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 الدورة الثالثة والسبعون
 )ب( من جدول األعمال ٧٤البند 

تعزيز حقوق اإلنساااااااااااااان وحماااي  ااا  مساااااااااااااا اا  حقوق 
بما في ذلك الن ج البديلة ل حساااايت ال م    اإلنسااااان 

 اإلنسان والحريات األساسية الفعلي بحقوق
   

 اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجالل م  
  

 *تقرير األميت العام  
 

 موجز 
آب/أغســـــــــــــــإلح اليوم الدو    يا    ر   21يوم  ٧2/165أعلنت اجلمعية العامة بقرارها  

ضــــــــــحايا ا رهاب وأجل مك من أجم ضحري واعم ضــــــــــحايا ا رهاب والناجت من  وضعزيز و اية  تع م 
رير ااــــــتلابة للإللر الوارا   الحامم حبقوق ا نســــــاي واارياس األاــــــااــــــية الواجبة  م  وي قد م ه ا التق

 بأي يقدم األمت العام ضقريرا أىل اجلمعية   اورهتا الثالثة والسبعت عن ضنفي  القرار  ٧2/165القرار 
 

  

 

 ضأخر ضقدي ه ا التقرير بسبر صعوباس ضقنية  * 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
https://undocs.org/ar/A/RES/72/165
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 مقدمة - أوال 
ك قامت الدول األعضـــــــــــــا ك عن رريجل ايا  قرار اجلمعية 2٠1٧ انوي األول/ايســـــــــــــم    1٩   - 1

آب/أغســــــــإلح اليوم الدو    يا    ر  ضــــــــحايا ا رهاب وأجل م   21ك بتســــــــمية ٧2/165العامة 
مت العام أي يقدم ضقريرا عن ضنفي  القرار   الدورة الثالثة القرار نفســـــــــــــــ ك رلبت اجلمعية العامة أىل األ و 

والســــــبعت لللمعية واعت ديل الدول األعضــــــا  وم اــــــســــــاس منتومة األمم املتحدة واملنتماس الدولية 
األخر  و ياناس اجملتمل املدينك مبا    لك املنتماس غري ااحومية واألفرااك أىل اال تفال باليوم الدو  

 ناابة بإلريقة م
ولدعم اال تفال األول باليوم الدو    يا    ر  ضــــحايا ا رهاب وأجل مك ض ــــار   م من  - 2

محتــر محــافحــة ا رهــابك واملــديريــة التنفيــ يــة لللنــة محــافحــة ا رهــابك والبعثــاس الــدا مــة ألف ــانســــــــــــــتــايك 
حـــدة   ضنتيم منـــااــــــــــــــبـــة بعنواي وبلليحـــاك والعراقك ونيلرييـــاك والواليـــاس املتحـــدة األمريحيـــة لـــد  األمم املت

ك أعإلت في ا الضحايا فرصة لتقاام جتارب ضضررهم من ا رهاب  “من ا رهاب: أصواس الضحايا النلاة”
: أقامة ونتم محتر محافحة ا رهاب أيضـــــا اـــــلســـــلة من األن ـــــإلة روال لـــــ ر آب/أغســـــإلحك مبا    لك

أصـــــواس الضـــــحاياق وضنســـــيجل أقامة  آب/أغســـــإلحك أبرهس في  1معرض واـــــا د متعداة   نيويور ك   
معارض أخر    ديل أحنا  العاملق وأجرا  مناق ــــاس وأقامة منااــــباس أخر   وقام املحتر أيضــــا بتعب ة 

الجتماعي مرا ز األمم املتحدة لإلعلم وج اس فاعلة   اجملتمل املدين و سـاباس عل  واـا م التواصـم ا
 للتوعية باليوم الدو  

  
 ت أساسيةمعلوما - ثانيا 

ك ال ي ضضــمن ااــجاضيلية األمم 6٠/2٨٨ك اي س اجلمعية العامة با داع القرار 2٠٠6  عام  - 3
املتحدة العاملية ملحافحة ا رهابك اليت ألــــــارس أىل أي جتريد ضــــــحايا ا رهاب وميل ألــــــحال  ومتاهر  من 

ي التدابري الفعالة ملحافحة ا رهاب أنســــانيت م يســــ م   الترو  امل اية أىل انت ــــار ا رهاب ولــــدا عل  أ
 جير أي ضحفم ا جام  قوق ا نساي لللميل وايااة القانوي  ر يزة أاااية ملحافحة ا رهاب 

ك امتــد خإلر ا رهــاب أىل عــدا متزايــد من املنــارجلك مل مول حنو ا لمــاس 2٠٠6ومنــ  عــام  - ٤
يتضـــــــــــــــرر من أعمال ا رهاب اليومك ف ي عدا عل  أهدا  أ ثر ليونة  ول ن  اي عدا متزايد من البلداي 

 2٠1٧الضــحايا يج ز أىل  د  بري   عدا قليم من الدول األعضــا   ووفقا مل لــر ا رهاب العاملي لعام 
ال ي ين ر  مع د االقتصاا والسلمك ضستأثر أف انستايك وبا ستايك واجلم ورية العربية السوريةك والعراقك 

  وضصـــــــــــــــب  ضلبيـــة 2٠13ل الوفيـــاس النـــادـــة عن أعمـــال ا رهـــاب منـــ  عـــام ونيلرييـــا بثلثـــة أربـــاع دي
اال تياجاس و اية وضعزيز  قوق الضــــــحايا صــــــعبة بصــــــورة متزايدة نترا ألي ا رهابيت يســــــت لوي منارجل 

االاـــــتقرار النزاع واألقاليم غري احملحومةك اـــــعيا أىل فرض الســـــيإلرة عل  املنارجل اليت ضعاين بالفعم من عدم 
 ايااة القانوي  وغياب

وض ه ورأة ا رهاب بأ   قدر من الوضــوع عل  املســتو  الفراي  فا لماس ا رهابية ضســبر  - 5
املوس وا صـــــــــــــــابة من خلل ااـــــــــــــــتودام األج زة املتفلرة االرجتاليةك وا لماس االنتحاريةك ومن خلل 

بدا ية  وحيدث الحثري من ا لماس ااــتودام املر باس واألاــلحة النارية واألاــلحة البيضــا  بأ ثر الإلرق 
  أما ن يوجد في ا مدنيوي بحثافةك مما يســـــفر عن أقصـــــ  قدر من ارســـــا ر الب ـــــرية ويب  ارو  عل  
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نإلاق وااـــــــــل  و    األعمال ضداعياس أيضـــــــــا عل  ااقوق االقتصـــــــــااية واالجتماعية ألاـــــــــر الضـــــــــحايا 
 ويعزل اجملتمعاس احمللية والناجتك مما ي اي أىل هيااة هتميش الف اس الضعيفة 

وال يزال ضــــــــــحايا ا رهاب جيدوي صــــــــــعوبة   أتاع أصــــــــــواهتم وضلبية ا تياجاهتم  وقلما مت   - 6
 قوق م بالتأييدك ال اــــــيما   البلداي اليت ي ثر في ا ا رهاب اــــــلبا   م اــــــســــــاس الدولةك  ي  ضحوي 

عيفة أو مقوضــــة و ي  ضحوي القياااس اردماس االجتماعية األاــــااــــية وم اــــســــاس العدالة اجلنا ية ضــــ
 الورنية واجل اس الفاعلة الر يسية م  ولة بالتعامم مل الت ديداس ا رهابية وليح الج يز عل  الضحايا 

وضقل املســــــــــــ ولية الر يســــــــــــية عن اعم ضــــــــــــحايا ا رهاب والدفاع عن  قوق م عل  عاضجل الدول  - ٧
عم الدول األعضــــــــا    ضنفي  الر يزضت األوىل والرابعة من األعضــــــــا   وض اي األمم املتحدة اورا هاما   ا

ااــجاضيلية األمم املتحدة العاملية ملحافحة ا رهاب عن رريجل التضــامن مل ضــحايا ا رهاب وضقدي الدعم 
 م والدفاع عن  قوق ا نســـــــــاي واـــــــــيااة القانوي   ديل اجل وا املب ولة ملحافحة ا رهاب  وضضـــــــــإللل 

ملتحدة هب   الوالية من أجم مساعدة الدول األعضا  عن رريجل: ضوفري بنا  القدراس وغري   ياناس األمم ا
من ألحال املساعدة التقنيةق وض لل اجل وا اليت ضب  ا ضلك الدول من أجم ضعزيز و اية وا جام  قوق 

نتماس الضــــحاياق وأن ــــا  رابإلاس ولــــبحاس لضــــحايا ا رهابق وضقدي الدعم من خلل التنســــيجل مل م
 اجملتمل املدين واجل اس الفاعلة األخر  عل  أرض الواقل 

  
 أنشطة األمم الم حدة ال ي تبرز ضحايا اإلرهاب - ثالثا 

ضر ز  ياناس منتومة األمم املتحدة ج واها عل  اعم الدول األعضـــا    أعداا وضنفي  أن ـــإلة  - ٨
ا تياجاهتم  و  الســـــــــــــنواس األخريةك عملت األمم ضرمي أىل الدفاع عن  قوق ضـــــــــــــحايا ا رهاب وضلبية 

 لتلبية ا تياجاس ضحايا ا رهاب  املتحدة عل    د املوارا واهتمام اجملتمل الدو 
وعل  مد  الســـنواس ارمح املاضـــيةك قام الفريجل العامم املعر مب اهرة ضـــحايا ا رهاب والتوعية  - ٩

ي    جمال محافحة ا رهاب ب عداا وضنفي  عدا من األن ــــــإلة بقضــــــاياهم التابل لفرقة العمم املعنية بالتنف
ك نتم الفريجل العامم م  ر األمم املتحدة 2٠16اعما لضــــــــــــــحايا ا رهاب  فعل  اــــــــــــــبيم املثالك   عام 

ب ــــأي  قوق ا نســــاي لضــــحايا ا رهابك وأعد بعد  لك مبااد ضوجي ية وأالة وموارا أخر  هتد  أىل 
 دين اليت ضعمم مل ضحايا ا رهاب علة   اجملتمل املضعزيز قدراس اجل اس الفا

ويحفم الفريجل العاممك ال ي يرأا  محتر محافحة ا رهابك اضباع هنج متسجل ومنسجل   عمم  - 1٠
 ياناس األمم املتحدة ب ــــــــأي  قوق ضــــــــحايا ا رهاب  وخلل الســــــــنواس القليلة املاضــــــــيةك أعد الفريجل 

م ــــاريل بنا  القدراس اعما لضــــحايا ا رهاب أاــــ مت     يد الإلريجل العامم أفضــــم املماراــــاس ونف  
  ووضـل الفريجل العامم برنامج عمل  ونف  األن ـإلة باالاـتناا أىل 2٠1٧لإلعلي عن اليوم الدو    عام 

يتضـــــمن ضوصـــــياس من األمت العام ومفوضـــــة األمم املتحدة الســـــامية اقوق ا نســـــاي وخ ا  مســـــتقلت  و 
 األن إلة ما يلي:موجز لتلك 
قام األمت العام ومفوضــــــة األمم املتحدة الســــــامية اقوق ا نســــــاي بالدعوة أىل أعمال  )أ( 

 قوق الضحايا   ضقاريرمها املقدمة أىل اجلمعية العامة وجملح  قوق ا نسايك عل  التوا ك مل ضوصياس 
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لورنية والتعويض والتأهيمك بحفالة ا جام  قوق ا نســــــــــــاي لضــــــــــــحايا ا رهاب من خلل الت ــــــــــــريعاس ا
 ق(1)دلة ضدابري أخر   

ما فت ت هي ة األمم املتحدة للمســـــــاواة بت اجلنســـــــت و حت املرأة )هي ة األمم املتحدة  )ب( 
ف وا رهاب من  اــــــــنواس عديدةك للمرأة( ضســــــــع  أىل اعم و حت الضــــــــحايا والناجت من التإلر  العني

جل بالقضـــا  عل  التمييز والعنف اجلنســـي واجلنســـاين ومن أجم التمحت    لك من خلل عمل ا املتعل مبا
 السيااي وضوفري أمحانية الوصول أىل العدالةق

يتضمن ار ا  املدرجوي عل  قا مة االاتلابة السريعة   جمال العدالة حمققت مدربت  )ج( 
اجلنسي واجلنساين وهم ي ن روي ضدريبا خاصا ملساعدة السلإلاس الورنية   مقاضاة مرضحيب جرا م العنف 

 ق2٠٠٩   م جلنة مقيجل ضن أ من  عام 
ك قــدم املقرر ارــاس الســــــــــــــــابجل املعر بتعزيز و ــايــة  قوق ا نســــــــــــــــاي 2٠12  عــام  )ا( 

واارياس األاــااــية   اــياق محافحة ا رهاب ضفاصــيم أرار من املبااد لتوجي  التزاماس الدول ب عمال 
 ق(2)رهاب   ضقرير  املقدم أىل جملح  قوق ا نساي قوق ا نساي لضحايا ا 

(ك اليت www.un.org/victimsofterrorismا رهاب )البوابة ا لحجونية لدعم ضــــحايا  )ه( 
فحــة ا رهــابك هي منصــــــــــــــــة للربد بــدعم من مر ز األمم املتحــدة ملحــا 2٠1٤   زيراي/يونيــ  أرلقــت 

يــة األخر ك و ــ لــك لربإل م بــاجل ــاس اليت ضقــدم املوارا بت الضـــــــــــــــحــايــا وأاـــــــــــــــرهم وجمتمعــاهتم احملل فيمــا
مســــــــــــتودم   35٠ ٠٠٠هار املوقل من  أن ــــــــــــا   أ ثر من  -واردماس وغري  لك من ألــــــــــــحال الدعم 

ويتمثم أ د األن ــــــإلة الر يســــــية   البوابة   اــــــلســــــلة مقابلس الضــــــيو ك اليت أنتلت بالتعاوي مل أاارة 
ة ا رهابك واليت ضتضــــمن مقابلس مل حماورين ولــــر ا  ر يســــيتك لــــ وي ا علمك بدعم من مر ز محافح

 -ي ملوي ضحايا ورابإلاس للضحايا ومنتماس جمتمل مدينك وخ ا  مستقلتك ومنتماس أقليمية واولية 
ول ة الب ــــــــــــتو  مقابلة بالل اس ا نحليزية والفرنســــــــــــية والعربية 2٠ك اــــــــــــللت أ ثر من 2٠16ومن  عام 

 و لت عل  البوابةق
ر ز محتر األمم املتحدة املعر باملودراس واجلرمية عل  الدور الر يســـــــــــــــي ال ي ي اي   )و( 

ضــحايا ا رهاب قبم ا جرا اس القانونية اجلنا ية وخل ا وبعدهاك و  لك عل  ا تياجاهتم من املســاعدة 
لقانوي والعاملت والدعم  وقدم املحتر موارا متوصـــصـــة لواضـــعي الســـيااـــاسك واملوففت املحل فت ب نفا  ا

   جمال العدالة اجلنا ية ال ين يسعوي أىل وضل وضنفي  القوانت من خلل األاواس املتوصصةك مبا    لك
املمارااس اجليدة   اعم ” و “ضدابري العدالة اجلنا ية لدعم ضحايا األعمال ا رهابية”من ورا  املعنوناي 

 ق“ضحايا ا رهاب ضمن أرار العدالة اجلنا ية
ب ـــــــــــــــأي املرأة والســـــــــــــــلم واألمنك يقوم  (2٠15) 22٤2 من  ايا  قرار جملح األمن )ه( 

محتر املمثلة اراصــــــــــة لامت العام املعنية بالعنف اجلنســــــــــي    االس النزاع بالدعوة أىل أعمال  قوق 
عل  مســــألة ااــــتودام العنف اجلنســــي  أاــــلوب من أاــــالير ا رهاب  ضــــحايا ا رهاب ويحثف ضر يز  

وضضـــإللل املمثلة اراصـــة بعدا من البعثاس للجتماع مل ضـــحايا العنف اجلنســـي ال ي ضرضحب  اجلماعاس 

__________ 

  A/HRC/22/26ك و A/HRC/19/38 ك وA/HRC/8/13و  كA/HRC/34/30ك و A/72/316انتر  (1) 
 (2) A/HRC/20/14  

https://undocs.org/AR/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/A/72/316
http://undocs.org/A/HRC/34/30
http://undocs.org/A/HRC/8/13
http://undocs.org/A/HRC/19/38
http://undocs.org/A/HRC/22/26
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/14.
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ا رهابية لضــــــماي أاراج أصــــــواهتم   اجل وا الرامية أىل التصــــــدي لتلك التحدياسك وال اــــــيما فيما يتعلجل 
  لةقبالعدالة واملسا

ااـــــــتنااا أىل أرار املبااد ال ي وضـــــــع  املقرر اراس الســـــــابجل جمللح  قوق ا نســـــــاي  )ع( 
ك عقد م  ر او  (3)املعر بتعزيز  قوق ا نساي واارياس األاااية و ايت ا   اياق محافحة ا رهاب

هبا للدول أي  ك مت ألــــــــرا  الفريجل العاممك من أجم ضدارة الحيفية اليت ميحن2٠16  لــــــــبا /ف اير 
ضــــحايا ا رهابك ضعزه ض ــــريعاهتا وأجرا اهتا ومماراــــاهتا الورنية من أجم مســــت ا جام  قوق ا نســــاي ل

    لك من خلل ضقدي اردماس لتلبية ا تياجاهتم املااية والنفسية االجتماعيةق مبا
 س ضــدريبيـةك قــام الفريجل العــامــم بتنتيم وضنفيــ  اورا2٠16-2٠15  فجة الســـــــــــــــنتت  ) ( 

من الضحايا وممثلي الضحايا من ديل أحنا  أفريقيا وال رق األواد لتزويدهم باألاواس وامل اراس  1٤ لــــــــ
املنااــــــــــــــبة  قامة مالفاس والدعوة أىل أعمال  قوق م وضلبية ا تياجاهتم بصــــــــــــــورة أ ثر فعاليةك ووضـــــــــــــل 

 لكك هاا امل ـــــــار وي ااـــــــتودام م ااـــــــجاضيلياس لتقدي الدعم وضباال املعلوماس ال ـــــــوصـــــــيةق ونتيلة ل
لواـــا م التواصـــم االجتماعيك وأن ـــأوا صـــفحاس عل  فيســـبو  ومواقل لـــبحيةك وأنتلوا مســـر ياس لدور 

 ولبحاس أفريقية لضحايا ا رهابق العرض ولسرا القصص وأن أوا لبحاس للبلداي العربية
عر بــاملوــدراس ك قــدم محتــر األمم املتحــدة امل2٠1٧و  2٠15  الفجة بت عــامي  )ي( 

واجلرمية املســـــــاعدة التقنية من أجم ضعزيز األرر القانونية الورنية اماية واعم ضـــــــحايا ا رهابك عل   ل 
 أيار/ 11أىل  ٩الصـــــــــــعيدين الورر وا قليميك   جنوب آاـــــــــــيا وجنوب لـــــــــــرق آاـــــــــــيا  و  الفجة من 

ضـــــــــــا ية الفعالة فيما يتعلجل بأعمال ك قدم املحتر أيضـــــــــــا اوراس ضدريبية ب ـــــــــــأي املل قة الق2٠1٧ مايو
وغريها من العنف اجلنســــي اليت ضرضحب ا اجلماعاس ا رهابية وب ــــأي ضقدي الدعم أىل الضــــحايا   نيلرييا 

 بلداي  وض حبرية ض ااق
(ك واليــة املــديريــة التنفيــ يــة لللنــة محــافحـة 2٠1٧) 23٩5جــدا جملح األمنك بقرار   ) ( 

ضحايا ا رهاب وأارهمق وللل اجمللح أيضا املديرية التنفي ية عل  أي ا رهاب وأعرب عن ضضامن  مل 
ضضل   االعتبارك بتعاوي وثيجل مل محتر محافحة ا رهابك األاوار ا امة اليت ميحن أي ي اي ا الضحايا 
ولبحاهتم   جمال محافحة ا رهابك وال ايما من خلل مصداقية أصواهتم  وضناولت املديرية   ضقريرها 
عن هياراس التقييم أىل الدول األعضـــــــــــــــا  املســـــــــــــــا م  اس الصـــــــــــــــلةك مبا    لك التدابري املتو ة لتعويض 
الضــــحاياك وضقدي خدماس الدعم وضوفري ااماية   اااالس اليت يحوي الضــــحايا في ا لــــ وااق وناق ــــت 

ية أىل محافحة لراماملديرية أيضــــــــــا مل الدول الســــــــــبم اليت ميحن أاراج أصــــــــــواس الضــــــــــحايا هبا   ال امج ا
 ارإلاب ا رهايبق

ك عقد الفريجل العامم ومحتر املمثلة اراصـــــــة لامت 2٠1٧   انوي األول/ايســـــــم   )ل( 
العنف اجلنســــــــي ”العام املعنية بالعنف اجلنســــــــي    االس النزاع اجتماعا مل ضــــــــحايا لإلرهاب ب ــــــــأي 

ة املتعلقة بال ــ وي اجلنســانية   اــياق ك   أرار الســلســل“ أاــلوب من أاــالير ا رهاب: اعم الناجت
محافحة ا رهاب ومنل التإلر  العنيف  و دا الضـــــــــــــــحايا الث راس   اعم م ـــــــــــــــاريل منتماس اجملتمل 

__________ 

 املرجل نفس   (3) 
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في م  مبناملدينك وضقدي اردماسك مبا    لك الدعم النفسي االجتماعي وأعااة أاماج النسا  واألرفالك 
 العنف اجلنسيقين  لت هبم أم اهتم   فرو  من األرفال ال 
  اآلونة األخريةك قي مت املقررة اراصــــــــــة ااالية املعنية بتعزيز و اية  قوق ا نســــــــــاي  )م( 

واارياس األاــــــااــــــية   اــــــياق محافحة ا رهاب املماراــــــاس الورنية   القوانت والســــــيااــــــاس والتدابري 
 لك ما ي د  من ا أىل صـــــــوي  قوق ضـــــــحايا ا رهاب واأللـــــــواس  املتعلقة مبحافحة ا رهابك مبا  

  (٤)املتضررين من ضدابري محافحة ا رهاب وضلبية ا تياجاهتم وقدمت عداا من التوصياس
  

األنشااااااااطة الم ااااااااطل  ب ا ي ما لليوم الدولي إلحياء ذكرى ضااااااااحايا اإلرهاب  - رابعا 
 وإجالل م 

األمم املتحدة ملحافحة ا رهاب السلة من املنااباس   نسجل محتر محافحة ا رهاب ومر ز  - 11
الفجة الســــــــــابقة لل تفال باليوم الدو    يا    ر  ضــــــــــحايا ا رهاب وأجل مك مبا    لك التإلوراس 

 الر يسية املبينة أانا  
 

 يلي  الممارسات الجيدة - ألف 
دعم من مر ز األمم املتحــدة ك نتم محتــر محــافحــة ا رهــابك بــ2٠1٨ زيراي/يونيــ   26   - 12

بالتعاوي مل البعثة  “التضـــــــــــامن من أجم  قوق ضـــــــــــحايا ا رهاب”ملحافحة ا رهابك منااـــــــــــبة بعنواي 
بة قيام املحتر ب رلق  الدا مة ملا  لد  األمم املتحدة وأاارة لـــــــــــــــ وي ا علم  وضضـــــــــــــــمنت املنااـــــــــــــــ

و  لك  لقة  وار ضفاعلية  “ل رق األواداملمارااس اجليدة لرابإلاس اعم الضحايا   أفريقيا وا اليم”
مل ضـــحايا وممثلت لرابإلاس الضـــحايا من العراق وفرنســـا وما  والوالياس املتحدة  وألـــار ديل امل ـــار ت 
أىل أمهية األالة العملية من ه ا القبيم و يف أي الدليم ميحن أي يحفم االضســـــــــــــاق   ما ضعتمد  رابإلاس 

ار قيام ا بتقدي الدعم لضــــحايا ا رهاب  واملنااــــبةك اليت بثت ب ــــحم الضــــحايا من هنج ومن لية   أر
مبالـــــر عل  قناة األمم املتحدة التلفزيونية ع  ا نجنتك متا ة عل  بوابة األمم املتحدة ا لحجونية لدعم 
  ضحايا ا رهاب  وروجت أاارة ل وي ا علم أيضا للمناابة من خلل ض إلية أعلمية    ساباهتا عل

واــــــا م التواصــــــم االجتماعي وخدماهتا املتعداة الواــــــا دك مبا    لك فيســــــبو  وضويج وضليفزيوي وفيديو 
 جنت ومر ز أنبا  األمم املتحدة األمم املتحدة وقناة األمم املتحدة التلفزيونية ع  ا ن

 
 سلسلة ضحايا اإلرهاب الوثا قية - باء 

وة األفلم باعتبـارها أااة ضثقيفيـة وضوعويةك قام املحتـرك أارا ا من محتـر محـافحـة ا رهاب لق - 13
بــدعم من مر ز األمم املتحـــدة ملحـــافحـــة ا رهــابك بــ رلق جمموعتـــ  الوثــا قيـــة املتعـــداة الل ـــاس املتعلقــة 
بضـــــــــــحايا ا رهاب  والســـــــــــلســـــــــــلة الوثا قية اليت أنتلت بالتعاوي مل أاارة لـــــــــــ وي ا علم ضوعي باآلثار 

وضتضــامن مل ضــحايا ا رهاب وضســع  أىل ضقويض جا بية ا رهاب والتإلر  العنيف  ا نســانية لإلرهاب
وارإلاب املوااع للمتإلرفت العنيفت   عن رريجل ضوفري من  للضـــــــــــــــحايا لإلعراب عن رفضـــــــــــــــ م لإلرهاب

__________ 

 (٤) A/72/495  

https://undocs.org/ar/A/72/495.
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نية لدعم ضــــــــــــــحايا وضتضــــــــــــــمن األفلم الوثا قيةك اليت ميحن م ــــــــــــــاهدهتا عل  بوابة األمم املتحدة ا لحجو 
 ا رهابك ما يلي:

ك ع رض   مقر األمم املتحدة “النلاة من ا رهاب: أصـــــــواس الضـــــــحايا من النرويج” )أ( 
ك وهو يقدم قصــــــــــيت اثنت من الناجت من ا لوم ا رهايب 2٠1٧ض ــــــــــرين الثاين/نوفم   ٩  نيويور    

عضــــــــــوا من أعضــــــــــا   6٩  النرويج وال ي ارضحب  أنديرة بريفيكك ال ي قتم  2٠11ال ي وقل   عام 
ألواس   واد أوالو  وأجاب الناجيايك  امزي غوناراضنام  ٩رابإلة العمال ال باب   جزيرة يوضويا و 

وفيليار هانســنك عل  أاــ لة مقدمة من اجلم ور ولــار ا    لقة  وار ضفاعلية ضــمت أيضــا ضــحايا من 
ب ـــــــــــــحم مبالـــــــــــــر عل  قناة األمم املتحدة  أوغنداك وأيإلالياك ولبنايك والوالياس املتحدة  وبثت املنااـــــــــــــبة

 التلفزيونية ع  ا نجنت وهي متا ة عل  بوابة األمم املتحدة ا لحجونية لدعم ضحايا ا رهابق
هو قصــــة لــــوصــــت مبتوري األررا   “التماة العدالة   مواج ة ا رهاب   ما ” )ب( 

 ة التو يد واجل اا   غرب أفريقيا ل او   وأ د الناجت من العنف اجلنســـــــــي   ما    فجة ا تلل  ر 
وع رض الفلم الوثا قيك ال ي يتضــمن ضفاصــيم اــعي الضــحايا أىل مقيجل العدالة  2٠13و  2٠12عامي 

ك خلل املنااــــــــــــبة 2٠1٨ زيراي/يوني   26ومحافحة ا فلس من العقاب   وج  ا رهابك   املقر   
ورا ممثم عن أ د  منتماس  قوق ا نســـاي  - “ رهابالتضـــامن من أجم  قوق ضـــحايا ا”املعنونة 

 اليت قدمت من اجلم ور بعد العرض املالية عل  األا لة 
 

 برنامج ي م ضحايا اإلرهاب - جيم 
ك أرلجل الفريجل العامم برنامج اعم ضــــــحايا ا رهابك بدعم من مر ز األمم 2٠1٨   وه/يولي   - 1٤

مج الدعم أىل ضعزيز قدرة الضحايا عل  التعبري عن آرا  م واورهم املتحدة ملحافحة ا رهاب  وي د  برنا
  منل التإلر  العنيفك عندما يفضــــي أىل ا رهابك وضوفري املوارا للضــــحايا وهيااة قدرة الدول األعضــــا  

 اس اجملتمل املدين عل  مساعدهتم ومنتم
ألن إلة اليت اضإللل هبا الفريجل وبا ضافة أىل  لكك ي د  برنامج الدعم أىل ضرليد العديد من ا - 15

العـامـم  ا اآليك مل الســـــــــــــــعي   الوقـت نفســــــــــــــــ  أىل أامـاج الـدعم املقـدم أىل ضـــــــــــــــحـايـا ا رهـاب   
االاــــــــجاضيلياس الورنية وا قليمية ملحافحة ا رهاب  وجر  ضنســــــــيجل اليوم الدو    يا    ر  ضــــــــحايا 

 من خلل برنامج الدعم  ا رهاب وأجل مك وما يتصم ب  من أن إلة مبينة أانا ك
 

 المعرض - يال 
ك “النلاة من ا رهاب: أصــــواس الضــــحايا”أنتج برنامج اعم ضــــحايا ا رهاب املعرض املعنوي  - 16

  وأبره 2٠1٨أيلول/اــــــــــــــبتم   ٤آب/أغســــــــــــــإلح أىل  1ال ي أقيم   راهة الزوار   املقر   الفجة من 
ـــ  رابإلاس الضحاياك و  لك الفلمت الوثا قيت امل ار من ضحايا وممثلي  16املعرض القصص ال وصية لـ

ألي ما أعل  عن ضـــــــــــــــحايا ا لماس ا رهابية   ما  والنرويج  واملقابلس اليت أنتلت بالل اس العربية 
وا نحليزية والفرنســـــية ول ة الب ـــــتوك قدمت للم ـــــاهدين فرصـــــة لف م صـــــموا وقوة الضـــــحايا وأمهية تاع 

للم ـــاهدة عل  بوابة األمم املتحدة ا لحجونية لدعم ضـــحايا ا رهاب ولل ـــبحة أصـــواهتم  وأضي  املعرض 
 العاملية ملرا ز األمم املتحدة لإلعلم 
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 مؤتمر لالح فال باليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجالل م  كاب  - هاء 
ك   امل  ر ال ي أقيم    ابم لل تفال باليوم الدو    يا  2٠1٨آب/أغســـــــــــــــإلح  15   - 1٧

  ر  ضــــحايا ا رهاب وأجل م وال ي نتمت  الللنة األف انية املســــتقلة املعنية حبقوق ا نســــايك أبره و يم 
 ك ضرورة ضزويد الضحايا األمت العام ملحتر األمم املتحدة ملحافحة ا رهابك فلاميري أيفانوفيتش فورونحو 

  انوين والإليب والنفسي االجتماعيباملساعدة العملية عل  املد  الإلويمك مبا    لك الدعم املا  والق
 

 اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجالل م - واو 
 2٠1٨آب/أغســـــإلح  1٧ا تفم بأول يوم او    يا    ر  ضـــــحايا ا رهاب وأجل م    - 1٨
 مقر األمم املتحدة  وض ــــــــــار    ضنتيم املنااــــــــــبة  م من محتر محافحة ا رهابك واملديرية التنفي ية  

لللنة محافحة ا رهابك والبعثاس الدا مة ألف انســـــــــتايك وبلليحاك والعراقك ونيلريياك والوالياس املتحدة 
ة الضــحايا والناجت ال ين لد  األمم املتحدة  وا تفي   أرار موضــوعي التضــامن و قوق الضــحايا بقو 

ميحن م ا خبار عن قصــصــ م وبياي البعد ا نســاين لتأثري ا رهابك والت ــديد   الوقت نفســ  عل  أمهية 
ا جام  قوق م وا تياجاهتمك مبا    لك  اجت م أىل االاـــــــــــتماع ألي   و  ر م ضـــــــــــحايا ا رهاب   ديل 

 أحنا  العامل بالوقو  اقيقة صمت 
الحلمتت الر يســــــيتت اللتت ألقامها املمثم الدا م ألف انســــــتاي لد  األمم املتحدة واألمت وعقر  - 1٩

العامك ضألف اجلز  الر يســــي من املنااــــبة من عروض قدم ا أربل من ضــــحايا ا رهاب وممثم وا د عن  م 
حدة  وبثت وقا ل مخح من رابإلاس الضحاياك من أف انستايك وبلليحاك والعراقك ونيلريياك والوالياس املت

املنااــــبة عل  قناة األمم املتحدة التلفزيونية ع  ا نجنت ور و ج  ا من خلل واــــا م التواصــــم االجتماعي 
واملناف  ا علمية التقليدية  وبا ضـــــافة أىل  لكك أن ـــــأس أاارة لـــــ وي ا علم موقعا مصـــــ را رتيا لليوم 

هيارة خلل لـــــــــــــــ ر  1٠ ٨3٠دة بلغ عدا الزياراس ألي  بالل اس الرتية الســـــــــــــــت لامم املتح (5)الدو 
  وضضـــــمن املوقل أيضـــــا راـــــالتت بالفيديو أ دامها من أ د الناجت النيلرييت من 2٠1٨آب/أغســـــإلح 

هلوم ارضحبت  داعة بو و  رام واألخر  من ابن أ د ضـــــــــــــــحايا ا لوم عل  بعثة األمم املتحدة لتقدي 
  و اي الواــم املســتودم للداللة عل  األن ــإلة اليت أقيمت 2٠٠3 املســاعدة أىل العراق   آب/أغســإلح

  SurvivingTerrorism#و  الفجة اليت ابقت     اليوم الدو 
النلاة من ا رهاب: أصــــــواس ”ك   مناق ــــــة ب ــــــأي موضــــــوع 2٠1٨آب/أغســــــإلح  2٠و   - 2٠

أ د الضـــــحايا من ك قام  م من اـــــيد م ـــــتاق  ســـــيرك “ضقااـــــم جتارب ضـــــحايا ا رهاب -الضـــــحايا 
أف انســـتايك و ســـن وهاب األعرجيك أ د الضـــحايا من العراقك وعمرانا اااجي بوباك أ د الضـــحايا من 
نيلريياك وليز هر ليك ممثلة   د  رابإلاس الضــحايا   الوالياس املتحدةك مبناق ــة ضأثري ا رهاب وجتارب 

ا  أي ضدعم مك مبا    لك عن رريجل الضـــــحاياك وااـــــتح ـــــفوا  يف ميحن لامم املتحدة والدول األعضـــــ
التوعية مب ــا ل م من خلل اال تفال باليوم الدو   و ضــر املنااــبة ممثلوي من الدول األعضــا ك مبا في ا 
أاــــبانياك وال ض الك والســــويدك و اهاخســــتايك وماليزياك وامل ربك واململحة املتحدة ل يإلانيا العتم  وأيرلندا 

تحـــدةك واليونـــايك و ـــ لـــك من االمـــاا األورويب وعـــدة  يـــانـــاس ضـــابعـــة الضفــاق ال ـــــــــــــــمـــاليـــةك والواليـــاس امل

__________ 

 (5) www.un.org/en/events/victimsofterrorismday  
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املتحدة العاملي لتنســــــــــــــيجل محافحة ا رهابك مبا    لك املديرية التنفي ية لللنة محافحة ا رهابك  األمم
 لسلع وأاارة عملياس  فظ السلم ومفوضية األمم املتحدة اقوق ا نسايك ومحتر ل وي نزع ا

ك قام األمت العام   راـــــــالت  ب ـــــــأي اليوم الدو  بت  ري الناة 2٠1٨آب/أغســـــــإلح  21 و  - 21
بضــــرورة االاــــتماع أىل ضــــحايا ا رهاب والناجت من ك واملســــاعدة عل  أتاع أصــــواهتم واالعجا  باآلثار 

 اليت خيلف ا ا رهاب    ياهتم 
  

 الم حدة األخرى األنشطة ال ي ت طل  ب ا مكاتب وكيانات األمم - خامسا 
ل عت محاضر األمم املتحدة و ياناس األمم املتحدة األعضــــــا    الفريجل العامم املعر مب اهرة  - 22 لــــــ 

ضـــــــــــحايا ا رهاب والتوعية بقضـــــــــــاياهم التابل لفرقة العمم املعنية بالتنفي    جمال محافحة ا رهاب عل  
 وأن إلة لل تفال باليوم الدو   ضنتيم منااباس

 
 مك ب األمم الم حدة في جنيف - ألف 

ك أقيمت منااــــــــبة   محتر األمم املتحدة   جنيف لل تفال 2٠1٨آب/أغســــــــإلح  16   - 23
آب/أغســــإلحك وال  ر  الســــنوية  1٩بصــــورة م ــــج ة باليوم العاملي للعمم ا نســــاينك ال ي حيتفم ب    

ك واليوم الدو  2٠٠3آب/أغســـــإلح  1٩   ارامســـــة ع ـــــرة لل لوم عل  بعثة األمم املتحدة   العراق
آب/أغســــــإلح  وألق  مايحم مولرك املدير العام ملحتر األمم  21لضــــــحايا ا رهابك ال ي حيتفم ب    

املتحدة   جنيفك  لمة   املنااــــــــــبةك م انضــــــــــم أىل مفوض األمم املتحدة الســــــــــامي اقوق ا نســــــــــايك 
ور  والتزم اااضـــــروي اقيقة صـــــمتك أعقبت ا بياناس رعد ااســـــتك   ا تفال لوضـــــل أ ليم من الزه هيد

 2٠٠3أاىل هبا ثلثة من أفراا أار الضحايا و  لك أ د الناجت من ا لوم ال ي وقل   ب داا   عام 
  2٠٠٧ اجلزا ر العاصمة   عام وأ د أفراا أار ضحايا ا لوم ال ي وقل عل  بعثة األمم املتحدة  

 
 حدة المعني بالمخدرات والجريمةمك ب األمم الم   - باء 

أقام محتر األمم املتحدة املعر باملودراس واجلرمية عداا من املنااباس   فيينا ومحاضب  امليدانية  - 2٤
 لل تفال باليوم الدو ك مبا    لك ما يلي:

ك ااـــــــــــــــت م فرع منل ا رهاب عرض فلمت 2٠1٨آب/أغســـــــــــــــإلح  21  فييناك    )أ( 
يا ا لماس ا رهابية   ما  والنرويج والتزم ااضـــور اقيقة صـــمت  ووهع الفرع أيضـــا وثا قيت عن ضـــحا

ضدابري العدالة ” و “املماراـــــاس اجليدة   اعم ضـــــحايا ا رهاب ضـــــمن أرار العدالة اجلنا ية”من ـــــوري  
 ق“اجلنا ية لدعم ضحايا األعمال ا رهابية

ري   مر ز فيينا الدو  ضضـــــــــــــــمن آب/أغســـــــــــــــإلحك أقيم معرض   الب و الدا  21   )ب( 
 ق“النلاة من ا رهاب: أصواس الضحايا”مقابلس أجريت   معرض 

آب/أغسإلحك نتم محتر ال نامج   محتر األمم املتحدة املعر باملودراس  21   )ج( 
املعنية حبماية  واجلرمية   أندونيسياك بالتعاوي مل الو الة ا ندونيسية ملحافحة ا رهاب والو الة ا ندونيسية

ال ــ وا والضــحاياك منااــبة لل تفال باليوم الدو ك ضضــمنت عرض الفيلم الوثا قي من النرويج وم ــار ة 
مثانية ناجت من ا لماس ا رهابية   أندونيســـــــــــــــياك ألق  اثناي من م  لمتت عن جتارهبما وضأثري ا لوم 



 A/73/599 

 

10/13 18-20270 

 

 ولوي من اــلإلاس  حومية متعداةك مبا    لك عل   ياهتما اليومية  و اي من بت امل ــار ت أيضــا مســ
وهارة يإليد التنمية الورنيةك والو الة ا ندونيســــــــــــية ملحافحة ا رهاب والو الة ا ندونيســــــــــــية املعنية حبماية 
ال ـــــ وا والضـــــحاياك فضـــــل عن  ثيم من الســـــفاراس والبعثاس الدا مة   جا رضاك مبا    لك ألاـــــجالياك 

 -والوالياس املتحدة  لروةك وضايلندك وضونحك وفرنســــــــــاك والنرويجك ونيوهيلنداك وهولنداكوأملانياك وبريوك وبي
وغإليت املنااــــــبة أعلميا من جانر الصــــــحف الورنية و  ن ــــــراس صــــــحفية ولــــــحلت أيضــــــا موضــــــوع 
ض ريداس لســــــفاري نيوهيلندا وهولنداك و تبت أخبار عن ا   العديد من  ســــــاباس ضويج اراصــــــة باملحتر 

  يسي املعر باملودراس واجلرمية   فييناقالر 
أنتج املحتر ا قليمي لفرع منل ا رهاب التابل ملحتر األمم املتحدة املعر باملودراس  )ا( 

واجلرمية   القاهرة فيلما يت ر في  ضـــــــــــــــحايا لإلرهاب من اجلم ورية العربية الســـــــــــــــوريةك والعراقك ولبنايك 
وهع الفيلم عل  واـــــــــــــــــا ــم التواصـــــــــــــــــم االجتمـــاعي    - م اليوميـــةضحلموا عن ضــأثري ا رهــاب    يـــاهت

 آب/أغسإلحق 21
آب/أغســـــــــــــإلحك وهع محتر األمم املتحدة املعر باملودراس واجلرمية راـــــــــــــالة  21   )ه( 

موج ة من يوري فيدوضو ك املدير التنفي ي للمحترك أ د في ا أي اليوم الدو  ميثم فرصة للاتماع أىل 
 بتوفري الدعم ال ي حيتاجوي ألي  ب والناجت من  وجتديد التزام املحتر أصواس ضحايا ا رها

 
 أفريقيا - برنامج األمم الم حدة اإلنما ي - جيم 

عرض محتــر أفريقيــا التــابل ل نــامج األمم املتحــدة عل  لـــــــــــــــبحــة ا نجنــت م ـــــــــــــــروعــ  املعنوي  - 25
ضضمن صورا وقصصا للناجت من التإلر   ك ال ي“ومواج ة التإلر  العنيف   أفريقيا: هنج أمنا ي منل”

 ونيلرييا    أوغنداك وبور ينا فااوك والصومالك والحامريويك و وس ايفوارك
 

  حدة ل قديم المسا دة إلى العراقبعثة األمم الم - يال 
ك مبنااــــــــــــبة عيد األضــــــــــــح ك ضضــــــــــــمنت الراــــــــــــالة اليت وج  ا 2٠1٨آب/أغســــــــــــإلح  2٠   - 26
ك املمثــم ارــاس لامت العــام للعراقك ألــــــــــــــــارة أىل اليوم الــدو   وال ظ املمثــم ارــاس أنــ   وبيتش يــاي
  “الرغم من أي العيد ميثم وقتا للبت اجك من امل م أي نت  ر الحثري من ضحايا ا رهاب   العراق عل ”

ب نتاج راــــــــالة بالفيديو  وقام محتر ا علم التابل لبعثة األمم املتحدة لتقدي املســــــــاعدة أىل العراق أيضــــــــا
مبنااــبة اليوم الدو  موج ة من أليح والبولك نا بة املمثم اراس لل ــ وي الســيااــية واملســاعدة االنتوابية 
  بعثة األمم املتحدة لتقدي املســـــاعدة أىل العراقك أ يت في ا ال  ر  الســـــنوية ارامســـــة ع ـــــرة لل لوم 

جيدها ضــــــــــحايا ا رهاب   أتاع أصــــــــــواهتم والدفاع عن عل  مقر البعثة وأ دس عل  الصــــــــــعوباس اليت 
آب/أغســـإلح عل  واـــا د التواصـــم االجتماعي واملوقل ال ـــبحي  21 قوق م  وو ه ع لـــريد الفيديو   

للبعثة ومن قبم قســـــــم األخبار بالل ة العربية   أاارة لـــــــ وي ا علم  ون ـــــــرس أيضـــــــا مقابلس مســـــــللة 
 نصاس الرقمية احمللية التابعة لامم املتحدة بالفيديو مل ضحايا ا رهاب عل  امل

 
 دة لالس ف اء في الصحراء الغربيةبعثة األمم الم ح - هاء 

أقامت بعثة األمم املتحدة للاــــتفتا    الصــــحرا  ال ربية منااــــبة لل تفال باليوم الدو   لت  - 2٧
قا م بأعمال ر يح البعثة   و  بيايك لــــدا ال2٠1٨آب/أغســــإلح  21التزام ااضــــور اقيقة صــــمت   
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عل  ضــــرورة من  ضــــحايا ا رهاب الفرس للتعبري عن لــــواغل مك وأبره   الوقت نفســــ  أمهية الدفاع عن 
  قوق ا نساي اراصة هبم 

  
 شطة مراكز األمم الم حدة لإل المنأ - سايسا 

علم بإلا فة مر زا من مرا ز األمم املتحدة لإل 1٤آب/أغســــــــإلحك اضــــــــإللل ما جمموع   21   - 2٨
وااعة من أن إلة التوعيةك مبا    لك املعارض وأن إلة التوعية املتعداة الواا دك ااتنااا أىل ما قدم   ا 

 الفريجل العامم املعر بضحايا ا رهاب من منتلاس واعمك مبا    لك ما يلي:
بيـة أصــــــــــــــــدر مر ز األمم املتحــدة لإلعلم   القــاهرة ن ـــــــــــــــرة صـــــــــــــــحفيــةك بـالل تت العر  )أ( 

وا نحليزيةك ضضمنت راالة األمت العام  والد املر ز الضو  أيضا عل  اليوم الدو  عل  موقع  ال بحي 
 م اهدق ٤ ٤٠٠و   ساباض  عل  واا م التواصم االجتماعيك اليت ضصم أىل أ ثر من 

اــــبة ن ــــر مر ز األمم املتحدة لإلعلم   جا رضا راــــالة األمت العام وقدم الدعم للمنا )ب( 
 اليت أقام ا محتر ال نامج التابل ملحتر األمم املتحدة املعر باملودراس واجلرمية لل تفال باليوم الدو ق

ن ـــر مر ز األمم املتحدة لإلعلم   ليما راـــالة األمت العام    ســـاباض  عل  واـــا م  )ج( 
 التواصم االجتماعيق

ن ــــر مر ز األمم املتحدة لإلعلم   مواــــحو اــــلســــلة من املواا اليت  ر م في ا ضــــحايا  )ا( 
ا لماس عل  مقر بعثة األمم املتحدة لتقدي املســــــــــــاعدة أىل العراق   ب داا من خلل  ســــــــــــاباض  عل  
واــــا م التواصــــم االجتماعيك مبا    لك فيســــبو  وضويج و   يك وهو واــــيلة وخدمة ضواصــــم اجتماعي 

 لوصق 2 ٠٠٠ا املر ز ما يزيد عل  واجت بت  لة التوعية اليت قام هب -رواية عل  لبحة ا نجنت 
قام مر ز األمم املتحدة لإلعلم   ر راي بجدة راـــــــــــــالة األمت العام أىل الفاراـــــــــــــيةك  )ه( 

ماعي  ون ــرس الراــالة   ن ــرة صــحفية وعل  موقع  ال ــبحي و   ســاباض  عل  واــا م التواصــم االجت
آب/أغســـــــإلحك ألق  مدير مر ز األمم املتحدة لإلعلم   ر راي  لمة وقرأ راـــــــالة األمت العام  26و  

م ـــــــار اك مبا    لك الســـــــلإلاس  5٠٠  م  ر عقد   غورغايك مقارعة غولســـــــتايك  ضـــــــر  أ ثر من 
 ااحومية وأار ضحايا ا رهاب وال باب واجملتمل املدين وواا م ا علمق

ام مر ز األمم املتحدة لإلعلم   رو يو بجدة راالة األمت العام أىل اليابانية ون رها ق )و( 
   موقع  ال بحي و   ساب  عل  فيسبو ق

قام مر ز األمم املتحدة لإلعلم   واراـــــــــــــــو بجدة راـــــــــــــــالة األمت العام أىل البولندية  )ه( 
ر ز أيضا مخسة ألررة فيديو عن ضحايا ا رهاب   ون رها   موقع  ال بحي وفيسبو  وضويج  ون ر امل

  ساباض  عل  واا م التواصم االجتماعيق
قدمت اا رة األمم املتحدة لإلعلم   فيينا الدعم   جمال االضصــــــــــاالس أىل املنااــــــــــبة  )ع( 

ا علم    اليت نتم ا محتر األمم املتحدة املعر باملودراس واجلرمية للجويج لليوم الدو   ون ــرس اا رة
فيينا أيضــــا راــــالة األمت العام وراــــالة املدير التنفي ي ملحتر األمم املتحدة املعر باملودراس واجلرمية من 

 خلل موقع ا ال بحيك و ساباهتا   ضويج وفيسبو ق
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روجت اا رة األمم املتحدة لإلعلم   جنيف لليوم الدو  من خلل  ســـــــــــــــاباهتا    ) ( 
وأنســــــتاغرامك مبا    لك مقابلة مســــــللة بالفيديو مل أ د  ضــــــحايا ا لوم عل  فندق فيســــــبو  وضويج 

القناة   ب داا  وعرضــت قناة األمم املتحدة التلفزيونية ع  ا نجنت   جنيف أيضــا   اــلســلة ال ــ وا 
 فيلما قصريا عن أ د  ضحايا ا رهابك أ علن عن     سابي ا   ضويج وفيسبو  

  
 أنشطة المج م  المدني - سابعا 

قام محتر محافحة ا رهاب بالتنســــــــــيجل وضقدي الدعم والتعاوي ب ــــــــــأي عدا من األن ــــــــــإلة مل  - 2٩
لــــــــــــــبحت  من منتماس اجملتمل املدين اليت ضدعم ضــــــــــــــحايا ا رهاب لل تفال باليوم الدو ك مبا    لك: 

ت ريداس واملن ــــوراس الرتيةك أن ــــإلة م ــــج ة عل  واــــا م التواصــــم االجتماعي من خلل أعااة ن ــــر ال
ك وبتوهيل املقابلس واألفلم الوثا قية الواراة   بوابة األمم  SurvivingTerrorism#بااـــــــــــــتودام الواـــــــــــــم

آب/أغســــــإلحك غري  العديد من  21املتحدة ا لحجونية لدعم ضــــــحايا ا رهاب واملعرض املتعلجل هبا  و  
 الدو   بدا  التضامن مل ضحايا ا رهاب  أعضا  ال بحة صور  ساباهتم أىل لعار اليوم

ال باليوم الدو ك مبا    لك ونتم العديد من منتماس اجملتمل املدين أيضـــــــــــــا أن ـــــــــــــإلت  لل تف - 3٠
 يلي: ما

ن ــــــرس الرابإلة الفرنســــــية لضــــــحايا ا رهاب ألــــــررة فيديو عل   ســــــاباهتا   واــــــا م  )أ( 
ك ال ي يتضــــمن لــــ اااس “ ملواج ة نزعة التإلر أصــــواس الناجت”التواصــــم االجتماعي من م ــــروع ا 

 ناجت من  من ديل أحنا  العامل من ضحايا ا رهاب وال 21
ا رهابك اليت يوجد مقرها   بلليحاك أ ليل من لضــحايا  V-Europeرابإلة وضــعت  )ب( 

مع ا  الزهور عل  النصــــــــر الت  اري الورر لضــــــــحايا ا رهاب   برو ســــــــم وف رس   مقابلس أجرهتا
 واا م ا علم الورنية لن ر راالة اليوم الدو ق

أجر  أ د ال امج ا خبارية عل  قناة اململحة التلفزيونية مقابلة مل أ د  ضـــــــــــــــحايا  )ج( 
 اب من األراي ب أي اليوم الدو قا ره

آب/أغســإلح  21أىل  1٧قامت املنتمة األوروبية لدعم الضــحايا حبملة   الفجة من  )ا( 
أعدهتا أ د  ضـــــحايا ك “  الضـــــو  والتلم”ية باليوم الدو  بااـــــتودام قصـــــيدة مصـــــورة بالفيديو للتوع

  وااــــــتودمت ااملة الوتاس التالية: 2٠16ا لماس ا رهابية اليت وقعت   برو ســــــم   آ ار/مارة 
#SurvivingTerrorism ك و#Inthelightandthedarkو  ك#counterterrorrism ك و#fightterrrorsim ك

 قVictimsOfTerrorism#و  WeAreNotAfraid#ك و stopterrorism#ك و antiterrorism#و 
ك وهي أ د  منتماس اجملتمل املدين اليت يقل مقرها “أرفال الثلثا ”قامت منتمة  )ه( 

اقتبااـــاس   الوالياس املتحدة لدعم ضـــحايا ا رهابك حبملة   واـــا م التواصـــم االجتماعي بااـــتودام 
مأخو ة من ضـحايا ا رهاب ن ـرس   واـا م التواصـم االجتماعي وقدمت وصـلس ميم أىل مقابلس 
مل الضــــيو  وأىل الب  ال ــــبحي املبالــــر  رلق املعرض عن ضــــحايا ا رهاب ال ي أقيم   مقر األمم 

ك commonbond#ك و survivingterrorism#املتحــــــدة  وااـــــــــــــــتوــــــدمــــــت املنتمــــــة الوتــــــاس التــــــاليــــــة: 
  lifetimeofhealing# و
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 المالحظات - ثامنا 
آب/أغســإلح واــيلة منااــبة  21ميثم اليوم الدو    يا    ر  ضــحايا ا رهاب وأجل م    - 31

ألي يعرب اجملتمل الدو  عن ضضـــامن  مل ضـــحايا ا رهاب ويعج  حبقوق مك و  لك أي يعزه ا جرا اس 
لضـــــــــحايا  وجير أوال االعجا  حبقوق الضـــــــــحايا  ا يتســـــــــ   م اليت ضتو ها الدول األعضـــــــــا  اعما ل

االاــتفااة من التعويضــاس واجل ك ومن أجم ضــماي  صــو م عل  ما يلزم من اردماس الإلبية وخدماس 
الصـــــحة العقلية والدعم النفســـــي االجتماعي وفرس  ســـــر الرهق  وي ـــــمم  لك  قوق ضـــــحايا العنف 

نتيم الدولة ا اـــــلمية   العراق وال ـــــام وداعة بو و  رام وغريمها  اجلنســـــي اليت ضرضحب ا داعاس مثم ض
ويتي  اليوم الدو  فرصـــــــــــة  عااة ضقوي الن ج املتبل أها   قوق ضـــــــــــحايا ا رهاب وي ي  الترو  امل اضية 

 ول رويلة األمد ضدعم ا تياجاهتم للدفاع عن ضلك ااقوق وأجياا بي ة ضفضي أىل  ل
لدو  اجملتمل الدو  من مواصـــلة الج يز عل  العمم املنســـجل املتعلجل بضـــحايا ا رهاب وميح ن اليوم ا - 32

وأجياا رؤية ب أن  و  يد الإلريجل لان إلة واملنااباس والفرس للن وض حبقوق م   املستقبم  ولدا العديد 
عل  اااجة أىل ضعزيز  من املتحلمت وامل ـــــار ت   األن ـــــإلة املوتلفة روال الســـــنة املفضـــــية أىل اليوم الدو 

التنســـــــــيجل والتعاوي والقيااة مبا خيدم الضـــــــــحاياك وال اـــــــــيما   اجملتمل الدو  وااخم منتومة األمم املتحدة  
يحوي من املفيد النتر   أن ا  جمموعاس أو ا تلفاس غري رتية للعمم ب أي مسألة ضحايا ا رهابك  وقد

التفحري املتماثم )من قبم جمموعاس األصـــــــــــــدقا ( اليت ضتوافجل  باالاـــــــــــــتفااة من أمثلة جمموعاس البلداي  اس
 واضيعية أخر    األمم املتحدة  ول مسا م م

وبنا  عل  النلاع ال ي  قق  م  ر األمم املتحدة ب ــــــــأي  قوق ا نســــــــاي لضــــــــحايا ا رهاب  - 33
والتعاوي ك اــــيواصــــم محتر محافحة ا رهاب ااــــتح ــــا  الســــبم الحفيلة بتحســــت التنســــيجل 2٠16  

والقيااة   ه ا اجملال عل  الصعيد الدو ك مبا    لك من خلل عقد م  ر متابعة من أجم ضيسري ضباال 
 املمارااس اجليدة وال امج والسياااس اعما للضحايا بت الدول األعضا  واجل اس املعنية 

 جام  قوق ا نســـــــــــــــاي ويتعت عل  الدول األعضـــــــــــــــا  و ياناس منتومة األمم املتحدة  فالة ا - 3٤
لضحايا ا رهاب و ايت ا والجويج  ا من خلل  فالة ا اماج االجتماعي االقتصاايك ال ايما للف اس 
الضــــــــــعيفةك وضعزيز قدرة اجملتمعاس احمللية عل  املواج ة ومقيجل التمااــــــــــك االجتماعي ال ــــــــــامم لللميل  

لإلويم األجم لتلك اجل وا  وهنا   اجة أىل واـــــيتوقف ه ا أيضـــــا عل  ضـــــماي الدعم املا  املســـــتدام وا
الج يز عل  أن ــــــــا  آلية للتمويم الإلويم األجم   أرار األمم املتحدةك وال اــــــــيما ب ية اعم برنامج اعم 
ضـــــــــحايا ا رهاب التابل ملحتر محافحة ا رهاب واملبااراس األخر   اس الصـــــــــلةك من أجم  فالة ضوفري 

يز ه   األهدا ك ميحن     اآللية أي ضوفر أيضـــــــــــــا املزيد من التنســـــــــــــيجل ضلك املوارا  وبا ضـــــــــــــافة أىل ضعز 
  واالضساق   اجل وا اليت ضر ز عل  اعم اال تياجاس والدفاع عن  قوق ضحايا ا رهاب

 


