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دليل سريع

الدفن الطبيعي
يو ّفر الدفن الطبيعي أو الدفن األخضر مثوى بسي ًطا ومستدا ًما مسبّبًا أدنى مستوى من التأثير السلبي على البيئة الحرجية.
وهو بديل للدفن التقليدي ويتيح التمازج بين القبر واألراضي الطبيعية المحيطة به.
تتض ّمن عملية الدفن الطبيعي وضع جثمان المتوفى في التراب ليتحلّل
طبيعيًا.

األنصاب التذكارية

ال تعرض جميع المقابر خيار الدفن الطبيعي.

يختلف تخليد ذكرى األموات باختالف المواقع ومديري المقابر .يسمح
مديرو بعض المقابر بما يلي:

إذا كان الدفن الطبيعي هو ما تريده فمن المهم أن تقرأ سياسات المقبرة
وشروطها وأحكامها لكي تعرف ما المسموح به.

•
•

وقد يكون من المفيد أيضًا زيارة الموقع لترى ما إذا كان مظهر المكان
صص للدفن الطبيعي يعجبك.
المخ ّ

شكل األرض الطبيعي
يُعتبر شكل األرض الطبيعي من االعتبارات الهامة لنوع الدفن هذا .للتأ ّكد
من عدم التأثير على البيئة وشكل األرض الطبيعي يجب أن تكون كل
التحول إلى كومبوست.
المواد المستخدمة قابلة للتحلّل األحيائي أو
ّ
مثالً ال يمكن صنع التوابيت أو األجران إالّ من مواد يمكن تحلّلها أحيائيًا
المقوى أو ألواح جزيئات الخشب المرصوص أو
بسرعة مثل الورق
ّ
القصب أو الخيزران أو الخوص.

•

أنصاب تذكارية متحفّظة لمواقع الدفن
شواخص طبيعية تشير إلى مواقع الدفن /مثل نصب صخرة أو
ّ
متوطنة
لوحة خشب أو شجرة أو نبتة
عدم وضع أنصاب تذكارية في موقع الدفن ،بل مالمح تذكارية
بديلة تسجّل أسماء المدفونين.

يسمح مديرون آخرون بترك األرض طبيعية تما ًما بدون أية أنصاب
تذكارية أو شواخص طبيعية أو كلمات تكريمية.
وعلى العموم يت ّم تسجيل مواقع الدفن الطبيعي باستخدام إحداثيات بواسطة
نظام تحديد المواقع عالميًا ( ،)GPSوهو ما يضمن دقة المواقع واإلبقاء
عل األرض بشكلها الطبيعي قدر اإلمكان.

ومن الخيارات الشائعة األخرى للدفن الطبيعي استخدام الكفَن.

مزيد من المعلومات
سقًا
مؤسسة المقابر والمحارق في نيو ساوث ويلز هي هيئة نظامية تأسست بموجب قانون المقابر والمحارق لعام  ،2013وهي توفّر أسلوبًا إسترايتيجيًا ومن ّ
لمديري تقديم خدمات الدفن في نيو ساوث ويلز.
للحصول على معلومات عامة ُزر الموقع اإللكتروني www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
البريد اإللكترونيccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au :
ولمعرفة معلومات أكثر تفصيالً يُرجى االتصال بمدير المقبرة أو المحرقة الذي تفضّله.
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