
قانون قواعد السلوك في 
الطبيعة السويدية

من حّقك أن تمكث حيُث تشاء في الطبيعة!

ولكّن ليس من حّقك الدخول الى الحدائق أو  
أن تدوس على األراضي المزروعة وإذا لم تكن 

متأكداً إسأل المالك.

من حقك أن تقوم بالشواء في 
الطبيعة، ويُستحسن أن يكون ذلك مع 

العائلة أو األصدقاء!

يجب أن تكون حِذراً وتعرف األماكن التي 
يحّق لك أو اليحّق لك الشواء فيها.

يحّق لك القيام بأشياء كثيرة جداً في الطبيعة!

اليحّق لك أن ترمي شيئاً ما على األرض، يجب أن 
تحمل معك القمامة دائماً عند مغادرتك، تماماً كما 
تفعل في حديقتك الخاصة! )إذا قمت برمّي أشياء 
خارج سلّة النفايات فسيكون عليك أن تدفع غرامة!(

يحّق لك االستحمام والسباحة تقريباً 
أينما ترغب في المياه السويدية!

ولكن اليجوز لك االستحمام في 
أرض شخص آخر!

من حّقك أن تأخذ سيارتك الى المناطق الطبيعية! 
يُسمح لك بالقيادة في الطرق الصغيرة المغطاة 

بالحصى في المناطق الريفية.

اليحّق لك قيادة سيارة أو أي عربة أخرى بمحرّك 
خارج الطريق في أرض عارية!

من حّقك قضاء حاجتك في الطبيعة.

اليحّق لك أن ترمي الورق وقم بتغطية 
الفضالت المتبقية بعد ذهابك الى )الخالء(.

من حّقك أن تقوم بحّرية بجمع ثمار 
العنبية، والتوابل والفطر التي يمكنك 

أنت وعائلتك أكلها أو طبخها!

اليحّق فقط لك أن تجمع جذور 
النباتات أو أن تكسر االغصان!

من حّقك المرور بالمراعي حيث ترعى 
حيوانات في الطبيعة.

ال يجوز أن تنسى غلق البوابة خلفك!

من حّقك وبكل حرية أن تزور المناطق 
الطبيعية المحمية.

لكّن اليجوز أن تتصرف كما ترغب في المناطق 
الطبيعية المحمية. إقرأ بتمّعن الالفتات 

الموجودة في المحميات الطبيعية.

من حّقك التنّقل بحّرية في الطبيعة السويدية، فالحق العام 
للتواجد في الطبيعة موجود لنقوم جميعاً وسويًة برعاية 

مساحاتنا المشتركة!

ليس من حقك إزعاج اآلخرين أو التخريب. ليس مسموحاً أن 
تسبب أية أضرار للغابات أو االرض أو الحيوانات. ويجب أن 

يكون المرء حذراً بشكل خاص في فصل الربيع ألن العديد من 
الحيوانات لديها صغار وهم حساسون ألي ازعاج!

من حّقك قطف العديد من األزهار 
الجميلة التي تراها!

اليجوز قلع جذور األزهار أو من أماكن 
زراعتها. أّن بعض الزهور نادرة ولذلك 

فإن قطف هذه الزهور ممنوع.

يسري في السويد قانون إسمه الحق العام للتواجد في الطبيعة، ويعني ذلك أنه من حق الجميع التنّقل بحّرية في الطبيعة. يجعل قانون الحق 

العام للتواجد في الطبيعة ممكناً أن نستمتع جميعاً بااللتقاء، والشواء، والسباحة، والصيد وجمع الِفطر والعنبيات في الطبيعة.
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