أنشطة ترفيهية في الغرب األوسط

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

أماكن للترفيه في الغرب األوسط
مع وجود المزيد من المساحة التي تحافظ على بيئتنا وكائناتنا الطبيعية ،ال تزال هناك مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية
لالستمتاع بها عبر وسط غرب فيكتوريا ،للمقيمين والزوار على حد سواء.
ستسمح التغييرات التي نجريها لسكان والية فيكتوريا باالستمتاع بالهواء الطلق الرائع والتواصل مع الطبيعة والقيام باألنشطة التي
يحبونها عبر وسط غرب فيكتوريا وذلك في:
•

ثالث منتزهات وطنية جديدة

•

مهمة إلى المنتزهات اإلقليمية القائمة
خمس منتزهات إقليمية جديدة ،وإضافات ّ

•

ومحميات طبيعية
محمية جديدة
ّ
منتزهات ُ ّ

•

ومناطق محمية من غابات الوالية واألراضي العامة األخرى

القيادة وركوب الدراجات في األراضي العامة
ستتمكنون من االستمتاع بجولة بالسيارة ،بما في ذلك قيادة المركبات ذات نظام الدفع الرباعي وركوب الدراجات في المسارات وركوب
المعبدة والمسارات المفتوحة للجمهور.
الدراجات الجبلية وركوب الدراجات الهوائية على جميع الطرق غير
ّ
ستتمتعون في المنتزهات الوطنية والمنتزهات المحمية والمنتزهات اإلقليمية وغابات الوالية بركوب الدراجات الجبلية وركوب الدراجات
على مسارات وطرق أخرى ً
وفقا لما ّ
يحدده مدير األرض.
ّ
والممرات
مستخدمي الطرق
يجب على السائقين وراكبي الدراجات االلتزام بالطرق والمسارات
ِ
ّ
المحددة في جميع األوقات واحترام ُ
األخرى

ّ
والتنزه ومراقبة الطبيعة وتقدير التراث
المشي في األحراش
تقريبا.
ستتمكنون من االستمتاع بالمشي في األحراش والتنزه ومراقبة الطبيعة وتقدير قيمة التراث في جميع األراضي العامة
ً

التخييم في األراضي العامة
المحمية.
ستتمكنون من التخييم في مناطق غابات الوالية
ّ
مخصصة ومناطق
المحمية ،والمنتزهات اإلقليمية ،وفي مخيمات
وستتمكنون بشكل عام من التخييم في المنتزهات الوطنية ،والمنتزهات
ّ
ّ
أخرى ّ
يحددها مدير األرض.
ستكون هناك فرص للتخييم المنتشر في المنتزهات الوطنية الجديدة.
وسيتم دعم
والمحميات إلى تشجيع أعداد متزايدة من الزوار وتحقيق فوائد اقتصادية للمجتمعات المحلية.
سيؤدي المزيد من المنتزهات
ّ
ّ
للمستخدمين من خالل برنامج  Great Outdoorsلفيكتوريا.
ِ
ذلك من خالل تحسين وسائل الراحة ُ
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Wellsford Block
تمت إضافة أكثر من  7000هكتار إلى منتزه  Bendigoاإلقليمي لدعم مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية.
ّ
وتشمل هذه:
•

ّ
والتنزه
المشي في األحراش ومراقبة الطبيعة

•

التخييم

•

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

•

الممرات
ركوب الدراجات في
ّ

•

ركوب الدراجات الجبلية وركوب الدراجات الهوائية

•

المعبدة
ركوب الخيل على الطرق والمسارات غير ُ ّ

•

تجرها الكالب) ،و
تمشية الكالب (بما في ذلك الزالجات التي ّ

•

التنقيب الترفيهي.

ّ
المحددة حتى حزيران/يونيو .2029
جمع الحطب لالستخدام المنزلي من المواقع
سيتم السماح ببعض عمليات َ ْ
ّ
وج ْمع األخشاب ألغراض تجارية.
لن ُيسمح بالصيد الترفيهي َ

Wombat-Macedon Block
في منتزه  Lerderg-Wombatالوطني ومنتزه  Cobaw Conservationومنتزه  ،Hepburn Conservationستتمكنون من
مخصصة وفي مناطق أخرى ً
وفقا لما ّ
يحدده مدير األرض.
التخييم في مخيمات
ّ
في منتزهات  Barksteadو  Spargo Creekو  Blackwoodو  Fingerpostاإلقليمية الجديدة ،واإلضافات إلى منتزه
مخصصة وفي مناطق أخرى ً
وفقا لما ّ
يحدده مدير األرض.
 Hepburnاإلقليمي ،ستتمكنون من التخييم في مخيمات
ّ
ستقوم حكومة والية فيكتوريا بترقية العديد من المخيمات وتطوير مسارات جديدة ُ ّ
ومرافق مسارات المشي ضمن سلسلة
ومحدثة للمشي َ ِ
من المشاريع في هذه المنطقة بتمويل من برنامج  Great Outdoorsلفيكتوريا.

Mount Cole-Pyrenees Block
هكتارا) و Mount
مهمة من غابات الوالية في هذه المنطقة ،بما في ذلك أجزاء من غابات 3099( Pyrenees
ً
تم االحتفاظ بمناطق ّ
ّ
هكتارا) التابعة للوالية ،حيث يمكن لسكان والية فيكتوريا االستمتاع بمجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية بما في ذلك
5037( Cole
ً
التخييم .في منتزهات  Mount Buangorو  Pyreneesالوطنية ومنتزه  Pyreneesاإلقليمي ،ستتمكنون من التخييم في أراضي
المخصصة وفي مناطق أخرى ً
وفقا لما ّ
يحدده مدير األرض.
المخيمات
ّ
ستقوم حكومة والية فيكتوريا بترقية العديد من المخيمات في منطقتي  Mount Coleو  Mount Buangorبما في ذلك المراحيض
سيتم تمويل هذا في إطار برنامج  Great Outdoorsلفيكتوريا.
والمالجئ والالفتات لتعزيز استمتاع الزوار.
ّ
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والمرافق
والممرات
تحسين األماكن العامة
َ ِ
ّ
يعمل برنامج  Great Outdoorsلفيكتوريا على تعزيز السياحة اإلقليمية وجعل من السهل على سكان والية فيكتوريا االستمتاع
بالطبيعة من خالل استثمار  105.6مليون دوالر في مسارات أفضل للمشي ومخيمات ومسالك للمركبات ذات نظام الدفع الرباعي
ومرافق للزوار.
َ ِ
ومرافق
يقوم برنامج  Great Outdoorsلفيكتوريا ببناء مسارات أفضل للمشي ومخيمات ومسالك للمركبات ذات نظام الدفع الرباعي َ ِ
للزوار لتسهيل استكشاف منتزهاتنا لجميع سكان والية فيكتوريا

نبذة عن 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

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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