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التنقيب في الغرب األوسط

تقوم حكومة والية فيكتوريا بإنشاء أكثر من 75000 هكتار من المنتزهات والمحميات 
الجديدة في وسط غرب فيكتوريا، بما في ذلك ثالث منتزهات وطنية جديدة. 

التنقيب في الغرب األوسط

يستطيع سكان والية فيكتوريا القيام بالتنقيب عبر معظم غابات الوالية التي تبلغ مساحتها 3.1 مليون هكتار باإلضافة إلى األراضي 
العامة األخرى. 

تقوم حكومة والية فيكتوريا بإنشاء أكثر من 75000 هكتار من المنتزهات والمحميات الجديدة في وسط غرب فيكتوريا، بما في ذلك 
ثالث منتزهات وطنية جديدة. 

بالنسبة للمستكشفين، يعني هذا استمرار وجود فرص التنقيب الترفيهي على أكثر من 49000 هكتار من األراضي العامة في وسط غرب 
فيكتوريا. 

تشمل مواقع التنقيب الترفيهي غابات الوالية والمنتزهات اإلقليمية ومحميات األدغال والمحميات التاريخية، والتي تخضع لتخطيط 
اإلدارة. 

من خالل توسيع منتزه Bendigo اإلقليمي في منطقة Wellsford، سيستمر المستكشفون في االستمتاع بهذا النشاط في هذه المنطقة. 

 تدرك حكومة والية فيكتوريا أن التنقيب هو جزء مهم من تاريخنا ويظل نشاطا ترفيهيا مهما عبر منطقة التحقيقات الغربية •
الوسطى. 

 ستظل هناك فرص للتنقيب الترفيهي داخل غابات الوالية،المنتزهات اإلقليمية ومحميات األدغال والمحميات التاريخية عبر •
منطقة التحقيق. 

 توفر المنتزهات اإلقليمية الجديدة والموسعة مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية، بما في ذلك التنقيب.  •

 إنها قريبة من البلدات اإلقليمية، واألماكن التي تحدث فيها بالفعل أنشطة التنقيب الترفيهية وغيرها من األنشطة. •

 في حين أنه ستكون هناك بعض التغييرات على المكان الذي يمكن أن يذهب إليه سكان والية فيكتوريا للتنقيب، فلن تدخل هذه •
التغييرات حيز التنفيذ حتى يتم إنشاء المنتزهات الوطنية الجديدة. 

 لقد طورت أنظمة موارد األرض )Earth Resources Regulation( دليال للتنقيب الترفيهي لتقديم نصائح مفيدة للقادمين •
الجدد باإلضافة إلى كونه دليال مرجعيا لألشخاص األكثر خبرة في شرح المكان الذي يمكن أن يحدث فيه التنقيب، وما هي 

. هناالمعدات التي يمكن استخدامها وكيفية القيام باألشياء الصحيحة.  يمكن العثور على الدليل 
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Wellsford Block

سيتمّكن الزوار من االستمرار في االستمتاع بالعديد من األنشطة، بما في ذلك التنقيب الترفيهي، في ما يقرب من 7000 هكتار ُمضاف 
إلى منتزه Bendigo اإلقليمي. 
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https://earthresources.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/646321/13285-DJPR-RRV-The-Victorian-guide-to-fossicking-x4-pg_V15_PROOF.pdf
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Wombat-Macedon Block

هناك ست حدائق إقليمية جديدة وموسعة في هذه المنطقة، تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي 24000 هكتار، والتي ستستمر في توفير فرص 

للتنقيب الترفيهي. وهي منتزهات Barkstead وBlackwood و Spargo Creek و Fingerpost اإلقليمية الجديدة، 

واإلضافات إلى منتزهات Hepburn و Macedon اإلقليمية القائمة. 

ستستمر فرص التنقيب الترفيهي في محميات األدغال العديدة والمحميات التاريخية عبر المنطقة. 

Mount Cole-Pyrenees Block

يسمح االحتفاظ بمساحات كبيرة من غابات الوالية في هذه المنطقة، بما في ذلك أجزاء من غابات Pyrenees )3099 هكتارا( 
وMount Cole )5037 هكتارا( التابعة للوالية، باستمرار مجموعة من األنشطة الترفيهية بما في ذلك التنقيب الترفيهي. 

ستستمر فرص التنقيب الترفيهي في منتزه Pyrenees اإلقليمي ومحمية Percydale التاريخية ومحميات األدغال العديدة عبر 
المنطقة. 

ّ

 

نبذة عن هذه التغييرات 

تعكس هذه التغييرات استجابة حكومة والية فيكتوريا للتقرير النهائي للتحقيق في الغرب األوسط التابع لمجلس التقييم البيئي الفيكتوري 
)VEAC's( وتوصياته. 

ً ً ّ تحافظ هذه التغييرات على األصول البيئية وأصول التنوع البيولوجي الثمينة لدينا وتحقق توازنا مستداما يهدف إلى تلبية احتياجات جميع ّ
ِمستخدمي األراضي، اآلن وفي المستقبل.  ُ

. موقعنا اإللكترونييمكنكم العثور على استجابة الحكومة على 

ْ َ يتوفر مزيد من المعلومات حول جمع الحطب المنزلي على ّ

 https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/ firewood-collection-in-your-region

 

 

 

 إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال بخدمة )Translating and Interpreting Service (TIS للحصول على 
مساعدة في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية. اتصلوا بـ TIS National على الرقم 450 131 )داخل أستراليا( أو قوموا بزيارة 

www.tisnational.gov.au 

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
http://www.tisnational.gov.au/
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