
 

ي  رسم 

 Wellsford منتزه إقليمي موسع في منطقة

Greater  في عامي 2002 و 2006، أنشأت حكومة والية فيكتوريا السابقة منتزه
Bendigo الوطني ومنتزه Bendigo اإلقليمي.  

بعد حوالي 20 عاما، نبني على هذا اإلرث 

 

 
ّ

ًّ
 

يوجد اآلن المزيد من األشخاص الذين يعيشون في Bendigo ويزورونها، ويستخدمون ويقّدرون قيمة أصولنا الطبيعية. 
هذا هو السبب في أننا نضيف أكثر من 7000 هكتار إلى منتزه Bendigo اإلقليمي، في موقع يسهل الوصول إليه ويلبي الطلب 

المتزايد. 

نحن نوفر حماية طويلة األمد للبيئة ونضمن أن يستمر سكان والية فيكتوريا في االستمتاع بمساحاتنا المفتوحة الجميلة. ونحن ملتزمون 
أيضا بالشراكة مع المالكين التقليديين لدعم االتصال بالبلد وتسمية المنتزهات والمحميات الجديدة. 

في منتزه Bendigo اإلقليمي الموسع، ستتمكنون من االستمتاع ب  ّ
 

ّ

 

 ّ
ّ

 المشي في األحراش ومراقبة الطبيعة والتنزه  •

التخييم  •

التجول بالسيارة، بما في ذلك قيادة المركبات ذات نظام الدفع الرباعي  •

 ركوب الدراجات في الممرات  •

 ركوب الدراجات الجبلية وركوب الدراجات الهوائية  •

 ركوب الخيل على الطرق  •

 تمشية الكالب في بعض المناطق  •

 التنقيب الترفيهي •
 

ّ ْ َ ّ
ْ َ ُّ

 

سيتم السماح ببعض عمليات جمع الحطب لالستخدام المنزلي من مواقع محددة حتى حزيران/يونيو 2029. 
لن يسمح بالصيد الترفيهي وجمع األخشاب ألغراض تجارية في المنتزه اإلقليمي الموسع. 

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 التن وع البيولوجي الثمينة لدينا وتحقق توازنا مستداما يهدف إلى تلبية احتياجات جميع ّ
مستخدمي األراضي، اآلن وفي المستقبل. يمكنكم العثور على رد الحكومة على 

ً ً ّ

ّ ِ  .موقعنا اإللكترونيُ

 

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