
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 عرض الحالة:

 عن عدم وجود حقوقهم األساسية   املعيشة،  وصعوبة اإلنسانية األوضاع سوء تحتمسلمين أراكان  يعيش
ً
لعيش بكرامة كحيازة هوية شخصية وتوفر بقية لفضال

باإلضافة لتعرض البعض للتعذيب واملمارسات العنيفة  ،األخرى  الحياتية الطبيعيةالحقوق اإلنسانية من وجود وطن أو مكان والحصول على التعليم والخدمات 

 لهذه العملية العنصرية والقتل والتعرض العرقي الحاصل على 
ً
أهالي ومسلمين أراكان، إلجبارهم على ترك وطنهم األصلي من قبل حكومة بورما، ويقف العالم مشاهدا

هذه االهالي إال أنه لم يتم توفير االموال والدعم الالزم لساندة امللس األمم املتحدة بالقضية واملطالبة بتوفير الدعم و ورغم تعاطف العديد من الدول وتكلم مج

 ملساندة أهالي مسلمين أراكان.

بالتعليم إال في القليل من الدول التي توفر فرص حيث لحد اآلن يعاني األراكانيين من صعوبة في استخراج األوراق الرسمية وال يحصلون على حقوقهم األساسية 

 
ً
، بينما يوجد البعض مثل السودان وتركيا تقدم بعض التسهيالت في هذا الصدد مما يتيح للطالب مماثلة، حيث أن هناك بعض الدول تمنعهم من التعليم أساسا

 .األراكانيين من استكمال تعليمهم بصورة طبيعية

 وتقديم التسهيالت من اجل حصول كامل الطالب األركانيين على التعليم بصورة عادلة اإلنسانية أراكان جمعية تسعى ولذلك
ً
، تجلت أحد أهم هذه إلى املساندة أيضا

  الخطوات من خالل قيام الجمعية باستئجار سكن طالبي لألركانيين في مدينة اسطنبول بتركيا وتجهيزه ودعوة الطالب إليه واإلشراف على ذلك
ً
السكن وتسعى حاليا

وتوفير ظروف أفضل لهذه الطالب مع البيئة الجيدة التي  دعم املصاريف الشهرية التشغيلية للسكنلتحقيق استقرار للطالب وتنمية هذا املشروع من خالل 

 .التعليم في تركيا تساعدهم على تحصيل

 لنتائج مجموعة من االستبيانات وتقييمات 
ً
على مجموعة من الطلبة الشباب والشابات االركانيين  2019االحتياجات التي نفذتها الجمعية من بداية عام واستنادا

صاريف الشخصية أثناء أظهرت النتائج وجود احتياجات كبيرة في قطاع التعليم كتوفير املنح للطالب وتوفير السكن وتسهيل إجراءات التسجيل الجامعية وتوفير امل

الحتياجات املصاريف الدراسية للطالب الجامعيين، باإلضافة لتوفير الدعم والتوجيه االكاديمي واملساندة النفسية والتربوية للطالب، والعديد من ا الدراسة وتوفير

ريف تشغيل هذا السكن:االخرى، وهذه بعض من هذه النتائج التي تم الوصول إليها والتي أرشدتنا إلى تنفيذ املشروع التالي بتوفير السكن للطالب ودعم مصا  
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 تفاصيل المشروع:

 دعم مصاريف سكن الطالب باسطنبول  اسم املشروع

 قطاع التعليم قطاع املشروع

  شاريعامل مكتب- جمعية أراكان اإلنسانية معّد املشروع

 مائتين وثمانية وأربعون ألف ومئة ليرة تركية 248100 ميزانية املشروع

 املشروعفكرة 

( جمعية أراكان اإلنسانية في اسطنبول تشرف عليه  الذي طالبيالسكن دعم املصاريف التشغيلية لل
ً
مركز للطالب ليكون )املجهز حاليا

الحاليين وفرصة أخرى للطالب املستقبليين بالسكن فيه ضمن الظروف والشروط التي يوفرها هذا السكن من اإلشراف واملساعدة 

 .األكاديمية

 هداف املشروعأ

 طالبي بشكل مستقر ودائم للطالب األركانيينالسكن لل دعم املصاريف التشغيلية الشهرية -

 .توفير اإلشراف املباشر على سكن الطالب واملساعدة على تعاون الطلبة في بينهم -

 مساندتهم للحيازة على التحصيل العلمي املناسبخالل فترة إقامتهم و  توفير الدعم االكاديمي والتوجيهي للطالب -

 .القدوم واستكمال تعليمهم  علىن بحيث يشجع بقية الطالب االركانيي في تركيا سكن طالبي دائمتأسيس  -

 بايرام باشا /اسطنبول تركيا/  املنطقة املستهدفة

 املتواجدين في تركياالطالب األركانيين  الشريحة املستهدفة

 سنة للمشروع املدة الزمنية

 الشركاء املحليون 

 :بناءمالك ال

 .بصورة رسمية استئجار السكن ودفع مصاريفه بشكل شهري واالتفاق على  بالسكن الخاص بناءمالك اليتم التنسيق مع 

 :تركيةالالحكومة 

 وتفعيله بشكل دائم.لتوثيق السكن التركية والقيام بكافة اإلجراءات الرسمية ستقوم جمعية أراكان بالتنسيق بشكل رسمي مع الحكومة 



 
 

 
 

 آلية التنفيذ

  التنسيق مع الجهات الرسمية العتماد املشروع وبدء التنفيذ. -1

 .وحاجيات تشغيل السكن الالزمة الشراءتجهيز قوائم  -2

 التعاقد مع الكوادر الالزمة لتنفيذ املشروع. -3

 البدء بتقديم الدعم الالزم ملصاريف السكن. -4

 وتوفر كافة احتياجاتهالسكن الطالبي  على اإلشراف -5

 .تقديم خدمات اإلشراف والتوجيه والدعم األكاديمي -6

 .املراقبة والتقييم للمشروع -7

 .املشروع وأرشفة ورقياتهعداد تقارير إ -8

 والتقويمالرقابة 

 بـ: جمعيةإدارة املشاريع في ال بيقوم مكت خطة املتابعة والتقييم

-  
ً
 متابعة تنفيذ مراحل املشروع ميدانيا

 للمشروعإعداد تقارير التقييم  -

 إلجراء ما يلزم -
ً
 رفع التقارير لإلدارة التنفيذية تباعا

  .انتهاء املشروعمالي عند رير اتق - خطة التقارير

 تقرير نهائي عند انتهاء املشروع -

  جمعيةمكتب إدارة املشاريع في ال مسؤول التواصل

projectARAKAN@gmail.com 



 
 

 
 

 بيان الجدوى:    

 

 

 من املشروعالنتائج املتوقعة 

 .ملدة سنة بايرام باشامجهز في اسطنبول  طالبالسكن لل توفير املصاريف الخدمية التشغيلية -

 .طالب 100ا يزيد عن ملسكن الطالبي بشكل دائم وتوفيره تفعيل ال -

   .% 25الطالب األراكانيين على القدوم والدراسة في تركيا بنسبة تزيد عن تشجيع  -

                                                                                                                                                                                                                                   

 الجدول الزمني لتنفيذ المشروع:

 سنة املرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التنسيق مع الجهات الرسمية العتماد املشروع وبدء التنفيذ

             تجهيز قوائم الشراء وحاجيات تشغيل السكن الالزمة

             التعاقد مع الكوادر الالزمة لتنفيذ املشروع

             ملصاريف السكنتقديم الدعم الالزم 

             السكن الطالبي وتوفر كافة احتياجاته على اإلشراف

             تقديم خدمات اإلشراف والتوجيه والدعم األكاديمي

             املراقبة والتقييم للمشروع

             إعداد تقارير املشروع 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 المستفيدون من المشروع:

 املجموعات املستهدفة األطفال   النساء الذكور  املجموع املستفيدون 

 من الطالب األراكانيين  115مايقارب  بشكل مباشر

 املتواجدين في تركيا واسطنبول 

 باإلضافة لجميع  - - % 100
ً
الطالب الذين سيأتون مستقبال

 للدراسة في تركيا

وجميع  وعوائلهم لخاصة بالجمعيةالكوادر ا %35 %25 %40 - بشكل غير مباشر

 األركانيين اآلخرين

 تحديات والمخاطر المحتملة التي قد تعيق تنفيذ المشروع وآليات معالجتها:ال

 كيفية املعالجة التحديات املتوقعة

وتم اختيار مكان مناسب في منطقة بايرام بشا ضمن  مستأجرللطالب حالي مجهز سكن يوجد   سكنصعوبة إيجاد مكان مناسب ملكان ال

والية اسطنبول والتي تعتبر مركز وقريبة على أغلب املوصاالت املؤدية إلى الجامعات والعديد من 

 املناطق، 

 املشاكلجل ضبط السكن وضمان عدم حصول أوضع العديد من اللوائح والضوابط من تم  ضبط السكن واإلشراف على الطالب

 مع الطالب



 
 

 
 

 

  المالية:الدراسة 

 :المشروع الكليةتكاليف  

السعر  الوحدة العدد البيان

 TLاإلفرادي 

 مالحظات ليرة تركيالسعر اإلجمالي 

  26400 2200 شهر 12 آجار السكن

  3000 250 شهر 12 فاتورة كهرباء

  900 75 شهر 12 فاتورة انترنت

  6000 500 شهر 12 فاتورة غاز

  1800 150 شهر 12 فاتورة مياه

 )منظفات، مناديل، أكياس، شوك ومالعق، سفر طعام، صابون( 18000 1500 شهر 12 مصاريف مواد التنظيف والخدمات للسكن

  96000 8000 شهر 12 مصاريف الطعام للسكن

  42000 3500 راتب شهر 12*1 مشرف إداري 

  54000 4500 راتب شهر 12*1 موجه أكاديمي

 ليرة تركيةتين وثمانية وأربعون ألف ومئة مائ 248100 لمشروعاملجموع النهائي ل

 


