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 عائالت شارع كوسيت

 رومانيا
 

 قصة عائالت شارع كوسيت
معظمهوم موا الروموا غال(،ور ،   عائلوة 70شخصاً، ينتموون إ   350، مت إجالء حنو 2010ديسمرب/كانون األول  17يف 

إسوقان دربعوع عائلوة يف وتودان سوقنية د نلوثن تودي اً انبوكوا برومانيوا بلوقل قسورأُ ود عيود  –ما وسط مدينة كلوو  
يف ضوووواتمل اندينوووة ملقووور  موووا مقلوووو نربوووابن اندينوووة ومقوووربي سوووابقة للنربوووابن القيميائيوووةُ دموووا انسووواكا ا ديووودي الووو  
 د نلووثن يهوومل اووة كاييووةُ وقوود ولووربها دتوود السووقان علووف  ووريا النًووو: اال(ريووة لوو(ةي جووداً  وانوواء يف  ووار     عوورب

طربواًل،  11شخصواً، بيونهم  13ا درانُ إنه سقا م وررأ تقواً، إنوه ب ابوة كوابويفُُُ يف جووارأ اسوقا عائلوة م لربوة موا 
يعيلون مجيعاً يف ارية واتدياُ وال يتوير يف  ريه انساكا ماء ساخا دو اوا.ُ ويقوم موقوحل االوايالن علوف بعود تووا  

اللتًاق مندرسة، وما الصوعو علوف السوقان االصوول علوف التعلويم كيلومرتاً، مما جيعل ما الصعو علف األطربال ا  2.5
 والعمل والرعاية الصًية واة ا ما ا دمان األساسيةُ

 
ومل حتصل ست وثالثون عائلة علف دأ سقا بديل، ولريا يقد دلبًت يعلياً بال مثوىُ واعوي  سوبم عوائالن منهوا يف 

علرون انتبقية منا.ل م قتة ملقر  ما الوتدان ال  د نلثن، وال اتوير ضياية دقرمئها، بينما دقامت العائالن التسم وال
ييهووا موواء دو كهوورمء دو  ديووودان لووًيةُ ونظووراً ألن  وووريه العووائالن مل حتصوول مووا السووول ان إال علووف اوورخي  شوووربوأ 

 للمنا.ل ال  دقامو ا، يإهنا اعي  يف ظل خوف دائم ما اإلجالءُ
 

 عّبِر عن تضامنك مع عائالت شارع كوسيت
 

 د كتْو رسالة دو ارسل ب اقة إ  العائالن علف العنوان التا :
 

Former Coastei Street families 
c/o Romania team 

Amnesty International 
1 Easton Street 

London 
WC1X 0DW 

UK 

 
 انبوكا، تتضمن: –ُأكتب رسالة إىل عمدة كلوج 



ي علوف االرورايف يف عمليوة الواور تقيقيوة موم مجيوم العوائالن الو  مت إجال  وا قسوراً موا شوار  كوسو  ود عيود تث العمود
اوطينها يف مستوطنة انيوو م  رانا، موا دجول وضوم خ وط إسوقان بديلوة طويلوة األجول  ودعواوه إ  حتقيو  اإلنصواف 

الضًاب ما جراء إجالئهم قسراً  وال لو منوه دن يلو  وجرب الضرر بلقل يعال عا ا سائر وانعااني ال  القت هب الء 
االتتياجووان انلًووة للعووائالن يف األجوول القصووة، والووا بتوووية االوود األدا مووا الضووماانن القانونيووة وانرايوو  وا وودمان 

 القاييةُ
 

Mayor of Cluj Napoca 
Emil Boc 

Str. Motilor nr. 3, Cluj Napoca 
Romania 

 
emil.boc@primariaclujnapoca.romail: -E 

 
 

 إبدد رسالتا بعباري: عريرأ العمدي
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