
Migratie in beweging

مساعدة العائدين الى بلدهم األصل,لحد اآلن الى:حقيبة لمستقبل جديد.أدوات عالمية"
 وساحاللعاج وأفغانستان وأنغوال وأرمينيا،بوليفيا والبوسنة

وبوركينافاسو وبوروندي والصين والكونغو وإثيوبيا واندونيسيا والعراق

وجورجيا وغانا وغينيا والكاميرون وكينيا وليبيريا وليبيا ومالي والمغرب ومنغوليا

ونيبال ونيجيريا وأوزبكستان،صربيا وسيراليون والسودان وتنزانيا ورواندا وسريالنكا

 وروسيا وفيتنام وأوغندا وجنوبأفريقيا. بلدك أيضا يمكن له ان ينضم الى هذه البلدان.
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”أدوات عالمية”: تحقّيق المشاريع حتّى االن:
300 عائد في حوالي 35 دولة

 تاكسي, مبلّط, معمل نجارة, مكتب ترجمة, صياد السمك, محل لغسل
 مطعم, استئجار ريكشا, رسّام, مجزرة, استئجار كهرباء, محل وشام, شركة

 ورشة الخياطة, صالون لتدريم أظافر اليد, مطعم بيتزا, مكتب سياحة,
 الزراعة, معمل لحامة, شركة سنكريّ, شركة البان, شركة  شباك للبعوض,
 صحفي, صالون حالقة, مزرعة دجاج, مقهى, شركة أطر بالستيكية, قطاع
 استوديوالتصوير, محل عصير, ورشةميكانيك, محلّ بوظة, مقهى اإلنترنت,

 الحفالت, عزّاف, شركة الغوص, شركة كهرباء, محل تصليح الدرّاجة,
 مدرسة لتعليم استخدام الكمبيوتر, محل نسخ, شركة اعمال, زخرفت

 صالون التجميل, مزرعة, استئجار فستان زفاف, كافتيريا, تصليح الكمبيوتر,
مكتب إداريّ, مكتب محامين, استئجار جهاز ستيريو, مخبز, انتاج الطوب,
الغسيل, تصميم مواقع اإلنترنت, محل الكتروني, دار األيتام, محل تجاري.

لألسئلة او االشتراك يمكن االتصال ب«مؤسسة ويريلد وايد»
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«أدوات عالمية«:
 التي تم اختيارها

 طرف االتحاد األوروبي كأحسن مشروع أوروبي لعودة الالجئين الى بلدهم األصل.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel, 
Migratie en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd 
welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status.  

Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc’s 
t.b.v. de terugkeerders.
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دعمنا اكثر من 003 شخص

 في 83 دولة. من مقهى اإلنترنت الى استئجار فستان زفاف وأيضا صالون حالقة ومعمل نجارة ومحل وشام

 ومزرعة دجاج ومعمل لحامة ومكتب محامين ومحل نسخ. كل مشترك لديه خطة خاصة. يمكنك ايضا متابعة

 دوّرة تعليمية عندنا اذا كنت ترغب بتعلم شيء معين. على سبيل المثال لحامة ونجارة وخياطة والكمبيوتر.

انجازاتنا!

من نستطيع مساعدتهم؟

يمكننا مساعدة طالبي

 اللجوء والمقيمون بدون تصريح إقامة وأشخاص منفردون أو

 عائالت الذين يودون العودة الى بالدهم وبحاجة الى دعم مادي.

من نحن؟

«مؤسسة جميع انحاء العالم» مركز

مختص بدعم الالجئين. مؤخرا قد نال مشروع «أدوات عالمية»

 لقب احسن مشروع أوروبي لعودة الالجئين الى بالدهم األصل.

IOM-نتعاون مع ال

IOM ترتّب

رحلتك وتعطيك نقوداً للبداية االولى في بالدك حيث يوجد مكتب

 خاص هناك. IOM يتكلّف أيضا بوصول الصندوق ليصير بين يديك.

هل تريد تأسيس شركة صغيرة في بالدك؟

أو تريد أن تصبح شريكا في مشروع ألهلك أو أصدقائك

 في بالدك؟ وهل تحتاج الى آالت أو موادّ جيدة لذلك المشروع؟

 وال تريد الرجوع بأيدي فارغة؟ أشترك إذن مع «أدوات عالمية«.

كيف نساعد؟

نحن نرسل اليك المواد

في صندوق كبير بعد عودتك الى بلدك وهي عبارة عن مواد

 لبداية جديدة ولكي تكسب نقودك بنفسك. نحن نتكلّف بوصول

 الصندوق إليك. بعد عدّة أسابيع تستطيع بالبدء بمشروعك.

أية موادّ؟

انت تحدد هذا بنفسك.

ّطك مهمة بالنسبة لنا نود بكل سرور مناقشتها معك حتّى  والن خط

ّننا أن نقدّم لك النصائح ونتباحث ولو كنت لست متأكدا بعد, يمك

 عن كيفية مساعدتنا لك. لدينا أجهزة وأدوات مستعملة ونشتري

 ايضا موادّ جديدة التي نراها ضروريّة لبداية جديدة في بالدك.

هل تبحث عن مساعدة عند رجوعك الى بلدك؟
«مؤسسة جميع انحاء العالم» يمكنها ألمساعدة!

نحن نقدم حقيبة لمستقبل جديد.
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مزرعة دجاج في أوغندا.

يتم تعبئة الصندوق.

موادّ لمحل وشام.

معمل لحامة في تنزانيا.

معمل لحامة في بوروندي.

ورشة خياطة في بوروندي.

عائلة تفتح محل تجاري.


