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Lamp Lifeboat Ladder -گزارش کار به بازماندگان



برنامة Lamp Lifeboat Ladder )چراغ، قایق نجات، نردبان( برنامة 

ویژه ای است که از بازماندگان آسیب و خشونت در بازسازی زندگی شان 

از وکال، هامهنگ کنندگان حارض در  ما، متشکل  تیم  حامیت می کند. 

صحنه و دیگر کارشناسان اینجا هستند تا شام را در پیشربد پرونده های 

حقوقی تان و همچنین دستیابی به اهدافی که برای اسکان مجدد شام 

تعریف شده، یعنی امنیت، استقالل و اتکا به خود، همراهی کنند.  هدف 

ما همراهی شام و خانواده هایتان در مسیر استقالل و بهبودی است.  

دیگر  و  کانادا،  و  بریتانیا  یونان،  اردن،  کشورهای  در  ما  تیم های 

منابع و فعالیت های ایجاد شده در برنامه، به وسیلة شام بازماندگان 

پشتیبانی های  و  کرده  شناسایی  را  شام  نیازهای  تا  می شوند  هدایت 

به  دسرتسی  مسکن،  روانی،  و  پزشکی  مراقبت های  جمله  از  الزم 

و  حرفه ای  آموزش های  روانشناختی-اجتامعی،  حامیت های  آموزش، 

سایر خدمات را به شام ارائه کنند. این شام هستید که این برنامه را 

تعریف و آن را راهربی می کنید و به ما می گویید که به چه چیزی نیاز 

دارید و چگونه می خواهید رشایط خود را بهبود بخشید و زندگی تان 

خود  وسیلة  به  برنامه  هدایت  و  راهربی  رویکرد  بسازید.  نو  از  را 

بازماندگان، یکی از ویژگی های منحرصبه فرد موجود این برنامه است. 

موالنا  اشعار  از  نردبان«  نجات،  کشتی  »چراغ،  برنامه  این  نام 

التیام  به  باشید.  نردبان  یا  نجات  قایق   ، چراغ  است:  شده  گرفته 

خاص  اهمیتی  دارای  برنامه  این  نام  کنید.  کمک  کسی  روح 

است. شده  انتخاب  برنامه  در  بازماندگان  وسیلة  به  که  چرا  است، 

 

این برنامه سال ها پیش، در سال ۲۰۰۴ با حامیت رشکت حقوقی بین املللی 

Reed Smith آغاز به کار کرد. از آن زمان، صدها نفر از بازماندگان به 

منظور اسکان مجدد در کشورهای مختلف دنیا، به وسیلة این برنامه 

منایندگی و حامیت شده اند. اخیراً نیز، از طریق توافق با دولت کانادا، 

مسیر جدیدی برای ۹۰ نفر از بازماندگان و خانواده های آنها گشوده 

از  سال ها  این  طول  در  شوند.  داده  اسکان  کانادا  کشور  در  تا  است 

برنامه  هدایت  پایة  بر  رویکردی  چگونه  که  گرفته ایم  یاد  بازماندگان 

به وسیلة آن ها اتخاذ کرده و آن را در فعالیت هایامن به کار ببندیم.

مشارکت کنندگان  عنوان  به  ادامه،  در 

داریم  قصد  برنامه،  کلیدی  مربیان  و 

ژانویه  از  فعالیت هایامن  برخی  تا 

بگذاریم: اشرتاک  به  شام  به  را   ۲۰۲۱

•  ٢٢ پروندة حقوقی را تحت برنامة یونان-اردن-کانادا به ثبت 
رساندیم. تا به امروز، پروندة متام بازماندگان تأیید شده است.

در  خانواده هایشان  و  بازماندگان  از  نفر   ۱۷ تاکنون    •
فرصتی  نفر   ۴۸ واقع  در  شده اند.  داده  اسکان  کانادا 

آورده اند. دست  به  زندگی شان  بازسازی  و  بهبودی  برای 

سوریه،  کشورهای  از  برنامه  این  در  بازماندگان    •
کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  ایران،  سودان،  افغانستان، 

هستند. سیرالئون  و  گابن  گینه،  عراق،  توگو،  کامرون،  یمن، 

بازماندگان  برای  اردن  و  یونان  در  پرونده   ۴۰ از  بیش    •
است. رسیده  ثبت  به  جنسی  خشونت  و  آسیب  شکنجه، 

اردن  و  یونان  در  کودک  و  زن  مرد،   ۳۰۰ از  بیش  به    •
و  قانونی  حامیت  ایمن،  مسکن  پزشکی،  مراقبت های 

حامیت  ارائة  که  باوریم  این  بر  ما  است.  شده  ارائه  مالی 

شود،  هدایت  بازماندگان  خود  وسیلة  به  که  جانبه  همه 

می کند. کمک  الزم  پشتیبانی  و  حامیت  تضمین  به 

 

از  متشکل  گروه  چندین  و  بازماندگان  شورای  یک    •
نحوة  مورد  در  که  کرده ایم  ایجاد  برنامه  این  در  آن ها 

Lamp Lifeboat Lad- برنامه های اجرای  و   طراحی 

می دهند. ارائه  را  الزم  راهنامیی های  و  آموزش  ما  به   der
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که  کسی  هر  برای  را   Lamp Lifeboat ladder دوی  تیم   •
رسارس  در  مسابقات  در  رشکت  و  مترین  به  رشوع  دارد  قصد 

این  در  رشکت  به  عالقه مند  اگر  کرده ایم.  راه اندازی  کند،  جهان 

بپیوندید.  لینک  این  در  ما  فیسبوک  گروه  به  لطفاً  هستید،  تیم 

• با سایر سازمانها و افراد حامی بازماندگان و خانوادههای آنها در کشور 
کانادا مشارکت کرده و همکاری مان را با آن ها تقویت کرده  و گسرتش داده ایم.

برای  انگلیسی  زبان  پشتیبانی  برنامة  یک  توسعة  حال  در   •
را  زبان  این  دارند  قصد  که  جهان  رسارس  در  بازماندگان 

هستیم. ببخشند،  بهبود  را  خود  مهارت های  و  بگیرند  یاد 

متشکل  توسعه(،  حال  در  )و  اختصاصی  فوق العاده،  تیم  یک   •
و  مدافعان  صحنه،  در  حارض  هامهنگ کنندگان  پزشکان،  وکال،  از 

در  و  می کنند  صحبت  زبان   ۱۱ به  که  کرده ایم  ایجاد  کارشناسان 

تیم  این  افراد  همة  می کنند.  زندگی  جهان  از  مختلفی  کشورهای 

هستند. آن ها  همراهی  و  بازماندگان  کنار  در  حضور  به  متعهد 

• بیش از ۷۰ متحد داوطلب در کانادا استخدام شده اند که در گروه های 
کوچک با یکدیگر همکاری می کنند و بازماندگان و خانواده هایشان را به 

محض اینکه در خانه های جدیدشان اسکان داده شدند، همراهی خواهند کرد.

کانادا  کشور  در  متحدان مان  برای  را  جامعی  آموزشی  جلسات   •
الزم  راهنامیی های  آن ها  در  بازماندگان  که  جلساتی  کرده ایم؛  برگزار 

می کنند. ارائه  متحدان  این  به  تخصص شان  و  تجربیات  اساس  بر  را 

آن  که هدف  ارزیابی هستیم  و  نظارت  توسعة یک سیستم  در حال   •
توامنند ساخنت متام افراد حارض در برنامه، به خصوص بازماندگان به منظور 

بازخوردهایشان در مسائل مختلف است؛ آنچه که به همة ما در  ارائة 

بهبود این برنامه کمک می کند و بدین ترتیب می توانیم اطمینان حاصل 

کنیم که این خود بازماندگان هستند که آن را هدایت و راهربی می کنند.

است  شده  ایجاد  برنامه  وب سایت  در  وبالگ  صفحة  یک   •
خواسته ها  نظرات،  تخصص،  به اشرتاک گذاری  آن،  هدف  که 

این  لطفا  است.  برنامه  در  حارض  بازماندگان  آرزوهای  و 

به  عالقمند  اگر  یا  کنید  دنبال  لینک  این  طریق  از  را  وبالگ 

باشید. ارتباط  در  سوفی  با  هستید  وبالگ  برای  مطلبی  نوشنت 

این  به  و  ما  به  که  راهنامیی هایی  و  تخصص ها  تجربیات،  از 

متام  و  دستاوردهایامن  به  و  سپاسگزاریم  کردید،  ارائه  برنامه 

فعالیت هایی که با هم انجام داده ایم، افتخار می کنیم. ما هنوز 

چیزهایی زیادی برای یاد گرفنت از شام داریم و برای این که مرحلة 

می کنیم. لحظه شامری  کنیم،  آغاز  را  فعالیت هایامن  از  بعدی 

تیم برنامة Lamp Lifeboat Ladder )چراغ، قایق نجات، نردبان(
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