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 ٢٠١٥ذكرى احملرقة لعام إحياء برنامج مناسبات     
  

   ”احلرية واحلياة وتراث الناجني من احملرقة“    
ــ ســتلهم الــذي ي ،٢٠١٥عــام لاليوم العــاملي إلحيــاء ذكــرى ضــحايا احملرقــة  يتــزامن االحتفــال ب

سـنوية  : الـذكرى ال بـارزين  ني، مـع حـدث  ”احلرية واحلياة وتراث الناجني من احملرقـة “موضوع 
إنشـاء املنظمـة منـذ سـبعة     ويـربز  لنهاية احلرب العاملية الثانية وتأسـيس األمـم املتحـدة.    بعني الس

كــل مــن ميثــاق األمــم  ف. احملرقــة يف تشــكيلهاجتربــة عمــق تــأثري مــدى  ١٩٤٥عقــود يف عــام 
كرس مبادئ حقوق اإلنسان جلميع الشعوب حـول  ياملتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

إجــراء الســنوي، واملعــارض، وعــرض فــيلم و  االحتفــالذا العــام املناســبات هلــالعــامل. وتشــمل 
لتوعيـة  لبرنـامج األمـم املتحـدة    الـذي قـام بـه    عمـل  بالمعرض خـاص يعتـرف   تنظيم مناقشات و

 سنوات. ١٠اجلمعية العامة لألمم املتحدة قبل أن أنشأته منذ مبحرقة اليهود 
  

 ديدةاجلعالمية اإل نتجاتامل    
  

 للذكرى السنوية العاشرة لتذكاريفيديو اال    

بإنتـاج  اإلعـالم،  األخبار ووسائط ، بالتعاون مع شعبة باحملرقة لتوعيةلبرنامج األمم املتحدة قام 
 الربنامج على مـدى العقـد املاضـي   الطريقة اليت قام هبا سبع دقائق يوضح شريط سينمائي مدته 

منـع اإلبـادة اجلماعيـة. ويتضـمن     علـى  عدة للمسا اهاذكرإحياء احملرقة وثقيف بتنفيذ واليته للتب
حتفـاالت  الالفيلم رسالة خاصة من األمني العـام لألمـم املتحـدة بـان كـي مـون ولقطـات مـن ا        

يف قـر  املالـيت عقـدت يف   ناسـبات التثقيفيـة   ذكـرى احملرقـة وحلقـات النقـاش وامل    العديدة بإحيـاء  
يف وراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم.     ملالعامليـة  الشـبكة  بالتعاون مع امليدان نيويورك، وكذلك يف 

بلدا. ويعـرض الفـيلم أيضـا خمتلـف      ٤٢يف نشاطا  ١٤٠أكثر من مت االضطالع بالعام املاضي، 
احملرقة، واملـربني واخلـرباء يف   املعنية باليت مت إنتاجها يف شراكة مع املؤسسات التثقيفية املنتجات 
اللغــات الرمسيــة الســت جبميــع نــد الطلــب احملرقــة واإلبــادة اجلماعيــة. وهــي متــوفرة عدراســات 

 لألمم املتحدة.
  

 )١٩٤٥- ١٩٤٠العتقال (األملاين النازي لأوشفيتز بريكيناو معسكر شهادة: حترير     

برنـامج  قـام   ،لألمم املتحدة وهناية احلرب العاملية الثانيةسبعني يف االحتفال بالذكرى السنوية ال
النـازي األملـاين   املعسـكر  معرض حول أوشـفيتز بريكينـاو،   بإنتاج  باحملرقة لتوعيةلاألمم املتحدة 

حمفوظـات  نـب شـهادة مـن    اإىل جاملعسـكر  عـن  يتضمن معلومات أساسـية   ،اإلبادةوالعتقال ل
. التابعــة جلامعــة حنــويب كاليفورنيــا ملؤسســة ذكــرى احملرقــة تــاريخ والتثقيــف البصــريمعهــد ال
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سـجنوا يف  مـن الـذين   ستة أشـخاص،   قصةدقيقة  ١٥الذي يستغرق عرضه هذا الفيلم وحيكي 
 /ينــايركــانون الثاين ٢٧يف املعســكر حــرر الــذي محــر أو كــانوا جنــودا يف اجلــيش األ املعســكر
ــ١٩٤٥ يف يــربز رجم الفــيلم جبميــع اللغــات الرمسيــة الســت لألمــم املتحــدة، وســوف    . وقــد ُت

ــورك ويف عــدد مــن املواقــع يف مجيــع أحنــاء     ســتقام املعــارض الــيت  العــامل، وذلــك يف مقــر نيوي
 بالتعاون مع مراكز األمم املتحدة لإلعالم.

 
 ٢٠١٥يناير كانون الثاين/ ٢١ ،األربعاء    

  
 ”غري ذلك؟ن وكيفاإلبادة نع جمازر مل نقم مبملاذا “حلقة نقاش     

  
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي قاعة   املكان:
 ٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/١٠ من الساعة  الوقت:

   http://bit.ly/21Jan2015  ل:يسجتال
ــدائمني   مــن اقائمــة املتحــدثني، مســؤولني رفيعــي املســتوى   تشــمل  ألمــم املتحــدة واملمــثلني ال

البعثـة الدائمـة لبولنـدا لـدى األمـم      احللقة برعايـة   ههذتعقد وكذلك ممثلني عن اجملتمع املدين. و
 املتحدة.

  
 ”الفن املمنوع“افتتاح معرض     

  
 ردهة الزوار  املكان:  
 ٠٠/٢٠إىل الساعة  ٠٠/١٨ن الساعة م  الوقت:  

   http://bit.ly/17EURFT   ل:يسجتال
الفنيــة الــيت قــام بإنتاجهــا ســجناء  عمــال مــن األقصــة عشــرين  ”الفــن املمنــوع“يقــدم معــرض 

كـل  سترفق طر كبري. ومعرضني أنفسهم خلبشكل غري قانوين األملاين معسكر االعتقال النازي 
. احملفوظـات  قصـص تعليق تـارخيي ومقتطفـات مـن    برض يف املع ستعرضمن الصور اليت صورة 

: املعسـكر حـول موضـوعني. املوضـوع األول يرسـم واقـع احليـاة يف        ةل الفنيـ اعمـ وتتمحور األ
الثـاين علـى أنـواع    املوضـوع  . ويركـز  السـجناء وصـور  املعسـكر  مشاهد تصور سـري العمـل يف   

ألبومــات حتتــوي ويكاتوريــة، : الرســوم الكاراملعســكرســجناء أنتجهــا الــيت مــن الواقــع اهلــروب 
 وشـفيتز بريكنـاو  أ. ويشـمل الشـركاء متحـف    طفـاهلم أل السجناء هاعلى حتيات وحكايات كتب

ــومي ــدة      و، احلكـ ــدا لـــدى األمـــم املتحـ دارس ملـــالبولنديـــة واإلرســـالية البعثـــة الدائمـــة لبولنـ
 .أورتشارد  حبرية
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 ٢٠١٥يناير كانون الثاين/ ٢٦ ،االثنني    

  
 ”؟ةبشريضمن الطاقة ال اكيف كان ذلك ممكن - رقة احمل“افتتاح معرض     

  
 ردهة الزوار  املكان:  
 (للمدعوين فقط) :٠٠/٢٠إىل الساعة  ٠٠/١٨ من الساعة  الوقت:  
      4304-220-212  االتصال:

لمحرقـة،  لشـاملة  السـرد القصـة   يياد فاشيم متنقل ملؤسسة أول معرض  ، الذي هواملعرضهذا 
مرحلـة مـا   أوروبـا يف  احليـاة اليهوديـة يف   مـن  لمحرقـة، بـدءا   لربى اجلوانب التارخيية الكـ يتناول 

عــام  العتقــال واملــوت يف مجيــع أحنــاء القــارةالنازيــة لعســكرات املتحريــر وانتــهاء بقبــل احملرقــة 
، مبناسـبة الـذكرى   /ينـاير كـانون الثاين  ٢٦. وسيفتتح املعرض يف مقر األمم املتحـدة يف  ١٩٤٥

ــر معســكرالســنوية الســبعني  ــاء ذكــرى ضــحايا    لتحري ــاو واليــوم الــدويل إلحي أوشــفيتز بريكين
ــة. ويشــمل الشــركاء   ــاد فاشــيم، و مؤسســة احملرق ــة اليهــود    ي ــاء ذكــرى شــهداء حمرق ــة إحي هيئ

 ياد فاشيم والبعثة الدائمة إلسرائيل لدى األمم املتحدة.ؤسسة اجلمعية األمريكية ملو وأبطاهلا،
  

 ”مبحرقة اليهود لتوعيةلربنامج األمم املتحدة لالعاشرة السنوية الذكرى “افتتاح معرض     
  

 ردهة الزوار  ملكان:ا
  

تـزامن مـع   الـيت ت ربنـامج احملرقـة،   السـنوية العاشـرة ل  إحيـاء الـذكرى   علـى  املعـرض  يعمل سوف 
معسـكر أوشـفيتز بريكينـاو األملـاين     بتحريـر  تية االقـوات السـوفي  السنوية السبعني لقيـام  الذكرى 

شـهادة الـيت قـدمها    العسـكر، مـع   املحتريـر   عـن تحدة. وسيضم عرضـا  النازي وتأسيس األمم امل
منـذ  و. ملؤسسة ذكرى احملرقة التابعة جلامعة حنويب كاليفورنيـا تاريخ والتثقيف البصري معهد ال

ــم املتحــدة يف   أن دعــت  ــة لألم ــة العام ــاين/ اجلمعي ء باالمجــاع إلنشــا  ٢٠٠٥نوفمرب تشــرين الث
 ، تتضــمن املــدىواســعة مبــادرة بوضــع ربنــامج قــام الرقــة، األمــم املتحــدة للتوعيــة باحمل برنــامج

على منـع اإلبـادة اجلماعيـة. وسـتتاح      ةساعدامللتشجيع ذكرى احملرقة وتثقيفية ومواد مناسبات 
التثقيفيـة الـيت   الضوء علـى األنشـطة   يلقي ربنامج الالفرصة للزوار ملشاهدة فيلم قصري عن عمل 

 عالم يف مجيع أحناء العامل.مراكز األمم املتحدة لإلتضطلع هبا 
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 ٢٠١٥يناير، كانون الثاين/ ٢٧الثالثاء     
  

 احملرقةذكرى بإحياء ل افتحاال    

 إلحياء ذكرى ضحايا احملرقةالدويل اليوم     
  

 قاعة اجلمعية العامة  املكان:
 ٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/١١من الساعة   الوقت:  

   http://bit.ly/UNHOP2015يرجى الرد:
سـبعة عقـود   انقضـاء  لتحرير معسكر أوشفيتز بريكينـاو و سنوية السبعني بالتزامن مع الذكرى ال

احلريـة  “هلـذا العـام حـول موضـوع     الرمسـي  حتفـال  االتركـز  يانتهاء احلرب العاملية الثانية، على 
فــل تصــرحيات مــن األمــني العــام لألمــم احل. وسيتضــمن ”احملرقــة  مــن نيواحليــاة وتــراث النــاج

سـعادة السـيد   و ؛السيد رؤوفـني ريفلـني، رئـيس دولـة إسـرائيل     وفخامة  ؛بان كي مون املتحدة
سـعادة السـيدة   ودعو)؛ مـ للجمعية العامة (التاسعة والستني ، رئيس الدورة كامهباسام كوتيسا 

 الكــسالســيدة يونــا وللواليــات املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة؛   ةالدائمــ ةســامانثا بــاور، املمثلــ
السـيد أفـنري شـاليف،     ديلر. وسـي اجلـيش األمحـر احملـرِّ   أحـد أفـراد   و ؛احملرقـة  الناجني منإحدى 

يقـوم عـازف الكمـان مـريي بـن آري      سـوف  واخلطـاب الرئيسـي.   بفاشـيم،  يـاد  رئيس مديرية 
ألكادمييـة العسـكرية األمريكيـة يف وسـت     لاليهـودي  جوقـة املعبـد   وغرامـي  احلـائز علـى جـائزة    

حمفل أهافـاث التـورايت   ميلر، من شيمي كانتور وسيقوم . يدبأداء بعض األحلان واألناش بوينت
التـذكاري  فـل  ينـّوه احل سـوف  وتالوة الصـلوات التذكاريـة.   بـ ، بوالية نيو جـريزي يف إنغلوود، 

 .باحملرقة لتوعيةلربنامج األمم املتحدة السنوية العاشرة لالذكرى بأيضا 
  

 لعدالة"ا يدافع عنقائد أوركسترا توسكانيين: “ف مؤلِّ لقاء مع    
  

  ٣غرفة االجتماعات   املكان:  
 ٤٥/١٤إىل الساعة  ١٥/١٣من الساعة   الوقت:  
   0019-557-212أو  rsvpun@bnaibrith.org  االتصال:

عنـدما تـويف يف   مـن العمـر   عامـا   ٩٠يبلـغ  اإليطـايل أرتـورو توسـكانيين    قائد األوركسـترا  كان 
وقائـد  ؤلـف  يسـتخدم امل ، املناسـبة  ههـذ  يف مدينة نيويـورك. وخـالل   ١٩٥٧يناير /كانون الثاين
متعــدد الوســائط ملناقشــة أســلوب توســكانيين يف املوســيقي   اعرضــســيفيّتا ســيزار األوركســترا 

وســوليين ودوره يف تطــوير األوركســترا الــيت وحتديــه مل، مبــا يف ذلــك معارضــته هلتلــر، تهوفلســف
: احلقيقــي ســكانيينتو “هــو مؤلــف كتــاب  وســيفيتا تعــرف اآلن باســم أوركســترا إســرائيل.  
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منظمــة بنــاي بريــث  املناســبة  هتنظــيم هــذتتــوىل . و”قائــد األوركســترا ونكشــفياملوســيقيون 
 الدولية والبعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة.

  
 ”احملرقة فينا“شروع شهر االفتتاحي ملستقبال اال    

 ”)ةاوإىل أين أنت ذاهب ... (املشنأتيت ين أعرف من إ“افتتاح معرض     

 ”اليوجينيةعقول ال“عرض فيلم     
  

 نيويوركيف  ركز التشيكيامل  املكان:
 ٠٠/٢١إىل الساعة ٠٠/١٨من الساعة   الوقت:  
   (مفتوح للجمهور) info@czechcenter.com  االتصال:

املــثري علــم حتســني النســل الزائــف و يركــز علــىســِتنِغل بافــل مــن إعــداد هــذا الفــيلم الوثــائقي 
دى املـ الرسـوم املتحركـة للنظـر يف    عاقـب  وت احملفوظـات فيلم لقطـات مـن   يستخدم الوللجدل. 

وهــذه العلــم والتعلــيم.  اســتخدامبإســاءة  تقــومأن  أليــديولوجيات الشــموليةفيــه لميكــن الــذي 
يف وأدرجـت  وياروسـالف رونـا    الرسوم املتحركـة الـيت صـممها الفنـاَنني زينيـا هوفمايسـتروفا      

ن عقليا، الذين قتلـوا أيضـا   واليت أنشأها املعوقمال الفنية األع، مستوحاة من احملفوظات قطاتل
 هتنظـيم هـذ   البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى األمم املتحـدة تتوىل على أيدي النازيني. و

 .املناسبة
  

 ”الورقة املطوية األخرية“افتتاح معرض     

 نحين ، مبىن املؤمتراتاملاجلدار   املكان:
 (للمدعوين فقط) ٣٠/٢٠إىل الساعة  ٣٠/١٨من الساعة   الوقت:  

   anna.rendekova@mzv.sk  االتصال:  
مـن مدرسـة   و للصـور الـيت التقطتـها    هـ دويـتس  صـور الـدويل يـوري    مـن إعـداد امل  عـرض  هذا امل

. املعسـكرات طالهبـا إىل  أُخذ عندما  ١٩٤٢يف عام هجرها سلوفاكيا اليت مت  ييهودية يف شرق
النـاجني يف هـذا املعـرض املتنقـل،     معاملـة األفـراد   املتحللـة  هـذه الكتـب   دويـتس  السـيد  ويعامل 

، ٢٠١٥يف عــام وي شــوهد للمــرة االوىل يف املتحــف الــوطين الســلوفاكي يف براتيســالفا.  ذالــ
سيشـاهد املعـرض   ، بريكينـاو لتحرير معسكر أوشفيتز سنوية السبعني الذكرى الالذي يصادف 

كاتيـــا وتتـــوىل تفيـــا وأملانيـــا وموســـكو. يف الأخـــرى نـــب أمـــاكن ايف األمـــم املتحـــدة، إىل ج
 نظمه البعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة.كراوسوفا تنسيق املعرض وت
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 ٢٠١٥يناير، كانون الثاين/ ٢٨األربعاء     

   ”: العودة إىل بوخنفالد٦٦قطاع األطفال “ فيلمالعرض ومناقشة     
    “Kinderblock 66: Return to Buchenwald” 

  ٣غرفة االجتماعات   :  املكان
  ٣٠/٢٠إىل الساعة  ٣٠/١٨الساعة من   الوقت:  

  http://bit.ly/UNHOPfilm يرجى الرد:
الـذين كـانوا   رجـال،  مـن ال  هذا الفيلم الوثائقي للمخرج روب كوهني يركز علـى حيـاة أربعـة   

يـاء  إلح هتمملانيـة وعـود  األعتقـال بـالقرب مـن بلـدة فاميـار      لاليف معسـكر بوخنفالـد   ني نوسـج م
. والفــيلم يرســم قصــة ١٩٤٥بريل /أاخلامســة والســتني لتحريــرهم يف نيســانالســنوية الــذكرى 

 –ألطفــال ل قيــام احلركــة الســرية يف املعســكر بقيــادة احلــزب الشــيوعي األملــاين بإنشــاء قطــاع  
محايـة املـراهقني اليهـود الـذين      علـى سـاعدة  علـى امل يعملون هؤالء الرجال  كانو. ٦٦القطاع 

مـاهر ناصـر، رئـيس    يقـوم  سوف ويف هناية احملرقة.  ١٩٤٤ن بأعداد كبرية يف عام كانوا يصلو
سـيلي  ح الفـيلم. و اتـ تافب، املنـتج التنفيـذي،   موسـكوفيتش وسـتيف  بالنيابة اإلعالم إدارة شؤون 

الفــيلم، والســيدة كيمــربيل وخمــرج مــع روب كــوهني، كاتــب عــرض الفــيلم الوثــائقي مناقشــة 
 .باحملرقةلتوعية لملتحدة برنامج األمم ا ةمان، مدير

  
 ٢٠١٥يناير،  كانون الثاين/ ٢٩اخلميس     

 األمم املتحدة للمنظمات غري احلكومية بإدارة شؤون اإلعالم إحاطة     

ــة، “     ــات،  واحملرقـ ــون واملثليـ ــل   املثليـ ــي امليـ ــوق مزدوجـ ــوحقـ ــايري اجلنسـ ــة  يومغـ اهلويـ
 ”اليوم  اجلنسية

 ٢غرفة االجتماعات   املكان:  
 ١٢:٣٠إىل الساعة  ١١:٠٠الساعة من   الوقت:  

 undpingo@un.org  االتصال:  
لالضـطهاد   نتعرضويثليون جنسيا كان امل خالل هذه اإلحاطة، سوف يتعلم املشاركون كيف

ــة والوضــع املعاصــر   ــيجمتمــع ا قــوقحلخــالل احملرق ــاتملثل ــل اجلنســي  و، ني واملثلي مزدوجــي املي
يف التـاريخ يف جامعـة   املسـاعد  سـتاذ  األجنسن، إريك يتكلم سوف و. ومغايري اهلوية اجلنسية
 يةفوضـ مبأوهـايو، وتشـارلز رادكليـف، رئـيس القضـايا العامليـة،       بواليـة  ميامي يف أوكسـفورد،  

املنظمـات غـري احلكوميـة،    مـع  ، رئيس العالقات برتزوسيدير النقاش جيفري ، حقوق اإلنسان
  الدعوة واملناسبات اخلاصة.و


