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مقدمة
 يخول لنا الحق العام في التجول بالسويد االكتشاف والتجول في الطبيعة.
 هذا الحق نفسه الذي يمكننا من اللعب بالغابة والسباحة في البحر وقطف

 الزهور والثمار والفطر طالما كانت غير محمية. بل يمكننا بفضل الحق العام
.في التجول  النوم خارجا في الطبيعة إذا أردنا ذلك

 لكن الحق العام في التجول ليس حقا فقط بل يشمل واجبات أيضاً. عندما
 نكون في الطبيعة فمن المهم أن نضع بعين االعتبار الطبيعة والحيوانات

 ومالكي األراضي والزوار اآلخرين. فال يمكنك على سبيل المثال عبور
 األراضي الفارغة والحدائق واألغراس والحقول التي بها محاصيل تنمو.  كما

.ال يمكنك التنقل بمركبات ذات محرك في الطبيعة

 نفايات اإلنسان غير مرحب بها في الطبيعة حيث يمكن للحيوانات أن يعلقوا
 في أكياس البالستيك وأن يتأذوا من قطع الزجاج أو أن يأكلوا أشياء يعتقدون

 أنها صالحة لألكل. لذلك من المهم أن نأخذ معنا نفاياتنا وأن نرميها في
 المكان الصحيح. يمكنك أيضاً أن تأخذ معك نفايات أخرى إذا عثرت عليها.

.نتحمل المسؤولية معاً لكي يستمر حق التجول العام في العمل كما المعتاد

والنفايات النظافة 
 إذا كنت ترغب في االستمتاع بغطسة منعشة أو غسل أطباق العشاء،

 فبإمكانك استخدام المجاري المائية القريبة منك. إذا كنت ستنظف نفسك،
 فمن المهم استخدام صابون وشامبو غير ضار بالبيئة. نفس الشيء ينطبق
ى األرض وتتخلص من ماء ى مواد التنظيف. وحبذا لو تغسل األطباق عل  عل

 الغسيل بعيًدا عن المجرى المائي. هذا يعني أن األرض لديها الوقت لتصفية
ى البحيرة أو البحر أو النهر .المياه قبل أن تتدفق مرة أخرى إل

 ال تترك أي قمامة أو بقايا طعام أو آثار لنظافتك الشخصية في الطبيعة. ال 
 تتردد في استخدام أي بيت خالء عام،  أو احفر حفرة بمجرفة المرحاض التي

 تحضرها واقضي احتياجاتك هناك. يرجى وضع الورق في كيس ورميه في
.أقرب سلة مهمالت. ال أحد يريد أن يقابله ورق البراز المتطاير في الطبيعة

إشعال النار في الطبيعة
 إذا بدأت معدتك في القرقرة وكنت تتوق لتناول شيء ما، فإن الطبيعة هي
 المكان المثالي لطهي وجبة لذيذة بالفعل. من الجيد بالطبع طهي طعامك

 في مطهاتك في الهواء الطلق، ولكن بفضل حق التجول العام فيمكنك أيًضا
 إشعال النار في الطبيعة طالما ال يوجد حظر إشعال النار في مكان وجودك.

 يجب أن يتم إشعال النار دائًما في ظروف آمنة. يجب أن يكون دائما معك
 شخص بالغ. اختر مكانا ال يكون يشكل خطراً النتشار النار. ال تشعل النار

.أبًدا على سطح صخري أو حيث يوجد خطر إلحاق الضرر بالطبيعة

 ال تتردد في إحضار حطبك للطبيعة ألن أغصان األشجار المتناثرة على
 األرض يمكن أن تكون منازل ومواد بناء لمختلف الحيوانات. ال تقتلع أبًدا
 أغصان األشجار والشجيرات الحية. بجانب النار، من المهم أن يتوفر لديك

 الكثير من الماء.يجب إطفاء النار جيداً قبل مغادرة المكان، وذلك بتركه
 يحترق تماماً أو بخنقه بالرمل أو التراب. ثم صب الكثير من الماء والتأكد من

.عدم وجود جمر أو دخان

لتخييم ا
 ال يوجد شيء أحسن من قضاء ليلة في الطبيعة. بفضل الحق العام في

 التجول، يمكنك التخييم لليلة واحدة أو بضع لياٍل على أرض شخص آخر،
 إذا كنتم بضعة أشخاص. تذكر عدم نصب الخيمة بالقرب من المنزل الذي

 يعيش فيه الناس حتى ال تخاطر بإزعاجهم. ال يجوز الحفر أو البناء أو
 تغيير الطبيعة من أجل تحسين موقع الخيمة.إذا كنت ترغب في التخييم

 مع مجموعة من األشخاص أو تخطط للبقاء عدة ليال، تحرى عن من يملك
.األرض واسأل أوالً

صيد السمك
 إذا كنت ترغب في تجربة حظك في الصيد، فبإمكانك أن تصطاد بمعدات

 يدوية على طول السواحل وفي أكبر خمس بحيرات لدينا، فانيرن، فاتيرن،
 يلمارين، ماالرين، ستورشون. يتطلب الصيد في مياه أخرى رخصة صيد أو

.تصريح
الوطنية المحميات والمتنزهات 

 توجد في السويد العديد من المحميات والمتنزهات الوطنية. وهي موجودة
ى األوساط البيئية القيمة. من المهم التفكير في أنه قد  لحمياة والحفاظ عل

ى الحق العام في التجول بالمحميات  توجد قواعد خاصة يمكنها أن تؤثر عل
ى  والمتنزهات الوطنية.  إنه من واجبك كزائر أن تعرف ما الذي ينطبق عل
 المكان الذي ستذهب إليه في نزهة في الهواء الطلق. غالبا ما تجد الفتات

 عن القوانين السارية في المحمية أو المنتزه أفي المنطقة أو عبر االتصال
.بالبلدية أو مجلس إدراة المقاطعة




