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در سال 2014، فدراسیون بین المللی حسابداران1 و انجمن خبره حسابداری و امورمالی بخش عمومی2، چارچوب بین المللی: 
نظام راهبری خوب در بخش عمومی3 را به منظور تشویق نظام راهبری کارامدتر بخش عمومی منتشر ساختند. این چارچوب شامل 
رهنمودی اســت که برای حسابرســان داخلی بخش عمومی کاربرد دارد و به آنها اجازه می دهد تا نظام راهبری خوب را در سازمانهای 

خود الهام ببخشند، پیاده کنند، و اطمینان دهند. 

هدف چارچوب
چارچوب یادشــده، به منظور تشــویق به ارائه خدمات بهتر و ارتقای پاســخگویی با ایجاد معیار برای جنبه های نظام راهبری خوب در 
بخش عمومی، طراحی شــده اســت. این چارچوب در نظر دارد در تمامی واحدهایی که در بخش عمومی قرار دارند، اعمال شود؛ هر 
چند، چالش اصلی برای واحدهای بخش عمومی، در پیاده ســازی چنین آیینها و چارچوبهایی باقی خواهد بود؛ زیرا بیشــتر به کارگیری 

آنها است که در عمل با مشکل مواجه می شود. 

نقش حسابرسان داخلی در استفاده مؤثر ازچارچوب 
بین المللی راهبری خوب در بخش عمومی

 ترجمه: مریم گوارا
J. Pelletier & V. Tophoff
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نقش حسابرسان داخلی در گسترش نظام راهبری
حسابرســی داخلی، نقطــه عطفی برای نظــام راهبری خوب در 
بخش عمومی به حســاب می آید. حسابرســی داخلــی، فعالیت 
اطمینان بخشی و مشاوره ای مســتقل و بی طرفانه است که برای 
افزودن ارزش و بهبود دادن به عملیات ســازمان، طراحی شــده 
است. حسابرســی داخلی به ســازمانهای دولتی کمک می کند تا 
هدفهای خود را به وســیله ارائه رویکردی منظم و نظام مند، برای 
ارزیابی و ارتقای کارامدی مدیریت ریســک، کنترل و فرایندهای 

نظام راهبری، تحقق بخشند. 
استانداردهای حرفه ای، حسابرسان داخلی را ملزم می سازد که 
طراحی، پیاده ســازی و اثربخشــی هدفها، برنامه ها و فعالیتهای 
مرتبط با اخالق ســازمان دولتــی را مورد ارزیابی قــرار دهند، و 
همچنیــن ارزیابی کنند کــه آیا نظام راهبری فنــاوری اطالعات 
ســازمان، راهبردهــا و هدفهای ســازمان را پشــتیبانی می کند؟ 
حسابرســان داخلی، فرایندهــای نظام راهبــری را در موارد زیر 
ارزیابی می کنند و پیشــنهادهای مناســب برای بهبــود آنها ارائه 

می دهند:
• ترویج اخالق و ارزشهای مناسب در سازمان،

• اطمینان از مؤثر بودن مدیریت عملکرد سازمانی و پاسخگویی،
• انتقال اطالعات مربوط به ریسک و کنترل به حوزه های مربوط 

در سازمان، و
• هماهنگــی فعالیتهــا و تبــادل اطالعــات بیــن هیئت مدیره، 

حسابرسان مستقل و داخلی، و مدیریت. 
حسابرسی داخلی، نظام راهبری را از طریق افزایش درخورتوجه 
توان شهروندان برای پاسخگو دانستن واحدهای بخش عمومی، 
تقویت می  کند. حسابرســان داخلــی، با ارائــه ارزیابیهای بدون 
جانبــداری و بی طرفانه، در این رابطه کــه آیا منابع عمومی برای 
دستیابی به نتیجه های مورد انتظار، مسئوالنه و به صورت کارامد 
مدیریت شــده اند، به سازمانهای بخش عمومی کمک می کنند تا 
به پاســخگویی و درستکاری دســت یافته، عملیات خود را بهبود 
دهنــد، و اعتماد را در میان شــهروندان و ذینفعــان پدید آورند. 
حسابرسان داخلی، کارکرد به طور خاص مهمی را در جنبه هایی از 
نظام راهبری اجرا می کنند که برای ترویج اعتبار، عدالت، و رفتار 
مناســب مقامهای بخش عمومی ضروری است و در عین حال، 

ریسک فساد عمومی را کاهش می دهد. 

الهام بخشی، پیاده سازی، اطمینان بخشی 
به منظور دســتیابی به نظام راهبری خوب در بخش عمومی، هم 
مراجع راهبری کننده و هم افراد شــاغل در واحدهای بخش 
عمومی، همچــون حسابرســان داخلی، باید تــالش کنند 
هدفهــای واحد خود را در حین تالش دائمی در جهت منافع 
عمومــی، و هماهنگ با الزامهای خط مشــی های قانونی و 
دولتی، براورده ســازند، و اگر الزم باشد از منافع شخصی که 
منفعت ســازمانی را نادیده می گیرد، صرف نظر شود. در این 
راستا، عناصر مختلفی به شرح زیر )الف تا ز( مورد نیاز است:

الف- رفتــار همراه با صداقت، اثبات تعهد راســخ به 
ارزشهای اخالقی، و احترام به مقررات قانونی

واحدهای بخش عمومــی، در برابر نهادهای قانونی برای اعمال 
اختیارهای قانونی در جامعه، مســئول هســتند. همین مســئله، 
موجب می شود که هر واحد اقتصادی به طور کامل، بتواند درست 
بودن تمامی اقدامهای خود را اثبات کند و ســازوکارهایی داشــته 

حسابرسی داخلی

فعالیت اطمینان بخشی و

مشاوره ای مستقل و

بی طرفانه است که

برای افزودن ارزش و

بهبود دادن به

عملیات سازمان

طراحی شده است
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باشد تا پیروی از ارزشهای اخالقی و احترام به مقررات قانونی 
را تشویق و به اجرا بگذارد. 

نقــش و فعالیتهای حســابرس داخلی: از حسابرســان 
داخلــی بخش عمومــی انتظار می رود که فســاد، اهمال، و 
سوءاســتفاده از اختیارها را تشــخیص داده و گزارش کنند. 
حسابرسان داخلی، براساس سطح درک از خطرهای مرتبط 
با برنامه های مشــخص دولتی، حسابرسیهای رعایت را به 
اجرا در می آورند تا به کمک آنها از رعایت قوانین، مقررات، 
خط مشــی ها، آیین نامه ها و آیین رفتــار، اطمینان حاصل 
شــود. آنها، دقت و کامل بودن گزارشــهای دولتی را مورد 
بررســی قرار می دهند تا به کمک آنها اطمینان به دست آید 
که واحدهای دولتی توانایی اثبات درســت بودن اقدامهای 
خــود را دارنــد. همچنین آنهــا اطالعات به دســت آمده از 
پیمانــکاران و دیگر گروه های طرف معامله با ســازمانهای 
دولتی را مورد بررســی قرار می دهند تــا اطمینان دهند که 
رویه هــای اخالقی در خریدهــا، قراردادهــا و دیگر روابط 

تجاری، رعایت می شوند. 
ب- اطمینان از صداقت و جامع بودن روابط با ذینفعان
از آنجا که واحدهای بخش عمومی، در جهت منافع عمومی 
ایجاد شــده اند و کار می کنند، نهادهای راهبری آنها باید از 
صراحت و صداقت در فعالیتهای آنها اطمینان حاصل کنند. 
مجاری ارتباطی و مشــورتی روشن و اعتمادپذیر، به منظور 
تعامل مؤثر با تمامی گروه های ذینفع، همچون شــهروندان 
و اســتفاده کنندگان از خدمات، و همچنین ذینفعان نهادی، 

باید به کار گرفته شود. 
نقــش و فعالیتهای حســابرس داخلــی: ذینفعان به 
گزارشــهای حسابرســی داخلی، به عنوان منبــع اطالعاتی 
مســتقل و بدون جانبداری در ارتباط با برنامه های دولتی، 
اتکا می کننــد. قانون گذاران و مقرراتگــذاران، از اطالعات 
موجود در گزارشــهای حسابرســی برای ارزیابی عملیات، 
تعیین بودجــه، و تعیین خط مشــی های عمومی اســتفاده 

می کنند. 
ج- تعریف پیامدها بر حســب اقتصــاد پایدار، منافع 

اجتماعی و محیطی
نهاد راهبری باید اطمینان یابد که تصمیمهایش به پیشــبرد 

هدفهــای واحد کمک می کند، در منافــع و پیامدهای مورد 
انتظار ســهم دارد، و در محدوده اختیارها و منابع تعیین شده 
قرار دارد. دریافت نظرهای تمامی گروه های ذینفع، شامل 
شهروندان، استفاده کنندگان از خدمات، و ذینفعان نهادی، 

حسابرسی داخلی

نظام راهبری را از طریق

افزایش درخور توجه 

توان شهروندان

برای پاسخگو دانستن

واحدهای

بخش عمومی

تقویت می کند
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برای موفقیــت این فراینــد و ایجاد توازن در خواســته های 
ناســازگار، در هنــگام تعیین اولویتها بــرای منابع محدود در 

دسترس، ضروری است. 
نقش و فعالیتهای حسابرس داخلی: حسابرسان داخلی، 
نقشــهای متفاوت و مهمی را در بررســی پایــداری اقتصاد، 
اجتماعی و محیطی، ایفا می کنند. حسابرسیها به منظور کمک 
به درک و ارزیابی پیامدهــای فعالیتها، محصولها و خدمات، 
و همچنیــن حصول اطمینان از دســتیابی به پیامدهای مورد 
انتظار و پایدار بودن آنها، طرح ریزی می شود. این حسابرسیها 
به طور منظم، هدفها و مقاصد ســازمانی را ارزشیابی می کند 
و میزان دســتیابی به هدفها و ریســکهایی را که ممکن است 
پایداری آینده را تهدید کنند، ارزیابی می کند. حسابرســیها، 
همچنین ممکن اســت برای ارزشــیابی تــداوم و اطمینان از 
اینکه مقامهای دولتی در محدوده اختیارها و منابع مربوط به 

خود وظایف را انجام می دهند، طرح ریزی شود. 
د- تعیین مداخله های الزم برای بهینه سازی دستیابی به 

پیامدهای مورد انتظار
واحدهای بخش عمومی به ســازوکارهای تصمیم گیری قوی 
نیاز دارند تا اطمینان حاصل شــود که پیامدهای تعیین شــده 
برای آنها به شــیوه ای تحصیل می شــود که بهترین موازنه را 
میــان انواع مختلف منابع ورودی ایجاد کرده و در عین حال، 
همچنان عملیات مؤثر و کارامد را امکانپذیر  سازد. تصمیمهای 
گرفته شــده باید پیوسته مورد بررســی قرار گیرند تا اطمینان 

حاصل شود که پیامدهای به دست آمده بهینه هستند. 
نقش و فعالیتهای حسابرس داخلی: حسابرسان داخلی، 
به طور معمول کنترلهای داخلی و فرایندهای مدیریت ریسک 
را که به منظور بهینه سازی دستیابی به پیامدهای مورد انتظار 
طراحی شــده اند، مــورد ارزیابی قــرار داده و توصیه هایی در 
جهت بهبود آنها ارائه می دهند. حسابرســیهای عملکرد، بر 
بهبود نحوه تأمین برنامه ها و خدمات برای سازمانهای دولتی 
تمرکز دارد، و بازرســی مستقل، اثربخشی و کارایی فعالیتها، 

برنامه ها و یا سازمانهای دولتی را ارائه می دهند. 
ه- گســترش ظرفیت واحد اقتصــادی از جمله قابلیت 

راهبری و کارکنان آن
واحدهای بخش عمومی به ســاختارها و راهبری مناســب و 

همچنین به افرادی با مهارتهــای مرتبط، صالحیتها و توان 
ذهنی مناسب، نیاز دارند تا به شکلی مؤثر و کارامد عمل کرده 
و به پیامدهای مورد انتظار خود در بازه های زمانی مشخص، 

دست یابند. 
نقش و فعالیتهای حسابرس داخلی: حسابرسان داخلی، 
خط مشی های منابع انسانی، طرحهای جانشینی، برنامه های 
آموزشی، معیارهای بررســی عملکرد، و دیگر خط مشی ها و 
روشــها را مورد بررســی قرار می دهند تا کمک کنند اطمینان 
حاصل شود که افرادی با دانش، مهارتها و قابلیتهای مناسب 
برای انجام طرحهــای راهبردی ســازمان، هدفها و مقاصد 
راهبــردی ســازمان، وجود دارد.  حسابرســان، تأسیســات 
فیزیکــی و دیگــر داراییها و امکانــات را مــورد ارزیابی قرار 
می دهند تا تضمین شــود که واحد اقتصــادی، ظرفیت الزم 
برای دســتیابی به پیامدهای مورد انتظــار را بدون توقفهای 
پیش بینی نشــده در انجام خدمات، دارا است. آنها همچنین 
قراردادها، رویه هــای خرید، بودجه ها و دیگــر اطالعات را 
بررســی می کنند تا اطمینان حاصل شود که منابع و تدارکات 
ضــروری مورد نیــاز، در چارچوب زمانی تعریف شــده ای در 

دسترس می باشد. 
و- مدیریت ریســک و عملکــرد از طریق کنترل داخلی 

قوی و مدیریت مالی عمومی قدرتمند
مدیریــت ریســک و کنتــرل داخلــی، از بخشــهای مهم و 
تفکیک ناپذیِر نظام مدیریت عملکرد بوده و برای دستیابی به 
پیامدهای مورد انتظار، ضروری هســتند. این موارد، از یک 
فرایند در حال اجرا تشــکیل می شوند که به منظور شناسایی و 
مشخص کردن ریسکهای مهم موجود در جریان دستیابی به 
پیامدهای مورد انتظار واحد تجاری، طراحی شده است. نظام 
مدیریــت مالی قدرتمند، برای اجرای خط مشــی های بخش 
عمومی و دستیابی به پیامدهای مورد انتظار، ضروری است؛ 
چرا که موجب انضباط مالی، تخصیص راهبردی منابع، ارائه 

کارامد خدمات و پاسخگویی می شود. 
نقش و فعالیتهای حســابرس داخلی: حسابرسان داخلی 
دولتــی، از طریــق ارزیابــی کارایــی و اثربخشــی کنترلها و 
بــا ارتقای بهبود مســتمر، به ســازمان متبوع خــود در حفظ 
کنترلهای کارامد، یاری می رســانند. استانداردهای حرفه ای، 
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حسابرسان را ملزم می دارند که کفایت و اثربخشی کنترلها را 
در ارتباط با موارد زیر ارزیابی کنند:

• دستیابی به هدفهای راهبردی سازمان؛
• اتکاپذیری و درستی اطالعات مالی و عملیاتی؛

• اثربخشی و کارایی عملیات و برنامه ها؛
• حفاظت از داراییها؛ و

• رعایت قوانین، مقررات، خط مشی ها، رویه ها و قراردادها. 
حسابرســان داخلی، همچنیــن وظیفه ارزیابی اثربخشــی 
فرایندهای مدیریت ریســک و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود 
آنها را برعهده دارند. در جهت اجرای این نقش، حسابرســان 

موارد زیر را ارزیابی می کنند:
• آیا هدفهای ســازمانی، از مأموریتهای ســازمان پشــتیبانی 

می کند و با آنها در یک راستا قرار دارد؛
• آیا ریسکهای درخور توجه، شناسایی و ارزیابی می شوند؛

• آیا پاسخهای مناسب برای ریسک انتخاب می شوند به طوری 
که ریسکها را با سطح ریسک پذیری )میزان پذیرش ریسک( 

سازمان در یک راستا قرار دهد؛ و
• آیا اطالعات )اطالعات مربوط( ریســک، فراهم می شــود و 
به موقع در اختیار بخشــهای مختلف ســازمان قرار می گیرد تا 
کارکنان، مدیریت و هیئت مدیره را قادر ســازد که مسئولیتهای 

خود را انجام دهند.
ز- پیاده سازی بهروشها در زمینه شفافیت، گزارشگری، 

و حسابرسی به منظور انجام پاسخگویی مؤثر
پاسخگویی مؤثر، نه تنها به ارائه گزارش در ارتباط با اقدامهای 
تکمیل شده مربوط می شود، بلکه همچنین اطمینان می دهد 
که ذینفعان می توانند به صورت شفاف و روشن، در هنگامی 
که واحد تجاری فعالیتهای خود را برنامه ریزی و اجرا می کند، 
آنها را درک کنند و به آنها واکنش نشــان دهند. حسابرســی 
مســتقل و حسابرســی داخلی، هر دو در پاســخگویی مؤثر 

مشارکت دارند. 
نقش و فعالیتهای حسابرس داخلی: حسابرسی داخلی، 
توان شهروندان را برای پاســخگو ساختن واحدهای بخش 
عمومــی از طریق ارزیابیهای بدون جانبــداری و بی طرفانه 
در این خصوص که آیا منابع عمومی به شــکلی مســئوالنه و 
کارامد، برای دســتیابی به نتیجه های مورد انتظار، مدیریت 

می شــود یا خیر، افزایش دهد. حسابرسیهای پاسخگویی، 
چگونگی اداره واحدهای دولتی، اســتفاده و حفاظت از منابع 
عمومی را ارزیابی می کند و به تعیین این موضوع می پردازند 
که آیــا اطمینــان معقولی وجــود دارد که مقامهــای دولتی 
به نحــوی مســئولیت پذیر و در تبعیت از قوانیــن، مقررات و 
خط مشــی های کاربردپذیر عمل می کنند. حسابرسان داخلی 
همچنیــن مدارک را برای حصول اطمینان از اینکه حســاب 
وجوه عمومی به طور مناســبی نگهداری می شود و کنترلهای 
الزم بــرای حفاظــت از منابع عمومــی در مقابل تخصیص 
و اســتفاده نامناســب برقرار شده اســت، مورد بررسی قرار 

می دهند. 

فراخوان برای اقدام
حسابرســان داخلی بخش عمومی، می تواننــد نظام راهبری 
ســازمانی خود را بــا اســتفاده از اهرم »چارچــوب بین المللی 
نظام راهبری خوب در بخش عمومــی«، تقویت کنند. در گام 
بعدی، از حسابرســان داخلی، و همچنین افرادی که به نتیجه 
کار حسابرســان داخلی تکیه دارند، و یــا آنکه به هر صورت از 
حسابرســان داخلی )یا کمبودی که در ایــن میان وجود دارد!( 
تأثیــر می پذیرند، دعوت می کنیم دیدگاه خــود را در این مورد 
کــه چگونه حسابرســان داخلی می توانند نظــام راهبری را در 
واحدهای بخش عمومی گسترش دهند، با ما در میان بگذارند. 
لطفًا نظرهای خود را با فدراســیون بین المللی حسابداران در 

میان بگذارید!
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