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قبرص في لمحة

أصبحت اجلمهورية القبرصية عضوًا في االحتاد األوروبي. 2004 (األول من مايو):  

وافق رئيس اجلمهورية وزعيم القبارصة األ تراك على مجموعة املبادئ (اتفاق الثامن  2006 (8 يوليو):   
من يوليو/متوز) من أجل املضي قدمًا في عملية السالم.

انضمت قبرص إلى منطقة اليورو . 2008 (األول من يناير):  

مباشرة  مفاوضات  باطالق  األتراك  القبارصة  وزعيم  قبرص  جمهورية  رئيس  قام  2008 (الثالث من سبتمبر): 
وكاملة بشأن القضية القبرصية.

احتفلت قبرص بالذكرى اخلمسني الستقاللها. 2010 (األول من أكتوبر):  

تسلمت قبرص للمرة األولى الرئاسة الدورية ملجلس االحتاد األوروبي. 2012   (1يوليو - 31 ديسمبر): 

وافق رئيس جمهورية قبرص وزعيم القبارصة األتراك في بيان مشـــترك على إقامة   2014  ( 11فبراير ):  
جولة جديدة من املباحثات حلل األزمة القبرصية.     

استئناف املفاوضات حلل القضية القبرصية بني رئيس اجلمهورية   والزعيم القبرصي   2015 ( 15 مايو):   
                                                                                                                                  تركي حتت رعاية األمم املتحدة.



جمهورية قبرص 
الدولة

باللغة  ذميقراطيا"  "كيبرياكي  باسم  رمسيًا  قبرص  تعرف 

و"ريبابليك  التركية  باللغة  جمهوريتي"  و"كبريس  اليونانية 

أوف سايبرس" باللغة االجنليزية.

يوم االستقالل: األول من أكتوبر /تشرين األول.

عام  البريطاني  االستعمار  من  استقاللها  على  قبرص  حصلت 

واحتلت  قبرص  تركيا  غزت   1974 عام  صيف  وفي   ،1960

اجلزيرة  عبر  النار  إطالق  وقف  خط  ليمتد  أراضيها،  �من   36.2

بذلك  مقسمًا  (نيقوسيا)  ليفكوسيا  العاصمة  قلب  ويقطع 

املدينة والبلد.

األجنبي  االحتالل  حتت  يرزح  الشمالي  اجلزء  أن  من  الرغم  على 

املعترف  الشرعية  الوحيدة  الدولة  هي  قبرص  جمهورية  أن  إال 

بها دوليًا والتي لها حق السيادة على كامل أراضيها مبا في ذلك 

القسم احملتل من قبل تركيا.

العلم
أصبحت  بعدما   1960 عام  في  قبرص  جمهورية  علم  حتديد  مت 

قبرص دولة مستقلة ذات سيادة.

 pantone)النحاسي باللون  جتسيد  مع  بيضاء  العلم  خلفية 

حتتها  من  ويوجد  العلم  وسط  في  قبرص  خلريطة   (1385C

 ( pantone 574 C) غصني زيتون متقاطعني باللون األخضر

اسم  أن  يقال  إذ  أولها  مزدوج،  رمز  ذو  النحاسي  يعتبراللون 

القبارصة  للمحليني  القدمي  (باللفظ  النحاس  يعني  اجلزيرة 

منذ  بالنحاس  قبرص  اسم  ارتباط  هو  وثانيها  أوبالسومرية)، 

لهذه  هامًا  ومصدرًا  رئيسيًا  منتجًا  اجلزيرة  كانت  حيث  القدم  

املوارد املعدنية. أما غصني الزيتون فيرمزان إلى السالم .

الشعار
شعار قبرص عبارة عن حمامة بيضاء حتمل في منقارها غصن 

املعدن   (pantone 1385 C) النحاس  بلون  درع  داخل  زيتون 

 1960 العام  ويكتب  به  القدم  منذ  به  قبرص  اسم  ارتبط  الذي 

زيتون  غصني  الدرع  ويعانق  احلمامة،  حتت  األبيض  باللون 

متقاطعني باللون األخضر (pantone 574 C)  واللذين يرمزان 

مع احلمامة البيضاء إلى السالم. 



احلكومة
ذات  وحكومتها  سيادة  ذات  مستقلة  جمهورية  هي  قبرص 

سلطة  هناك  يكون  أن  على  الدستور  ينص  رئاسي.  نظام 

عن  منفصلة  قضائية  وسلطة  تشريعية  وسلطة  تنفيذية 

رئيسًا  هو  الرئيس  ويكون  مستقلة.  قوى  وذات  احلكومة 

للدولة واحلكومة معًا.

السلطة التنفيذية
الرئاسة

ويتم  يونانيًا  قبرصيا  الرئيس  يكون   1960 عام  وفقًالدستور 

بينما  اليونانية  القبرصية  الطائفة  قبل  من  مباشرة  انتخابه 

قبل  من  مباشرة  منتخبًا  تركيًا  قبرصيًا  الرئيس  نائب  يكون 

خمس  إلى  الرئاسة  فترة  ومتتد  التركية،  القبرصية  الطائفة 

سنوات.

من  ونائبه  الرئيس  بني  مشاركة  التنفيذية  السلطة  متارس 

قبارصة  وزراء  (سبعة  قبلهم  من  املعني  الوزراء  مجلس  خالل 

ونائبه  للرئيس  يحق  األتراك).   القبارصة  من  وثالثة  يونانيني 

استخدام حق النقض على قرارات مجلس الوزراء وقوانني أو 

والدفاع  اخلارجية  بالشؤون  املتعلقة  النواب  مجلس  قرارات 

واألمن. ومع ذلك فقد انسحب نائب الرئيس القبرصي تركي 

فإن  احلني  ذلك  ومنذ   ،1964 عام  احلكومة  من  الثالثة  ووزرائه 

القبارصة  من  بوزراء  فقط  الضرورة  بحكم  تدار  احلكومة 

أحد  إلى  الحقًا  رفعها  مت  والتي  الوزارات  جميع  في  اليونانيني 

عشر وزيرًا. ومازال منصب نائب الرئيس شاغرًا حتى اليوم.

مجلس الوزراء
يقوم مجلس الوزراء مبمارسة دور السلطة التنفيذية في كافة 

الشؤون، و كل وزير على رأس وزارته ميارس السلطة التنفيذية 

في جميع األمور التي ختص وزارته.

املتحدث  من  كل  الوزراء  مجلس  اجتماعات  أيضًا  يحضر 

الرمسي باسم احلكومة ووزير الدولة لشؤون الرئاسة.

أحداث وتواريخ:
يعود تاريخ قبرص املدون إلى األلف  العاشر قبل امليالد.

األلفية الثانية واألولى قبل امليالد :  اليونانيون األخيون استقروا في قبرص وجلبوا معهم الثقافة اليونانية إلى اجلزيرة.

قبرص مقاطعة في اإلمبراطورية الرومانية. 30 قبل امليالد-330 ميالديًا: 

قبرص مقاطعة في اإلمبراطورية البيزنطية. 330 ميالديًا-1191:  

قبرص حتت حكــم الصليبني. فرســان املعبد واللوزينيان الفرجنة  (1489-1192)     : 1571 - 1191
والبنادقة  (1489– 1571).      

قبرص حتت االحتالل العثماني.     ::1878-1571

قيام اإلمبراطورية العثمانية بتأجير قبرص لبريطانيا.      :1878

قيام بريطانيا بضم قبرص إليها بعد حتالف تركيا مع أملانيا في احلرب العاملية األولى.     :1914

مبوجب معاهدة لوزان ختلت تركيا عن جميع حقوقها في قبرص.     :1923

إعالن قبرص مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني.     :1925

قيام القبارصة اليونانيون بانتفاضتهم األولي ضد احلكم البريطاني.        :1931

قيام اليونان بدعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة ببحث مسألة احلكم الذاتي لقبرص.       :1954

اندالع املقاومة من جانب القبارصة اليونانيني ضد االستعمار البريطاني.     :1959-1955

من  ولندن  زيورخ  في  نوقشت  التي  االتفاقات  مبوجب  استقاللها  على  قبرص  حصول        :1959
جانب كل من اليونان وتركيا وبريطانيا العظمى.



إعالن قيام اجلمهورية القبرصية في السادس عشر من أغسطس/آب. 1960 (16 أغسطس):  

وزعماء  تركيا  رفضتها  التي  الدستورية  اإلصالحات  ملناقشة  مكاريوس  الرئيس  دعوة       :1963
القبارصة األتراك. اندالع حركات التمرد من جانب املتطرفني من القبارصة األتراك.

وصول قوات األمم املتحدة حلفظ السالم واملعروفة باسم أونفيسيب. قيام تركيا بقصف       :1964
قبرص وتهديدها بغزو اجلزيرة.

إطالق تركيا مجددا تهديداتها بغزو قبرص.       :1967

حلل  املتحدة  األمم  رعاية  حتت  األتراك  والقبارصة  اليونانيني  القبارصة  بني  املباحثات  بدء       :1968
النزاع بني الطائفتني.

حدوث انقالب ضد حكومة اجلمهورية القبرصية من جانب النظام العسكري احلاكم في  1974 (15 يوليو):  
اليونان.

قيام تركيا بغزو قبرص على مرحلتني واحتالل  36.2  � من أراضي اجلزيرة. 1974 (20 يوليو):  

قيام زعماء القبارصة األتراك مبساندة من حكومة أنقرة باإلعالن من جانب واحد عن قيام      :1983
األمن  مجلس  دفع  مما  البالد.  من  احملتل  اجلزء  في  قبرص"  لشمال  التركية  "اجلمهورية 

استقالل  احترام  على  والتأكيد  العمل  هذا  إلدانة  الدولية  املنظمات  وجميع  الدولي 

وسيادة اجلمهورية القبرصية على أراضيها. كما  قام  مجلس األمن  الدولي بالتأكيد على 

عدم مشروعية هذه احلركة االنفصالية.

قيام قبرص بتقدمي طلبها للحصول على عضوية السوق األوروبية املشتركة.      :1990

بدء مباحثات االنضمام بني قبرص واالحتاد األوروبي.      :1998

قيام اجلمهورية القبرصية بتوقيع معاهدة االنضمام لالحتاد األوروبي في أثينا. 2003 (16 أبريل):  

تلبي  ال  ألنها  اخلامس)  (التعديل  أنان  خطة  كاسحة  بأغلبية  اليونانيون  القبارصة  رفض  2004 (24 أبريل):  
تطلعاتهم األساسية، بينما قام القبارصة األتراك بتأييد هذه اخلطة.

السلطة التشريعية
مجلس النواب

واحد  تشريعي  مجلس  قبل  من  التشريعية  السلطة  متارس 

ويتم انتخاب أعضائه ملدة خمس سنوات. كان مجلس النواب 

منهم  وثالثون  خمس  نائبًا،  خمسني  من  يتكون  إنشائه  حني 

من القبارصة اليونانيني وخمسة عشر من القبارصة األتراك. 

ست  مقعدًا،  مثانني  إلى  املقاعد  عدد  زيادة  مت   1985 عام  في 

وعشرون  وأربع  اليونانيني  للقبارصة  مخصصة  وخمسون 

مقعدًا محفوظة لنواب القبارصة األتراك. في أعقاب انسحاب 

نواب القبارصة األتراك عام 1964 مارس املجلس عمله من قبل 

أعضاء القبارصة اليونانيني فقط.

والتي  والالتينية  واألرمنية  املارونية  الدينية  الطوائف  أما 

تصوت كجزء من الطائفة اليونانية فإنها تنتخب ممثًال إضافيًا 

واحدًا من طائفتها. هؤالء املمثلون ال يتمتعون بحق التصويت 

في  املشاركة  دون  ولكن  االجتماعات  حضور  لهم  ويحق 

القضايا  بشأن  معهم  التشاور  ويتم  النواب  مجلس  مداوالت 

ذات األهمية واملتعلقة بطائفتهم.

يتم تنصيب رئيس اجلمهورية أمام أعضاء مجلس النواب. منذ 

1964 فإن  عام  شاغرًا في  الدولة  رئيس  منصب نائب  أن أصبح 

بالنيابة  اجلمهورية  رئيس  مبهام  يقوم  النواب  مجلس  رئيس 

وذلك في حال غياب أو عجز مؤقت لرئيس اجلمهورية.

السلطة القضائية 
عن  ومستقلة  منفصلة  كقوة  القضائية  السلطة  تأسيس  مت 

اختصاصها  مجال  في  بذاتها  مستقلة  وهي  الدولة،  سلطتي 

وسلطتها وفي النظر في الدعاوى والفصل فيها.

احملكمة العليا 
من  تتكون  اجلمهورية،  في  محكمة  أعلى  هي  العليا  ااحملكمة 

من  واحدًا  اجلمهورية  رئيس  ويكون  القضاة  من  عشر  ثالثة 

أي  دستورية  في  للنظر  السلطة  العليا  احملكمة  لدى  هؤالء. 

قانون أو أي صراع على السلطة الذي ينشأ بني أي من أجهزة 

وحتدد  تنظر  فإنها  ذلك،  إلى  وباإلضافة  اجلمهورية.  سلطات  أو 

في أي طعن يقوم به رئيس اجلمهورية فيما يتعلق بالتوافق مع 

الدستور ألي قانون يتم سنه من قبل مجلس النواب. ومبا أنها 

االختصاص  فلديها  للجمهورية،  النهائية  االستئناف  محكمة 

الدنيا  احملاكم  من  الصادرة  األحكام  جميع  في  والبت  النظر  في 

واملتعلقة في املسائل املدنية واجلنائية. تعمل احملكمة العليا أيضًا 

كمحكمة انتخابية لديها القدرة على االستماع وتقدمي عريضة 

كذلك  للجمهورية.  االنتخابية  القوانني  بتفسير  يتعلق  فيما 

مع  البحرية  لألركان  محكمة  باعتبارها  أيضا  تعمل  فإنها 

االختصاص األصلي واالستئناف.



احملاكم االبتدائية  
في  منتشرة  وهي  إقليمية،  كمحاكم  االبتدائية  احملاكم  تعمل 
جميع مناطق اجلمهورية باستثناء املناطق احملتلة. وتتمثل في 
احملاكم  ورؤساء  اإلقليميني  القضاة  وكبار  األقاليم  قضاة 
اإلقليمية. أما باقي احملاكم االبتدائية فهي: محكمة االستئناف 
ومحاكم  الصناعية  اخلالفات  ومحكمة  العسكرية  واحملكمة 
مت  التي  اإلدارية  احملكمة  وكذلك  األسرية  واحملاكم  األجور  مراقبة 

إنشائها مؤخرًا.

القضاة
أو  ترقيتهم  أو  نقلهم  أو  االبتدائية  احملكمة  قضاة  تعيني  يتم 
(يتألف  للقضاء  األعلى  املجلس  قبل  من  للتأديب  إخضاعهم 
من أعضاء احملكمة العليا). في حني أن قضاة احملكمة العليا  يتم 

تعينهم من قبل رئيس اجلمهورية.

املناصب والهيئات املستقلة
تتمتع  التي  واملناصب  املستقلني  بعض  أيضًا  وهناك 
من  يخضع  وال  عملها  مهام  ممارسة  في  التامة  باالستقاللية 
منصب  ذلك  ويشمل  الوزارات  من  وزارة  ألي  رئاستها  يتولى 
املكتب  يترأس  الذي  العام  املفتش  ومنصب  العام  املدعي 
هناك  كذلك  املراجعة.  مكتب  بالتبعية  ويرأس  القانوني 
الشكاوى  مكتب  ورئيس  املركزي  البنك  محافظ  منصب 
أيضًا  وهناك  املالي.  واملفتش  اإلدارة)  (مفوض  والتظلمات 
العامة  واملديرية  التعليم  خدمات  وجلنة  العامة  اخلدمة  جلنة 
والهيئة  اخلزانة  وأيضَا  األوروبية  البرامج  وتنمية  لتنسيق 
ومكتب  املنافسة  حماية  وجلنة  الطاقة  لتنظيم  القبرصية 
ومفوض  البريدي  والنظام  االلكترونية  االتصاالت  رئيس 
ومفوض  لألفراد  الشخصية  والبيانات  املعلومات  حماية 
التحكم في مساعدات الدولة ومفوض حماية حقوق األطفال 
اخلدمات  إصالح  ومفوض  البيئة  ومفوض  القانوني  واملفوض 
املدنية ومفوض الشؤون اإلنسانية وقبارصة املهجر ومفوض 
مراجعة  وهيئة  احلكومية  غير  واملنظمات  التطوعي  العمل 
وإذاعة  تلفزيون  وهيئة  الداخلية  املراجعة  وخدمة  املناقصات 

قبرص وجلنة األوراق املالية والبورصة.



االحتـــــاد  األوروبــــــي

البنك املركزي القبرصي
كمؤسسة   1963 عام  القبرصي  املركزي  البنك  تأسس 
البنك  قانون  قبل  من  املركزي  البنك  اليوم  يحكم  مستقلة. 
 2002 عام  يوليو/متوز  شهر  في  صدر  الذي  القبرصي  املركزي 
والذي مت تعديله في عام 2007.أكد هذا القانون على استقاللية 
حددتها  التي  املعنية  التوصيات  مع  توافقه  وكذلك  البنك 
اتفاقية املجموعة األوروبية والتشريعات اخلاصة بنظام البنوك 
البنك  إن  األوروبي.  املركزي  والبنك  املعنية  الدول  في  املركزية 
يضم  الذي  اليورو  نظام  من  يتجزأ  ال  جزء  القبرصي  املركزي 
املركزي  والبنك  اليورو  منطقة  لدول  الوطنية  املركزية  البنوك 

األوروبي.

أهم وظائف البنك املركزي ما يلي: 

- تنفيذ قرارات السياسة النقدية للبنك املركزي األوروبي
- حفظ وإدارة االحتياطيات الدولية الرمسية

- اإلشراف على البنوك
- احلفاظ على استقرار النظام املالي

- تشجيع وتنظيم واإلشراف على تسهيل عمليات أنظمة  
       الدفع والتسوية

- القيام بدور املصرفي احلكومي

السلطات احمللية 
واملجتمعات  البلديات  احمللية:  السلطات  من  نوعان  هناك 
وحتكم بقوانني منفصلة. تأخذ البلديات شكًال من أشكال احلكم 
املجتمعات  تشكل  حني  في  السياحية  واملراكز  املدن  في  احمللي 
مباشرة  واملخاتير  احملافظني  انتخاب  يتم  الريفية.  املناطق  في 

من قبل السكان ملدة خمس سنوات.

البلديات واملجالس احمللية
ميكن  ألي مجتمع أن يصبح بلدية وذلك باستفتاء محلي بعد 
عرضه على مجلس الوزراء، وللحصول على ذلك يشترط أن 
يكون عدد السكان أكثر من خمسة أالف نسمة أو أن يكون لديه 
بناء  في  البلديات  مهام  تنحصر  بلدية.  لتكوين  الكافية  املوارد 
والتخلص  ومعاجلتها  النفايات  وجمع  الشوارع  وإنارة  وصيانة 

منها والعمل على حماية البيئة وحتسينها.

رغم  البلديات  عن  عام  بشكل  ختتلف  ال  املجتمعات  مهمة 
اختالفهما هيكليًا. تقدم احلكومة ملعظم املجتمعات مساعدات 

إدارية وتقنية أساسية من خالل مكاتب املنطقة.



العالقات الدولية 
البلدان،  من  كبير  عدد  مع  جدا  جيدة  بعالقات  قبرص  حتتفظ 
مشاركة  هناك  يكون  أن  هو  اخلارجية  سياستها  من  والهدف 
الدولي  التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  التي  العمليات  في  فعالة 

والسالم واالستقرار والتنمية املستدامة.

اإلنسان،  حلقوق  املخلصني  املؤيدين  من  دائما  قبرص  وكانت 
السالم  عن  قويا  ومدافعا  للدول،  اإلقليمية  والسالمة  وسيادة 
أن  لها  يتيح  فقد  اجلغرافي  املوقع  وبحكم  الدوليني.  واألمن 
املتوسط  شرق  منطقة  داخل  الصعيدين  على  دورا  تلعب 
االحتاد  إلى  انضمامها  ومع  انه  األوروبية.  األسرة  وداخل 
أخرى،  أطراف  مع  عالقاتها  في  جديدة  حقبة  بدأت  األوروبي 
وهذه  األوروبي  االحتاد  بني  للتواصل  جسرا  أصبحت  وبذلك 
تنمية  وحتسني  التضافر  حتقيق  إلى  قبرص  تسعى  الدول. 
واإلقليمي  اخلارجي  التعاون  خالل  من  الفرص  وخلق  املوارد 
للدولة وذلك لصاحل السالم واالزدهار في شرق متوسط. في 

بعد  املنطقة  في  للتعاون  جديدة  آفاقًا  فتحت  فقد  الصدد  هذا 
ليس  التعاون  وهذا  والغاز،  النفط  من  كبيرة  كميات  اكتشاف 
فقط بني دول املنطقة وإمنا أيضًا بني دول االحتاد األوروبي وهذه 

الدول من خالل قبرص.  

إن جمهورية قبرص عضو في العديد من املنظمات الدولية مبا 
في ذلك:

- األمم املتحدة ومعظم منظماتها املتخصصة، عام 1960
- املجلس األوروبي، عام 1961

- مجموعة دول الكومونولث، عام 1961
-   البنك الدولي، عام 1961

-  صندوق النقد الدولي، عام 1961
- منظمة األمن والتعاون في أوروبا، عام 1975

- منظمة التجارة العاملية، عام 1995

خرائط
أحداث وتواريخ

مراجع
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عضوية االحتاد األوروبي

أصبحت جمهورية قبرص عضوًا كامال ً في االحتاد األوروبي في األول 
املرجعية  حيث  من  طبيعيًا  أمرُا  ذلك  وكان   2004 عام  مايو/ايار  من 
بها  تتميز  التي  األوروبية  واملسحة  والتاريخ  واحلضارية  الثقافية 
على  تؤكد  التي  واملبادئ  باألفكار  متسكها  عن  فضًال  هذا  قبرص، 

الدميقراطية واحلرية والعدل.

االحتاد  وضعها  التي  التنظيمية  والقواعد  القوانني  أن  بالذكر  واجلدير 
اجلزء  في  اللحظة  هذه  حتى  بها  والعمل  تطبيقها  يتم  لم  األوروبي 
انتظارًا  وذلك  التركي  العسكري  االحتالل  حتت  واقعا  مازال  الذي 
حرصت  نفسه  الوقت  في  اجلزيرة.  تقسيم  معه  ينتهي  حل  لوضع 
تفعيل  على  األوروبي  االحتاد  مفوضية  مع  بالتعاون  قبرص  جمهورية 
اإلجراءات والترتيبات الرامية إلى زيادة التعاون االقتصادي والتبادل 
الظروف  حتسني  على  املساعدة  بهدف  الطائفتني  بني  التجاري 

املعيشية للقبارصة األتراك.

على  أمامها  املجال  فتح  فقد  األوروبي  االحتاد  إلى  قبرص  بانضمام 
لدى  فان  الوقت  نفس  وفي  هذه  عضويتها  من  لالستفادة  مصراعيه 
هذا  في  املقابل  في  تقدمه  أن  لها  ميكن  مما  الكثير  القبرصية  اجلمهورية 
البالد  حتتله  الذي  االستراتيجي  املوقع  فان  املثال  سبيل  فعلى  اإلطار. 
األوسط  والشرق  أوروبا  إلى  العابرة  الطرق  مفترق  في  تقع  حيث 
جتاريًا إقليميًا  وشمال أفريقيا واسيا أدى إلى أن تصبح قبرص مركزًا 
ذو أهمية خاصة في املنطقة كما أنها أصبحت مركزًا دوليًا لالتصاالت 

والنقل.

القضائي  والنظام  احلديثة  التحتية  البنية  بفضل  قبرص  أصبحت 
واخنفاض  الضريبية  واحلوافز  والنزاهة  بالشفافية  يتسم  الذي 
معدالت اجلرمية واأليدي العاملة املؤهلة، أصبحت قبرص مرفأ إقليميًا 

مفضًال للشركات األوروبية والدولية. 

ومنذ انضمامها إلى االحتاد األوروبي اختذت قبرص العديد من اخلطوات 
حترير  اإلجراءات  هذه  وشملت  اقتصادها  هيكلة  إلعادة  اإلجرائية 
التجارة وسعر الفائدة كذلك مت حترير األسعار في السوق وإزالة القيود 
اخلاص  القطاع  تشجيع  مت  كما  االستثمار.  أمام  عائقا  متثل  التي 
الكبرى  األساسية  البنية  مشاريع  وإدارة  إنشاء  متويل  في  للمشاركة 

وبذلك مت القضاء متاما على االحتكارات في هذا املجال.

إلى  األوروبي  االحتاد  إلى  قبرص  انضمام  يؤدي  أن  جدًا  املتوقع  من 
حل  إلى  للوصول  الرامية  اجلهود  على  إيجابية  انعكاسات  حدوث 
دمج  وإعادة  القبرصي  الشعب  شمل  ولم  اجلزيرة  جتزئة  منهيًا  شامل 

اقتصاد البالد وتكامله.

من  األولى  للمرة  األوروبي  االحتاد  مجلس  رئاسة  قبرص  تولت 
2012. وخالل هذه الفترة مت  يوليو/متوز وحتى ديسمبر/كانون األول 
إشراف  آلية  وعلى  موحدة  امتيازات  حزمة  على  اتفاق  إلى  التوصل 
واحدة  (SSM)، وكذلك مت إطالق اتفاقية التجارة احلرة مع اليابان، في 
إحراز  أيضًا  ومت  سنغافورة.  مع  املفاوضات  نفس  من  االنتهاء  مت  حني 
تقدم كبير على اإلطار املالي متعدد السنوات ونظام اللجوء األوروبي 

املوحد.





املوقع واملساحة
مربعًا  كيلومترًا   9251 مساحتها  تبلغ  صغيرة  جزيرة  قبرص 

(3572 ميالً  مربعًا) حيث متتد مبساحة 240 كيلومترًا (149ميًال) 

من الشرق إلى الغرب و100 كيلومترًا (62 ميالً ) من الشمال إلى 

الطرف  أقصى  في  استراتيجيًا  موقعًا  اجلزيرة  وحتتل  اجلنوب 

 (ً شماال  درجة   35 شرقًا،  درجة   33) املتوسط  للبحر  الشرقي 

أي أنها تقع في مفترق الطرق بني أوروبا وأفريقيا وأسيا بالقرب 

بالشرق  أوروبا  تربط  والتي  تهدأ  ال  التي  التجارية  الطرق  من 

األوسط  وروسيا وأسيا الوسطى والشرق األقصى.

التضاريس 
جبال  سلسلة  هما  اجلبال  من  سلسلتان  قبرص  لدى 

بينداذكتيلوس والتي متتد على طول الساحل الشمالي بأكمله 

تقريبًا وسلسلة جبال ترودوس في األجزاء الوسطى واجلنوبية 

جبل  قمة  عند  ارتفاع  أقصى  ويكون  اجلزيرة،  من  الغربية 

سطح  فوق  مترًا   1953 إلى  ارتفاعه  يصل  حيث  أوليمبوس 

وغير  صخري  الشمالي  الساحلي  الشريط  ويعتبر  البحر. 

وبني  اجلنوب  في  الرملية  الشواطئ  متتد  بينما  مستٍو، 

السلسلتني اجلبليتني متتد سهول ميساوريا اخلصبة.

املناخ
تتمتع  قبرص مبناخ البحر األبيض املتوسط حيث يكون اجلو حارًا 

ودافئ  سبتمبر/أيلول،  وحتى  يونيو/حزيران  من  صيفًا  جافًا 

مارس/آذار،  وحتى  الثاني  نوفمبر/تشرين  من  شتاًء  ممطر 

ويفصل بينهما فصلي اخلريف والربيع القصيرين اللذين يعمالن 

األول  أكتوبر/تشرين  في  الطقس  منط  في  سريع  تغيير  على 

وأبريل/نيسان ومايو/أيار. تشرق الشمس طوال العام السيما من 

ساعات  عدد  يتجاوز  عندما  سبتمبر/أيلول  وحتى  أبريل/نيسان 

النهار احدى عشرة ساعة.

احلياة النباتية واحليوانية
هذه  البالد،وتشمل  مساحة  من   �17 من  أكثر  الغابات  تغطى 

املساحة الكبيرة غابات دائمة اخلضرة وأشجار متساقطة األوراق 

احلياة  من  1800نوع  من  أكثر  وهناك  والزهور.  األعشاب  ومن 

الشائعة  األنواع  من   �7 أو  140نوعًا  منها  قبرص  في  النباتية 

الوطني  للنبات  كرمز  مرمي  بخور  نبتة  اختذت  قبرص.  في  األصلية 

في حني اعتبرت شجرة البلوط هي الشجرة الوطنية للجزيرة.

تتشكل احليوانات في قبـرص من سبع انواع من الثديات البــرية 

الطيور  من  نوعًا  و365  والزواحف  البرمائيات  من  نوعًا  و26 

املياه  أن  حني  في   ، احلشرات  من  ومتنوعة  كبيرة  ومجموعة 

وأنواع  األمساك  من  نوعًا   197 لـ  مأوى  تعتبر  للجزيرة  الساحلية 

عن  أما  والشوكيات.  واإلسفنجيات  السالطعني  من  مختلفة 

املاعز  هو  قبرص  في  احليوانات  أنواع  أشهر  فان  احليوانية  احلياة 

اجلبلي الذي ال وجود له في أي من دول العالم املختلفة.

الشرق
األوسط 

أفريقيا

قبرص

أوروبا





إعالن قيام اجلمهورية القبرصية في السادس عشر من أغسطس/آب. 1960 (16 أغسطس):  

وزعماء  تركيا  رفضتها  التي  الدستورية  اإلصالحات  ملناقشة  مكاريوس  الرئيس  دعوة       :1963
القبارصة األتراك. اندالع حركات التمرد من جانب املتطرفني من القبارصة األتراك.

وصول قوات األمم املتحدة حلفظ السالم واملعروفة باسم أونفيسيب. قيام تركيا بقصف       :1964
قبرص وتهديدها بغزو اجلزيرة.

إطالق تركيا مجددا تهديداتها بغزو قبرص.       :1967

حلل  املتحدة  األمم  رعاية  حتت  األتراك  والقبارصة  اليونانيني  القبارصة  بني  املباحثات  بدء       :1968
النزاع بني الطائفتني.

حدوث انقالب ضد حكومة اجلمهورية القبرصية من جانب النظام العسكري احلاكم في  1974 (15 يوليو):  
اليونان.

قيام تركيا بغزو قبرص على مرحلتني واحتالل  36.2  � من أراضي اجلزيرة. 1974 (20 يوليو):  

قيام زعماء القبارصة األتراك مبساندة من حكومة أنقرة باإلعالن من جانب واحد عن قيام      :1983
األمن  مجلس  دفع  مما  البالد.  من  احملتل  اجلزء  في  قبرص"  لشمال  التركية  "اجلمهورية 

استقالل  احترام  على  والتأكيد  العمل  هذا  إلدانة  الدولية  املنظمات  وجميع  الدولي 

وسيادة اجلمهورية القبرصية على أراضيها. كما  قام  مجلس األمن  الدولي بالتأكيد على 

عدم مشروعية هذه احلركة االنفصالية.

قيام قبرص بتقدمي طلبها للحصول على عضوية السوق األوروبية املشتركة.      :1990

بدء مباحثات االنضمام بني قبرص واالحتاد األوروبي.      :1998

قيام اجلمهورية القبرصية بتوقيع معاهدة االنضمام لالحتاد األوروبي في أثينا. 2003 (16 أبريل):  

تلبي  ال  ألنها  اخلامس)  (التعديل  أنان  خطة  كاسحة  بأغلبية  اليونانيون  القبارصة  رفض  2004 (24 أبريل):  
تطلعاتهم األساسية، بينما قام القبارصة األتراك بتأييد هذه اخلطة.

السكان
بلغ عدد السكان في قبرص   100 940 نسمة (ديسمبر/كانون األول 2015):

- 74.5 � قبارصة يونانيني (000 701)

- 9.8  � قبارصة اتراك  (800 91تقديرًا)

- 15.7 �  أجانب مقيمني وعمال   (300 147)

أما الكثافة السكانية فهي 102نسمة لكل كيلومتر مربع.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اإلحصاءات احليوية
معدل املواليد 

معدل الوفيات  

معدل النمو  

متوسط   العمر املتوقع للذكور  

متوسط   العمر املتوقع لإلناث 

10.9لكل الف نسمة 

6.9 لكل الف نسمة 

�0.2

79.8

 83.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عدد السكان (ديسمبر 2015)  احملافظات    
ليفكوسيا (نيقوسيا) 

ليميسوس (ليماسول)

الرنكا

بافوس

 أموخوستوس (فاماغوستا)*

*املناطق التي ختضع لسيطرة احلكومة القبرصية

330 000

237 000

144 200

90 200

46 900

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 960 أموخوستوس (فاماغوستا  )      

مورفو         466 7

3 829 كيرينيا        

عدد السكان (ديسمبر 2015) املدن       
ليفكوسيا (نيقوسيا ) العاصمة  

ليميسوس (ليماسول )    

الرنكا      

بافوس       

241 400    

180 300    

84 900    

63 600    

مدن حتت االحتالل التركي              عدد السكان *

* إحصاء السكان في إبريل عام 1973

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



اللغات الرمسية
الرمسيتان  اللغتان  هما  التركية  واللغة  اليونانية  اللغة  تعتبر 
في  واسع  نطاق  على  االجنليزية  اللغة  تستخدم  فيما  لقبرص 

البالد.

الديانة
املسيحيني  من  اليونانيني  القبارصة  من  العظمى  األغلبية 
يتبعون الكنيسة القبرصية املستقلة للروم األرثوذكس. أما 
السنة.  املسلمني  من  غالبيتهم  في  فهم  األتراك  القبارصة 
يتبعون  الذين  املوارنة  منها  العدد  في  أصغر  جاليات  وهناك 
يتبعون  الذين  واألرمن  املارونية  الكاثوليكية  الكنيسة 
يتبعون  الذين  والالتني  األرمنية  االرثوذكسية  الكنيسة 

الكنيسة الكاثوليكية الالتينية .

التراث الثقافي
-   مستوطنات من العصر احلجري احلديث (كيروكيتيا)

- آثار ترجع إلى العصر الكالسيكي واالغــريقي والرومــاني        
     (سالمينـا، أوديون القدمية في بـافوس وأيضًا  فسيفساء 

      ذيونيسوس في بافوس)   
-كنـــائس بيـــزنطية والتينية (كنيســة السيـدة العـذراء 
    فورفيوتيسا-أسينـــو وكنيسـة القديس نيقــــوال تيس 

    ستيغيس  ودير كيكوس).

-حصون وقالع تعود إلى عصــر لوزينيان والبنـــادقة (بني 
      القرنني 12 -  16)، دير بـيالبايس، أســــوار البنادقة فــي      

     نيقوسيا القدمية وقلعة القديس هيالريون.
- مساجد (هالة سلطان ومسجد بيرقدار).

في  احلضاري  االرث  على  واحلفاظ  حلماية  خاصة  جهود  تبذل 
املناطق التي تقع حتت اإلحتالل التركي.

التعدد الثقافي 
للحضارات  طرق  مفترق  على  جغرافيًا  موقعًا  قبرص  حتتل 

وهي بذلك تعتبر جسر عبور حلضارات مختلفة.

مختلفة،  فترات  وعلى  عدة  قوى  من  للغزو  قبرص  تعرضت 
الثقافية  التأثيرات  استيعاب  من  متكنت  فقد  ذلك  ومع 
املختلفة. كان ملوقعها اجلغرافي واالستراتيجي أن جعل منها 
منوذجًا للتعايش املتناغم بني الثقافات املختلفة، حيث تتناثر 
في أحناء أراضيها اآلثار التاريخية والدينية من مختلف األنواع 

واملواضيع والفلسفات.

وبوصفها دولة عضو في االحتاد األوروبي فقد أسهم ذلك في 
التعايش  مثل  األوروبية  املثل  عليها  تقوم  التي  املبادئ  تعزيز 
والسعي  واالختالف  التنوع  واحترام  والتعاون  السلمي 

للتقارب في األفكار.
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دخل الفرد السنوي        732 20يورو 

�  2.1 -         (CPI) التضخم 

معدل النمو        1.7  �              

 �  14.9 البطالة        

   420 961 القوى العاملة       

361 723 عدد األفراد الذين لهم وظائف      

� 2.3 القطاع الرئيسي (الزراعة بشكل رئيسي)    

� 10.5 القطاع الثانوي (التصنيع والتشييد بشكل رئيسي)   

�  87.2 القطاع الثالث (اخلدمات)      

النسبة املئوية للمساهمة في الناجت احمللي (2015) القطاع    

 2015 بيانات اقتصادية أخرى     



األنشطة االستثمارية األجنبية 
والشحن

االحتاد  دول  من  لكل  مثاليًا  جتاريًا  جسرًا  اجلزيرة  أصبحت 
األوروبي والشرق األوسط وساعدها على اكتساب هذه املكانة 
بها  الضريبي  والنظام  االستراتيجي  اجلزيرة  موقع  املتميزة 
االتصاالت  ووسائل  العالي  التعليم  ذات  البشرية  والطاقة 
األساليب  على  القائم  املصرفي  النظام  أيضًا  وهناك  الرائعة 

احلديثة.

تقف  أصبحت  اآلن  قبرص  أن  املجال  هذا  في  ذكره  املهم  ومن 
على قدم املساواة مع أكثر املناطق شهرة في العالم في مجال 
األعمال  لرجال  التجارية  والتسهيالت  اخلدمات  تقدمي 
قبرص  جمهورية  أن  بل  التجارية  السفن  وحركة  والصناعة 
 50 من  جتاريًا عامليًا تنافس شهرتها أكثر  أيضًا مركزًا  أصبحت 

دولة تتفوق في هذا املجال.

ميكن للمستثمرين األجانب تسجيل الشركة من قبل املكاتب 
السلطات  من  ترخيص  على  واحلصول  بذلك  املختصة 
مهمًا  مركزًا  أيضا  قبرص  تعتبر  األمر.  لزم  إذا  املختصة 
األساطيل  أكبر  من  واحدة  باعتبارها  سجل  ولها  للشحن 
في  مسجلة  سفينة   1704 لها  حيث  العالم  في  التجارية 
إدارة  في  رئيسيًا  مركزًا  فإنها  ذلك،  على  وعالوة   .(2015)
أراضيها  على  السفن  إلدارة  شركة   60 لديها  حيث  السفن، 
في  املهمة  التجارية  األساطيل  من  كواحدة  أخيرًا  وصنفت 

العالم.

اخلدمات
الناجت  من   �  87.2 اخلدمات  قطاع  أو  الثالث  القطاع  يشكل 
يقدم  املضافة).  القيمة  (إجمالي   2015 لعام  احمللي  اإلجمالي 
قطاع اخلدمات مجموعة شاملة من اخلدمات بدًء من اخلدمات 
وتكنولوجيا  القانونية  اخلدمات  إلى  واحلسابية  املصرفية 
والتصميم  والهندسة  التجارية  واالستشارات  املعلومات 
يتم  التعليم.  وكذلك  الطبية  والرعاية  والتسويق  والشحن 
ذلك كله برسوم تشجيعية وبحذاقة مهنية من قبل مقدمي 
اخلدمات القبارصة، األمر الذي جعل من اجلزيرة مركزًا مرموقًا 

وامسًا موثوقًا به لرجال األعمال.

2015 فقد  زار  لعبت السياحة دورًا هامًا في االقتصاد في عام 
2.6  مليون سائح معظمهم من  قبرص في هذا العام أكثر من 
دول  ومن   (�  19.7) وروسيا   (�  39.2) املتحدة  اململكة 
أملــانيا  ومن    (� 5.2) اليـونان  ومن   (�  7.5) اسكنـدنافيا 

(4.2 �) وكان الدخل الذي حققته السياحة 2.1 مليار يورو.

املهنية  اخلدمات  قطاع  من  كل  أظهرها  التي  الرائعة  املرونة  إن 
والسياحة في أعقاب األزمة االقتصادية قد قوبل باإلطراء من 
كان  مما  أقل  ركود  إلى  وأدى  االئتماني  التصنيف  وكاالت  قبل 
عملية  تسريع  في  كبير  حد  إلى  وساعد  األصل،  في  متوقعا 

االنتعاش االقتصادي.

التاريخ
إلى  تاريخها  يرجع  القبرصية  احلضارة  أن  اآلثار  علماء  يؤكد 
(العصر  امليالد  قبل  العاشر  األلف  إلى  تعود  حيث  عام  12ألف 
باملالمح  اجلزيرة  احلديث).اكتست  احلجري  والعصر  احلجري 
اليونانيون  -األخيون  املسينيون  استعمرها  أن  بعد  اليونانية 
وفي  امليالد  قبل  عشر  واحلادي  عشر  الثالث  القرنني  بني  فيما 
املستوطنني  زحف  بدأ  امليالد  قبل  التاسع  القرن  منتصف 
مدينة  في  معظمهم  متركز  حيث  اجلزيرة  حنو  الفينيقيني 
كيتيون الساحلية. وكان من جراء ذلك أن وقعت قبرص حتت 
القرنني  بني  فيما  والفرس  واملصريني  األشوريني  سيطرة 
الثامن والرابع قبل امليالد. وفي عام 30 قبل امليالد وحتى عام 
اإلمبراطورية  من  جزًء  اجلزيرة  أصبحت  امليالد  بعد   330

قبرص. إلى  املسيحية  دخلت  الوقت  هذا  وفي  الرومانية 

اجلزيرة  تفقد  لم  الوافدة  املوجات  تلك  كل  من  وبالرغم 
ساللة  من  جزء  كونها  من  اليونانية  وهويتها  مسحتها 
امليالد  قبل   310 عام  منذ  الهيلينية  احلقبة  خالل  البطاملة 
اإلمبراطورية  من  جزًء  كانت  أنها  كما   .30 عام  وحتى 
330بعد  عام  بني  فيما  اليونانية  تتحدث  التي  البيزنطية 
شاهدًا  التراث  هذا  فالزال  1191ميالدي  عام  وحتى  امليالد 
اللغة  سادت  كما  هذا.  يومنا  حتى  ذلك  كل  على  حيًا 
حتى  احلقب  تلك  تلت  التي  القرون  في  والثقافة  اليونانية 
األجـنـبية  الـقـوى  سيـطــرة  تـحـت  قبرص  وقعت  عندما 
املــلــقب  إنـجلترا  ملك  األول  ريتشارد  حكم  منها  املتعاقبة 
فرسـان  الـدينـية  والـحـامـيات  األسـد  قـلب  بـريتشـارد 

الـفرجنة  وحكم   1192-1191 عــامي  بيـن  فـيـما  املـعبـد 
واألتراك   (1571-1489) والبـنادقــة   (1489-1192)
والـبريطانـييـن   (1878-1571) العـثمانـيـيـن 

.(1960-1878)

التحرير  معركة  اليونانيون  القبارصة  قاد   1955 عام  وفي 
واستمرت  البريطاني  االستعماري  احلكم  من  واالستقالل 
على  قبرص  حصلت   1960 عام  في   .1959 عام  حتى 
من  كل  وتقدمت  دستورية.  جمهورية  وأصبحت  استقاللها 
والتوقيع  اجلزيرة  استقالل  لضمان  وبريطانيا  وتركيا  اليونان 
مدينتي  في  عقدت  والتي  لذلك  املتضمنة  االتفاقيات  على 
بريطانيا  احتفظت  االتفاقيات  لهذه  وطبقًا  ولندن.  زيورخ 
هما  البريطانية  والقواعد  اجلزيرة.  في  سيادة  ذات  بقاعدتني 
على  ويقعان  ذيكليا  وقاعدة  أكروتيري/ابيسكوبي  قاعدة 

اجلزيرة. مساحة  من   �2.7 مسافة 

القبارصة  مشاركة  من  البد  كان  اآلخر  اجلانب  وعلى 
 7 بنسبة  البالد  في  للحكم  األتراك  والقبارصة  اليونانيني 
الذين  األتراك،  القبارصة  أعطى  الذي  األمر  وهو   3 مقابل 
مجموع  من   �18 نسبتهما  يتجاوز  ال  عددية  أقلية  ميثلون 
احلكومة  30�في  مقدارها  متثيل  نسبة  اجلزيرة،  في  السكان 
هذه  التمثيل  نسبة  إلى  الوطنية.وباإلضافة  واملؤسسات 
"الفيتو"على  االعتراض  حق  األتراك  القبارصة  أعطي 

الهامة. القرارات 



وعلى الرغم من أن العالقات بني كل من القبارصة اليونانيني 

والقبارصة األتراك كان يغمرها دائما الود واحملبة إال أن بعض 

 1960 عام  البالد  دستور  تضمنها  التي  االتفاقيات  بنود 

اندالع  إلى  أدت  القبرصي)  الشعب  على  فرض  (دستور 

على سبيل  الداخلية وحتمية التدخل األجنبي،  الصراعات 

املثال فان الدستور الذي وقع عام 1960 أكد بصورة تدعو إلى 

عنصري  بني  اخلالفات  وجود  على  واالستغراب  التساؤل 

األمة مشجعًا بذلك عوامل الفرقة واالنقسام بدًال من التأكيد 

على نواحي التكامل والوحدة بني كل من الطائفيتني. وفي 

بذل  على  اليونانيون  القبارصة  فيه  حرص  الذي  الوقت 

البالد  في  والتكامل  الوحدة  روابط  لتقوية  ضخمة  جهود 

أوعزت أنقرة إلى القيادة القبرصية التركية على شق الصف 

عرقية  انقسامات  خلق  على  حثيثا  وبالعمل  اجلزيرة  في 

اشتباكات  اندالع  إلى  املخطط  ذلك  وأدى  وجغرافية. 

ختللتها   1967 عام  وحتى   1963 عام  خالل  متقطعة  طائفية 

بغزو  أيضا  هددت  والتي  التركية  القوات  من  جوية  هجمات 

اجلزيرة. وتوسعة لهوة اخلالف واالنقسام انسحب القبارصة 

التشريعية  واملجالس  احلكومة  في  املشاركة  من  األتراك 

والبلدية في عام 1964. 

وقد شهدت البالد فترة تهدئة منذ عام 1968 وحتى عام 1974 

توقفت خاللها أعمال العنف إلى حد كبير خاصة عندما عقدت 

الوصول  بغية  املتحدة  األمم  إشراف  حتت  اجلانيني  بني  مباحثات 

إلى حل مشترك.

املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوة  تأسست 

 900 يتجاوز  ال  اآلن  (قوامها  قبرص  أجل  من  (االونفيسيب) 

اندالع  أعقاب  في  وذلك   ،1964 عام  في  عسكري)  عنصر 

تهديدات  وبعد   1963 ديسمبر  في  الطائفتني  بني  االشتباكات 

في  اآلن  القوة  لهذه  الرئيسية  املهام  تتمثل  بالغزو.  تركيا 

إطالق  وقف  خط  على  واحلفاظ  العازلة  املنطقة  على  االشراف 

أكثر  يزال  ال  فيما   ،1974 عام  في  كان  والذي  املتحدة  لألمم  النار 

من  الشمالي  اجلزء  يحتلون  تركيا  من  جندي  ألف   40 من 

اجلزيرة. 



الغزو العسكري واحتالل تركيا للبالد
احلكم  قام   1974 يوليو/متوز  شهر  من  عشر  اخلامس  في 
مع  وبتواطؤ  آنذاك  اليونان  يحكم  كان  الذي  العسكري 
لإلطاحة  بانقالب  اجلزيرة،  في  املتطرفة  القومية  املجموعات 
باحلكومة الدميقراطية املنتخبة في قبرص. وفي العشرين من 
وبانتهاك  كذريعة  االنقالب  هذا  تركيا  استخدمت  يوليو/متوز 
خطير جلميع األعراف واملعاهدات الدولية التي أنشئت مبوجب 
معاهدات كانت تركيا إحدى الدول املوقعة عليها، قامت بغزو 
ذلك،  من  وبدال  الدستوري.  النظام  إعادة  بحجة  قبرص 
لسيادة  اخلاضعة  األراضي  من   �36.2 على  استولت 
واملبادئ  املتحدة  األمم  مليثاق  صارخ  انتهاك  في  اجلمهورية 
التركي  العسكري  العدوان  مازال  الدولي.  للقانون  األساسية 
من  الرغم  على  عقود  األربعة  يقارب  ملا  هوادة  بال  مستمرًا 
قرارات األمم املتحدة الداعية إلى انسحاب القوات األجنبية من 

قبرص.

ومت  اآلالف  قتل  فقد  وخيمة  عواقب  واالحتالل  للغزو  كان 
شمال  في  ديارهم  من  يوناني  قبرصي  180ألف  تهجير 
20ألف  حوصر  كما  البالد،  سكان  ثلث  من  أكثر  أي  اجلزيرة، 
طريق  عن  تدريجيًا  وأجبروا  احملتلة  املنطقة  في  شخص 
إلى  واألساسية  اإلنسانية  حقوقهم  من  واحلرمان  التخويف 
اخلاضعة  املنطقة  في  ملجأ  عن  والبحث  منازلهم  ترك 
لسيطرة احلكومة. وحتى يومنا هذا مازال هناك 410شخصًا 

املسنني.  من  معظمهم  اليونانيني  القبارصة  من  محاصرًا 
تركيا  قبل  من  األتراك  القبارصة  أجبر  فقد  ذلك  على  وعالوة 
وقيادتهم لالنتقال إلى املنطقة احملتلة وفقا لسياسة تركيا من 

الفصل العرقي.

هناك بعض من املدنيني واجلنود من القبارصة اليونانيني يقدر 
منذ  املفقودين  عداد  في  زالوا  ما  1400شخص  بـ  عددهم 
الغزو، وحسب التقارير فقد وقع الكثير منهم في أيدي القوات 
احملتلة  واملنطقة  تركيا  سجون  في  البعض  شوهد  كما  التركية 
قبل اختفائهم ومازال مصيرهم غير معروف. إضافة إلى ذلك 
فإن سياسة جلب املستوطنني من تركيا إلى املناطق احملتلة قد 
غير اخلريطة الدميوغرافية إلى درجة أن هؤالء املستوطنني غير 
عدد  واحد  إلى  اثنان  بنسبة  عددهم  فاق  الذين  الشرعيني 
اجتماعية  عواقب  له  كان  الذي  األمر  األتراك،  القبارصة 
وسياسية وخيمة على القبارصة األتراك أنفسهم الذين عبروا 
لذلك  ونتيجة  املستوطنني،  هؤالء  تدفق  إزاء  استيائهم  عن 

فقد هاجر الكثير منهم إلى اخلارج.

الشمالي  اجلزء  على  اقتصادية  كارثة  مبثابة  التركي  الغزو  كان 
والذي كان حتى عام 1974 يعتبر األغنى واألكثر تطورًا. ولهذا 
ذلك  في  للجزيرة  اإلنتاجية  الطاقة  من   �70 اجلزيرة  فقدت 

الوقت، كما فقد أيضًا 30� من السكـان أعمالهم وحتولوا إلى





طاقات إنتاجية معطلة. كذلك مت تدمير وختريب جزء كبير من 
التراث الثقافي الثرى في املناطق احملتلة، كما دنست وانتهكت 
حرمات أماكن العبادة. تتحمل تركيا القسط األوفر في ارتكاب 
هذه اجلرمية على أيدي اجليش التركي ومواطنني أتراك ومازالت 

هذه االنتهاكات مستمرة بتواطؤ من سلطات االحتالل.

أصدرتها  التي  والشجب  اإلدانة  قرارات  من  العديد  هناك 
أيضًا  وهناك  األمن  ومجلس  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
العديد من القرارات التي اختذتها منظمات دولية أخرى فضال 
اإلدانة  عن  جميعها  تعبر  والتي  الدولية  احملاكم  قرارات  عن 
قبرص  ضد  العدوانية  األعمال  وكافة  التركي  للغزو  الدولية 
والتي أصرت جميعها على حق عودة الالجئني إلى ديارهم في 
أمان وسالم وكذلك البحث عن األشخاص املفقودين وضرورة 
االستقالل  عن  فضال  القبارصة  جلميع  اإلنسان  حقوق  احترام 
والسيادة ووحدة أراضي قبرص. عالوة على ذلك، فإن احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان وجدت أن حكومة أنقرة مسؤولة عن 

االنتهاكات اجلسيمة والصريحة حلقوق اإلنسان في قبرص.

متت العديد من جوالت احملادثات املتتالية حتت رعاية األمم املتحدة 
منذ  التركية  والقبرصية  اليونانية  القبرصية  الطائفتني  بني 
عام 1974 لتسوية مشكلة قبرص وإعادة توحيد البالد، إال أنها 
التركية  القبرصية  والقيادة  تركيا  جانب  من  تقوض  كانت 
قبرص  جتعل  أن  شأنها  من  تسوية  إلى  دومًا  سعيا  اللذين 

ناحية  من  اليونانيون  القبارصة  أصر  دائم.  بشكل  مقسمة 
أخرى على إعادة توحيد حقيقي للجزيرة.

الشعب  دعي   2004 ابريل/نيسان  من  والعشرين  الرابع  في 
لقبت  تسوية  على  الرفض  أو  باملوافقة  رأيه  إلبداء  القبرصي 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  اقترحها  والتي  اخلامسة  أنان  بخطة 
رفض  ومتزامنني.  منفصلني  استفتاءين  خالل  من  وذلك 
أنان  خطة   �  75.8 عظمى  بأغلبية  اليونانيون  القبارصة 
يكن  لم  للخطة  النهائي  النص  بأن  شعروا  ألنهم  املقترحة 
يتعلق  فيما  اليونانيني  القبارصة  مخاوف  وجتاهل  متوازنًا 
النهائي  احلل  إجراءات  تطبيق  وكيفية  األمنية  بالنواحي 
احلل  يرفضوا  لم  اليونانيون  القبارصة  أن  املؤكد  من  املقترح. 
رفضوا  وإمنا  األمسى  هدفهم  مازال  والذي  القبرصية  للقضية 
حقيقي  توحيد  إلى  تسعى  وال  عليهم  فرضت  محددة  خطًة 
فقد  ذلك  من  العكس  على  شعبها.  أو  ملؤسساتها  وال  للجزيرة 
املستوطنون  فيهم  (مبا  األتراك  القبارصة  من   �  64.9 وافق 

األتراك) على خطة أنان.

التي  الساحقة  الهزمية  بعد  والغية  باطلة  أنان  خطة  اعتبرت 
التزامها  على  قبرص  حكومة  بقيت  ذلك  ومع  بها،  منيت 
ما  املتحدة.  لألمم  العام  لألمني  احلميدة  املساعي  ملهمة  وتأييدها 
زالت العملية مستمرة والتي من شأنها أن متهد الطريق من أجل 
عملية  إحياء  خالل  من  احلكومة  حاولت  لقد  شاملة.  تسوية 

السالم أن جتد حالً  يلبي تطلعات جميع القبارصة.





من أجل حتقيق هذا الهدف وقع رئيس جمهورية قبرص حينها 
القبرصية  الطائفة  وزعيم  باباذوبولوس  تاسوس  السيد 
2006 اتفاقا على "مجموعة  التركية في الثامن من يوليو/متوز 
على  جديد  من  وأكدا  قبرص.  ملشكلة  حل  إليجاد  املبادئ"  من 
فيدرالية  أساس  على  قبرص  توحيد  بإعادة  الطائفتني  التزام 
أجل  من  الطريق  متهيد  على  واتفقا  وطائفتني،  منطقتني  ذات 

إجراء مفاوضات شاملة لتحقيق تلك الغاية.

اتفاق  احترام  برفضها  تركيا  سببتها  التي  النكسة  من  وبالرغم 
الثامن من يوليو/متوز سعى الرئيس دمييتريس خريستوفياس 
إلحياء   2008 فبراير/شباط  في  مباشرة  انتخابه  بعد  وذلك 
التعاون  وطلب  قبرص.  توحيد  إعادة  اجل  من  السالم  عملية 
الدولي  املجتمع  تدخل  وكذلك  التركية  القبرصية  الطائفة  من 
بقيامه بدور فعال في القضية. ومع ذلك، توقفت هذه العملية 
في ربيع عام  2012 عندما رفض اجلانب التركي التعاون من أجل 

استمرار احملادثات حلل القضايا العالقة.

من  وجيزة  فترة  بعد  اناستاسيادس  نيكوس  الرئيس  قام 
من  جديدة  جلولة  دفع  قوة  خلق  أجل  من  مببادرات  انتخابه 
املتبادلة  الثقة  الستعادة  اقتراحات  حزمة  تقدمي  مثل  احملادثات 
األمم  تقودها  التي  السالم  محادثات  استأنفت  الطائفتني.  بني 
والقبارصة  اليونانيني  القبارصة  تعيني  أعقاب  في  املتحدة 
األتراك مفوضني لهذا الشأن، في حني وافق رئيس اجلمهورية  
مشترك  بيان  في  ايروغلو  درويش  التركي   القبرصي  والزعيم 

األساسية  واملبادئ  النقاط  على   2014 فبراير/شباط   11 في 
قبرص  قضية  لتسوية  إليه  التوصل  سيتم  الذي  احلل  إلطار 

أوضحا فيها نهج عملية التفاوض.

التي  االستفزازية  األعمال  بعد  احملادثات  تعليق  مت  ذلك،  ومع 
ثم  لقبرص،  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  في  تركيا  بها  قامت 
2015، بعد انتخاب السيد  15 مايو/ايار عام  أعيد إنطالقها يوم 
ومنذ  التركية.  القبرصية  الطائفة  لقيادة  أقينجي  مصطفى 
جميع  بشأن  جارية  املكثفة  املفاوضات  مازلت  احلني،  ذلك 
من  الكثير  في  كبير  تقدم  إحراز  ومت  القبرصية  املشكلة  جوانب 

القضايا.

وتعهد الرئيس اناستاسيادس مرارًا وتكرارًا بالعمل بال كلل من 
أجل إنهاء الوضع الراهن غير املقبول في قبرص والتوصل إلى 
الدور  تعزيز  فقط  ليس  شأنها  من  وشاملة  عملية  تسوية 
االستقرار  في  أيضا  تسهم  سوف  ولكن  للبالد،  اإلقليمي 
للتعايش  منوذج  إلى  قبرص  وحتول  املنطقة،  في  واالزدهار 

السلمي في منطقة تسودها االضطرابات.
 

ودائمة  للتطبيق  قابلة  عملية  تسوية  إلى  التوصل  املرجو  من 
االحتاد  ضمن  عصرية  دولة  قبرص  جمهورية  تبقى  أن  تضمن 
الكاملة  بالسيادة  وتتمتع  املتحدة  األمم  في  وعضًوًا  األوروبي 

واالستقالل ووحدة أراضيها. 





االقتصاد
بالرغم   من بقاء املشكلة السياسية دون حل منذ عام 1974 إال 
أن سياسة السوق احلرة في اجلزء الذي تسيطر عليه احلكومة 
القبرصية حققت نتائج اقتصادية باهرة ويعزى هذا النجاح 
تبني  مقدمتها  في  يأتي  متعددة  كثيرة  عوامل  إلى  الكبير 
سياسية اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق. وهناك أيضًا 
خللق  البالد  في  املتعاقبة  احلكومات  اتبعتها  التي  السياسات 
الكبيرة.  االقتصادية  املشروعات  على  قائم  اقتصادي  نظام 
واملؤهلة  املدربة  العمالة  من  بشرية  ثروة  وجود  إلى  باإلضافة 
وخالل  الطموحات.  هذه  في  بفاعلية  للمشاركة  عاليًا  تأهيًال 
العقدين املاضيني حتول االقتصاد القبرصي من االعتماد على 
أصبحت  كما  اخلفيفة.  والصناعات  اخلدمات  إلى  الزراعة 
قبرص اليوم مقصدًا سياحيًا شهيرًا باإلضافة إلى جناحها في 
خالل  من  تقدم  حيث  احلديث  االقتصادي  دورها  على  التأكيد 
ذلك  في  يساعدها  حيوية  وتسهيالت  خدمات  الدور  هذا 
من  األول  في  ومادية.  اجتماعية  أساسية  بنية  وجود 
يناير/كانون الثاني 2008 انضمت قبرص إلى نظام اليورو ومت 

طرحه كعملة رمسية ليحل مكان اجلنيه القبرصي.

اقتصاد  على  كبيرًا  تأثيرًا  العاملية  االقتصادية  لألزمة  وكان 
قبرص، ونتيجة لذلك، اضطرت احلكومة إلى طلب املساعدة 
املركزي  والبنك  األوروبية  املفوضية  من  املقدم  الدعم  آللية 
األوروبي وصندوق النقد الدولي ("الترويكا"). وقد أبرم اتفاقًا 
مع الترويكا في ربيع عام 2013، يهدف إلى استعادة االستقرار 
برنامج  عن  فضال  قرض  على  احلصول  فيه  اتفق  االقتصادي  

التكيف االقتصادي الكلي (مذكرة التفاهم).

التكيف  برنامج  من  قبرص  خرجت  سنوات،  ثالث  بعد 
االقتصادي، في 31 مارس/آذار عام 2016 ، بعد أن جنحت في 

واملصرفية  املالية  بالشؤون  تتعلق  التي  البنود  تنفيذ 
خرجت  والتحديات الهيكلية، مما أعطى إشارات أن قبرص قد 

من الركود.

النقد  وصندوق  اليورو  مجموعة  في  املسئولون  أثنى  وقد 
الدءوب  عملها  وعلى  قبرص  على  األوروبي  واالحتاد  الدولي 
حتققت،  التي  الهامة  اإلجنازات  على  وكذلك  بالتزامها  بالوفاء 
لإلعجاب  املثير  التحول  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  والتي 
 ،2015 عام  في  اإليجابي  النمو  إلى  عاد  الذي  لالقتصاد 
واستعادة  املصرفي،  القطاع  واستقرار   �  1.7 بنحو  وتوسع 
الدين  وخفض  املستمر،  الطريق  في  ووضعه  املالي  الوضع 
والترقية  العاملية   املال  أسواق  إلى  الوصول  وإعادة  العام، 
جلدارتها  الدولية  التصنيف  وكاالت  قبل  من  املستمرة 

االئتمانية.

وقد مت التأكيد على أن احلكومة قد أعلنت التزامها باحملافظة على 
تعزيز  ومواصلة  واملالي   الكلي  لالقتصاد  احلكيمة  سياساتها 
احملافظة  إلى  أيضًا  احلكومة  تهدف  كما  الهيكلية.  اإلصالحات 
على املزايا التي تتمتع بها قبرص، مثل البنية التحتية املتطورة 
القدرة  حتسني  لزيادة  وذلك  املالئم،  الضريبي  والنظام 

التنافسية لالقتصاد.

وعالوة على ذلك، فقد لوحظ أن االستكشافات األخيرة للغاز 
اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  في  حدثت  والتي  الطبيعي 
الغاز  من  كبيرة  احتياطيات  وجود  عن  كشفت  قد  لقبرص 
في  لقبرص  كبيرة  إيرادات  آثار  لها  سيكون  والتي  الطبيعي، 

املدى املتوسط.
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دخل الفرد السنوي        732 20يورو 

�  2.1 -         (CPI) التضخم 

معدل النمو        1.7  �              

 �  14.9 البطالة        

   420 961 القوى العاملة       

361 723 عدد األفراد الذين لهم وظائف      

� 2.3 القطاع الرئيسي (الزراعة بشكل رئيسي)    

� 10.5 القطاع الثانوي (التصنيع والتشييد بشكل رئيسي)   

�  87.2 القطاع الثالث (اخلدمات)      

النسبة املئوية للمساهمة في الناجت احمللي (2015) القطاع    

 2015 بيانات اقتصادية أخرى     



األنشطة االستثمارية األجنبية 
والشحن

االحتاد  دول  من  لكل  مثاليًا  جتاريًا  جسرًا  اجلزيرة  أصبحت 
األوروبي والشرق األوسط وساعدها على اكتساب هذه املكانة 
بها  الضريبي  والنظام  االستراتيجي  اجلزيرة  موقع  املتميزة 
االتصاالت  ووسائل  العالي  التعليم  ذات  البشرية  والطاقة 
األساليب  على  القائم  املصرفي  النظام  أيضًا  وهناك  الرائعة 

احلديثة.

تقف  أصبحت  اآلن  قبرص  أن  املجال  هذا  في  ذكره  املهم  ومن 
على قدم املساواة مع أكثر املناطق شهرة في العالم في مجال 
األعمال  لرجال  التجارية  والتسهيالت  اخلدمات  تقدمي 
قبرص  جمهورية  أن  بل  التجارية  السفن  وحركة  والصناعة 
 50 من  جتاريًا عامليًا تنافس شهرتها أكثر  أيضًا مركزًا  أصبحت 

دولة تتفوق في هذا املجال.

ميكن للمستثمرين األجانب تسجيل الشركة من قبل املكاتب 
السلطات  من  ترخيص  على  واحلصول  بذلك  املختصة 
مهمًا  مركزًا  أيضا  قبرص  تعتبر  األمر.  لزم  إذا  املختصة 
األساطيل  أكبر  من  واحدة  باعتبارها  سجل  ولها  للشحن 
في  مسجلة  سفينة   1704 لها  حيث  العالم  في  التجارية 
إدارة  في  رئيسيًا  مركزًا  فإنها  ذلك،  على  وعالوة   .(2015)
أراضيها  على  السفن  إلدارة  شركة   60 لديها  حيث  السفن، 
في  املهمة  التجارية  األساطيل  من  كواحدة  أخيرًا  وصنفت 

العالم.

اخلدمات
الناجت  من   �  87.2 اخلدمات  قطاع  أو  الثالث  القطاع  يشكل 
يقدم  املضافة).  القيمة  (إجمالي   2015 لعام  احمللي  اإلجمالي 
قطاع اخلدمات مجموعة شاملة من اخلدمات بدًء من اخلدمات 
وتكنولوجيا  القانونية  اخلدمات  إلى  واحلسابية  املصرفية 
والتصميم  والهندسة  التجارية  واالستشارات  املعلومات 
يتم  التعليم.  وكذلك  الطبية  والرعاية  والتسويق  والشحن 
ذلك كله برسوم تشجيعية وبحذاقة مهنية من قبل مقدمي 
اخلدمات القبارصة، األمر الذي جعل من اجلزيرة مركزًا مرموقًا 

وامسًا موثوقًا به لرجال األعمال.

2015 فقد  زار  لعبت السياحة دورًا هامًا في االقتصاد في عام 
2.6  مليون سائح معظمهم من  قبرص في هذا العام أكثر من 
دول  ومن   (�  19.7) وروسيا   (�  39.2) املتحدة  اململكة 
أملــانيا  ومن    (� 5.2) اليـونان  ومن   (�  7.5) اسكنـدنافيا 

(4.2 �) وكان الدخل الذي حققته السياحة 2.1 مليار يورو.

املهنية  اخلدمات  قطاع  من  كل  أظهرها  التي  الرائعة  املرونة  إن 
والسياحة في أعقاب األزمة االقتصادية قد قوبل باإلطراء من 
كان  مما  أقل  ركود  إلى  وأدى  االئتماني  التصنيف  وكاالت  قبل 
عملية  تسريع  في  كبير  حد  إلى  وساعد  األصل،  في  متوقعا 

االنتعاش االقتصادي.

التاريخ
إلى  تاريخها  يرجع  القبرصية  احلضارة  أن  اآلثار  علماء  يؤكد 
(العصر  امليالد  قبل  العاشر  األلف  إلى  تعود  حيث  عام  12ألف 
باملالمح  اجلزيرة  احلديث).اكتست  احلجري  والعصر  احلجري 
اليونانيون  -األخيون  املسينيون  استعمرها  أن  بعد  اليونانية 
وفي  امليالد  قبل  عشر  واحلادي  عشر  الثالث  القرنني  بني  فيما 
املستوطنني  زحف  بدأ  امليالد  قبل  التاسع  القرن  منتصف 
مدينة  في  معظمهم  متركز  حيث  اجلزيرة  حنو  الفينيقيني 
كيتيون الساحلية. وكان من جراء ذلك أن وقعت قبرص حتت 
القرنني  بني  فيما  والفرس  واملصريني  األشوريني  سيطرة 
الثامن والرابع قبل امليالد. وفي عام 30 قبل امليالد وحتى عام 
اإلمبراطورية  من  جزًء  اجلزيرة  أصبحت  امليالد  بعد   330

قبرص. إلى  املسيحية  دخلت  الوقت  هذا  وفي  الرومانية 

اجلزيرة  تفقد  لم  الوافدة  املوجات  تلك  كل  من  وبالرغم 
ساللة  من  جزء  كونها  من  اليونانية  وهويتها  مسحتها 
امليالد  قبل   310 عام  منذ  الهيلينية  احلقبة  خالل  البطاملة 
اإلمبراطورية  من  جزًء  كانت  أنها  كما   .30 عام  وحتى 
330بعد  عام  بني  فيما  اليونانية  تتحدث  التي  البيزنطية 
شاهدًا  التراث  هذا  فالزال  1191ميالدي  عام  وحتى  امليالد 
اللغة  سادت  كما  هذا.  يومنا  حتى  ذلك  كل  على  حيًا 
حتى  احلقب  تلك  تلت  التي  القرون  في  والثقافة  اليونانية 
األجـنـبية  الـقـوى  سيـطــرة  تـحـت  قبرص  وقعت  عندما 
املــلــقب  إنـجلترا  ملك  األول  ريتشارد  حكم  منها  املتعاقبة 
فرسـان  الـدينـية  والـحـامـيات  األسـد  قـلب  بـريتشـارد 

الـفرجنة  وحكم   1192-1191 عــامي  بيـن  فـيـما  املـعبـد 
واألتراك   (1571-1489) والبـنادقــة   (1489-1192)
والـبريطانـييـن   (1878-1571) العـثمانـيـيـن 

.(1960-1878)

التحرير  معركة  اليونانيون  القبارصة  قاد   1955 عام  وفي 
واستمرت  البريطاني  االستعماري  احلكم  من  واالستقالل 
على  قبرص  حصلت   1960 عام  في   .1959 عام  حتى 
من  كل  وتقدمت  دستورية.  جمهورية  وأصبحت  استقاللها 
والتوقيع  اجلزيرة  استقالل  لضمان  وبريطانيا  وتركيا  اليونان 
مدينتي  في  عقدت  والتي  لذلك  املتضمنة  االتفاقيات  على 
بريطانيا  احتفظت  االتفاقيات  لهذه  وطبقًا  ولندن.  زيورخ 
هما  البريطانية  والقواعد  اجلزيرة.  في  سيادة  ذات  بقاعدتني 
على  ويقعان  ذيكليا  وقاعدة  أكروتيري/ابيسكوبي  قاعدة 

اجلزيرة. مساحة  من   �2.7 مسافة 

القبارصة  مشاركة  من  البد  كان  اآلخر  اجلانب  وعلى 
 7 بنسبة  البالد  في  للحكم  األتراك  والقبارصة  اليونانيني 
الذين  األتراك،  القبارصة  أعطى  الذي  األمر  وهو   3 مقابل 
مجموع  من   �18 نسبتهما  يتجاوز  ال  عددية  أقلية  ميثلون 
احلكومة  30�في  مقدارها  متثيل  نسبة  اجلزيرة،  في  السكان 
هذه  التمثيل  نسبة  إلى  الوطنية.وباإلضافة  واملؤسسات 
"الفيتو"على  االعتراض  حق  األتراك  القبارصة  أعطي 

الهامة. القرارات 



الطاقة
من أجل تعزيز أمن موارد الطاقة، وحتسني كفاءة طاقة البالد 

في  البدء  تقرر  فقد  االستراتيجي،  اجلغرافي  دورها  ودعم 

املنطقة  ضمن  الهيدروكربونية  املواد  عن  التنقيب 

من  االنتهاء  بالفعل  مت  وقد  لقبرص.  اخلالصة  االقتصادية 

جولتني من التراخيص أدت إلى إحراز اتفاقات للتنقيب في 

في  اخلالصة،  االقتصادية  املنطقة  من  مختلفة  أماكن  ست 

حني أن اجلولة الثالثة قيد التنفيذ. في 7 يونيو / حزيران عام 

الستغالل  التجارية  اجلدوى  دراسة  عن  اإلعالن  مت   ،2015

وجود  على  مؤكدًا  "أفروديت"،  الطبيعي  الغاز  حقل 

لالستخراج   القابل  الطبيعي  الغاز  من  كبيرة  احتياطيات 

هامة  نقطًة  اإلعالن  هذا  يشكل   .12 املنطقة  في  املكتشف 

إلى  الهيدروكربونات  اكتشافات  مرحلة  من  قبرص  النتقال 

مرحلة استغاللها. وفي الوقت نفسه تدرس احلكومة جميع 

السياسة  لتسيير  منها  األمثل  على  للحصول  اخليارات 

تقوم   أنها  حني  في  الهيدروكربونات،  يخص  مبا  االقتصادية 

حتقيقها   مت  التي  لالستثمارات  املدى  متوسطة  اآلفاق  بتعزيز 

ضمن النطاق الكامل  لصناعة النفط والغاز.

القطاع الثانوي
في  أساسي)  بشكل  والبناء  (التصنيع  الثانوي  القطاع  شكل 

أهم  احمللي.إن  اإلجمالي  الناجت  من   �10.5 بـ  يقدر  ما   2015 عام 

والتبغ  واملشروبات  الغذائية  املنتجات  هي  الصناعات 

واملنسوجات واملالبس واألحذية واملنتجات اجللدية واملنتجات 

املعدنية واملواد الكيميائية واملنتجات البالستيكية

التنمية الصناعية
السياسة  في  هامًا  عنصرًا  الصناعية  التنمية  تشكل 

األوروبي  االحتاد  إلى  قبرص  انضمام  ومع  للدولة.  االقتصادية 

البرامج  مختلف  في  باملشاركة  الفرصة  لها  أتيحت  فقد 

املتعلقة بالتكنولوجيا الصناعية وتطوير املنتجات والتسويق 

والتدريب املهني وبالتالي زيادة تعزيز عملية إعادة الهيكلة.

الطاقة  وزارة  تتبع  والتي  الصناعية  التنمية  خدمة  تهدف 

قطاع  منو  معدل  تسريع  إلى  والسياحة  والصناعة  والتجارة 

احلر.  السوق  ظروف  ضمن  التنافسية  قدرته  وتعزيز  الصناعة 

حوافز  من  عددًا  اخلدمة  هذه  خلقت  فقد  اإلطار  هذا  وفي 

االستثمار.



الواردات
يتم  الذي  االقتصادي  للمجال  طبقًا  الواردات  تصنف 
سلع  إلى  تصنف  املثال  سبيل  على  أجله،  من  استيرادها 
وزيوت  ووقود  تصديرها  إعادة  يتم  ومنتجات  استهالكية 
اإلحصاءات  وتشير  إنتاجية.  وسلع  النقل  ومعدات  تشحيم 
األول  املصدر  مازال  األوروبي  االحتاد  أن  إلى   2015 عام  في 
مجمـوع  من   �  72.3 بنسبة  وذلك  قبرص  في  للواردات 
واململكة  اليونان  من  تأتي  الواردات  هذه  معظم  أن  الواردات.  

املتحدة وايطاليا وأملانيا وهولندا واسبانيا.

الصادرات
 من أهم الصادرات التي تشتهر بها اجلزيرة، املنتجات الدوائية 
والبطاطس  احللومي  اجلبنة  رأسها  على  يأتي  التي  األجبان  و 
والذهب  واالمسنت  واملعادن  والزجاج  الورقية  واملنتجات 
والعصائر  والفاكهة  املكرر  والنحاس  واألمساك  واحلمضيات 
 2015 عام  إلحصاءات  وطبقًا  االتصاالت.  ومعدات  واخلضار 
فقد بلغت نسبة صادرات اجلزيرة إلى دول االحتاد األوروبي حنو 
51.6 � يذهب معظمها إلى اليونان وايرلندا واململكة املتحدة، 
26.6  �ومت  اآلسيوية  الدول  إلى  الصادرات  نسبة  بلغت  كما 

كذلك تصدير ما نسبته 8.9  � إلى دول أفريقية.

إعادة التصدير
عامليًا  مركزًا  قبرص  أصبحت  املميز  اجلغرافي  ملوقعها  نظرًا 
الشرق  أسواق  إلى  املتجهة  التصدير  إعادة  لصناعة  ضخمًا 
عام  في  التصدير  إعادة  نسبة  أظهرت  أوروبا.  ووسط  األوسط 

2015 زيادة بنسبة 27.4  �عن عام 2014.

القطاع األولي
 � يساهم القطاع األولي (معظمه قطاع الزراعة) بحوالي 2.3 

من الناجت اإلجمالي وذلك طبقا لألرقام املسجلة لعام 2015. إن 
البطاطس  هي  قبرص  بها  تشتهر  التي  الزراعية  احملاصيل  أهم 
تتشكل  كما  والزيتون.  والعنب  واحلمضيات  واحلبوب  واخلضار 
الثروة احليوانية في البالد من املاشية من األبقار واخلراف واملاعز 
واخلنازير والدواجن. وتشتهر قبرص أيضًا مبصائد األمساك على 

الشواطئ أو مراكب الصيد واملزارع السمكية.

املوارد الطبيعية
من أهم املوارد الطبيعية في اجلزيرة النحاس واجلبس والرخام 
توجد  التي  الطبيعية  واألصباغ  والبينتونايت  واألخشاب 
بكميات قليلة جدًا، أما فيما يخص شح موارد املياه في قبرص 
ومحطات  السدود  بإقامة  املشكلة  هذه  على  التغلب  مت  فقد 

حتلية املياه.

اللغات الرمسية
الرمسيتان  اللغتان  هما  التركية  واللغة  اليونانية  اللغة  تعتبر 
في  واسع  نطاق  على  االجنليزية  اللغة  تستخدم  فيما  لقبرص 

البالد.

الديانة
املسيحيني  من  اليونانيني  القبارصة  من  العظمى  األغلبية 
يتبعون الكنيسة القبرصية املستقلة للروم األرثوذكس. أما 
السنة.  املسلمني  من  غالبيتهم  في  فهم  األتراك  القبارصة 
يتبعون  الذين  املوارنة  منها  العدد  في  أصغر  جاليات  وهناك 
يتبعون  الذين  واألرمن  املارونية  الكاثوليكية  الكنيسة 
يتبعون  الذين  والالتني  األرمنية  االرثوذكسية  الكنيسة 

الكنيسة الكاثوليكية الالتينية .

التراث الثقافي
-   مستوطنات من العصر احلجري احلديث (كيروكيتيا)

- آثار ترجع إلى العصر الكالسيكي واالغــريقي والرومــاني        
     (سالمينـا، أوديون القدمية في بـافوس وأيضًا  فسيفساء 

      ذيونيسوس في بافوس)   
-كنـــائس بيـــزنطية والتينية (كنيســة السيـدة العـذراء 
    فورفيوتيسا-أسينـــو وكنيسـة القديس نيقــــوال تيس 

    ستيغيس  ودير كيكوس).

-حصون وقالع تعود إلى عصــر لوزينيان والبنـــادقة (بني 
      القرنني 12 -  16)، دير بـيالبايس، أســــوار البنادقة فــي      

     نيقوسيا القدمية وقلعة القديس هيالريون.
- مساجد (هالة سلطان ومسجد بيرقدار).

في  احلضاري  االرث  على  واحلفاظ  حلماية  خاصة  جهود  تبذل 
املناطق التي تقع حتت اإلحتالل التركي.

التعدد الثقافي 
للحضارات  طرق  مفترق  على  جغرافيًا  موقعًا  قبرص  حتتل 

وهي بذلك تعتبر جسر عبور حلضارات مختلفة.

مختلفة،  فترات  وعلى  عدة  قوى  من  للغزو  قبرص  تعرضت 
الثقافية  التأثيرات  استيعاب  من  متكنت  فقد  ذلك  ومع 
املختلفة. كان ملوقعها اجلغرافي واالستراتيجي أن جعل منها 
منوذجًا للتعايش املتناغم بني الثقافات املختلفة، حيث تتناثر 
في أحناء أراضيها اآلثار التاريخية والدينية من مختلف األنواع 

واملواضيع والفلسفات.

وبوصفها دولة عضو في االحتاد األوروبي فقد أسهم ذلك في 
التعايش  مثل  األوروبية  املثل  عليها  تقوم  التي  املبادئ  تعزيز 
والسعي  واالختالف  التنوع  واحترام  والتعاون  السلمي 

للتقارب في األفكار.



الصحة والرعاية االجتماعية
اخلدمات  قبل  من  قبرص  في  الصحية  الرعاية  توفير  يتم 
ستة  اآلن  يوجد  اخلاص.  الطبي  والقطاع  احلكومية  الطبية 
مستشفيات حكومية عامة ومشفيني حكوميني في الريف 
فضال  صحيًا،  مركزًا  و40  العصبية  لألمراض  ومستشفى 
وعدد  ومستوصفات  خاصة  وعيادات  مستشفى   73 عن 
اخلدمات  من  واسعة  مجموعة  تقدم  التي  املراكز  من  كبير 
لكل  طبيب  هناك  كان   2014 عام  وفي  املتخصصة.  الطبية 

295 شخص. 

جميع  لصاحل  شامل  اجتماعي  تأمني  نظام  وضع  مت  كما 
تغطية  إلى  التأمني  نظام  مزايا  ومتتد  وإناثًا،  ذكورًا  العاملني 
وإصابات  األرامل  وحاالت  واألمومة  واملرض  البطالة  حاالت 
من  وكجزء  ذلك،  إلى  إضافة  والوفاة.  العمر  وتقدم  العمل 
والتضامن  االجتماعية  الرعاية  لنظام  الشامل  اإلصالح 
جديدة  خطة   2014 عام  في  احلكومة  وضعت  االجتماعي، 

لضمان احلد األدنى لألجور.
 

على  تساعد  التي  اخلدمات  من  العديد  أيضًا  احلكومة  تقدم 
الطفل  رعاية  مراكز  مثل  لألفراد  االجتماعية  الرفاهية  تعزيز 
تأهيل  ومراكز  املسنني  رعاية  ودور  الكامل  اليوم  نظام  ذات 
للنازحني  مجانية  إقامة  أماكن  توفير  وأيضًا  املعاقني  ورعاية 

تقدم  كذلك  التركي.  العسكري  للغزو  نتيجة  ديارهم  من 
مالية  ومساعدات  التأجير  عند  ودعم  تسهيالت  احلكومة 

للمنظمات املدنية.

التعليم
املرحلة  من  بدًء  قبرص،  في  للتعليم  مراحل  عدة  هناك 
الثانوي  أو  العام  الثانوي  ثم  االبتدائي  التعليم  ثم  التمهيدية 
املهني الفني أو املعاهد دون مرحلة اجلامعة، وهناك املؤسسات 
يطبق  اخلاصة.  واملعاهد  املراكز  وكذلك  العالي  للتعليم  الرمسية 
ويكون  عامًا،   15 سن  حتى  اإلجباري  التعليم  نظام  قبرص  في 
التعليم في املراحل التمهيدية واالبتدائية والثانوية في املدارس 
الرمسية مجانًا. يوجد في قبرص ثالث جامعات حكومية، وتقع 
كل من جامعة قبرص واجلامعة املفتوحة في نيقوسيا بينما تقع 
أيضًا  هناك  ليماسول.  مدينة  في  للتكنولوجيا  قبرص  جامعة 

خمس جامعات 41 كلية ومعهدًا خاصًا للتعليم العالي. 

حتتل قبرص مركزًا مرموقًا في مجال التعليم العالي حيث يتابع 
الثانوية  املرحلة  استكمال  بعد  العالي  تعليمهم  الطالب  معظم 
بالنسبة  مهمة  للتعليم  الدولية  املعايير  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
لقبرص، حيث ميكن للطالب األجانب احلصول على تعليم عالي 

اجلودة في جو حميم آمن وبتكلفة معقولة.



الثقافة
تعزيز  على  التركيز  ويتم  كبيرة  أهمية  قبرص  في  الثقافة  تولى 
والفنون  والفولكلوري)  (احلديث  والرقص  واملوسيقى  األدب 
مهرجان  ينظم  ذلك  إلى  باإلضافة  واملسرح.  والسينما  املرئية 
فيه  يستضيف  عام  كل  مهرجانًا  (كيبريا)  اخلاص  الفنون 
البلدان  من  والعديد  واليونان  قبرص  من  والفرق  الفنانني 
واملوسيقى  واملسرح  األوبرا  عروض  ذلك  ويشمل  األخرى 

والرقص، وكذلك السينما ومعارض الفنون التشكيلية.

في  قبرص  متحف  فيها  مبا  املتاحف  من  الكثير  أيضًا  هناك 
نيقوسيا وهو األكبر من بني املتاحف األثرية. وحتتوي املتاحف 
على معروضات متثل تاريخ اجلزيرة، وتشمل اخلزف واملنحوتات 
التي  القطع  ومجموعات  واملجوهرات  املعدنية  والقطع 
اكتشفت في القبور واإليقونات البيزنطية باإلضافة إلى القطع 

الفنية واحلرف التقليدية.

عالوة على ذلك تعرض قاعة الفنون الوطنية مقتنيات وأعمال 
بتقدمي  أيضًا  القاعة  هذه  حتتفل  كما  املعاصر.  القبرصي  للفن 
معارض  وأيضًا  اخلارج  من  لفنانني  مختلفة  فنية  معارض 

للفنون التشكيلية للقبارصة.

لوزارة  التابعة  الثقافية  اخلدمات  دائرة  تنظم  ذلك  إلى  باإلضافة 
التعليم والثقافة معارض لفنانني قبارصة معاصرين في قبرص 
مع  الثقافية  التبادالت  إطار  في  املعارض  عن  فضًال  واخلارج، 

كما  الفنية.  واملعاهد  املتاحف  مع  بالتعاون  أو  األخرى  الدول 
عدد  في  القبارصة  الفنانني  اشتراك  دعم  أو  تنظيم  أيضا  يتم 

كبير من املعارض الدولية.

االعالم
واإلعالم  التعبير  حرية  إن  للرأي.  تامة  بحرية  قبرص  تتمتع 
واإلذاعة  الصحافة  قوانني  وفي  الدستور  في  مكفولة 

والتلفزيون ذات الصلة.
 

وحتى منتصف عام 2016 كان هناك:
- ست صحف يومية باللغة اليونانية واثنني باللغة اإلجنليزية

      وعدد كبير من الصحف والدوريات األسبوعية املتداولة
- مثان محطات تلفزيونية مجانية على مستوى اجلزيرة

- 18  محطة إذاعية على مستوى اجلزيرة و25 إذاعة محلية
- وكالة أنباء واحدة (وكالة األنباء القبرصية).

ذات  الكابل  شبكات  من  عدد  هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
أيضًا  قبرص  تقدم  اخلاصة.  الفضائية   والقنوات  االشتراك 
األخبار  ومراسلي  اإلعالم  وسائل  من  لعدد  قاعدًة  كونها 
األوسط.وخالل  الشرق  منطقة  إلى  إذاعية  تغطية  الدوليني 
السنوات األخيرة كان هناك أيضًا منوًا سريعًا  لعدد من وسائل 

اإلعالم عبر اإلنترنت في اللغتني اليونانية واإلجنليزية.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اإلحصاءات احليوية
10.9لكل الف نسمة 

6.9 لكل الف نسمة 

�0.2

79.8

 83.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عدد السكان (ديسمبر 2015)  احملافظات    

*املناطق التي ختضع لسيطرة احلكومة القبرصية

330 000

237 000

144 200

90 200

46 900

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





االقتصاد
بالرغم   من بقاء املشكلة السياسية دون حل منذ عام 1974 إال 
أن سياسة السوق احلرة في اجلزء الذي تسيطر عليه احلكومة 
القبرصية حققت نتائج اقتصادية باهرة ويعزى هذا النجاح 
تبني  مقدمتها  في  يأتي  متعددة  كثيرة  عوامل  إلى  الكبير 
سياسية اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق. وهناك أيضًا 
خللق  البالد  في  املتعاقبة  احلكومات  اتبعتها  التي  السياسات 
الكبيرة.  االقتصادية  املشروعات  على  قائم  اقتصادي  نظام 
واملؤهلة  املدربة  العمالة  من  بشرية  ثروة  وجود  إلى  باإلضافة 
وخالل  الطموحات.  هذه  في  بفاعلية  للمشاركة  عاليًا  تأهيًال 
العقدين املاضيني حتول االقتصاد القبرصي من االعتماد على 
أصبحت  كما  اخلفيفة.  والصناعات  اخلدمات  إلى  الزراعة 
قبرص اليوم مقصدًا سياحيًا شهيرًا باإلضافة إلى جناحها في 
خالل  من  تقدم  حيث  احلديث  االقتصادي  دورها  على  التأكيد 
ذلك  في  يساعدها  حيوية  وتسهيالت  خدمات  الدور  هذا 
من  األول  في  ومادية.  اجتماعية  أساسية  بنية  وجود 
يناير/كانون الثاني 2008 انضمت قبرص إلى نظام اليورو ومت 

طرحه كعملة رمسية ليحل مكان اجلنيه القبرصي.

اقتصاد  على  كبيرًا  تأثيرًا  العاملية  االقتصادية  لألزمة  وكان 
قبرص، ونتيجة لذلك، اضطرت احلكومة إلى طلب املساعدة 
املركزي  والبنك  األوروبية  املفوضية  من  املقدم  الدعم  آللية 
األوروبي وصندوق النقد الدولي ("الترويكا"). وقد أبرم اتفاقًا 
مع الترويكا في ربيع عام 2013، يهدف إلى استعادة االستقرار 
برنامج  عن  فضال  قرض  على  احلصول  فيه  اتفق  االقتصادي  

التكيف االقتصادي الكلي (مذكرة التفاهم).

التكيف  برنامج  من  قبرص  خرجت  سنوات،  ثالث  بعد 
االقتصادي، في 31 مارس/آذار عام 2016 ، بعد أن جنحت في 

واملصرفية  املالية  بالشؤون  تتعلق  التي  البنود  تنفيذ 
خرجت  والتحديات الهيكلية، مما أعطى إشارات أن قبرص قد 

من الركود.

النقد  وصندوق  اليورو  مجموعة  في  املسئولون  أثنى  وقد 
الدءوب  عملها  وعلى  قبرص  على  األوروبي  واالحتاد  الدولي 
حتققت،  التي  الهامة  اإلجنازات  على  وكذلك  بالتزامها  بالوفاء 
لإلعجاب  املثير  التحول  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  والتي 
 ،2015 عام  في  اإليجابي  النمو  إلى  عاد  الذي  لالقتصاد 
واستعادة  املصرفي،  القطاع  واستقرار   �  1.7 بنحو  وتوسع 
الدين  وخفض  املستمر،  الطريق  في  ووضعه  املالي  الوضع 
والترقية  العاملية   املال  أسواق  إلى  الوصول  وإعادة  العام، 
جلدارتها  الدولية  التصنيف  وكاالت  قبل  من  املستمرة 

االئتمانية.

وقد مت التأكيد على أن احلكومة قد أعلنت التزامها باحملافظة على 
تعزيز  ومواصلة  واملالي   الكلي  لالقتصاد  احلكيمة  سياساتها 
احملافظة  إلى  أيضًا  احلكومة  تهدف  كما  الهيكلية.  اإلصالحات 
على املزايا التي تتمتع بها قبرص، مثل البنية التحتية املتطورة 
القدرة  حتسني  لزيادة  وذلك  املالئم،  الضريبي  والنظام 

التنافسية لالقتصاد.

وعالوة على ذلك، فقد لوحظ أن االستكشافات األخيرة للغاز 
اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  في  حدثت  والتي  الطبيعي 
الغاز  من  كبيرة  احتياطيات  وجود  عن  كشفت  قد  لقبرص 
في  لقبرص  كبيرة  إيرادات  آثار  لها  سيكون  والتي  الطبيعي، 

املدى املتوسط.



خرائط
أحداث وتواريخ

مراجع
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االحتـــــاد  األوروبــــــي



أحداث وتواريخ:
يعود تاريخ قبرص املدون إلى األلف  العاشر قبل امليالد.

األلفية الثانية واألولى قبل امليالد :  اليونانيون األخيون استقروا في قبرص وجلبوا معهم الثقافة اليونانية إلى اجلزيرة.

قبرص مقاطعة في اإلمبراطورية الرومانية. 30 قبل امليالد-330 ميالديًا: 

قبرص مقاطعة في اإلمبراطورية البيزنطية. 330 ميالديًا-1191:  

قبرص حتت حكــم الصليبني. فرســان املعبد واللوزينيان الفرجنة  (1489-1192)     : 1571 - 1191
والبنادقة  (1489– 1571).      

قبرص حتت االحتالل العثماني.     ::1878-1571

قيام اإلمبراطورية العثمانية بتأجير قبرص لبريطانيا.      :1878

قيام بريطانيا بضم قبرص إليها بعد حتالف تركيا مع أملانيا في احلرب العاملية األولى.     :1914

مبوجب معاهدة لوزان ختلت تركيا عن جميع حقوقها في قبرص.     :1923

إعالن قبرص مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني.     :1925

قيام القبارصة اليونانيون بانتفاضتهم األولي ضد احلكم البريطاني.        :1931

قيام اليونان بدعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة ببحث مسألة احلكم الذاتي لقبرص.       :1954

اندالع املقاومة من جانب القبارصة اليونانيني ضد االستعمار البريطاني.     :1959-1955

من  ولندن  زيورخ  في  نوقشت  التي  االتفاقات  مبوجب  استقاللها  على  قبرص  حصول        :1959
جانب كل من اليونان وتركيا وبريطانيا العظمى.



إعالن قيام اجلمهورية القبرصية في السادس عشر من أغسطس/آب. 1960 (16 أغسطس):  

وزعماء  تركيا  رفضتها  التي  الدستورية  اإلصالحات  ملناقشة  مكاريوس  الرئيس  دعوة       :1963
القبارصة األتراك. اندالع حركات التمرد من جانب املتطرفني من القبارصة األتراك.

وصول قوات األمم املتحدة حلفظ السالم واملعروفة باسم أونفيسيب. قيام تركيا بقصف       :1964
قبرص وتهديدها بغزو اجلزيرة.

إطالق تركيا مجددا تهديداتها بغزو قبرص.       :1967

حلل  املتحدة  األمم  رعاية  حتت  األتراك  والقبارصة  اليونانيني  القبارصة  بني  املباحثات  بدء       :1968
النزاع بني الطائفتني.

حدوث انقالب ضد حكومة اجلمهورية القبرصية من جانب النظام العسكري احلاكم في  1974 (15 يوليو):  
اليونان.

قيام تركيا بغزو قبرص على مرحلتني واحتالل  36.2  � من أراضي اجلزيرة. 1974 (20 يوليو):  

قيام زعماء القبارصة األتراك مبساندة من حكومة أنقرة باإلعالن من جانب واحد عن قيام      :1983
األمن  مجلس  دفع  مما  البالد.  من  احملتل  اجلزء  في  قبرص"  لشمال  التركية  "اجلمهورية 

استقالل  احترام  على  والتأكيد  العمل  هذا  إلدانة  الدولية  املنظمات  وجميع  الدولي 

وسيادة اجلمهورية القبرصية على أراضيها. كما  قام  مجلس األمن  الدولي بالتأكيد على 

عدم مشروعية هذه احلركة االنفصالية.

قيام قبرص بتقدمي طلبها للحصول على عضوية السوق األوروبية املشتركة.      :1990

بدء مباحثات االنضمام بني قبرص واالحتاد األوروبي.      :1998

قيام اجلمهورية القبرصية بتوقيع معاهدة االنضمام لالحتاد األوروبي في أثينا. 2003 (16 أبريل):  

تلبي  ال  ألنها  اخلامس)  (التعديل  أنان  خطة  كاسحة  بأغلبية  اليونانيون  القبارصة  رفض  2004 (24 أبريل):  
تطلعاتهم األساسية، بينما قام القبارصة األتراك بتأييد هذه اخلطة.

السلطة التشريعية
مجلس النواب

واحد  تشريعي  مجلس  قبل  من  التشريعية  السلطة  متارس 

ويتم انتخاب أعضائه ملدة خمس سنوات. كان مجلس النواب 

منهم  وثالثون  خمس  نائبًا،  خمسني  من  يتكون  إنشائه  حني 

من القبارصة اليونانيني وخمسة عشر من القبارصة األتراك. 

ست  مقعدًا،  مثانني  إلى  املقاعد  عدد  زيادة  مت   1985 عام  في 

وعشرون  وأربع  اليونانيني  للقبارصة  مخصصة  وخمسون 

مقعدًا محفوظة لنواب القبارصة األتراك. في أعقاب انسحاب 

نواب القبارصة األتراك عام 1964 مارس املجلس عمله من قبل 

أعضاء القبارصة اليونانيني فقط.

والتي  والالتينية  واألرمنية  املارونية  الدينية  الطوائف  أما 

تصوت كجزء من الطائفة اليونانية فإنها تنتخب ممثًال إضافيًا 

واحدًا من طائفتها. هؤالء املمثلون ال يتمتعون بحق التصويت 

في  املشاركة  دون  ولكن  االجتماعات  حضور  لهم  ويحق 

القضايا  بشأن  معهم  التشاور  ويتم  النواب  مجلس  مداوالت 

ذات األهمية واملتعلقة بطائفتهم.

يتم تنصيب رئيس اجلمهورية أمام أعضاء مجلس النواب. منذ 

1964 فإن  عام  شاغرًا في  الدولة  رئيس  منصب نائب  أن أصبح 

بالنيابة  اجلمهورية  رئيس  مبهام  يقوم  النواب  مجلس  رئيس 

وذلك في حال غياب أو عجز مؤقت لرئيس اجلمهورية.

السلطة القضائية 
عن  ومستقلة  منفصلة  كقوة  القضائية  السلطة  تأسيس  مت 

اختصاصها  مجال  في  بذاتها  مستقلة  وهي  الدولة،  سلطتي 

وسلطتها وفي النظر في الدعاوى والفصل فيها.

احملكمة العليا 
من  تتكون  اجلمهورية،  في  محكمة  أعلى  هي  العليا  ااحملكمة 

من  واحدًا  اجلمهورية  رئيس  ويكون  القضاة  من  عشر  ثالثة 

أي  دستورية  في  للنظر  السلطة  العليا  احملكمة  لدى  هؤالء. 

قانون أو أي صراع على السلطة الذي ينشأ بني أي من أجهزة 

وحتدد  تنظر  فإنها  ذلك،  إلى  وباإلضافة  اجلمهورية.  سلطات  أو 

في أي طعن يقوم به رئيس اجلمهورية فيما يتعلق بالتوافق مع 

الدستور ألي قانون يتم سنه من قبل مجلس النواب. ومبا أنها 

االختصاص  فلديها  للجمهورية،  النهائية  االستئناف  محكمة 

الدنيا  احملاكم  من  الصادرة  األحكام  جميع  في  والبت  النظر  في 

واملتعلقة في املسائل املدنية واجلنائية. تعمل احملكمة العليا أيضًا 

كمحكمة انتخابية لديها القدرة على االستماع وتقدمي عريضة 

كذلك  للجمهورية.  االنتخابية  القوانني  بتفسير  يتعلق  فيما 

مع  البحرية  لألركان  محكمة  باعتبارها  أيضا  تعمل  فإنها 

االختصاص األصلي واالستئناف.



قبرص في لمحة

أصبحت اجلمهورية القبرصية عضوًا في االحتاد األوروبي. 2004 (األول من مايو):  

وافق رئيس اجلمهورية وزعيم القبارصة األ تراك على مجموعة املبادئ (اتفاق الثامن  2006 (8 يوليو):   
من يوليو/متوز) من أجل املضي قدمًا في عملية السالم.

انضمت قبرص إلى منطقة اليورو . 2008 (األول من يناير):  

مباشرة  مفاوضات  باطالق  األتراك  القبارصة  وزعيم  قبرص  جمهورية  رئيس  قام  2008 (الثالث من سبتمبر): 
وكاملة بشأن القضية القبرصية.

احتفلت قبرص بالذكرى اخلمسني الستقاللها. 2010 (األول من أكتوبر):  

تسلمت قبرص للمرة األولى الرئاسة الدورية ملجلس االحتاد األوروبي. 2012   (1يوليو - 31 ديسمبر): 

وافق رئيس جمهورية قبرص وزعيم القبارصة األتراك في بيان مشـــترك على إقامة   2014  ( 11فبراير ):  
جولة جديدة من املباحثات حلل األزمة القبرصية.     

استئناف املفاوضات حلل القضية القبرصية بني رئيس اجلمهورية   والزعيم القبرصي   2015 ( 15 مايو):   
                                                                                                                                  تركي حتت رعاية األمم املتحدة.



املراجع 
للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة املواقع التالية:

www.cyprus.gov.cy    :جمهورية قبرص

www.presidency.gov.cy   :رئاسة اجلمهورية القبرصية

www.parliament.cy  :مجلس النواب

 www.moi.gov.cy/pio :مكتب الصحافة واالعالم

www.mfa.gov.cy  :وزارة اخلارجية

www.mod.gov.cy  :وزارة الدفاع

www.moa.gov.cy  :وزارة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة

www.mjpo.gov.cy  :وزارة العدل والنظام العام

www.mcit.gov.cy  :وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة

www.mlsi.gov.cy  :وزارة العمل والرعاية والتأمينات االجتماعية

www.moi.gov.cy  :وزارة الداخلية

www.mof.gov.cy   :وزارة املالية

www.moec.gov.cy   :وزارة التعليم والثقافة

 www.mcw.gov.cy   :وزارة النقل واالتصاالت واالشغال

www.moh.gov.cy  :وزار ة الصحة

www.dgepcd.gov.cy :االدارة العامة للبرامج األوروبية والتنسيق والتنمية

www.mof.gov.cy/cystat  :اخلدمات اإلحصائية

www.centralbank.gov.cy   :البنك املركزي

www.visitcyprus.org.cy  :منظمة السياحة القبرصية

www.cna.org.cy  :وكالة األنباء القبرصية

جمهورية قبرص 
الدولة

باللغة  ذميقراطيا"  "كيبرياكي  باسم  رمسيًا  قبرص  تعرف 

و"ريبابليك  التركية  باللغة  جمهوريتي"  و"كبريس  اليونانية 

أوف سايبرس" باللغة االجنليزية.

يوم االستقالل: األول من أكتوبر /تشرين األول.

عام  البريطاني  االستعمار  من  استقاللها  على  قبرص  حصلت 

واحتلت  قبرص  تركيا  غزت   1974 عام  صيف  وفي   ،1960

اجلزيرة  عبر  النار  إطالق  وقف  خط  ليمتد  أراضيها،  �من   36.2

بذلك  مقسمًا  (نيقوسيا)  ليفكوسيا  العاصمة  قلب  ويقطع 

املدينة والبلد.

األجنبي  االحتالل  حتت  يرزح  الشمالي  اجلزء  أن  من  الرغم  على 

املعترف  الشرعية  الوحيدة  الدولة  هي  قبرص  جمهورية  أن  إال 

بها دوليًا والتي لها حق السيادة على كامل أراضيها مبا في ذلك 

القسم احملتل من قبل تركيا.

العلم
أصبحت  بعدما   1960 عام  في  قبرص  جمهورية  علم  حتديد  مت 

قبرص دولة مستقلة ذات سيادة.

 pantone)النحاسي باللون  جتسيد  مع  بيضاء  العلم  خلفية 

حتتها  من  ويوجد  العلم  وسط  في  قبرص  خلريطة   (1385C

 ( pantone 574 C) غصني زيتون متقاطعني باللون األخضر

اسم  أن  يقال  إذ  أولها  مزدوج،  رمز  ذو  النحاسي  يعتبراللون 

القبارصة  للمحليني  القدمي  (باللفظ  النحاس  يعني  اجلزيرة 

منذ  بالنحاس  قبرص  اسم  ارتباط  هو  وثانيها  أوبالسومرية)، 

لهذه  هامًا  ومصدرًا  رئيسيًا  منتجًا  اجلزيرة  كانت  حيث  القدم  

املوارد املعدنية. أما غصني الزيتون فيرمزان إلى السالم .

الشعار
شعار قبرص عبارة عن حمامة بيضاء حتمل في منقارها غصن 

املعدن   (pantone 1385 C) النحاس  بلون  درع  داخل  زيتون 

 1960 العام  ويكتب  به  القدم  منذ  به  قبرص  اسم  ارتبط  الذي 

زيتون  غصني  الدرع  ويعانق  احلمامة،  حتت  األبيض  باللون 

متقاطعني باللون األخضر (pantone 574 C)  واللذين يرمزان 

مع احلمامة البيضاء إلى السالم. 
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