Cemeteries & Crematoria NSW
دليل سريع

الحرق
يحتاج مدير المحرقة إلى إذن بحرق الجثمان قبل قيامه بعملية الحرق .يستطيع متع ّهد الدفن أو من ّفذ الوصيّة تنفيذ الكثير من
الخطوات الالزمة للحصول على ذلك اإلذن.
فيما يلي الخطوات الالزمة للحصول على اإلذن:
•

يقوم منفّذ الوصية أو أقرب أقرباء المتوفى بملء ’إذن بالحرق‘
يؤ ّكد رغبات المتوفى بشأن دفنه

•

يت ّم إعطاء اإلذن إلى الطبيب الذي أصدر الشهادة الطبية التي
تثبت سبب الوفاة

•

يصدر الطبيب شهادة للحرق

•

يؤ ّكد مح ّكم طبي الشهادة ويصدر إذنًا بالحرق.

في بعض الحاالت يمكن أن يصدر شهادة الحرق أحد قضاة التحقيق في
الوفيات المشتبه فيها.
ويجب على مدير المحرقة القيام بأحد األمور التالية بمخلفات الحرق:
•

إعطاؤها إلى مقدّم الطلب (وهو في الغالب أحد أفراد العائلة أو
مؤتمن أو وصي قانوني أو منفذ الوصية)

•

التخلّص منها في أرض مخصصة لطمر مخلفات الحرق

•

التصرف بها بطريقة أخرى.
حفظها أو
ّ

يُتوقّع من مقدّم الطلب أخذ مخلفات الحرق خالل مدة زمنية معقولة .على
مقدّمي الطلبات التأ ّكد من التفاصيل مع مدير المحرقة ألن شروط التوقيت
قد تختلف.

ما الذي يمكن عمله بالرماد
ال توجد أخطار صحية مصاحبة لمناولة الرماد ،إذ أن درجة الحرارة
العالية المستخ َدمة خالل الحرق تجعل الرماد خامدًا.
تبعًا لرغبات المتوفى الشخصية وأية عادات دينية وثقافية ،يمكن فعل ما
يلي بالرماد:

•

طمره في مقبرة في أحد المواقع (بما في ذلك طمره في موقع
عائلي)

•

وضعه في كولمباريوم أو فتحة جدارية في إحدى المقابر

•

نثره في إحدى المقابر

•

نثره على أرض خاصة الملكية

•

نثره في أماكن عامة مثل أحد الشواطئ أو األنهار أو
المتنزهات أو في البحر

•

جرة أو زهرية زخرفية.
حفظه في ّ

هناك بعض الممارسات والمعتقدات الدينية التي ال تؤيّد وضع رماد
الجثامين الحروقة في أشياء حسيّة مثل الحلى الزجاجية الزخرفية أو
المجوهرات.

نثر الرماد
من المهم الحصول على إذن من مالك أو مدير الموقع قبل نثر الرماد فيه.
يُطلب اإلذن من:
•

صاحب األرض ،عند استخدام أرض خاصة الملكية

•

سلطة ائتمانية ،عند استخدام المتنزهات والمحميات التابعة
للوالية

•

المجلس المحلي (البلدية) ،عند استخدام المتنزهات والشواطئ
والمالعب الرياضية.

وال يُطلب الحصول على إذن أو ترخيص من سلطة حماية البيئة لنثر
الرماد .لكن يجب مراعاة قرب نثره من أشخاص آخرين وحساسية أولئك
األشخاص تجاه األمر.

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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