نصائح اجتياز الحدود للحجاج
تدرك وزارة الهجرة وحماية الحدود أهمية املناسبات الدينية مثل الحج والعمرة ومسرية األربعني والحق يف السفر ملثل هذه املناسبات.
ينطوي السفر للحج الديني عىل استعدادات واسعة ،وغالبا ً ما يكون تجربة حياتية ال تتكرر سوى مرة واحدة يف العمر .ولتجنب أي تعطيل ال لزوم
له ،تشجعك الوزارة عىل أن تتعرف عىل إجراءات اجتياز الحدود األسرتالية قبل رحلتك.

الوصول إىل املطار

عىل الرغم من أنّ رشكات الطريان تنصح املسافرين بالقدوم قبل مغادرة رحالتهم بساعتني ،إال أنّ الوزارة تنصحك بالوصول إىل املطار قبل
مغادرتك بما ال يقل عن ثالث ساعات .سيعطيك هذا الوقت الكايف لتسجيل وصولك لدى رشكة الطريان ،واالنتهاء من إجراءات اجتياز الحدود وأي
تأخريات غري متوقعة .بعد تسجيل وصولك لرحلتك ،يجب عليك التقدم مبارشة لالنتهاء من إجراءات اجتياز الحدود.

اجتياز الحدود

نحن ملتزمون باملحافظة عىل أمن أمتنا وفحص جميع املسافرين القادمني واملغادرين.

عند مغادرتك ،ج ّهز ما ييل الجتياز الحدود:
•جواز السفر

•بطاقة املسافر املغادر بعد استكمالها
•بطاقة الصعود إىل الطائرة.

قبل وصولك إىل أسرتاليا أو مغادرتك لها ،قد يقوم أحد ضباط قوة الحدود األسرتالية ( )ABFبفحصك و/أو بفحص األشياء التي تحملها معك .قد
يقوم الضباط بفحص جميع األمتعة واألغراض والوثائق التي تحملها معك .ويشمل هذا األجهزة اإللكرتونية ومحتوياتها ،مثل الهواتف املحمولة،
وأجهزة الكمبيوتر اللوحي واملحمول ،وغري ذلك من أجهزة التخزين األخرى .وهذا جزء من عملية اجتياز الحدود املعتادة لضمان عدم حمل
املسافرين ألي عملة غري معلن عنها أو ملواد ال يجب إحضارها إىل أسرتاليا أو الخروج بها من أسرتاليا .يقوم ضباط قوة الحدود األسرتالية ()ABF
بتقييم املسافرين عىل أساس مخاطر الحدود ولن يقوموا أبدا ً بتوقيف األفراد استنادا ً فقط إىل العرق أو الدين أو اإلثنية أو جهة السفر .ويف جميع
األحوالُ ،يتوقع من ضباط قوة الحدود األسرتالية ( )AFBمعاملة املسافرين بكرامة واحرتام.

البوابة الذكية ()SmartGate

توجد اآلن بوابات ذكية ( )SmartGratesيف العديد من املطارات األسرتالية الدولية – وهو نظام آمن وبسيط يسمح لك باالنتهاء من إجراءات
الجوازات بنفسك.
وتستخدم بوابة املغادرة الذكية ( )Departure SmartGateاملعلومات يف جواز سفرك ،مع تقنية التع ّرف عىل الوجه ،لتحديد هويتك والسماح لك
باملغادرة.

June 2016

اإلفصاح عن النقد أو العمالت األجنبية

ال يوجد ح ّد للمبالغ النقدية أو العمالت األجنبية التي يمكنك إدخالها إىل أسرتاليا أو الخروج بها منها .ومع ذلك ،إذا وصلت القيمة اإلجمالية إىل
 10,000دوالر أسرتايل (أو ما يعادلها بالعملة األجنبية) أو تخطتها ،كان لزاما ً عليك اإلفصاح عنها عىل الحدود األسرتالية.
ويشمل هذا الدوالرات األسرتالية أو العمالت األجنبية أو أي مزيج منها تحمله معك شخصيا ً أو يف أمتعتك أو إذا كان شخص آخر يحمله من أجلك.
لإلفصاح ،يجب عليك القيام بما ييل:

•اإلجابة بـ “نعم” عىل األسئلة ذات العالقة يف بطاقة املسافر املغادر باإلضافة إىل

•استكمال نموذج اإلبالغ عن نقل عملة نقدية عرب الحدود ( )Cross-Border Movement – Physical Currency) (CBM-PCواملتوفرة
لدى ضباط قوة الحدود األسرتالية ( )ABFيف املطارات الدولية.
تقاسم األموال بني األفراد املسافرين لتفادي متطلبات اإلبالغ يطلق عليه “الهيكلة” وهو مخالف للقانون.

اعرف ما يوجد عىل األجهزة اإللكرتونية الخاصة بك

إنّ جلب املواد املسيئة أو تلك التي تحض عىل العنف بأي شكل من األشكال إىل أسرتاليا أو حملها معك أثناء مغادرة أسرتاليا يعترب مخالفة .ويشمل
هذا الصور أو مقاطع الفيديو املسجلة عىل األجهزة اإللكرتونية والتي تعرض األعمال الوحشية واملقززة والصور اإلباحية لألطفال واملواد التي
تدعو إىل أعمال اإلرهاب أو تشيد بها.
باالحتفاظ بمثل تلك الصور عىل أجهزتك اإللكرتونية مثل القرص الصلب أو الكمبيوتر أو الهاتف املحمول ،حتى وإن كانت ُمرسلة لك من قبل
شخص آخر ،قد تكون ُمرتكبا ً ملخالفة.

املزيد من املعلومات

يمكن اإلطالع عىل املزيد من املعلومات حول السفر إىل أسرتاليا أو خارجها عىل املوقع اإللكرتوني .www.border.gov.au
للمعلومات حول ما يمكنك أو ال يمكنك إحضاره معك ،والحد األقىص لسلع السوق الحرة ،يرجى زيارة املوقع www.border.gov.au

والبحث يف “هل يمكنني إحضاره معي؟” (’?)‘Can I bring it back

ألحدث نصائح السفر من الحكومة األسرتالية ،يرجى زيارة املوقع .www.smarttraveller.gov.au
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