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This project is part of the  
Orange Knowledge Program  
(OKP) funded by the Dutch  

Ministry of Foreign Affairs and  
managed by Nuffic.

1.1 Introduction

یركز المشروع على بناء القدرات والتدریب على تكوین و ▪

استعمال البیانات المكانیة و الخرائط لمناطق الفقر والحرمان 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة وصور األقمار الصناعیة 

وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع 

المدني.

THE OBJECTIVEعن المشروع

▪ The project focuses on capacity building 

and training on creating and using spatial 

data and maps for areas of poverty and 

deprivation using geographic 

information systems and satellite images, 

in cooperation with government 

institutions and civil society 

organizations.
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1.1 Introduction

الھدف ھو تكوین نظام متكامل لتخریط مناطق الحرمان ▪

IDeaMapSudan یربط البیانات الجغرافیة المكانیة بالبیانات 

المجتمعیة واالقتصادیة، مما یساعد على فھم التحدیات والفرص 

المرتبطة بالنزوح و الفقر الحضري لتطویر استراتیجیات 

تخطیط حضري أكثر استدامة تعمل على إعادة اإلعمار 

االجتماعي واالقتصادي في السودان

THE OBJECTIVEعن المشروع

▪ The goal is to create an integrated 

IDeaMapSudan deprivation mapping 

system that links geospatial data with 

societal and economic data, helping to 

understand the challenges and 

opportunities associated with urban 

poverty and displacement to develop 

more sustainable urban planning 

strategies that work on social and 

economic reconstruction in Sudan.



 Nuffic منظمة نوفیك

The Sponsor الجھة المنظمة و الممولة للمشاریع 

برنامجOrange Knowledge Programme OKP)  ھو برنامج تطویر عالمي 
ھولندي، وھو متاح في 54 دولة نامیة.

 ، Nuffic المنظمة الھولندیة للتعاون الدولي في مجال التعلیمOKP  یدیر برنامج
وھي منظمة ھولندیة غیر ربحیة للتعاون الدولي في مجال التعلیم.

مقرھا الھاي بھولندا و من اھم شركائھا وزارة التعلیم والثقافة والعلوم الھولندیة 
ووزارة الخارجیة الھولندیة كممول للبرنامج.

المنظمة الھولندیة
للتعاون الدولي في مجال

التعلیم

Introduction1.1

 STAKEHOLDERSاألطراف الفاعلة



جامعة بروكسل

بلجیكا

Faculty of Geo-Information Science 
and Earth Observation

جامعة توینتي - ھولندا

المركز األفریقي البحاث السكان والصحة - 
كینیا

منظمة التنمیة العمرانیة السودانیة- 
SUDTT

 STAKEHOLDERSاألطراف الفاعلة

Implementing Organizationsالجھات المنفذة 
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جامعة بروكسل

بلجیكا

Faculty of Geo-Information Science 
and Earth Observation

جامعة توینتي - ھولندا

المركز األفریقي البحاث السكان والصحة - 
كینیا

منظمة التنمیة العمرانیة السودانیة- 
SUDTT

وزارة التنمیة
 االجتماعیة 

 وزارة النقل
وزارة التخطیط العمراني

والیة الخرطوم

 STAKEHOLDERSاألطراف الفاعلة

BeneficiariesالمستفیدونImplementing Organizationsالجھات المنفذة 

Introduction1.1



التدریب على استخدام المعلومات المكاینة المتاحة و الخرائط الرقمیة 1.

و ربط البیانات الجغرافیة المكانیة بالبیانات المجتمعیة مما یخلق 

فھماً لتحدیات الفقر الحضري والفرص المتاحة.

تطویر نموذج متكامل لرسم خرائط مناطق الحرمان- والیة 2.

الخرطوم كمنطقة دراسة

نقل المعرفة و نشر الوعي حول اھمیة قواعد البیانات الجغرافیة 3.

لدعم صنع و اتخاذ القرار و توجیھ خطط العمل

.4IDeAMapSudan تطویر قاعدة بیانات لنظام

1. Train a group of young professionals (TOT) to 

co-create and use spatial data on deprived areas to 

frame an ‘Integrated Deprivation Area Mapping 

System’, to support the understanding of the 

challenges and opportunities associated with urban 

poverty.

2. Develop a model for mapping deprivation - 

Khartoum State as a study area

3. Knowledge transfer and raise awareness about the 

importance of geospatial data to support 

decision-making and guide projects and 

interventions.

4. Develop IDeAMapSudan database system

 THE APPROACHاآللیة 

1.1



التدریب على استخدام 
المعلومات المكاینة المتاحة و 

ربطھا بالبیانات المجتمعیة لفھم 
تحدیات الفقر الحضري

تطویر نموذج متكامل لرسم 
خرائط مناطق الحرمان- والیة 

الخرطوم كمنطقة دراسة

نقل المعرفة حول اھمیة 
قواعد البیانات الجغرافیة 
لدعم صنع و اتخاذ القرار 

و توجیھ خطط العمل

 تطویر قاعدة بیانات 

IDeAMapSudan



DEPRIVATION, A MULTI DIMENSIONAL 
CONCEPT

(2)

● Deprivation modelling 
examples

● Ideamap Deprivation 
Framework

أمثلة نمذجة الحرمان●
●Ideamap إطار الحرمان



ما ھو الفقر - كیف نصنف/نحدد الفقراء▪

▪The International Poverty Lines (IPL)  $1.90 a day خط الفقر الدولي
▪The national poverty line                         خط الفقر القومي

12Sudan

?How can we measure Povertyكیف یمكننا تعریف او قیاس الفقر؟ 

most of the Sudanese experience 
poverty in one form or another, with 
nearly two-third of Sudanese living 
below the national poverty line.
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كیف یمكننا تعریف او قیاس الفقر؟

 The national poverty line                         خط الفقر القومي

 بین عامي 2009 و 2014/2015 ، ارتفعت نسبة السكان السودانیین الذین یعیشون في فقر
.، أي تحت خط الفقر الوطني ، من 46.5% في عام 2009 إلى 61.1% في عام 2014

و من المقدر ان یزید أن معدل عدد الفقراء إلى 64.2٪ في عام 2020

في 2009  قُدر خط الفقر بـ 1،365.6 جنیًھا سودانًیا للفرد سنوًیا 
بالنسبة لعام 2014/2015 قدر خط الفقر بـ 5110 جنیًھا للفرد سنوًیا في المناطق الحضریة و 4،044 جنیًھا في 

المناطق الریفیة

نسبة الفقر بالعدد حسب الوالیة



Online Training
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عوامل أخرى لقیاس الفقر

▪

یعتبر الفقر مفھوًما معقًدا وال ینبغي اختزالھ في فقر الدخل فقط

تم إنشاء مؤشر التنمیة البشریة (HDI) في ▪
عام 1990 اللتقاط ثالثة أبعاد إضافیة للتنمیة 
المطلوبة: اإلنجازات في الصحة والتعلیم 
ومستویات المعیشة (مقاسة بإجمالي الدخل 

القومي للفرد).



Online Training

Sudan HDI

15

UNDP Human Development Reports



 الحرمان ،
مفھوم متعدد األبعاد

The concept of deprivation understands poverty as a 
multi-dimensional phenomena beyond income 

poverty  

▪ Households might be deprived in 

terms of durable housing material or 

access to basic services (e.g., water, 

education,..). 

▪ Communities might be deprived in 

terms of infrastructure or availability 

of open spaces.

▪ We can argue that when several 

factors of deprivation are identified 

in a specific area it will suffer from a 

high level of deprivation 16

مفھوم الحرمان یعرف  الفقر كظاھرة متعددة 
األبعاد ال تقتصر على فقر الدخل

قد تكون األسر محرومة من مواد السكن المستدامة أو ▪

الوصول إلى الخدمات األساسیة (مثل المیاه، التعلیم،..).

قد تكون المجتمعات محرومة من حیث البنیة التحتیة أو توافر ▪

المساحات المفتوحة.

یمكننا أن نستنتج أنھ كلما اجتمعت عدة عوامل للحرمان ▪

بمنطقة معینة فان ذلك یزید من مستوى الحرمان بالمنطقة و 

 یكون المجتمع أكثر ھشاشة 

DEPRIVATION,
A Multi Dimensional Concept



EXAMPLE - MULTIPLE DEPRIVATION INDEX

17



The English Index of Multiple 
Deprivation (IMD) 

based on 39 indicators, organized 
across seven domains,:

18the index of multiple deprivation (IMD2019) - seven domains of deprivation

EXAMPLE - MULTIPLE DEPRIVATION INDEX

IMD المؤشر اإلنجلیزي للحرمان المتعدد

مكون من 39 مؤشر ، تم تنظیمھا في سبعة 
مجاالت:
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm
ent_data/file/835115/IoD2019_Statistical_Release.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/835115/IoD2019_Statistical_Release.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/835115/IoD2019_Statistical_Release.pdf


20https://dclgapps.communities.gov.uk/imd/iod_index.html 

EXAMPLE - MULTIPLE DEPRIVATION INDEX

https://dclgapps.communities.gov.uk/imd/iod_index.html


Online Training
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توضیح االنتشار الجغرافي للحرمان▪

تحدید المناطق األكثر حرماناً▪

استطالع مجاالت/عوامل الحرمان في مختلف المناطق▪

مقارنة المناطق حسب الحدود اإلداریة الوالیات-المحلیات▪

تحدید المجتمعات المحرومة▪

النظر في التغییرات في مستویات الحرمان مع مرور ▪

الوقت

ربط الحرمان بظواھر أخرى▪

إمكانیة تطویر نموذج الخرائط إضافة مؤشرات، وتحدیث ▪

البیانات ،

أمثلة لفوائد تخریط الحرمان

EXAMPLE BENEFITS FOR MAPPING DEPRIVATION



Online Training

▪ Explore the geographical spread of 
deprivation

▪ Identifying the most deprived areas

▪ Explore the domains/factors of 
deprivations in different areas

▪ Compare administrative areas (states, 
localities, ..)

▪ Identify deprived communities/people 

▪ looking at changes in deprivation over time 

▪ link deprivation with other phenomenons

▪ Potential to develop the mapping model 
(add newly identified deprivation factors, 
update data, …)

22

توضیح االنتشار الجغرافي للحرمان▪

تحدید المناطق األكثر حرماناً▪

استطالع مجاالت/عوامل الحرمان في مختلف المناطق▪

مقارنة المناطق حسب الحدود اإلداریة الوالیات ، المحلیة ،▪

تحدید المجتمعات المحرومة▪

النظر في التغییرات في مستویات الحرمان مع مرور الوقت▪

ربط الحرمان بظواھر أخرى▪

إمكانیة تطویر نموذج الخرائط إضافة مؤشرات، وتحدیث ▪

البیانات ،

أمثلة لفوائد تخریط الحرمان
EXAMPLE BENEFITS FOR MAPPING 
DEPRIVATION
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▪ Most of the times we do not have 

easy access to data or adequately 

analysed data to reveal the complex 

geographic patterns of multiple 

deprivation

▪ Using GIS & EO to Map Deprivation - 
Open data combined with FOSS 
could be a solution to overcome the 
challenges of data gaps, integration 
and analysis but capacity 
development is required to utilize 
such new and constantly evolving 
sources.

في معظم األوقات ، ال نتمكن من الوصول بسھولة إلى ▪

البیانات أو تحلیل البیانات بشكل كاٍف للكشف عن األنماط 

الجغرافیة  المعقدة للحرمان المتعدد

استخدام نظم المعلومات الجغرافیة و تقنیات رصد االرض ▪

لتخریط الحرمان - یمكن أن تكون البیانات المفتوحة باالضافة 
 (FOSS)الى البرامج المجانیة مفتوحة المصدر

ح

اً للتغلب على تحدیات فجوات البیانات والتكامل ، ولكن تطویر القدرات مطلوب لالستفادة من ھذه المصادر الجدیدة والمتطورة باستمرار.ل

Data availability

 Data Gaps

Data Integration

Data Analysis

Data Sharing

MAPPING DEPRIVATIONتخریط الحرمان 



تجمیع التعداد والمسح

رسم الخرائط المیدانیة

نمذجة الكمبیوتر رقمنة الصور

في معظم األوقات ، ال نتمكن 
من الوصول بسھولة إلى 
البیانات أو تحلیل البیانات 
بشكل كاٍف للكشف عن 
األنماط الجغرافیة  المعقدة 

للحرمان المتعدد

Data availability

 Data Gaps

Data Integration

Data Analysis

Data Sharing

MULTIPLE DEPRIVATION MODELLING



Combining Geospatial Datasets to 
Conceptualize Deprivation

IDEAMAP FRAMEWORK

مؤشرات داخل المنطقة

مؤشرات ربط المنطقة

مؤشرات األسرة

DOMAINS OF DEPRIVATIONSمجاالت الحرمان
The IDEAMAPS approach defines 
deprived areas broadly as settled 
urban spaces that lack physical or 
social assets which support healthy, 
safe, productive living. 

 Social & 
Economical 
Status



مؤشرات داخل المنطقة

مؤشرات ربط
المنطقة 

 مؤشرات
األسرة

Domains -9 مجاالت للحرمان
Indicator Group– 65 مؤشر



27Kick-off Workshop, 12 Jan. 2021

-  الجریمة , السالمة,النزاعات
-  األمن
-  األمن الغذائي , التوزیع و

التغذیة
- فرص سبل العیش
- التنقل
-  رأس المال اإلجتماعي و الھویة
- وصمة العار
-  مبادرات القروض و اإلدخار

-  الكثافة
- التخطیط
- حجم المساحة الخضراء
- المساحات بین المباني
- الغطاء األرضي
-  إستغالل األرض
- وظیفة المبنى
-  المبنى: تكوینھ,إستخدامھ,

الجودة
-  حجم قطعة األرض

 المخاطر و
  األصول المادیة

- التباین البیئي
-  طبیعي: اإلنحدار,مناطق

 الفیضان, الطقس
- االصول الطبیعیة
- أخرى

-  تراكم النفایات
-  التلوث الصناعي
- حجم المساحة الخضراء
- المساحات بین المباني
- الغطاء األرضي
-  إستغالل األرض
- وظیفة المبنى
-  المبنى: تكوینھ,إستخدامھ,

الجودة
-  حجم قطعة األرض

 المخاطر و
 األصول

 اإلجتماعیة
 التوسع

 الحضري الغیر
 مخطط

  التلوث

DOMAINS OF DEPRIVATIONS
 WITHIN AREA LEVELمؤشرات داخل المنطقة
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DOMAINS OF DEPRIVATIONS

- التصریف
-  الطرق و األرصفة
-  إضاءة الطرق
- المواصالت و حركة المرور
-  ادارة المخلفات
-  المیاه و المجاري
-  اخرى

- سھولة الوصول : مالیا 
- سھولة الوصول : إجتماعیا
- :التوفر/المسافة

تجاریا 
محلي
شغل
صحة
 تعلیم
أخرى

- سھولة الوصول للمعلومات
-  إشتمال و مساھمة المجتمع

 المدني و اإلنصاف
-  الفساد و المحاسبة
- االتمویل و البیروقراطیة
-  التخطیط المتكامل
-  السیاسات و  األطر

القانونیة

البنیة التحتیة الحوكمة

 المرافق و
الخدمات

 AREA CONNECT LEVELمؤشرات ربط المنطقة
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- اإلزدحام
- التركیبة السكانیة
-  الخدمات اإلجتماعیة
-  اإلحساس بالحریة
-  الفقر الذاتي
-  الرعایة الصحیة
- التعیین
-  التعلیم
- اإلنجاز

- اإلسكان
- التركیبة السكانیة
-  الخدمات اإلجتماعیة
-  اإلحساس بالحریة
-  الفقر الذاتي
-  الرعایة الصحیة
- التعیین
-  التعلیم
- اإلنجاز

 الحالة اإلجتماعیة و 
 اإلقتصادیة

اإلسكان

DOMAINS OF DEPRIVATIONS
 HOUSEHOLD LEVELمؤشرات األسرة



Deprivation Modeling-
Khartoum State

(A)

● The approach
● Targeted area
● Experts workshop
● Indicators
● Data Collection 
● Analysis
● Developing Indicators 

Maps 

اآللیة●
المنطقة المستھدفة●
ورشة الخبراء●
المؤشرات●
جمع البیانات●
التحلیالت●
تطویر خرائط المؤشرات●
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Understanding of what defines deprivation 

➢ Filling data gaps by combining digital innovations with local knowledge 

Users need assessment in the experts consultation



32

ركز المشروع على تخریط الحرمان بوالیة الخرطوم 

كنموذج و یھدف الى امكانیة تطبیقھ بوالیات أخرى على 

مستوى السودان في المستقبل 

The project focused on mapping 

deprivation in Khartoum State as a model 

and aims to be applied in other states 

within  Sudan in the future

Khartoum State

TARGETED AREA-KHARTOUM STATEالمنطقة المستھدفة - والیة الخرطوم
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 EXTENT OF STUDY AREA-KHARTOUM STATEحدود منطقة الدراسة - والیة الخرطوم

تم تحدید حدود المنطقة المستھدفة للتطبیق بوالیة الخرطوم و التي تغطي غالبیة المناطق الحضریة بالوالیة
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لتحدید مؤشرات الحرمان و توجیھ التطبیق العملي لنموذج خرائط الحرمان تم عقد ▪

ورشة تفاكریة مع  عدد من الخبراء.

EXPERTS WORKSHOP

تحدید إطار و مؤشرات الحرمان
DEPRIVATION FRAMEWORK AND 
IDENTIFICATION OF INDICATORS
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IDEAMAPSUDAN - INDICATORS

 مؤشرات داخل
المنطقة

 مؤشرات
ربط المنطقة

مؤشرات األسرة

According to 
availability of data , 
the first model of 
deprivation is 
developed based on 
6 Domains: 

     



خرائط مخطط التخطیط ال تتطابق مع الوضع الحالي.▪

التأخیر في الحصول على البیانات من معظم مصادر ▪

البیانات المحلیة المستھدفة

یؤثر العمل ببیانات غیر كاملة على دقة تصنیف ▪

المنطقة المحرومة.

یستھلك العمل باستخدام بیانات مجانیة مفتوحة ▪

المصدر (مثل OSM) مزیًدا من الوقت للمعالجة 

المسبقة واالرتباط بالمؤشرات المحلیة

DATA COLLECTION
CHALLENGES WITH EXISTING DATA التحدیات

▪ Planning  scheme  maps  does not match existing situation.

▪ Delay in getting data form most of targeted local data 

sources

▪ Working with incomplete 

data affects the accuracy of 

the classification of 

deprived area.

▪ Working with free open 

source data (eg. OSM) 

consume more time for pre 

processing and link to local 

indicators



IDEAMAPSUDAN - KHARTOUM STATE 
DEPRIVATION MAPS

(B)

● List of Indicators
● Domain maps
● deprivation maps

قائمة المؤشرات●
خرائط المجال●
خرائط الحرمان●
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KHARTOUM DEPRIVATION MODEL
LIST OF INDICATORSقائمة المؤشرات

Building Morphometrics



Online Training
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KHARTOUM DEPRIVATION MODEL
LIST OF INDICATORSقائمة المؤشرات



❖   INPUT
Indicators data set 

  

❖ PROCESSING & ANALYSIS
▪ Data Analysis in GIS (E.g. Euclidean distance)

▪ Rescale of raster (0 undeprived-1 Deprived)

❖ OUTPUT

Indicators maps 

(e.g. distance to schools)

Domains maps - Indicators Processing and Analysis 1- Indicators Maps

Financial Services Health Services Commercial Services Recreational Services Educational Services



▪ Random points - 450 points classifying 
deprived and non deprived areas 
based on local knowledge.

▪ Statistical analysis to verify the 
relevance of the selected indicators 
(Logistic Regression analysis).

Validation of selected Indicators 



Domains maps - Indicators Processing and Analysis 2- Domains Maps

❖   INPUT
Indicators Maps 

❖ PROCESSING & ANALYSIS

To consider the different importance of indicators, Each 
indicator was assigned a weight according to experts feedback

❖ OUTPUT

Domains maps - The Domain map is a weighted map for all 
indicators within each domain
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Services Domain

Education 33.3

Health 26.7

Recreational 13.3

Commercial 20.0

Financial 6.7

The Services Domain considers that deprived areas often lack basic services
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Infrastructure Domain
The Infrastructure Domain considers that deprived areas often lack basic infrastructure

Main Roads 6.67

Bus Station 20.00

Wells 33.33

Power Lines 26.67

Telecom 13.33
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Physical Hazards Domain
This domain considers the existence/absence of physical hazards & assets increases 
vulnerability and acts as factor of deprivation within the area

 Land Surface Temp.

Flood 42.86

Flash flood 28.57

V.Density 14.29

LST 14.28
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Social Hazards Domain
This domain considers the existence/absence of social hazards & assets 
increases vulnerability and acts as factor of deprivation within the area

Street Light 14.3

Police Station 14.3

Livelihood 42.9

food security 28.6
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Contamination Domain
This domain considers the existence of contamination within the area

Air-Pollution 27.27

Industrial 18.18

Smell 9.09

Garbage 36.36

Noise 9.09



Unplanned Urbanization Domain 

The unplanned urbanization domain considers the built-up 
patterns, e.g., deprived areas lack open spaces and have 
often high built-up densities.

Building Density 66.7

Mean Morphology 33.3



▪ The final map of deprivation is an combination of all 
Domains maps

▪ The indicators has different importance based on local 
context 

▪ The indicators were combined based on different weights 
according to experts ranking/weighting 

Final Model of Deprivation 3-

❖   INPUT - Domains Maps 

❖   OUTPUT _Final Deprivation Map

Physical Hazards 14.3

Social Hazards 9.5

Contamination 4.8

Unplanned Urbanization 28.6

Services 23.8

Infrastructure 19.0
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فوائد تخریط الحرمان

توضیح االنتشار الجغرافي للحرمان▪

مقارنة المناطق حسب الحدود اإلداریة (الوالیات ، المحلیة ، ▪

(..

تحدید المناطق األكثر حرماناً▪

تحدید المجتمعات المحرومة▪

استطالع مجاالت/عوامل الحرمان في مختلف المناطق▪
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فوائد تخریط الحرمان

اضافة طبقة الحدود االداریة و الشوارع للخریطة

توضیح االنتشار الجغرافي للحرمان▪

 مقارنة المناطق حسب الحدود اإلداریة (الوالیات ، المحلیة ،▪

(..

تحدید المناطق األكثر حرماناً▪

تحدید المجتمعات المحرومة▪

استطالع مجاالت/عوامل الحرمان في مختلف المناطق▪
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فوائد تخریط الحرمان

اضافة طبقة الحدود االداریة و الشوارع للخریطة

توضیح االنتشار الجغرافي للحرمان▪

مقارنة المناطق حسب الحدود اإلداریة (الوالیات ، المحلیة ، ▪

(..

تحدید المناطق األكثر حرماناً▪

تحدید المجتمعات المحرومة▪

استطالع مجاالت/عوامل الحرمان في مختلف المناطق▪



53

فوائد تخریط الحرمان

توضیح االنتشار الجغرافي للحرمان▪

مقارنة المناطق حسب الحدود اإلداریة (الوالیات ، المحلیة ، ▪

(..

تحدید المناطق األكثر حرماناً▪

استطالع مجاالت/عوامل الحرمان في مختلف المناطق▪
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التوزیع السكاني و الحرمان▪



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!



Open Discussion

44641860



YOUR FEEDBACK MATTERS!

Evaluation Form


