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مفھوم الھشاشة و الحرمان(1)
 The concept of deprivation and 

 vulnerability



▪what is Poverty _ ما ھو الفقر

خط الفقر الدولي▪

 The International Poverty Lines (IPL) 

$1.90 a day

  خط الفقر القومي ▪
The national poverty line  
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كیف یمكننا تعریف الھشاشة و الحرمان؟ 

How can we identify vulnerability and deprivation?

most of the Sudanese experience 
poverty in one form or another, with 
nearly two-third of Sudanese living 
below the national poverty line.



 الحرمان ،
مفھوم متعدد األبعاد
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مفھوم الحرمان یعرف  كظاھرة متعددة األبعاد ال تقتصر على الدخل المادي●
The concept of deprivation understands poverty as a multi-dimensional 
phenomena beyond income poverty 

DEPRIVATION,
A Multi-dimensional Concept

 الصحة

 التعلیم

مستوى المعیشة 
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قد تكون األسر محرومة من الوصول إلى ●

الخدمات األساسیة (مثل المیاه، التعلیم،..) أو 

إیجاد فرص العمل المالئمة،…

 الحرمان ،
مفھوم متعدد األبعاد

DEPRIVATION,
A Multi Dimensional Concept
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قد تكون المجتمعات محرومة من حیث البنیة التحتیة أو توافر ●
المساحات المفتوحة …

 الحرمان ،
مفھوم متعدد األبعاد

DEPRIVATION,
A Multi Dimensional Concept

قد تكون األسر محرومة من مواد ●
السكن المستدامة
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كلما اجتمعت عدة عوامل بمنطقة ▪
معینة فان ذلك یزید من مستوى 

الحرمان بالمنطقة و یكون المجتمع 
أكثر ھشاشة

▪ When several factors of 
deprivation are identified in a 
specific area it will suffer from a 
high level of deprivation 
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كلما اجتمعت عدة عوامل بمنطقة ▪
معینة فان ذلك یزید من مستوى 

الحرمان بالمنطقة و یكون المجتمع 
أكثر ھشاشة

▪ When several factors of 
deprivation are identified in a 
specific area it will suffer from a 
high level of deprivation 
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كلما اجتمعت عدة عوامل بمنطقة ▪
معینة فان ذلك یزید من مستوى 

الحرمان بالمنطقة و یكون المجتمع 
أكثر ھشاشة

 تختلف العوامل المسببة للھشاشة ▪
والحرمان حسب المنطقة



 مؤشرات وعوامل
داخل المنطقة

 مؤشرات وعوامل
ربط المنطقة

  مؤشرات وعوامل
األسرة

مجاالت الحرمان
االطار العام لمؤشرات ایدیاماب سودان 

IdeamapSudan

 Social & 
Economical 
Status

 التوسع
 الحضري

 الغیر مخطط

 المخاطر و
 األصول
  المادیة

 المخاطر و
 األصول

 اإلجتماعیة

  التلوث

 الحوكمة

البنیة التحتیة

 المرافق
والخدمات

 الحالة 
 اإلجتماعیة و
 اإلقتصادیة

اإلسكان

9 مجاالت لتصنیف عوامل الحرمان



11Kick-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



عصف ذھني(2)
 Brainstorming 



In small groups, discuss and write:

1.   What (Problem):

● What are the main factors of deprivation in your 

neighbourhood/ the main issues that affect your 

community? 
(Each person should write 3to5 factors on separate sticky 

notes)

● As a group, cluster ideas into themes. 

● As a group, prioritise top 3 issues.

● As a group, identify one theme to be  addressed.

3.   Who (Community / Decision-Makers):

● Who are the key stakeholders?

● Who can you work with or engage?

2.   Why (Messages):

● Why is this an important issue? What are the 

causes?

4.   How (Data & Information):

● How will this issue be addressed? What types 

of data are needed? 

● How do we collect this data? 

● How do we transform data into information for 

particular stakeholders? (e.g. presentation, 

communication format, data for negotiations)

●



في مجموعات صغیرة _ ناقش و أكتب

3. من (المجتمع / صناع القرار):

من ھم أصحاب المصلحة الرئیسیین؟•
مع من یمكنك العمل أو المشاركة؟•

1. ماذا (المشكلة):

ما ھي أھم عوامل الھشاشة بمنطقتك/ أھم القضایا •
التي تؤثر على مجتمعك؟                    (أكتب من 3 ل 5 

قضایا في ورقة منفصلة)
كمجموعة ، قم بتصنیف األفكار في مجموعات/فئات.•
كمجموعة ، اختر أھم 3 فئات حسب األولویة.•
اختر أحد ھذه الفئات لتقوم بالتعامل معھا.•

2. لماذا (الرسائل):
لماذا تعتبر ھذه الفئة مھمة؟ ما 

ھي األسباب؟

4. كیف (البیانات والمعلومات):

كیف سیتم التعامل مع ھذه العوامل؟ ما ھي أنواع البیانات ●
المطلوبة؟ (مثل اإلحصاءات والصور والخرائط)

كیف نجمع ھذه البیانات؟●
كیف تحول البیانات إلى معلومات ألصحاب المصلحة ●

المعنیین؟ (مثل العرض ، تنسیق االتصال ، البیانات 
للمفاوضات)



في مجموعات صغیرة _ ناقش و أكتب

1. ماذا (المشكلة):

ما ھي أھم عوامل الھشاشة بمنطقتك/ أھم القضایا التي تؤثر على •
مجتمعك؟                    (أكتب من 3 ل 5 قضایا في ورقة منفصلة)

كمجموعة ، قم بتصنیف األفكار في مجموعات/فئات.•
كمجموعة ، اختر أھم 3 فئات حسب األولویة.•
اختر أحد ھذه الفئات لتقوم بالتعامل معھا.•



عرض عمل المجموعات و مناقشتھا 

كیف؟ لماذا؟

من؟ ماذا؟
اسم المنطقة/المناطق: ____________________________________________



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


