اطﻼع رسانی به جامعه و سازمانهای مرتبط
 ٨سپتامبر٢٠٢١
هفته گذشته صليب سرخ نيوزيلند ميزبان گفتگوی زنده فيس بوک با سارا استوارت بلک )دبيرکل صليب سرخ
نيوزيلند(  ،ريچل اوکانر )مدير کل مهاجرت( و هميش لو )هماهنگ کننده بازسازی پيوندهای خانوادگی( بود.
با سپاس از همه کسانی که به طور مجازی به ما پيوستند و سواﻻت خود را مطرح کردند .ما برخی از سواﻻت
و موضوعات کليدی جلسه را با پاسخ های نوشتاری در زير گنجانده ايم .
برای کسانی که در برنامه زنده نتوانستند شرکت کنند -می توانيد ضبط ويدئو را در صفحه وب ما مشاهده
کنيد :
redcross.org.nz/stories/overseas/afghanistan-humanitarian-crisis/
ما پنجشنبه  ٩سپتامبر از ساعت  ١تا  ٢بعد از ظهر ميزبان جلسه زنده ديگری در فيسبوک خواهيم بود و ترجمه
دری ارائه خواهد شد .ريچل اوکانر) ،مدير کل مهاجرت  (NZRCو مگان ويليامز )هماهنگ کننده اصﻼحات
قانونی از مراکز حقوقی جامعه در( همراه با هم مروری خواهند داشت بر آنچه مراکز حقوقی جامعه ميتوانند
در رابطه با بحران انسانی در افغانستان ،انجام دهند .برخی از موضوعات کليدی اين جلسه عبارتند از:




ويزای بازديد در مواقع بحرانی – برای ازواج
اطﻼع رسانی درمورد برنامه اتحاد مجدد خانواده پناهندگان )(Family reunification
ساير حمايت هايی که مرکز قانونی جامعه و صليب سرخ می توانند به جامعه افغان در نيوزيلند ارائه
دهند.

همچنين در روز جمعه  ١٠سپتامبر ،ما با تعدادی از رهبران جامعه افغان و ارگان های افغان جلسه خواهيم
داشت .در اين جلسه اعضای گروه مشاوران مهاجرت ) (MAGو همچنين انجمن ملی پناهندگان نيوزلند
)(NZNRAبه نما يندگی از اين سازمانها اطﻼع رسانی می کنند .همچنين صليب سرخ نيوزيلند در مورد کمک
ها و حمايت های خودشان صحبت خواهند کرد .و ما در اين نشست به سخنان جامعه افغان گوش خواهيم داد و
نصايح انها را در مورد چگونگی کمک به انان خواهيم شنيد .ما ميدانيم که در اين نسشت به همه افراد جامعه
دسترسی نخواهيم داشت اما به گفتگو و تماس با جامعه افغان ادامه خواهيم داد.

اقدامات صليب سرخ نيوزيلند در هفته گذشته:




ما کمکهای نقدی و غيرنقدی را تهيه کرده ايم تا برای ارائه پشتيبانی هنگام ورود افراد به جامعه آماده
شويم.
ما اقﻼمی را برای مهاجران به  Immigration NZتحويل داديم که شامل شارژر تلفن وسائل کمک
اموزشی برای کودکان است .در حال حاضر هيﭻ کمک ديگری ﻻزم نيست.
ما وب سايت خود را با اطﻼعات ترجمه شده به روز کرده ايم








ما يک جلسه زنده فيس بوک را برای اطﻼع رسانی داخلی و بين المللی اجرا کرديم
دبيرکل ما در يک تماس بين المللی با ديگر انجمن های ملی صليب سرخ در سراسر جهان  ،از جمله
آنهايی که در افغانستان کار می کنند  ،شرکت کرد .اين اطﻼعات برای به اشتراک گذاشتن با جامعه
اينجا در نيوزلند استفاده می شود و مکالمات ما را با دولت شکل می دهد
ما تعداد اندکی از درخواست های رسانه ای را انجام داده ايم که در آن پيام را برجسته کرده ايم که
برای حمايت و استقبال از هرگونه ورود کيوی جديد اماده ايم.
ما برای ارائه حمايت معنوی از افراد صليب سرخ که پيوندهای نزديکی در افغانستان دارند ،کار کرده
ايم .همانند بسياری از سازمانهای اسکان پناهندگان ،تعداد زيادی از کارمندان مان مستقيما ً از
رويدادهای افغانستان متاثر شده اند .ما به اين نتيجه رسيده ايم که برای سرويس دهی به افراد تازه
وارد کارکنان ما نياز به حمايت دارند.
روز جمعه ما با نماينده مراکز حقوقی جامعه  Aotearoaمﻼقات کرديم تا مشخص کنيم ما چگونه
می توانيم از تﻼش های آنها برای حفظ ارتباط و آگاهی جامعه حمايت کنيم .

پرسشها و پاسخهای کليدی
موضوع - 1خارج شدگان از افغانستان و خانواده های باقيمانده در افغانستان
پرسش:
آيا صليب سرخ نيوزلند برای آوردن مردم از افغانستان به نيوزيلند کاری ميتواند انجام دهد؟
پاسﺦ:
صليب سرخ نيوزلند نمی تواند بر تصميمات گرفته شده توسط مهاجرت نيوزلند در مورد درخواست ويزای
فردی يا وضعيت مهاجرت افراد يا خانواده ها تأثير بگذارد .صليب سرخ نيوزلند همچنين در ماموريت تخليه
تحت رهبری نيروی دفاعی نيوزلند مشارکت ندارد و بنابراين نمی تواند در آوردن افراد يا خانواده ها از
افغانستان به نيوزلند کمک کند.
با اين حال  ،ماموريت سازمانی ما بهبود زندگی افراد آسيب پذير با بسيج نيروی انسانی و افزايش مقاوم سازی
جامعه است  .به عنوان بخشی از اين کار  ،ما به طور مرتب از جانب افراد آسيب پذير از جمله مهاجران و
پناهندگان آسيب پذير درخواست کمک می کنيم.
ما همچنان به نيازها و نگرانی های جامعه افغان در رابطه با بحران انسانی پيش امده گوش می دهيم و در هر
کجا و در صورت امکان با نهاد های مربوطه و نهادهای دولتی در ميان گذاشته و در خواست کمک ميکنيم.
پرسش:
اگر صليب سرخ نيوزيلند نتواند به انتقال افراد از افغانستان به نيوزيلند کمک کند  ،پس چه حمايتی می تواند
انجام دهد؟
پاسﺦ:
صليب سرخ نيوزيلند به عنوان ارائه دهنده اوليه برنامه های اسکان پناهندگان در  Aotearoaو طبق
درخواست دولت نيوزلند آماده است و می تواند به اسکان مجدد مهاجران تازه وارد از افغانستان کمک کند .در

حال حاضر از ما خواسته شده است که با ورود مردم به اين کشور  ،کمکهای مادی در اختيار افراد تخليه شده
قرار دهيم.
صليب سرخ نيوزيلند همچنين فراخوان ويژه ای برای کمک به افرادی که از اين بحران آسيب ديده اند  ،آغاز
کرده استAfghanistan Humanitarian Crisis Appeal .
کمکهای مالی و بشردوستانه به فراخوان بحران افغانستان به جايی می رسد که بيشترين نياز را داشته باشد ،
خواه اين کمک به مهاجران از افغانستان برای اقامت در  Aotearoaنيوزيلند باشد  ،يا در افغانستان  ،جايی
که کميته بين المللی صليب سرخ ) (ICRCهمکاری نزديک با جمعيت هﻼل احمر افغانستان انجام می دهد که
در حال حاضر ارائه کننده کمک های فوری و بهداشتی و بشردوستانه در انجاست.
پرسش:
فدراسيون بين المللی صليب سرخ ) (IFRCو کميته بين المللی صليب سرخ ) (ICRCبرای کمک به مردم
در افغانستان چه می کنند ؟
پاسﺦ:
صليب سرخ و هﻼل احمر بيش از  30سال است که از مردم افغانستان حمايت می کنند .عمليات امدادرسانی
و خدمات رسانی هﻼل احمر افغانستان در همه وﻻيات ادامه دارد .با حمايت  ، IFRCتيم های بهداشتی سيار
هﻼل احمر افغانستان ،خدمات اوليه بهداشتی را در ولسوالی های دور دست ارائه می دهند  ،کارکنان و
داوطلبان به خانواده های آسيب ديده از خشکسالی کمک معيشتی می کنند و کمک های امدادی به بی جا شده
گان می رسانند.
کميته بين المللی صليب سرخ ) (ICRCبا کمک به مجروحان و معلوﻻن  ،کمک به بازداشت شدگان در مورد
ارتباط برقرار کردن با خانواده های خود  ،حمايت از بيمارستان ها  ،جلوگيری از نقض قوانين بين المللی
بشردوستانه ) (IHLو حمايت از هﻼل احمر افغانستان پاسخگو ميباشد.
پرسش:
برای اطﻼعات مهاجرت و پشتيبانی برای کمک به اعضای خانواده که قصد خروج از افغانستان را دارند  ،با
چه کسی بايدتماس بگيرم ؟
پاسﺦ:
کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،برای کسانی که در داخل افغانستان هستند  ،خط تلفن حفاظتی و
مشورتی دارد لطفا برای اطﻼعات بيشتر صفحات زير را ببينيد:
https://help.unhcr.org/afghanistan/
https://help.unhcr.org/afghanistan/support/

همچنين می توانيد آخرين توصيه ها و اطﻼعات منتشر شده توسط وزارت امور خارجه ) (MFATرا در اينجا
 MFAT - Current Situation in Afghanistanبررسی کنيد:
اگر عضو خانواده شما قبﻼ ويزای ورود به نيوزلند را به دليل ارتباط با وزارت دفاع ) (NZDFيا ساير
نهادهای دولتی نيوزلند در افغانستان داشته است  ،يا سوالی در مورد انتقال به نيوزلند دارد  ،می توانيد به
وزارت امور خارجه و تجارت ايميل ارسال کنيدVisaHoldersAfghanistan@mfat.govt.nz :

افراد و خانواده های مقيم نيوزيلند می توانند در مورد شرا يط خاص خود با نمايندگان پارلمان مربوطه تماس
بگيرند.
ليست کامل نمايندگان پارلمان نيوزلند را می توانيد در اينجا پيدا کنيد:
www.parliament.nz/en/mps-and-electorates/members-of-parliament/
اطﻼعات مربوط به نحوه تماس با نماينده مجلس نيوزيلند را می توانيد در اينجا پيدا کنيد:
www.parliament.nz/en/get-involved/have-your-say/contact-an-mp/

پرسش:
بعد از  2هفته حضور در قرنطينه چه اتفاقی برای افراد تخليه شده خواهد افتاد؟ چه حمايتی برای افراد و خانواده ها
بعد از ورود به جامعه نيوزيلند در دسترس خواهد بود؟
پاسﺦ:
اداره مهاجرت نيوزيلند در حال ارزيابی اين است که افراد تخليه شده در مرحله اسکان چه خواهند داشت.
بسته به نيازهای هر فرد يا خانواده حمايت متفاوت خواهد بود .ما می دانيم که بسياری از افراد تخليه شده شهروندان
نيوزلند و ساکن دائمی هستند در حالی که ديگران برای اولين بار به نيوزلند می رسند .مهاجرت نيوزيلند با ساير
نهادهای دولتی برای رفع نيازهای افراد تخليه شده همکاری خواهد .صليب سرخ نيوزيلند نيز آماده است تا در
صورت نياز و در زمان درخواست پشتيبانی کند.

پرسش:
برخی افراد و خانواده هايی که به صورت اضطراری از فرودگاه بين المللی حامد کرزی در کابل تخليه شده اند با

ويزای بازديدکننده در نيوزيلند خواهند بود .چه اقدامات بعدی برای اين گروه از مردم برداشته می شود؟ بعد از اتمام
رواديد موقت آنها چه اتفاقی می افتد؟

پاسﺦ:
صليب سرخ نيوزيلند در بحث مهاجرت و در مورد برنامه های آنها برای شهروندان افغان که با ويزای کوتاه مدت
می آيند مشارکت نکرده است .با اين حال شايان ذکر است که هر شهروند خارجی در خاک نيوزيلند می تواند در
صورت ترس موجه از آزار و اذيت در صورت مجبور شدن به بازگشت به وطن  ،تقاضای پناهندگی کند.
ما ميدانيم که اداره مهاجرت جلساتی برای بررسی پرونده ها تشکيل ميدهد .صليب سرخ نيوزيلند هنوز نشانه ای
ندارد تا بداند مهاجرت نيوزلند قصد دارد با افغانهايی که با ويزای موقت وارد کشور شده اند چه رويه ای را در پيش
ميگيرد.
پرسش:
در مورد قانون حمايت از خانواده های پناهندگان چه حمايت هايی را می توان از افراد و خانواده های درجه  1و
درجه  2انجام داد؟
پاسﺦ:
رديف  1و  2قانون حمايت از خانواده های پناهندگان به مسيرهای مختلف اعضاء و واجدين شرايط ويزا اشاره
ميکند .اين دسته از ويزا اجازه می دهد تا هر سال تعداد کمی از اعضای خانواده ها در نيوزيلند اسکان داده شوند اما
از مارس  2020به حالت تعليق درآمده است .در حال حاضر مرکز قانونی جامعه از شهروندان نيوزلندی که در
مرحله درخواست و يا اماده استقبال از اعضای خانواده خود هستند پشتيبانی ميکند.

موضوع  - (RFL) 2بازيابی پيوندهای خانواده

پرسش:

در صورت قطع ارتباط با اعضای خانواده در افغانستان  ،چه بايد بکنم؟

پاسﺦ:
اگر ارتباط شما با خانواده در افغانستان قطع شده است  ،لطفا ً از طريق فرم آنﻼين وبسايت صليب سرخ
با خدمات بازيابی پيوندهای خانوادگی تماس بگيريدhttps://www.redcross.org.nz/ :
و يا اينکه با ما با اين ايميل تماس بگيريدFamilylinks@redcross.org :

لطفا ً توجه داشته باشيد :ما نمی توانيم به درخواست ويزا کمک کنيم يا مستقيما ً از مهاجرت نيوزلند برای اخذ مجوز
برای آوردن اعضای خانواده به نيوزلند حمايت کنيم .لطفا ً اطﻼعات و اسناد شخصی حساس را برای ما ارسال نکنيد
مگر اينکه توصيه شود.

پرسش:
برخی از مردم در روستاها و خارج از استانها گم شده يا جدا شده اند و در کابل نيستند  ،آنها همچنين اتصال شبکه
ندارند  -چگونه صليب سرخ می تواند به آنها کمک کند؟

پاسﺦ:
مردم نيوزلند ممکن است در برقراری ارتباط با خانواده های خود در افغانستان در اين زمان با مشکل روبرو شوند.
هر کجا که فکر می کنيد اعضای خانواده گمشده شما هستند لطفا ً با سرويس بازيابی پيوندهای خانواده تماس بگيريد.

پرسش:
پس از تکميل فرم درخواست رديابی از طريق مرکز بازيابی پيوندهای خانوادگی چه اتفاقی ميافتد؟

پاسﺦ:

پس از درخواست رديابی  ،ما به صورت حضوری يا تلفنی با شما در مورد وضعيت صحبت خواهيم کرد .اگر
بتوانيم پرونده را بپذيريم  ،اطﻼعات بيشتری را در مورد اعضای خانواده يا افراد مفقود شده و شرايط پيرامون قطع
ارتباط جمع آوری می کنيم .ما برای صحبت کردن با کسانی که خوشحال می شوند اطﻼعات خود را با ما به
اشتراک بگذارند  ،وقت می گزاريم .ما درک می کنيم که شرايط فردی و نگرانی های حفاظتی می تواند بسيار
حساس باشد .ما اين اطﻼعات را به کميته بين المللی هﻼل احمر وصليب سرخ در کابل ارسال ميکنيم سپس همکاران
ما در انجا اگر پرونده را بپذيرند پرس و جو و جستجو برای ايافتن اعضای خانواده گمشده را اغاز ميکنند.
اگر يکی از اعضای خانواده پيدا شد و مايل به برقراری ارتباط بود  ،ما اطﻼعات تماس آنها را به شما منتقل می
کنيم.

خدمات مشاوره و پشتيبانی ديگر
ما می دانيم که اين زمان فوق العاده ناراحت کننده برای جامعه افغان ما در نيوزلند است .وزارت جوامع قومی
ليستی از منابع اجتماعی را تهيه کرده است که افراد و خانواده ها می توانند از آنها درخواست کنند:
https://www.ethniccommunities.govt.nz/news/counselling-and-other-supportservices-for-afghan-communities-in-aotearoa/

