
 اإللكتروني البريد على طلب اإلشارة لغة  iwgr@dresden.de ٢٠١٧  آذار من ٦ الـ قبل ذلك و 

 دريسدن الوالية عاصمة

 األجانب شؤون و اإلندماج  مفوضة

 

 عنصريةال ضد الدولية األسابيع

 

 الوالية عاصمة دريسدن مدينة فعاليات

 ٢٠١٧ نيسان ٦ حتى آذار ١٦ من
 

 إنسانية كرامة بالمئة ١٠٠

                                العنصرية ضد معا  
 

 في تقام فعاليات أسابيع هي العنصرية ضد الدولية األسابيع

 مناهضات مع للتضامن ذلك و األلمانية المقاطعات كافة
 عام الثاني تشرين في. العنصرية ضحايا او مناهضي و

 بدعوة هيلبيرت ديرك السيد  دريسدن مدينة محافظ قام ٢٠١٦

 أسابيع في يشاركوا لكي الرجال و النساء من المدينة اليأه

 رجال و نساء من األكثرية موقف إلظهار ذلك و الفعاليات

 أهلها و مسالمة مدينة   دريسدن مدينة يريدون هؤالء: دريسدن

 سكان كافة يحيى أن سبيل في البعض بعضهم مع متضامنون

 إنتمائتهم عن النظر بغض  أمان و وعدالة بكرامة مدينتهم

 .طبقية أو دينية, ثقافية, قومية كانت سواء فةالمختل
. الجوانب متعدد برنامج شكل على الدعوى نتيجة جاءت

   : الموقع على تجدونها الكاملة المعلومات
www.dresden.de/iwgr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .العنصرية لمناهضة الدولية األسابيع منظمة: الشعار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آذار من ١٦ ـال  الخميس                     
   نورد بانهوف هاوت موقف ١٦ الساعة 

 سابقا   الشوربات مقهى
 أتيت؟ أين من أنا؟ من - صورة ١٠٠ 

 معرض إفتتاح
   .لوكال مال جمعية: ظّمةالُمن   الجهة

 ١٨ الساعة
 
 
 
 
 
 

   االحتفاالت قاعة الجديد، المحافظة مبنى
 ١ پالتس هاوس رات

 المعلومات بورصة
  ضد الفاعلة المبادرات و الجمعيات
 يعرفونكم العنصري التمييز و العنصرية

 بأنفسهم
 شؤون و اإلندماج مفوضة: الُمن ظّمة الجهة

 .األجانب
 ١٩ الساعة

 

 
 
 
 

 االحتفاالت قاعة الجديد، المحافظة مبنى
 ١ پالتس هاوس رات
  بين دريسدن ذاهب؟ أنت أين إلى

  ةالمسؤولي و األجانب كراهية و رهاب
 الديمقراطية

 لمناهضة الدولية لألسابيع اإلفتتاح فعالية

  هيلبيرت ديرك السيد المحافظ مع العنصرية
 .ديكير يرڤأولي ورالدكت و

 .مناقشة مع محاضرة
         شؤون و اإلندماج مفوضة: الُمن ظّمة الجهة

 .األجانب
 ١٩ الساعة  

 
 

 

 ٢٨ ستراسه غالسيس, الصغير البيت
 بين ساكسونيا"  لكناب األول العرض

 "! الغضب و الترحيب
 توفيركريس النشر دار: الُمن ظّمة الجهة

 بويل هاينريش مؤسسة لينكس 

mailto:iwgr@dresden.de
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 آذار من ١٧  الــ جمعةال
 ١٥ الساعة
 ١٧الـ حتى

 
 

 

  العلوم و التربية نقابة
 4 شتراسه كوتايير
 المجاورة البلدان و سوريا في التعليم نظام
 للحوار ساعة
 العلوم و التربية التعليم نقابة:الُمن ظّمة الجهة

 ١٩ الساعة  

 
 

 الثقافي شتاد يوهان ملتقى
 ٣٥ شتراسه إليزين
 الذكريات من لقطات
  معرض إفتتاح
 شتاد يوهان ملتقى جمعية: الُمن ظّمة الجهة

 جمعية, القديمة المدينة حوار الثقافي،

 الشبابي الثقافي المشروع
  

 آذار من  ١٨ الــــ  السبت
  الساعة

٩: ٣٠ 
١٢ :٣٠  

 
 
 

 
 
 

 

   رونا،ڠ في الطائفة بيت
 ٢٤ شتراسه باخير ودينڤ

 السلوكيات لمعالجة – الكلمات إيجاد

  الشعبوية اليمينية العبارات و  العنصرية
  اليومية الحياة خالل
 المسرح عمل ورشة
. اللوثرية اإلنجيلية الكنيسة: الُمن ظّمة الجهة
  يدنيتس،زا - روناڠ  في الكنيسة طائفة
  المسكوني، المعلومات مركز جمعية

 .ساكسونيا في األدب مكتب جمعية
 ١٠ الساعة

  ١٦  ـال حتى

 
 
 
 

 

 
 
 

 للمواطنين، اڠشتان ماريا-اڤإي الدكتورة مكتب
 ٥١ شتراسه ريننير - رودولف
 على للرد المنطقية العناصر على التدرب

 يةاليمين الشعارات
  عمل ورشة
 لوبتاو" العمل فريق :الُمن ظّمة الجهة

 و المتابعة للمشورة، – ٣ ب المعهد" منفتحة

 يهنيرڤ - هربيرت التأهيل ورشة التأهيل،

 ١٥ الساعة

 
 

 "أينهورن"  اليافعين و األطفال اليرييڠ
 ١٥ شتراسه ڠكويني
 نظرة – بعيد – فصل – تشغيل
 معرض إفتتاح
  للشباب الفنون سةمدر: الُمن ظّمة الجهة
 دريسدن في

 ١٥ الساعة
 ١٧الـ حتى

 

  دريسدن الداخلي، الفضاء
  أ ١٣ شتراسه آللواين

 !داخلي في العنصرية
                                              التآمل ندوة
 دريسدن الداخلي، الفضاء: الُمن ظّمة الجهة

 ٢ پالتس شتيفاني الُمت ب نّون، حنن ١٧ الساعة

 !نحن هم اآلخرون 
 عمل ورشة
 اإلجتماعية الخدمة شركة: الُمن ظّمة الجهة

 محدودة عام نفع شركة. الشباب مساعدةل

 .المسؤولية

  

 آذار  من ١٩ الـــ األحـــــــــد   
 ١٥ الساعة   

 ١٩الـ حتى
 دريسدن – المدينة متحف

 ٢ شتراسه يلسدورفيرڤ 

 الثقافات بين حوار – الرأس فوق اشقم

  الدولية
 عمل ورشة و دليل
  النسيج، خارج مشروع: الُمن ظّمة الجهة

 .دريسدن – المدينة متحف
 الساعة

١۵ : ٢٠ 
 (روينا كيرش ترينيتاتس) الطائفة مركز

 ٢ شتراسه يدليرڤ

 ساكسونيا في عنصرية بدون الحياة
 مكان كل في و 

 معرض إفتتاح
 – اللوثرية اإلنجيلية الكنيسة: ظّمةالُمن   الجهة

 المعلومات مركز يوهاننيس، كنيسة طائفة

 طالب متابعة)  شتوبا جمعية  المسكوني،

  آسيا، من  الوافدين الجامعية الدراسات
( أوروبا جنوب و الالتينية أمريكا أفريقيا،
 .دريسدن

  

 آذار من  ٢٠ الــ اإلثنين  
  ١٤ الساعة   

 ٢٠الـ حتى   

 

 الزجاجي البييت رواق
 شبيتسه رڠبرا
نال – اإلثنين أيام  ةملَوَّ

 فنيّة عمل ورشة
 .لوكال مال جمعية:  الُمن ظّمة الجهة

 بطرس القديس كنيسة طائفة ١٦ الساعة
  ۵٣ شتراسه دونايير
 اللغة ملتقى و التقابل قهوة
  شتريلين"  العمل شبكة: الُمن ظّمة الجهة

 "للجميع
 الخضراء ةالزاوي ١٩ الساعة

 ٦ پالتس زڤبيشو
 في العنصرية يوميات :األخضر الصالون

 . مقابلتها يمكننا كيف و  مدينتِنا
 حديث و مناقشة
  كوون، شتيفان السيد: الُمن ظّمة الجهة
 إتحاد عن الساكسوني البرلمان في النائب

 .الخضر/ ٩٠ الـ 
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 ١٩ الساعة
 
 

 
 

  غيرالص البيت
 ٢٨ ستراسه الزيسڠ

 اإلثنين حديث
فِّزة حديث حلقة  ُمح 
 لدريسدن الحكومي المسرح: الُمن ظّمة الجهة

  اإلثنين مقهى -
  

 آذار من  ٢١ الــ الثالثاء
 الساعة

١٥:٣٠ 
 دريسدن الحرة الدورفڤ مدرسة
 ٥ آلليي مارين

 يصطادني أن من بالفزع لنفسي أسمح لن"

 "أحد
 الشباب إلى  و لشبابا من مناقشة و فيلم

 زڤدراي سيني جمعية: الُمن ظّمة الجهة
 ١٦ الساعة
 ١٨ الـ حتى

 استڠاݒالو مكتبة
 ٦١ شتراسه أوستيرايشير

 "للعب ُملَّون يوم منتصف" 
 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة

 ١٧ الساعة
 ١٩ الـ حتى

 نقطة دريسدن الرعاية و المشورة جمعية

 .٤ پالتس يانمار المنتصف،
 "بآناة و مطول   - باهتمام اآلخر إلى أنظر"

 الدولية الكتابة ورشة
 الدولية الكتابة ورشة: الُمن ظّمة الجهة

 .وربيتسڠ
 نحن – العمل مجموعة ١٨ الساعة

  ٢١ شتراسه -لوثر -مارتن
 اإلرهابية المتطرف اليمين حركة أدبيات"

 حركة, صغيرة مطبوعات – دريسدن من

  الهوية
 " الُمحافظة الثورة عودة و

 مناقشة و محاضرة
  ڠلوكسيمبور -روزا مؤسسة: الُمن ظّمة الجهة

 .ساكسونيا قي
 الساعة

٣٠:١٩ 
 اليسوعية الكنيسة طائفة بيت
  ١ شتراسه - بريندشترويم -إلزا

 " يخبرون الالجئون, سوريا - دولة أمسية"

 كاريتاس إتحاد جمعية: الُمن ظّمة الجهة

 .دريسدن
 ساعةال
٣٠:١٩ 

 
 

€ 

 
 

  الصغير، البيت
 ٢٨ شتراسه الزيسڠ

 جولييت و روميو

 مسرح

 الحكومي، دريسدن مسرح: الُمن ظّمة الجهة

 .المواطنين منّصة
 

 
 آذار من ٢٢ـالــ  األربعاء   
 ١٩ الساعة   
 

 الدببة بيت نادي و استوديو
 ١ ارتينڠ برولشير 

 الوسطي اليمين – الحّدة صانعو"  كتاب

  د ف أ الـ حزب من – ألمانيا في يدالجد
 " يداݞيݒ حركة و

  مناقشة و قراءة
 إيبيرت -فريدريش مؤسسة: الُمن ظّمة الجهة

 ساكسونيا في  
 ١٩ الساعة

 
 .الثفافي اليوهانشتاد ملتقى
 ٣۵ شتراسه إليزين
 " الحملة"  هزلية قراءة
  قراءة
 الثفافي اليوهانشتاد ملتقى: الُمن ظّمة الجهة

 ١٩ اعةالس  
 

 .دريسدن" ايكيݒس" الثقافي الشباب بيت
 ۵ شتراسه لوكاس كارل
 الالجئون – المستقبلية اآلفاق تَبَُدلُ 

 ألمانيا في تجاربهم حول يخبرونكم 
 شتريلين جمعية: ظّمةالُمن   الجهة

 ١رقم القديمة 
 ١٩ الساعة   

 
 .الوالية بيت
 ٢ شتراسه يلسدورفيرڤ

 المغمور: سيمون يتشڤجالو ماري  قراءة

  دريسدن مدينة متاحف: الُمن ظّمة الجهة

  الرجل و المرأة بين المساواة مفوضة
 الساعة

٣٠:١٩ 
 الكاتدرائية بيت الكاثوليكية، األكاديمية

 ٢٤ شتراسه شلوس
  الحرية، زمن من حقوقي – باوير فريتز

 الناجين محامي
  الكاثوليكية، األكاديمية: الُمن ظّمة الجهة
 اليهودي الكنيس أصدقاء حلقة جمعية

 دريسدن في 
 الساعة

٣٠:١٩ 
 دريسدن في البيئة حماية مركز

 ١٦ اسسهڠ شوتزين
 في اڤرويا/كوباني مدينة  بناء إعادة

 بيئية أسس على سوريا
 مناقشة مع محاضرة 

 البيئة حماية نقابة جمعية: الُمن ظّمة الجهة
  

 آذار من ٢٣ الـــ  الخميس       
 ١٧ الساعة

 
 ٣۵شتراسه إليزين.الثفافي اليوهانشتاد لتقىم

 إسرائيلية أدبية أمسية
 سوية   الطعام إعداد مع محاضرة

 الثفافي، اليوهانشتاد ملتقى: الُمن ظّمة الجهة

 القديمة المدينة حوار جمعية
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 ١٨ الساعة
 
 
 
 
 
 

 

 الصليب كنيسة مبنى
 ٦ كيرشه كرويتس دير أن

mEAT and great– طعم يبدو كيف 

 نطهو( إثنان أصل من األول الجزء)العالم؟

  للشباب أحاديث جولة معا ، الطعام
 اإلنجيلية الكنائس مجموعة: الُمن ظّمة الجهة

 زونديرس دريسدن، مدينة لوسط اللوثرية

 دريسدن المشافي خارج المرضى مساعدة)

 يرڠبور جومنازيوم اإلجتماعي، ،العمل(

 " األلوان متعددو نحن"  العمل دائرة :يزاڤ
 ١٨ الساعة
 الـ حتى
١۵:٢٠ 

 
 

 
 

 
 

 VHS العليا الشعب مدرسة
 ١٠ شتراسه آننين

 متعددة؟ ثقافات أم السائدة هي واحدة ثقافة

           الجماعة تماسك سيكولوجيا حول
 (نحن-الشعور هذا)

 مناقشة مع محاضرة
 العليا الشعب مدرسة جمعية: المنظّمة الجهة

 موست-الجسر-مؤسسة ١٩ الساعة
  ٥ شتراسه-بيكير
 الشرقية أوروپا في اليميني العنف

 و باأللمانية) مناقشة مع محاضرة

 (اإلنكليزية
 السياسية االحلقة جمعية: المنظّمة الجهة

 دريسدن في للشباب
 ١٩ الساعة

 
 
 
 
 
 

€ 
 

 يزاڤ يرڠبور جومنازيوم
 ٤ شتراسه پارك باو، – پالوكا
  البقاء حق

 الطاقم يقدمه الصف غرفة ضمن مسرح

 التعليمي،
 مناقشة عمل، ورشة
 التعليمي المركز جمعية: المنظّمة الجهة

 في العمل شبكة ساكسونيا، في المسرحي

 منسقة – الشجاعة و الديمقراطية سبيل

 مدرسة – عنصرية نبدو مدرسة"  الوالية

 " الشجاعة مع
 ٢٠ الساعة

 
 
€ 

 

 المستودع
 ٤٠ – ٣٦ شتراسه آلالوين
 "ارتسڤش نيون"  هوب الهيب لفرقة حفلة
 المستودع جمعية: المنظّمة الجهة

  

 آذار من ٢٤ الــــــــــ الجمعة   
 ١٣ الساعة
 حتى
٣٠:٢٠ 

 
€ 

 

 الُعلوي الطابق قاعة إيفاو، ريزا
 ٤ شتراسه اخباليشڤ

. سوريا في الوضع حول: السياسي المنتدى
 السوري الداخل في اإلنسان حقوق حالة

 (أجزاء ثالثة أصل من األول الجزء)

 مناقشة مع محاضرة
 ورشة CAMBIO جمعية: المنظّمة الجهة

 حماية و اإلنسان حقوق أجل من نشاطات 

 البيئة
 بووس أومني اإلبداع مركز ١٧ الساعة

 ٦٥ شتراسه بيرلينير
 العنصرية و الحرب لعنف،ا

 معرض إفتتاح
 لمساعدة مجتمع"  جمعية: المنظّمة الجهة

 "روسيا في القدامى المحاربين
 ١٧ الساعة
 ٢٠الـ حتى
 
 
 
 
 
€ 

 
 

 نحن – العمل مجموعة
  ٢١ شتراسه -لوثر -مارتن

 حتى عنصريا   كالمي يكون ان يمكن هل" 

 الجزء) "بقوله؟ العنصرية صدأأق ل أنني لو

 (أجزاء ثالثة أصل من األول
 عمل رشة و

  ڠلوكسيمبور روزا مؤسسة: الُمن ظّمة الجهة

 مكتب نحن–العمل مجموعة  ساكسونيا، قي

 إرنست كورنيال الدكتورة أوروپا
 النويشتاد مكتبة ١٩ الساعة

 ٢٦ شتراسه برويكير ڠكويني

  نسوة   نحن الروح تحمي الشجاعة حيث" 

 "أفغانستان من
 المؤلفة برفقة قراءة
 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة

 پروليس في الشباب بيت ٢٠ الساعة
 ٥٠ شتراسه زيدليتسير نيدير
 الدرامز و يتارڠ الباص – إيقاعية توليفة
 پروليس في الشباب بيت: الُمن ظّمة الجهة

  
 آذار من ٢٥ الــ السبت      

 ١٠ الساعة
 ١٦الـ حتى

 STO الرياضة صالة
 ٣ – ١ شتراسه يرڠبير بوكس
 القدم كرة في دولي دوري
 ملّونة پروليس" العمل شبكة :الُمن ظّمة الجهة

" 
 ١٠ الساعة
 ١٧الـ حتى

 
 

 
 
 
€ 

 
 

  نحن، العمل مجموعة

  ٢١ شتراسه -لوثر-مارتن
 حتى يا  عنصر كالمي يكون ان يمكن هل" 

 الجزء) "بقوله؟ العنصرية أأقصد ل أنني لو

 (أجزاء ثالثة أصل من الثاني
 عمل رشة و

  ڠلوكسيمبور -روزا مؤسسة: الُمن ظّمة الجهة

 نحن، – العمل مجموعة  ساكسونيا، قي

 إرنست كورنيال الدكتورة أوروپا مكتب
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 ١٠ الساعة
 ١٧الـ حتى

 شتراسه زييه/ كولتز الدكتور دّوار ميدان
 التعايش عمل ورشة -  الملّونة الكؤوس
 عمل ورشة مع معلومات منصة
 للتفاهم الشباب لجنة جمعية: المنظّمة الجهة

 ١٣ الساعة
   الـ حتى
٣٠:۲٠ 

 
 
 
 

€ 

 الُعلوي الطابق قاعة إيفاو، ريزا
 ٤ شتراسه اخباليشڤ

. سوريا في الوضع حول: السياسي المنتدى
 حالة

 السوري الجوار دول في اإلنسان حقوق 
 (أجزاء ثالثة أصل من الثاني الجزء)

 مناقشة مع محاضرة
 ورشة CAMBIO جمعية: المنظّمة الجهة

 حماية و اإلنسان حقوق أجل من نشاطات 

 البيئة
 ١٤ الساعة
 ١٩ الـ حتى

 للفنون األوروپي المركز  راو هيلي
 ٥٦ شتراسه كنيشت ليب كارل

 الدولي الربيع مهرجان
 طعام و ىموسيق ثقافي، برنامج
 الحديقة – پارك يڠولڠ: المنظّمة الجهة

 راو هيلي في الدولية
  

 آذار من ٢٦ الــــــــــ األحد
 ١٠ الساعة
 ١٤الـ حتى

 
 
 
 

€ 

 
 

 نحن – العمل مجموعة
  ٢١ شتراسه -لوثر -مارتن

 حتى عنصريا   كالمي يكون ان يمكن هل" 

 الجزء) "بقوله؟ العنصرية أأقصد ل أنني لو

 (أجزاء ثالثة أصل من الثالث
 عمل رشة و

  ڠلوكسيمبور -روزا مؤسسة: الُمن ظّمة الجهة

 نحن، – العمل مجموعة  ساكسونيا، قي

 إرنست كورنيال الدكتورة أوروپا مكتب
 الساعة 

٣۰:١١ 

 حتى
 ١٩ الـ

 
 
 
 

€ 

 الُعلوي الطابق قاعة إيفاو، ريزا
 ٤ شتراسه اخباليشڤ
. سوريا في الوضع حول: السياسي لمنتدىا

 حالة
 أوروپا إلى الطريق خالل اإلنسان حقوق 
 (أجزاء ثالثة أصل من الثالث الجزء)

 مناقشة مع محاضرة
 ورشة CAMBIO جمعية: المنظّمة الجهة

 حماية و اإلنسان حقوق أجل من نشاطات 

 البيئة
  
 آذار من ٢٧ الــ اإلثنين  

 ١٠ آلليي پروليسير يسپرول مكتبة ٩ الساعة
 محل – العالم أنحاء كافة من األطفال

 ألمانيا في هنا الترحيب

 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة
 الصغير البيت 

 ٢٨ شتراسه الزيسڠ
 المهاجرين فنون

  المفتوحة المسرح خشبة ورشة 
 – الحكومي دريسدن مسرح: المنظّمة الجهة

 اإلثنين مقهى
  
 آذار من ٢٨ الـــ الثالثاء   

 پروليس مكتبة ٩ الساعة
 ١٠ آلليي پروليسير
  ABC هّوز أبجد معرض

 سوية   نلعب و نقرأ
 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة

  األخضر المكتب ١٨ الساعة   
 ٧ شتراسه شلوتير
 الثقافي التنوع على نظرة – األخرى األماكن
 معرض إفتتاح
 السيّد ، األخضر المكتب: ُمن ظّمةال الجهة

 الساكسوني، البرلمان عضو ليپپمان النتينڤ

 الثقافي دريسدن منتدى. إيفاو ريزا جمعية
 الساعة

١٨: ٣٠ 
 

  االحتفاالت قاعة الجديد، المحافظة مبنى

 ١ پالتس هاوس رات
 الجدد اليمينيون و نيتشه
 كريستيان البريفيسور: الُمن ظّمة الجهة

 دريسدن مدينة محافظ تبمك نيميير،
 ١٩ الساعة

 

 
 

€ 
 

 
 

 استڠاݒالو مكتبة
 ٦١ شتراسه أوستيرايشير

 "أرمينيا في يوما   أربعون" 
 قراءة
 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة

 األرضي الطابق الثقافة، بيت ١٩ الساعة
 ١٥ شتراسه ڠكويني

 (كاملة حلقة) كدورة الشعبوية
 باللغة ستقام الفعالية) مناقشة مع محاضرة

 (اإلنكليزية
 السياسية االحلقة جمعية: المنظّمة الجهة

 دريسدن في للشباب
 وربيتزڠ في السابقة الحي إدارة ١٩ الساعة

 (المرتفعة الحديقة) ٣٥ ڠرين يتسيرڤ لويتا
 الحرب خالل( إنساني غير) إنساني هو مما

 معرض إفتتاح
 للدكتورة المواطنين مكتب: الُمن ظّمة الجهة

 مجتمع"  جمعية  ا،ڠشتان  ماريا -اڤإي

 "روسيا في القدامى المحاربين لمساعدة
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 آذار من ٢٩ الـــ  األربعاء

 ٩ الساعة
 و

 ١٠ الساعة

 
 

 وربيتزڠ مكتبة
 ٤ پالتس ماريان
 ملّونة الغربان كانت عندما

 لألطفال مسرحية
 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة

 ١٥ الساعة
 ١٨الـ حتى

 ١٢٨ رقم اإلعدادية المدرسة
 ٣ ڠرين – انديرڠبير رودولف
 معنا ليس المدرسة؟ في العنصرية
 مناقشة مع محاضرة

 للعمل الكاثوليكي االتحاد: الُمن ظّمة الجهة

 دريسدن في  النساء و للفتيات اإلجتماعي

INVIA 
 و مقراطيةالدي سبيل في العمل شبكة

 بدون مدرسة" الوالية منسقة الشجاعة

 بيت جمعية الشجاعة، مع مدرسة  عنصرية

 پروليس في الشباب
 ١٨ الساعة

 
 
 
 

 

ز أبجد الُكشك   ABC ه وَّ
 ١٠ – ٨ شتراسه مومزين
 المشترك التنموي العمل في العنصرية

 عمل ورشة
 حدود بال مهندسون جمعية: الُمن ظّمة الجهة

 آذار من ٣٠ الـ الخميس
 ١٧ الساعة
 ٢٠الـ حتى
 

 
 

 
 

 

 التقنية دريسدن جامعة
 ١٧ ڠيڤ تسيليشير
 يو/ 251 أ القاعة
 العنصرية نحو التوصيف من

 عمل ورشة
 في اإلندماج دراسات مركز: المنظّمة الجهة

 التقنية دريسدن جامعة
 نحن العمل مجموعة ١٨ اعةالس    

 ٢١ شتراسه - لوثر – مارتن
 في التشديدات – بالقانون العنصري التمييز

  تبعاتها و الالجئين حقوق
 نقاش حلقة
 (اللينكه) اليسار حزب: المنظّمة الجهة

 ١٨ الساعة  
 ٢٠الـ حتى

 الصليب كنيسة مبنى
 ٦ كيرشه كرويتس دير أن

mEAT and grEAT – طعم يبدو كيف 

 عالم؟ال
 (إثنان أصل من الثاني الجزء)

  للشباب أحاديث جولة معا ، الطعام نطهو
 اإلنجيلية الكنائس مجموعة: الُمن ظّمة الجهة

   زونديرس دريسدن، مدينة لوسط اللوثرية
 دريسدن المشافي خارج المرضى مساعدة

 يرڠبور جومنازيوم اإلجتماعي، ،العمل

 "أللوانا متعددو نحن"    العمل دائرة: يزاڤ
 ١٨ الساعة 

 ٢١الـ حتى

 
 

 
 

 VHS العليا الشعب مدرسة
 ١٠ شتراسه آننين

 الناجح؟ اإلندماج يعني ماذا
 مناقشة مع محاضرة

 العليا الشعب مدرسة جمعية: المنظّمة الجهة
 الثقافي شتاد يوهان ملتقى 

 ٣٥ شتراسه إليزين
 "الحرب بلق سورية"  ثقافية أمسية
 محادثات و تقارير, سرد
 الثقافي شتاد يوهان ملتقى: المنظّمة الجهة

 ١٩ الساعة  
 ٢١الـ حتى

 نويشتاد دريسدن – المدينة قسم بيت
 ١٨ شتراسه پريسنيتس

 العالم في المسبقة األحكام أجمل
 حديث و محاضرة

 في اإلنسانية المنظمة: المنظّمة الجهة

 دريسدن
 ١٩ الساعة 

 ٢١الـ حتى
 الرابع الطابق, المسكوني المعلومات مركز

 صوفيا قاعة
 ٦ شتراسه كرويتس

 العنصرية؟ حيال نفعله أن يمكننا الذي ما
 مناقشة حلقة
 ضمن رؤى العمل مجموعة: المنظّمة الجهة

 دريسدن أتتاك منظمة
 الساعة

١٩: ٣٠ 
 

 دريسدن النسوة تعليم بيت
 ١ شتراسه أوسكار

 " لإلسقاط مساحة و كمرآة يداڠالپي" 
 مناقشة مع بكتاب تعريف
 دريسدن النسوة تعليم بيت: المنظّمة الجهة

  

 آذار من ٣١ الـ لجمعةاا
 ١٤ الساعة
  الـ حتى
١۵:١٧ 
 
 
 

 

  VHS       العليا الشعب مدرسة
 ١٠ شتراسه آننين
 الوعي على تدريب. اآلفاق تَبّدل

 عمل ورشة
 العليا الشعب مدرسة جمعية: منظّمةال الجهة

 ١٧ الساعة

 ١٩الـ حتى
 لويبين في الصعود كنيسة
 ١٣ شتراسه لويبين آلتا

 الدولية للثقافات الربيع حفلة
 خيري حفل
 متعددة لويبين"  العمل شبكة: المنظّمة الجهة

 " األلوان
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١٩ الساعة  الجديد الشرق جاليري ثقافيا ، ن ِشط 
 ٤٩ ستراسه باوتسنير

 المشتعل البيت
 معرض إفتتاح
 ثقافيا   ن ِشط جمعية: المنظّمة الجهة

  
 نيسان من ١ ــالـ لسبتا

 :الرابط أنظر المكان ١١ الساعة
www.dresden.de/iwgr 

 الطبخ نشاطات
 األحاديث و التعارف معا ، الطعام نطهو
 الطبخ نشاطات: المنظّمة الجهة

 ١٤ الساعة
 ١٦الـ حتى

 پالتس يتنيرڤ االلتقاء نقطة
 ل العنصرية لكن و دريسدن، ضد شيء ل

 مشكلة تزال
 المدينة في مسير جولة
 النازية من خالية دريسدن: المنظّمة الجهة

 ١٤ الساعة
 ١٦الـ حتى

 نحن – العمل مجموعة
  ٢١ شتراسه -لوثر -مارتن
  دماجاإلن عن بدل   اإلحتواء األفضل
 أحاديث حلقة
"  اإلحتواء"  العمل مجموعة: الُمن ظّمة الجهة

 (اللينكه) اليسار حزب ،
  االحتفاالت قاعة الجديد، المحافظة مبنى ١٨ الساعة

 ١ پالتس هاوس رات
 في الجدل على التبعات! اإلنسان بداية  

 المجتمع
 موسيقى األديان، بين نقاش منصة محاضرة،

 لألديان دريسدن درةمبا: الُمن ظّمة الجهة
BIRD   

 األزرق المصنع ١٩ الساعة
 ١ شتراسه بان أيزين
 الحلم في كما

 معرض إفتتاح
 ثقافيا   ن ِشط جمعية: المنظّمة الجهة

  
 نيسان من ٢ الــ األحد      

 الساعة

١٤ 
 الـ حتى

١٦ 

 التعليم و للثقافة الشربيني مروى مركز
 ٢ شتراسه مارشنير
 ياألمان في اإلندماج
 مناقشة و محاضرة

 مروى مركز جمعية: المنظّمة الجهة

 آخرون و التعليم و للثقافة الشربيني

 " ديوان"  مقهى ١٨ الساعة   
 ١٨ شتراسه پولسنيتسير

 "دريسدن في حياتنا و نأتي أين من" 
  الخبرات واقع من تقارير
 غرب و شرق مركز: المنظّمة الجهة

 الثقافي أوروپا

  
 نيسان من ٣ ــــــال اإلثنين  

 ١٤ الساعة  
 ٢٠ الـ حتى

 الزجاجي البييت رواق
 شبيتسه رڠپرا

نة – اإلثنين أيام    الملَوَّ
 فنيّة عمل ورشة
 .لوكال مال جمعية:  الُمن ظّمة الجهة

 ١٦ الساعة  
 
 
 
 

€ 

 رامڠپرو السينما دار
 ٧٣ شتراسه شانداوير

 هكذا؟ بعيدا   تصل أن الممكن من كان كيف

 . سؤال إلى الشكوى تَحّول نأ حاول
 عيان شهود بحصور معرض، افتتاح

 " بريسالو من يهود نحن"  لفيلم عرض
 .وسڠزي جمعية: الُمن ظّمة الجهة

 
 ١٧ الساعة  

 
 الصليب كنيسة

 ٦ كيرشه كرويتس دير أن
 ذلك و السالم أجل من المسكونية الصالة

 يادومونڠ اڠيور لذكرى
 الدائرة – دينةالم كنائس: الُمن ظّمة الجهة

 المعلومات مركز جمعية ، للمدينة المسكونية

 .المسكوني
 المدينة أرشيف ١٨ الساعة

 ١ شتراسه بويير -إيليزابيث
   العام منذ دريسدن في( األجانب) األغراب

 ١٩٨٩ العام حتى و ١٩٤۵
 محاضرة

 المدينة أرشيف: الُمن ظّمة الجهة
 الساعة

٣٠:١٧ 
 

 أوتوو في لتجاريا المجمع شتريلين، مكتبة

 .ڠرين ديكس
 ٦١ ڠرين ديكس أوتوو

 أمسية. اآلخر و الشخص بين التقارب

 للحديث
 الحديث و التقابل
 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة

 ١٩ الساعة
 الـ حتى
٣٠:۲٠ 

 

 .الصغير البيت
 ٢٨ شتراسه الزيسڠ

 "مفاجأة"ضيف بصحبة اإلثنين أيام مقهى

 عمل ورشة

http://www.dresden.de/iwgr
http://www.dresden.de/iwgr
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 -الحكومي دريسدن مسرح: لُمن ظّمةا الجهة
 .اإلثنين أيام مقهى

١٩ الساعة  .دريسدن في الرسول كنيسة 
 ٤٠ شتراسه كوپيرنيكوس
 ما و يوحدهما الذي ما اإلسالم و المسيحية

 يفرقهما؟ الذي
 حديث أمسية و محاضرة

 – اللوثرية اإلنجيلية الكنيسة: الُمن ظّمة الجهة

 .ندريسد الورينتيوس كنيسة طائفة

  
 نيسان من ٤ الــــــ  الثالثاء
١٨ الساعة  
  الـ حتى
٣٠:١٩  

 ١/٢٠٠ القاعة الجديد، المحافظة مبنى
 ١٩  ڠرين -كولتس. د

 المهاجرة األصول من البشر بين العنصرية

 دريسدن في
 مناقشة مع محاضرة

 شؤون و اإلندماج مجلس: الُمن ظّمة الجهة

  األجانب
١٩ الساعة   ماريا -اڤإي للدكتورة المواطنين مكتب  

 اڠشتان
  ٥١ شتراسه – ريننير – رودولف

 على سيرا   نزهة) سيران ليس يوهاننيس

 (األقدام
 صور مشروع إفتتاح
 المواطنين مكتب يان، يڠإين: الُمن ظّمة الجهة

 اڠشتان  ماريا -اڤإي للدكتورة
  

 نيسان من ٥ الــــــ  اءربعاأل  
١٤ الساعة  
١٦ الـ حتى  

 :الرابط أنظر نالمكا
www.dresden.de/iwgr 

 العنصرية نحو التوصيف من
 عمل ورشة
 في اإلندماج دراسات مركز: المنظّمة الجهة

 التقنية دريسدن جامعة
 الساعة

٣٠:١٧  
 

   الذهبية البوابة الجديد، المحافظة مبنى
 ١ پالتس هاوس رات
 ساكسونيا في ياليمين العنف
 له تقديم مع معرض إفتتاح
 اإلقليمي مكتبال جمعية :الُمن ظّمة الجهة

  RAA ساكسونيا في اإلندماج و  للتأهيل
 الساعة

٣٠:١٨  
 

 :الرابط أنظر المكان
www.dresden.de/iwgr 

 المؤسساتية العنصرية و العنصري التقسيم
 مناقشة مع ةمحاضر
/  الدولية العفو منظمة :الُمن ظّمة الجهة

 العليا الدراسات مجموعة

 الساعة
٣٠:١٨  

 حتى
٢٢ الـ  

 

 الطائفة بيت
 ١٥ شتراسه هوميليوس

 الدولية التالقي مقابلة
 أحاديث معه و سوية   الطعام طهو
 – اللوثرية اإلنجيلية الكنيسة :الُمن ظّمة الجهة

 .ريسدند الورينتيوس كنيسة طائفة
 نيسان من ٦ الـ  الخميس  

١٧ الساعة  
١٩ الـ حتى  
 

 الثالثة الملوك كنيسة أمام
 اإلنسانية و للتسامح ملّونة خيوط

 تصوير مشروع
 اإلجتماعي الحزب كتلة :الُمن ظّمة الجهة

   SPD الديمقراطي
١٨ الساعة  

 
 المدينة أرشيف

 ١ شتراسه بويير -إيليزابيث
 – المعروف غير/المعروف اآلخر هذا

 ساكسونيا في روما و سانتا مالحقة
 محاضرة

 المدينة أرشيف: الُمن ظّمة الجهة
١٨ الساعة  

 
 پالتس – وموناديڠ – يڠيور

 يادومونڠ  يڠيور ذكرى إحياء
  الزهور وضع
 لذكرى التحضير حلقة :الُمن ظّمة الجهة

 يادومونڠ  يڠيور
١٩ الساعة  

 
 اإلحتفاالت قاعة الثالثة، الملوك يسةكن

 الصغيرة
 ٢٣ شتراسه هاوپت
 تحت اإلستغالل - المزامبيقيون العمال

 ةاأللماني الراية
 و محاضرة: يادومونڠ  يڠيور ذكرى في

 وفقها قدم التي الشروط حول مناقشة منصة

 موزامبيق من المتعاقدون العمال و العامالت

 لصعبةا حياتهم ظروف و الوحدة فترة في

 .اليوم األم وطنهم في
 في األجانب شؤون مجلس :الُمن ظّمة الجهة

 للمعلومات األوروپي المركز دريسدن،

 التحضير حلقة دريسدن، من المباشرة

 يادومونڠ  يڠيور لذكرى
١٩ الساعة  

 
 

 

  VHS       العليا الشعب مدرسة
 ١٠ شتراسه آننين

 العالم في األصولية - بقوة المؤمنون

 اإلسالمي
 مناقشة مع قراءة
 في السياسي التأهيل مركز: المنظّمة الجهة

 العليا الشعب مدرسة جمعية ساكسونيا،

 
 

http://www.dresden.de/iwgr
http://www.dresden.de/iwgr
http://www.dresden.de/iwgr
http://www.dresden.de/iwgr


9 

 الفعالية حضور األطفال بمقدور                ضروري الفعالية لحضور المسبق التسجيل   رسوم دفع مقابل الفعالية حضور €                  

 

 :الطلب عند الفعاليات
  

  المدينة أرشيف،  

 ١ اسهشتر بويير -إيليزابيث
 - ١٩٤٥) دريسدن في الحرب بعد ما زمن

١٩٤٩) 
. الغذائية المواد نقص و الفرار بين ما

 األطفال و لليافعين أرشيفي عرض
 المدينة أرشيف: المنظّمة الجهة

  ١ شتراسه بويير -إيليزابيث ،المدينة أرشيف 
  المهاجرات و  دريسدن مواطنو و ناتمواط

 عشر السادس القرن في المهاجرين و

 الميالدي
 األطفال و لليافعين أرشيفي عرض
 المدينة أرشيف: المنظّمة الجهة

 
 
 
 
 

  

 المعارض
  

 آذار من ٣٠ الــ حتى و ١ الــ من
 الكتب قارب – معرض: مرسى   مطلوب   

 النويشتاد مكتبة
 ٢٦ سهشترا بروكير ݞكوين 

  
 حزيران ٣٠ الــ حتى و آذار من ١٦ الــ من

 أين من أنا؟ أكون من – صورة ١٠٠ 

 أفعل؟ أن أريد ماذا أتيت؟
 مقهى – نورد بانهوف هاوبت محطة

 سابقا   الشوربة
  

 آذار من  ٢٠ الــ و ١٧ الــ ، ١٦ الــ
 " دريسدن إلى نحن أتينا لماذا"  

 اعةق مبنى كوري، – ماري جومنازيوم

 االحتفاالت
   ٧ شتراسه تسيركوس
 حتى و ٣٠:٨الـ الساعة من: العمل ساعات

 ١۵ الـ
  

 نيسان من ٦ الــ حتى و آذار من ١٦ الــ من
 الحياة الحزن،(: العراق)الكّرادة نحو 

 المستقبل؟ اليومية،
 مبنى ، الخضر لحزب البرلمانية الكتلة

  ٢٠۵ ̸ ١ القاعة الجديد، المحافظة
 ١٩ ڠرين  - زكولت. د

  من الجمعة إلى اإلثنين من: العمل ساعات

 ١٦ الـ حتى و ١٠ الـ الساعة
  
 نيسان من ٦ الــ حتى و آذار من ١٦ الــ من 
 سكيڤلوبكو يلڤپا البولوني الفنان أعمال 

 الرابط أنظر: المكان
www.dresden.de/iwgr 

  
 نيسان من ٦ الــ حتى و آذار من ١٧ الــ من 

 الذاكرة من اتلقط 
 الثقافي بوهانشتادال ملتقى
 ٣۵ شتراسه إيليزين

 حزيران من ١٠ الــ حتى و آذار من ١٨ الــ من  
 نظرة - بعيدا   – فصل – تشغيل 

 حريش) اليافعين و األطفال جاليري
"EINHORN  "حصان أسطوري مخلوق 

 ( واحد قرن له
 ١۵ شتراسه ڠكويني

  
  
 نيسان من ١٦ الــ حتى و آذار من ١٩ الــ من  
 يف و ساكسونيا في عنصرية بدون الحياة 

 كيرش ترينيتاتس) الطائفة مركز  مكان كل

 (روينا
 ٢ شتراسه يدليرڤ

 الطلب حسب الجوال المعرض يُقام أن يُمكن
  
 آذار من ٢٦ الــ حتى و ٢٤ الــ من  
 إنساني حق   اللجوء 

 العلوي الطابق قاعة إيفاو ريزا
 ٤ شتراسه شاكسباليڤ

  

 نيسان من ٦ الــ حتى و آذار من ٢٤ الــ من  
 العنصرية و الحرب العنف، 

 بووس أومني اإلبداع مركز
 ٦٥ شتراسه بيرلينير

  

  نيسان من ٦ الــ حتى و آذار من ٢٨ الــ من  
 
 

 
 
 

 الحرب خالل( إنساني غير) إنساني هو مما
 وربيتزڠ في السابقة الحي إدارة
  ٣٥ ڠرين يتسيرڤ لويتا

 ١٨ و ١٢ ساعةالـ بين يوميا   الجوالت
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 نيسان من ٢١ الــ حتى و آذار من ٢٨ الــ من   
 الثقافي التنوع على نظرة – األخرى األماكن 

 ٧ شتراسه شلوتير ، األخضر المكتب
  

 ننيسا من ٣٠ الــ حتى و آذار من ٣١ الــ من      
 المشتعل البيت 

 الجديد الشرق جاليري ثقافيا ، ن ِشط
 ٤٩ ستراسه باوتسنير

  
 نيسان من ٢٣ الــ حتى و ١ الــ من   
 الحلم في كما 

 ١ شتراسه بان أيزين
 األزرق المصنع

 األول تشرين من ١ الــ حتى و نيسان من ٤ الــ من 

 على سيرا   نزهة) سيران ليس يوهاننيس 

 (األقدام
 اڠشتان  ماريا -اڤإي للدكتورة المواطنين كتبم

 ٥١ شتراسه – ريننير – رودولف
 

  

 نيسان من ٦ الــ و ٥ الــ 

 ساكسونيا في اليميني العنف 
   الذهبية البوابة الجديد، المحافظة مبنى
 ١ پالتس هاوس رات

  

 الطلب حسب الجوال المعرض يُقام أن يُمكن  
 هكذا؟ بعيدا   تصل أن الممكن من كان كيف

 . سؤال إلى الشكوى تَحّول أن حاول
  

  

 مناهضة األسابيع إطار  خارج الُمقامة الفّعاليات

 العنصرية
  

 آذار من ١٣ الــ اإلثنين 

 الساعة

٣۰:١٩ 

 

 پيننو، القديس جومنازيوم
  ٣٩ شتراسه پيلنيتزير 

 لمفاجآتا( الناري الطائر) فونيكس
 الكاثوليكية، األكاديمية :الُمن ظّمة الجهة

 پيننو القديس جومنازيوم
  

 آذار من ١٤ الــ الثالثاء

 الساعة

١٩ 

 

GO IN  ٧٥ ڠرين يتسيرڤ لويتا 

 الرقص و بالموسيقى الحدود تخطي

 الدولية الفرقة
 الدولية وربيتزڠ :الُمن ظّمة الجهة

  

 آذار من ١٥ الــ األربعاء

 ةالساع

١٤ 
 النويشتاد مكتبة
 ٢٦ شتراسه برويكير ڠكويني

 مكان أي في يكون أن يمكن بيتي
 .دريسدن في المدينة مكتبات: الُمن ظّمة الجهة
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 بدعم العنصرية لمناهضة الدولية األسابيع فعاليات تُقام

 دار و العنصرية لمناهضة الدولية األسابيع مؤسسة من

 .الحكومية األوبرا
 

 

 :تنظيمية إرشادات
 
 محتوى عن  المسؤولة نفسها هي الُمن ظِّمة الجهات إن

 حقوق باستخدام لُمن ظِّمةا الجهات تحتفظ. تقدمها التي الفعاليّات

 منظمات أو  ألحزاب المنتمين األشخاص حيال المكان حرمة

, شعبوية عنصرية، مواقف يمبتنظ مسبقا   قاموا الذين متطرفة
 مسيئة أخرى  تصريحات أو نشاطات أية أو للسامية مناهضة

 إقامة مكان دخول او الظهور من بمنعهم ذلك و لإلنسانية

 .الحضور حق من إستثنائهم أو الفعالية
 

 :الناشر
 دريسدن الوالية عاصمة

 
 األجانب شؤون و اإلندماج مفّوضة
 (٠٣٥١)  ٤٨٨٢١٣١           هاتف

 (٠٣٥١)  ٤٨٨٢١٣١      تيليفاكس
 

 العامة العالقات  و  الصحافة مكتب
 (٠٣٥١)  ٤٨٨٢٢٩٠           هاتف

  (٠٣٥١)  ٤٨٨٢٢٣٨      تيليفاكس
 

 ١٢٠٠٢٠   بريد صندوق

  ٠١٠٠١ دريسدن
www.dresden.de 

 
 لةاألسئ نحب نحن – ١١٥ المركزي االتصال رقم
 

 لييمان  لوييزا – ماري: التحرير
  ٢٠١٧ األول كانون: التحرير انتهاء
 محفوظة التغيير حقوق
 على الُمعتمد اإللكتروني بالتوقيع الممهورة اإللكترونية الوثائق إعداد يمكن

 اإللكتروني بالبريد المنشور إرسال الممكن من فإنه ذلك إلى إضافة. ُكتييب شكل

   إلكتروني بريد أو دريسدن الوالية عاصمة إلى موجه طلب تلقّي بعد ذلك و

 Mail.DE  مضمون إلكتروني بريد أو S/MIME شهادة مع  آمن
 www.dresden.de :الرابط على تجدونها المعلومات من المزيد
 .ريسدند الوالية لعاصمة العامة العالقات دائرة إلى تعود المعلومات هذه

 .الدعاية ألغراض استخدامها المسموح غير من فهو بالتالي و 
 . أعضائها إعالم ألغراض تستخدمها أن قاطبة   لألطراف يمكن

 

www.dresden.de/iwgr 
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