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1. التخطيط للمشروع

آندرو بيرُسن

تصميم المشروع

أكثر  تكون  ال  قد  العملي  وتخطيطه  وميزانيته  المشروع  نطاق  أن  حين  في 
جوانب المشروع تشويًقا، إال أنها تمثل أموًرا بالغة األهمية. يجب النظر في كل 
هذه األمور منذ البداية، واألقسام التالية تنظر في الطرق التي يمكن من خاللها، 

عبر التخطيط المسبق التفصيلي، تهيئة الظروف لمشروع ناجح.

حدد نطاق المشروع. في حين أنه من األهمية بمكان أن يكون لديك 	 
تصور واضح لألهداف العامة، من المهم أيًضا أن يكون هناك فهم دقيق 
للتفاصيل. أي أنه ال يكفي أن تطمح لرقمنة مجموعة معينة وحسب: يجب 

أن تكون قادًرا أيًضا على تحديد حجم المهمة.

اِْجِر أبحاثك. حاول أن تعرف كل ما يمكنك معرفته عن المجموعة التي 	 
ترغب في رقمنتها، وكذا الظروف المحلية التي ستعمل فيها. على الرغم 
من أنه ستظل هناك، بال شك، بعض العوامل غير المعروفة والتفاصيل 
المعلقة، فكلما كنت على دراية أكبر، زادت فرص مالءمة مقاربتك للمهمة.

اِبِْن شراكات في البلد المضيف. سيكون وجود روابط محلية أمًرا ال 	 
يقدر بثمن طوال المشروع، مما يوفر - من بين أشياء أخرى - مصدًرا 

1. Planning the project

Andrew Pearson

Project design
While perhaps not the most glamorous aspects of a project, its scope, 
budget and practical planning are critical. All these matters need to be 
considered at the very outset and the following sections consider the 
ways that, through detailed advance planning, it is possible to create the 
circumstances for a successful project.

 □ Establish the scope of the project. While it is important to have 
a clear sense of the overall objectives, it is also critical that there 
be a precise understanding of the detail. In other words, it is not 
enough to aspire to digitise a particular collection: you must also 
be able to quantify the size of the task.

 □ Do your research. Try to learn as much as possible about the 
collection you wish to digitise, as well as the local circumstances 
in which you will be working. Although there will doubtless be 
unknown factors and undecided detail, the better informed you 
are, the more likely it is that your approach will be appropriate to 
the task.

 □ Build partnerships in the host country. Having local links will be 
invaluable throughout the project, providing — amongst other 
things — a source of knowledge, a conduit for communication, and 
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immediate help when practical problems emerge. Local interest 
in what you are doing will also make the whole experience more 
enjoyable and rewarding.

 □ Manage your own and others’ expectations. Be realistic about 
what you think you can achieve within the scope and budget of 
your project. In the first instance, this is necessary to convince 
grant-awarding bodies that yours is a viable project: applications 
that are over-ambitious or under-costed may be perceived as naïve 
and are likely to be rejected. In the mid-term, it is you who will be 
responsible for delivering the project on time and within budget. 
Avoid setting yourself a stressful, unachievable task. Finally, at 
the close of the project, it is important that you deliver what is 
promised. The funding body has awarded money on the basis of 
your scope and will expect you to meet it. In short, do not promise 
what you cannot achieve. It is better to offer less but deliver more, 
rather than the other way around.

 □ Think also about outcomes. Local partners may have their 
own expectations of what you will do for them. Meeting these 
expectations is critical, not only for your own professional 
standards, but in case future funding is going to be sought or long-
term local partnerships developed. 

 □ There are also specific issues to be thought through when 
considering the project’s conclusion. For example, who will 
have access to the data? Ideally, how will you ensure it is widely 
accessible, and sufficiently well-publicised for people to know 
it exists? What hardware might be needed in order for access 
to be possible or practical? How many hard drives will you be 
distributing locally, and to which institutions? Do you need an 
agreement to migrate data to a local government server?

 □ Seek advice. While this book provides guidance, it can be neither 
comprehensive nor project-specific. There is no substitute for 
conversations with people who have undertaken projects of a 
similar scope, and with those either living in, or with experience 
of, the place where you will work. 

للمعرفة وقناة للتواصل ومساعدة فورية عند ظهور مشاكل عملية. كما أن 
االهتمام المحلي بما تفعله سيجعل التجربة بأكملها أكثر متعة وإرضاًء.

أنه 	  تعتقد  ما  بشأن  واقعيا  كن  اآلخرين.  وتوقعات  توقعاتك  أِدر 
بإمكانك تحقيقه في نطاق وميزانية مشروعك. في المقام األول، يعد هذا 
ضروريًا إلقناع الهيئات المانحة بأن مشروعك قابل للتطبيق: قد يُنظر إلى 
التكلفة  أو في خفض  الطموح  إما في  بالمبالغة  التي تتسم  المقترحات 
بوصفها ساذجة ومن المرجح أن تقابل بالرفض. على المدى المتوسط، 
وفي  المحدد  الوقت  في  المشروع  تسليم  عن  المسؤول  أنت  ستكون 
حدود الميزانية. تجنب وضع نفسك تحت وطأة مهمة مرهقة وغير قابلة 
بما  وفيت  قد  تكون  أن  المهم  من  المشروع،  في ختام  أخيًرا،  للتحقيق. 
تعهدت به. لقد منحت جهة التمويل األموال على أساس نطاقك المقترح 
وستتوقع منك تحقيق ما وعدت به. باختصار، ال تعد بما ال يمكنك الوفاء 

به. األفضل أن تعد بالقليل ثم تفي بما هو أكثر، وليس العكس.

فكر أيًضا في النتائج. قد يكون للشركاء المحليين توقعاتهم الخاصة 	 
فيما يتعلق بما ستفعله لهم. إن تلبية هذه التوقعات أمر بالغ األهمية، ليس 
فقط فيما يتعلق بمعاييرك المهنية الخاصة، ولكن أيًضا في حالة السعي 

وراء تمويل مستقبلي أو تطوير شراكات محلية طويلة األجل.

ختام 	  في  النظر  عند  فيها  التفكير  يجب  محددة  أمور  أيًضا  هناك 
البيانات؟  إلى  الوصول  له  سيتاح  من  المثال،  سبيل  على  المشروع. 
واسع،  نطاق  على  إليها  الوصول  ستضمن  كيف  المثالية،  الناحية  من 
وحصولها على الدعاية الكافية حتى يعرف الناس أنها موجودة؟ ما هي 
البيانات  األجهزة التي قد تكون مطلوبة حتى تكون عملية الوصول إلى 
التي ستوزعها محليًا، وعلى  ممكنة أو عملية؟ كم عدد األقراص الصلبة 
أية مؤسسات؟ هل تحتاج إلى اتفاقية لترحيل البيانات إلى خادم حكومي 

محلي؟

اطلب المشورة. بينما يقدم هذا الكتاب إرشادات، ال يسعه أن يكون 	 
مع  التحدث  عن  بديل  يوجد  ال  بعينه.  بمشروع  خاًصا  وال  تماًما  شامالً 
الذين  الذين أنجزوا مشروعات ذات نطاق مماثل، ومع أولئك  األشخاص 
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يعيشون في المكان الذي ستعمل فيه أو لديهم خبرة فيه.

اُْحُصْل على تصريح. هذا أمر بالغ األهمية، حيث ستذهب جميع الجهود 	 
أدراج الرياح إذا لم يتم الحصول على الموافقة محليًا للتصريح بالحصول 
على المواد ورقمنتها ونشر المنتج. تأكد من توثيق هذا التصريح رسميًا، 
منحه.  بسلطة  يتمتع  شخص  خالل  من  إلكتروني،  بريد  أو  خطاب  في 
تأكد من أن هذا الشخص يفهم تماًما ما يوافق عليه، من أجل تجنب خطر 
التصاريح  المناقشة حول  التصريح في مرحلة الحقة. )لمزيد من  إلغاء 

والوصول الحر، انظر صفحة 150(.

منح برنامج األرشيفات المهددة باالندثار

يقدم برنامج األرشيفات المهددة باالندثار نوعين من المنح: مشروع تجريبي 
أو منحة كبرى. يسمح النوع األول بإجراء تحقيق أو تدقيق أولي للمجموعات 
األرشيفية حول موضوع معين، أو في منطقة نائية، أو بشكل معين. كما تعد 
الحاالت  من  كثير  الرقمنة، وفي  لتحديد جدوى  التجريبية فرصة  المشروعات 
على  للحكم  وسيلة  أيًضا  وهي  الضوئي.  المسح  أو  التصوير  تجربة  تتضمن 
واسع  مشروع  في  نجاحه  واحتماليات  المنحة،  على  للحاصل  الفنية  الكفاءة 

النطاق، وما إذا كان من الضروري إضافة متخصصين خارجيين إلى الفريق.

مشروع  ضمن  لتغطيتها  يكفي  بما  صغيرة  األرشيفية  المجموعات  بعض 
أمدا. وفًقا  أكبر ومشروعاتها أطول  الكبرى تكون بشكل عام  المنح  تجريبي. 
للظروف، يبدأ البعض مباشرة بعد المرحلة التجريبية، بينما يستأنف البعض 

اآلخر العمل بعد فاصلة زمنية قد تمتد لعدة سنوات.

تقدم المنح للمشروعات التجريبية والكبرى سنويًا وتقيمها لجنة استشارية 
المقترحات األولية للمشروعات  اللجنة في االطالع على  دولية. غالبًا ما ترغب 

التجريبية قبل التقدم للمنحة الكبرى.

1. التخطيط للمشروع
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Figure 4. EAP329, A peripatetic project digitising Acehnese manuscripts 
in rudimentary circumstances, Indonesia.   
Photo © Fakhriati Thahir, CC BY 4.0.

شكل EAP329 .4، مشروع متنقل لرقمنة المخطوطات اآلتشيية في 

ظروف بدائية، إندونيسيا.

.CC BY 4.0 ،الصورة © فخرياتي ظاهر
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ومواردها  الجزيرة  أعرف  كنت  لكنني  السجالت،  رقمنة  في  خبرة  لدي  تكن  لم 
التاريخية. إما أن تحصل على بعض التدريب في الرقمنة وفًقا لمعايير األرشفة، أو أن 

تتعاون مع شخص ذي خبرة من البداية.

ديفيد سمول، EAP794 ،EAP093، نيفيس

أوصي أي شخص يعتزم تنفيذ مشروع لبرنامج األرشيفات المهددة باالندثار بقراءة 
والتحدث  فيها،  يعمل  التي  المنطقة  في  خاصة  أخرى،  لمشروعات  نهائية  تقارير 
مع متلقي المنح السابقين. لقد وفر لي ذلك الكثير من الوقت وكان يعني أن عملية 

الرقمنة التي نجحت في آنجويال يمكن تعديلها لتصلح في مونتسيرات.

نايجل سادلر، EAP769، مونتسيرات

في  البدء  محاولة  عند  ولكن  الوطنية،  الحكومة  مع  الرسمية  اتصالنا  نقطة  كانت 
المشروع، كان المسؤولون في كثير من األحيان بطيئين للغاية في التواصل. لحسن 
الحظ، كنا أيًضا على اتصال بمدير جمعية التراث الذي كان يزور المسؤولين المعنيين 

ويحثهم على اتخاذ إجراء عند تباطؤ األمور!

المشروعات  إدارة  بمجرد أن حددت وكالة تمويل، طلبت دعم مستشاري لمشاركتي في 
وطلبت مشورة آخرين ممن نفذوا مشروعات الرقمنة. من خالل الرجوع إلى نماذج طلبات 
المنح، تمكنت من وضع قائمة واقعية بالمعدات ]...[ ال يمكن كتابة طلب المنحة النهائي 
في اللحظة األخيرة أو بين عشية وضحاها. من المهم البدء في التخطيط لهذه المشروعات 

قبل حوالي عام من التخطيط لبدء الرقمنة.

كورتني كامبل، EAP853 ،EAP627، البرازيل

1. التخطيط للمشروع
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We also had the challenge of photographing large leaves of books that did not 
fit into a scanner, and which would not fit into the image frame of the camera, 
even at the tallest setting of the copy stand (which was the biggest available to 
buy). Instead, we devised a way of putting the texts on a wooden board, placed 
parallel to the camera on a tripod.

Karma Phuntsho, EAP039, Bhutan

Figure 5. EAP039, Photographing Buddhist manuscripts in Bhutan.   
These manuscripts were too large to be photographed beneath a tripod 
or camera stand, so instead were attached to a board, allowing them to be 
photographed from a greater distance. (N.B. The securing pins were immediately 
above and below the manuscripts, rather than pierced through them.)  
Photo © Karma Phuntsho, CC BY 4.0.

يتناسب  لم  التي  الكتب  من  كبيرة  أوراق  المتمثل في تصوير  التحدي  أيًضا  واجهنا 
حجمها مع الماسح الضوئي، ولم يمكن إدخالها في إطار صورة الكاميرا، حتى عند 
ضبط حامل النسخ )الذي كان أكبر حجم متاح للشراء( على اإلعداد األعلى. بدالً من 
ذلك، ابتكرنا طريقة لوضع النصوص على لوحة خشبية، في وضع مواٍز للكاميرا على 

حامل ثالثي القوائم )ترايبود(.

كارما فونتشو، EAP039، بوتان

الشكل EAP039 .5، تصوير المخطوطات البوذية في بوتان.

حامل  أسفل  تصويرها  يمكن  لم  بحيث  جًدا  كبيرة  المخطوطات  هذه  كانت 

ثالثي القوائم أو حامل كاميرا، لذلك ثبتت على لوحة، مما سمح بتصويرها من 

المخطوطات وأسفلها  مثبتة فوق  الدبابيس  كانت  )ملحوظة:  أكبر.  مسافة 

مباشرة، دون ثقبها(. 

.CC BY 4.0 ،صورة © كارما فونتشو
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Calculating the budget
Project budgets can broadly be divided into two basic headings: salaries, 
and non-salary costs. The first of these comprises the wages of those 
being paid directly by the project, as well as replacement costs for staff 
who are being seconded to the project. Non-salary costs incorporate 
all other elements of the budget, from purchases of equipment and 
supplies to travel, accommodation, subsistence and items such as freight 
shipping, and personal and equipment insurance.

Equipment specifications are discussed in the following section, 
while most other non-salary costs will be specific to an individual 
project. This section therefore focuses on how the human inputs of a 
digitisation exercise can be quantified. In most mid- to larger-sized 
projects that address significant volumes of material, staff costs will be 
the dominant part of the budget.

Choosing your equipment

Appropriate equipment for digitisation is discussed separately within 
this book. However, every project is different and there is no ‘one size 
fits all’ solution. When specifying equipment, therefore, consider the 
following:

 □ Subject. What means of digitisation is most appropriate to your 
documents? Should you be purchasing a camera, scanner, or a 
combination of these items?

 □ Location. Where will the digitisation take place? Will you be 
working in multiple places, requiring you to have a compact, 
portable set of equipment? Alternatively, will you be based in a 
single location where you could set up a basic studio? In the latter 
case, you could consider less portable items, such as a copy stand 
and studio lamps, as well as desktop computers and a larger 
monitor, instead of a laptop.

 □ Compatibility. Do your purchases need to integrate with, or 
complement, existing equipment? For example, does your local 
partner already own a particular brand of camera and lenses? 

حساب الميزانية

الرواتب،  أساسيين:  عنوانين  إلى  عام  بشكل  المشروعات  ميزانيات  تقسيم  يمكن 
المشروع  يدفعها  التي  األجور  األول  يشمل  بالمرتبات.  المتعلقة  غير  والتكاليف 
للمشروع. تتضمن  المنتدبين  للموظفين  االستبدال  تكاليف  إلى  باإلضافة  مباشرة، 
التكاليف غير المتعلقة بالرواتب جميع عناصر الميزانية األخرى، من شراء المعدات 
والتأمين  البضائع  شحن  مثل  والبنود  واإلعاشة  واإلقامة  التنقل  إلى  والمستلزمات 

الشخصي والتأمين على المعدات.

تُناقش مواصفات المعدات في القسم التالي، في حين أن معظم التكاليف األخرى 
القسم  هذا  يركز  ثم  فردي. ومن  بمشروع  بالرواتب ستكون خاصة  المتعلقة  غير 
المشروعات  الرقمنة كميًا. في معظم  البشرية لعملية  المدخالت  على كيفية قياس 
المتوسطة إلى األكبر حجًما التي تتناول مجلدات ضخمة من المواد، ستمثل تكاليف 

الموظفين نصيب األسد في الميزانية.

اختيار معداتك

تُناقش المعدات المناسبة للرقمنة بشكل منفصل في هذا الكتاب. ومع ذلك، يختلف 
كل مشروع عن اآلخر وال يوجد حل موحد يناسب الجميع. لذلك، عند تحديد المعدات، 

ضع في اعتبارك ما يلي:

الموضوع. ما هي أكثر وسائل الرقمنة مالءمة لوثائقك؟ هل يجب عليك  	
شراء كاميرا أو ماسح ضوئي أو مزيج منهما؟

مما  	 متعددة،  أماكن  في  هل ستعمل  الرقمنة؟  عملية  أين ستتم  الموقع. 
هل  أم  والمحمولة؟  المدمجة  المعدات  من  مجموعة  لديك  يكون  أن  يتطلب 
في  أساسي؟  استوديو  إنشاء  يمكنك  حيث  واحد  مكان  في  مقيًما  ستكون 
الحالة األخيرة، يمكنك التفكير في عناصر أقل قابلية للحمل، مثل حامل النسخ 
وشاشة  المكتب  سطح  كمبيوتر  أجهزة  إلى  باإلضافة  االستوديو،  ومصابيح 

أكبر، بدالً من الكمبيوتر المحمول.

أو 	  الموجودة  المعدات  مع  االندماج  إلى  مشترياتك  تحتاج  هل  التوافق. 
استكمالها؟ على سبيل المثال، هل يمتلك شريكك المحلي بالفعل ماركة معينة 
من الكاميرات والعدسات؟ تتطلب األمور البسيطة أيًضا التفكير: على سبيل 

1. التخطيط للمشروع
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Simple issues also require thought: for example, whether the plugs 
on your electrical leads are compatible with the local supply. If you 
are working with a local government, it is also possible that its IT 
department will only maintain or support computers from certain 
manufacturers.

 □ Legacy. The end-use of your equipment is also a factor if it is to be 
donated locally at the end of the project. (N.B. This is a stipulation of 
all EAP grants.) Consider what would be most useful: for example, 
would the library or archive benefit from owning a copy stand? 
Equally, consider if certain items might simply be consigned to a 
cupboard and never used. Taking the same example, an expensive 
tripod — though useful to your project — is probably not an 
appropriate item for long-term public use in a reading room. The 
question of compatibility is also relevant.

As the preceding points illustrate, subject, location and various other 
factors will influence the choice of equipment for a digitisation project. 
However, for any project there are absolute essentials, while for a less 
minimalistic project there are additional items that can potentially 
improve the product, speed up productivity, or both.

Consider local travel and the time it takes — will getting from 
your accommodation to the institution eat into the working day? 
Is it feasible to use local public transport or will you need to 
arrange cars and drivers?

If running an itinerant project, plan your travel itinerary 
carefully with a view to efficiency. Make sure that you do not 
have to retrace your steps. Equally, factor in some flexibility to 
your time and budget, in case your plans have to change.

المثال، ما إذا كانت المقابس الموجودة على األسالك الكهربائية متوافقة مع 
اإلمداد المحلي. إذا كنت تعمل مع حكومة محلية، فمن الوارد أيًضا أن يقوم 
قسم تكنولوجيا المعلومات لديها بصيانة أو دعم أجهزة الكمبيوتر من بعض 

الشركات المصنعة بعينها دونًا عن األخرى.

اإلرث. يعد االستخدام النهائي لمعداتك عامالً مهًما أيًضا إذا كنت ستتبرع  	
برنامج  منح  لجميع  شرط  هذا  )ملحوظة:  المشروع.  نهاية  في  محليًا  بها 
األكبر: على سبيل  بالفائدة  باالندثار.( فكر فيما سيعود  المهددة  األرشيفات 
المثال، هل ستستفيد المكتبة أو األرشيف من امتالك حامل نسخ؟ بالمثل، ضع 
في اعتبارك ما إذا كان من الممكن أن تُرسل العناصر إلى خزانة ما، بمنتهى 
البساطة، ومن ثم ال تستخدم مطلًقا. إذا أخذنا نفس المثال، فإن الحامل ثالثي 
القوائم )ترايبود( باهظ الثمن - رغم أنه مفيد لمشروعك - قد ال يكون عنصًرا 
مناسبًا لالستخدام العام طويل المدى في غرفة القراءة. وبالمثل، فإن مسألة 

التوافق ذات صلة.

كما توضح النقاط السابقة، سيؤثر الموضوع والموقع وعوامل أخرى مختلفة على 
اختيار المعدات لمشروع الرقمنة. ومع ذلك، هناك أساسيات مطلقة ألي مشروع، 
بينما بالنسبة للمشروع األقل بساطة، توجد عناصر إضافية يمكنها تحسين المنتج 

أو تسريع اإلنتاجية أو كليهما. 

ضع في اعتبارك التنقل المحلي والوقت الذي يستغرقه - هل االنتقال من مكان إقامتك إلى 

المؤسسة يستهلك جزًءا كبيًرا من يوم العمل؟ هل من الممكن استخدام وسائل النقل العام 

المحلية أم أنك ستحتاج إلى ترتيب وجود سيارات وسائقين؟

تأكد  الكفاءة.  بهدف تحقيق  بعناية  لمسار سفرك  متنقاًل، خطط  تدير مشروًعا  إذا كنت 

من أنك لست مضطًرا لتتبع خطواتك. بالمثل، ضع في اعتبارك بعض المرونة في وقتك 

وميزانيتك، في حالة ما إذا كان يتعين تغيير خططك.
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قياس المجموعة كمًيا

يعتمد الوقت والعمالة الالزمان للقيام بمشروع ما بشكل أساسي على حجم المجموعة 
والمعدل الذي يمكن به رقمنة المواد من هذا النوع. كلما أمكن تحديد هذه العوامل 

بدقة أكبر، يمكن وضع ثقة أكبر في الناتج من تقديرات التكلفة والجدول الزمني.

هناك طرق مختلفة يمكن من خاللها قياس حجم المجموعة كميًا، اعتماًدا على 
مدى الوصول )إن وجد( إلى المجموعة أثناء مرحلة التخطيط.1

عدد الصفحات الفردية. يتيح ذلك القياس الكمي األكثر دقة ولكنه يصلح  	
الصفحات  ذات  الوثائق  لمجموعات  أو  نسبيًا وحسب،  الصغيرة  للمجموعات 
غير  الصفحات  عد  العملي  ليس من  أنه  الواضح  المرقمة في كل مجلد. من 

المرقمة لكل كتاب في مجموعة كبيرة.

لعد  	 مصغر  تمرين  المجلدات.  عدد  الصفحات/  عدد  من  عينة 
تستنبط  عليه  وبناًء  كمياً،  التمثيلية  المواد  من  عينة  تُقاس  الصفحات، حيث 
النتيجة للمجموعة ككل )أي عدد الصفحات لكل مجلد "متوسط" مضروبًا في 

العدد اإلجمالي للمجلدات(.

الطريقة، تُحصى  	 الرف. بموجب هذه  نموذج عدد الصفحات/ عرض 
للكل.  تمثيلية  أمثلة  نعتبرها  أخرى،  مرة   - المجموعة  من  لعينة  الصفحات 
ثم  مليمتر.  لكل  الصفحات  حساب  يتيح  مما  مجلد،  كل  عرض  أيًضا  يُقاس 
العدد  لتقدير  الرقمين  ضرب  ذلك  بعد  يمكن  اإلجمالي.  الرف  طول  يقاس 

اإلجمالي للصفحات.

أكبر، زادت دقة  العينة  أنه كلما كانت  الواضح  للطريقتين األخيرتين، من  بالنسبة 
 ،1 الجدول  يوضح  وكما  فقط،  تقريبية  نتائج  يعطي  كالهما  اإلجمالي.  التقدير 
هذه  في   - مختلفة  أرقام  عنه  ينتج  المجموعة  نفس  على  الطريقتين  تطبيق  فإن 
الحالة تختلف بنسبة 5٪. يجب االعتماد على الرقم األعلى لحساب مدخالت الوقت 

ومتطلبات تخزين البيانات.

يكون  فلن  المجموعة،  حول  المعلومات  من  جًدا  القليل  لديك  كان  إذا  بالطبع، 
"التقدير" الخاص بك أكثر من مجرد تخمين. هذا سيناريو مفهوم، نظًرا ألنك قد 

1 ُتقدم كل من آنا بولو وجيس آهمون مناقشة أكثر تفصيالً حول إعداد املجموعات واملسح يف إعداد املجموعات 
للرقمنة )لندن: فاِست للنرش بالتعاون مع األرشيف الوطني الربيطاني، 2011(. 

1. التخطيط للمشروع
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تتعامل مع مجموعة ال يمكنك الوصول إليها بعد، أو تفكر في مشروع تكون المواد 
فيه مبعثرة عبر مواقع عديدة - ربما يحتفظ بها العديد من األفراد. في مثل هذه 
الحاالت، يكون المالذ الوحيد هو تقدير متطلبات الوقت بشكل متحفظ للغاية - أو 
في الواقع، التفكير في تخصيص المرحلة األولى من مشروعك ببساطة لالستطالع 

والتقدير الكمي.

أرقام دقيقة  إلى  الوصول  أيًضا  الممكن  المجموعة كميًا، يصبح من  عند تقدير 
الرقمي  التخزين  بحجم  يعلمك  بدوره،  هذا،  إنتاجها.  سيتم  التي  البيانات  لمقدار 
الميزانية. يوضح  المطلوب - مرة أخرى يصب ذلك في قائمة المعدات وحسابات 
الجدول 2 )انظر ص. 34(، بناًء على مثال من العالم الحقيقي، كلتا الخطوتين. في 
هذه الحالة، كان حجم المجموعة مفهوًما بشكل جيد، فقد سمح مشروع تجريبي 

بإحصاء صفحات معظم الكتب بشكل فردي.

الجدول 1. مثال على التقديرات الكمية بناًء على عد الصفحات وطول الرف. 
مثال مأخوذ من سانت هيلينا EAP524. طريقة العينة: أُخذت المجلدات من جميع 
األرفف. كان اختيار المجلدات من رف معين عشوائيًا باألساس، على الرغم من أنه عند 

وجود أنواع مختلفة من التجليد أو أنماط الكتب، أجريت محاولة ألخذ عينة تمثيلية.

حجم العينة
عدد المجلدات التي أحصيت صفحاتها = 104
إجمالي عدد المجلدات في المجموعة = 1007 

النسبة المئوية للمجلدات التي أحصيت صفحاتها = ٪10.3

التقدير من خالل عدد الصفحات لكل مجلد
متوسط عدد الصفحات لكل مجلد = 305 )بناًء على 104 مجلد، تشتمل 

على إجمالي 31688 صفحة(
إجمالي عدد الصفحات = 305 صفحة×1007 مجلد = 307135 صفحة

التقدير حسب عدد الصفحات لكل ملم
متوسط السماكة لكل مجلد = 47 ملم )بناًء على 104 مجلد، تشغل 4847 ملم 

من عرض الرف(
تشغل  صفحة   31688 على  )بناًء   6.54  = ملم  لكل  الصفحات  عدد  متوسط 

4847 ملم من عرض الرف(
إجمالي عرض الرف = 44800 ملم

إجمالي عدد الصفحات=44800ملم من الرف×6.54 صفحة/ملم = 292992 صفحة
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الشكل EAP524 .6، أرشيف حكومة سانت هيلينا، جيمستاون. ركز 

EAP524 على دراسة استقصائية لهذه المجموعة، بما في ذلك تمرين 

.CC BY 4.0 ،القياس الكمي الموضح في الجدول 1. الصورة © آندرو بيرُسن
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Figure 6. EAP524, The St Helena Government Archives, Jamestown.   
EAP524 centred on a survey of this collection, including the quantification 
exercise shown in Table 1. Photo © Andrew Pearson, CC BY 4.0.

It would have been helpful to know in advance just how much data the 
project would produce. With hindsight we would have put more money 
into the budget for portable hard drives if we had realised the size of the 
data required, and for the time required to convert the RAW files to TIFF. 

Stephen Morey and Poppy Gogoi, EAP373, Assam

Factor in enough time for cataloguing the collection [i.e. Listing], because 
it might be very difficult and time-consuming to decide the names and 
contents, especially when those materials are in an endangered language.

Jian Xu, EAP012, EAP081, EAP143, EAP217, EAP460 and EAP550, China

كان سيكون من المفيد أن نعرف مسبًقا مقدار البيانات التي سينتجها المشروع. لو 
أمكن لنا العودة بالزمن، كنا لنخصص المزيد من األموال لميزانية األقراص الصلبة 
المحمولة لو كنا أدركنا حجم البيانات المطلوبة، والمزيد من الوقت لتحويل ملفات 

 TIFF. إلى RAW

ستيفن موري وبوبي جوجوي، EAP373، آسام

في  قائمة[  في  تفاصيلها  إدراج  ]أي  المجموعة  لفهرسة  الكافي  الوقت  أدخل 
وقتًا  للغاية ويستغرق  يكون صعبًا  قد  والمحتويات  األسماء  تحديد  حساباتك، ألن 

طويالً، خاصًة عندما تكون هذه المواد بلغة مهددة باالندثار.

 ،EAP550 ، EAP460 ،EAP217 ،EAP143 ،EAP081 ،EAP012 ،جيان شو
الصين

1. التخطيط للمشروع
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30 Remote Capture

Timescale and labour requirements

Having established the size of the task, the second step is to calculate the 
rate of digitisation. If you do not have prior experience of digitisation, 
seek the advice of others — ideally those who have worked with similar 
materials. Alternatively, if you have the luxury of a two-stage project, 
the initial phase can be used to trial the equipment and establish a 
realistic work rate, using the actual collection.

When making an estimate, it is useful to break the calculation down 
into small increments. In other words, start by thinking about how long 
it will take to lay out and photograph a single page, and then factor up 
from there. This is likely to be more realistic than basing your estimate 
on broader and possibly rather vague assumptions: for example, ‘it 
should be possible to digitise one volume per day’.

Finally, before arriving at your definitive estimate for time inputs, 
consider how theory will meet practice in the real world. For example:

 □ Slow beginnings. At the outset of a project, despite your own 
enthusiasm, events may (and probably will) progress slowly. It takes 
time to get set up, as you hold meetings with the relevant people 
in authority, finalise your permissions for access and copying, and 
cross the myriad minor hurdles which inevitably attend a new 
enterprise. It is not unusual to lose days or even a few weeks at the 
outset, particularly if you are working in a place with a complex 
local bureaucracy. Factor this extra time into your budget.

 □ Non-productive time will persist throughout the project. Remember 
that the slick, efficient workflow you envisage at the planning 
stage is unlikely to manifest itself in the real world. Consider, for 
example, how much time will be needed to move documents from 
their place of storage to where they will be digitised and back 
again. Alternatively, you may have to travel between venues to 
carry out on-site digitisation. Other crucial activities also take time, 
such as the backing up of data. Productivity also has the potential 
to fall because of IT problems or equipment failure.

 □ Document sizes and condition. The physical size and condition of 
a document may well influence the time it will take to lay out and 
digitise. Large format items may be more difficult to lay out, while 
the necessary delicate handling of damaged or brittle materials 
will be slower than for robust items in good condition.

 الجدول الزمني ومتطلبات العمالة

بعد تحديد حجم المهمة، تتمثل الخطوة الثانية في حساب معدل الرقمنة. إذا لم تكن 

لديك خبرة سابقة في الرقمنة، فاطلب المشورة من اآلخرين - ويفضل أولئك الذين 

سبق أن عملوا مع مواد مماثلة. وإذا توفرت لديك رفاهية مشروع من مرحلتين، يمكن 

باستخدام  واقعي،  عمل  معدل  وتعيين  المعدات  لتجربة  األولية  المرحلة  استخدام 

المجموعة الفعلية.

عند التقدير، من المفيد تقسيم الحساب إلى أجزاء صغيرة. بعبارة أخرى، ابدأ 

اجِر  ثم  وتصويرها،  واحدة  صفحة  إعداد  سيستغرقها  التي  المدة  في  بالتفكير 

استناد  واقعية من  أكثر  األرجح،  ذلك، على  ما سبق.  سيكون  بناًء على  حساباتك 

المثال،  سبيل  على  الغموض:  من  بشيء  تتسم  قد  أوسع  افتراضات  إلى  تقديرك 

"ينبغي أن يكون من الممكن رقمنة مجلد واحد في اليوم".

أخيًرا، قبل الوصول إلى تقديرك النهائي لمدخالت الوقت، ضع في اعتبارك كيف 

ستطبق األوجه النظرية على ممارساتك على أرض الواقع في األمثلة التالية:

ربما  	 حماسك،  من  الرغم  على  المشروع،  بداية  في  البطيئة.  البدايات 
)على األرجح سوف( تتقدم األحداث ببطء. يستغرق اإلعداد وقتًا، حيث تعقد 
اجتماعات مع األشخاص المعنيين في السلطة، وتنتهي من تصاريح الوصول 
التي ال تعد وال تحصى والتي دائًما ما  العقبات الصغيرة  والنسخ، وتتجاوز 
تعترض طريق أي مشروع جديد. ليس من غير المعتاد أن تضيع بضعة أيام 
أو حتى أسابيع في البداية، خاصة إذا كنت تعمل في مكان يتسم ببيروقراطية 

محلية معقدة. ضع هذا الوقت اإلضافي في االعتبار في ميزانيتك.

غير  	 من  أنه  تذكر  المشروع.  فترة  طوال  سيستمر  إنتاج  دون  الوقت 
مرحلة  في  تتخيله  الذي  والفعال  السلس  العمل  سير  يتجلى  أن  المرجح 
التخطيط على أرض الواقع بشكل تام. ضع في اعتبارك، على سبيل المثال، 
رقمنتها  مكان  إلى  تخزينها  مكان  من  الوثائق  لنقل  المطلوب  الوقت  مقدار 
األماكن إلجراء  بين  التنقل  إلى  قد تضطر  بديل،  أخرى. كحل  مرة  وإعادتها 
الرقمنة في الموقع. تستغرق األنشطة المهمة األخرى أيًضا وقتًا، مثل النسخ 
االحتياطي للبيانات. من المحتمل أيًضا أن تنخفض اإلنتاجية بسبب مشاكل 

تكنولوجيا المعلومات أو تعطل المعدات.
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 □ Productivity. Your own work rate may not be an accurate 
reflection of your staff work rate. During project planning you 
may have trialled the digitisation process yourself, or simply have 
a sense of how quickly it should proceed. Be cautious, however. 
While you might keep up a certain pace for a few days or weeks, 
ask whether this is sustainable for a staff member over the long 
term. Additionally, if you are delivering a project in an area with 
different cultural expectations, you may find that attitudes to work 
may be more relaxed than your own — perhaps markedly so.

 □ Size of workforce. Two staff members may be better than one… but 
not necessarily as productive. Digitisation is a precise, demanding, 
but repetitive exercise. A single staff member, working in isolation 
over a long period, has the potential to become disillusioned and 
demotivated. Having two or more staff tends to head off this 
problem, and also has the benefit that they can cross-check each 
other’s work. Arguably, this leads to a higher-quality product. On 

Figure 7. EAP627, A fragile manuscript from Paraíba, Brazil.   
Consider how the physical condition of your documents might affect 
the speed of your digitisation. Photo © Courtney Campbell, CC BY 4.0.

على  	 وحالتها  للوثيقة  المادي  الحجم  يؤثر  قد  وحالتها.  الوثائق  أحجام 
كبيرة  العناصر  إعداد  يكون  قد  والرقمنة.  اإلعداد  سيستغرقه  الذي  الوقت 
الحجم أكثر صعوبة، في حين أن المعالجة الدقيقة الضرورية للمواد التالفة 

أو الهشة ستكون أبطأ من معالجة المواد القوية التي تتسم بحالة جيدة.

العاملين  	 انعكاًسا دقيًقا لمعدل عمل  اإلنتاجية. قد ال يمثل معدل عملك 
معك. أثناء التخطيط للمشروع، ربما تكون قد جربت عملية الرقمنة بنفسك، 
أو ببساطة تكونت لديك فكرة عن السرعة التي يجب أن تتقدم بها. كن حذًرا، 
مع ذلك، فبينما قد تحافظ على وتيرة معينة لبضعة أيام أو أسابيع، اسأل عما 
إلى  باإلضافة  الطويل.  المدى  على  للعاملين  الوتيرة مستدامة  هذه  كانت  إذا 
ذلك، إذا كنت تقدم مشروًعا في منطقة ذات توقعات ثقافية مختلفة، قد تجد 
أن السلوكيات المتعلقة بالعمل قد تكون أكثر استرخاًء من سلوكياتك - وربما 

بشكل ملحوظ.

ليس  	 ولكن   ... واحد  من  أفضل  عامالن  يكون  قد  العاملة.  القوة  حجم 
دقيقة  عملية  الرقمنة  اإلنتاجية.  من  القدر  نفس  على  يكونا  أن  بالضرورة 

الشكل EAP627 .7، مخطوطة هشة من بارايبا، البرازيل.

ضع في اعتبارك كيف يمكن أن تؤثر الحالة المادية للوثائق الخاصة 

بك على سرعة الرقمنة لديك.

.CC BY 4.0 ،الصورة © كورتني كامبل
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ومتطلبة ولكنها متكررة. إن العامل الواحد، الذي يعمل في عزلة لفترة طويلة، 
من المحتمل أن يصاب باإلحباط وفقدان الدافع. وقد يقطع وجود عاملين أو 
المتمثلة في إمكانية  أنه يتسم بالميزة  المشكلة، كما  أكثر الطريق على هذه 
العاملين على عمل بعضهم البعض. يمكن القول إن هذا يؤدي إلى  مراجعة 
منتج ذي جودة أعلى. من ناحية أخرى، لن يتمكن اثنان من العاملين، يعمالن 
الواحد.  الشخص  الرقمنة بضعف معدل  إلى جنب بكاميرا واحدة، من  جنبًا 
ضع هذا االحتمال نصب عينيك أثناء إجرائك لحسابات "يوم العمل للشخص 

الواحد."  

ال تبالغ في تقليل مدخالتك. بصفتك مدير المشروع، فإن مقدار الوقت  	
الذي ستحتاجه في بداية المشروع كبير بشكل مخادع، حيث تتراوح المهام 
من االتصال المحلي إلى حجوزات السفر وطلب المعدات واختبارها وشحنها. 
وينطبق الشيء ذاته على مهام نهاية المشروع، مثل كتابة التقارير وأرشفة 
البيانات. فيما بينهما، قد تستهلك مهام اإلبقاء على سير عمل المشروع سلًسا 
وقتًا أطول بكثير مما كنت تتوقعه، خاصًة إذا ظهرت مشاكل البد لك من حلها.

الصفحات  بعدد  الخاصة  األرقام  تتحد  كيف   2 الجدول  من  األخير  الجزء  يوضح 
ومعدل العمل إلنتاج تقدير للعدد اإلجمالي أليام األشخاص )أيام العمل( للمشروع 
بأكمله. تنتج الحسابات رقًما دقيًقا ولكن، كما ذُكر قباًل، يجب التعامل مع هذا الرقم 
على أنه حد أدنى غير واقعي. ولذلك، فإن الصفوف األخيرة من الجدول تخرج عن 
الحسابات لتقديم رقم أكثر ذاتية، ولكنه في نهاية المطاف أكثر واقعية. في هذه 
الوثائق  كانت  كبيرة.  بدرجة  العمل  معدل  لخفض  وجيه  سبب  هناك  كان  الحالة، 
المعنية محفوظة في مبنى مختلف عن المكان الذي أجريت فيه الرقمنة، مما أضاف 
 RAW وقتًا طويالً إلى اإلجراءات. عالوة على ذلك، ُفوضت مهام تحويل صيغة صور
إلى كونهم مسؤولين عن  باإلضافة  المحليين،  للعاملين   TIFF إلى صيغة  األصلية 
النسخ االحتياطي للبيانات والفهرسة. نظًرا لكل هذه األسباب، كان معدل اإلنجاز 
الحالة  في هذه   - النظري  المعدل  من  بكثير  أبطأ  بالضرورة  الحقيقي  العالم  في 
النصف تقريبًا. وعلى الرغم من عدم ظهور عنصر الوقت في الجدول، أضيف المزيد 
منه إلى الميزانية ألن اثنين من العاملين كانا يعمالن بكاميرا واحدة: كما هو مذكور 
في النقاط أعاله، فإن ذلك يخلق بيئة عمل جيدة ولكن، من حيث أيام األشخاص، 

يؤدي إلى يوم أقل إنتاجية من حيث القيمة المطلقة.

ال  جزًءا  ستكون  والتأخيرات  الصعوبات  أن  تقبل  الجأش!  برباطة  تحل  أخيًرا، 
الهدوء.  من  ممكن  قدر  بأكبر  المشاكل  وعالج  بالصبر،  تحل  من مشروعك.  يتجزأ 
اسَع للسيطرة على ما يمكنك التحكم فيه، لكن ال تنزعج بشأن األمور التي ال يمكنك 

السيطرة عليها.
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Figure 8. EAP643, Manuscripts prepared for digitisation, Bengal.   
During this project, religious manuscripts required blessing before digitisation 
could take place. Photo © Abhijit Bhattacharya, CC BY 4.0. 

I hadn’t realised the extent to which the work ethics (attendance, punctuality, 
loyalty to the project) would differ so much from those encountered at home.

Different parts of the world have different ideas about what is correct behaviour. 
Local culture and attitudes need to be incorporated into the project plan. In my 
case, the attitude was very ‘laid back’ and ‘local time’ did not align precisely 
with the calendar or clock.

الجدول 2. بيانات العينات والتقدير الكمي للعمالة.
كما  نيفيس.   EAP794 لمشروع المنحة  المقدم في طلب  األصلي  الكمي  التقدير 
بشكل  النطاق  ُقلص  العاملين.  من  اثنين  مع  المشروع  استمر  بعد،  فيما  اتضح 
طفيف، حيث كانت إحدى مجموعات الوثائق غير متاحة للرقمنة، وأُنجز المشروع 

في حوالي 450 يوم عمل/ أيام األشخاص.

1( الوثائق األصلية
ددفاتر سجالت الصكوك المشتركة - 52 مجلًدا × 566 صفحة.                                  29432
الوصايا وفهارس الصكوك -  9 مجلدات × 500 صفحة.                                               4500
دفاتر سجالت ملكية األراضي - 6 مجلدات × 395 صفحة.                                            2370
خطط العقارات، أوراق مفككة، باإلضافة إلى لفة واحدة - 50 ورقة فردية                           50
محكمة المفوضين، العقارات المرهونة - مجلدان × 700 صفحة.                                   1400
متفرقات سجالت المحاكم - 9 مجلدات.                                                                        3000

محكمة مجلس الملك الخاص/ محكمة مجلس الملكة الخاص والمحكمة
 المدنية االبتدائية العامة - 42 مجلًدا × 317 صفحة.                                                   13314 
السجالت التاريخية للمواليد والوفيات والزيجات - 16 مجلدا و5 صناديق                        5000
مجلدات أخرى متنوعة - 34 مجلدا × 303 ص.                                                           10303

إجمالي الصفحات التي ستخضع للتصوير )= إجمالي الصور المنتجة( 69369

 2(  تقدير البيانات كميًا

كل ملف RAW )صور أصلية(                                                                           25 ميجابايت

كل ملف TIFF )صيغة التصدير(                                                                       31 ميجابايت

الحجم اإلجمالي لملفات x 69369 =  RAW 25 ميجابايت                                1734225 ميجابايت 

الحجم اإلجمالي لملفات =  x  69369 TIFF 31 ميجابايت                                2150439 ميجابايت

إجمالي كل الملفات )ميجابايت(                                                             3884664 ميجابايت

إجمالي كل الملفات )تيرابايت(                                                                        3.70 تيرابايت

3( تقدير الوقت كميًا
المعدل النظري:

1 صفحة/ دقيقة = 60 صفحة/ ساعة = 420 صفحة/ يوم عمل مدته سبع ساعات 69369
 صورة )إجمالي(/ 420 )عدد صور/ يوم( = 165 يوم عمل

المعدل الواقعي:

على األرجح سيكون نصف المعدل النظري، لذلك:

330  يوم عمل )x 1 عدد العاملين(

أي ما يعادل 66 أسبوًعا من خمسة أيام أو 495 يوم عمل للشخص الواحد )2 × عامل يستخدم

 كاميرا واحدة - افترض إنتاجية أقل بنسبة 50٪ من شخص واحد(

ما يعادل 49.5 أسبوًعا من خمسة أيام لكل عامل

1. التخطيط للمشروع



Remote Capture 3534لقطات نائية

Figure 8. EAP643, Manuscripts prepared for digitisation, Bengal.   
During this project, religious manuscripts required blessing before digitisation 
could take place. Photo © Abhijit Bhattacharya, CC BY 4.0. 

I hadn’t realised the extent to which the work ethics (attendance, punctuality, 
loyalty to the project) would differ so much from those encountered at home.

Different parts of the world have different ideas about what is correct behaviour. 
Local culture and attitudes need to be incorporated into the project plan. In my 
case, the attitude was very ‘laid back’ and ‘local time’ did not align precisely 
with the calendar or clock.

لم أكن مدرًكا لمدى اختالف قواعد السلوك في العمل )الحضور، االلتزام بالمواعيد، 
الوالء للمشروع( عن نظيرتها في الوطن بهذا الشكل.

تختلف فكرة السلوك الصحيح باختالف مناطق العالم. يجب دمج الثقافة واألساليب 
المشروع. في حالتي، كان األسلوب في غاية "االسترخاء" ولم  المحلية في خطة 

يتماش "التوقيت المحلي" بدقة مع التقويم أو الساعة.

الشكل EAP643.8 ، المخطوطات المعدة للرقمنة، البنغال.

أثناء هذا المشروع، كان البد من مباركة المخطوطات الدينية قبل أن تبدأ الرقمنة. 

.4.0 CC BY ،صورة آبهيجيت باتاتشارايا ©



36 351. Planning the project

Another point, specific to our research field, was the necessity to ‘hand something 
back’ in exchange for the trust and the time given to us by the document holders. 
It was not conceivable to ‘waltz in and waltz out’, but these extra activities were 
inevitably time-consuming.

Figure 9. EAP488, An EAP team in action, Mali.   
A pair of local staff members work simultaneously to digitise manuscripts from 
Djenné and surrounding villages. Photo © Sophie Sarin, CC BY 4.0. 

الشكل EAP488 .9، فريق برنامج األرشيفات المهددة باالندثار أثناء العمل، مالي.

يعمل اثنان من العاملين المحليين في وقت واحد لرقمنة المخطوطات من دجيني 

.4.0 CC BY ،والقرى المجاورة. © صورة صوفي سارين

تمثلت نقطة أخرى، خاصة بمجال بحثنا، في ضرورة »منح شيء ما« في مقابل 
أن نخرج  المتصور  يكن من  لم  الوثائق.  لنا أصحاب  الذين منحهما  والوقت  الثقة 

مثلما دخلنا، لكن هذه األنشطة اإلضافية كانت حتماً تستهلك وقتًا طويالً.

1. التخطيط للمشروع
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Another point, specific to our research field, was the necessity to ‘hand something 
back’ in exchange for the trust and the time given to us by the document holders. 
It was not conceivable to ‘waltz in and waltz out’, but these extra activities were 
inevitably time-consuming.

Figure 9. EAP488, An EAP team in action, Mali.   
A pair of local staff members work simultaneously to digitise manuscripts from 
Djenné and surrounding villages. Photo © Sophie Sarin, CC BY 4.0. 

يعودون  وكانوا  الوثائق،  أصحاب  مع  ودية  عالقات  المحلي  البحث  فريق  أسس 
مرة أخرى عند دعوتهم للمناسبات العائلية الخاصة )احتفال ثقب األذن، وطقوس 
البلوغ، إلخ( عندما أمكن ذلك. كما نظمنا زيارة إلى المؤسسة المضيفة ألحد رؤساء 
الطوائف، مما ساعد كثيًرا على إقامة عالقة من االحترام والثقة. كنا نسلم، بشكل 
منهجي، نسخ من أسطوانات دي في دي للوثائق المرقمنة إلى جانب صور الفريق 

وصاحب الوثائق.
زوي هيدلي، EAP458، الهند

المواد  تتعرض  المثالية.  عن  البعد  كل  بعيدة  األرشيف  في  العمل  ظروف  كانت 
األرشيفية للغبار والظروف البيئية القاسية. تزور القوارض أحيانًا غرف األرشفة، 
ولكن مصدر التهديد الرئيسي هو النمل األبيض. عند وصولي، هاجم النمل معظم 
األرفف الخشبية. سمحت لنا األرفف المعدنية الجديدة، التي أمكن شراؤها بفضل 
تمويل برنامج األرشيفات المهددة باالندثار، باستبدال أسوأ األرفف الخشبية، بينما 
إلى  الوصول  وإتاحة  األرفف  ترميم  كان  المدينة.  من  نجار  األخرى  األرفف  أصلح 

األرشيف مرة أخرى من األولويات الالزمة لبدء العمل والرقمنة.

فابريتزيو ماجناني، EAP764، مالي

تعاملنا في الغالب مع المؤسسات الحكومية وكان علينا العمل داخلها. هذه األماكن 
المثال من  الخاصة ولكل منها طبيعة مختلفة، على سبيل  الحكومية لها مشاكلها 
حيث ساعات العمل: بعضها يعمل من 2 مساًء حتى 8 مساًء بينما البعض اآلخر لديه 
ساعات عمل قصيرة جًدا وأكثر من مرة في اليوم، مثاًل من 9 صباًحا إلى 10 صباًحا 
ومرة أخرى من الساعة 5 مساًء حتى 7 مساًء. وبناًء عليه، كان على الفريق التكيف 

مع كل هذه المواعيد المختلفة باإلضافة إلى جداول العطالت.

آبهيجيت باتاتشاريا، EAP643، البنغال

استغرقت فترات طويلة من الوقت في االنتقال عبر فريتاون من الفندق إلى المتحف 
والعكس، مما يعني أن أيام العمل قد اختزلت بشدة. في زيارة عام 2016 إلعادة 
التصوير، نقلنا معدات الكاميرا وعناصر األرشيف إلى أحد غرف النوم في فندقنا؛ 
العمل دون  الحرارة والغبار واالهتزاز، وتمكننا من بدء  وبذلك تغلبنا على مشاكل 

رحلة تستغرق ساعتين عبر فريتاون!
تيم بروكتر، EAP626، سيراليون
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 الطوارئ المالية واالعتبارات األخرى

أخيًرا، بعد الوصول إلى تقديرات العمالة، وأيًضا بعد حساب تكاليف المعدات، من 
الضروري مراعاة مخاطر اإلنفاق الزائد ووسائل حماية المشروع من هذا االحتمال. 

يتحقق ذلك من خالل ميزانية الطوارئ.

بند  على  دقتها،  ثقتك في مدى  النظر عن  ميزانية، بغض  أن تحتوي كل  يجب 
للطوارئ. ويعد هذا ضروريًا ألسباب مثل:

تضخم األسعار. قد تتغير تكلفة العناصر المدرجة في الميزانية، سواء  	
كانت معدات أو تكاليف طيران أو إقامة.

مشتريات إضافية. على الرغم من التخطيط الدقيق، ال يمكن توقع جميع  	
التكاليف. ستكون هناك دائًما عمليات شراء ثانوية لم يسبق التفكير فيها.

تُدفع  	 عندما  الخارجية،  للمشروعات  بالنسبة  العمالت.  أسعار  تقلبات 
المنحة بعملة ما ولكن تُنفق بعملة أخرى، فإن تغيير سعر الصرف قد يرفع 
العاملين. يقف تقلب أسواق العمالت في وقت  المحلية وأجور  التكاليف  من 

كتابة هذا الفصل شاهًدا على هذه المخاطر.

أو  	 المفقودة  أو  المكسورة  المعدات  استبدال  يلزم  قد  المخاطر.  إدارة 
المسروقة، وقد يتعين تكرار الزيارات الميدانية المهدرة، في حين قد تتكبد 
بسيارة  يلحق  الذي  )الضرر  تماًما  متوقعة  غير  أو  محتملة  غير  تكاليف 
يكون  أن  المعقول،  حدود  في  المهم،  من  المثال(.  سبيل  على  مستأجرة، 

المشروع محميًا من هذه االحتماالت.

كمبلغ  ما  مشروع  في  المالية  الطوارئ  بتضمين  يُسمح  قد  الحاالت،  بعض  في 
إجمالي تحت العنوان نفسه. ومع ذلك، فإن هذا غير معتاد نسبيًا، حيث إن الهيئات 
المانحة بشكل عام ال ترغب في تخصيص األموال لتكاليف غير مفصلة، أو لتغطية 
شفافية(  أقل  أنه  من  الرغم  )على  شيوًعا  األكثر  األمر  لو؟".  "ماذا  سيناريوهات 
ذلك عن طريق  بأكملها. يمكن تحقيق  الميزانية  المشروع عبر  أن تضمن طوارئ 

احتمال أو أكثر مما يلي:

أقل 	  تستخدم  ال  لكن  الميزانية،  لبنود  دقيقة  حالية  تكاليف  على  احصل 
التكاليف الممكنة لوضع الميزانية. تذكر أن التكاليف الفعلية في وقت الشراء، 

والذي قد يكون بعد ستة إلى اثني عشر شهًرا، قد تكون أعلى.

1. التخطيط للمشروع
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المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  المعدات، خاصة  تدمر  أن  جًدا  بسيطة  لسقطة  يمكن 
واألقراص الصلبة الخارجية ]...[ خذ كاميرا وجهاز كمبيوتر احطياطيين باالضافة 

إلى ما تعتقد أنك ستحتاج إليه.
مايكل جرفرز، EAP704،  EAP526، EAP340،254 EAP، إثيوبيا

حدث تغيير في الحكومة بعد الوفاة المفاجئة للرئيس ]...[ ثم جاء تخفيض قيمة 
العملة بنسبة 49٪، األمر الذي رفع جميع أسعار السلع لتصبح أعلى من الميزانية 
المعتمدة. كان هناك شح في الوقود، وعند توافره وفقط في السوق السوداء، كان 

يُباع بضعف سعر المضخة الموصى به.
جويل ثولو، EAP797، مالوي

جنيه   1 من  الصرف  سعر  كان  التفصيلي،  التجريبي  المشروع  تقديم  وقت  في 
إسترليني إلى 700، ولكن في وقت تحويل األموال، ارتفعت العملة المحلية وكان 
التداول يتم بسعر 645. ومع ذلك، ظلت أسعار السلع دون تغيير، مما يعني أننا 

أنفقنا أكثر مما حددناه في الميزانية.
هيستنجز زيدانا، EAP714، مالوي

في منتصف المشروع، كان هناك انخفاض كبير في قيمة الجنيه اإلسترليني مقابل 
الدوالر األمريكي والعمالت المحلية األخرى التي كان علي التعامل بها. أدى هذا إلى 
انخفاض كبير في القيمة الحقيقية لمنحتنا بعدة آالف من الجنيهات. لحسن الحظ، 
سمحت لنا الوفورات التي تحققت في بنود أخرى من المشروع، جنبًا إلى جنب مع 

الطوارئ المضمنة، بتحقيق نطاق المشروع في حدود الميزانية األصلية.

آندرو بيرُسن، EAP794، نيفيس
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إعطاء تكاليف متحفظة )أي تغطي أسوأ االحتماالت( لبنود الميزانية التي 	 
إلى  بميزانيتك  للدفع  احتمال  بأكبر  تتمتع  التي  تلك  أو  منها،  متأكًدا  لست 

اإلنفاق الزائد لو كان تقديرك األولي أكثر انخفاًضا مما يجب.

يجب تحديد الحجم اإلجمالي للطوارئ على أساس كل مشروع على حدة. مرة 
تقديراتك  ثقتك في  ما مدى  المالية.  المخاطر  ذلك على تصور  يعتمد  أخرى، 
للتكلفة؟ ما مقدار التحكم الذي ستمارسه على المشروع، أم أن جزًءا ال يستهان 
به من المشروع يكمن في أيادي أشخاص آخرين، أو سيتوقف على الظروف 
المحلية المتقلبة؟ ألي سبب من األسباب، ما هو احتمال أن تسوء األمور، مع 
عواقب باهظة الثمن؟ في جميع الحاالت، يُنصح بحد أدنى من 10-15٪ من 

إجمالي الميزانية.
تعليق %10

تُعلق نسبة 10٪ من منح برنامج األرشيفات المهددة باالندثار إلى حين إتمام 
المنحة األقصى،  إلى حد  أنفقت ما يصل  إذا  أنك  المشروع بنجاح. هذا يعني 
فسوف تنفق من جيبك الخاص مؤقتًا. ومن ثم سيتعين عليك التفكير في كيفية 

تغطية هذا النقص المؤقت.

ضريبة االستيراد/ الرسوم الجمركية

عنها  اإلعالن  عادًة  يجب  بعد،  فيما  فيه  ستبقى  بلد  إلى  المعدات  جلب  عند 
وستخضع لضريبة االستيراد. يجب وضع هذا المبلغ في االعتبار في ميزانيتك، 

أو تجنبه بالحصول على إعفاء جمركي. 

 

1. التخطيط للمشروع






