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)إزالة األعشاب والنباتات لمنع نشوب حرائق الغابات( الحرقاإلزالة ب

 في فيكتوريا في إشعال النارالمفروضة على والقوانين عديد من القيود تنطبق ال
 ، واألنشطة التجاريةحرقاإلزالة بال، ووالباربيكيو بنار الُمخيَّمما يتعلق 

 .هاوغير

 الحرقاإلزالة ب

التي وحرائق الغابات  نشوباحتمال هذه القيود مهمة للحد من وخاصة في فيكتوريا. ال يضاراألحرق على الب اإلزالة قيود علىالتنطبق 
 .بشكل فعّال هذه القيود يتم إنفاذ، علماً أنه األرواح والممتلكاتيمكن أن تؤدي إلى خسائر في 

الموسمية واتخاذ  وفترات الحظر إلشعال النارأيام الحظر الكامل بعلى دراية  واجميع وسائل اإلعالم المتاحة لتكون وايجب أن تراقب
 اإلجراء المناسب.

ذات الصلة. القوانينيمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول المتطلبات في التشريعات أو وهذه الصفحة دليل فقط. 

 . االتصال بنا، يرجى و مزيد من المعلوماتللحصول على المساعدة أ

 مسئوليتنا. هو منواألراضي العامة المحمية الحرق في غابات الوالية والحدائق الوطنية اإلزالة ب: مالحظة

إلشعال النارفي أيام الحظر الكامل 

 ُ ً يتم وفي أي مكان.  ا، وبالتالي ال يُسمح بهإلشعال النارأيام الحظر الكامل في  الحرقب اإلزالة حظرت ( ترخيص)تصريحتعليق أي  تلقائيا
 لحرق.في تصريح ا ةالموجودوهذا محدد في الشروط  -لحرق ل

مطلوبةالتصاريح  -الموسمية 

سارية المفعول. 2014ق( لعام ائقوانين الغابات )الحماية من الحربموجب  على اشعال النارقيود تكون ال ،خالل فترة الحظر الموسمية

( في اشعال النارقوانين وقيود التعريف في  وامن األراضي العامة )انظر اً كيلومتر 1.5 ضمن التي تقع تنطبق على األراضي الخاصة
 البلديات التالية:

• Gippsland  – Baw Baw Shire،  East Gippsland Shire ، Latrobe City، Wellington Shire

• North East Victoria  –  Alpine Shire،  Benalla Rural City،  Indigo Shire ،Mansfield Shire، 
Mitchell Shire،  Murrindindi Shire،  Strathbogie Shire،  Towong Shire، Wangaratta Rural 

City،  Wodonga City

• Alpine Resorts –  Falls Creek،  Mt Buller،  Mt Hotham.

ً والمجالس البلدية أيض CFAفي مناطق أخرى قد يكون لدى  .اً قيود ا

التقدم بطلب للحصول على  عليكم ، يجبالموسميةالحظر فترات تنطبق فيها  المكان والزمان الذيصة في على أرض خا لإلزالة بالحرق
  ( للحرق.ترخيص)تصريح 

المحلي للحصول على مزيد من المعلومات. (DELWP) دائرة البيئة واألراضي والمياه والتخطيط مكتب واانظر

https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/contact-us
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 )إزالة األعشاب والنباتات لمنع نشوب حرائق الغابات( الحرقاإلزالة ب

ً شروط ترخيص الحرقحدد يس  ، مثل:بها أن تلتزموامعينة يجب  ا

 (fuel-breaks) الخالية من الغطاء النباتي المناطقعرض  •

 واإلطفاء االشعالأيام وقت و •

 شرافاإل •

 إعداد التقارير. •

ً للحرق تلقائي ترخيصيتم تعليق أي   في: ا

 و إلشعال النارأيام الحظر الكامل  •

 بعض األيام األخرى. •

 الموسمية الحظرخارج فترة 

ً شروط الموسميةالحظر فترة خارج نحن ال نفرض  عن  ينمسؤول ونتظل م، فإنكاألراضي الخاصة. ومع ذلكعلى  اإلزالة بالحرق على ا
 وأي أضرار أو عواقب ناتجة عن الحريق أو الهروب من الحريق. الحرائق التي تشعلونهاسالمة ومسؤولية 

 

ً والمجالس البلدية أيض CFAقد يكون لدى   .اً قيود ا

 

 

( للحصول على مساعدة في الترجمة TISإذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية والشفهية )
 الكتابية والشفهية
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