جمع الحطب المنزلي في الغرب األوسط

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

الحطب في والية فيكتوريا
لجمع الحطب المنزلي الذي يدعم المجتمعات المحلية في وسط غرب فيكتوريا.
األهم من ذلك ،ستظل هناك ُفرص َ ْ
ّ
الجمع في
الجمع المحددة خالل فترة َ ْ
جمع الحطب من أجل االستخدام المنزلي من األراضي العامة في مناطق َ ْ
في والية فيكتوريا ،يمكن َ ْ
الخريف والربيع.
مهم للمجتمعات المحلية وأولئك الذين يعتمدون على الحطب كمصدر أساسي للتدفئة.
هذا ّ
معينة ،حيث يكون متوازنا ً مع قيم الغابات األخرى
جمعه إال في مواقع ُ ّ
جمع الحطب مجاني ،إال أنه مورد محدود ،وال يمكن َ ْ
وفي حين أن َ ْ
والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي.
ّ

لجمع الحطب المنزلي في الغرب األوسط
أماكن َ ْ
يتم إجراؤها على استخدامات األراضي العامة .ومع ذلك ،لن
ستتأثر بعض المناطق المتاحة ً
حاليا َ ْ
لجمع الحطب المحلي بالتغييرات التي ّ
ّ
متوقع على كمية الحطب في العامين المقبلين.
يكون هناك تأثير
ّ
المحددة في
أيضا من المواقع
متاحا
معينة في غابات الوالية .وسيظل الحطب لالستخدام المنزلي
سيظل الحطب المنزلي
متاحا من مواقع ّ
ً
ً
ً
معظم المتنزهات اإلقليمية الجديدة حتى حزيران/يونيو .2029
متاحا كمنتج ثانوي ألنشطة إدارة الغابات (مثل عمليات إزالة األشجار الخطرة ألغراض السالمة وصحة
قد يكون الحطب المنزلي
ً
الغابات).
سيتم إنشاء المتنزهات الوطنية المقترحة على مراحل للسماح بقطع األخشاب لالستخدام التجاري في بعض المناطق التي ُ ّ
حاليا من
تعد ً
ّ
جمع الحطب المنزلي (من المواقع المحددة) حتى
غابات الوالية قبل إدراجها في المتنزهات .في هذه المناطق ،سيكون من الممكن
ً
أيضا َ ْ
يتم إضافة المناطق إلى المتنزهات.
ّ

Wellsford Block
ّ
تم اختيارها لتحسين البنية البيئية
جمع الحطب المنزلي باإلضافة إلى متنزه  Bendigoاإلقليمي من مواقع
ستتوفر بعض عمليات َ ْ
محددة ّ
للغابة ،حتى حزيران/يونيو .2029

Wombat-Macedon Block
جمع بعض الحطب المنزلي في المتنزهات اإلقليمية األربعة الجديدة وإضافات المتنزهات اإلقليمية حتى
سيكون من الممكن َ ْ
حزيران/يونيو .2029
ً
أيضا في المناطق التي ُيسمح فيها بقطع األخشاب لالستخدام التجاري ،قبل إدراج تلك
ممكنا
معينة
جمع الحطب المحلي من مواقع ّ
ً
سيكون َ ْ
المناطق في متنزه  Lerderg-Wombatالوطني الجديد.
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Mount Cole-Pyrenees Block
جمع الحطب المحلي من مواقع محددة.
يحتفظ بلوك  Pyrenees-Mount Coleبـ 11901
هكتارا من غابات الوالية حيث يمكن َ ْ
ً
ً
ّ
أيضا في المناطق التي ُيسمح فيها بقطع األخشاب لالستخدام التجاري قبل إدراج
ممكنا
المحددة
جمع الحطب المنزلي من المواقع
ً
سيكون َ ْ
تلك المناطق في متنزهات  Mount Buangorو  Pyreneesالوطنية الجديدة.
ّ
المحددة في كوبيه الحصاد) في منتزه  Pyreneesاإلقليمي لمدة تصل إلى
أيضا جمع الحطب المنزلي (من المواقع
سيكون من الممكن
ً
عامين.

خيارات الطاقة البديلة ودعم المجتمعات المحلية
ّ
اعتبارا من
تنفذ حكومة والية فيكتوريا برامج لدعم االنتقال إلى خيارات إمدادات الطاقة البديلة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
ً
ّ
أساسيا قدره  1000دوالر مقابل تكلفة شراء وتركيب نظام
خصما
تموز/يوليو  ،2021سيوفر برنامج ترقيات التدفئة والتبريد المنزلي
ً
ً
تدفئة وتبريد عالي الكفاءة.
في حالة ندرة إمدادات الحطب ،هناك العديد من البرامج الحكومية التي يمكن لمستخدمي الحطب ذوي الدخل المنخفض الوصول إليها
للحصول على المساعدة المالية في ما ّ
يتعلق بتكاليف الوقودّ .
يتوفر مزيد من المعلومات على:
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support
مستخدمي الحطب في المستقبل ،ستجري حكومة والية فيكتوريا ً
بحثا في جميع أنحاء الوالية بشأن الطلب على الحطب لالستخدام
ِ
لدعم ُ
سيوجه هذا البحث اإلدارة المستقبلية للحطب المنزلي في والية فيكتوريا.
الكمية.
وحدود
المنزلي
ّ
دوالرا لتوفير الدعم المباشر لألسر الفيكتورية
دوالرا ( )PSBعبارة عن دفعة لمرة واحدة بقيمة 250
مكافأة توفير الطاقة بقيمة 250
ً
ً
الضعيفة التي تعاني من ضغوط فاتورة الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
تتوفر  PSBلألشخاص الذين يتلقون مدفوعات بموجب برامج بطاقة االمتياز التالية:
•
•
•
•
•
•

بطاقة االمتيازات للمتقاعدين من سنترلينك ()Centrelink Pension Concession Card
الباحثين عن العمل ()JobSeeker
عالوة الشباب ()Youth Allowance
Austudy
بطاقة االمتيازات للمتقاعدين من دائرة شؤون المحاربين القدامى ( Department of Veterans Affairs Pensioner
 ،) Concessionأو
المحاربين القدامى ()Department of Veterans Affairs Gold Card
البطاقة الذهبية لدائرة شؤون ُ

حول هذه التغييرات
تعكس هذه التغييرات استجابة حكومة والية فيكتوريا للتقرير النهائي للتحقيق في الغرب األوسط التابع لمجلس التقييم البيئي الفيكتوري
( )VEAC'sوتوصياته.
ّ
ً
مستداما يهدف إلى تلبية احتياجات جميع
توازنا
وتحقق
التنوع البيولوجي الثمينة لدينا
ً
تحافظ هذه التغييرات على األصول البيئية وأصول ّ
مستخدمي األراضي ،اآلن وفي المستقبل.
ِ
ُ
يمكنكم العثور على ّ
رد الحكومة على موقعنا اإللكتروني.
ّ
جمع الحطب المنزلي على
يتوفر مزيد من المعلومات حول َ ْ
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
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إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة ،يرجى االتصال بخدمة ( Translating and Interpreting Service (TISللحصول على
مساعدة في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية .اتصلوا بـ  TIS Nationalعلى الرقم ( 131 450داخل أستراليا) أو قوموا بزيارة
www.tisnational.gov.au
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