به روز رسانی جامعه و سهامداران
 ۱۱اکتبر ۲۰۲۰

به روز رسانی در پشتیبانی صلیب سرخ نیوزلند

حمایت از مهاجران افغان
وزارت تجارت  ،نوآوری و اشتغال از تعداد کمی از سازمان ها خواسته است تا در توزیع
کوپن های غذایی برای نجات یافته های اخیر از افغانستان که با ویزای موقت در نیوزلند هستند
کمک کنند .هفته گذشته صلیب سرخ نیوزلند شروع به توزیع این کوپن های غذایی از طرف
وزارت تجارت  ،نوآوری و اشتغال در اوکلند  ،کرایست چرچ و پالمرستون شمالی کرد .از
سازمان های دیگر خواسته شده است که کوپن ها را در مکان های دیگر توزیع کنند.
طی چند هفته گذشته  ،صلیب سرخ نیوزلند طیف وسیعی از اقالم ضروری  ،از جمله کفش ،
وسایل بهداشتی و فعالیت های کودکان را در اختیار ساکنان اوکلند قرار داده است .سایر پوشاک
و اقالم ضروری تهیه و از قبل بسته بندی شده است و هنگامی که به مدیریت انزوای و قرنطینه
برسند  ،آماده توزیع به مهاجران افغان هستند.
حمایت از جوانان جامعه افغان در نیوزلند
برای ارتقاء رفاه و انعطاف بیشتر جوانان افغان در این زمان بحرانی  ،ما سه جلسه آموزش
آنالین برگزار می کنیم که بر مبانی کمکهای اولیه روانی جوانان تمرکز دارد .همه جوانان افغان
در سنین  ۱۴تا  ۲۴سال نیوزلند می توانند به صورت رایگان در آنجا شرکت کنند .برای ثبت
نام  ،لطفا ً به latifa.ali@redcross.org.nzایمیل بزنید

بازیابی پیوندهای خانواده ()RFL
سرویس  ۲۷بازیابی پیوند خانواده درخواست مربوط به وضعیت افغانستان را دریافت کرده
است  ،که چهار مورد از آنها مربوط به پرسش کننده هایی است که خانواده مفقود شده دارند.
در حال حاضر به دلیل نامشخص بودن وضعیت و خطرات احتمالی که ممکن است یک
جستجوی فعال برای اعضای خانواده آنها ایجاد کند  ،درخواست کنندگان در حال حاضر تمایلی
به درخواست ردیابی ندارند .اکثر پرس و جوها در رابطه با تخلیه و کمک روادید بوده و به
سازمان های مناسب ارجاع داده شده است.
اگر ارتباط با اعضای خانواده در افغانستان قطع شده است:
• با تیم بازگرداندن پیوندهای خانواده از طریق ایمیل به آدرس
familylinks@redcross.org.nzتماس بگیرید و ما در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد.
• لطفا ً توجه داشته باشید :ما نمی توانیم به درخواست ویزا کمک کنیم یا مستقیما ً از مهاجرت
نیوزلند برای اخذ مجوز برای آوردن اعضای خانواده به نیوزلند حمایت کنیم .لطفا ً اطالعات و
اسناد شخصی حساس را برای ما ارسال نکنید مگر اینکه توصیه شود.

آخرین اخبار به روز رسانی
اخبار نیوزلند:
سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت ( )MAFTدر  ۵اکتبر اعالم کرد که مهاجرت نیوزلند
با صدور ویزای مهم به  ۱۲۵۳نفر اجازه می دهد از افغانستان وارد نیوزلند شوند .وزارت
امور خارجه و تجارت همچنین اعالم کرد که دولت نماینده ویژه ای را برای کمک به حدود
 ۸۵۲دارندگان ویزا برای خروج از افغانستان به خاورمیانه می فرستد.
https://www.rnz.co.nz/news/political/453076/new-zealand-afghanistan-specialrepresentative-to-support-evacuations

برای کسانی که هنوز در افغانستان هستند یا در کشور ثالثی هستند که سعی دارند با وزارت
امور خارجه و تجارت ارتباط برقرار کنند  ،می توانید با این شماره تماس بگیرید:
• اگر شما یا خانواده شما شهروندان نیوزلند یا مقیم دائم
هستیدConsular.MiddleEastandAfrica@mfat.govt.nz
• اگر شما یا خانواده شما یک تبعه افغان با ویزای معتبر
نیوزلندهستیدVisaHoldersAfghanistan@mfat.govt.nz
برای اطالع از آخرین اطالعات وزارت امور خارجه و تجارت  ،لطفا ً به آدرس:
 mfat.govt.nzمراجعه کنید

اخبار خارج از کشور:
کانادا به تازگی میزان مصرف خود را به  ۴۰هزار افغان افزایش داده است .آمریکا سهمیه کل
پناهندگان خود را از  ۱اکتبر به  ۱۲۵۰۰۰نفر افزایش داده است و بسیاری از این مکان ها برای
افغان ها استفاده می شود.
در افغانستان  ،توافقنامه ای بین طالبان و انجمن ملی افغانستان  -هالل احمر افغانستان برای
دستیابی به کمک های بشردوستانه منعقد شده است .تأیید شده است که همه کارکنان زن هالل
احمر افغانستان هنوز کار می کنند .فدراسیون بین المللی صلیب سرخ ( )IFRCبه طالبان تأکید
کرده است که کار صلیب سرخ غیر مشروط است .آنها به پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه در
افغانستان ادامه خواهند داد.
حمایت های بشردوستانه در افغانستان از سوی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و کمیته بین
المللی صلیب سرخ شامل موارد زیر است:
• توزیع اضطراری غذا
• تیم های سیار بهداشتی
• کمک های نقدی به  ۴۰۰۰۰خانوار آواره
• بهبود خدمات آب و فاضالب
• تقویت جمعیت هالل احمر افغانستان
• برای اطالعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به:
https://www.ifrc.org/emergency/afghanistan-humanitariancrises
https://www.icrc.org/en/document/icrc-afghanistan-overview

