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1.1 Introduction

یركز المشروع على بناء القدرات والتدریب ▪

على تكوین و استعمال البیانات المكانیة لتخریط 

عوامل الھشاشة و العوز باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافیة وصور األقمار الصناعیة 

وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومیة 

ومنظمات المجتمع المدني.

THE OBJECTIVEعن المشروع

الھدف ھو تكوین نظام متكامل 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



جامعة بروكسل - بلجیكا

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

المنظمة الھولندیة للتعاون 
الدولي في مجال التعلیم
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THE NEEDالحوجة

أھمیة المعلومات لكل األطراف بكل المستویات●

أھمیة المعلومات لتحدید األولویات و دعم القرارات ●
وتوجیھ التدخالت الالزمة

التحدیات _ توفر المعلومات - مشاركة المعلومات ●
و تكاملھا - تحلیل المعلومات



IdeamapSudan                                    ایدیاماب سودان

رقمنة الصور7

نمذجة الكمبیوتر تجمیع التعداد والمسح

رسم الخرائط المیدانیة
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أھمیة المعلومات وتعزیز دور المجتمع●

المعلومات المكانیة و فھم عالقتھا بالظواھر المختلفة●

فھم أھم التحدیات والعوامل التي تزید من ھشاشة مناطقنا و مجتمعاتنا●

التدریب على استخدام تطبیقات جمع المعلومات المیدانیة●

أھداف الورشة



الیوم األول

أھمیة المعلومات ودور البیانات المجتمعیة ▪

كیف نستخدم المعلومات لدعم قضایا مجتمعاتنا▪

 أھمیة الموقع، لماذا؟ - ما ھي المعلومات المكانیة▪

عصف ذھني - ما ھي أھم عوامل الھشاشة بمجتمعاتنا ▪

و أھم المعلومات للتعامل معھا

▪IdeamapSudan- تخریط مناطق الھشاشة
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الیوم الثاني
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جمع البیانات الثانویة▪

▪Open Street Map - المصادر المفتوحة للمعلومات المكانیة

جمع البیانات األولیة▪

▪Open Data Kit / KoboToolbox حول



12

INTRODUCE YOURSELFعرفنا عنك 



شكراً للمتابعة!


