشا
هاتف٨٤٨٥١٨۲۲ :

مكتب العمل المحلي في بوليس (خريسوخو)
زاوية افينيو أرسينويس  ١وشارع تيموخاري٠٢٨٨ ،
بوليس خريسوخو
هاتف٩٠٤۲۲۳٦۲ ،١٤٨١٢٨٦۲ :

مكتب العمل المحلي في كاكوبتريا
 ٦١شارع ايو جورجيو ٠٠٨۲ ،كاكوبتريا
هاتف٢٠٧۳٦٤۲۲ :

مكتب العمل في مقاطعة الرنكا (وفاماغوستا)
شارع فيليوس تسيغاريدس ،مبنى التأمين اإلجتماعي،
الرنكا
هاتف٢١٣٥٠٨٤٢ :

مكتب العمل في مقاطعة ليماسول
 ٠٨شارع فرانكلين روزفلت ،مبنى التأمين اإلجتماعي،
الطابق الثاني ،ليماسول
هاتف٠٥۳٧٢٨٥۲ :

مكتب العمل المحلي في منطقة فاماغوستا الحرة
 ٩٤شارع أكروبوليوس ٠٨٣٥ ،ديرينيا
هاتف ٢٥٠٢١٨٣٢ :

مكتب العمل المحلي في إبسوناس
 ،۲شارع أريستي ٦٨١٤ ،إبسوناس
هاتف٠٠٩٦٢٨٥٢ :

مكتب العمل المحلي في أراديبو
٠٢شارع أكروبوليوس ،أراديبو
هاتف٥٩٢٣١٨٤٢ :

]
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أرقام االتصال
عالقات إدارة العمل

خدمات الرعاية اإلجتماعية

مكتب قبرص اإلنتاجي

سلطة تنمية الموارد البشرية

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf

http://www.mlsi.gov.cy/sws/sws.nsf

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa.nsf

http://www.hrdauth.org.cy

مكتب نيقوسيا المركزي و مكتب المقاطعة
 ٤٥ج .ر .ديغينيس أفينيو ,سيلفر هاوس ٦٩٠١ ،نيقوسيا،
قبرص
هاتف ,٠٠٥١٥٤٢٢ :أو ٠١٠٥١٥٤٢٢

خدمات الرعاية اإلجتماعية – المكاتب المركزية
 ٣٦برودرومو ٨٦٤١ ,نيقوسيا
هاتف٩٠٧٦٠٤٢٢ :

ورش عمل التدريب المهني ,نيقوسيا
كاليبوليوس افينيو ٠٠١٢ ,نيقوسيا
هاتف٠٠٠٦٠٨٢٢ :

 ٢أنافيسو ,٥٢٠٢ ,ستروفولوس ,نيقوسيا
هاتف٠٠٠٥١٥٢٢ :

مكتب الرعاية في مقاطعة نيقوسيا
 ٦٦ايو إيالريونوس ٦٢٠١ ,نيقوسيا
هاتف٠٠٦٤٠٨٢٢ :

ورش عمل التدريب المهني ,ليماسول
 ١شارع البيدوس ,لينوبيترا ٠٧٠٣ ,ليماسول
هاتف٤٠٩٣٢٣٥٢ :

مكتب الرعاية في مقاطعة ليماسول
 ٠٨فرانغلينو روزفلت ١١٠٣ ,ليماسول
هاتف٥٣٥٤٠٨٥٢ :

ورش عمل التدريب المهني ,الرنكا
سبيرو كبريانو افينيو ,رقم  ٢٥٠٦ ,٠٠١الرنكا
هاتف٣٣١٠٣٦٤٢ :

مكتب مقاطعة ليماسول
مبنى بلدية ليماسول ٠٨ ,فرانكلن روزافلت,١١٠٣ ,
ليماسول
هاتف٠٤٤٩١٨٥٢ , ١٠٤٩١٨٥٢-٢ , ٢٥٢٩١٨٥٢-٣ :
مكتب مقاطعة الرنكا
مبنى التأمين اإلجتماعي في الرنكا
هاتف, ١٢٣٥٠٨٤٢ , ٢٠٤٥٠٨٤٢ , ١٠٤٥٠٨٤٢ :
٢٣٣٥٠٨٤٢
مكتب مقاطعة بافوس
شارع ايو سبيريدونا ١٢٠٨ ,بافوس
هاتف٠٤٦٢٢٨٦٢-١-٣ , ٠٢٦٢٢٨٦٢ :

مكتب الرعاية في مفاطعة الرنكا
 ٥٢-٣٢بيليو ١٠٣٦ ,الرنكا
هاتف١٠١٠٠٨٤٢ :
مكتب الرعاية في مقاطعة بافوس
 ,٨٢اريستوتيلي فاالوريتي وكينيرا ٠٠١٨ ,بافوس
هاتف٠٤٢٦٠٣٦٢ :
مكتب الرعاية في مقاطعة أموخوستوس
 ,٤٣١أريليو األول ٠٨٢٥ ,باراليمني
هاتف١٥٥١٢٨٣٢ :
مكتب الرعاية في مقاطعة مورفو /ايفريخو
 ,١١غريفا ديغيني ١٣٨٢ ,ايفريخو
هاتف٢٨٥٠٧٨٢٢ :

]
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أرقام االتصال
نقابات العمال
سيك

أرقام هواتف المستشفيات
مستشفى نيقوسيا العام
مستشفى ماكاريو – نيقوسيا
مستشفى ليماسول العام
مستشفى الرنكا العام
مستشفى ماكاريو – الرنكا
مستشفى بافوس العام
مستشفى أموخوستوس

٠٠٤١٠٨٢٢
٠٠٠٥٠٤٢٢
٠٠١١٠٨٥٢
٠٠٥٠٠٨٤٢
٢١٣٤٠٣٤٢
٠٠١٣٠٨٦٢
١١٢١٢٨٣٢

المستشفيات الريفية والمراكز الصحية
باليخوري ٦٢٧٢٤٦٢٢
أكاكي ٠٨٠١٢٨٢٢
باناغيا ٧٥٣٢٢٧٦٢
أثينو ٨٢٢٢٥٤٢
باراليمني ١١٢١٢٨٣٢
أفديمو ٦٠٣١٢٢٥٢
بيدوالس ٩٥٤٢٥٩٢٢
دالي ٢٢٩١٢٥٢٢
بالتريس ٤٢٣١٢٤٥٢
دروسيا ٣٢٣٢٣٣٦٢
٤٢٢٢٢٤٥٢
إيفريخو ٩٥٤٢٣٩٢٢
		
بوليس خريسوخوس
كامبوس ٦٨٦٢٤٩٢٢
١٣٤١٢٣٦٢
بوموس ٨٣٣٢٤٣٦٢
كليرو ٢٣٣٢٣٦٢٢
بيرغوس ٣٥٣٢٢٥٦٢
كوفينو ٢٥٣٢٢٣٤٢
ساالميو ٢٢٢٢٤٤٦٢
كيبيرونتا ١٢٠٢٣٥٥٢
تيرسيفانو ٣٣٢٣٢٤٤٢
لينييا ٨٤٤٢٣٤٥٢
فيتي ٥٩٢٢٣٧٦٢
ليفكارا ٩٢٤٢٤٣٤٢
أورميديا ٢٧٥١٢٧٤٢
أومودوس ٤٥٢١٢٤٥٢

]
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http://www.sek.org.cy/sek

المكاتب الرئيسية – نيقوسيا
هاتف٩٨٤٩٤٨٢٢ :
مركز العمل المجاني في بافوس
هاتف٣٩٢٢٣٩٦٢ :
ليماسول
هاتف٠٠٠١٦٨٥٢ :
مركز العمل المجاني في فاماغوستا
هاتف٢٣٤١٢٨٣٢ :
مركز العمل المجاني في الرنكا
هاتف٣٣٦٣٣٦٤٢ :
بيو
http://www.peo.org.cy

المكاتب الرئيسية في نيقوسيا
هاتف٣٧٦٧٧٨٢٢ \ ٠٠٤٦٦٨٢٢ :
أموخوستوس
هاتف٠٩٤١٢٨٣٢ :
ليماسول
هاتف٠٠٠٣٤٤٥٢ :
بافوس
هاتف٤٤١١٢٣٦٢ \ ٤٠٢٢٣٩٦٢ :
الرنكا
هاتف٠٤٧٨٢٨٤٢ :
بوليس خريسوخوس
هاتف٤٩٠١٢٣٦٢ :

ديوك
http://www.deok.org.cy

المكاتب الرئيسية – نيقوسيا
هاتف٤٩١٢٧٨٢٢ :
ليماسول
هاتف٠١٦٦٧٣٥٢ :
الرنكا
هاتف١١٧٩١٨٤٢ :
بافوس
هاتف٧٤٠٣٣٩٦٢ :

جهات إتصال اخرى مفيدة لمنظمات تتعلق بحقوق
الالجئين واألشخاص الذين لديهم حماية ثانوية
مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
http://www.unhcr.org

فيوتشر ورلدز سنتر
http://www.futureworldscenter.org

هوب فور تشلدرن
http://www.hfc-ocr.org.cy

المراكز التعليمية ومؤسسات التعليم الحكومية
نيقوسيا
هاتف٧٩٧٠٠٨٢٢ ,٣٠٨٠٠٨٢٢ ,٠٠٨٠٠٨٢٢ :

هاتف٤٣٢٣٠١٢٢ :
كيسا
http://www.kisa.org.cy/EN/index.html

ليماسول
هاتف٤٢٥٧٧٨٥٢ :

هاتف١٨١٨٧٨٢٢ :

الرنكا
هاتف٤٦٢٣١٨٤٢ :

مركز المهاجرين والالجئين ,ليماسول
هاتف٨٨٠٣٤٤٥٢ :

بافوس
هاتف٢٢٥٤٠٨٦٢ \ ١٢٥٤٠٨٦٢ :
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إدارة المشروع
مركز االستشارات والتطوير المهني المحدود
الهاتف 22 762176
www.kesea.com.cy

