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الصيد الترفيهي 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.

الصيد في الغرب األوسط

ستكون هناك تغييرات على المكان الذي يمكن أن يحدث فيه الصيد الترفيهي. ومع ذلك، لن يتم تنفيذ هذه التغييرات حتى يتم إنشاء ّ

المنتزهات الوطنية واإلقليمية الجديدة.  
ّ

ال تزال هناك أيضا العديد من الفرص للصيد الترفيهي في المناطق المجاورة. ً

يجب أن يكون لدى جميع الصيادين رخصة وأن يلتزمون بالقيود الموسمية حيثما تنطبق.

الدعم للصيد الترفيهي

ّ ُ

ستتمكنون من االستمتاع بجولة بالسيارة، بما في ذلك قيادة المركبات ذات نظام الدفع الرباعي وركوب الدراجات في المسارات وركوب 
الدراجات الجبلية وركوب الدراجات الهوائية على جميع الطرق غير المشكلة والمسارات المفتوحة للجمهور.

ّ ً

ّ ِ ُ ً ّ

ستتمتعون في المنتزهات الوطنية والمنتزهات المحمية والمنتزهات اإلقليمية وغابات الوالية بركوب الدراجات الجبلية وركوب الدراجات 
الهوائية على مسارات وطرق أخرى وفقا لما يحدده مدير األرض.

يجب على السائقين وراكبي الدراجات االلتزام بالطرق والمسارات المحددة دائما واحترام مستخدمي الطرق والممرات اآلخرين

المشي في األحراش والتنز ه ومراقبة الطبيعة وتقدير التراث 

ّ ّ

ً ً ً ً
تدرك الحكومة القيمة االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي يوفرها الصيد الترفيهي لفيكتوريا. ينصب التركيز الرئيسي لهذه الحكومة على 

ضمان استمرار الصيد في فيكتوريا في أن يكون نشاطا آمنا ومسؤوال ومستداما لألجيال القادمة.

يوجد حاليا أكثر من 50000 من حاملي رخص ألعاب الصيد في فيكتوريا الذين يساهمون بماليين الدوالرات في اقتصاد الوالية، ال ً
سيما في المناطق الريفية واإلقليمية في فيكتوريا.

ّ

استثمرت الحكومة بالفعل 5.3 مليون دوالر في خطة العمل للصيد المستدام 2016-2020 لدعم وتوجيه النمو طويل األجل لقطاع 
الصيد. 

ّ ً

سيتم استثمار 5.3 مليون دوالر إضافي على مدى السنوات األربع المقبلة لتقديم خطة عمل ثانية للصيد المستدام. هذه الخطة قيد التطوير 
حاليا وسيتم نشرها في وقت الحق من هذا العام. 

ِّ

ستبني الخطة الثانية على العمل الرائع الذي بدأ في إطار الخطة األولى وستضع مجموعة جديدة من اإلجراءات لدعم الصيد المستدام 
والمسؤول.

ّ
تقدم حكومة والية فيكتوريا 686000 دوالر في شكل منح تمويل لجمعية Australian Deer Association لدعم برنامجها 

التطوعي الذي يقوم بتدريب واعتماد الصيادين الترفيهيين حتى يتمكنوا من المشاركة في برامج مكافحة الغزالن. 

ّ
ّ

باإلضافة إلى ذلك، يتم استثمار مليون دوالر على مدى أربع سنوات للتخطيط والتنسيق وتقديم برامج مكافحة اآلفات الحيوانية من قبل 
الرماة المتطوعين في األراضي العامة. سيتم تقديم هذا كشراكة بين باركس فيكتوريا )Parks Victoria( وجمعية الرماة الرياضيين في 

ّ
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ّ

 

أستراليا )Sporting Shooters Association of Australia(. سيتمكن سكان فيكتوريا من الصيد في غابات الوالية في وسط 
غرب فيكتوريا.  

ّ 
 

سيتم تطبيق الترتيبات في ما يلي: 

 Wellsford Block
 

ً ُ
ً

 

يعني توسيع منتزه Bendigo اإلقليمي أنه لن يسمح بعد اآلن بالصيد الترفيهي في تلك المنطقة. سيظل مسموحا لجميع األنشطة الترفيهية 
األخرى المسموح بها حاليا في هذه المنطقة. 

 Wombat-Macedon Block

سيسمح بالصيد الموسمي للغزالن )عن طريق المطاردة( في منتزه Lerderderg-Wombat الوطني الجديد، في المناطق المسموح ُ

ًبها حاليا. سيقتصر الموسم على الفترة ما بين أيار/مايو وبداية عطلة الربيع المدرسية. 

 

Mount Cole-Pyrenees Block 

ّّ ّMount Cole Game  سيستمر السماح بالصيد في المناطق المهمة من  غابات الوالية المحمية في هذه المنطقة. سيتم إلغاء محمية
Sanctuary الحالية للسماح بصيد الغزالن في هذه المنطقة من غابات الوالية. 

سيسمح بصيد الغزالن الموسمي الترفيهي )عن طريق المطاردة( في منتزه Pyrenees الوطني الجديد في المناطق المسموح بها حاليا. ًُ

 

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 ّ
ِمستخد مي األراضي، اآلن وفي المستقبل.  ُ

. موقعنا اإللكترونييمكنكم العثور على رد 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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