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مصباح قارب نجاة سلم – تقرير للناجني - - ٦ - ٢٠٢٢



برنامج مصباح سلم قارب النجاة هو برنامج خاص يدعم 

الناجني من الصدمات والعنف يف إعادة بناء حياتهم.  

فريق املحامني، واملنسقني امليدانيني والخرباء اآلخرين هنا 

للعمل معكم لتطوير قضاياكم القانونية ، وكذلك أهداف 

إعادة التوطني  املتعلقة بالسالمة واالستقالل واالعتامد عىل 

الذات.  نحن نهدف إىل السري إىل جانبك ومرافقتك أنت 

وعائلتك يف رحالتك إىل اإلستقالل 

والشفاء.  

 فرقنا يف األردن واليونان واململكة املتحدة وكندا واملوارد 

األخرى التي نحصدها  تقندي بك أنتم، الناجون، لتحديد 

احتياجاتكم وتنسيق الدعم، مبا يف ذلك الرعاية الطبية 

والنفسية، والسكن، والوصول إىل التعليم، والدعم النفيس 

االجتامعي، والتدريب املهني، وخدمات أخرى. أنت تحدد 

, ترشد و تقود الربنامج, تخربنا ماذا أنت تحتاج وتريد 

ليك تشفي وتعيد بناء حياتك. وهذا النهج الذي يقوده 

الناجون ويقودون به هو عنرص فريد من عنارص برنامجنا. 

يأيت اسم “سلم مصباح قارب النجاة” من قصيدة رومي: 

“كن مصباحا أو قارب نجاة أو سلام. ساعد روح شخص ما 

يف الشفاء االسم مهم ألنه تم اختياره من قبل الناجني يف 

برنامجنا. 

وقد بدأ برنامجنا قبل سنوات عديدة يف عام 2004 ، بدعم 

من رشكة القانون الدويل ريد سميث. ومنذ ذلك الحني ، 

قمنا بتمثيل ودعم مئات من الناجني إلعادة توطينهم يف 

بلدان مختلفة. ويف وقت أقرب إىل الزمن الحارض، ومن 

خالل اتفاق مع الحكومة الكندية، يوفر مرشوح مصباح 

قارب النجاة السلم  مسارا جديدا لـ 90 ألف ناج وأرسهم 

إلعادة توطينهم يف كندا. خالل هذه الفرتة، كنا نتعلم من 

الناجني من كيفية بناء النهج الذي يقوده الناجي والقائم 

عىل الناجي. 

ألنكم مشاركني ومدرسني رئيسيني  يف 

الربنامج، أردنا أن تعرفوا بعض األعامل 

التي نقوم بها منذ يناير 2021:

• قدمنا  22  قضية قانونية يف إطار برنامج اليونان - 
األردن - كندا. وحتى اآلن، متت املوافقة عىل كل حالة 

من حاالت الناجني.

• وحتى اآلن، أعيد توطني 17 من الناجني وأرسهم يف 
كندا ، األمر الذي مكن 48 شخصا من التئام حياتهم 

وإعادة بنائها. 

• نحن منثل الناجون من سوريا وأفغانستان والسودان 
وإيران وجمهورية الكونغو الدميقراطية واليمن 

والكامريون وتوجو والعراق سرياليون وغابون وغينيا .

• وقد قمنا ببناء أكرث من 40 حالة يف اليونان واألردن 
للناجني من التعذيب والصدمات والعنف الجنيس. 

• وقد وفرنا الرعاية الطبية، والسكن اآلمن، والدعم 
القانوين واملايل ملا يزيد عن 300 رجل وامرأة وطفل يف 

اليونان واألردن. ونعتقد أن توفري الدعم الشامل الذي 

يسرتشد به الناجون يساعد عىل ضامن الحامية.

 

• لقد أنشأنا مجلس الناجي  والعديد من املجموعات 
األخرى املكونة من الناجني يف برنامجنا والذين يعلمونا 

ويرشدوننا حول كيفية تصميم سلم قارب النجاة 

املصباح وإدارته.
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• لقد بدأنا فريق سباق مصباح قارب النجاة املصباح ألي شخص 
يف برنامجنا يريد بدء التدريب والركض يف السباقات يف جميع 

أنحاء العامل، إذا كنت مهتام ، فريجى االنضامم إىل مجموعة فيس 

بوك هنا  here )الرابط( 

• وقد قمنا بتطوير وتعزيز الرشاكات مع املنظامت واألفراد 
اآلخرين الذين يقدمون الرعاية والدعم للناجني وأرسهم الذين 

يصلون إىل كندا.

• نحن بصدد تطوير برنامج دعم اللغة اإلنجليزية للناجني يف أي 
مكان يف العامل الذين يريدون تعلم أو تحسني اللغة اإلنجليزية

• لقد قمنا ببناء تصميم رائع ومخصص )و نامي(  لفريق من 
املحامني واألطباء واملنسقني امليدانيني واملدافعني والخرباء الذين 

يتحدثون 11 لغة ويعيشون يف جميع أنحاء العامل - وجميعهم 

ملتزمون بالسري جنبا إىل جنب مع الناجني يف برنامجنا.

 

• وقد جندنا أكرث من 70 من الحلفاء املتطوعني يف كندا الذين 
يعملون معا يف مجموعات صغرية ملرافقة الناجني وأرسهم مبجرد 

وصولها إىل منازلهم الجديدة.

• وقد وفرنا دورات تدريبية شاملة للحلفاء يف كندا حيث وفر 
الناجون من املرشوع رؤية وتوجيهات للحلفاء عىل أساس 

خربتهم وخرباتهم.

•  ونحن اآلن نعمل عىل تطوير نظام للمراقبة والتقييم يعمل 
عىل متكني كل املشاركني يف الربنامج من تقديم ردود الفعل 

ـ وخاصة من الناجني ـ ملساعدتنا يف تحسني برنامجنا وضامن 

توجيه الناجني منه.

 

• لقد أنشأنا صفحة  مدونة blog page عىل موقعنا اإللكرتوين 
تعرض خربة ورأي وطموحات وأحالم الناجني يف مرشوعنا. يرجى 

متابعتنا هنا  here أو التواصل مع صويف Sophie McCann إذا 

كنت ترغب يف كتابة يشء ما للمدونة.

نحن ممتنون للخربة والتوجيه الذين منحتمونا إياه ، ونحن 

فخورون بالعمل الذي أنجزناه معا. لدينا الكثري لنتعلمه من 

خربتكم ، ونحن متحمسون ملا ستجلبه هذه املرحلة التالية. 

فريق مصباح سلم قارب النجاة 



LampLifeboatLadder.org


