
دة الثقافات نشرة معلومات للجاليات متعدّ

متنّزه بحري مقترح للمنطقة األحيائية البحرية في 
 رصيف هوكسبري

للمحافظة على التنّوع األحيائي وتعزيز ولنغونغ -سيدني-تقترح حكومة نيو ساوث يلز متنّزًها بحريًا جديًدا في منطقة نيوكاسل

 الفوائد االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمجتمع.

المتنّزه البحري المقتَرح موصوف في ورقة مناقشة تبيّن كيفية إدارة 
 فيالتهديدات ذات األولوية للبيئة البحرية والفوائد المجتمعية 

 المنطقة األحيائية البحرية لرصيف هوكسبري.

محميات  10موقعًا منها  25يتألّف المتنّزه البحري المقتَرح من 
التوّسع البحري لمتنّزه موقعًا جديًدا وزيادة في  14مائية حالية و

  والخريطة على صفحة تالية(. 1بودي الوطني )القائمة 

: المواقع في المتنّزه البحري المقتَرح 1القائمة

الشمال إلى الجنوب(من المواقع )

نورا ِهدبيرد آيالند

فورسترزتاغرا باي

السفينة الحربية األسترالية 
 السابقة أداليد

بودي

بارنجوي ِهدليون آيالند

لونغ ريفنارابين ِهد

نورث هاربركابج تري باي

كامب كوڨتشاودر باي

كوجي -برونتي نيلسن بارك

تورا بوينتكايب بنكس

شيبروكبوت هاربر

 البحري الحاجز الصغريكريك كابج تري
 االصطناعي

الجزر الخمس )فايف آيالندز( المتنّزه الوطني الملكي

مناطق مّد محميّة

كيف ستتّم إدارة المواقع؟

تم إعدادها  واحدةموقعًا بموجب خطة إدارة  25ستتّم إدارة الـ 

 2يبيّن الجزء . 2014المناطق البحرية لعام  إدارة قانونبموجب 

 25ورقة المناقشة مسّودة أهداف اإلدارة لكل واحد من الـ من 

، والتهديدات بذاته موقعوهي تساعد على شرح سبب اختيار  موقعًا،

التي يحاول الموقع مواجهتها، والفوائد المجتمعية المتوقّع أن 

 يعززها. 

إلدارة كل موقع في المتنّزه البحري المقترح.  مناطقسوف تُستخَدم 

ناطق هي: مناطق محميّة، ومناطق أنواع مقترحة للمهناك ثالثة 

من  2خاصة. تضم القائمة في الجزء أغراض  ومناطقمحافظة، 

معلومات عن ما يمكنك وما ال يمكنك أن تقوم به في ورقة المناقشة 

 كل موقع.

قد تتغيّر المناطق واألهداف والقواعد اإلدارية في كل موقع تبعًا 

ت الخاصة بالمتنّزه البحري النهائي.المجتمع والمحصال لمالحظات

Arabic
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ة معلومات  ح للمنطقة   -نشر َ ه البحري المقنر
زّ ياألحيائية المتنز ي رصيف هوكسنر

ز
 البحرية ف

ي نيو ساوث ويلز                                                                                                                                    
 سلطة إدارة المناطق البحرية فز

 : أنواع المناطق المقترحة2القائمة 

 الوصف نوع المنطقة

تعزيز التنّوع األحيائي في الموقع وكذلك   منطقة محميّة
تحقيق مجموعة من الفوائد البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

األخرى، تبعًا لألهداف الموضوعة للموقع 
يمكن القيام بمجموعة من األنشطة المعني. 

في نوع المنطقة هذا بما في ذلك الغطس 
بجهاز التنفّس والغطس بأنبوب التنفّس 

والسباحة واستخدام القوارب. هناك تقييد 
على صيد األسماك واألنشطة فائقة النشاط 

األخرى ما لم يتّم التصريح بها بطريقة 
أخرى، مثالً ألغراض البحث والمراقبة أو 

ستخدام الثقافي من جانب السكان لال
 األصليين.

تعزيز بعض جوانب التنّوع األحيائي في  محافظة منطقة 
الموقع وفي نفس الوقت تحقيق فوائد 

اقتصادية تنسجم مع التنمية المستدامة بيئيًا، 
وتحديًدا لالستخدام الثقافي من جانب 

السكان األصليين وصيد الكركند وصيد 
)األبالوني( من جانب الصائدين أذن البحر 

 التجاريين وألغراض االستجمام.

منطقة أغراض 
  خاصة

مواجهة تهديد محّدد أو تعزيز استخدام 
محّدد في الموقع. مثالً لتمكين القيام بصيد 
األسماك ألغراض االستجمام أو ألغراض 
الغطس بجهاز التنفّس فقط )لتقليل احتمال 

ية األصناف التأّزم االجتماعي(، أو لحما
التي تعيش في مناطق المّد بهدف مواجهة 
المخاطر المعتدلة من جانب من يقومون 

 بجمع هذه األصناف يدويًا.

 من الذين قد يتأثروا باالقتراح؟

قد يؤثّر االقتراح على بعض صائدي األسماك ألغراض االستجمام 
ومستخدمي القوارب وصائدي األسماك التجاريين الذين يستخدمون 

 موقعًا. 25الـ 
 

سوف نعمل مع هذه المجموعات المتأثرة باالقتراح للحّد من تأثيراته 
مقابل التي قد تلزم و/أو التنازالت  التعادلعند اإلمكان ومناقشة 

 الفوائد.

 ما هي الخطوات التالية؟

سوف ترشد مالحظاتك االقتراح النهائي للمتنّزه البحري الذي 
  ستدرسه حكومة نيو ساوث ويلز.

 
ستظل القواعد الحالية قيد التطبيق ولن يتّم تنفيذ أية مقترحات إلى 
أن تعلن حكومة نيو ساوث ويلز  نتائج االستشارات بشأن المتنّزه 

 البحري المقتَرح.

 

 

  اعرف المزيد

لقد تّمت ترجمة معلومات على أساس المواقع إلى سبع لغات، وهي 
وعبر  البحرية بالمناطقالموقع اإللكتروني الخاص موجودة في 

النساء ، هيئة نيو ساوث ويلز متعّددة الثقافاتالمؤسسات التالية: 
الجمعية ، مركز موارد المهاجرين المجتمعي، اآلسيويات العامالت

 .اإلسالمية اللبنانية
 

تتوفّر أيًضا مجموعة من المواد )باللغة اإلنجليزية( في الموقع 
ية اإللكتروني الخاص بالمناطق البحر

https://www.marine.nsw.gov.au 
 وهي تشمل ما يلي: 

 ورقة المناقشة •
o  ملّخص رئيسي والسياق والمنهج - 1الجزء 
o  مقترحات المواقع - 2الجزء 

تبيّن أماكن المواقع واألنشطة التي يُسمح  خارطة تفاعلية •
 بها فيها.

سوف يتم عقد جلسات معلومات في المنطقة خالل فترة االستشارات 
لمساعدة األهالي على فهم االقتراح وكيفية تقديم آرائهم فيه. راجع 
 الموقع اإللكتروني الخاص بالمناطق البحرية للمزيد من التفاصيل.

 قُل رأيك

موقعًا وتغييرات  25بشأن الـ  وجهات نظركنطلب الوقوف على 
 اإلدارة المقترحة لكٍل منها.

 
النساء تستطيع المؤسسات التالية مساعدتك على تقديم مالحظاتك: 

الجمعية ، مركز موارد المهاجرين المجتمعي، اآلسيويات العامالت
 . اإلسالمية اللبنانية

 
 

 يمكنك تقديم مالحظاتك مباشرة:
 في الموقع  على اإلنترنت •

 www.marine.nsw.gov.auأو 

 إلى: بالبريد •
تعزيز المحافظة على التنّوع األحيائي البحري  -عرض 

 -في المنطقة األحيائية البحرية في رصيف هوكسبري 
 ورقة المناقشة

NSW Marine Estate Management Authority 
Locked Bag 1 

Nelson Bay NSW 2315 

ة بأية طريقة أخرى ألي غرض، بشرط أن تنّوه بأن سلطة إدارة المناطق البحرية في نيو ساوث يلز هي المالكة. إعفاء حكومة نيو ساوث ويلز عبر دائرة الصناعة. يجوز لك نسخ وتوزيع هذه النشرة والتعامل بها بحريّ  ©

ي، فإنه يجب تذكير مستخِدمي هذه النشرة بالتأّكد من أن ذي يحصل في الميدان المعرفمن المسؤولية: المعلومات التي تتصمنها هذه النشرة هي على أساس المعرفة والفهم المتوفَّرين وقت كتابتها. إالّ أنه نظًرا للتقّدم ال

 هي أحدث المعلومات والتأّكد من صالحية المعلومات من الجهة التي أعّدت النشرة أو من مستشار خاص يستخدمه المستخِدم. المعلومات التي يعتمدون عليها 

INT18/120743 -  لـ  ©. الصور 2018ساوث يلزالنشر من جانب سلطة إدارة المناطق البحرية في نيوiStock.com/openyourap/shells1. 

https://www.marine.nsw.gov.au/key-initiatives/hawkesbury-shelf-marine-assessment
http://multicultural.nsw.gov.au/
http://www.awatw.org.au/
http://www.awatw.org.au/
http://www.cmrc.com.au/
http://www.lma.org.au/
http://www.lma.org.au/
https://www.marine.nsw.gov.au/key-initiatives/hawkesbury-shelf-marine-assessment
http://www.awatw.org.au/
http://www.awatw.org.au/
http://www.cmrc.com.au/
http://www.lma.org.au/
http://www.lma.org.au/
http://www.marine.nsw.gov.au/key-initiatives/hawkesbury-shelf-marine-assessment
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ي -أسئلة يشيع طرحها                               ي رصيف هوكسنر
ح للمنطقة األحيائية البحرية فز َ ه البحري المقنر زّ  المتنز

 
 : خارطة مواقع المتنّزه البحري المقتَرح1الشكل 

 

 

 

 

ي نيو ساوث يلز           
 سلطة إدارة المناطق البحرية فز
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                             أسئلة يشيع طرحها - المتنه البحري المقنح للمنطقة األحيائية البحرية ف رصيف هوكسني 
 

الشكل 1: خارطة مواقع المتنزه البحري المقترح 
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املفتاح
املواقع البحرية املقرتحة

23 مركزا مستقال

IPA 1 منطقة مد محمية

1 موقع حاجز صخري اصطناعي

املناطق املقرتحة

منطقة محمية

منطقة محافظة

منطقة أغراض خاصة

 املنطقة األحيائية البحرية يف رصيف 
هوكسربي )مكتب األمواه يف نيو ساوث ويلز(

متزنه وطين / محمية طبيعية

IPA
حاجز صخري اصطناعي يف نيوكاسل

حاجز صخري اصطناعي يف سيدين 

حاجز صخري اصطناعي جنوب سيدين

حاجز صخري اصطناعي يف ولنغونغ

        سلطة إدارة المناطق البحرية ف نيو ساوث يلز 




