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Mt Cole-Pyrenees منتزهات جديدة في منطقة

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

في منطقة Mt Cole Pyrenees، نقوم بإنشاء منتزهين وطنيين جديدين، ومنتزه إقليمي جديد ومحميتين طبيعيتين جديدتين.

 ّ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 المنتزهات الوطنية الجديدة، ستتمكنون من: في المنتزهات الوطنية الجديدة، ستتمكنون من:  

ّالمشي في األحراش ومراقبة الطبيعة والتنزه ّالمشي في األحراش ومراقبة الطبيعة والتنزه 

القيادة وقيادة المركبات ذات نظام الدفع الرباعي القيادة وقيادة المركبات ذات نظام الدفع الرباعي 

التخييم التخييم 

ّركوب الدراجات في الممرات ّركوب الدراجات في الممرات 

ركوب الدراجات الجبلية وركوب الدراجات الهوائية ركوب الدراجات الجبلية وركوب الدراجات الهوائية 

ركوب الخيل على الطرق تمشية الكالب في بعض المناطق 

تمشية الكالب ركوب الخيل على الطرق 

التنقيب الترفيهي 

خلق تجارب رائعة في الهواء الطلق

Great Outdoors لفيكتوريا التي تبلغ قيمتها 105.6 مليون دوالر، ستتم ترقية أراضي المخيمات في منطقة من خالل حزمة 
Mount Cole و Mount Buangor، بما في ذلك ترقيات المراحيض والمأوى والالفتات، مما سيعزز تجربة الزائر في هذه 

المناطق.

ّ

  

في منطقة Mt Cole و Buangor، تشمل هذه الترقيات أراضي مخيمات The Glut and Mugwamp باإلضافة إلى مخيم 
.Firth Park Loop و Ditchfield 

ّMt Cole-Pyrenees ما الذي تغير في منطقة

نحن نقوم بإنشاء: 

• ًّ منتزه Pyrenees الوطني الجديد )15126 هكتارا بما في ذلك 4443 هكتارا من المحمية الطبيعية الحالية(ً

 منتزه Mount Buangor الوطني )5282 هكتارا بما في ذلك 2498 هكتارا من منتزه الوالية الحالي(ًً •

 

ّ
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 منتزه Pyrenees اإلقليمي )2016 هكتار(  •

 محمية Waterloo الطبيعية )1696 هكتار( ّ •

 محمية Ben Nevis الطبيعية )1088 هكتار(. ّ •

 
ّسيتم تسمية العديد من المنتزهات والمحميات الجديدة بالشراكة مع المالكين التقليديين  ّ 

 
 ًنحن أيضا: 

  

• ً 5037(  Mount Coleو )3099 هكتارا( Pyrenees نحتفظ بمساحات كبيرة من غابات الوالية، بما في ذلك أجزاء من
هكتارا(. في غابات الوالية، حيث يمكن أن يستمر سكان والية فيكتوريا في االستمتاع بمجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية 

Wimmera Heritage لتشمل 276 هكتارا إضافيا. على طول 7 كيلومترات العليا من هذا النهر المهم التي نمدها لنهر 
 Ben Major الطبيعية )بمساحة 2409 هكتار إضافي(. ثقافيا وبيئيا مما يوسع محمية

ً
ً ًّ

ّ ّ ً ً 

• Mount Cole Game Sanctuary لتوفير فرص متزايدة لصيد الغزالن في غابة الوالية. إلغاء محمية ُ 

Pyrenees الوطني الجديد عند إنشائه في المناطق  في منتزه )عن طريق المطاردة(السماح بالصيد الموسمي للغزالن  •

 ًالمسموح بها حاليا ولكن مع بعض القيود. 

 الوطنية على مراحل للسماح ببعض Pyrenees وMount Buangorتنظيم إنشاء المنتزهات الوطنية في منتزهات  •

Beeripmo  عمليات قطع األخشاب حتى عام 2030 على أبعد تقدير. سيتم إنشاء منطقة عازلة بطول 80 مترا على طول

Walk لتقليل أي آثار ناتجة عن نشاط قطع األخشاب.

ًَّ
 َ 

  
 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 رد الحكومة على ّ

 

 

 

 

 

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
http://www.tisnational.gov.au/
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