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( فتيات في منطقتي الجوير والسويهرة بمديرية  6بيان إدانة جريمة االغتصاب بحق )  
 2022يونيو  16الخميس بتاريخ   محافظة الحديدة -حيس 

وقف المركز القانونو  لحققن  والنممةاأ امانر مر ماأ القرل والةر ماأ ناااي ااوتااانوةاأ الن  اقاير  حة ان  
ر 2022 نوةن   16ينن  خ الخمةس    يتاانر المقراان  التااعن ع   ر مرتزقنب يقةن ا المرتز    تقنلف العيوان

ايمنء من ( فنةنت يةم ن شاقةقنةن  6 حى اغنوانل  يأيشا  الوان  النحشاةأ و  احةث اقيمنا يناكراه والقن
 ، ولةتااه ه ه الةر مأ ه  التاانيقأسااننن ممتقن  الةن ر والتاان  را يمي ر أ حةس مقنفلأ القي يا

تااعن ع  المم  ييا أ العيوان ، فقي وثق المركز القنونو   مقنفلأ القي ياقأ العيوان التااعن ع ف   لمرتز
مرتزقأ لالغنواانل من ق ل يةم ن طفحأ امراا   (29 فة ن  تعرنااه غنواانل  حن ثأ ا  (21  قل  ن  ال  نم

 .الي   م النقةنن وحةس و نتيمي ر  منفرقأف  احياث العيوان  

ر ماأ المرو اأ الن  اقاير  حة ان هاالء ال شااار اأ يقق تحا  الفنةانت  إذ  اي ن المركز القانونو  ها ه الة
القنصارات واال نياء  حى كرامن ن الشاخواةأ وساالمن ن ال يوةأ كنن ه ه الةر مأ تشانل مر مأ ناي 
ااوتاانوةأ وفقنال التفنقةنت ممةف وال روتنكنا ااناانف   ااوا ال ع  قراار ممن سااأ االغنواانل والعمف 

اطفنا واال نياء  حى القةنا والتاااالمأ ال يوةأ وهن من ول  حةب القنونن اليول  الةمتااا  يقق المتااانء وا
لققن  االوتانن إنانفأ إلى ان ه ه الةر مأ تشانل متانسانال ًتةراال ينعنلةن   ممن ااساالم  القمةف و ن ات 

 وتقنلةي الشعب الةمم  وكنفأ اا راف والشرائ  التمنو أ.

ةأ  تنلب كنفأ الة نت ااممةأ يرا   هاالء الةمنا وتقي م ن لحعيالأ إن المركز القنونو  لحققن  والنمم 
لةمانلنا  قاني ن المقر  شااار انال وقانونوانال، لةننونا   را لمن تتااانا لاب وفتاااب االقايار  حى م ال ها ه الةرائن 
النحشاةأ وصانن شارف وكرامأ االوتانن الةمم  ا نال كنن ممتاب وسامب، كمن وتنلب اامن المنقيا ومملمنت ن  

خنحفأ وكنفأ المملمنت اليولةأ الققنقةأ وااوتاانوةأ ا اوأ ه ه الةر مأ وساار أ النقري وإ قنف م ل الم 
ها ه الةرائن  حى ااقال سااار اأ االونوااانف اهانل  الراااقان ان و ف  واقعاأ االون اني ها ه إلى المقنماأ 

 .الةمنئةأ اليولةأ ، والعمل  حى  ير افالت الةمنا من العقنل.
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