
ارشيف الثورة السودانية

بيان الغرض

، والتي أّدت لتغيير ج,,ذري في2018في ما يتعلّق باألحداث التي تكّشفت منذ التاسع عشر من شهر ديسمبر للعام 
المشهد السياسي السوداني، تبيّن أن كماً هائالً من الوث,,ائق ال,,تي تم ت,,داولها، وعلى وج,,ه الخص,,وص على وس,,ائل
التواصل اإلجتماعي، قد تركت أثراً هاماً على حراك الشعب السوداني ولقد سهامت في تصعيده بصورة ملموسة.

عليه، ولِتميز هذا النوع من اإلعالم بالطبيعة الهشة المؤقتة، إن الب,احثين الس,ودانيين واألج,انب يعت,برون أن,ه من
األهمية بمكان تسجيل شواهد أحداث األشهر األربع الماضية )صوراً فوتوغرافية وفيديوهات( باإلضافة للبيان,,ات
السياسة الصادرة عن جميع الجهات )نصوص، رسوم، عالمات، صور، إشارات، أغاني، فيديوهات، الخ( والتي

ضها لضياٍع اليُمِكن التعاطي معه.  تم تداولها في السودان وذلك قبل تعرُّ

مؤسسة بحثية عام,,ة تتب,,ع للمجلس الوط,,ني  , الخرطوم )المعهد الفرنسي للبحوث بالسودان، هو CEDEJسيطبق 
الفرنسي للبحث العلمي( قاِعدة البيانات  التي يتم توفيرها عن طريق المركز بالخرطوم كحافظ للت,,اريخ الس,,وداني

للمعه,د الفرنس,ي للبح,وث ب,الخرطوم، وبحكم تواج,ده بالس,ودان، خ,برة طويل,ة ب,إجراء وأداة للبحوث المستقبلية.
 البحوث بدولتي السودان وجنوب السودان.

مهام أرشيف ثورة السودان

أ( الجمع

أولى مهام أرشيف ث,ورة الس,ودان هي جم,ع الوث,ائق، الترك,يز على أك,بر ق,در من المص,ادر، فيم,ا يتعل,ق•

 باإلنتماء السياسي والجغرافيا.

 , الخرطوم بمهام تنسيق المتعلقة بجمع الوثائق.CEDEJسيقوم •

ب( األرشيفة

سيتم خلق قاعدة بيانات لكل الوثائق المتعلقة للمرحعية بحيث أن يصبح العثور على المجموع,ة بإس,تخدام•

مختلف المعايير )التواريخ، األمكان، الخ( عملية سلسة.

- AGSسيتم خل,ق منص,ة - ممول,ة من قب,ل ش,ركة • من  ش,أنها التمكين من رف,ع مختل,ف أن,واع الوث,ائق 

د من عرضها بأمان. )نصوص، رسوم، عالمات، صور، إشارات، أغاني، فيديوهات، الخ( مع النأكُّ

 ت( المشاركة

ستكون قاعدة بيانات أرش,,يف ث,ورة الس,ودان متاح,ة للجمي,ع، وبن,,اًء على إس,تقرار الوض,ع السياس,,ي في•

السودان، فإن توفر القاعدة يؤسس لتع,اوٍن ق,ادم م,ع ك,ل المؤسس,ات الس,ودانية ال,تي ق,د ت,رغب في ذل,ك
مسقبالً.

 -الخرطوم بمهم,ة جم,ع وتنس,يق البيان,ات م,ع ض,مان إمكاني,ة الوص,ول لقاع,دة بيان,اتCEDEJوسيقوم •

أرشيف ثورة السودان وإستخدامها فقط لألغراض غير التجارية.

AGSكأفضل الحلول على المدي القصير، سيتم إستضافة قاعدة البيانات على خادم تم توفيره عير شركة •

 لحين التمكُّن من إيجاد حل ُمستدام. وذلك



تعليمات أرشيف ثورة السودان
 الوثائقنوعيات أ( 

سيتم إختيار المستندات وفقاً لتوافقها التاريخي مع األخذ في اإلعتبار أن سيولة الوضع بالس,,ودان تقتض,,ي•

جمع أكبر طيف من المستندات، بينما يبقى وضع التطورات الالحقة قيد اإلنتظار.

.يُفّضل إرسال المستند من قبل ُمنتجه لتفادي المسائل الُمتعلِّقة بحقوق الملكية.•

ب( كيفية إرسال الوثائق

: من الممكن أن•

كمل,ف[, sudanrevolutionarchive@gmail.com] يرسال الواثائق ُمباش,رة على البري,د اإللك,تروني◦
ُمرفق.

- CEDEJتحض,,ر الوث,ائق إلى مكتب ◦ ( بواس,طة ذاك,,رة خاريجي,ة )فالش(2الخرط,وم )الخرط,,وم  

[.https://cedejsudan.hypotheses.orgمعلومات متاحة على الموقع اإللكتوني مزيد من ]ال

: يتم إرسال المستندات مرفقة بالبيانات التالية•

مصدر اإلنتاج◦

تاريخ اإلنتاج◦

الموقع◦

طريقة التداول )واتساب، فيسبوك، ألخ(◦

مواضيع المستند )كأساس لفهرسة المستند(◦

تعليق قصير )كأساس لفهرسة المستند(◦

كيفية الوصول إلى أرشيف الثورة السودانيةت( 

- CEDEJيمكن الوصول إلى المجموعة المتواجدة على الموق,,ع بواس,,طة مكتب • مزي,,د من]الالخرط,,وم  
[.https://cedejsudan.hypotheses.orgالمعلومات متاحة على 

 التعاون مع مشروع أرشيف الثورة السودانيةث( أمكانية

أو/الرجاء إرسال جميع االستفسارات المتعلقة باتاحة المعلومات المتوفرة في أرشيف الثورة الس,,ودانية و•
[.sudanrevolutionarchive@gmail.com]المشاركة في المشروع إلى  
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