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)ريفيو كوم( قد وفرت منتجات سهل الحصول عليها، رسوم متحركة يسهل  

فهمها، رسوم إيضاحية ووثائق بثمان لغات حول حقوق طالبي اللجوء وإجراءات اللجوء في اليونان منذ أوائل سنة  

2016 . 

على قناة اليوتيوب  ومتوفرة في عدة لغات  الحدود البحرية اليونانيةاالفالم التالية تركز على اإلجراءات عند 

YouTube channel  والموقع اإللكترونيwebsite  التواصل االنساني )يومانيتاريان ، والتي حازت على جائزة

 اصة بالمترجمين بال حدود. الخ 2018كوميونيكيتور( لسنة 

 

 مفضل مشاهدة االفالم بالترتيب الرقمي حتى يسهل فهمهم.

 االستقبال والتسجيل  –. طلب اللجوء عند الحدود البحرية اليونانية يلم األولالف

 األشخاص عديمي الجنسة أو األشخاص المستضعفين في اليونان. الجئين، المهاجرين، لهذا فيلم معلوماتي ل

 الفيلم يغطي إجراءات االستقبال والتسجيل ويوفرالشرح حول حساسية الوضع للقادمين الجدد عند الحدود. 

   .كرمنجيو  سوراني ,الفرنسية ,أوردو ,فارسي,العربية ,االنجليزيةالفيلم متوفر باللغات 

 إجراءات الحدود  –لبحرية اليونانية . طلب اللجوء عند الحدود االفيلم الثاني

 هذا فيلم معلوماتي للالجئين، المهاجرين، األشخاص عديمي الجنسة أو األشخاص المستضعفين في اليونان. 

كنتيجة  2016هذا الفيلم المعلوماتي يغطي إجراءات اللجوء عند الحدود البحرية اليونانية والتي أنشأت منذ آذار/ مارس 

 المبرم بين تركيا واإلتحاد األوروبي.لالعالن 

 .كرمنجي و  سوراني , فارسي , العربية , االنجليزية متوفر باللغات 

 مقابلة القبول   –الفيلم الثالث. طلب اللجوء عند الحدود البحرية اليونانية 

 هذا فيلم معلوماتي للالجئين، المهاجرين، األشخاص عديمي الجنسة أو األشخاص المستضعفين في اليونان. 

على شكل مقابلة كما تم شرحه في الفيلم الثاني، اإلعالن التركي واإلتحاد األوروبي يضيف طبقة أخرى لإلجراءات 

 أخرى هي المسئولة عن طلب الحماية الدولية.  لبعض الجنسيات لتحديد فيما لو كانت اليونان أو دولة’ القبول’

 هذا الفيلم المعلوماتي يصف مقابلة القبول ويشمل: 

 حقوق طالبي اللجوء •

 ماذا يحدث خالل مقابلة القبول •

 إجراءات الحدود  •

 

https://www.youtube.com/channel/UCgxoiWtizRFBdJhInUeNllw
http://www.refucomm.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_8yJQJpmAn8&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f2CFd9FVxbo&index=16&list=PLCwovROtk5ZBfxxmaV2wis9yy9Njumfkp
https://www.youtube.com/watch?v=PW5InmkL7Vk&index=14&list=PLCwovROtk5ZCUV4NIDU3JTmMbJnyWvp-G
https://www.youtube.com/watch?v=oJegdYzua7A&list=PLCwovROtk5ZAkxH82HK290XIzu4Va_P4Z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=y6DrN2aNMhA&list=PLCwovROtk5ZCypIBATzFjn17OfHhV5rfe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8WRZPDGQ0wM&list=PLCwovROtk5ZAj-1JZNI1J_o7P_xrtTb65&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HXcBl_PYKls&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HXcBl_PYKls&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HXcBl_PYKls&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=iWFPQaLfbUA&list=PLCwovROtk5ZBfxxmaV2wis9yy9Njumfkp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=H-TLG0WHdFU&index=13&list=PLCwovROtk5ZCUV4NIDU3JTmMbJnyWvp-G
https://www.youtube.com/watch?v=fd60hfAvkB4&index=2&list=PLCwovROtk5ZAj-1JZNI1J_o7P_xrtTb65
https://youtu.be/5FHgyAxrQlU
https://youtu.be/5FHgyAxrQlU
https://youtu.be/5FHgyAxrQlU


 العنوان: منتجات معلوماتية للوكاالت الشريكة

 .كرمنجي و  سوراني ,فارسي ,العربية , االنجليزيةمتوفر باللغات التالية 

 )األهلية(مقابلة االستحقاق  –الفيلم الرابع. طلب اللجوء في اليونان 

 هذا فيلم معلوماتي للالجئين، المهاجرين، األشخاص عديمي الجنسة أو األشخاص المستضعفين في اليونان. 

في مقابلة االستحقاق، ويشرح الفيلم الطلبات المسبقة لطلب اللجوء في اليونان ويصف ماذا يحدث في مقابلة اللجوء. 

 فيما لو عادوا إلى هناك.  المتقدمين يتحدثوا عن أسباب تركهم لبلدهم وماذا سيحصل لهم

 .  websiteوالموقع اإللكتروني  YouTube channelهذا الفيلم متوفر بتسع لغات على قناة اليوتيوب 

 بالتعاون مع: 

 ( Kölner Flüchtlingsratم في كولون و كولنير فلوختلينجسرات )منتجي االفال

 جريك آدابتيشينز بواسطة ريفيوكوم واستوديوهات شروم 

 المساعدة القانونية من المركز القانوني في ليسفوس

 الترجمة واالصوات بواسطة طالبي اللجوء حول العالم و مترجمين بال حدود )ترانزليترز ويثاوت بوردرز(

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAQbZHtmJ3s&list=PLCwovROtk5ZBGU8_jcdf8C3YsspjOa_iA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HbXDk9-PaDk&list=PLCwovROtk5ZBfxxmaV2wis9yy9Njumfkp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=JxPMBf4C54s&index=15&list=PLCwovROtk5ZCUV4NIDU3JTmMbJnyWvp-G
https://www.youtube.com/watch?v=0At2a67WQ-8&list=PLCwovROtk5ZAj-1JZNI1J_o7P_xrtTb65&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=g6BIneZpth4&list=PLCwovROtk5ZBBy2om1UVahxwrN0qrkguz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g6BIneZpth4&list=PLCwovROtk5ZBBy2om1UVahxwrN0qrkguz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g6BIneZpth4&list=PLCwovROtk5ZBBy2om1UVahxwrN0qrkguz&index=4
https://www.youtube.com/channel/UCgxoiWtizRFBdJhInUeNllw
http://www.refucomm.org/

