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  معلومات عن G20 ألهل هامبورغ الجدد
 
 

 یوم الجمعة 7 تموز والسبت 8 تموز، 2017، ستعقد قمة G20 في هامبورغ.
 

 من؟
 مجموعة الـ20، أو G20، هو منتدى للتعاون الدولي من 19 دولة صناعیة رائدة واالتحاد األوروبي. ألمانیا ترأس القمة لعام

(AU) ٢٠١٦\٢٠١٧ ، ولذلك ستعقد القمة في هامبورغ. باإلضافة إلى البلدان المشاركة یأتي الضیوف مثل رئیس االتحاد األفریقي 
.(WHO) والعدید من المنظمات الدولیة، مثل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمیة 

 
 متى وأین؟

 وسیكون اللقاء في ٧ وتموز في صالة المعرض في هامبورغ (Messehallen). وباإلضافة إلى ذلك،في ال ٧ من تموز  ستكون
. (Elbphilharmonie) هناك حفلة في قاعة أوركسترا  

  من المتوقع وصل ٢٠٠٠٠ من المندوبین، وكثیر منهم  سیصل على األرجح في ٥ او٦ تموز.
 هناك أیضا العدید من المظاهرات المختلفة المخطط لها، بعض سیعقد في وقت مبكر من األسبوع قبل القمة. قوائم مختلفة موجودة

. BHFI www.bhfi.de  على شبكة اإلنترنت، بما في ذلكعلى صفحة 
 

 ماذا یعني  قمة G20 في هامبورغ؟
 كما أن الشرطة إقامة مناطق حمایة حول قاعات المعارض وقاعة أوركسترا األلب. في مناطق حمایة یسمح فقط ألشخاص معینین

hamburg.de/g20-gipfel  للبقاء، وسكان المنطقة والزوار. خریطة للمناطق األمان تجدونهاا 
 خطوط الحافالت 6 و 35 و 111 ستتحول أو تقف كلیا. محطة U2 Messehallen المدخالت والمخرجات

  Karolinenstraße وهامبورغ المعرض ستغلق من ٥ إلى ٨ تموز كلیا.
 محطة U / S Sternschanze هامبورغ المعرض، مدخل غرب Hamburg Messe -Eingang West ستغلق من ٥

 الى ٨ تموز
 . وعموما من المتوقع إغالق الطرق واالختناقات المروریة!

 
 خالل هذا الوقت شرطة هامبورغ، والشرطة االتحادیة والشرطة الجنائیة االتحادیة ستكون حاضرة في العدید من األماكن في

 هامبورغ. سیتم نشرها حوالي ١٥٠٠٠ عنصر ، من المرجح أن یتم تعزیز التدابیر األمنیة.
 

 إذا كان لدیك أسئلة إلى الشرطة، هناك هاتف للعموم :- 428650  08000 (من االثنین إلى الجمعة، ٨ حتى الرابعة عصرا ).
 
 

 من حقك أن تشارك في المظاهرات واالحتجاجات ولكن علیك اخذ الحیطة والحذر!
." Racial Profiling ""لیس من المستبعد أن  تستعمل الشرطة "التنمیط العنصري  

 التنمیط العنصري یعني أن یتم مسألتك اأو مراقبتك  بسبب المظهر الخارجي. هذا یعد تمییز، وهو انتهاك للقانون األساسي وشكال من
  أشكال العنصریة المؤسسیة.

  إذا كنت ضحایا التنمیط العنصري أو التمییز ا من عناصر الشرطة، لدیك الحق في اتخاذ إجراءات ضد ذلك!
 هناك العدید من المواقع التي یمكن أن تساعدك.مكافحة التمییز وتقدیم المشورة.basis & woge e.V، اتصل على رقم الهاتف

٠٤٠٣٩٨٤٢٦٧١ 
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