
The exhibition will celebrate the diverse and rich living heritage 
of Sudan and its links to the ancient civilisations.

A) Sudan is a part of the Sahel- The Sub-Saharan strip of 
Africa from which humans first emerged. It is also part 
of the Nile corridor down which humanity left Africa and 
settled through-out the world. All civilisations of mankind 
have found origins in this wonderful country and Sudan 
has inspired and influenced them all.

B) The living heritage of Sudan is as a result a remarkable 
evolution of diversity and unity in its humanity. The 
Western Sudan Community Museums Project has brought 
together this diverse heritage of the Nile and the Sahel 
and explored its history with the communities of Sudan to 
create education and activity centres for all Sudanese to 
learn of their countries value and potential.

C) By exploring the environmental and cultural landscapes of 
Sudan, the project shows the heritage that all Sudanese 
share and which helped create the livelihoods that support 
their modern heritage and life.

D) The project has four main methodologies
• Community involvement by asking- What Do You Want 

to Do in Your Museum?
• Community hands on learning- Developing exhibits 

around living culture and examining its links to past 
heritage. 

• Community Peace Building - Discovering shared 
origins of heritage to show how much of the handcraft, 
livelihoods and environments are shared by different 
people.

• Community Celebration- Creating events and 
education programmes in which different people 
can come together share in their different heritages 
and celebrate their unity in discovering their shared 
heritages of making, songs, dance, and poetry.

E) Throughout Sudan, many collections are at risk due to 
extreme weather conditions, lack of appropriate storage, 
neglect and conflict, and many archives are not easily 
accessible. Sudan Memory’s mission is to help preserve 
this unique heritage and make it accessible for current and 
future generations. More than 100 team members, from 
the various collections, have worked tirelessly to digitise 
thousands of images, pages, films and photos. 

F) To Celebrate the success of this project ICCROM Sharjah is 
supporting an exhibition in the African institute in Sahrjah 
to showcase this work to visitors and the Sudanese 
Diaspora.
• A 7-minute Film - Make a museum- Introduction to The 

Community Museums
• Chosen Films on Sudan Culture- Diversity and Unity
• Exhibition Panels- Intro, Sahel, Community, Making, and 

Celebrations
• AR visit to some Cultural Heritage places working on 

iPhone or iPads

يحتفـــل املعـــرض بالـــراث الحـــي املتنـــوع والغـــي للســـودان وبصالتـــه بالحضـــارات 
القديمـــة.

الســـودان جـــزء مـــن منطقـــة الســـهل - الرشيـــط الواقـــع جنـــوب الصحـــراء يف  أ ( 
يقيـــا والـــذي ظهـــر منـــه اإلنســـان ألول مـــرة. وهـــو أيًضـــا جـــزء مـــن ممـــر  إفر
ــامل.  ــاء العـ ــع أنحـ ــتقروا يف جميـ ــا واسـ يقيـ ــن أفر ــرش مـ ــرج البـ ــث خـ ــل حيـ النيـ
لقـــد وجـــدت كل حضـــارات البرشيـــة أصـــوًل يف هـــذا البلـــد الرائـــع، فقـــد 

ألهمهـــا الســـودان وأثـــر عليهـــا جميًعـــا.

قوامـــه  ملحـــوظ  انســـاين  تطـــور  نتيجـــة  للســـودان  الحـــي  الـــراث  يعتـــر  ب ( 
التنـــوع والوحـــدة. ولهـــذا جمـــع مـــرشوع متاحـــف مجتمـــع غـــرب الســـودان 
يخيـــة  هـــذا الـــراث املتنـــوع لنهـــر النيـــل والســـهل، مستكشـــفاً قيمتـــه التار
ــودانيني  ــع السـ ــة وأنشـــطة لجميـ ــز تعليميـ كـ ــاء مرا ــة وذلـــك إلنشـ واملجتمعيـ

بغيـــة تعرفهـــم علـــى قيمـــة بالدهـــم وإمكاناتهـــا.

مـــن خـــالل استكشـــاف املناظـــر الطبيعيـــة البيئيـــة والثقافيـــة للســـودان، يلقـــي  ت ( 
املـــرشوع الضـــوء علـــى الـــراث الـــذي يشـــرك فيـــه جميـــع الســـودانيني والـــذي 

ـــة. ســـاعد يف خلـــق ســـبل العيـــش الـــي تدعـــم تراثهـــم وحياتهـــم الحديث

وللمـــرشوع أربع منهجيات رئيســـية: ث ( 
يـــد أن تفعل يف متحفك؟	  إرشاك املجتمـــع مـــن خـــالل ســـؤال: مـــاذا تر
التواصـــل والتعليـــم العملـــي - تطويـــر املعـــارض حـــول الثقافـــة الحيـــة 	 

ودراســـة صالتهـــا بالـــراث املـــايض.
بنـــاء الســـالم املجتمعـــي - اكتشـــاف األصـــول املشـــركة للـــراث إلظهـــار 	 

يتقاســـمها  الـــي  والبيئـــات  العيـــش  وســـبل  اليدويـــة  الحـــرف  مقـــدار 
مختلفـــون. أشـــخاص 

ــراد 	  ــن ألفـ ــة يمكـ ــج تعليميـ ــاطات وبرامـ ــق نشـ ــي- خلـ ــال املجتمعـ الحتفـ
مختلفـــني أن يجتمعـــوا فيهـــا للمشـــاركة يف تراثهـــم املتنـــوع والحتفـــال 
والرقـــص  األغـــاين  املشـــرك يف صناعـــة  تراثهـــم  اكتشـــاف  بلقائهـــم يف 

والشـــعر.

تتعـــرض العديـــد مـــن املجموعـــات الراثيـــة للخطـــر يف جميـــع أنحـــاء الســـودان  ج ( 
املناســـب،  غـــر  يـــن  التخز ظـــروف  القاســـية،  الجويـــة  الظـــروف  بســـبب 
واإلهمـــال والـــراع، منـــا ان العديـــد مـــن املحفوظـــات ل يمكـــن الوصـــول 
كـــرة الســـودان هـــي املســـاعدة يف الحفـــاظ  إليهـــا بســـهولة. مهمـــة مـــرشوع ذا
يـــد وجعلـــه يف متنـــاول األجيـــال الحاليـــة واملســـتقبلية.  علـــى هـــذا الـــراث الفر
يـــق، علـــى مختلـــف املجموعـــات،  كـــر مـــن 100 مـــن أعضـــاء الفر فقـــد عمـــل أ

ــور. ــالم والصـ ــات واألفـ ــور والصفحـ ــة آلف الصـ ــل رقمنـ ــن أجـ مـ

واحتفـــاًل بنجـــاح هـــذا املـــرشوع، يقـــوم مكتـــب إيكـــروم اإلقليمـــي يف الشـــارقة  ح ( 
لـــزوار  يقـــي يف الشـــارقة بتقديـــم هـــذا العمـــل  وبالتعـــاون مـــع املركـــز األفر

الســـوداين. املعـــرض والشـــتات 
ــاً - مقدمـــة عـــن متاحـــف املجتمـــع	  فيلـــم مدتـــه 7 دقائـــق - اصنـــع متحفـ
أفـــالم مختـــارة عـــن ثقافة الســـودان - التنوع والوحدة	 
لوحـــات عـــرض - مقدمة، الســـهل، املجتمـــع، الصناعة، والحتفالت	 
يـــة عـــر أجهـــزة 	  نمـــاذج الحقيقـــة املعـــززة ثـــاليث األبعـــاد ملواقـــع تراثيـــة وأثر

ــزة اللوحيـــة. الهاتـــف أو األجهـ

Exhibition
Western Sudan Community Museums 
& A Week Celebrating Green Heritage
ICCROM, The Africa Institute in Sharjah

معـــــرض
مـــروع متاحـــف مجتمـــع غرب الســـودان 

وأسبــــوع االحتفــــال بالتــــراث األخضــــر
يقــــي يف الشــــارقة إيكــــروم، الـمركــــز األفر

Exhibition Concept فكـــرة الــــمعرض
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