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اآللیة•

IDEAMAP SUDAN تعریف عن مشروع



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.



 Nuffic منظمة نوفیك
The Sponsor الجھة المنظمة و الممولة للمشاریع 

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

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

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

المنظمة الھولندیة
للتعاون الدولي في مجال

التعلیم
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Donner Organizationالجھة الممولة



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 
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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

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.



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

نظام تخریط متكامل لمناطق الحرمان

THE NAMEعن المشروع

Integrated Deprivation Area Mapping

Integration is a 
keyword

التكاملیة - كلمة مفتاحیة

IDeAMapSudan



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 
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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



الغرض من التدریب - الورشة األولى لنقل المعرفة

تفاصیل ورشة العمل

(2)

الیوم األول•
الیوم الثاني•
الیوم الثالث•



الیوم األول

مقدمة عن البیانات ▪

البیانات المكانیة ، كیف یمكن تمثیل الظواھر الجغرافیة كبیانات ▪

مكانیة (نقطة وخطوط ومضلعات وبیانات نقطیة)

(ما ھي الخریطة؟، أھمیة البیانات المكانیة ، أمثلة علیھا ، ▪

االستخدامات في صنع القرار و التكامل بین المجاالت المختلفة)

جمع البیانات الثانویة▪

▪Google Earth – Open Street Map األسالیب المكانیة

تطبیق عملي▪
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الیوم الثاني
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مقدمة في طرق جمع البیانات▪

جمع البیانات األولیة▪

▪Open Data Kit / KoboToolbox حول

تطبیق عملي ▪
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الیوم الثالث
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االستخدامات المحتملة للبیانات المكانیة في مختلف التخصصات وكیف ▪

یمكن أن تساعد في اتخاذ القرار

منھجیة IdeaMap Sudan لتخریط الحرمان▪

▪IdeaMap Sudan -  نموذج تخریط الحرمان - والیة الخرطوم

Introduction1.1
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MEET THE TEAMأعضاء الفریق

وزارة التنمیة االجتماعیة االتحادیة▪

وزارة النقل االتحادیة▪

وزارة التخطیط العمراني والیة الخرطوم▪

منظمة التنمیة العمرانیة السودانیة▪
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 عسجد جمعة

جولیا آدم

إبراھیم كوشیب

MEET THE TEAMأعضاء الفریق

وزارة التنمیة االجتماعیة االتحادیة▪

وزارة النقل االتحادیة▪

وزارة التخطیط العمراني والیة الخرطوم▪

منظمة التنمیة العمرانیة السودانیة▪
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 فاطمة أحمد

طھ الزاكي

MEET THE TEAMأعضاء الفریق

وزارة التنمیة االجتماعیة االتحادیة▪

وزارة النقل االتحادیة▪

وزارة التخطیط العمراني والیة الخرطوم▪

منظمة التنمیة العمرانیة السودانیة▪
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مروة علي

مصعب عبد هللا

 مصطفى حمزة

MEET THE TEAMأعضاء الفریق

وزارة التنمیة االجتماعیة االتحادیة▪

وزارة النقل االتحادیة▪

وزارة التخطیط العمراني والیة الخرطوم▪

منظمة التنمیة العمرانیة السودانیة▪
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وفاء الھادي

MEET THE TEAMأعضاء الفریق

وزارة التنمیة االجتماعیة االتحادیة▪

وزارة النقل االتحادیة▪

وزارة التخطیط العمراني والیة الخرطوم▪

منظمة التنمیة العمرانیة السودانیة▪
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INTRODUCE YOURSELFعرفنا عنك 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!



ما مدى معرفتك بأنظمة المعلومات الجغرافیة؟
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