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مقدمة
إن هذا الدليل موجه لغير مواطني اإلتحاد األوروبي الذين حصلوا على الحماية الدولية في رومانيا (حالة الالجئ ،الحماية الفرعية)
ولهؤالء الذين يقيمون بشكل قانوني ¹وقَدِموا إلى رومانيا للدراسة ،أو كأفراد من عائلة مواطنين رومانيين ،أو ألجل العمل.
يضم هذا القسم معلومات عامة عن رومانيا وشعبها ،والتفاعل مع الحقوق والواجبات األساسية في المجتمع الروماني ،باإلضافة إلى
معلومات أخرى مفيدة من أجل التعامل مع التوقعات وإدارة عملية اإلندماج في رومانيا.
تقع رومانيا في نقطة العبور بين الشرق والغرب ،ومن ثم فإنك تشعر في هذا البلد وكأنك في وطنك.

إجعل رومانيا وطنك!

مالحظة:يُرجى مالحظة أن المعلومات التي تشير إلى األرقام ،مثل مستوى الحد األدنى لألجور أو المساهمة في برنامج التأمين
الصحي العام الروماني ،تعكس الوضع في تاريخ إصدار المنشور ألغراض تجريبية ،يوليو .8102وهذا األرقام عرضة للتغيير
المتكرر .ومن ثم ،ينبغي النظر إليها بإعتبارها أمثلة بسيطة.
 ¹مواطنو دولة أخرى
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.1مرحبًا بكم في رومانيا!
أساليب التحية
هيا بنا نبدأ الرحلة التوجيهية بالترحيب بيك فيي روميانيييا .ييقيول
اليروميانييييون !Bine ai venit:أو  ،!Bun venitتصيافيحييوا
بأيديكم ،أو تعانقوا وقبلوا الوجنتين.
بين الغرباء أو في المواقف الرسمية
تختلف أساليب التحية حسب المنطقة والوقت من اليوم والموقف،
صا أكيبير
عندما يتقابل األشخاص ألول مرة أو عندما يقابلون شخ ً
سينًييا ،بييغيض الينييظير عيين الييمينييطيقيية ،فييإنييهيم ييقييوليونBună :
( !dimineațaصباح اليخييير!) فيي الصيبياح !Bună ziua
(طاب ييوميك!) بييين اليظيهيييرة واليغيروب و!Bună seara
(مساء الخير!) بين فيتيرة اليغيروب ومينيتيصيف اليليييل .وعينيدميا
يغادرون ،فإنهم يقولون ( !La revedereمع السيالمية!) وفيي
المساء( !Noapte bună ،!Seară bună:أتمنى لك أمسية/

يشيع التصافح باليد عندما يتقابل الناس للمرة األولى ويعرفون
أنفسهم .ويتم هذا التصافح بطريقة موجزة وصارمة .وإلظهار
اإلحترام واألدب تجاه السيدات ،يقبّل الرجال اليد اليمنى للسيدة.
بين األصدقاء والجيران
أشهر أساليب التحية بين األصدقاء والجيران !Servus،!Salut
(وهي تُستخدم في األغلب في ترانسيلفيانيا)( !Ciao ،تُستخدم فيي
األغلب في المدن الكبيرة في غرب رومانيا) ،و.Bună
ويشيع التصافح باليد عندما يقوم رجالن بتحية بعضيهيميا بيعيضًيا،
ونادرا ما يتصيافيح األطيفيال والشيبياب
وتميل السيدات إلى العناق.
ً
ً
باليد ،ويلوحون بيدهم ببساطة ويقولون مرحبًا! (أهال!)

ليلة سعيدة!)

األسماء
لدى الرومانيين إسم أول واسم أخير (العائلة أو اللقب) ،كما ينتشر
جدًا اإلسمين على نطاق واسع جدًا .ويشترك االسم األخير بين
جميع أفراد األسرة ،وهو اسم عائلة األب أو تركيبة من أسماء
أسرة الوالدين (مثل يوان ماتييسكو فارجا
(I o a n
Mateescu
) Varga

باسم العائلةً .
فمثال ،السيد /إيونسكو ( )Ionescuأو السيدة /
إيونسكو ( ،)Ionescuوستستخدم االسم األول بشكل أساسي
مع األصدقاء أو زمالء العمل .وإذا كنت ال تعرف كيفية مخاطبة
شخص ،يمكن أن تسأله :بم َ أدعوك؟

عندما ال تعرف الشخص جيدًا أو عندما تتحدث مع موظفي الخدمة
المدنية في المؤسسات ،إستخدم مصطلح السيد أو السيدة متبوعًا

لغة الجسد
وبصرف النظر عن الشكليات في هذه الحالة ،يعتبر اإلتصال
النظري مهم جدا ً بالعين أهمية كبيرة جدًا ،حيث إن تجنب
اإلتصال

بالعين قد يعتبر عالمة على الضيعيف أو عيدم األميانية أو سيوء
الخلق .ومن ناحية أخرى ،قد يؤدي النظر بإهتمام شديد إلى عيدم
شعور الشخص باإلرتياح.
يفضل الرومانيون في المحادثات الرسمية الحيفياظ عيليى بيعيض
المسافة بينهم إال أنه أثناء التحدث مع األصدقاء واألقارب ،فإنهم
غالبًا ما يلمس بعضهم بعضًا عرضًا.

المحادثة
تعد األسئلة عن العمر واإلنتماء السياسي والراتب والممتلكات وأسعار شراء العناصر والمعتقدات الشخصية والدين في السياقات
الرسيمة أسئلة شخصية للغاية ويجب تجنبها .ويتحدث الرومانيون في المحادثة غير الرسمية عن حياتهم الشخصية والمهنية.
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المفردات الرئيسية
ً
ً
وسهال!
/أهال
مرحبًا!

!Bună!/Salut

إسمي جورج/أنا جورج

Mă numesc/Sunt George

كيف حالك؟

?Ce faci

شكرا!
أنا بخير،
ً

!Bine, mulțumesc

وداعًا!  /مع السالمة!

!La revedere! / Pa
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.2رومانيا :استعراض موجز
الموقع الجغرافي

تقع رومانيا في الجزء الجنوبي الشرقي من
أوروبا ،وتشترك في حدودها مع المجر إلى
الشمال الغربي ،وصربيا إلى الجنوب الغربي،
وبلغاريا إلى الجنوب ،والبحر األسود إلى
الجنوب الشرقي ،وأوكرانيا إلى الشرق وإلى
الشمال ،وجمهورية مولدوفا إلى الشرق.

صورة لخريطة رومانيا وجيرانها

كيلومترا مربعًا
تبلغ مساحة رومانيا 239.391
ً
وهي ثاني أكبر بلد في المنطقة بعد بولندا .وتُعد
رومانيا الدولة السابعة في اإلتحاد األوروبي من
حيث عدد السكان ،إذ يبلغ عدد سكانها 19.5
مليون نسمة (بحسب تقديرات األمم المتحدة في
مايو  )2018المنطقة الزمنية هي توقيت غرينيتش
 +ساعتين ( .(GMT + 2

صورة لخريطة أوروبا مع إبراز رومانيا بها

المناخ
ثمة اختالفات إقليمية كبيرة في المناخ بين المناطق المخيتيليفية فيي
رومانيا.تتمتع رومانيا بمنياخ قياري ميعيتيدل يينيقيسيم إليى أربيعية
فصول متميزة.
الربيع :يمتد في الفترة من مارس إلى مايو وهو فصل لطييف ذو
صباح ومساء بارد وأيام دافئية نسيبييًيا .وييبيليغ ميتيوسيط درجيات
الحرارة من  15إلى  20درجة مئويية فيي مياييو .تصيبيح أيياميه
أطول ،ويذوب الثلج فيي اليجيبيال ،وتيميتيليئ األشيجيار بياليزهيور
ويتحول العشب مرة أخرى إلى اللون األخضر.
الصيف :يمتد في الفترة من يونيو إلى أغسطس وهو فصل دافيئ
جدًا ويصبح أكثر دفئًا حتى في شيهيري ييوليييو وأغسيطيس ذوي
األيام المشمسة الطويلة .تكيمين أهيم اليمينياطيق فيي الصيييف فيي
األراضي المنخفضة في جنوب وشرق رومانيا .ودائ ًما ميا تيكيون
درجات الحرارة أكثر برودة في الجبيال .خيالل فصيل الصيييف،
يمكن أن تكون درجات الحرارة في المتيوسيط مين  30إليى 35
درجة مئوية.

الخريف :يمتد في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر وهو فصل جاف
وبارد ،تنبت الحقول واألشجار خالله أوراق الشجر الملونة.
تنخفض درجات الحرارة عن شهر الربيع وتصبح أيامه أقصر.
الشتاء :يمتد في الفترة من ديسمبر إلى فبيرايير وهيو فصيل ييتيسيم
بالبرودة وال سيما في الجبال .وقد تتساقط الثلوج بغزارة في جميييع
أنحاء البالد من ديسمبر إلى مينيتيصيف فيبيرايير إال أن ذليك ليييس
حتميًا .وتُعد ميركورا تشيييوك ( )Miercurea Ciucمين أروع
األقطاب في ترانسيلفانيا ،حيث تنخفض درجيات اليحيرارة إليى ميا
دون الصفر ،حتى أقل بكثير من الصفر في بعض األحيان (15 -
درجة مئوية)
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التضاريس
تتكون رومانيا بالتساوي من الجبال والهضاب والسهول.

صورة لخريطة طبيعية لرومانيا

الجبال :رغم أن جبال الكاربات Carpathian
)(Mountains
ليست في علو جبال األلب  ،إال أنها وجهه شهيره
لألنشطه الترفيهيه  ،بما في ذلك :
ً
التزلج  ،التسلق  ،القيام بنزهات طويله سبرا على
األقدام  ،ركوب الدرجات والتجديف النهري .

صورة لجبال كاربات

التالل والهضاب :هضبة تيرانسيييليفيانيييا داخيل قيوس
اليكيياربيات وهضيبيية الينييهير فيي الشييميال اليغييربييي
وهضبة مولدافيا في الشرق وهضيبية دبيروجية فيي
الجنوب الشرقي.

صورة للتالل والهضاب

األنهار :ينبع  %98مين أنيهيار روميانيييا مين
جبال الكاربات .عادة ما تتسم التدفقات العليويية
بروعتها وتضم العديد من اليودييان واليكيهيوف
والمنحدرات.

صورة لشبكة الهيدروجرافيك
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ً
فضال عن التجارة الدولية
يتدفق ثاني أطول نهر في أوروبا -نهر الدانوب  -عبر جنوب رومانيا .وهو طريق مائي مهم للشحن البحري
والرحالت السياحية .وينهي نهر الدانوب رحلته في جنوب شرق رومانيا .يشكل النهر الذي ينقسم إلى  3فروع (شيليا ،سولينا ،سيفينيتيو
ً
فضيال
جيورجي)( )Sfântu Gheorghe،Sulina،Chiliaدلتا الدانوب .وهي عبارة عن محمية للمحيط الحيوي التابع لليييونسيكيو
عن كونها أراضي رطبة محمية وموطن طبيعي لألنواع النادرة من النباتات والحيوانات.

البحيرات :يوجد حوالي  3500بحيرة في رومانيا يتيراوح
معظمها بين بحيرة صغيرة أو متوسطة اليحيجيم .وأكيبيرهيا
األهوار والبحيرات الساحلية على شياطيئ اليبيحير األسيود،
مثل الرازيم وسينوي )(Razim and Sinoe.

صورة لدلتا نهر الدانوب

البحر األسود :هو بحر قاري يتسم بيانيخيفياض اليميد واليميليوحية
ودرجات حرارة المياه التيي تيتيراوح مين  25إليى  30درجية
مئوية في فصل الصيف.وتعد شواطئه اليرميلييية اليواسيعية اليتيي
تواجه الشرق والجنوب الشرقي من المعاليم السييياحييية اليميهيمية
الجذابة للسائحين من شهر مايو حتى سبتمبر.

صورة للبحر األسود

التربة والموارد المعدنية :يصلح ما يقرب من ثلثي أراضي اليبيليد
للزراعة ،وتمثل األراضيي الصياليحية ليليزراعية حيواليي ،%40
والمراعي  ،%19وتمثل مزارع الكروم والبساتييين حيواليي %5
من إجمالي مساحة األراضي.
تتركز احتياطيات النفيط فيي سيفيوح جيبيال اليكياربيات اليجينيوبييية
والشرقية وفي البحر األسيود .تيوجيد رواسيب كيبيييرة مين اليغياز
الطبيعي في هضبة ترانسلفانيا.
ثمة رواسب ركاز حديدية مهمة في جبال بويانا روسكو Poiana
ً
فضال عن
) )Ruscă Mountainsومناطق بانات ودبروجة

الميوجيودة فيي جيبيال هيارغيييتيا ))Harghita Mountains
الكاربات الشرقية).تتركز ميعيظيم اإلحيتييياطيات اليميعيدنييية غييير
الحديدية في الشمال الغربي ،وال سييميا فيي جيبيال مياراميورييش
وأبو سيني )Maramureș and Apuseni Mountains
)ويقع بعض أكيبير رواسيب اليذهيب فيي أوروبيا أيضًيا فيي أبيو
سيني.توجد كميات كبيرة من الملح النيقيي فيي :سيالنيييك ،تيورك
أوكين ،أوكيين مييورييس ،بييراييد وكياسييييكيا (Tîrgu ،Slănic
(Praid and Cacica ،Ocna Mureș ،Ocna

األديان والمدن

تنقسم رومانيا إلى  41مقاطعة مكونية مين مينياطيق حضيريية
(مدن وبلدات) ومناطق ريفية (البلدييات ،بيميا فيي ذليك قيريية
واحدة أو عدة القرى  )sate) -ييعيييش سيكيان روميانيييا فيي
 320مدينة وبلدة و 2.181بلدية ،و  12.951قرية.

صورة لخريطة توضح المقاطعات
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وتوجد  4مناطق تاريخية -مولدافيا ومونتنيا وترانسيلفانيا ودبروجة (Transylvania and ،Muntenia ،Moldavia
) ،Dobrogea.وإن كان يوجد إختالفات طفيفة من حيث الثقافة ومستوى التنمية ،إال أن شكل الحكومة والتشريع والحكم هو نفسه في
جميع أرجاء البالد.
بيد أننا نتحدث اليوم عن تسع مناطق ليس لها وضع إداري ميحيدد (بياليتيرتيييب األبيجيدي) :بيانيات ،وبيوكيوفييينيا ،وكيرسييينيا ،ودبيروجية،
(،Dobrogea ،Crișana ،Bucovina ،Banat
وماراموريش ،وميوليدافيييا ،وميونيتييينيييا ،وأوليتييينيييا وتيرانسيييليفيانيييا
Oltenia and Transylvania) ،Muntenia ،Moldova ،Maramureș
بناء على متطلبات اإلتحاد األوروبي ( ،)EUتنقسم رومانيا إلى ثماني مناطق إنمائية ليس لها وضع إداري.ويهدفوا إلى تنسيق التنمية
ً
فضال عن جمع اإلحصاءات اإلقليمية .وتسمى جميع
اإلقليمية بصورة أفضل ،وتخصيص تمويل اإلتحاد األوروبي ومشروعات التنمية
المناطق بحسب موقعها الجغرافي باستثناء بوخارست  -إلفوف  ( Bucharest – Ilfov(.وهم:
الشمال الشرقي :سوتشافا وبوتوشاني ونيامتس وياش وباكاو وفاسلوي (Bacău and ،Iași ،Neamț ،Botoșani ،Suceava
)Vaslui
الجنوب الشرقي :فرنتشيا وغاالتس وبيوزاو وبيراييال وتيوليتيشيييا
وكييونسييتييانييتييسييا (،Brăila ،Buzău ،Galați ،Vrancea
Constanța) ،Tulcea
الجنوب :إيالوميتا وكاالراش وجورجيو وتيليورمان ارجيش
وديمبوفيتسا ويراهوفا (،Giurgiu ،Călărași ،Ialomița
Prahova) ،Dâmbovița ،Argeș ،Teleorman
الجنوب الغربي :أولت ودولج وميهيدينيتيس وغيورج وفيالسيييا (
Vâlcea) ،Gorj ،Mehedinți ،Dolj ،Olt
الييغييرب :كيياراس-سيييييفيييييرييين وتيياميييييوس وهييونيييييدوارا وأراد
)Arad) ،Hunedoara ،Timoș ،Caraș-Severin
الشمال الغربي :بيهور وسالج وساالج وبيستريتا-نياسيود وسياتيو
مييييياري ومييييياراميييييورييييييش ( ،Sălaj ،Cluj ،Bihor
Maramureș) ،Satu Mare ،Bistrița-Năsăud
المركز :موريس وألبا
صورة لخريطة توضح األقاليم وسيبيو وبراشوف وكوفاسنا وهارغيتا
)،Brașov ،Sibiu ،Alba ،Mureș
(Harghita ،Covasna
أكبر المدن هي بوخارست (يسكن فيها أكثر من  2.1مليون نسمة) ،وياش ( ،)371,000وتيييميييشيوارا ( ،)331,000وكيليوج نيابيوكيا
) ،)323,000وكونستانتسا ( ،)315,000وكرايوفيا( ،)303,000وغياالتيس ( ،)302,000وبيراشيوف ( ،)290,000وبيليويشيت
)  ،)230,000وأوراديا (.²(221,000
بوخارست هي عاصمة رومانيا وأكبر مدنها .تقع في جنوب شرق رومانيا على ضفاف نهر ديمبوفيتسا بمسافة أقل من  10كم شمال نهر
ازدهارا في رومانيا وواحدة من المراكز الصناعية الرئيسية ومراكز النقل في
الدانوب والحدود البلغارية .وتعد بوخارست المدينة األكثر
ً
)(Municipiul Bucureștiأوروبا الشرقية ،وتعرف إداريًا باسم "بلدية بوخارست"  ،وتحظى بنفس المستوى اإلداري المعمول به في
المقاطعات الوطنية ،حيث تنقسم إلى ست قطاعات يحكم كل قطاع رئيس بلدية محلي.

السكان
إستنادا ً إلى تعداد السكان واإلسكان لعام  ،³2011وهو آخر إحصاء  12000من جمهورية مولدوفا وتركيا والصين وسوريا وحوالي
سا من
رسمي ،وصل عدد سكان رومانيا إلى  20.112.141نسمة قدرت  3900يتمتعون بحالة الجئ أو حماية فرعية (قادمين أسا ً
األمم المتحدة عدد سكان رومانيا بأنه  19,589,101نسمة يعيش سوريا والعراق وأفغانستان) .ومن بين األسباب الرئيسية وراء قدوم
األجانب إلى رومانيا جمع شمل األسرة (أكثر من )21000
أكثر من  11مليون روماني في المدن والبلدات في عام ⁴2018
يتميز غالبية السكان الرومانيين بأنهم رومانيو األصل ويوجد أكثر والدراسة (أكثر من .(14000
من مليوني نسمة من أصل هنغاري أو روماني أو أوكراني أو
ألماني أو تركي أو ليبيوفان غجري أو تتار أو صربي أو سلوفاكي
أو بلغاري .باإلضافة إلى ما سبق ،في أواخر عام  ،2017كان
يوجد في رومانيا  111,830أجنبيًا .ومن بينهم ،ما يزيد ً
قليال عن
سا من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وأكثر من
 49000شخص أسا ً
المعهد الوطني الروماني لإلحصاء ،بيانات السكان المقيمين في يناير ²
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/popdom1ian2018r.pdf
³ http://www.un.org/en/development/desa/population/
⁴http://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
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الدين
توجد حرية في المعتقدات الدينية في رومانيا .ثمة  18طائفة دينية رسميةوأكثرها ممارسة على نطاق واسع هي "المسيحية األرثوذكسييية
صا.
الشرقية" ،حيث يعد أكثر من  11.3مليون روماني مسيحيين أرثوذكس .تمثل الكنيسة الكاثوليكية (الكنيسة الالتينية)  870،774شخ ً
ومن بين الديانات األخرى التي لها وجود في رومانيا ،اإلسالم الذي له تقاليد عريقة (تمتد ألكثر من  700سنة) في دبروجة (حيث أكيثير
من  15,000شخص يشهرون دينهم اإلسالمي) ،وشهود يهوه (حوالي  ،)50,000والمؤمنون القدامى (حوالي  ،30,000معظمهم مين
أصل روسي في منطقة دلتا الدانوب) ،واليهودية (حوالي  3500تابع).

شكل الدولة والحكومة والمؤسسات
الحكم السائد في رومانيا هو الديمقراطية
شبه الرئاسية التي تعتمد على برلمان من
مجلسين :وهما مجلس النواب ) Camera
) Deputațilorومجلس الشيوخ )
Senat).
البرلمان هو الهيئة التشرييعييية اليوطينييية فيي
رومانيا التي تناقش جميع القوانين التي تنيظيم
المجتمع وتعتمدها كما يعين اليبيرليميان أيضًيا
أمين المظالم .ويشمل العمل اليومي للبرليميان
صياغة اليقيوانييين واليميداوالت واليتيصيوييت
عليها .ويُناقش كل اقتراح يسنيه اليميشيرعيون
أو الحكومة أو المواطينيون ً
أوال فيي اليليجيان
المتخصصة ثم يُصيوت عيليييه فيي اليجيليسية
العامة.
صورة لبرلمان رومانيا

ويُنتخب جميع أعضاء البرلمان مباشرة من  41مقاطعة في رومانيا .وتكون اإلنتخابات من خالل تصويت عام .يبدأ سن التصويت عند
بلوغ الثامنة عشر (.(18
يجب أن تفوز األحزاب بنسبة خمسة بالمائة ( )%5على األقل من األصوات الوطنية للحصول على التمثيل في البرلمان .يوجد 415
عضوا في مجلس الشيوخ) .يوجد إجراء خاص يسمح بتمثيل منظمات األقليات القومية في مجلس
عضوا في البرلمان ( 329نائبًا و131
ً
ً
النواب ،وعادة ما تُجرى إنتخابات البرلمان كل أربع سنوات.

الحكومة هي السلطة التنفيذية ويقوم عملها عليى أسياس
تصويت البرلمان بالثقة.وتُكلَّف الحكومة بتنفيييذ سييياسية
الشؤون الداخلية والخارجيية ليليبيليد وميع إدارة اإلدارة
العامة.

صورة :حكومة رومانيا
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رئيس الوزراء ،ومقره في قصر فيكتوريا بالعاصمة بوخارست ،وهو رئيس الحكومة ويختار أعضاء حكومته الذين يخضعون لتصويت
البرلمان بالموافقة .وعادة ما يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحزب الحاكم أو االئتالف .ويعين رئيس رومانيا رئيس الوزراء بعد
التشاور مع الحزب الذي يتمتع باألغلبية المطلقة في البرلمان ،أو األحزاب الممثلة في البرلمان إذا لم تتوافر هذه األغلبية .وال تخضع
الحكومة للمساءلة السياسية إال أمام البرلمان عن نشاطها بأكمله .ويتحمل كل عضو من أعضاء الحكومة المسؤولية السياسية بالتكافل
والتضامن مع األعضاء اآلخرين عن عمل الحكومة وعن أفعالها.
الرئيس هو رئيس الدولة والمسؤول عن السياسة الخارجية وسياسة الدفاع ويتمتع بالسلطات التنفيذية .ويمثل الرئيس الدولة وهو ضمانة
اإلستقالل الوطني ووحدة وسالمة أراضيه .ويحرس الرئيس اإللتزام بالدستور وأداء السلطات العامة وظائفها بالسلوك السليم .من أجل
ذلك ،يعمل كوسيط بين القوى في الدولة ،وكذلك بين الدولة والمجتمع.
عضوا فيي أي حيزب
يكون
أن
للرئيس
يمكن
ال
الفترة،
هذه
وخالل
لرئيس رومانيا أن يرأس فترتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات.
ً
سياسي .ويُنتخب الرئيس مباشرة من خالل نظام ثنائي الجولة.

القضاء
القضاء هو أحد مؤسسات الدولة الرئيسية ويضم جميع المحاكم .وهو السلطة القضائية في دولة القانون.دولة القانون
يقصد بها الدولة التي تخضع لحكم القانون ،دولة قائمة على تسلسل هرمي من القواعد والنظام القانوني .ويعني سيادة
القانون أيضًا أنه يجب على جميع األفراد اتباع نفس القوانين بغض النظر عن وضعهم في المجتمع .ويجب على
القضاة والسياسيين وضباط الشرطة اإلمتثال للقانون كأي فرد عادي من أفراد المجتمع.

وتكون الدولة ،في دولة القانون ،هي الضامن للحريات والحقوق الفردية أثناء ضمان األمن الداخليي واليخيارجيي ليليميواطينييين مين خيالل
المؤسسات الديمقراطية.الدستورفي دولة القانون هو القانون األساسي ويصوت عليه المواطنون.
وتنظم العدالة في رومانيا كنظام هرمي للمحاكم بنظام قانوني مدني .فالمحكمة الدستورية في رومانيا مؤسسة مستقيلية ،ودورهيا األسياسيي
هو التحقيق من توافق القوانين مع الدستور وتسوية النزاعات ذات الطبيعة الدستورية بين السلطات العامة.

اإلدارة العامة
اإلدارة العامة المحلية التي تنسق نشاط الميجياليس اليبيليديية واليميدن .تشير اإلدارة العامة إلى جانبين أساسيين ،وهما:
وتتكون من أعضاء المجالس المينيتيخيبية .ييعيتيميد عيدد أعضياء كيل تنفيذ القانون أحترامه .
توفير الخدمات العامة في الحدود التي وضعها القانون .ويُقصد
مجلس مقاطعة على عدد سكان المقاطعة.
بالخدمة العامة النشاط الذي تنظمه مؤسسة عامة أو تنفذه لتلبية
يخضع تنظيم الخدمات العامة المحلية لمكتب رئيس البلدية
اإلحتياجات اإلجتماعيه لمصلحة الشعب.
والمجالس المحلية ،وتشمل مناطق مثل وسائل النقل العام والبنية
التحتية للمدارس والحماية من الحريق والشرطة المحلية والحدائق تتكون اإلدارة العامة من فئتين رئيسيتين للسلطات العامة ،وهما:
العامة والمياه المجتمعية ،وأنظمة الطاقة والمخلفات ومواقف إنتظار السلطات العامة المركزية :الحكومة والوزارات وغيرها من
السيارات وما إلى ذلك.
السلطات اإلدارية المستقلة (أي أمين المظالم والمجلس األعلى
للدفاع الوطني).
السلطات العامة المحلية :مجلس الدولة ،ومكتب المجلس المحلي
( (Primărieووالخدمات العامه لمحلية.
الحاكم وهو ممثل تعينه الحكومة ليمثلهيا عيليى مسيتيوى اليميحيافيظية
لتنسيق الخدمات العامة المختلفة التي تخضع ليليسيليطيات اليميركيزيية
وللتحقق من قانونية قرارات السلطات المحلية.تخضع جيميييع اليميدن
والقرى لحكم عمدة محلي يُنتخب كل أربع سنوات .ويوجيد ميجياليس
المقاطعات على مستوى كل مقاطعة .ويعد مجلس المقاطعة السيليطية
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المفردات الرئيسية
Anotimpuri:

:المواسم

Primăvară

الربيع

Vară

الصيف

Toamnă

الخريف

Iarnă

الشتاء

Este vară

.إنه الصيف

Noapte Lună Stea

الليل القمر النجوم

Zi Soare Nor

يوم مشمس مغيم

Este soare. Este cald. Este frig.

. إنه يوم بارد. إنه يوم حار.إنه يوم مشمس

Ninge – zăpadă.

 الثلج- إنها تمطر ثل ًجا

Plouă – ploaie

 المطر- إنها تمطر

Lunile anului:

:شهور العام

Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai,
Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie,
Noiembrie, Decembrie

، أغسطس، يوليو، يونيو، مايو، أبريل، مارس، فبراير،يناير
. ديسمبر، نوفمبر، أكتوبر،سبتمبر

Zilele săptămânii:

األحد. السبت، الجمعة، الخميس، األربعاء، الثالثاء،اإلثنين

Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă,
duminică

:أيام األسبوع

Forme de relief

التضاريس

Munte

جبل

Mare

بحر

Râu

نهر

Lac

بحيرة

Administrație

اإلدارات

Țară

بلد

Oraș

مدينة

Sat

قرية

Județ

مقاطعة

Guvern

الحكومة

Parlament

البرلمان

Președinte

الرئيس

Lege

القانون
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.3رومانيا  -البلد والثقافة والشعب
لمحة تاريخية
ً
حافال يرتبط إرتباطا ً وثيقًا بموقعها الجغرافي الواقع على مفترق طرق اإلمبراطوريات التاريخية .تاريخها هو
سطرت رومانيا تاري ًخا
ً
فضال عن الحدود الخارجية للتوسع العثماني أو الروسي أو التوسع
تاريخ الحدود :على المشارف الرومانية أو اإلمبراطورية البيزنطية
الغربي الالحق .فيما يلي جدول زمني لألحداث والمعالم التاريخية الرئيسية :

سيطر الملك بوريبيستا ( )Burebistaملك الداقية ( )Dacianعلى أراضي رومانيا في
العصر الحديث وأسس مملكة الداقية القوية

 44 - 70قبل الميالد

وصلت الحضارة الداقيناية إلى ذروتها

 100بعد الميالد

غزا الرومان داسيا (وتنطق داتشيا )

 101بعد الميالد

داسيا هي إحدى مقاطعات اإلمبراطورية الرومانية.

 274 - 101بعد الميالد

تغادر القوات الرومانية داسيا بعد ردع القوطيّين

 271بعد الميالد

واعتمدت الديانه المسيحية تدريجيا من قبل الدوقراط الروماني الناطقين باللغه الالتينيه.

القرن الرابع بعد الميالد

غزت القبائل البدوية (القوط ،القوط الغربيين ،الهون ،السالف) داسيا

القرن الرابع إلى التاسع بعد الميالد

سيطر المجريون على األجزاء الغربية والوسطى من رومانيا الحالييية (كيريشيانيا وبيانيات أواخر 1100 - 891
وترانسيلفانيا)
إستقر ساكسون في ترانسيلفانيا وإستقر شيعيب سيييكيييليييرالنيد ( )Szeklersفيي اليجيزء القرن الثاني عشر
الجنوبي والغربي من ترانسيلفانيا لحماية الحدود.
تم إنشاء دولة اإلمارات الرومانية ومولدوفا .ترانسيلفانيا
تصبح إمارة مستقلة في ظل الحكم الهنغاري  ،حت
1521.

القرن الثالث عشر

قاومت اإلمارات توسع اإلمبراطورية العثمانية .يانكو دي
هونيدوارا ( حاكم ترانسلفانيا )  ،فالد تسيبيش (حاكم اإلمارات
الرومانيه) وشتيفان تشل ماره ( شتفان الكبير ) (حاكم مولدافيا ) معروفون

القرن الرابع والخامس عشر

كأبطال النضال ضد التوسع العثماني

وقعت ترانسيلفانيا تحت السيطرة العثمانية

1521

إتحاد إمارات ترانسيلفانيا وأفاالشيا ومولدافيا لمدة عام واحد على يد ميهاي فيتازول

1100

وقعت ترانسيلفانيا تحت حكم اإلمبراطورية العثمانية ،كما سبقتها مولدافيا وأفاالشيا

1157

17

أعاد آل هابسبورغ إحتالل ترانسيلفانيا من العثمانيين

1183

جعل آل هابسبورغ ترانسيلفانيا مقاطعة في مملكة هنغاريا

1711

بدأ حكام يونانيون الفنار ( )Phanariot Greekفي حكم مولدافيا وأفاالشيا نيييابية عين 1715
اإلمبراطورية العثمانية وإطالق اإلصالحات اإلدارية
تخلت اإلمبراطورية العثمانية عين بيييسيارابيييا (()Bessarabiaاليجيزء الشيرقيي مين 1821
مولدافيا) إلى اإلمبراطورية اليروسييية وسيميحيت ليهيا بياإلشيراف عيليى إدارة ميوليدافيييا
وأفاالشيا.
دستورا أساسيًا موحدًا (التنيظيييم اليعيضيوي) ،واليذي نيص عيليى 1834
تبنت مولدافيا وأفاالشيا
ً
توحيدهما في نهاية المطاف.
انتهت سيطرة اإلمبراطورية الروسية على مولدافيا وأفاالشيا.

1851

أعلن األمير ألكسندر يوان كوزا ( )Alexandru Ioan Cuzaأمير مولدافيا.

1859

إتحدت مولدافيا وأفاالشيا لتشكيل دولة قومية ،وهي رومانيا ،تشارك رومانيا فيي سييياسية
طموحة لإلصالح اإلقتصادي والسياسي واليعيسيكيري واليتيربيوي و اإلجيتيمياعيي تشيميل
البرلمان وإصالح األراضي واعتماد القانون المدني.

1812

تنازل األمير كوزا .خلف كيارول األول (( )Carol Iاألمييير األليميانيي) كيوزا كيأمييير 1811
رومانيا
فازت رومانيا بإستقالل كامل عن اإلمبراطورية العثمانية

1878 - 1877

أصبحت رومانيا مملكة

1881

وفاة الملك كارول األول .خلفه في الحكم ابنه أخيييه فيرديينيانيد األول (1914 )Ferdinand I
دخلت رومانيا الحرب العالمية األولى في عام 1911
إتحدت بيسارابيا وبوكوفينا وبانات وترانسيلفانيا مع مملكة رومانيا .في األول من ديسمبر 1918
لعام  ،1918في إجتماع عام عقد في ألبا يوليا () ،Alba Iuliaأعلن ممثلو الرومانيييين
من بانات وترانسيلفانيا الوحدة مع رومانيا .وأصبح اليوم الوطني لرومانيا.

أصبح كارول الثاني ،ابن فرديناند األول ،مل ًكا لرومانيا وأقام الديكتاتورية الملكية.

18

1930

بعد اإلتفاق بين ألمانيا النازية واإلتحاد السوفيتي ،أصبح شمال ترانسيلفانيا جيز ًءا مين اليميجير 1940
وباسارابيا جز ًءا من اإلتحاد السوفيتي .أجبر المارشال ييون أنيتيونيييسيكيو ( Marshall Ion
)Antonescuالملك كارول الثاني على التنازل عن العرش لصالح إبنه مايكل ،لكينيه تيوليى
السلطة بنفسه.
فرض المارشال أنتونيسكو ديكتاتورية عسكرية .شاركت رومانيا في الحرب العالمييية اليثيانييية 1941
ضد اإلتحاد السوفياتي إلستعادة باسارابيا.
اُعتقل المارشال أنتونيسكو بعد إنقلاب ملكي دبره الملك مايكل .أعادت رومانيا الدخول في 1944
الحرب مع جانب الحلفاء.
إتفاقية يالطا ( Yalta Agreement) -رومانيا جزء من النظام السوفيتي.

1945

أُجبر الملك مايكل على التنازل عن العرش .أعلن الشيوعيون رومانيا بإسم جمهورية الشعب.

1947

أدمج نيكوالي تشويسكو ) ،(Nicolae Ceaușescuزعيييم اليحيزب الشيييوعيي مينيذ عيام 1917
 ،1915قيادة الدولة والحزب.
أدان تشويسكو الغزو السوفياتي في تشيكوسلوفاكيا (.(Czechoslovakia

1918

أدى برنامج التقشف الذي هدف إلى الحد من الديون الخارجية إلى نقص في اليميواد اليغيذائييية الثمانينيات
وإنقطاع الكهرباء .فرضت قيود صارمة على الحقوق المدنية
1982

تدعو رومانيا اإلتحاد السوفييتي إلى اإلنسحاب من أفغانستان

إتحد الرومانيون في اإلحتجاجات ضد النظام الشيوعي ،مما أدى إلى اإلنتفاضه الوطنيية اليتيي 1989
في النهاية كانت بداية تشويسكو.
عقدت أول إنتخابات حرة متعددة األحزاب بعد الحرب العالمية الثانية في رومانيا

1990

فترة اإلضطراب والتخلف اإلقتصادي واإلجتماعي

1992-1990

صوت الرومانيون لدستور جديد

1992

إنظمت رومانيا إلى المجلس األوروبي واعتُرف بها كدولة ديمقراطية

1993

حدوث أول تغيير سلمي للحكومة والرئيس على أساس إنتخابات حرة وديمقراطية.

1991

بدء عملية اإلنظمام إلى اإلتحاد األوروبي

1999

قرار اإلنظمام رومانيا إلى حلف الناتو وإمكانية السفر في دول االتحاد اإلتحاد األوروبي دون
الحاجة إلى تأشيرة

2002

عضوية الناتو وتوقيع معاهدة اإلنظمام إلى اإلتحاد األوروبي

2004

عضوية اإلتحاد األوروبي

2007

تتولى رومانيا الرئاسة الدورية لإلتحاد األوروبي

2019
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الثقافة والشعب
إن طريقتنا في التفكير والشعور والتصرف بشك ٍل جماعي هي التي تُح ّدِد ثقافتنا .ولعل أسهل طريقة إلستعراض ثقاف ٍة ما هي الطريقة
التي يعيش بها مجموعة من األشخاص ،الطريقة التي يتبعونها للتكيف إجتماعيا ً والعبادة والتواصل ورعاية أنفسهم وعائالتهم واتخاذ
القرار إتخاذ وتشاطر العادات.
ويمكن أيضًا النظر إلى الثقافة بإعتبارها ً
جبال جليديا ً يظهر منه جزء (كالموسيقى والطعام وعادات اإلجازة واللغة واألدب على سبيل
المثال) ويُختفى جزء آخر (كاألديان والمعتقدات واألعراف والقيم والتصورات والحالة اإلجتماعيه وغيرها).

على صعيد الفرد ،ليس بالضرورة أن يتبنى شخص ينتمي إلى
مجموع ٍة ما نفس معتقدات أو سلوكيات بقية المجموعة ،غير أنه قد
يعثر على أوجه تشابه أو إنتماءات مع مجموعات أخرى .ومن ثم
يتضح للمرء أن الحديث عن الثقافة عملية معقدة تكتنف عدة عناصر
يتعين وضعها في اإلعتبار .ومن األهمية بمكان ،مالحظة أنه ال
توجد ثقافة صحيحة وأخرى خطأ.
تطور
في
والمجتمعات
والمجموعات
وإضافةً إلى ذلك ،فإن األفراد
ٍ
مستمر ،إذ إن توفر إمكانية السفر بسهولة من منطقة أو دولة أو قارة
إلى أخرى في الوقت الراهن إلى جانب تطور تكنولوجيا المعلومات
وإتساع التجارة في شتى أنحاء العالم وتنقُّل األفراد وهجرتهم ،أدّت
إلى تسهيل التفاعل بين األفراد والمجموعات والمجتمعات .وقد تُس ِفر
هذه التفاعالت عن تغيرات في األفكار والممارسات الثقافية بمرور
الوقت.
لنتابع الرحلة التوجيهية من خالل إستكشاف بعض ممارسات ثقافية
في رومانيا:

صورة للجبل الجليدي الثقافي

رقصة ) ) Călușالشعائرية
جرت العادة على أداء هذه الرقصة األسبوع قبل
أسبوع من عيد العنصرة (بعد  50يو ًما من عيد
الفصح) .أُدرجت الرقصة في قائمة التراث
الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو ،إلى
جانب (Doinaأسلوب لحن موسيقي)،وفخاريات
مدينة "هوريزو" و تراتيل ""Colindat
للرجال (طقوس عيد الميالد).
تؤدَّى الرقصة في مقاطعة "مونتينيا" بإقليم
"أولتينيا" وفي بعض أجزاء من إقليم ترانسيلفانيا.
آثارا شافية من األمراض .يبدو أن
ويُعتقد بأن لها ً
رقصة  Călușمقترنة بعبادة معبود قديم يُعرف
باسم " ،"Irodiada and Aradaوالذي
يُحتمل أن يكون ذا صلة بإلهة الصيد والطبيعة
اإلغريقية "ديانا" .رقصة  Călușهي رقصة
جماعية للذكور ،حيث يرتدي الراقصون سراويل
ملونة تتدلى من
مزودة بأشرطة َّ
وسترات بيضاءَّ ،
صورة للكالوساري ((Călușari
قبعاتهم .كما تُعلَّق أجراس على كواحلهم .تُحاكي الرقصة وقع أقدام وتحركات الحصان ،وهي بهلوانية
ي مزخرفة أثناء الرقص ،والتي يمسك بها إما في وضع مستقيم
للغاية .كما تنطوي أيضًا على إستخدام عُص ّ
ألعلى أو تو َّجه إلى األرض كمتَّكأ.
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)(Drăgaicaالمعروفةباسم)(Sânzâienele

وهي عبارة عن طقوس يُحتفل بها يوم  24يونيو
بمناسبة إنقالب الشمس في الصيفDrăgaica .هي
جنّية صالحة وتُقام اإلحتفاالت تكري ًما لها .تنطوي
الطقوس على مشاركة الفتيات ،حيث يرتدين فساتين
بيضاء طويلة وتيجان مصنوعة من الزهور البرية.
وتتمحور النقطة المركزية للطقوس حول رقصتهن التي
تؤدَّى في المساء حول النيران .ويُعتَقد بأن أبواب
السماء تُفتح في تلك الليلة وبأنه من المحتمل حدوث
أمورا سحرية .كما يُعتَقد أيضًا بأن الطقوس من أجل أن
ً
تُنضج الثمار بشك ٍل أسرع.
صورة للدراجايكا ((Drăgaica

Babele
) )Babeleالمرأةالعجوزهي تقليد يحتفل بها في مستهل فصل الربيع .يختار الناس أي يوم في الفترة من  1إلى  9مارس للتنبؤ بالطقس
سا ،أم
خالل بقية الفصل .وبنا ًء على حالة الطقس ،يتقرر ما إذا كانت الفترة المتبقية من العام ستكون مشرقةً إذا كان اليوم المختار مشم ً
ممطرا.
أنها لن تكون كذلك إذا كان اليوم المختار ضبابيًا أو
ً

احتفال Mărțisor

مشيرا إلى
تقام إحتفاالت ) )Mărțisorفي األول من شهر مارس
ً
قدوم فصل الربيع .وقد أختير هذا األسم لتوصيف خيطين أحمر
وأبيض يتدلى منهما شراشيب يُعلَّق عليها حلية صغيرة تشبه جوهرة
(تميمة) .ويعتبر أن الهدف من مزيج اللونين األحمر واألبيض هو
تمثيل الحياة والموت .تُعلَّق تميمة ( )Mărțisorعلى المالبس بالقرب
من القلب .وقد ربط الناس بينها وبين غصن أشجار الفاكهة في نهاية
شهر مارس.

صورة للمارتإيزور ((Mărț isor

مأدبة Mucenici
تقام إحتفالت مأدبة ( )Muceniciيوم  9مارس .وهي تشير إلى عيد شهداء سبسطية األربعين ،كما أنها تتزامن مع البدء في األعمال
أزهارا طفت على سطح الماء عندما غرق الشهداء .يجري إعداد نوع خاص من الحلوى في هذا اليوم .وهي
الزراعية .ويعتقد البعض أن
ً
تتكون من عجين مغلي (في المناطق الجنوبية من رومانيا) و ُمتبَّل بسكر وقرفة وجوز .يأخذ العجين شكل رمز الالنهاية أو رقم ثمانية.
وفي مناطق أخرى (مولدوفا) ،يُخبز العجين ثم يُدهن بطبقة من العسل والجوز.
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الملون
بيض عيد الفصح
َّ
يشير عيد الفصح إلى قيامة يسوع ،ويُعد أحد أهم اإلحتفاالت في
السنة المسيحية األرثوذكسية .ويولي الرومانيون إهتماما ً بالغًا باأليام
المقدسة التي يحل خاللها عيد الفصح ،موسّعين نطاق اإلحتفال
ليصبح إحتفاالا يرمز إلى فترة تجديد.
وقد جرت العادة على أن يصوم الناس  40يو ًما قبل اإلحتفال
ويأكلون طعا ًما نباتيًا .الخميس العظيم "" ،Good Thursdayهو
اليوم الذي يُسلق فيه البيض وي َُّلون باألحمر .ثمة خرافات وأساطير
تُروى بشأن البيض األحمر التقليدي .أشهرها مفاده أن مريم أم
المسيح ذهبت للتأسّيس على أبنها المصلوب ووضعت عند قدميه
تلون البيض
سلة مليئة بالبيض.وبينما كانت دماء المسيح تتقطرَّ ،
باللون األحمر.
وقد عمدت العديد من البلدان المسيحية إلى تلوين البيض خالل
تحول إلى شكل فني في رومانيا،
طقوس عيد الفصح .غير أن هذا َّ
ً
فقد استُخدمت تصاميم معقدة لتلوين البيض ،متضمنة الزخارف
الهندسية واألشكال النباتيه التي تُم ِثّل في أغلب األحيان منطقة أو
صورة تعرض بيضًا ملو ًنا
معان
مسقط رأس شخص ما .وتعكس هذه الزخارف الجمالية
ٍ
محددة .فعلى سبيل المثال ،الخط العمودي يعني الحياة والخط األفقي
يعني الموت والخط المزدوج يعني الخلود والخط الحلزوني يعني الزمن والخلود أيضًا والخط المنحني يعني الماء بينما المستطيل يعني
المعرفة .إن التقليد السائد في عيد الفصح هو لعبة كسر البيض معًا لمعرفة من لديه قشرة أقوى.

تراتيل”  ” Colindatللرجال

عيد الميالد هو مناسبة مسيحية يحتفل خاللها بمولد المسيح.
إلى جانب عيد الفصح ،يُعد اإلحتفاالت أساسيين للمسيحية.
ولقد تطور اإلحتفال في سائر أنحاء العالم على مدار ألفي
ً
احتفاال دينيًا وعلمانيًا .وأضحى عيد الميالد اليوم
عام ليصبح
بمثابة وقت لتجمع العائلة واألصدقاء وتبادل الهدايا.
تنتقل مجموعات شبابية من منز ٍل إلى آخر في بلدات وقرى
رومانيا وهم يُنشدون أغاني إحتفاليه عشية عيد الميالد.
ويشارك أعضاء من المجتمع أيضًا في أداء األغاني.
دورا تعليميًا لألطفال
وت ُ َو َّرث األغاني من جيل آلخر وتؤدي ً
لوح َ
ظ ممارسة الطقوس في جمهورية مولدوفا
والشباب .وقد ِ
أيضًا.

صورة تعرض بيضًا ملو ًنا

دوينا
تعتبر ترنيمة ) )Doinaمن التراث الشعبي األدبي الذي يم ِثّل المجتمع الروماني ،إلى جانب القصص الخيالية والقصائد وغيرها من
اإلبداعات الشفهية الشعبية .إذ إن Doinaعبارة عن ترنيمة غنائية تُعبِّر عن مشاعر كالحنين أو الحزن أو الحب .كما يوجد أيضًا
تهويدة للطفل ولحن مناسب للراعي أو الغابات .وهذا هو أكثر األنواع شيوعًا من أغاني الفالحين ،والتي لم يزل يُتغنى بها حتى يومنا
هذا في عدة مناطق برومانيا.
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) (Iaالبلوزةالرومانيةالتقليدية
ً
ورمزا إلستمراريتها على مر الزمن .بلوزة " "iaعبارة عن قميص مصنوع من قماش
وهي جزء من الزي الروماني التقليدي للمرأة
أبيض ُمزيَّن بخرز وتطريز على األكمام والصدر والرقبة ،ويُستخدم في أيام اإلحتفال .مخيط الزخارف عبارة عن أشكال نمطية أو
هندسية أو مستوحاة من الطبيعة .وتتباين األلوان واألنماط تبعًا إلختالف عمر مرتديها أو الحدث المقرر إرتداؤها خالله.
مر الزمن ،أبهرت البلوزة الرومانية رسامين ومصورين ومصممين وأفراد من داخيل اليبيالد وخيارجيهيا.وقيد كيانيت األميييرة إليييانيا
على ّ
حيوليتيه صياحيبية
واألميرة إلينا والملكة ماري من ضمن الشخصيات الملكية الالتي ارتدين الزي التقليدي الروماني
بفخر واعيتيزاز .كيميا َّ
ٍ
الجاللة الملكة ماري (ملكة رومانيا ) ،إلى موضة شخصية.

اعتبارا من عام  ،2013أنشأ منتدى على فيسبوك (باسم " La Blouse
ً
صا في  24يونيو تحت عنوان "اليوم العالمي
 )"Roumaineحدثًا خا ً
للبلوزة الرومانية" .ودعيت النساء الرومانيات الرتداء بلوزة " "Iaبغض
النظر عن مكان تواجدهن في العالم .ويتزامن هذا اليوم مع "يوم
 "Sânzieneال ُمشار إليه أعاله ،وهو عبارة عن إحتفال يقترن بعبادة
النباتات والخصوبة.

صورة ie

حرفة صناعة الفخاريات يدويًا بمدينة "هوريزو"
وهي عبارة عن حرفة تقليدية تنتشر في الجزء الشمالي من مقاطعة
فالتشا ،حيث يشارك كل من النساء والرجال في عملية التصنيع.
يختار الرجال التربة ويستخرجون مكوناتها التي يجري الحقًا
تنظيفها وتقطيعها وترطيبها ،ثم تُع َجن ُوتس َحق وتُمزَ ج مع بعضها
ً
هيكال طينيًا يُستخدم في إنتاج الفخار األحمر الذي
مكونةً بذلك
بعضًا ّ ِ
تشتهر به مدينة "هوريزو" .بينما تعمل النساء على تزيين المنتجات
باستخدام تقنيات وأدوات ُمحدَّدة لرسم زخارف تقليدية .تُستخدم
ألوانها الزاهية في رسم وتمثيل زخارف كاألسماك واألفعى والديك
وشجرة الحياة وورقة البلوط وغيرها ،وتشمل البني الداكن واألحمر
ً
فضال عن "اللون العاجي ال ُمم ِيّز لمدينة
واألخضر واألزرق
هوريزو".
صورة لخزف Horezu

المفردات الرئيسية
البلد ،التاريخ ،الحرب ،السالم ،الملك ،الحاكم ،اإلتحاد
بلد مو ّحد ،حرب الدماء ،االتحاد العظيم

Țară, Istorie, Război, Pace, Rege,
Conducător, Unire

Țară unită, război sângeros, unire mare

الثقافة ،األسرة ،تقاليد ،اإلحتفال

Cultură, familie, tradiție, sărbătoare

لدي عائلة كبيرة.

Am o familie mare.
Imi plac sărbătorile.
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.4التفاعل الثقافي والتكيُّف
الصدمة الثقافية
ر َّكزت رحلتنا التوجيهية حتى اآلن على أساليب التحية والجغرافيا واإلدارة والتاريخ والممارسات الثقافية .دعنا نتوقف برهة ونتبين رأييك
في هذه التجربة .ما شعورك؟
مثل أي شخص آخر يستقر في بلد جديد ،فأنت تحاول في البداية إيجاد وفهم أوجه تشابه مقارنةً مع بيليدك األصيليي .وسيوف تيمير عيليييك
لحظات تشعر فيها باإلحباط ،وربما تشعر بالعجز لكونك في بلد ال تتحدث لغته.
يشير مصطلح "الصدمة الثقافية" إلى اإلرتباك الذي قد يتملك شخص ما حينما يواجه نمط حياة غير مألوف له .من المرجح أن يكون
الالجئون وغيرهم هم األكثر عرضة للمعاناة من وطأة اإلجهاد الناجم عن صعوبة فهم الثقافة الجديدة .يُطلق على هذا الضغط مصطلح
"الصدمة الثقافية".
وهناك عدة مراحل للصدمة الثقافية حسبما هو ُمبيّن في الرسم أدناه:

الشعور باالنتماء
نعزل
ُم ِ
مكتئب
متوتِر
غاضب

أنت تتأقلم،
فأنت تتعلم ما يتعين
عليك القيام به

قبل الوصول

مبتهج للغاية

الوصول

شهر العسل

مذعور

خيبة األمل

التأقلم

مبتهج

التكيُّف

المرحلة  :1شهر العسل (افتتان)
ربما تشعر بالحماسة قبل الوصول وبعده بفترة وجيزة ،ثم يتملكك الخوف ً
قليال وبعدئ ٍذ تيعيود إليييك اليبيهيجية ميجيددًا ويصيبيح ليدييك آميال
وتوقعات عالية وتحظى بوق ٍ
ت مثير .فكل ما حولك جديد ويثير تساؤالت عديدة .ربما يشيعير اليبيعيض بيثيقية بياليغية وييتيسينيى ليهيم تسيويية
المشكالت بسهولة أو التعامل مع المواقف العصيبة.

المرحلة  :2خيبة األمل (اإلحباط والعداء)
إن العثور على سكن أو وظيفة أو التسجيل في دورات لغوية أو إلحاق األطفال بمدرسة من القضايا العملية التي قد تستنفد كل وقتك .فهناك
إيجابيات وسلبيات .وإنه لمن الشائع أن نشعر بطاقة إيجابية في أحد األيام مع تبدُّل الحال في اليوم التالي .ربما تنساق إلى إيجاد المزيد من
إختالفات البلد المضيف عوضًا عن البحث عن أوجه التشابه ،ومن ثم تشرع في رؤية كل شيء بنظرة مختلفة.
وتتضمن أعراض ذلك :الشعور باإلحباط واالنفعالية واإلنفعاليه والالمباالة واإلرهاق والوحدة والشعور بالذنب إزاء ترك أفراد العائلة.

المرحلة  :3التأقلم (أو التعافي)
أصبحت اآلن تمتلك مهارات لغوية أفضل وفه ًما أفضل لدولة رومانيا والمجتمع المضيف .بدأت تشعر بالتفاؤل وتنخرط في الحياة
المجتمعية .تشعر أنك تعرف إلى أين أنت متجه .
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المرحلة  :4التكيُّف (تقبّل األوضاع)
تشعر بإرتياح أكبر إلى ثقافتك الجديدة .لقد اكتسبت أصدقاء ُجدد وأصبحت منفت ًحا أكثر فأكثر .كما أنك فهمت أداء األنظمة المؤسسية
واإلجتماعيه بشكل أفضل ولم تعد تأسف على قدومك لإلستقرار في رومانيا .لقد بدأت تُخ ِ ّ
طط وربما إلتحقت بتعليم متواصل وعثرت
على وظيفة أفضل .أنت تشعر بالرضا واإلطمئنان.

كم تدوم الصدمة الثقافيه؟
ليس هناك جدول زمني لذلك غير التجربة ،أثبتت أنه من المرجح أن يعاني المهاجرون -الذين لم يتعلموا اللغة أو أحجموا عن التعامل
مع أشخاص من ثقافات أخرى -من صدمة ثقافيه لفترة زمنية أطول مقارنةً بأولئك الذين فعلوا ذلك .فاألمر يتوقّف إلى حد كبير على
مدى إستعداد الشخص للتكيٌّف مع أساليب جديدة لفعل األمور .كما أنه يعتمد أيضًا على الدعم المتلقى من العائلة واألصدقاء.
نصائح للتغلب على الصدمة الحضارية بسرعة أكبر:
صا من مجتمعك ،ولكن ال تخش مقابلة أشخاص جدد ،سوا ًء كانوا أجانب أو
ق أشخا ً
• إكتسب أكبر عدد ممكن من األصدقاء .الت ِ
رومانيين.
• تعلم اللغة الرومانية.
ال تنظر إلى عاداتك الثقافية باعتبارها "صح" وأن عادات اآلخرين "خطأ" .تجنب إصدار األحكام على اآلخرين وحاول التفاهم مع
أشخاص ينتمون إلى ثقافة أخرى من وجهة نظرهم الخاصة.
• أمعن النظر في ثقافتك وكيف أنها تؤثر أيضًا على مواقفك وتصرفاتك.
تطوع في أنشطة منظمات غير حكومية واشغل نفسك دائ ًما بأنشطة مجتمعية مختلفة.
تقض وقتًا
ً
• ال ِ
كثيرا في المنزلّ .
• ال تلجأ إلى تناول الكحول إذ إنه سيأخذك إلى إكتئاب أعمق على المدى المتوسط ،كما أنه سيصيبك بإدمان يصعب التخلص منه
على المدى الطويل.
• مارس الرياضة .إذهب للمشي أو الركض أو ركوب الدراجات.
• أطلب مساعدة من اآلخرين .تتوافر في سائر مناطق رومانيا مراكز إدماج إقليمية.
أمرا طبيعيًا يمر به كل شخص ينتقل للعيش في إطار ثقافة جديدة ،وهي تستغرق
تقس على نفسك ،فالصدمة الثقافيه تعتبر ً
• ال ُ
بعض الوقت.

المفردات الرئيسية

راض /مستاء
مبت ِهج /حزين ،متفائل /متشائم،
ٍ
أنا سعيد.

V e s e l / t r i s t , o p t im i s t / p e s i m is t , m u l ț u m i t /
nemulțumit

Sunt fericit.
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.5الحياة اليومية في رومانيا
وسائل النقل
في المدن الكبيرة في رومانيا ،هناك الترام وحافالت وعربات .ويوجد في بوخارست مترو أنيفياق وييجيب شيراء تيذكيرة سيفير/بيطياقية
إلكترونية كل مرة تستخدم فيها وسائل النقل العام ،وإال قد تتعرض لدفع غرامة .وإذا كنت تنتقل من وسيلة ميواصيالت ألخيرى ،ييجيب
شراء تذكرة جديدة.
ويوجد في المدن الكبرى أماكن خاصة (أكشاك) بالقرب من أو في محطات النقل العام يمكنك شراء التذاكر منها .تكلفة تذكرة الرحلة
خيارا مفيدًا،
الواحدة بين  1.5و 3.5ليو ،بنا ًء على المدينة .إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام يوميًا ،قد يكون اإلشتراك الشهري
ً
حيث إنه يوفر لك المال .في كل مدينة ،يكون لشركات النقل المحلية مواقع على اإلنترنت تحتوي على معلومات عن التذاكر
www.ratb.ro.ومخططات الرحالت .ومثال على هذا:

تذكر بعد القواعد الإجتماعيه التالية ،عند التنقل في وسائل
المواصالت العامة:
• إذا كنت ترغب في الإستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيديو
على هاتفك ،إستخدم سماعات األذن.
إمنح مكانك لكبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو
•
الحوامل.
تذكر أن السائق غير مسموح له بالوقوف بين المحطات.
•
• ممنوع التدخين في وسائل المواصالت العامة.
• إذا كنت تستخدم الساللم المتحركة للدخول إلى محطات اليميتيرو
أو الخروج منها ،ابقَ عيليى اليجيانيب األييمين ليليسيمياح ليليميارة
اآلخرين بالمضي على الجانب األيسر.
ويوجد في جميع المدن سيارات أجرة ،وغياليبًيا ليون هيذه السيييارات
أصفر ،وتختلف األسعار من مدينة ألخرى ،ولكن ميتيوسيط اليتيكيليفية
لكل رحلة في حدود  15إلى  20ليو .وسعر كل كيلو متر ميعيروض
على أبواب سيارات األجرة.

صورة لوسائل المواصالت

يجب على السائقين إستخدام العدادات اآللية لحساب تكلفة
رحلتك وإعطاؤك إيصال بها إال أن بعض سائقي سيارات
األجرة إستعداد للتفاوض على المبلغ اإلجمالي .على أي
سعرا أكثر مما
حال ،يجب عليك أخذ الحذر ألنك ربما تدفع
ً
نظرا ألن سيارات األجرة
هو مستحق .يجب عادة الدفع نقدًا ً
الرومانية ال تفعّل نظام نقاط البيع الستخدام البطاقات في
الدفع أو للدفع اإللكتروني .من المستحسن ،أن تحمل معك ما
يكفي من المال لتجنب وقوعك في موقف ال يملك فيه سائق
سيارة األجرة الباقي الذي يدفعه لك.
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عبور الشارع

تقاد السيارات في رومانيا على الجانب األيمن من الطريق .ال يمكنك
عبور الشارع إال من خالل األماكن ال ُمعلّمة بعالمة مرور المشاة،
وعند إضاءة إشارة المرور باللون األخضر .يعد عبور األماكن غير
خطيرا .وفي األماكن التي ال تتوفر فيها
أمرا
ً
المعلّمة بعالمة المرور ً
إشارات المرور ،عليك قبل عبور الشارع أن تنظر في كال اإلتجاهين
لضمان عدم وجود سيارة قادمة .تأكد من أنك ال تعبر الشارع بالقرب
من منحنى أو أشجار يمكن أن تخفي سيارة قادمة .ال ينبغي أن يعبر
األطفال الصغار الشارع وحدهم.
صورة تعرض إشارات المرور والالفتات لعبور المشاة

خدمات الطوارئ
في رومانيا ،رقم هاتف الطوارئ الموحد هو  .112كن على إستعداد بإخبار المشغل بماهية الحالة الطارئة لديك ومكانك عند اإلتصال .
وإذا لم تتمكن من شرح طبيعة الحالة الطارئة لديك ،فقط قل النجدة ثم دع الهاتف مفتو ًحا .فهذا سيساعد المشغل تتبع مكانك .ال تتصل
خطيرا .وإذا اتصلت بهذا الرقم بدون حالة طارئة من الممكن أن تخضع لغرامة.
بالرقم  112إال إذا كان لديك سببًا
ً

الشرطة
الشرطة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام والسالمة العامة .يمكن
سيرا على
أن ترى رجال الشرطة في الشوارع يقومون بدوريات ً
األقدام أو بالسيارة .إحترم ضباط الشرطة ،ولكن ال يجب أن تخاف
منهم .إذا أخبرك شرطي بأن تتوقف وطلب منك إثبات الشخصية ،فمن
المهم جدًا أن تلتزم بذلك .أنت مطالب بموجب القانون باإللتزام لهذا
للطلب الذي يطلبه منك رجل الشرطة ،في حيث أن رجل الشرطة
مطالب بالتحدث إليك بإحترام وإحترام حقوقك.
ومن غير القانوني عرض المال على رجال الشرطة وأن هذا
التصرف يمكن أن يؤدي إلى مواقف غير سارة لك .وإذا لم تتمكن من
التواصل باللغة الرومانية أو اإلنجليزية ،اُطلب مترجم أو إتصل
بأحد األشخاص الذين تعرفهم واُطلب منهم المساعدة .إذا طلب ضابط
الشرطة منك أن تدفع بعض المال أو أشار عليك بذلك ليخرجك من
مأزق ،فاتصل بالرقم المجاني  ،0800-801-801حيث يمكنك

اإلبالغ السري عن فساد رجال الشرطة.

المؤسسات ومنظمات الدعم
اإللتزام بالمواعيد أمر مهم جدًا عند التعامل مع مختلف المؤسسات والمنظمات .عندما يكون لديك موعد ،وفي حال تأخرك ألكثر من
 15دقيقة ،قد تفقد الموعد وقد يجب عليك أن تنتظر لفترة أطول .إذا كان ينبغي لك حضور إجتماع مهم ،من المستحسن الوصول قبل
الموعد ببضع دقائق.
وعند حضور موعد مع منظمة أو هيئة عامة ،من المهم أن تتوفر معك جميع الوثائق الالزمة :جواز السفر ،وتصريح اإلقيامية وميا إليى
ذلك.

29

التسوق اليومي
األسعار في المحالت التجارية غير قابلة للتفاوض .العملة الوحيدة المقبولة هي الليو (رمز العملة الدولي ) RON. -إذا كان لديك عملة
مختلفة ،يمكنك تحويل األموال إلى عملة الليو من أي بنك أو صرافة .إذا كان لديك بطاقة مصرفية ،فيمكنك استخدامها للدفع في جيميييع
المتاجر الكبيرة وفي بعض المتاجر الصغيرة أو المتوسطة الحجم.

الغذاء
تأتي المأكوالت الرومانية نتيجة لسلسلة من التأثيرات اليتيارييخييية
والجغرافية والدينية .وفي الغالب تتكيون مين اليليحيوم .ييعيد ليحيم
الخنزير من اللحوم األكثر شعبية ،يليها الدجاج وليحيم اليبيقير ،ثيم
األسماك ولحم الضأن .يُزرع العديد من الخضروات وقد تضياف
إلى أطباق اللحوم .فيما يلي أطعمة تتميز بها رومانيا:
السارما هو ملفوف األرز والخضروات واللحم المفروم المليفيوف
في أوراق الكرنب.
سلطة الباذنجانهي الباذنجان المشوي أو سيليطية اليبياذنيجيان ميع
البصل.

لفائف اللحم المفروم المشويةعبارة عن نقانق اليليحيم اليميخيتيليطية
التي تقدم في االحتفاالت الخارجية ويقدم معها البيرة.
شوربة الدجاج عبارة عن حساء الدجاج المجهز من أمعياء اليبيقير
والثوم والكريمة الحامضة والخل.
ثمة العديد من األمثال الرومانية التي تشير إلى الغذاء .من بينها،

أخي ،يزعجني ذلك ،ولكن يجب دفع ثمن الجبن.
عندما يأكل اثنان ،يمكن للثالث أن يأكل أيضًا.
من يسرق بيضة اليوم ،يسرق بقرة غدًا.

عطلة نهاية األسبوع
تُغلق المؤسسات والمنظمات (باستثناء مراكز الشرطة والمستشفيات وفرق اإلطفاء) يومي السبت واألحد في رومانيا .إذا كان ييواجيهيك
ِّ
فخطط لمعالجتها خالل أيام األسبوع ،أي من اإلثنين إلى الجمعة .خالل عطلة نهايية األسيبيوع ،تيفيتيح ميعيظيم
مشكلة وتبحث عن حلها،
المتاجر والمتاحف والمطاعم وغيرها.

عطالت البنوك
عطلة البنوك (أو العطالت القانونية) هي األيام التي تتوقف فيها جميع المؤسسات والمنظمات (باستثناء مراكز الشرطة واليميسيتيشيفيييات
وفرق اإلطفاء) عن أنشطتها.
فيما يلي عطالت البنوك في رومانيا:
رأس السنة

 2 ،1يناير

توحيد اإلمارات الرومانية

24يناير

عيد القيامة

مايو/،أبريل
يتغير العيد من سنة إلى أخرى

عيد العمال

1مايو

عيد الطفل

 1يونيو
مايو/يونيو

عيد العنصرة
 50يو ًما بعد عيد القيامة
إنتقال (القديسة العذراء)

 15أغسطس

سانت أندراوس

 30نوفمبر

العيد القومي

 1ديسمبر

عيد ميالد المسيح

 21 ،25ديسمبر
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الخدمة العسكرية
لم تعد الخدمة العسكريةإلزامية منذ عام  .2007ويمكن للمواطنين الرومانيين الراغبين في اإلنظمام إلى الجيش بعد بلوغ  18سنة.

قواعد السالمة الشخصية
•
•
•
•

عندما تكون في مكان عام ،ال تدع أبدًا مفاتيح منزلك أو أمتعتك أو متعلقاتك الشخصية بدون مراقبة.
أغلق الباب األمامي دائ ًما عند مغادرة المنزل.
ضع األشياء الثمينة  -المجوهرات والكمبيوتر والوثائق المهمة في مكان آمن .إحتفظ بنسخ من وثائقك في مكان آمن.
تعط أي شخص الوثائق الخاصة بك  -جواز السفر ،تصريح اإلقامة وما إلى ذلك ،إال ليتحقق من هويتك فقط .ال أحد لديه الحق
ال ِ
في اإلحتفاظ بها.

المفردات الرئيسية
سيارة ،مترو ،ترام ،حافة ،قطار ،طائرة،

avion ،tren ،autobuz ،tramvai ،metrou ،Mașina

الطائرة تحلق.

Avionul zboară.

وجبة ،طعام ،أصدقاء ،منزل.

acasă ،prieteni ،mâncare ،Masă

نتناول الطعام في المنزل.

Mâncăm acasă.
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.6الحقوق والمسؤوليات
الحقوق والحريات والمسؤوليات
يتمتع جميع األشخاص الذين يقيمون بشكل قانوني في رومانيا بالحقوق والحريات والمسؤوليات األساسية التي ينص عليها الدستور:

الحريات األساسية:
حرية التعبير والحركة والتفكير
واآلراء والمعتقدات الدينية

مهاجرا في رومانيا ،فإنك تتحميل
بصفتك
ً
مسؤولية فهم الدستور والتمسك به .جمييع
أميورا سيريية.
القوانين ميعيلينية وليييسيت
ً
تتحمل مسؤولية نفسك عن طاعة القوانين
وال يعفيك الجهل بها من المسؤولية.
ليس أي من هذه الحقوق األساسية
والحريات حقوقًا مطلقة .ال يمكن
إستخدامها للتنازل عن حقوق األفراد
اآلخرين أو كسرها .وينبثق من الحقوق
مسؤوليات أيضًا .على سبيل المثال في
حق حرية الدين ،يجب عليك إحترام
المعتقدات الدينية لآلخرين.يمكن تقسيم
ذلك على النحو التالي:

حق عدم التمييز على أساس العرق
أو الجنس أو التوجهات الجنسية أو
المعتقدات الدينية أو األصل العرقي
أو السن أو اإلعاقات البدنية او
النفسية

الحقوق القانونية:
الحق في الحياة والسالمة البدنية
والنفسية والحياة الخاصة والحماية
العامة لألفراد والممتلكات وفي
الدفاع

المساواة
المواطنون كلهم متساوون أمام
القانون وال أحد يعلو على القانون

المسؤوليات

حق الحصول على العدالة،
والمعلومات والثقافة والبيئة
النظيفة ،والعمل ،والحماية
اإلجتماعيه والرعاية الصحية

الحقوق
المدنية
الحق في المعاملة على قدم المساواة
الحق في الخصوصية الشخصية
الحق في األمن الشخصي
الحق في محاكمة عادلة تتزعمها محكمة مستقلة

المعرفة بالقانون وإحترامه وإتباعه والدفع عنه
تعامل مع اآلخرين على قدم المساواة
إحترام خصوصية اآلخرين
أطع القانون

االجتماعي
التعامل مع اآلخرين بكرامة وإحترام

الحق في التعامل بكرامة وإحترام
الحصول على الغذاء الكافي والملبس والمأوى
العيش في بيئة نظيفة وصحية

دعم العدالة االجتماعية ومناصرتها
العناية النشطة بالبيئة

سياسي
**ال يجوز ممارسة حق التصويت إال بعد الحصول على الجنسية الرومانية.
تبدي إهتماما ً ً
فعاال بشؤون البالد
إحترام رأي اآلخرين

التعبير عن آرائك ووجهات نظرك الشخصية
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الحقوق األساسية التي يضمنها الدستور
يقر الدستور بأن رومانيا دولة ديمقراطية وسوق إقتصادي ويكرس قيم الكرامة اإلنسانية والمساواة والحقوق المدنية والحريات ونماء
الفرد والعدالة والتعددية السياسية.

الكرامة اإلنسانية
صد بكرامة اإلنسان أن كل شخص يستحق أن ينال الشرف واإلحترام على ما هو عليه من اآلخرين ،بغض النظر عن الخلفية
يُق َ
العرقية للشخص أو العمر أو الجنس أو الحالة اإلجتماعيه أو الصحة البدنية أو العقلية .كرامة اإلنسان ال تُكت َسب وال يمكن أخذها فهي
أساس الحرية والعدالة والسالم.

المساواة
تعد واحدة من أهم القيم الدستورية .فجميع األفراد متساوون أمام القانون ويجب أن يعاملهم القانون بالتساوي .يحمي الدستور جميع
األفراد من التمييز عند استخدام الخدمات العامة والوصول إليها ،والتعامل مع المؤسسات ،والبحث عن وظيفة .فالنساء والرجال
متساوون .تتمتع المرأة بالحرية في إختيار تعليمها ومهنتها وقرارها في إنجاب األطفال أم ال.

حرية التعبير
تتمتع بالحرية في التعبير عن آرائك ووجهات نظرك حول السياسة والدين واألمور ،ويمكن مناقشة الموضوعات وكتابتك عن أفكارك
ومعتقداتك دون خوف من اإلضطهاد .ولديك الحرية في تلقي المعلومات من اآلخرين وتشكيل رأي عن الموضوع .هذا ،ويُمنع أي
إعتداءات لفظية على أي شخص أو مجموعة من األشخاص بسبب جنسهم أو معتقداتهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو ميولهم الجنسية.

حرية الدين
الحرية الدينية تعني أن الناس أحرار في إختيار دينهم أو تقاليدهم الروحية ،وكذلك إختيارهم عدم اإلنتماء إلى دين .ال يحق ألحد أن
صا آخر على دخول جماعة دينية أو طائفة أو الخروج منها .ال يجوز معاقبة أي شخص أو اضطهاده بسبب إنتمائه الديني.
يُجبر شخ ً

الحق في الوصول إلى العدالة
إذا لم تطع القوانين في رومانيا ،فيمكن رفع دعوى قضائية ضدك .إذا كنت ال تتكلم الرومانية ،لديك الحق في الحصول عيليى ميتيرجيم.
ولديك الحق كذلك في محاكمة عادلة.

الحق في حرية التحرك وإنشاء اإلقامة في أي مكان في رومانيا
المستفيدون من الحماية الدولية
يحق لك بمجرد حصولك على الحماية الدولية اإلقامة في أي مكان في رومانيا بحسب إهتماماتك وإهتمامات عائلتك .ستصدر لك
السلطات الرومانية (المفتشة العامة للهجرة) تصريح إقامة مجانًا .ويظل التصريح ساريًا لمدة ثالث ( )3سنوات إذا ما ُمنحت وضع
الجئ وسنتين ( )2إذا ما ُمنحت حماية فرعيه ( مؤقته ).

مواطنون آخرون من خارج االتحاد األوروبي يتمتعون بالحق القانوني في اإلقامة
يستند الحق القانوني في البقاء في رومانيا على التأشيرة وتصريح اإلقامة .ثمة نوعان من فئات التأشيرات التي تسمح بإقيامية ليميدة 90
يو ًما ،وهما:
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تأشيرة قصيرة األجل :تصدر ألغراض سياحييية أو تيجياريية أو ريياضييية أو
ثقافية أو علمية باإلضافة إلى العالج الطبي .ال يمكين تيجيدييد هيذا الينيوع مين
التأشيرات وال يمكنك طلب تصريح إقامة بموجبه.
تأشيرة طويلة األجل :تصدر لألنشطة اإلقتصاديه أو التجارية أو المهنية أو
الدراسات أو البحث العلمي أو التوظيف أو لم شمل األسرة أو األنشطة
اإلنسانية أو الدينية .ال يمكن تمديد اإلقامة إال من خالل هذا النوع من
التأشيرات .ومن ثم ،يجب عليك تقديم طلب إلى المفتشة العامة للهجرة قبل 30
يو ًما من إنتهاء فترة اإلقامة في رومانيا البالغة  90يو ًما .سيصدر إليك
تصريح إقامة مؤقت ،بنا ًء على طلبك .تعتمد صحة التصريح على الغرض من
إقامتك في رومانيا.

الحق في مغادرة رومانيا مؤقت ًا والعودة إليها
كالجئ ،يمكنك السفر إلى الخارج على أساس وثيقة السفر (جواز السفر) الصادر من السلطات الرومانية بنا ًء على طلبك .وتكون وثيقة
السفر صالحة لمدة عامين وتسمح لك بالسفر بدون تأشيرات دخول للدول الموقعة على اإلتفاقيه األوروبية بشأن إلغاء تأشيرات سفر
الالجئين من عام  .1959وفي هذه البلدان يمكنك البقاء مدة أقصاها  90يو ًما.
في حال منحك حماية فرعية أو في حال إقامتك قانونًا في رومانيا وترغب في السفر للخارج ،قد تحتاج إلى تأشيرة سفر .يُرجى فيحيص
متطلبات الدخول مع سفارة بلد وجهتك.

الحق في اإلندماج اإلجتماعي
يحدد المرسوم الحكومي رقم  44/2004أسس اإلندماج اإلجتماعي للمستفيدين من الحماية الدولية والمقيمين قانونيًا من غير مواطني
اإلتحاد األوروبي ومواطني اإلتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية اإلقتصاديه في رومانيا.

يمكن للمستفيدين من الحماية الدولية الوصول إلى برنامج الإندماج الإجتماعي .يسجل في البرنامج في غضون  30يو ًما بعد منح
الحماية .يتضمن البرنامج سلسلة من خدمات الدعم المجانية لمدة أقصاها سنة واحدة (:(1
• يجرى موظف شؤون الإندماج التابع للمفتشية العامة للهجرة مقابلة تقييم .بمجرد تحديد إحتياجاتك ،ستعمل أنت والمسؤول معًا
لتحديد أهدافك لتحقيق الإندماج .ثم تضع بعدها خطة لتحقيق تلك األهداف .سوف توقع بما يثبت إتفاقك مع خطة الدمج.
• إجراء جلسات التوجيه للتعود على الحياة اليومية في رومانيا.
• يؤدي مدرسو اللغة الرومانية دورات اللغة الرومانية للكبار واألطفال .وتنظم المنظمات غير الحكومية التي تديير ميراكيز اليتيكياميل
اإلقليمية في جميع أرجاء البلد دورات اللغة الرومانية التي تكمل الدورات التي تنظمها المفتشية العامة.
• المعلومات والمشورة المتخصصة :سيعلمك الموظفون المدربون بحقوقك في رومانيا وسيقدمون لك الدعم العملي المتعلق بالبحث
عن وظيفة ،والتسجيل في الإلتحاق المدرسي ،واإلسكان ،والضمان الإجتماعي والرعاية الصحية ،والمساعدة النفسية وما إلى
ذلك.
• اإلقامة المؤقتة في مراكز المفتشية العامة للهجرة.

35

لإلتحاد

اإلتحاد

إنضمام

أوالً

رومانيا ليست ملزمة بمنح الجنسية لكل من يطلبها.
تتولى الهيئة الوطنية للمواطنة في وزارة العدل مسؤولية تنظيم المقابلة ومنح الجنسية.

قوانين األسرة
في رومانيا ،ال يسمح القانون بالزواج بأكثر من شخص .يمكنك
إلثبات السن ،يجب على الزوجين في المستقبل تقديم وثائق الهوية
الزواج إذا كنت مطلقًا قانونًا أو مات زوجك /زوجتك .ومن غير
القانوني إجبار أي شخص على الزواج .يجب أن يكون الزوجان قد الصالحة ،وهي :جواز السفر ،بطاقة الهوية /تصريح اإلقامة وشهادة
الميالد .وال يجوز تسجيل الزواج إال بعد إنقضاء مهلة مدتها 10
بلغا السن القانونية للزواج وهو  18سنة ويُطلق عليه أيضًا "سن
الزواج" وألسباب مبررة ،يجوز للقاصر البالغ من العمر  11سنة أيام من تاريخ إيداع الملف لدى مكتب األحوال المدنية التابع لمقر
ذكرا أو أنثى ،مع اإلحترام الواجب للمتطلبات البلدية في محل إقامة أو إقامة أحد الزوجين المستقبليين.
أن يتزوج ،سواء كان ً
القانونية المحددة.

الزواج
الطالق

قد يقع الطالق:
• من خالل موافقة الزوجان المتبادلة ،وبطلب من الزوجين أو أحد الزوجين التي يقبلها الزوج اآلخر
• عندما تكون العالقات بين الزوجين ،ألسباب وجيهة ،مستحيلة ولم يعد من الممكن إستمرار الزواج
• بنا ًء على طلب أحد الزوجين بعد االنفصالالإنفصال الذي دام سنتين ( )2على األقل
• بنا ًء على طلب أحد الزوجين الذي تتدهور حالته الصحية ،مما يستحيل مواصلة الزواج.

يمكن النطق بالطالق عند موافقة األطراف من خالل المحكمة ومسؤول األحوال المدنية عندما ال يكون هناك أطفال ،وكذلك توثيق
اإلجراءات من كاتب العدل حتى لو كان هناك أطفال ،وإذا كان الزوجان قد قررا في جميع القضايا الناتجة من الطالق ،مثل :اسم العائلة
بعد الطالق ،ورعاية الطفل من جانب كال الوالدين ،وتعليم األطفال ،وتغطية النفقات ،وإستقرار مساكن األطفال بعد الطالق .يجوز
للزوجين معًا أن يقدما طلب الطالق أو مفوض عنهما في حالة إستثنائيه .يُمنح الزوجين فترة تفكير مدتها  30يو ًما من تاريخ تقديم
الطلب.
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األطفال
يجب اإلعالن عنهم وتسجيلهم لدى الخدمة المحلية لتسجيل
األشخاص في المكان الذي حدثت فيه الوالدة .ويسجل المواليد
الجدد خالل  15يو ًما للوالدة الحية أو ( 3ثالثة) أيام للوالدة التي
ولد فيها ميت .يعد إعالن الوليد ضروريًا إلصدار شهادة الميالد
الرومانية.
ً
في الزواج المختلط الذي يكون فيه أحد الوالدين مواطنا رومانيًا،
يحمل الطفل المولود الجنسية الرومانية.
ويمكن للوالدين أخذ إجازة الوالدين لحين بلوغ الطفل سنتين ()2
أو ثالث ( )3سنوات في حالة الطفل المعوق .يمكن لألم أخذ
إجازة الوالدين (إجازة األمومة) واألب (إجازة األبوة) ،ويمكن منح
البدل إذا كانت هناك فترة مساهمة لنظام التأمين اإلجتماعي لمدة 12
شهراً على األقل في العامين األخيرين (.(2

تقدم مطالبات الحصول على بدل إعانة رعاية الطفل لدى البلديية أو
المدينة أو ووكاالت المعاينة اإلجتماعيه ومدفوعات المقاطعية حيييث
محل إقامتك أو سكنك.

بدل إعانة الطفل من الدولة

بدل إعانة الطفل من الدولة هو شكل من أشكال حماية الدولة غير الخاضع للضريبة .بدل الدولة:

• يمنح لجميع األطفال المقيمين في رومانيا الذين تتراوح أعمارهم بين  0و  18عا ًما.
• ويمكن أيضًا منحه للشباب الذين بلغوا سن  18عا ًما إذا التحقوا بالمدرسة الثانوية أو التعليم المهني إلى أن ينهوا تعليمهم شريطية أال
يكرروا السنة الدراسية.
يبلغ مقدار بدل الدولة حاليًا:
• 200ليو /شهر لألطفال حتى سن الثانية (.(2
• 84ليو لألطفال أكثر من عامين ( )2حتى يبلغ سن  18عا ًما.
تقدم مطالبات الحصول على بدل إعانة رعاية الطفل لدى البلدية أو المدينة أو البلدية أو ووكاالت المعاينة اإلجتماعيه ومدفوعات المقاطعة
حيث محل إقامتك أو سكنك.

حقوق األطفال
وأكثر ،وال سيما في المناطق الريفية .ومنذ نهاية النظام الشيوعي
يتمتع األطفال في رومانيا بجميع الحقوق المحددة في إتفاقيه األمم
في عام  ،1989أخذ عدد السكان في النقصان .يقدر أن أكثر من
المتحدة اإلطارية لحقوق الطفل ،بما في ذلك الحق في:
 3.4مليون روماني في الخارج .وفي الوقت الحاضر ،األسر
اإلستفاده من بدل الدولة حتى سن  18عا ًما.
الرومانية صغيرة نوعًا ما تتكون من طفلين ( )2أو أقل .يختار
الحصول على التعليم.
العديد من األزواج أن يبقوا بال أطفال.
الحفاظ على العالقات الشخصية مع كال الوالدين ،في حالة
ويتزاييد نسيبية اليطيالق ،حيييث أكيثير مين  %11مين اليزييجيات
إنفصالهم.
الحماية ضد أي شكل من أشكال اإلستغالل وحماية صورتهم العامة الرومانية تنتهي بالطالق.
في رومانيا ،يعمل الزوجان على السواء ليدفيع فيواتيييرهيم وإلعيالية
والحياة الخاصة والعائلية .يحظر أي إجراء يحتمل أن يؤثر على
أسرهم.
الصورة العامة للطفل أو حقه في الحياة الخاصة والعائلية.
وعندما يعمل الزوجان ،من الممكن أن تكسيب اليزوجية أكيثير مين
حرية الفكر والوجدان والدين والكالم.
الزوج .وفي بعض الحاالت ،تحصل الزوجة على وظيييفية بيعيكيس
إختيار دينهم بعد سن .11
أحد الجوانب التي يجده المهاجرون صعبًا في إستيعابه هو األدوار الزوج الذي يظل بيال عيميل .عينيدميا ييحيدث هيذا ،ييعيتينيي اليزوج
داخل األسرة في البلد المستضيف ،حيث تغيرت ديناميكيات الحياة باألطفال عندما ال يكونون في المدرسة.
ومن الشائع أيضًا في العائالت الرومانية أن يذهب األب إلى السوق
في األسرة الرومانية على مدار العشرين سنة الماضية .باإلضافة
ويطهى وينظف األطفال ويساعدهم في واجباتهم المدرسية.
إلى العائلة القوية ،التي تتكون من األب واألم واألطفال ،قد
تصادفك عائالت وحيدة الوالد أو عالقات القانون العام.
إعتادت العائالت الرومانية أن تكون كبيرة  -أربعة ( )4أطفال

المسؤوليات
قد تكون القوانين الرومانية مختلفة عن القوانين في بلدك األم .وبالتالي ،يقع على عاتقك مسؤولية معرفتها وإحترامها لتجنب المواقف غير
السارة مثل الغرامة أو السجن أو حتى فقدان الحق في اإلقامة في رومانيا.
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وفيما يلي بعض األسئلة:

عواقب خرق القانون

يشير القانون إلى:

الوصف

السجن لمدة تتراوح من سنتين إلى  7سنوات من غييير اليقيانيونيي زراعية ،أو إنيتياج ،أو
لتعياطيي اليميخيدرات (اليميخيدرات اليخيطيرة تجربة ،أو تقديم ،أو بيع ،أو شراء المخدرات
والسجن لمدة تتراوح مين  5إليى  12سينية الييخيييطييرة (الييحيييشييييييش ،الييمييياريييجيييوانيييا)،
والمخدرات عيالييية اليخيطيورة (اليهيييرويين،
للمخدرات عالية الخطورة.
الكوكايين ،األفيون ،أنفتامين
حيازة المخدرات وتعاطيها
غرامة من  100إلى  500ليو لألفراد.

غرامة من  100إلى  500ليو.

التدخين غير مسيميوح بيه فيي كيل األمياكين
العامة المغلقة ،واليميكياتيب ،ووسيائيل الينيقيل
العامة ،وساحات لعب األطفيال ،واليميدارس،
والمستشفيات.

التدخين

يحظر تناول الكحول في األماكن العامة
مثل الطرق العامة والحدائق والمالعب
والمؤسسات الثقافية والمسارح ووسائل
المواصالت العامة .ويحظر أيضًا بيع
المشروبات الكحولية للشباب الذين لم
يبلغوا  18عا ًما.
تناول الكحول

يمكن أن تعاقَب بالسجن لمدة تتراوح من
سنة إلى  5سنوات.

من غير القانوني قيادة السيارة دون
رخصة قيادة.

سحب رخصة القيادة وحتى السجن ليميدة
تتراوح من سنة إلى  5سنوات.

كما يحظر تناول الكحول أو المخدرات
أثناء القيادة.

يمكن أن تيعياقيب بيغيرامية تيتيراوح مين
 310إلى  450ليو.

يجب أن يكيون ليدييك ميقيعيد خياص فيي
سيارتك عند نقل أطفال دون سن اليثياليثية،
ويجب على جميع ركاب السيييارة إرتيداء
أحزمة األمان.
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القيادة

وضع األطفال في مراكز خياصية ونيقيل
المسؤولية عن رعايتهم ورفياهيييتيهيم إليى
اإلدارات الييعيياميية لييلييخييدمييات الييمييسيياعييدة
اإلجتماعيه وحماية الطفل وسقوط حقوق
الوالدين.

يتمتع األطفال في رومانيا بالحق في
الحماية من سوء المعاملة واإلهمال و
اإلستغالل واإلتجار بهم والهجرة غير
الشرعية والخطف والعنف واإلباحية عبر
اإلنترنت وجميع أشكال العنف ،بغض
النظر عن البيئة التي يوجدون فيها:
العائلة ،والمؤسسات التعليمية والطبية
ومؤسسات الحماية ومؤسسات أبحاث
الجرائم ،ومؤسسات اإلعتقال/إعادة
التأهيل ،واإلنترنت ووسائل اإلعالم،
والوظائف واألماكن الرياضية والمجتمع.
ويعد ترك األطفال دون مراقبة شكل من
أشكال اإلهمال .ويحظر جميع أشكال
العنف ضد األطفال.

يعاقَب بالحبس وغرامة.

رعاية األطفال

يسمح لألجانب الذين لديهم إقامة شيرعييية
أو منزل في رومانيا شراء أسلحة صيد أو
أسلحة الرماية أو المقتنيات.
استخدام األسلحة النارية

المفردات الرئيسية
عدالة ،مسؤولية ،قانون ،مساواة ،احترام
نحترم القانون

Dreptate, responsabilitate, lege, egalitate,
respect

Respectăm legea.

أم/أب ،أخت/أخ ،عمة او خالة /عم أو خال.

Mama / tata, frate / soră, mătușă / unchi

لدي عائلة كبيرة.

Am o familie mare.
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.7التعليم في رومانيا
التعليم اإللزامي هو  10سنوات ،والتعليم العام مجاني .ولغة التدريس هي الرومانية .وهناك أيضًا مؤسسات تعلييمييية ليدييهيا ليغية تيدرييس
أخرى غير الرومانية.

التعليم قبل الجامعي
التعليم المبكر والرعاية
الحضانة 3-0 :سنوات
رياض األطفال 5-3 :سنوات
ً
مطوال
يمكن أن يكون رياض األطفال برنام ًجا عاديًا ( 5ساعات/اليوم) أو
) 10ساعات/اليوم) أو أسبوعيًا (لألطفال ممن األسر المحرومة).
والتسجيل مجاني ولكن ستضطر إلى تقديم ملف فحص طبي للطفل وشهادة
بخلوه من أي أمراض وبائية .ويكون التسجيل في الفترة بين مارس ويوليو
كل عام.

التعليم االبتدائي
الفصل التحضيري 6 :سنوات
الفصول  10-7 :4-1سنوات
المدرسة االبتدائية إلزامية .ويتم القيد في الصف التحضيري كل عام في
الفترة بين شهري فبراير ومارس .ويواصل األطفال دراستهم اإلبتدائيه
في نفس المدرسة التي قُبلوا بها في الصف  .0ويدرس األطفال في
المدارس اإلبتدائيه ابتدا ًء من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة في الفترة بين
 ،12-8مع مدرس .ويوجد في بعض المدارس برنامج ما بعد الدراسة،
ولكن برسوم .وال يحصل األطفال على درجات ،ولكن يتم تقييمهم حسب
غير مقبول )Iمقبول S ،جيد B ،جيد جدا ً FB ) ،

التعليم الثانوي
اإلعدادي :الفصول  15 – 10) 9-5سنة)
الثانوي :الفصول  19-15) 12-10سنة)
تتنوع المواد الدراسية في التعليم اإلعدادي ويتم إدخال لغة أجنبية (عادة
اإلنجليزية ،أو الفرنسية ،أو اإليطالية ،أو األلمانية) .ويدرس الطالب كل
مادة مع مدرس مختلف ويحصلون على درجات (من  1إلى  ،10حيث
إن  10هي أعلى درجة والدرجات أقل من  5درجات غير مرضية وال
تتيح للطالب اإلنتقال إلى السنة الدراسية التالية  ).معيد للسنه)وفي حال
المواد األساسية (فصل اللغة الرومانية ،والرياضيات ،بد ًءا من الصف
الثامن ،وأيضًا في حال فصول التاريخ والجغرافيا) ،يتم إمتحان الطالب
مرة كل فصل دراسي من خالل سلسلة إختبارات معقدة تغطي جميع ما تم دراسته ،خالل العام الدراسي حتى تلك النقطة الزمنية.
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عند اإلنتقال من المدرسة اإلعداديه إلى المدرسة الثانوية  ،يحصل الطالب على تقييم رياضي وروماني  ،المعروف باسم التقييم الوطني ،
مع مواضيع الفحص الفريدة على المستوى الوطني .بعد التقييم يتم تعيين التالميذ في المدرسة الثانوية  ،إعتمادا على الخيارات التي
أعربوا عنها والصف النهائي (تم الحصول عليه من متوسط العالمات الواردة في التقييم الوطني  ٪75 -والمتوسط النهائي للسنوات.

في المدارس الثانوية ،قد تكون الدراسة إما واسعة ،لمن يختارون
المدارس الثانوية النظرية ،أو محددة جدًا (أي البدء في مهنة) لمن
يختارون المدارس الثانوية التقنية (الفنية ،حماية البيئة) أو المهنية
(العسكرية ،التدريس ،الرياضة ،الفن) .وتنتهي دراسات مستوى
الثانوية بامتحان البكالوريا ،ويسمى أيضًا إمتحان اإلستحقاق .وإلجتياز
مرحلة الثانوية ،ال يمكن أن يكون متوسط الدرجة لجميع االمتحانات
أقل من  ،1وبالنسبة لكل مادة ،يجب أن تكون معدل امتحان كل مادة 5
درجات على األقل .وتفتح شهادة البكالوريا باب الحصول على التعليم
ما بعد الثانوي والجامعي.

ينقسم التعليم اإلبتدائي والثانوي إلى فصلين دراسيين ،وتجرى الدراسة في الفترة بين شهري سبتمبر ويونيو من العام المقبل ،مع عدة
عطالت في المنتصفً ،
مثال في فصل الشتاء  -العطلة الشتوية (أسبوعين خالل ديسمبر  -يناير) ،في الربيع  -عطلة الربيع (أسبوع واحد
في مارس أو أبريل) ،وفي الصيف  -العطلة الصيفية (من نهاية يونيو إلى بداية سبتمبر).
ويتحمل كل ولي أمر مسؤولية ترتيب نقل أطفالهم من وإلى المدرسة .ويتم توفير نقل منظم بحافالت في حال المدارس الخاصية وميدارس
الوالية ،ولكن ال يتم توفير النقل إال عندما تكون المسافة بين المدرسة والمنزل كبيرة جدًا وال توجد وسيلة نقل عام أخرى.
الفصول التي يتعلم فيها الطالب مختلطة (بنين وبنات) ،وعدد الطالب في الفصل في حدود  30-25طالبًا.

التعليم بعد الثانوي
هذا التعليم لخريجي المدارس الثانوية الذين لديهم أو ليس لديهم شهادة البكالوريا ،ويستمر بين سنة إلى  3سنوات ويوفر التأهيل المهني
في مجاالت مثل اإللكترونيات والمعلوماتية والزراعة وعلم الغابات واإلقصاد والطاقة والسياحة والصحة والوسائل التعليمية وعلم
الجمال.

وإتباع
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إجتماعات

دراسات البكالوريوس:
مدتها  3أو  4سنوات.
للدخول في هذا المستوى،
تحتاج إلى شهادة بكالوريا.
وتتيح الجامعات أيضًا
ترتيب إمتحان قبول.
وتنتهي الدراسة في هذا
المستوى بإمتحان ودرجة
البكالوريوس.

دراسات الماجستير :هي
الدراسات المتخصصة
لمدة سنة او سنتين وتنتهي
برسالة علمية ودرجة
الماجستير.

دراسات الدكتوراه:
تستغرق  3سنوات
وتنتهي بمناقشة رسالة
دكتوراه والحصول على
لقب دكتور في مجال
معين.

باإلستقالل

إختبار

اإلعتراف

اإلعتراف
اإلتصال

اإلتحاد
اإلعتراف
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لإلعتراف

44

.8الصحة
تحصل على نفس الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطنون
الرومانيون .ويجب عليك القيد في النظام الوطني للتأمين الصحي،
ودفع رسوم التأمين الصحي الشهرية والتسجيل لدى طبيب العائله.
وبنا ًء على الطلب ،ستتلقى بطاقة تأمين صحي ستقدمها في كل مرة
تزور فيها طبيب العائله أو أي طبيب آخر ،وعند ذهابك إلى
الصيدلية لشراء األدوية التي وصفها الطبيب.
إذا كنت موظفًا ،سيدفع صاحب العمل الذي تعمل فيه اإلشتراك
ً
ً
(مثال،
فضال عن إشتراكات الضمان اإلجتماعي األخرى
الشهري،
المعاش ،وإعانة البطالة ،إلخ) .وإذا كنت تعمل في عمل مستقل أو
لم تكن موظفًا وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة ،يمكنك إبرام عقد
فردي مع شركة التأمين الصحي الموجودة في منطقة سكنك ودفع
االشتراك إلى شركة التأمين.
وفي حال لم يكن لديك دخل:

شهرا متعياقيبية ( 190ليييو
• يمكنك دفع رسوم شهرية لفترة 12
ً
روماني/الشهر أو  2.280ليو روماني/السنة) أو
• يمكنك دفع  1.330ليو روماني فقط عندما تحتاج إليى رعيايية
طبية مشمولة ببيت التأمين.
التأمين الصحي متاح مجانًا لمن يلي :األطفال والشباب حتى عمر
 18سنة والطالب والشباب حتى عمر  21سنة الذين مازالوا
يدرسون وليس لديهم دخل والنساء الحوامل واألمهات الشابات
الالتي ليس لديهن دخل أو لديهن دخل أقل من الحد الوطني األدنى
لألجور.

ً
مشموال في وثيقة تأمين ،مازال يوجد حد أدنى للخدمات والمساعدة المتخصصة للحاالت الطوارئ أو الفحوصات الدولية
في حال لم تكن
التي يمكنك اإلستفاده منها (المساعدة األولية ،داء السل ،داء الكلب ،تنظيم األسرة) .وتقدم الخدمات الطبية الطارئة مجانًا .وفي حال عدم
التأمين عليك ،يمكنك اإلستفاده من اإلستشارات والعالج الطبي مجانًا.
وفي حال وقوع حالة طارئة (حادث ،حروق ،جروح ،إلخ) ،يمكنك اإلتصال على ( 112رقم مجاني) لإلسعاف .خدمة اإلسعاف مجانية،
شأنها شأن الرعاية الطبية وأي نوع من التدخالت الجراحية الطبية يتم تقديمها إستجابة للحالة الطارئة هذه .عند اإلتصال بالرقم ،112
تكون جميع الجهات المسؤولة عن الحاالت الطارئة نشطة (إطفاء الحريق ،والشرطة ،واإلسعاف) ويمكن التحدث بلغتك األم.
في حال شمولك في تأمين طبي أو في حال عدم شمولك ،تكون سجالتك الطبية سرية.

المفردات الرئيسية

طبيب ،صحة ،مرض ،فحص طبي ،مستشفى
أعاني من صداع ال أتناول أدوية.

Medic, sănătate, boală, control medical, spital
Ma doare capul. Nu iau medicamente.
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.9
إختيارك
إعتراف بمؤهالتك الدراسيه

إستخدم

أعرض

اإلستعداد

اإلندماج

إجتماع
اإللتزام بالمواعيد

إستخدم

إنطباعا ً إيجابيا ً

اإللتزام

إبتسم
إنطباعا ً
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إشتراكات

اإلجتماعي

اإلجتماعي
 1900ليو روماني

 1900ليو روماني

 1900ليو روماني

إشتراكات

1112

اإلشتراكات
اإلجتماعي
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.10السكن

عقد اإليجار :الحقوق واإللتزامات المترتبة عليه.
يختلف السكن حسب النوع والحجم والسعر .تشيع في المدن
والبلدات والقرى المباني التي تحتوي على شقق .قد تكون المباني
بإرتفاع  10أدوار وتحتوي على شقق بها غرفة واحدة أو غرفتين
أو أكثر .وتبلغ مساحة الشقة الشائعة في القديم المكونة من غرفتين
مترا .تحتوي
مترا بينما تبلغ مساحة الشقة األستوديو ً 30-25
ً 40
ً
مترا للشقة الغرفتين)
المباني الجديدة على مساحات أكبر (مثال ً 50
 ،وتكون أكثر إنارة ،وبعيدة عن مركز المدينة ،ولكن تكون أجرتها
أعلى أو سعر شراؤها أعلى .ويكون هيكل المساحة متشبه ،يحتوي
على مطبخ وحمام وشرفة.
ويمكن تأجير الشقق والمنازل مفروشة وغير مفروشة .ولن تجد
في المساحات غير المفروشة أجهزة كهربائية (ثالجة ،أو موقد ،أو
غسالة) .وعادة ما تكون الشقق والمنازل موصلة بشبكات

المياه العامة والغاز والكهرباء .ومع ذلك ،يتم في بعض المناطق
تدفئة الغرف بالحطب أو الفرن أو محطات التدفئة الفردية.
وقبل إستئجار مسكن ،قد تود النظر فيما يلي:
المنطقة أو الحي :دراسة ما إذا كانت هناك فرص عمل ،ومدرسة،
وسائل نقل عام ،ومحالت تجارية بالقرب.
تكلفة اإليجار :تستطيع دفع اإليجار ويبقى معك إحتياطي لدفع
المرافق (المياه والغاز والكهرباء والتليفزيون/اإلنترنت ،وتكاليف
الصيانة األخرى).

إستئجار سكن
يمكن أن تساعدك المنظمات غير الحكومية في إيجاد أنسب سكن لك .وسيختلف طول ومبلغ اإليجار وإعانة المرافق التي يمكن أن
تقدمها المنظمة غير الحكومية وفقًا للبرامج التي تجريها هذه المنظمة والتمويل المتاح لديها .وعادة ما يستمر الدعم لفترة تصل إلى
سنة إال أن هذا غير مضمون.
•
•
•
•

صا يؤجرون أماكن معيشة
يمكنك سؤال األصدقاء عما إذا كانوا يؤجرون أو يعرفون أشخا ً
متابعة اإلعالنات عن المباني اإليجار أو الصحف تحت عنوان "لإليجار"
البحث على اإلنترنتetc. ،www.imopedia.ro ،www.anuntul.ro ،www.olx.ro ،www.imobiliare.ro :
الإتصال بوكالة عقارات.

المفردات الرئيسية

منزل ،شقة ،أستوديو

Casă, apartament, garsonieră

نبحث عن منزل لألسرة بأكملها.

Căutam o casă pentru toată familia.
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.11المال
العملة الوطنية في رومانيا هي الليو الروماني (الجمع "لي") .والليو يساوي  100بان .اإلسم الرسمي للعملة الرومانية هو الليو
الروماني الجديد (.(RON

 1رون = تقريبًا  0،25دوالر
 1رون = تقريبًا  0،22يورو
 5رون = تقريبًا  1،25دوالر
 5رون = تقريبًا  1،07يورو
 10رون = تقريبًا  2،51دوالر
 10رون = تقريبًا  2،15يورو
 50رون = تقريبًا  12،58دوالر
 50رون = تقريبًا  10،75يورو
 100رون = تقريبًا  25،11دوالر
 100رون = تقريبًا  21،51يورو
 200رون = تقريبًا  50،33دوالر
 200رون = تقريبًا  43،02يورو
 500رون = تقريبًا  125،83دوالر
 500رون = تقريبًا  107،51يورو
 100بان =  1ليو
القطع النقدية الرومانية
 50بان =  0.5ليو
 10بان =  0.1ليو
 5بان=  0.05ليو
بان =  0.01ليو
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.12المالحق
المحلق 1
المنظمات التي تعرض دع ًما في اإلندماج في رومانيا

مراكز اإلندماج اإلقليمية
المنطقة :1بوخارست  ،براهوفا  ،بوزاو  ،دامبوفيتسا  ،آرجيش  ،فالجيا  ،غورج  ،براشوف  ،كوفاسنا  ،جيورجيو  ،كاالراش ،
يالوميتسا  ،تليرومان  ،أولت  ،دولج
مركز اإلندماج اإلقليمية في بوخارست:
11, Viitorului street, District 2, Bucharest
الهاتف021-210.30.50 :
البريد اإللكترونيiombucharest@iom.int:
مركز اإلندماج اإلقليمية في كرايوفا:
25. Fratii Buzesti street, Craiova
الهاتف0351-442.287 :
البريد اإللكترونيa.globalhelp@yahoo.com:
مركز اإلندماج اإلقليمية في براشوف:
( 25 bis, Aurel Vlaicu street, 2nd floorسابقًا Brasov،)School nr.24
الهاتف0711-282.090 :
البريد اإللكترونيastrid@arpcps.ro ، astrid2001ro@yahoo.com:
المنطقة  :2غاالتس ،فرنتشيا ،باكاو ،فاسلوي ،برايال ،تولتشيا ،كونستانتسا
مركز اإلندماج اإلقليمية في كونستانتسا:
13, Mamaia boulevard, Constanta
الهاتف0738-719.235 ; 0738-719.233:
الفاكس0372-877.090 :
البريد اإللكترونيjrsromania@gmail.com:
مركز اإلندماج اإلقليمية في غاالتس:
37, Brailei street, 2nd floor, Galati
الهاتف0738-719.231 ; 0738-719.234 :
الفاكس0372-877.090 :
البريد اإللكترونيjrsromania@gmail.com:
المكتب الميداني في غاالتس (مؤسسة الطفل):
7, Furnalistilor street, Galati
الهاتف0231-312.199 :
الفاكس0231-312.199 :
البريد اإللكترونيoffice@inimadecopil.ro:
المنطقة Suceava, Botosani, Neamt, Iasi:3
مركز اإلندماج اإلقليمية في ياش:
(11, Pacurari street, Iasiمسؤول االتصال :زوتا يانوتس لوسيان)
الهاتف0745-922.118 :
البريد اإللكترونيrttiasi@gmail.com:
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مركز اإلندماج اإلقليمية في راداوتس:
(9A, I.L Caragiale street, Radautiمسؤول االتصال :لوليا كازاسيوك)
الهاتف0754-494.400 :
البريد اإللكترونيcazaciuc_iulia2112@yahoo.com:
المنطقة  :4ساتو ماري ،ساالج ،كلوج ،بيستريتا-ناسود ،موريس ،هارغيتا ،سيبيو ،ألبا
مركز اإلندماج اإلقليمية في كلوج نابوكا:
108, 21 Decembrie 1989 boulevard, apt 23-24, Cluj
الهاتف214-434.801 :
البريد اإللكتروني; 93atoth@gmail.com macaveiflorin@yahoo.com:
مركز اإلندماج اإلقليمية في بايا ماري:
3, Rachetei street, Baia Mare
الهاتف0210-222.221 :
البريد اإللكترونيassoc@asoc.ro:
المكتب الميداني في سيبيو  -مركز معلومات المهاجرين في سيبيو
1, Constantin Noica street, Sibiu
الهاتف/الفاكس0219-215.944 :
البريد اإللكترونيcostin1i@yahoo.com:
المكتب الميداني في تارغو موريش
 مركز معلومات المهاجرين في تارغو موريش10, Emil Dandea street, Tirgu Mures
الهاتف0742-029.458 :
البريد اإللكترونيhajnal_sz@yahoo.com:
المكتب الميداني في شومكوته ماره
1A, Cetatii street, Somcuta Mare, Maramures
الهاتف0210-222.221 :
البريد اإللكترونيassoc@asoc.ro:
المنطقة  :5ميهيدينتس ،كاراس-سيفيرين ،بيهور ،أراد ،هونيدوارا
مركز اإلندماج اإلقليمية في تيميشوارا
9, Gheorghe Sincai street, Timisoara
الهاتف0251-217.091 ; 0740-040.032 :
البريد اإللكترونيilioni.flavius@yahoo.ro:
مركز اإلندماج اإلقليمية في أوراديا
2B, Buzaului street, Oradea
الهاتف/الفاكس0259-431.101 ; 0743-081.449 :
البريد اإللكترونيadrianapopa@filantropiaoradea.ro:
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المحلق 2

الدول الموقعة على اإلتفاقيه األوروبية بشأن إلغاء تأشيرة سفر الالجئين من عام 1959

لوكسمبورغ

أرمينيا

مالطا

بلجيكا

النرويج

جمهورية التشيك

هولندا

قبرص

بولندا

الدانمارك

البرتغال

سويسرا

رومانيا

فنلندا

ماليزيا

ألمانيا

إسبانيا

أيرلندا

النمسا

أيسلندا

المجر

إيطاليا
ليختنشتاين
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البرنامج الوطني  -صندوق اللجوء والهجرة واالندماج
عنوان المشروع : REACT_RO :الموارد التعليمية لدورات اللغة الرومانية والتوجيه للمستفييديين مين اليحيميايية اليدولييية وغييير
مواطني رومانيا
المستفيد :معهد الثقافات المتعددة تيميشوارا
المحرر :المنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMمكتب رومانيا
تاريخ النشر :يوليو 2018
ال يعكس محتوى هذه المادة بالضرورة الموقف الرسمي لالتحاد األوروبي
ينبغي إرسال أي استفسارات إلىiombucarest@iom.int:
الرقم المرجعي للعقد FAMI/17.03.03.01
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