Arabic
Department of Agriculture
and Water Resources

يونيو
2016
2017

الوصول إلى أستراليا
األمن الحيوي

األمن الحيوي األسترالي
قد تكون الحيوانات الحية والنباتات ،والمواد النباتية والمنتجات الحيوانية وبعض األغذية المعينة
الواردة من الخارج ،سببًا في دخول بعض األوبئة واآلفات األكثر خطورة في العالم إلى أستراليا،
األمر الذي يؤدي إلى تدمير صناعاتنا الزراعية والسياحية القيّمة فضالً عن اإلضرار ببيئتنا
المتميزة.
تتعاون وزارة الزراعة والموارد المائية مع حكومات الواليات واألقاليم ومؤسسات الصناعة
والمجتمع ،من أجل الحفاظ على توريد األغذية النظيفة والصحية داخل أستراليا وخارجها .ويعمل
نظام األمن الحيوي األسترالي على حماية صحة اإلنسان والحيوان والنبات عن طريق التقليل من
مخاطر اآلفات واألمراض الضارة التي تصل إلى البلد .وبما أننا جميعًا نستفيد من نظام قوي لألمن
الحيوي ،فلكل فرد منا دور يتعين عليه القيام به.

صرح به
سيتم منحك بطاقة دخول المسافر القادم قبل وصولك إلى أستراليا .يجب عليك االمتثال للمتطلبات
لتوفير هذه المعلومات .ويمثل اإلدالء بمعلومات خاطئة أو خادعة جريمة شائنة.
عليك أن تضع عالمة نعم على بطاقتك إذا كنت تحمل بضائع قد تشكل خطرًا على األمن الحيوي.
وتشمل هذه البضائع مواد نباتية أو منتجات حيوانية أو طعاما ً معيناً.
قد يقوم مسؤول األمن الحيوي بوزارة الزراعة والموارد المائية بفحص البضائع المصرح بها
خالل قيامك بالتخليص الجمركي عبر الحدود.
قد يفحص مسؤول األمن الحيوي حقائبك ،حتى وإن لم تصرح بأية بضائع .وقد يستخدم أشعة
إكس أو كالب التفتيش .ويتعين عليك التصريح بأية بضائع خطرة على النظام الحيوي أو التخلص
منها قبل الفحص .وإذا لم تصرح بها أو صرحت بمعلومات زائفة في بطاقة دخول المسافر القادم،
فيمكن أن:
يتم القبض عليك
تخضع لعقوبات مدنية
 420,000دوالر أسترالي وإيداعك السجن لمدة تصل إلى
تتم مقاضاتك وتغريمك أكثر من 360000
 10سنوات وتُسجل عليك سابقة جنائية.
لن تخضع للعقوبة بموجب قانون األمن الحيوي الصادر في عام  ،2015إذا صرحت بجميع
البضائع /حتى التي ال يُسمح بدخولها أستراليا.

الركاب المحليون المسافرون عبر رحالت جوية دولية
قد تكون بضائعك قد تعرضت للفحص قبل ركوب الطائرة أو البضائع التي تخضع لمراقبة األمن
الحيوي .وقد يؤثر هذا على مستوى الخطر الذي تشكله بضائعك على األمن الحيوي .فإذا كنت
تحمل بضائع أو طعاما ً يهدد األمن الحيوي ،فقد تخضع البضائع للتقييم .وقد تخضع البضائع
التي تصل إلى مستوى خطورة غير مقبول على األمن الحيوي ،بغض النظر عن مصدرها،
إلجراءات إدارة األمن الحيوي.

ماذا يحدث للبضائع التي تصرح بها؟
سيقوم أحد مسؤولي األمن الحيوي بتفتيش البضائع
ليحدد مستوى خطورة البضائع على األمن الحيوي.
وقد يُطلب منك تقديم معلومات أو مستندات لتمكين
مسؤول األمن الحيوي من تحديد المخاطر .وفي
كثير من الحاالت ستكون البضائع التي تصرح بها
أقل خطرا وسيقوم مسؤول األمن الحيوي بإرجاعها
إليك بعد التفتيش .ومع ذلك ،ستتم معالجة أية بضائع
قد تصل إلى مستوى خطورة غير مقبول على
األمن الحيوي وفقًا لقانون األمن الحيوي الصادر في
عام .2015
وبنا ًء على مدى الخطورة ،يمكنك القيام بما يلي:
الدفع مقابل معالجة البضائع لتقليل الخطورة على
األمن الحيوي (مثل المعالجة الكيميائية والمعالجة
بأشعة غاما)
الدفع مقابل تصدير البضائع من أستراليا ،أو
إتالف البضائع.
ُ
يخضع أول خيارين للرسوم وقد تطبق شروط
خاصة.
تبذل وزارة الزراعة والموارد المائية قصارى
جهدها للتقليل من مخاطر الضرر الذي ينتج عن
المعالجة ،كما تُخلي مسؤوليتها عن أي ضرر قد
يلحق ببضائعك خالل المعالجة أو التصدير.
يمكنك التقدم بطلب للحصول على ترخيص استيراد
بضائع (تصدره وزارة الزراعة والموارد المائية
قبل وصولك) .وقد يخضع إصدار تراخيص
االستيراد للشروط .وإذا كان معك ترخيص استيراد
بضائع ،فإن مسؤول األمن الحيوي سيُقيم ما إذا
كانت عملية االستيراد تمتثل لشروط ترخيص
االستيراد وأحكامه.
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تحظر بعض الواليات واألقاليم دخول الفاكهة الطازجة من أجزاء أخرى من
أستراليا.

عند الوصول
يتعين عليك التصريح بأطعمة ومواد نباتية ومنتجات حيوانية معينة .وما يرد في
هذه القائمة على سبيل المثال وليس الحصر.

األغذية

طعام رحالت الطيران والوجبات الخفيفة
األطعمة المجهزة والمطهوة المباعة واألطعمة والمكونات النيئة
الفاكهة والخضروات المجففة
األرز والمعكرونة سريعة التحضير
الوجبات ال ُمعلبة
األعشاب والتوابل
األدوية والعقاقير العشبية والتقليدية والمقويات وشاي األعشاب
األطعمة الخفيفة
العسل ومنتجات نحل العسل األخرى

منتجات األلبان والبيض

أغذية الرضّع
منتجات األلبان (طازجة ومسحوقة) بما في ذلك اللبن والجبن ومبيضات القهوة
‘الخالية من الحليب’
جميع أنواع البيض المجفف والمسحوق ومنتجات البيض مثل المايُونيز
منتجات البيض بما في ذلك النودلز والباستا غير المصنّعة ألغراض تجارية

منتجات اللحوم والدواجن والمأكوالت البحرية

اللحوم تشمل اللحوم الطازجة أو المجففة أو المجمدة أو المطهوة أو المدخنة أو
اللحم المملح من جميع أنواع الحيوانات
السجق والسالمي وشرائح اللحم
السمك ومنتجات المأكوالت البحرية األخرى

البذور والمكسرات

الحبوب الكاملة والفشار والمكسرات الخام وثمار الصنوبر وحبوب طعام
الطيور والبذور والزينات التي تشتمل على بذور

الفاكهة والخضروات الطازجة

الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

جميع الثدييات والطيور وبيض الطيور وأعشاش الطيور واألسماك والزواحف
والبرمائيات والحشرات
الريش والعظام والقرون واألنياب والصوف وشعر الحيوانات
الجلود والفراء
الحيوانات والطيور المحشوة (قد يكون بعضها محظورًا بموجب قوانين
األنواع المهددة باالنقراض)
األصداف والمرجان بما في ذلك الحُلي والتذكارات
شمع العسل ومنتجات النحل األخرى
المعدات الحيوانية المستخدمة ،بما في ذلك المعدات البيطرية واألدوية وأدوات
القص وتجارة اللحوم والسراجة وأقفاص الحيوانات أو الطيور
أغذية الحيوانات األليفة ،بما في ذلك المنتجات المعلبة وألعاب المضغ
المصنوعة من الجلد الخام
األدوات المصنوعة من الجلد الخام والمصنوعات اليدوية بما في ذلك الطبول.

أصناف أخرى

العينات البيولوجية بما في ذلك زراعة األنسجة
المنتجات الحرفية اليدوية ومنتجات الهواة المصنوعة من المواد النباتية أو
الحيوانية
المعدات الرياضية ومعدات التخييم المستعملة بما في ذلك الخيام واألحذية
وأحذية التنزه ومعدات الجولف والدراجات
الزوارق النهرية المستعملة أو معدات الصيد ،بما في ذلك القضبان وشباك
الصيد وأحذية الخوض في المياه والزوارق الصغيرة والمجاديف وسترات
النجاة.

شروط االستيراد الخاصة باألمن الحيوي
تتوافر المزيد من المعلومات عبر نظام شروط االستيراد الخاصة باألمن الحيوي
(.)BICON

اإلبالغ عن االنتهاكات والمخاطر المتعلقة باألمن
الحيوي
في حالة العثور على حشرات أو مواد نباتية أو حيوانية عند تفريغ حقائبك أو
بضائعك ،أبلغ الوزارة بذلك على الفور من خالل االتصال على الرقم
.1800 798 636
لن تتم مقاضاتك إذا جلبت مادة تهدد األمن الحيوي بدون قصد.

جميع أنواع الفواكه والنباتات الطازجة والمجففة

إذا انتابك شك حيال انتهاك شخص ما لقوانين تفتيش الطعام أو التصديرأو النظام
الحيوي األسترالي ،فيمكنك اإلبالغ بهذه المعلومات إلى الوزارة عن طريق:

النباتات الحية وتشمل العُقل
الشاي الذي يحتوي على البذور وقشور الفاكهة (مثل الليمون وقشور التفاح)
وقطع الفاكهة
األدوية والعالجات العشبية والحبوب ولحاء الشجر والفطريات والمواد
النباتية المجففة
تنسيقات الزهور الطازجة أو المجففة واألوراق العطرية
األعشاب أو األوراق المجففة
األشغال اليدوية ،بما في ذلك األكاليل وزينات عيد الميالد التي تحتوي على
البذور أو المكسرات الخام أو الذرة أو الصنوبر أو العنب أو لحاء الشجر أو
الطحالب أو القش أو أي مواد نباتية أخرى
األصناف الخشبية

البريد اإللكترونيenforcement@agriculture.gov.au :

المواد النباتية

الهاتف 1800 900 090

الهاتف1800 803 006 :

العنوان البريدي:

Department of Agriculture and Water Resources Redline,
Enforcement
GPO Box 858
Canberra ACT 2601

agriculture.gov.au

BIO3055_0617
BIO2473_0516

