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Wombat Macedon 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 Wombat Macedon، نقوم بإنشاء منتزه وطني جديد وأربع منتزهات إقليمية جديدة واثنين من المنتزهات المحمية 
الجديدة. 

نحن نحمي بيئتنا الطبيعية وأنواعنا العزيزة، بما في ذلك األبوسومات )Greater Gliders( والبوم القوية والببغاوات السريعة، 
ونضمن أن يستمر سكان 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 والتنزهالمشي في األحراش ومراقبة الطبيعة والتنزه

القيادة وقيادة المركبات ذات نظام الدفع الرباعيالقيادة 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 

نحن نقوم بإنشاء:

منتزه Lerderg-Wombat الوطني  )حوالي 44700 هكتار بما في ذلك 20470 هكتارا من منتزه الوالية الحالي(•

منتزه محمية Hepburn )2714 هكتارا(•

منتزه محمية Cobaw )2532 هكتارا(، و•

• Macedon  وغرب Spargo Creek و Blackwood و Barkstead أربع منتزهات إقليمية جديدة بالقرب من

)بإجمالي أكثر من 15000 هكتار( وإضافة ما يقرب من 3000 هكتار إلى منتزه Hepburn اإلقليمي.

فوائد المنتزهات الموسعة والمناطق المحمية ستحمي منتزه Lerderderg-Wombat الوطني الموائل للعديد من األنواع 

المهددة، بما في ذلك Great Glider، وستكون بطاقة جذب للسياحة مع فرص لالستمتاع بمناظرها الطبيعية الخالبة.
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ستوفر منتزهات Hepburn و Cobaw المحمية مزيدا من الفرص لسكان والية فيكتوريا للتواصل مع الطبيعة.
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تقع المنتزهات اإلقليمية الجديدة والموسعة في مكان مناسب بالقرب من البلدات اإلقليمية وتوفر مجموعة واسعة من األنشطة ّ 

الترفيهية بما في ذلك ركوب الخيل والمشي مع الكالب والتنقيب الترفيهي. 

ّ

ّسيتم إعطاء العديد من المنتزهات والمحميات الجديدة أسماء أماكن السكان األصليين عند إنشائها.   ّ

ِتحسين مساحاتنا العامة ومسارات المشي والمرافق َ

من خالل حزمة Great Outdoors لفيكتوريا التي تبلغ قيمتها 105.6 مليون دوالر، ستقدم حكومة والية فيكتوريا العديد من 
المبادرات في هذا المجال بما في ذلك ترقية أراضي المخيمات وتطوير مسارات المشي الجديدة والمحسنة ومرافق مسارات المشي.

ّ

 ِ َ ّ

 Western Wombat Campground و Carrolls Springs :تشمل هذه Wombat Macedon block  في منطقة
 .Wombat وممرات ومسارات المشي في Wombat 4 فيWD 4 - مساراتWD وجوالت بمركبات

استثمرت حكومة والية فيكتوريا بالفعل 10.5 مليون دوالر في مسارات مركبات الدفع الرباعي في جميع أنحاء الوالية و 280000 
دوالر في الغرب األوسط، مع المزيد في المستقبل. 

ّ ْ َ سيتم السماح ببعض عمليات جمع الحطب لالستخدام المنزلي من مواقع محددة حتى حزيران/يونيو 2029.ّ

ْ َ لن يسمح بالصيد الترفيهي وجمع األخشاب ألغراض تجارية فيُ
ّالمنتزه اإلقليمي الموسع.

ُالنشاطات التي سيسمح لها باالستمرار 

ًسيسمح بالصيد الموسمي للغزالن )عن طريق المطاردة( في المنتزه الوطني في المناطق المسموح بها حاليا.  ُ

ْ َ ْ َ سيتم السماح بجمع األخشاب لألغراض التجارية )عمليات إزالة األشجار والجمع االنتقائي( في المنتزهات اإلقليمية الجديدة واإلضافة ّ
 على منتزه Hepburn اإلقليمي، ومنطقة صغيرة من المنتزه الوطني في المستقبل، حتى عام 2030 على أبعد تقدير.

ْ َْ َ
ً ًّ ّ

جمع األخشاب لألغراض التجارية في منتزه Lerderderg -Wombat الوطني الجديد. سيكون جمع الحطب لإلستخدام المنزلي 
ممكنا أيضا في مناطق المنتزهات اإلقليمية الجديدة، ومن مواقع محددة تم اختيارها إلفادة المجتمعات المحلية، حتى حزيران/يونيو 

.2029 

Forest Fire ( لن تكون هناك خسارة في قدرة مكافحة الحرائق في الخطوط األمامية في إدارة حرائق الغابات في والية فيكتوريا
 Management Victoria( بسبب استجابة الحكومة والتغيير المرتبط في الحيازة.

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.
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يمكنكم العثور على استجابة الحكومة على موقعنا اإللكتروني.

 )forestsandreserves.vic.gov.au( في الغرب األوسط VEAC رد حكومة فيكتوريا على تحقيق مجلس

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

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