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 عرض الحالة:

عديد من أهالي أراكان ال، مما دفع عرض إقليم أراكان منذ التسعينات للعديد من الحمالت العسكرية وحمالت التطهير العرقي تجاه مسلمين الروهينغا في والية أركان بميانمارت

 في عام ماحصل ، وتكررت هذه الحمالت على مرور األعوام التي كانت أشهرها والسعي للحصول على حياة كريمة للهرب من العنف الذي يمارس بحقهم
ً
والتي دفعت  2017مؤخرا

 وكذلك كانت هنالك حمالت  ،شهر فقطأألف شخص للفرار في غضون عدة  700أكثر من 
ً
وحتى أن أولى هذه املجازر  2012وعام  2015وعام  2016عام كل من في  سابقة أيضا

 لم تي وال 1942تعود لعام 
 
 بسبب العزلة السياسية والتكتيم اإلعالمي الذي تفرضه السلطات وتمنع خالله الصحافة من ممارسة  تغط

ً
كل دفع  ،في تلك املنطقة ملها الحرعإعالميا

، فيعيش مايفوق املليون شخص في مخيمات بنغالدش، للخروج املستمر والفرار بأرواحهم والتجأت هذه العوائل إلى العديد من املناطق املتفرقة األركانيين ذلك العوائل واألهالي

 تقطن العديد من العوائل وكذلك
ً
 كانت قد لعديد من العوائل التي وجود افي ماليزيا وأندونيسيا والسودان، باإلضافة ل أيضا

ً
ى البالد العربية في الشرق االوسط إل لجأت قديما

 .األخرى  كالسعودية وقطر والعديد من دول الخليج

من حرمانهم من  التي قد التجؤوا إليها في ظل عدم وجود أوراق رسمية وصعوبة استخالص التصاريح الرسمية وجوازات السفر في هذه البلدانويعاني األهالي والشباب األركانيين  

 لفقرة وحيازة الهوية والتمكن من الحصول على التعليم، ف كالعيش بكرامةساسية اإلنسانية األ  همحقوقكامل  وعدم تمكنهم من حيازة التعليم 
ً
املبادئ والحقوق والواجبات وفقا

 (1)الحق في الحياة بكرامة" املعونة اإلنسانية والحق في الحماية واألمن و حق الناس املتضررين في تلقي يؤكد على"للميثاق اإلنساني ملشروع اسفير  املشتركة

الطويل في استمرار الظلم الحاصل عليهم وعدم لدى األركانيين أحد أكبر العوائق التي أثرت على املدى  مشكلة صعوبة الوصول للتعليم وعدم التمكن من استكماله اعتبرتو 

  ادرالتمكن من طلب املناصرة الكافية والعمل على تلبية احتياجات الشعب األركاني بسبب قلة املتعلمين وعدم وجود الكفاءات الكافية من الكو 
ً
، وهذا مادفع املؤهلة دراسيا

 تعليم الشباب في كافة املجاالت والعلوم.الإلى االهتمام بهذا الجانب بشكل كبير في العقد السابق والسعي لدعم واستكمال األركانيين بشكل عام 

 عملت جمعية أركان و 
ً
على املنح  في هذا الصدد وبذلت الكثير من الجهود من أجل دعم استمرار العملية التعليمية؛ فساعدت الطالب االركانيين على الحصول اإلنسانية أيضا

أقامت العديد من الدورات التدريبية واألنشطة الثقافية والتوعية كما  السكن واملصاريف للطالب، تووفر  الدراسية في كل من تركيا والسودان وماليزيا والعديد من الدول االخرى،

 لنتائج مجموعة من و كفاية الخدمات التعليمية االساسية املوجودة،  ، ولكن رغم ذلك تبقى االحتياجات التعليمية بازدياد في ظل عدمللتأكيد على أهمية التعليم
ً
استنادا

قطاع  على مجموعة من الطلبة والشباب والشابات االركانيين أظهرت النتائج وجود احتياجات كبيرة في 2019االستبيانات وتقييمات االحتياجات التي نفذتها الجمعية من بداية عام 

، جراءات التسجيل الجامعية وتوفير املصاريف الشخصية أثناء الدراسة وتوفير املصاريف الدراسية للطالب الجامعيينإالب وتوفير السكن وتسهيل للطالتعليم كتوفير املنح 

 :اتم الوصول إليهحتياجات االخرى، وهذه بعض من هذه النتائج التي والعديد من اال  ضافة لتوفير الدعم والتوجيه االكاديمي واملساندة النفسية والتربوية للطالب،باإل 

http://www.spherehandbook.org/ar/the-humanitarian-charter/
http://www.spherehandbook.org/ar/the-humanitarian-charter/
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 ملعلومات االستبياناتومن هنا تبرز الحاجة امللحة إلى تنفيذ برامج 
ً
 من ذلك واستنادا

ً
التي تم  تقييم االحتياجات نتائج و  واملسوحات ومشاريع التعليم املختلفة للطالب وانطالقا

 .صاريف الطالبمكفالة تسعى جمعية أركان اإلنسانية لتنفيذ مشروع  التوصل إليها

 

ال يضطر الطالب للعمل أثناء بحيث و ، لزماتهم الشخصية والحياتية خالل فترة دراستهمتلتوفير مساملبالغ األساسية للطالب يعمل هذا املشروع بالدرجة األولى على توفير  حيث 

، مما يساهم بتشجيع هؤالء الطالب وإزالة أحد لتأمين احتياجاتهم دراستهم بل يتمكنوا من استكمال تعليهم بصورة مناسبة ودون االنشغال بتحصيل املصروف الشهري فترة 

وتقديم النصح واملشورى لهم ودعمهم في اتخاذ قرارتهم ، كما سيعمل املشروع على تعيين مشرف أكاديمي للمتابعة مع الطالب جيدبشكل  همعليمتهم العوائق أمام استكمال أ

 .الدراسية وتوفير مايحتاجونه من نصح وتوجيه أكاديمي ومعلومات متعلقة باستكمال دراستهم بشكل رسمي

 

مر وإن أردنا أن نعزز من استجابة أي مجتمع ونقوي وقود هذه األمة التي عليه يقوم املجتمع ومنه يستمد نشاطه املست ألنهم الشباببوتسعى جمعية أراكان اإلنسانية لالهتمام 

 و  ،كيانه وقدراته فالبد من تدريب الشباب فيه ألن نشاطهم متجدد
ً
م حقيقي للمجتمع و  للشعب األراكاني لبناء مستقبل مزدهر انطالقا  والشباببناء هذه النفوس بتحقيق تقدُّ

 صاريف الطالبمكفالة بمشروعها  اإلنسانية جمعية أراكانتقوم  املناسب والعادلبالشكل  لم واملعرفة الالزمة إليهمعوضمان وصول ال

 

ركز على دعم املصاريف الشخصية واملساهمة حيث ي فكرية للطالب ويساهم بخلق اإلبداع لديهمخر فإن أحد أهم األمور املميزة لهذا املشروع أنه يدعم البنية الآوعلى جانب 

الدراسية للدراسة، مما يساعد الطالب على االطالع والدراسة واملذاكرة بشكل أكبر والتفوق واإلبداع في دراستهم وحصولهم على الدرجات واملرتبات بتحقيق التفرغ الكامل 

دراسية العالية وبين صفوف املتفوقين الحالية، مما يسلط الضوء بشكل  غير مباشر على القضية األركانية ويشجع املجتمعات على دعمها ببروز شبابها وطالبها في املرتبات ال

.
ً
 واملبدعين دراسيا

 

 



  

  

 

 تفاصيل المشروع:

 لطالباصاريف  مكفالة  اسم املشروع

 التعليم قطاع املشروع

  شاريعامل مكتب- جمعية أراكان اإلنسانية معّد املشروع

 $ تسعون ألٍف ومئتان دوالر أمريكي 90200 ميزانية املشروع

ال يضطر الطالب للعمل بحيث و ، املبالغ األساسية للطالب لتوفير مستلزماتهم الشخصية والحياتية خالل فترة دراستهمتوفير   فكرة املشروع

أثناء فترة دراستهم بل يتمكنوا من استكمال تعليهم بصورة مناسبة ودون االنشغال بتحصيل املصروف الشهري لتأمين 

ب وإزالة أحد أهم العوائق أمام استكمال تعليمهم بشكل جيد، كما سيعمل احتياجاتهم، مما يساهم بتشجيع هؤالء الطال 

املشروع على تعيين مشرف أكاديمي للمتابعة مع الطالب وتقديم النصح واملشورى لهم ودعمهم في اتخاذ قرارتهم الدراسية وتوفير 

 مي.مايحتاجونه من نصح وتوجيه أكاديمي ومعلومات متعلقة باستكمال دراستهم بشكل رس

 من الطالب الذين يدرسون في تركيا بشكل شهري ملدة سنة. 25تأمين النفقات الشخصية لـ  - هداف املشروعأ

 من الطالب األركانيين الذين يدرسون في تركيا. 25توفير اإلشراف املباشر على مجموعة  -

 للحيازة على التحصيل العلمي املناسبتوفير الدعم االكاديمي والتوجيهي للطالب خالل فترة إقامتهم ومساندتهم  -

 تقوية أوصار األوة واملحبة بين الطالب االراكانيين فيما بينهم وتحفيزهم على مساندة ودعم بعضهم البعض. -

 دعم العملية التعليمية والتحصيل االكاديمي للطالب األركانيين والتشجيع على االهتمام بمناصرة االركانيين ورفع الظلم عنهم -

 تركيا / اسطنبول  ة املستهدفةاملنطق

 الطالب األركانيين املتواجدين في تركيا والذين يكملون تحصيلهم الدراس ي،  الشريحة املستهدفة
ً
 يدرسون على حساب نفقتهم الخاصة. للذينوخصوصا

 سنة للمشروع املدة الزمنية



  

  

 

 املؤسسات التعليمية: الشركاء املحليون 

 املؤسسات التعليمية لتحقيق تكامل في العمل يخدم الطالب االركانيينسيتم التنسيق مع 

 الحكومة التركية:

 ستقوم جمعية أراكان بالتنسيق بشكل رسمي مع الحكومة التركية والقيام بكافة اإلجراءات الرسمية لتنفيذ املشروع.

 الجامعات التركية والجهات التعليمية:

 اإلنسانية للتنسيق الدائم مع الجامعات والجهات التعليمية لضمان مساعدة الطالب بأكبر شكل ممكن.ستسعى جمعية أركان 

  التنسيق مع الجهات الرسمية العتماد املشروع وبدء التنفيذ.  -1 آلية التنفيذ

 .أهم الطالب املحتاجين للمصاريف الشخصية وإعطاء االولوية لعمتحديد  -2

 .ملشروعتنفيذ االالزمة لالتعاقد الكوادر  -3

 .تجهيز العقود التي سيتم توقيعها مع الطالب عند توير منحة املصاريف -4

 .تجهيز قائمة الطالب والتنسيق معهم ووضع خطة تسليم املنح الشهرية -5

 بدء تنفيذ املشروع وتوقيع الطالب على العقود وبدء التسليم الشهري للمنح. -6

 .يم الشهري للمنح وتقديم الدعم األكاديمي املوجه للطالباستمرار املشروع والتسلاإلشراف على  -7

 املراقبة والتقييم للمشروع. -8

 إعداد تقارير املشروع وأرشفة ورقياته. -9

 الرقابة والتقويم

 بـ: جمعيةإدارة املشاريع في ال بيقوم مكت خطة املتابعة والتقييم

-  
ً
 متابعة تنفيذ مراحل املشروع ميدانيا

 التقييم املرحلي والنهائيإعداد تقارير  -

 إلجراء ما يلزم -
ً
 رفع التقارير لإلدارة التنفيذية تباعا



  

  

 

 .عمل املشروعة تشرح مرحليتقارير  - خطة التقارير

 تقرير نهائي عند انتهاء املشروع -

  جمعيةمكتب إدارة املشاريع في ال مسؤول التواصل

projectARAKAN@gmail.com 

 بيان الجدوى:    

 

 

 من املشروعالنتائج املتوقعة 

 من الطالب االركانيين الذين يدرسون في تركيا بمصاريفهم الشخصية ملدة سنة. 25دعم  -

 .والتوجيه األكاديمي للطالب املقيمين في تركياتوفير الدعم الطالبي -

  .للطالب االركانيين ودعم العملية التعليميةتشجيع املؤسسات والجهات الفاعلة في اسطنبول وتركيا على تقديم فرص  -

 المستفيدون من المشروع:        
 املجموعات املستهدفة األطفال ناثاإل  ذكور لا املجموع املستفيدون 

 .الطالب الذين يدروسن في اسطنبول  - %20 %80 من الطالب االركانيين في اسطنبول  25 بشكل مباشر

 .وعوائل الطالبالكوادر املشاركة باملشروع  - %40 %60 - بشكل غير مباشر

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

 كيفية املعالجة التحديات املتوقعة

احتياجات التأكد من تحقيق غاية املشروع واستخدام مبالغ املنح في توفير 

 .الطالب ومساعدتها لهم على استكمال تحصيلهم العلمي بشكل مناسب

استخدامها في مكانها سيتم توقيع عقود مع كامل الطالب تضمن التزامهم وتعهدهم ب

 . العالية للدراسةالصحيح، وتفرغهم وسعيهم للحصول على الدرجات 

 سيتم توظيف مشرفين أكاديمين ليقوموا باملتابعة مع الطالب وتقديم الدعم الالزم لهم.



  

  

 

                                                                                                                                                                                                                               

 الجدول الزمني لتنفيذ المشروع:

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

             التنسيق مع الجهات الرسمية العتماد املشروع

             أهم الطالب املحتاجين للمصاريفتحديد 

             ملشروعتنفيذ االتعاقد الكوادر الالزمة ل

             املصاريفتجهيز العقود التي سيتم توقيعها مع الطالب عند توير منحة 

             تجهيز قائمة الطالب والتنسيق معهم ووضع خطة تسليم املنح

             بدء تنفيذ املشروع وتوقيع الطالب على العقود وبدء التسليم الشهري للمنح

             استمرار املشروع والتسليم الشهري للمنحاإلشراف على 

اقبة               والتقييم للمشروعاملر

             إعداد تقارير املشروع 

 

 

 



  

  

 

 المالية: الدراسة 

 :المشروع اإلجماليةتكاليف  

السعر  دةامل العدد البيان

 اإلفرادي $

 مالحظات السعر اإلجمالي $

 دقيقسيتم ضبط عملية تسليم الرواتب بشكل  60000 200 شهر 12 25 املنحة الشهرية للطالب

  12000 500 شهر 12 2 مشرف أكاديمي

  8400 700 شهر 12 1 محاسب املشروع

  9800 4900 - 2 تكلفة رحلة فصلية للطالب

 تسعون ألٍف ومئتان دوالر أمريكي $ 90200 اإلجمالياملجموع 

 

 

 

 


