
                    
 

   
   

األصلية اإلنجليزية اللغة من تلقائيًا المستند هذا ترجمة تم أنه مالحظة يرجى . 

أخطاء  أي تأسف  . 

 
للممارس االستشارية المجموعة  

القضية ورقة  
 

األعمال جدول بند : PAGED08-01 
افتراضي  – 2022 ديسمبر 14  

على التواصل  ED1 

لـ التوعية مقترحات الورقة  هذه تلخص ملخص   ED1. 

الورقة  من الهدف / الغرض  
مع للتواصل التخطيط يتم  ED1 التواصل ووسائل واألنشطة األحداث من عدد خالل من  

موارد ضمن حد أقصى إلى الوصول لزيادة المتبع النهج  الورقة هذه  تشرح .االجتماعي  
 المشروع 

األخرى  الداعمة البنود  
شيء  ال  

دهأع موسوك سام  / ساندرسون كارين   

االجتماع لهذا اإلجراءات المقترحة  التوعية نهج بشأن تعليق •   
المسح في تضمينها سيتم التي األسئلة على المشورة تقديم •  

والتأثير الوصول لتوليد الفرص من المزيد على المشورة تقديم •  



                    
 

   
   

االستشارية المجموعة تقني  

على التواصل  ED1 

 خلفية  .1

 في 20عشر نوفمبر 2022  .كان رئيس ( WCOA ) في المؤتمر العالمي للمحاسبين ( ED1 ) تم إطالق مسودة التعرض 1 1.1

TAG جلسة في جلسة في للمشروع التوجيهية المجموعة أعضاء وأحد  WCOA الدولية المحاسبة معايير مجلس جانب إلى , 
اااااا ااااااا اااااااا من الثالثة للطبعة التعرض مسودة في يقدمون كانوا الذين  

المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا .  

عن اإلعالن تم ذلك بعد مباشرة  .التعرض  لمسودة الوشيك بالنشر الوعي اإللكتروني البريد حملة رفعت ،  اإلطالق لهذا استعداًدا 1.2  

االجتماعي التواصل وسائلو اإللكتروني والبريد الصحفية البيانات خالل من المنشور . 

التعرض بمسودة الوعي لزيادة األنشطة من لعدد التخطيط تم ،  الفترة هذه خالل  .أشهر 4 لمدة للتعليق مفتوحة التعرض مسودة 1.3  

يحتويه  الذي لالقتراح االستجابة على القطاع وتشجيع . 

 األحداث  .2

في القطاع عبر والمشاركة التعرض مسودة في رحاتالمقت لشرح 2023 وفبراير يناير في األحداث من لعدد التخطيط تم 2.1  

التحديد وجه على الحالية الخطط يلي فيما  .محتواها : 

على وتجيب ،  التوضيحية الفيديو مقاطع محتوى تبث اإلنترنت عبر ندوات أربع يناير  16-19  
المقترحات  حول واألجوبة األسئلة  

( بوغاتا في لوجه وجها ) مستديرة مائدة – الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا فبراير  7  

( االفتراضية ) المستديرة المائدة – أفريقيا فبراير  22  

( االفتراضية ) المستديرة المائدة – آسيا فبراير  23  

مستديرة مائدة فتح فبراير  27  x2 ( افتراضي ) 

 

المجاالت  .األولى التعرض مسودة في الموجودة للمقترحات أساسية موضوعية مجاالت أربعة حول األحداث هذه كل تأطير يتم 2.2  

هي األربعة : 

تطوير استخدامها يتم التي الرئيسية والمبادئ المفاهيم •  INPAG 

المالية  البيانات ومحتوى نطاق •  

المالية  التقارير إلعداد ُمبِلغ ككيان الربحية غير المنظمات •  

سرد تقارير •  



                    
 

   
   

باللغات هذه الفيديو مقاطع توفير يتم  .األربعة المجاالت هذه تغطي نشرها وشك على أو بالفعل للشرح فيديو مقاطع أربعة نشر تم 2.3  

الفيديو مقاطع شاهدوا الذين ألولئك للسماح اإلنترنت على يناير ندوات تصميم يتم  .والعربية والفرنسية واإلسبانية اإلنجليزية  

زيادة هو اإلنترنت عبر الندوات هذه من الغرض  .1 التعرض مسودة في للمقترحات فهمهم لتوضيح أسئلة بطرح التوضيحية  

المقترحات بمحتوى اإللمام . 

أعضاء من مدخالت على للحصول نسعى نحن  .فقط بدعوة أحداثًا بالمنطقة الخاصة المستديرة المائدة أحداث ستكون 2.4  TAG 

أجزاء مختلف من المصلحة أصحاب كبار دعوة إلى  نتطلع نحن  .األحداث لهذه الدعوات قوائم في البلد وأبطال PAG وأعضاء  

المجتمع ,األكاديميين ،  المهنية المحاسبة منظمات ،  الممولين ،  المعايير محددات ،  المنظمين ،  المدققين ،  المحضرين ) القطاع  

هذه من كل في اشخصً  60-40 حوالي وجود إلى نهدف نحن  .إقليمية  منطقة كل داخل  البلدان من  مجموعة عبر ( المدني  

 .األحداث

ً  المستديرة الطاولة ستكون 2.5 ً  لوجه وجها من مكثفة نسخة وستكون ساعات 3 االفتراضية المكافئات تكون سوف  .كامل ليوم حدثا  

الكامل اليوم حدث . 

أوروبا في العمل ساعات إلى يهدف واحد ؛  زمنيتين منطقتين في وستعقد شخص ألي مفتوحة المفتوحة المستديرة الموائد ستكون 2.6  

يحضرون ال المندوبين أن هي السابقة الخبرة  .الكاريبي  البحر ومنطقة األمريكتين تستهدف وواحدة أوقيانوسيا/أفريقيا / آسيا /  

مختلًطا العالم مستوى على الحضور يكون أن المرجح ومن العمل ساعات في دائًما .  

مناقشتهما في يرغبون موضوعين اختيار من سيتمكنون المندوبين أن هو االقتراح  .ساعتين المفتوحة المستديرة الموائد ستكون 2.7  ، 

أ الملحق في األحداث هذه حول المعلومات من مزيد  .االقتراح لهذا الفني الدعم استكشاف حاليًا ويتم . 

غرفًا سنفتح ،  كاف   طلب هناك يكون عندما  .افتراضية استراحة غرف في المندوبين بين مناقشات االفتراضية األحداث ستشمل 2.8  

والعربية والفرنسية اإلسبانية باللغات للمناقشة . 

البلدان تلك في البالد أبطال مع المشروع فريق سيعمل ،  وطنية عمل مجموعة لديها التي للبلدان بالنسبة ،  ذلك إلى باإلضافة 2.9  

التعرض مسودة مقترحات لمناقشة األحداث لتنظيم . 

 

 المسوحات  .3

توفر ولكنها ،  األسئلة هذه على التعليقات تقتصر ال   .بشأنها التعليقات طلب يتم التي األسئلة من عدًدا التعرض مسودة تتضمن 3.1  

لتقديم وسرد نوعي رد إلى األسئلة تسعى  .التعرض مسودة مقترحات في األرجح على أهمية األكثر األمور لمناقشة مفيدة طريقة  

عنها  التعبير تمي التي اآلراء ألسباب فهم . 

ورقة في  الواردة األسئلة االستطالع هذا كرر .االستشارة  على للرد كوسيلة مسح تضمين تم ،  2021 لعام التشاور ورقة في 3.2  

جودة أقل كانت المقدمة التعليقات لكن ،  المستجيبين أو أوسع مجموعة مع لالنخراط مفيدة طريقة أنه االستطالع أثبت  .التشاور  

ً  يكن لم ,عام كلوبش بطبيعتها التعليق رسائل أو الكلمات  قالب ردود خالل من المقدم ذلك مثل غنيا . 

أعضاء من المقدمة التعليقات على والرد ،  التجربة هذه على بناءً  3.3  TAG في المقترحة األسئلة حول  ED1, استخدام يقترح  

أسئلة مع ،  أقصر كمية لمسوحات مخصص قتراحاال  .التشاور ورقة عن مختلفة بطريقة ولكن التعليقات جمع في االستطالعات  

نفسها التعرض مسودة من المطلوبة النوعية االستجابات لدعم مصممة مسح .   

آراء هي ما :1 السؤال  PAG لدى هل ?قتراحاتاال هذه حول  PAG األحداث هذه تسويق بشأن نصيحة أي ? 



                    
 

   
   

لتقييم ،  مسبقًا  المحددة االستجابات من مجموعة من االختيار المستجيبين من يُطلب أن يمكن  .حاليًا االستطالع أسئلة تحديد يتم 3.4  

طرحها يمكن التي األسئلة أنواع على أمثلة وترد  .الحدوث تكرار على بناءً  بيان تقييم أو ، القول ةأهمي  أو صعوبة على بناءً  بيان  

يجب التي األسئلة باقتراحات نرحب .المستجيبين من تفصيالً  أكثر تعليقات اللتقاط التعليقات مربعات توفير سيتم .ب الملحق في  

الرسمية األسئلة على الردود تفيد أن شأنها من والتي ،  االستطالع في تضمينها . 

الموضوع مجاالت من مجال كل تتناول مسوحات 4 إصدار المقرر من ،  مارس منتصف إلى يناير منتصف من الفترة خالل 3.5 .  

الحالية التعرض مسودة على للحفاظ التشاور لفترة المحتملين للمستجيبين تذكيًرا الوقت بمرور االستطالعات إصدار سيوفر .  

االستطالع بأسئلة المحتملين المستجيبين إرهاق عدم لضمان العناية إلى حاجة هناك ستكون ،  ذلك ومع . 

 

 

  

آراء هي ما :2 السؤال  PAG لدى هل  ?النهج هذا  حول  PAG االستطالعات هذه تسويق بشأن نصيحة أي ? 

لدى التي النصيحة ما :3 السؤال  PAG االستطالع أسئلة صياغة حول ?  

 



                    
 

   
   

االجتماعي  التواصل وسائل .4  

إطالقها إلى أدت االجتماعي التواصل وسائل على مكثفة لحملة ،  2021 يناير في صدرت التي ،  االستشارية الورقة خضعت 4.1  

التواصل وسائل أن إال ،  التوعية أحداث زيزلتع  االجتماعي التواصل وسائل استخدام من الرغم على .اإلطالق فترة وخالل  

وأقل ،  التوعية أحداث وغير نفسه اإلطالق على تركز كانت المواد أن إلى جزئيًا ذلك ويرجع  .اإلطالق بعد انقطعت االجتماعي  

النقطة هذه بعد الوجود على الحفاظ على ذلك من .  

يوفر وهذا  .األول اليوم في وإطالقها المواد جميع توفير من بدالً  الموارد طرح يتم  .1 التعرض لمسودة مختلف نهج اتباع يتم 4.2  

الحالية  التعرض مسودة على تحافظ جديدة موارد عن لإلعالن الفرصة . 

 

هناك سيكون المقبلة األربعة األشهر خالل 4.3 : 

 

( 2022 ديسمبر 8 قبل لها المخطط ) اإلسبانية باللغة ،  شامل ملخص ذلك في بما ،  للتعليق دعوة •  

اإلنجليزية  باللغة ( 2022 ديسمبر 23 قبل ) آخرين شرحين فيديو لمقطعي التخطيط تم •  

( 2022 ديسمبر 23 قبل لها المخطط ) الفرنسية باللغة ،  شامل ملخص ذلك في بما ،  للتعليق دعوة •  

13 قبل تدريجي بشكل ) ةوالعربي  والفرنسية اإلسبانية باللغات التوضيحية الفيديو مقاطع من مترجمة إصدارات نشر تم •  

2023 يناير  ) 

( 2023 يناير 31 قبل لها المخطط ) العربية باللغة للتعليق دعوة •  

( 2023 يناير لشهر ) 1 للمسح التخطيط تم •  

( 2023 فبراير لشهر ) 2 للمسح التخطيط تم •  

( 2023 فبراير لشهر ) 3 للمسح التخطيط تم •  

( 2023 مارس لشهر ) 4 للمسح التخطيط تم •  

 

األفراد  كان إذا ما تأكيد وطلب التعرض مسودة على الردود إغالق تاريخ حول تذكير  اإلعالنات هذه من كل يصاحبس 4.4  

للرد يخططون . 

 

 

 

استجابة  ’ إرسال نية ‘ تتبع .5  

كان من معرفة الصعب من كان ،  2021 أكتوبر 7 إلى يناير 21 من ،  عليها للتعليق مفتوحة االستشارية الورقة كانت بينما 5.1  

نيابة الردود كانت إذا ما دائًما الواضح من يكن ولم ،  الماضي األسبوع خالل الردود غالبية جاءت .الردود لتقديم يخطط أو يعمل  

المنظمات  أو األفراد عن .  

 

الويب موقع على نموذًجا أنشأنا ،  التجربة هذه من تعلمنا أن عدب 5.2  ( www.ifr4npo.org/have-your-say ) يمكن حيث  

كانوا إذا وما ،  االهتمام ذات والموضوعات ،  المفضلة لغتهم لتعلم الرد أ بـ ذلك ويتبع .رد تقديم ينوون أنهم إخبارنا للناس  

الحاجة حسب المستهدفة والتذكيرات الدعم توفير يمكن بحيث ,هممؤسست عن نيابة أو كفرد لتقديم يخططون . 

 

التحديد وجه على معها ونتواصل ،  عليها ردود تلقي على سنحرص التي المحددة بالمنظمات قائمة وضعنا لقد 5.3 . 

 

آراء هي ما :4 السؤال  PAG استكشافها  يجب أخرى فرص هناك هل ?االجتماعي التواصل وسائل استخدام نهج حول ? 

آراء هي ما :5 السؤال  PAG استكشافها يجب أخرى فرص هناك هل ?النهج حول ? 
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المستديرة  المائدة أحداث - أ الملحق  

 

 لغة المواضيع المدة حدث 

أمريكا في المستديرة المائدة  

( لوجه وجها ) الالتينية  

واحد يوم ساعة 1.5 ) مواضيع 4   

 ( لكل

إلى الترجمة مع اإلسبانية  
للجلسات اإلنجليزية اللغة  
 العامة

أفريقيا في المستديرة المائدة  

 ( االفتراضية )
دقيقة 45 ) مواضيع 3 ساعات 3  

منها لكل  ) 

مع اإلنجليزية اللغة  

الفرنسية إلى الترجمة .  
باللغات استراحة غرف  

والفرنسية اإلنجليزية  
الطلب حسب والعربية  

آسيا في المستديرة المائدة  ( 

 ( االفتراضية

دقيقة 45 ) مواضيع 3 ساعات 3  

منها لكل  ) 

الغرف فصل  .اإلنجليزية  

الطلب حسب أخرى بلغات  

مستديرة موائد فتح  ( 

 ( افتراضية

لخيار ) ساعتين إعطاء يتم  

إضافية دقيقة 45 لمدة  

ثالث لموضوع  ) 

3 أصل من 2 اختيار  

( لكل دقيقة 45 ) مواضيع   

غرف مع اإلنجليزية اللغة  
اإلنجليزية باللغات ستراحةا  

والفرنسية واإلسبانية  
الطلب حسب والعربية  

 

  



                    
 

   
   

االستطالع أسئلة صياغة كيفية على أمثلة - ب الملحق  

الصعوبة  أساس على االستجابة  

جدا  سهل  سهالا  ليس سهل   جدا  صعب صعب   

بلدك  في التالية اإلجراءات اتخاذ بها يمكن التي السهولة قيم  

غير المنظمات في الماليين الموظفين قبل من INPAG تطبيق  
 الربحية 

     

لـ السردية التقارير إعداد متطلبات تطبيق  INPAG لمعّدي 

NPO 

     

 

األهمية  أساس على االستجابة  

 Nذات 
 الصلة 

مهم  غير ما  حد إلى مهم  مهذبأنا  مهذبجدا أنا   

بلدك  في يلي ما أهمية قيم  
معلومات لتوفير قيود دون واألموال بالقيود األموال تمييز  
للمستخدمين  مفيدة  

     

 

التردد  أساس على االستجابة  

على ال   
 االطالق 

من كثير في أحياناا  نادرا   
 األحيان 

 دائما 

R    ينطبق يل   ما  أن تعتقد مدى أي إىل أكلت
بلدك ف   

المالية التقارير أو / و العامة لألغراض المالية البيانات  

مستعمل حالياهي  العامة لألغراض   

     

 التقارير المالية لألغراض العامة المعدة  بموجب

INPAGسيكون مستعمل  
     

مفيدة معلومات السردية  التقارير إعداد مقترحات ستوفر       

 

االستجابة  إسقاط  

وصف سيشمل مدى أي إلى  INPAG لـ NPOs الكيانات أنواع  

أنها على إليها يُنظر التي  NPOs سلطتك  نطاق في  

من أقل  

10% 
من أكثر 60-90% 40-60% 0-40%  

90% 

 

 


