Cemeteries & Crematoria NSW
دليل سريع

احترام ممارسات ومعتقدات السكان األصليين
مع أن مجتمعات السكان األصليين قد تشارك معتقدات مشتركة فإنه ال توجد طقوس ’مو ّحدة‘ تتعلق بالموت أو أسلوب للدفن
ضا
كبيرا بين المجتمعات المختلفة كما أنه قد يكون لألفراد أي ً
يتّبعه جميع السكان األصليون .تتباين الممارسات الثقافية تباي ًنا ً
ممارسات مفضّلة.

الدفن في المقابر

ّ
المتنزهات الوطنية

المقابر التي تديرها مجالس أراضي السكان األصليين
المحلية

ّ
المتنزهات العامة تبعًا للخطوط
يمكن دفن األستراليين األصليين داخل
اإلرشادية المتبّعة لدى إدارة المتنزه المعني.

هناك عدد من مجالس أراضي السكان األصليين المحلية التي تدير مقاير،
وهي موجودة في أماكن مثالية لضمان تف ّهم الرغبات الثقافية للشخص
المتوفى.
تستطيع مجالس أراضي السكان األصليين المحلية أيضًا تقديم معلومات
مفيدة لمديري المقابر األخرى عن الممارسات والمعتقدات الثقافية المحددة
للسكان األصليين في مناطقها المحلية.

المقابر العامة
على مديري المقابر معرفة ما إذا كانت هناك أية ممارسات ثقافية أو دينية
ذات صلة تنطبق عند عرض خدمات بشأن أشخاص متوفين من أبناء
السكان األصليين.
هناك مثالً ممارسة ومعتقد ثقافي مشترك لكثير من السكان األصليين
يقضي بإعدة الجثمان إلى األرض مع:
•
•

دفنه بصورة دائمة
ودفنه بعمق كاف.

اتصل بمكتب البيئة والتراث لمناقشة الخيار.

األراضي التي تتبع الملكية الوطنية
في األراضي المعترف بملكيتها الوطنية (للسكان األصليين) قد يكون
ألصحاب الملكية حقوق في أداء احتفاالت تقليدية على تلك األراضي ،بما
فيها الدفن.
يمكن عقد اتفاقية الستخدام أراضي السكان األصليين حتى إن لم يكن ت ّم
البت بعد بملكيتها الوطنية ،وقد تنص مثل تلك االتفاقية على دفن أفراد من
السكان األصليين في تلك األراضي.

األرض الخاصة الملكية
يمكن دفن الناس في أراضي خاصة الملكية تبعًا لشروط الصحة العامة
وأذون الحكومة المحلية.

المواقع التراثية للسكان األصليين
يحتفظ مكتب التراث والبيئة بسجل مواقع السكان األصليين.

هناك قبول آخذ بالتزايد أيضًا لفكرة حرق الجثمان وذلك يعود للتفضيل
الشخصي.

الدفن في الموطن األصلي

يُستخ َدم السجل لحماية المواقع التراثية للسكان األصليين ،بما فيها مراكز
اإلرساليات السابقة والمقابر في المحميات ومواقع القبور المنفردة للسكان
األصليين.

يفضّل كثير من األستراليين األصليين إعادة المتوفي إلى موطنه األصلي.

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 :
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