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المنطقة

 مؤشرات ربط
المنطقة

 مؤشرات
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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 و
الخدمات

 الحالة 
 اإلجتماعیة و
 اإلقتصادیة

اإلسكان

9 مجاالت لتصنیف عوامل الحرمان

Domains -9 مجاالت للحرمان
Indicator Group– 65 مؤشر



6Kick-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



EXAMPLE - MULTIPLE DEPRIVATION INDEX
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The English Index of Multiple 
Deprivation (IMD) 

based on 39 indicators, organized 
across seven domains,:

10the 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:



11https://dclgapps.communities.gov.uk/imd/iod_index.html 

EXAMPLE - MULTIPLE DEPRIVATION INDEX

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


Online Training

12

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



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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ركز المشروع على تخریط عوامل 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 أھم مؤشرات الحرمان حسب السیاق المحلي تم عقد ورشة ▪

تفاكریة مع  عدد من الخبراء لتوجیھ عمل نموذج خرائط الحرمان 
ایدیاماب سودان

▪

EXPERTS WORKSHOP

تحدید إطار و مؤشرات الحرمان
DEPRIVATION FRAMEWORK AND 
IDENTIFICATION OF INDICATORS
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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
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تحدید عوامل الحرمان حسب السیاق المحلي ●
اطار مؤشرات للخرطوم

الحرمان

جمع البیانات

تخریط مؤشرات 
الحرمان

جمع المعلومات من المصادر المتوفرة و ●
استخدام المصادر المفتوحة للمعلومات لمكانیة

تحلیل البیانات وإنتاج خرائط ●
المؤشرات

ترتیب أھمیة 
المؤشرات

تحلیل احصائي و 
مشاورة الخبراء

دمج المؤشرات 
و انتاج خرائط 

الحرمان



 مؤشرات داخل
المنطقة

 مؤشرات ربط
المنطقة

 مؤشرات
األسرة

مجاالت الحرمان
ا لمؤشرات ایدیاماب سودان 

IdeamapSudan

 Social & 
Economical 
Status

 التوسع
 الحضري

 الغیر مخطط

 المخاطر و
 األصول
  المادیة

 المخاطر و
 األصول

 اإلجتماعیة

  التلوث

 الحوكمة

البنیة التحتیة

 المرافق و
الخدمات

 الحالة 
 اإلجتماعیة و
 اإلقتصادیة

اإلسكان

حسب السیاق المحلي و توفر 
المعلومات



خرائط المخططات التخطیط ال تتطابق مع الوضع القائم.▪

التأخیر في الحصول على البیانات من معظم مصادر البیانات المحلیة ▪

المستھدفة

یؤثر العمل ببیانات غیر كاملة على دقة تحلیل المؤشرات.▪

یستھلك العمل باستخدام البیانات الغیر مكتملة و البیانات مجانیة مفتوحة ▪

المصدر (مثل OSM) مزیًدا من الوقت للمعالجة 

DATA COLLECTION
CHALLENGES WITH EXISTING DATA تحدیات جمع البیانات



IDEAMAPSUDAN - KHARTOUM STATE 
DEPRIVATION MAPS

(B)

● List of Indicators
● Domain maps
● deprivation maps

قائمة المؤشرات●
خرائط المجال●
خرائط الحرمان●
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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: 
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KHARTOUM DEPRIVATION MODEL
LIST OF INDICATORSقائمة المؤشرات - ایدیاماب سودان

 التوسع الحضري الغیر
 مخطط

البنیة التحتیة

المرافق و الخدمات

 المخاطر و األصول
  المادیة

  التلوث

 المخاطر و األصول
 اإلجتماعیة

Building Morphometrics

المجال المؤشر المؤشرالمجال



انتاج خرائط المؤشرات -1 خرائط المجاالت - تحلیل و معالجة بیانات المؤشرات

Financial Services Health Services Commercial Services Recreational Services Educational Services

المرافق و الخدمات



2- دمج خرائط المؤشرات حسب االھمیة و االوزانانتاج خرائط المجاالت

المرافق و الخدمات

33.3

26.7

13.3

20.0

6.7



2- انتاج خرائط المجاالت

 التوسع الحضري الغیر مخطط

المرافق و الخدماتالبنیة التحتیة   المخاطر و األصول المادیة

 المخاطر و األصول اإلجتماعیة  التلوث

 نموذج خریطة عوامل
-3 الحرمان و الھشاشة



 شكراً للمتابعة



▪ 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



▪ 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 
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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▪
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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!


