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مرحباً بكم يف منظمة )IOGT-NTO( لالمتناع عن املسكرات
 تشكل منظمة )IOGT-NTO( جزءاً من الحركة العاملية لالمتناع عن املسكرات. نحن يف السويد مستقلون سياسيا

ً ودينياً. ولدينا ما يقرب من 27 ألف عضو و8 مقاطعات و400 جمعية يف جميع أرجاء السويد.

األهداف
يشكل الكحول أحد أكرب مشاكلنا االجتامعية. إذ يقف عائقاً أمام حرية الناس وتقدمهم الشخيص وصحتهم. وهدفنا هو أال يتأذى أحد بسبب الكحول أو بقية املخدرات، سواء يف 

السويد أو يف أي بقعة أخرى يف العامل، وأن يتمكن الناس من أن يحيوا حياة مليئة بالحرية ولها معنى وأن يحققوا أحالمهم.  

ونحن نعمل لتحقيق هدفنا عىل التأثري يف سياسة الكحول، فنحن نتحدى هيمنة الكحول، وهي هيمنة بالغة القوة يف السويد، وندعم ونشجع األناس الراغبني يف الفكاك من أَْس 

اإلدمان أو الذين تأثروا سلباً بسبب رشب شخص آخر.

حركة شعبية دميقراطية
 منظمة )IOGT-NTO( خاضعة لقرارات أعضائها. والعضو هو ذلك الشخص الذي يقبل من خالل توقيعه بقسم

 العضوية لدينا ويدفع رسوم العضوية. 

)IOGT-NTO( قسم العضوية يف منظمة
 أقسم أنني بوصفي عضواً يف منظمة )IOGT-NTO( سأعمل إليجاد مجتمع أفضل انطالقاً إىل مبادئ حركة

 )IOGT-NTO(. وأقسم بالتايل عىل أن أحيا ممتنعاً عن املسكرات امتناعاً تاماً، 

 أي أال أتعاطى املرشوبات الكحولية ذات النسبة الكحولية البالغة أكرث من 2.25 بالنسبة املئوية الحجمية أو

 املخدرات أو السموم األخرى ذات األثر املسكر

تبلغ رسوم العضوية 150 كرون سنوياً، ولكنك ُتنح أول عام خصامً بقيمة 100 كرون ولن تدفع سوى 50 كرون. ادفع

 رسوم العضوية عن طريق تحويل 150/50 كرون عن طريق السويش عىل رقم 1236713135.  اكتب IOGT )مساحة(

 الرقم الشخيص )مساحة( االسم

 



وميكنك بوصفك عضواً االنضامم إىل إحدى الجمعيات. وأنتم 

األعضاء هن من يقرر ما الذي تريدون عمله يف جمعيتكم، 

ما دمتم تتبعون مبادئ الدميقراطية والتضامن واالمتناع عن 

املسكرات املعمول بها يف منظمة )IOGT-NTO(، وميكنك 

قراءة املزيد عن هذه املبادئ أدناه.

تضم منظمة )IOGT-NTO( نحو 400 جمعية يف السويد. 

ولكل جمعية عدة اجتامعات ولقاءات عىل مدار العام، ولكنها 

تعقد أيضاً اجتامعاً سنوياً يف شهر شباط/فرباير فيقوم األعضاء 

مثالً باختيار مجلس إدارة الجمعية ويقررون نوع نشاط 

الجمعية. 

وميكنك بوصفك عضواً تقديم اقرتاحات مكتوبة وإبداء رأيك يف 

الجمعية يف جميع االجتامعات، ومن حقك أيضاً التصويت يف االجتامع 

السنوي للجمعية. 

وتتجمع الجمعيات الناشطة ضمن منطقٍة جغرافيٍة ما يف إطار 

املقاطعة. ومجلس إدارة املقاطعة مسئول عن القضايا املشرتكة 

بني جميع الجمعيات يف املنطقة، ويُنتََخب يف اجتامع سنوي 

يعقد خالل الفرتة آذار/مارس - نيسان/أبريل. وترسل كل جمعية 

ممثلني اثنني عىل األقل إىل اجتامع املقاطعة السنوي. 

IOGT-( علامً بأن املؤتر هو أعىل هيئة لصنع القرار يف منظمة

NTO(. وينعقد مرة كل عامني. وترسل املقاطعات إىل املؤتر ممثلني 

)وكالء(، ويبلغ عددهم إجامالً 100 شخص. ويتخذون القرارات بشأن أهداف 

ومنو منظمة )IOGT-NTO( عىل املدى البعيد. 

ويُرحب بحضور جميع األعضاء اجتامع املقاطعة السنوي واملؤتر. يحق 

لك يف اجتامع املقاطعة السنوي املؤتر التعبري بوصفك عضواً عن رأيك، 

ولكن ال ميكنك التصويت عىل املقرتحات إال إن انْتُِخبْت ممثالً عن 

جمعيتك أو مقاطعتك.   



)IOGT-NTO( حركة
)NSF(و )ًللشباب يف سن 13-26 عاما( )UNF(و )ًلألطفال حتى سن 13 عاما( )Junis(و )IOGT-NTO( منظمة 

 )الكشافة( يشكلون معاً حركة تُسمى حركة )IOGT-NTO(. فنحن نشرتك يف مبادئ الدميقراطية والتضامن واالمتناع عن املسكرات، ولدينا معاً حوايل 50 ألف عضو ومئات الجمعيات النشطة يف 
جميع أرجاء السويد. 

كام أن لحركة )IOGT-NTO( أنشطة واسعة النطاق يف خمسة عرش دولة - مع 23 منظمة رشيكة محلية. وميتد العمل الدويل من العمل الصحي الوقايئ والتعليم ومكافحة الفقر إىل العمل يف 

مجال الترشيعات والسياسات.

مبادئنا
تنطلق حركة )IOGT-NTO( يف عملها من ثالث أفكار أساسية، وهي مبادئنا:

الدميقراطية

جميع الناس متساوون يف القيمة ولهم نفس الحق يف التأثري يف تقدم املجتمع. إننا نعمل لتحقيق مجتمع دميقراطي يتحىل باملقومات املتساوية لتحقيق التطور الشخيص والحرية واملشاركة. الفرصة متاحة يف 

إطار حركة )IOGT-NTO( أمام جميع األعضاء إليصال صوتهم، وينطلق نشاطنا من رغبات األعضاء.

التضامن

يربط الناَس اعتامُدهم عىل بعض ويتحملون مسئولية إنسانية، سواء حيال جيل اليوم أو أجيال املستقبل. إن العامل الذي يتمتع فيه الجميع بالرفاه واألمان رشط أسايس لتحقيق التطور الشخيص والتامسك. 

ونحن نريد من خالل نشاطنا بناء الوحدة عىل أساس املساواة - محلياً ووطنياً وعاملياً. 

االمتناع عن املسكرات

إننا نختار أثناء كفاحنا من أجل عامل أفضل حياة خالية من الكحول واملخدرات األخرى ألنها تشكل عبئاً عىل كل من األفراد واملجتمع يف العموم وتشكل عقبة أمام التنمية البرشية. من خالل موقفنا املتمثل 
َحاوة الشخصية ونشاطنا فإننا نتحدى هيمنة الكحول. إننا نلهم الناس لجعل حياتهم خالية من املسكرات. يف الصَّ

!)IOGT-NTO(1 مرحبا بك بوصفك عضواً يف منظمة
عضويتك مهمة ألننا بحاجة ألن نكون عدداً كبرياً نقف معاً مساندين فكرة تحقيق مجتمع خاٍل من الكحول واملخدرات األخرى. 

وتعني العضوية بالنسبة لك بوصفك عضواً من األعضاء فرصاً طيبًة لاللتقاء واألنشطة املسلية وتناول الفيكا )fika( والكثري من الضحك. نأمل أن تشعر أنك بلغت هدفك.


