
     

 

                               
 
 

  النشأة

 حيث أصدر رئيس الوزراء آنذاك قرارًا بتاريخ 1977تعود فكرة إنشاء مركز لالستشعار عن بعد لمعام 
 إلنشاء مركز تدريب يعنى بتطبيقات تكنولوجيا اإلستشعار عن بعد بالسودان وتكوين لجنة 26/2/1977

أوكمت ىذه الميمة لممجمس القومي لمبحوث الذي أنشأ المركز القومي لإلستشعار . قومية لإلستشعار عن بعد
م عندما تحول المجمس 1997في عام . عن بعد وجعل لو مقرًا مؤقتًا في كمية اليندسة جامعة الخرطوم

القومي لمبحوث إلى المركز القومي لمبحوث، أصدر قرارًا بتحويل المركز القومي لإلستشعار عن بعد إلى 
 .الييئة الفنية لإلستشعار عن بعد بحيث تكون تابعًة لو

 . والتي بدرىا تحولت إلى معيد أبحاث عموم الزالزل1995انشئت وحدة أبحاث عموم الزالزل في العام 
تم دمج كل من ىيئة اإلستشعار عن بعد ومعيد أبحاث عموم الزالزل ليصبحا ىيئة اإلستشعار عن بعد وعموم 

 .2013الزالزل في العام 
تنشط ىيئة اإلستشعار عن بعد في القيام بابحاث في مجال اإلستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية 

كما تقدم الييئة خدمات ذات قيمة في مجال إدارة . لتطبيقات تكنولوجيا الموارد الطبيعية والبيئية والكوارث
 .الموارد الطبيعية، واإلستشعار عن بعد، ونظم المعمومات الجغرافية، ونظام تحديد المواقع ونقل التكنولوجيا

الموظفين ىم منخمفيات عممية .  موظف بدوام كامل موزعين عمى اقساميا المختمفة45يعمل بالييئة حوالي 
وذوي  (الجيولوجيا والجغرافيا، والزراعة، واليندسة، والغابات، عموم الحاسب اآللي، وما إلى ذلك)مختمفة 

باإلضافة إلى الموظفين الدائمين، كما تتعاون مع درجة  (دكتوراه، ماجستير وبكالوريوس)الدرجات العممية 
 .عالية من الكفاءة الخبرات المحمية واإلقميمية عمى الطمب

 

 

 هيئة اإلستشعار عن بعد وعموم الزالزل

أحمد حسين حسن بدرالدين . د: مدير الهيئة



 الهيئةهداف أ 

إقتراح السياسات العامة في مجال عموم وتكنولوجيا الفضاء واإلستشعار عن بعد ونظم المعمومات  .1
 .الجغرافية

 .إجراء البحوث العممية في مجال عموم وتكنولوجيا الفضاء .2
التنسيق الفني لمجيود والمناشط المتعمقة بتكنولوجيا الفضاء واإلستفادة من الخبرات المحمية واألجنبية  .3

 .والتدريب في مجال عموم وتكنولوجيا الفضاء
 .ربط السودان بالمراكز والمؤسسات اإلقميمية والدولية التي تعمل في مجاالت عموم وتكنولوجيا الفضاء .4
 .إجراء البحوث العممية في مجال عموم الزالزل .5
 .جمع وتصنيف معمومات الزالزل في السودان والدول المجاورة .6
 .التعاون مع الدول المجاورة والمراكز والجامعات األوروبية لتطوير المعرفة في مجال عموم الزالزل .7
 .التعاون مع المراكز والجامعات المحمية لتطوير البحث في مجال عموم الزالزل .8
 .تطوير ونشر المعرفة في مجال الرصد الزالزل ومجابية المخاطر الزلزالية .9

 .تقديم اإلستشارات الفنية والخدمات لألفراد والمؤسسات المحمية واألجنبية .10
  الهيئةأقسام ووحدات 

 .قسم رصد وتخريط الموارد الطبيعية .1
 .قسم دراسات الكوارث واإلنذار المبكر .2
 .قسم عموم الزالزل .3
 .قسم تقانات الفضاء .4
 .قسم الجيوفيزياء والتراكيب الجيولوجية .5
 .وحدة البيانات الوطنية .6
 .وحدة التدريب .7

 
 

  بناء وتطوير المعرفة بنظم اإلستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية وتطبيقاتيا في مجال الموارد
 . الطبيعية

 إجراء البحوث  في مجال إستخدام اإلستشعار عن بعد إلدارة الموارد الطبيعية . 

 :قسم رصد وتخريط الموارد الطبيعية .1

 



 تطوير طرق إلنتاج الخرائط الموضوعية لمموارد الطبيعية . 
 رصد ومراقبة الموارد الطبيعية . 
 بناء قاعدة بيانات لمموارد الطبيعية . 
 مساعدة الجيات المختمفة في تنفيذ المشاريع القومية واإلستشارات . 
  التدريب ورفع الوعي في  تطبيقات اإلستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية في مجال الموارد

 . الطبيعية
 وضع التوصيات لممساعدة في وضع االستراتيجيات إلدارة الموارد الطبيعية من قبل متخذي القرار . 

 
 

 السودانيبناء وتطوير قاعدة بيانات الكوارث ف . 
 بناء ونقل وتوطين نظم األنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث . 
 تقدير المخاطر واألضرار الناتجة عن الكوارث . 
 التعاون مع المؤسسات النظيرة محميًا واقميميًا ودوليًا . 
 دارة الكوارث  . رفع الوعى بدور تقانات الفضاء في درء المخاطر وا 

 
 

  القيام بابحاث ودراسات فى مجال الزالزل االرضية والعموم الطبيعية والتطبيقية المتعمقة بيا وتصنيف
 .معمومات الزالزل

 إنشاء قاعدة بيانات لممعمومات الزلزالية. 
 تطوير المعرفة بأىمية العموم الزلزالية وعالقتيا المباشرة بالمشاريع اإلنشائية. 
 طين تقنيات الزالزل عبر تفعيل االتفاقيات والبرتوكوالت اإلقميمية والعالميةؤنقل وت. 
 التعاون مع المؤسسات النظيرة محميًا واقميميًا ودوليًا . 

 
 

 الحصول عمى بيانات وصور اإلستشعار عن بعد المتنوعة ومعالجتيا . 
 أرشفة البيانات الرقمية والخطية. 
 السودانيتطوير طرق معالجة بيانات اإلستشعار عن بعد بما يتناسب  مع اإلستخدامات ف . 

 :قسم دراسات الكوارث واإلنذار المبكر .2

 

 :قسم عموم الزالزل .3

 

 :قسم تقانات الفضاء .4

 



 إستخدام ومتابعة تطورات تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية . 
 وضع المقاييس وضبط الجودة لبيانات اإلستشعار عن بعد وبيانات نظم المعمومات الجغرافية. 
 وضع المقاييس وضبط الجودة لألنظمة والبرمجيات والمعدات . 
 

 
 بحاث الجيوفيزيائية والتركيبية لكل المناطق النشطة زلزالياألالقيام بالدراسات وا. 
 دراسة تفصيمية لمناطق السدود والمنشئات الكبري وتوفير المعمومات الجيوفيزيائية.  
 إبتكار طرق حديثة إلعداد خرائط جيولوجية وتركيبية . 
 دراسة عالقات التراكيب التكتونيو والجيولوجية والزلزالية بالمناطق الضعيفة. 
 السودان والدول المجاورهيتحديد نطاقات الزالزل ف . 
 تحديد تاثير اليزات الكبيرة والخفيفو عمى الطبقات العميا لمقشرة األرضية. 
 التعاون مع المؤسسات ذات الصمة محميًا واقميميًا ودوليًا . 

 :وحدة البيانات الوطنية
 تحميل البيانات الزلزالية العالمية المستقبمة من مركز المعمومات بفيينا. 
  إنتاج معمومات خاصة بمواقع وأنواع الزالزل عمى مستوى العمم وتصنيفيا حسب المواصفات والمعايير

 .العممية العالمية
 توفير معمومات الزالزل الثراء البحث العممي. 

 :وحدة التدريب
 إعداد مفردات الكورسات التدريبية . 
 تنسيق التدريب حسب أنواعو ومستوياتو المختمفة . 
 إدارة موقع ىيئة اإلستشعار عن بعد وعموم الزالزل بالشبكة العالمية. 

 الجاريةالمشاريع البحثية  

  تكامل بيانات جاذبية االقمار الصناعية وصور االستشعار عن بعد متعدده المصادر لمتقييم التكتوني
 .قميمي والكشف عن الموارد المعدنية والمياه في اواسط وشرق السودانإلا
 تقييم ومعالجة مخاطر مخمفات التعدين العشوائي عمي مصادر المياه والبيئة. 
 واثيوبيا السودان بين الحدودية لممنطقة الطبيعية الموارد وتخريط تقييم. 
  مدرمانأبمنطقة  (تحت السطحية )دراسو ظاىرة المياه العالقة. 

 :قسم الجيوفيزياء والتراكيب الجيولوجية .5

 



 إلنجازات ا

   :مشاريع البحوث
  2007تقييم التوسع العمراني في مدينة الخرطوم. 
 2008-2005 تقييم تردي األراضي ورسم الخرائط في الواليات الشمالية وشمال مشروع الجزيرة.  
  2008قاعدة بيانات الموارد الطبيعية لوالية الخرطوم. 
  2008رصد تدىور الغابات وتغيرات الغطاء النباتي داخل حزام الصمغ العربي في واليات كردفان. 
  (مشروع حصاد المياه). 2008قاعدة بيانات شبكة الصرف الصحي والسودان. 
  2009رصد وتخريط الحرائق في حديقة الدندر الوطنية عام. 
 تطبيق نظم المعمومات الجغرافية في خدمات المرافق.  
 نتاج الخرائط الطبوغرافية من بيانات االستشعار عن بعد   .تحديث وا 

 :نشر الوعي
  شتراك معإل نظمت الييئة با2004في عام UNOOSA  وبالتعاون مع وكالة الفضاء األوروبية ورشة

  .عمل إقميمية في الخرطوم بالسودان
  شتراك مع الشبكة البينية ألسالمية لعموم الفضاءإل نظمت الييئة با2005عام ISNET  ورشة عمل

  .دولية في الخرطوم، السودان
  استضافت ىيئة اإلستشعار عن بعد االجتماع الخامس لمديري مراكز اإلستشعار عن 2010في عام 

 .بعد في المنطقة العربية
  استضافت ىيئة االستشعار عن بعد2011في عام  UN-SPIDER  البعثة اإلستشارية التقنية ورشة

  .عمل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء إلدارة المخاطر والكوارث
 :اإلستشارات

تقدم ىيئة اإلستشعار عن بعد خدمات قيمة في مجال إدارة الموارد الطبيعية، واالستشعار عن بعد ونظم 
 :، بعض األمثمة من االستشارات التي نفذىا ىيئة االستشعار عن بعدGPS المعمومات الجغرافية وتكنولوجيا

  رسم خرائط الغطاء األرضي لمسودان، وىي جزء من مشروع منظمة األغذية والزراعة لتخريط الغطاء
المنتج من المشروع عبارة عن قاعدة بيانات الغطاء النباتي في أفريقيا . 2003النباتي في أفريقيا عام 
  .(MADE) متعددة األغراض لمبيئة

  رسم خرائط وتقييم موارد المياه الجوفية(مشروع أم درمان الزراعيAAAID ،2003، السودان )  . 
  لصالح2004رسم خرائط استخدام األراضي حول حديقة الدندر الوطنية، عام ، HCENR.  



  لصالح شركة 2005تقييم الموارد الطبيعية المحتممة لمتنمية الزراعية في منطقة وادي المقدم لمعام ،
  .شريان الشمال

  ،2006تحديد المناطق المعرضة لفيضان نير القاش باستخدام صور األقمار الصناعية عالية الدقة  ،
  .لصالح مشروع تنمية والصندوق

  تقييم استخدامات الموارد الطبيعية األراضي لمتخطيط وتنمية منطقة أبيي لبرنامج إعادة تأىيل منطقة
  . ، لصالح منظمة ميرسي كور2007العام  ARRP التداخل

  لصالح مشروع حصاد المياه، وزارة . 2008إنشاء قاعدة بيانات شبكة التصريف المائي لمسودان
  .الموارد المائية والري

  ؛ لصالح البنك الدولي2008تحديد المرجعية لقاعدة الموارد الطبيعية استخدام االراضي لدارفور لمعام.  
  لبرنامج غرب السودان2009تقييم وقاعدة بيانات لمموارد الطبيعية لكردفان إلدارة المراعي   IFAD.  
  تم تنفيذ المشروع من قبل ىيئة االستشعار عن بعد . 2011تحديث الغطاء األرضي لمسودان لمعام

  .السودان FAO SIFSIA بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة
  ،2011قاعدة بيانات الموارد الطبيعية لوالية سنار بالتعاون مع مركز السودان لميندسة المعمومات . 
 الشراكات/ التعاون 

 : عمى المستوى القطري هيئة االستشعار عن بعد لديها اتفاقيات مع
  السودان– ىيئة البحوث الجيولوجية. 
  والية الخرطوم- وزارة التخطيط العمراني. 

 : مستوى عال من التعاون مع المعاهد التالية
  (المؤسسة الوطنية لمغابات ، دائرة استخدم األراضي واألمالك )وزارة الزراعة. 
 وزارة الري والموارد المائية. 
 معاىد بجامعة الخرطوم ، معيد IES و DADACS. 
  اقسام وكميات بجامعة الخرطوم ، قسم ىندسة المساحة، كمية الجغرافيا، قسم الجيولوجيا والتربة والبيئة

 .والغابات ونفس الشيء مع جامعة السودان
 اتفاقية تعاون العقد مع ىيئة البحوث الجيولوجية في مجال المعدات الجيوفيزيائية ، بيانات رصد الزالزل . 
 التعاون مع إدارة جامعة الجيولوجيا من الخرطوم . 

 :عمى المستوى اإلقميمي والدولي
 الييئة العامة لالستشعار عن بعد في سوريا ( GORS ) . 



 الشبكة اإلسالمية المشتركة المعنية بتسخير العمم والتكنولوجيا الفضاء  (ISNET ). 
 لجنة أبحاث الفضاء واعالي الغالف الجوي، باكستان (SUPARCO). 
 عضو التجمع العربي لمراكز االستشعار عن بعد. 
 مركز التنسيق لبرامج(UNOOSA) في مجال تكنولوجيا الفضاء. 
  القاىرة ، والتي تعطي - التعاون واالتفاق مع المعيد الوطني ألبحاث عمم الفمك والجيوفيزياء ، حموان

 .فرصة لتبادل البيانات، الدورات التدريبية والمشاريع المشتركة واإلشراف عمييا
 

 وسائل اإلتصال 

الخرطوم – المركز القومي لمبحوث :       الموقع
 الخرطوم    11111 2404     :.ب. ص

 + 249  183  770176  : تمفون
          772766  183  249 + 

 + 249  183  770701   : فاكس
 rssa@ncr.gov.sd:    كترونياإللبريد ال
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