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︻︀﹜﹫︖﹠︀ب ︎︀پ ﹁︣ا﹡︧ــ﹫︦ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹋﹠﹍︣ه ︗ ﹩﹡︀︧︀︋︡اران در ︨ــ︀ل 2014، از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در︠﹢ا︨️ ﹋︣د ﹋﹥ ﹡﹫︣وی ﹝︓︊︐﹩ 
 ﹤ ﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡، ا﹝︣وز︋  ︀︀ن︠   ︎﹤ ﹥ زودی︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران︋  ︣ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋  ︀︫ــ︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ر︀︨ــ️ ﹝﹟︋  در ﹝︊︀رزه ︻﹙﹫﹥ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧ــ︀د︋ 

︻︀﹜﹫︖﹠︀ب ﹡︀﹝﹥ ای در︋︀ره ︑﹑︫︀ی ︋﹩ و﹇﹀﹥ ﹝︀ن ︋︣ای ﹢﹍︨︀︎﹩ ﹝︭﹞﹛ و ﹡﹫︣و﹝﹠︡ ︋﹥ در︠﹢ا︨️ ا︪︀ن ﹡﹢︫︐﹛.
︻︀﹜﹫︖﹠︀ب؛

︫ــ﹞︀ در ︡ود دو ︨ــ︀ل ︎﹫︩ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ ای، ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای را ﹋﹥ در ﹋﹠﹍︣ه ︗ ﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اران در رم ︫︣﹋️ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡، 
د︻﹢ت ﹋︣د︡ ︑︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︭︠﹢︮﹩ ﹝﹞︀ن ︫﹞︀ در ︫︣ وا︑﹫﹊︀ن ︋︀︫﹠︡. ︋︣ای ﹝﹟ ﹡﹫︤ ا﹟ ا﹁︐︀ر ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر﹫︦ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︧︀︋︡اران، ﹁︣︮️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹛ ﹋﹥ ر﹨︊︣ان  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری از ︨︣ا︨︣ ︗︀ن را ︋﹥ ︫﹞︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠﹛.
از آ﹡︖︀﹋﹥ دوره ر︀︨ــ️ ﹝﹟ ︋︣ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ︋﹥ زودی ︋﹥ ︀︎︀ن ﹝﹩ ر︨ــ︡، ︋︣ آن ︫︡م ︑︀ در︋︀ره ︑﹑︫︀ی ︋﹩ و﹇﹀﹥ ﹝︀ن 
️ ︑︀ن در ﹝﹢رد ا﹁︤ا︩ ︑﹑ش  ﹩﹡︀︗ ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︋︣ای ︑︡︊﹏ ︫︡ن ︋﹥ ﹡﹫︣و﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡  ︋︣ای ﹢﹍︨︀︎﹩ ﹝︭﹞﹛ و ﹡﹫︣و﹝﹠︡ ︋﹥ در︠﹢ا︨

در ﹝︊︀رزه ︻﹙﹫﹥ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د، ︋︣ای ︫﹞︀ ︋﹠﹢︧﹛. ︎﹫︀م ︑︀ن ا︔︣ی ︫﹍︣ف دا︫️!
︫﹞︀ ︋﹫︀ن دا︫︐﹫︡ ﹋﹥ دوره ﹨︀ی ︨️ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢︗︉ ا﹁︤ا︩ ︠︴︣﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹩ ︫﹢د:

﹥ ︻︡ا﹜️ و ﹇︀﹡﹢﹡﹞﹠︡ی و︗﹢د  ︢ل ︑﹢︗﹥︋  ــ︡ون︋  ︣ای ﹝﹠︀﹁︹ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ و︋  ︡ون ﹡﹍︣ا﹡﹩︋  ”و︨﹢︨ــ﹥ ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑ــ︣ی ﹝︊﹠﹩ ︋︣ د﹁︀ع از ﹝﹠︀﹁︹ ﹁︣دی،︋ 
دارد. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، از ﹨﹞﹥ و ︋﹥ ︭︠﹢ص آ﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀︣﹁﹥ ای ﹝︪︽﹢﹜﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹠︀︨︉ ز﹡︡﹎﹩ ا﹇︐︭︀دی ﹉ دو﹜️ ﹝︣︋﹢ط ا︨️، 

“.︡﹠﹠﹋ ︀﹀︀ی روزا﹡﹥ ︠﹢د ا︐﹫﹛︀︺﹁ در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ﹡﹆︩ ﹝︓︊️ و ︨︀ز﹡︡ه ای را در ا﹡︖︀م
﹫︩ از 175 ︻︱﹢   ︋︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ﹨﹞︣اه︋  ︣ای ا﹁︤ا︩ ︑﹑︫ــ︀ی  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری را در︀﹁︐﹫﹛ و ارج ﹡︀د﹛. ﹁︡را︨﹫﹢ن︋  ــ﹞︀︋   ︫︩﹛︀ ︀﹞
︀ ﹁︣︮︐︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د ﹝︊︀رزه ﹋﹠︡. ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای  ️ ﹋﹢︫﹩ ︑﹑ش ﹋︣ده ︑︀︋    ︨︀ ︣ای ︨︀﹜︀ی ز︀دی︋  ﹫︩ از 130 ﹋︪﹢ر،︋  ︠﹢د از︋ 
﹋﹥ در ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︻︱﹢ ﹁︡را︨﹫﹢ن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ دا﹝﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د در ﹎︧︐︣ه ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩، دارای ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹝﹠︭︣︋﹥ ﹁︣د ︋︣ای ︀ری 
ر︨ــ︀﹡︡ن ︋﹥ ا﹟ ﹝︊︀رزه ﹨︧ــ︐﹠︡. آ﹡︀ در ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︭︠﹢︮﹩، در ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ و در ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ︋︤ر﹎︐︣، 

︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ و ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ︋︀ ﹨︡ا﹆﹫﹆︑ ️︀ و ﹋﹞﹉ ︋﹥ آ﹝﹢زش ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ﹡︧﹏ ︋︺︡ی ﹝︀ن، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
 ︡﹠ از ﹤﹁︣ ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ ︪︡︡︑ ︣ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران︋  ــ﹞︀، ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن︋   ︫︀ ﹩ ﹝﹑﹇︀ت︋  ﹝﹀︐︣م ﹎︤ارش د﹨﹛ ﹋﹥ در︎ 
﹝︧ــ﹫︣ ﹝︐﹙︿ ﹋﹥ ︋︀ور دار﹛ ا︔︣﹎︢اری دراز﹝︡︑﹩ در ﹋︀﹨︩ ︻︣︲﹥ و ︑﹆︀︲︀ی ︑﹆﹙︉ و ﹁︧ــ︀د ︠﹢ا﹨︡ دا︫️، ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫︡ه 

 ﹤﹁︧︣︀︋︡اری؛  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری؛ 
︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د ︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د﹝︊︀رزه︋  ﹝︊︀رزه︋ 

︀پ ﹁︣ا﹡︧﹫︦ ﹥ ︻︀﹜﹫︖﹠︀ب︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران︋  ︣﹎︪︀ده ر﹫︦ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋  ︀پ ﹁︣ا﹡︧﹫︦﹡︀﹝﹥︨  ﹥ ︻︀﹜﹫︖﹠︀ب︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران︋  ︣﹎︪︀ده ر﹫︦ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋   ︨﹤﹞︀﹡

︑︣︗﹞﹥: ﹝︺︭﹢﹝﹥ ا﹝﹫︣ی   

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران   ۴
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ا︨️. ا ︤﹋︣﹝︑ ﹜﹞ ﹤︊︗ ﹤︨ ︣︋ ︀︫﹑︑ ﹟︀﹁︐﹥ ا﹡︡:
️ ︨︀زی ﹫﹁︣︸

﹢ده ا︨️.  ︣ای ا﹁︤ا ️﹫﹁︣︸ ︩︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای در ﹋︪﹢ر﹨︀ی در ︀ل ︑﹢︨︺﹥︋  او﹜﹫﹟ ︑﹑ش ﹝﹛، ︑︧ــ ︹︪︣ــ﹛ ا﹡︡از دراز﹝︡ت ﹝︀︋ 
 .️︧︡ار ︲︣ور︀ ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ا﹇︐︭︀د︎  ﹢﹍︨︀﹩، ا︻︐﹞︀د︨︀زی و︎  ــ﹀︀﹁﹫️ و︎   ︫﹏﹫︣ای ︑︧ــ  ︋︀︐﹚﹞ ای ﹇︡ر︑﹞﹠︡ در درون ﹤﹁︣ و︗﹢د
ِ︩ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡،  ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︀ر︑︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ دا﹡

﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑﹀︀و︑﹩ ﹆﹫﹆﹩ در ﹝︊︀رزه ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و و︨﹢︨﹥ ﹨︀ی ︑﹆﹙︉ و ا﹁︤ا︣︗ ︩︀ن ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ای ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی ا︖︀د ﹋﹠︡.
 ،(DFID) ︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋ ﹤︺︨﹢︑ ︩︋ ﹏﹞︀︡ی ︫ــ︡︗ ︧ــ︀︋︡اران، ︫︣﹋︀ و روا︋︳ را﹨︊︣دی ﹩﹚﹚﹝﹛ش، ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹑︑ ﹟در ا
︋︀﹡﹉ ︗︀﹡﹩ (WB)، ︮﹠︡وق ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل (IMF) و د﹊﹡︀︋ ︣﹍︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥ ای را ︗︧ــ︐︖﹢ و ا︖︀د ﹋︣د. ﹝﹀︐︣م ﹎︤ارش د﹨﹛ ﹋﹥ در ︎﹩ 
ا﹟ ︫︣ا﹋︐︀ی ︗︡︡، ︎﹫︪︣﹁️ ︋︤ر﹎﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹫︀ز﹨︀ و ︎︣ورش ﹇︀︋﹙﹫︐︀ی ︧︀︋︡اری ﹝﹙﹩ از ︵︣﹅ ﹨﹞︣اه ︨︀︠︐﹟ ︑︭︬ و ر﹨︊︣ی 
و︥ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ︋︀ ︑︖︣︋﹥ از ﹉ ︨﹢، ︋︀ ا︫ــ︐﹫︀ق ﹝﹙﹩ ︋︣ای  ﹉︣﹁﹥ ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣ از ︨﹢ی د ،︣﹍︀︮﹏ ︫︡ه 
.︡﹠︐︧﹨ ﹩︪︋︡﹢﹡ ︕︀︐﹡ ﹤ ︣وژه ﹨︀ی ︗︡︡ در ︾﹠︀، ﹇︣﹇﹫︨︤︐︀ن، ﹡﹫︖︣﹥، روا﹡︡ا، او﹎︀﹡︡ا و ز﹞︊︀︋﹢ه در ︀ل د︨︐﹫︀︋﹩︋   ︎﹟ا ،︣︲︀ ︀ل ا︨️. در

︑﹆﹢️ را﹨︊︣ی
دو﹝﹫﹟ ︑﹑ش  ﹤﹋ ﹩﹝﹞︣﹁﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ آن ︎﹫︪︣﹁️ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ دا︫︐﹥ ا︨️، ︫︀﹝﹏ ا︫︐︽︀ل ︋﹫︪︐︣ در- و د﹁︀ع از- را﹨︊︣ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣ 
در ﹨﹞﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀︨️. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫︡، ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀زر︨﹫︀ و ﹝﹢از﹡﹥ ﹨︀ی ︋﹥ ︗︀ و ا︔︋︪︣﹩ ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩ و ا︗︣ای ︨﹫︀︨︐︀ی 

︲︡ر︫﹢ه و ︲︡︑﹆﹙︉، ا﹡︖︀م ︫﹢د.
رو﹡﹢︫ــ︐﹩ از ﹁︣ا︠﹢ان ر︨ــ﹞﹩ ﹝︀ در ︨ــ︀ل 2016 ︋︣ای ا﹇︡ام از ︨﹢ی ﹎︣وه ︋﹫︧ــ️ (G-20) را ︋﹥ ︎﹫﹢︨️ ︋︣ا︐︀ن ار︨ــ︀ل ﹋︣ده ام. ا﹟ ﹁︣ا︠﹢ان ﹋﹥ ︋︀ 
︻﹠﹢ان «ا︻︐﹞︀د و در︨ــ︐﹊︀ری» ﹝﹠︐︪ــ︣ ︫︡، ︋︣ ﹡﹆︪ــ﹩ ﹋﹥ را﹨︊︣ی ︠﹢ب ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ و ︀︋︡ در ﹇﹙︉ ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ا﹀︀ ﹋﹠︡، د﹐﹜️ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. ﹁︣ا︠﹢ان ︀د︫︡ه 
︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹝︪︭﹩ در︋︀ره ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹙﹏ ︻︱﹢ ﹎︣وه ︋﹫︧️ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹇︡ا﹝︀ی ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ا︖︀د ر︫︡ ︀︎︡ار و ﹁︣ا﹎﹫︣ ا﹀︀ ﹋﹠﹠︡، ارا﹥ ﹡﹞﹢ده ا︨️.

ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ﹝︀ ︋︣ای ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از آ﹫﹟ را﹨︊︣ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹊︀ری و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ︡︖︑ ﹤︧﹡ ﹤﹋ (OECD)︡﹡︷︫︣︡ه آن 
︀ز﹝︀ن   ︨﹟ا ︀ ﹢د،︋  ــ︀﹝﹏ را﹨︊︣د﹨︀ی ︗︡︡ در︋︀ره ﹝﹆︣رات ﹨︡ا️ و ︑﹆﹢️ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩︋  ︡ و︫  ــ︀ل 2015 ﹝﹠︐︪︫︣  در︨ 
﹨﹞﹊︀ری ﹋︣د﹛. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹡︪︧ــ️ وز︣ان ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹊︀ری و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︊︀رزه ︋︀ ر︫﹢ه ︠﹢اری و ︑﹆﹙︉ ﹋﹥ ︎﹫︪︐︣ در 
︣﹋️ ﹋︣د﹛. ︵﹩ آن ﹡︪︧️، ︑︽﹫﹫︣﹨︀﹩ را ﹋﹥  ﹢د،︫  ﹫︩ از 40 ﹋︪﹢ر را ﹎︣د﹨﹛ آورده︋  ︡ و و﹋﹑ و وز︣ان داد﹎︧︐︣ی︋  ︣﹎︤ار︫  ︨︀ل ︗︀ری︋ 
.﹜︣ح ﹋︣د︴﹞ ،︡﹠﹠﹋ ️︀︻را ر ︀﹡آ ︡︀︋ ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ﹤﹝﹨ ای ا︻﹞︀ل ︫︡ه و ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای ﹟﹫︀ز﹎﹩ در آ︑ ﹤︋

︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ﹛︀ ︀ی︐﹫︺﹇﹢﹞ ︀ ﹥ ︧︀︋︡اران ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︋  ︣ای ﹋﹞﹉︋   ︋﹤︐﹁︪︣﹫  ︎﹩︋﹢︀ر ︀ت﹑︮ا ﹟ا
︉ آ﹝﹫︤ و ﹁︀︨ــ︡ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، از ا ﹟︀ر﹢ب ﹋﹞﹉ ︋﹍﹫︣﹡︡. ﹝︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁︣ا︠﹢ا﹡﹩ ︋︣ای ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ︋﹫︪︐︣ و ا︗︣ا﹩ ﹋︣دِن  ︣﹁ ه﹢﹆﹛︀︋
﹀︀︸️ از د︡ه ︋︀﹡︀ن در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن داد﹛- آ﹡︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︀ر در︨️ ا﹡︖︀م ︋︡﹨﹠︡ و ا﹇︡ا﹝︀ی ︾﹙︳ را ﹎︤ارش ﹋﹠﹠︡، ︀︋︡ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ 

.︡﹠﹠﹋ ﹤︤ارش ︠﹢د را ارا﹎ ،﹤﹡︀﹢︗ ﹩﹁﹑︑ ︀ی﹞︋︡ون ︑︣س از ا﹇︡ا
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری

︨﹢﹝﹫﹟ ﹢زه ﹝﹛، ﹋﹥ ا﹇︡ا﹝︀﹞︀ن ︋︣ای ﹝︊︀رزه ︋︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د را در ز﹝﹫﹠﹥ آن ︑︪︡︡ ﹋︣ده ا﹛، ﹝︊︀رزه ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥ ا︵﹑︻︀ت 
︫﹀︀﹁︐︣ و ﹋︀﹝﹙︐︣ از ︨﹢ی دو﹜︐︀ ︫︀﹝﹏ ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ (IPSAS) ︋﹢ده ا︨️.

از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹨︨︣ــ︀﹜﹥ ︖﹛ ا﹡︊﹢﹨﹩ از و︗﹥ ﹡﹆︡ در ︣︗ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋︀ن ﹝﹩ ︀︋︡، ︲︣ور︧ــ️ ﹋﹥ دو﹜︐︀ی ︗︀ن آن د︨︐﹥ از رو﹥ ﹨︀ی 
︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︻︀﹇﹑﹡﹥ در︋︀ره ﹝︀رج   ︋﹫ ﹢ده و ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋︀﹝﹏ و︮   ︋﹩﹢﹍︀︨ــ ــ﹀︀﹁﹫️ و︎  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥ ︲︀﹝﹟︫  ︧ــ︀︋︡اری را︋ 

۵﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  
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︀ ︻﹠﹢ان «﹢﹍︨︀︎﹩؛ ا﹋﹠﹢ن»   ︋﹩﹡︀︗ ︀ی﹡︀﹞︀ز ︣﹡︀﹝﹥، ا︐﹑﹁﹩ ﹝︐︪﹊﹏ از︨   ︋﹟︧︀︋︡اران در ﹇︀﹜︉ ا ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡. ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 
︑︪﹊﹫﹏ داد ﹋﹥ ا﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ ︋︣ای ︑︪﹢﹅ ﹁︺︀﹐﹡﹥ و ︑︧﹫﹏ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ︎﹫︀ده ︨︀زی ︧︀︋︡اری و ︋﹢د︗﹥ ︋﹠︡ی ︑︺︡ی و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︡﹊﹍︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝︀ ︵﹩ دو ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝﹞﹩ از 
︣دا︠︐﹫﹛.  ︎﹏﹞︀︺︑ ﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︫︡︡ه ار﹡︣﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ ︀﹨︡  ︮︀ ︣﹎︤ار ﹋︣د﹛ و︋   ︋︉﹫︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ و ﹋︀را ،︀﹆︣﹁؛ ا﹋﹠﹢ن» را در آ﹩﹢﹍︨︀︎»
 ﹤﹋ ﹟ا ︀︋ .﹜︣د﹋ ﹟﹫︧︑ ﹝﹩ ︋﹥ ر﹨︊︣ی ︫﹞︀ را﹢﹝︻ ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︋︐﹊︀ر وا︑﹫﹊︀ن در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ︀﹞
 ﹏﹫︧︑ ﹏﹞︀  ︫﹟ا .︡︡ه را ﹡︪︀ن داد﹠︣ای ﹝﹠︀﹁︹ آ ﹠︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡︋   ︋﹉ ︀د︖︣ده، ا﹝︀ ا﹨﹞﹫️ ا﹋ ﹅︭︡︑ ︢ار را﹎ ﹟ا ﹩﹎︡﹫︙﹫  ︎︀﹝ د﹁︐︫︣ 
 ﹤﹝﹨ ﹤  ︋️︊︧﹡ ︣︐︪﹫  ︋﹩﹢﹍︨︀ ︴︣ ﹁︧ــ︀د و ︑﹆﹙︉ و︎  ﹫︪ــ︐︣، ﹋︀﹨︩︠  ــ﹀︀﹁﹫️︋  ︀︡ار︑︣،︫  ︡﹝︀ت ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣ و︎   ︠،︣︐ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی︋ 

﹢زه ﹨︀ و ذ﹠﹀︺︀ن ﹝﹛ ا︨️.
 ،﹜︧﹢﹡ ﹩﹞ ﹤︐︫︢﹎ ︀ی ا﹁︤وده و ︎﹫︪ــ︣﹁️ در ﹝︊︀رزه ︋︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧ــ︀د ︵﹩ دو ︨︀ل︀ن، ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎︤ار︫ــ﹩ در︋︀ره ︑﹑︫ــ︀︎ در
 ﹉ .﹜﹫﹠﹋ ︀﹀︀ز﹡︡ه ا ︀︡ ﹡﹆︪﹩ ﹝︓︊️ و︨   ︋﹤﹝﹨ ،︡︀ن ﹋﹥ ا︫︀ره ﹋︣د﹠︙﹝﹨ .﹜﹢ ﹫︣وز︫  ﹥ ︑﹠︀﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در ا﹟ ﹝︊︀رزه︎  ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥︋ 
﹡﹫︀ز وا﹇︺﹩ ︋︣ای ︑︪ــ︣﹉ ﹝︧︀︻﹩ ︋︀ د﹍︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ و︗﹢د دارد ︑︀ ︎﹫︪︣﹁️ ﹝︺﹠﹩ داری ︀︮﹏ ﹋﹠﹫﹛ و ︀︐﹡ ﹤︋ ︣︐︺︨︣︕ ﹝﹢رد﹡︷︣ د︨️ 
︀︋﹫﹛. ﹝︊︀رزه ︋︀ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ ︋﹥ ︗︡️ و ا﹇︡ام ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︫ــ︡ه ︋﹫﹟ ﹨﹞﹥ ﹡︀د﹨︀ی ︗﹢ا﹝︹ ︫︣ی: ︻﹞﹢﹝﹩، ︭︠﹢︮﹩، ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ و 

ا﹜︊︐﹥ ﹝︺﹠﹢ی ﹡﹫︀ز دارد.
︡ا︐︀ن   ︮﹤﹋ ﹜︀ور دار  ︋،︀﹝ ﹫︀م︫  ﹥ ﹝﹠﹀︺️ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در︎   ︋️﹞︡ ﹢ا︨︐﹥ ﹝︪︐︣﹋﹞︀ن ﹝︊﹠﹩ ︋︣︠   ︠︣ ︀ ︀داوری ︑︃﹋﹫︡︑︀ن︋  در ﹨﹞﹫﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︋ 

:︡︡﹡﹢﹫︍︋ ︀﹞ ﹤︋ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹟در ا ﹜︢ار ︋︀︫︡. ا﹝﹫︡وار﹎︣﹫︔︃︑ ︬︪﹞ ︀ت﹑︮از دو ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا ️︀﹝ ا﹡︡ در﹢︑ ﹩﹞
 -1︧︀︋︡اری ︨︐﹍﹫︣ا﹡﹥ ︑︣ و ︫﹀︀﹁︐︣ از ︨﹢ی ﹨﹞﹥ دو﹜︐︀ در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن؛ و

2- ا﹇︡ام ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︫︡ه ︋︣ای ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹀︀︸️ ﹝﹊﹞︐︣ از د︡ه ︋︀﹡︀ن ︋︣ای ﹨﹞﹥ ︫︣و﹡︡ان.
﹢ا︨︐﹥ ﹝︪︐︣﹋﹞︀ن در ︾﹙︊﹥   ︠﹤ ︪ــ﹫︡ن︋  ︣ای ︻﹞﹅︋  ــ﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋   ︫︡︡﹑  ︮﹤ ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا﹡︡رز ︀ ا︮﹢ل را﹨﹠﹞︀ ﹋﹥︋ 

︋︣ ا︗ ﹏﹊︪﹞ ﹟︀﹡﹩ ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫︡، ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
﹥ ︵﹢ر رو︫﹟،  ︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧ــ︀د︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران ︗︀ی دارد و ﹝︊︀رزه︋  ﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در ﹇﹙︉ ﹝︃﹝﹢ر️ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن︋   ︋️﹞︡︠
﹝︧ــ﹙﹥ ای ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︣﹁﹥ ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀ر︑︀ و ︑︭︬ ارز︫﹞﹠︡ی ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡. در ︡ود 3 
 ︡︺︐﹞ ︀﹞ .︡﹠︫︀︋ ︊︀رزه﹞ ﹟در ا ️︊︓﹞ ﹩﹡︀︗ ︣وی﹫﹡ ﹉ ︡﹠﹡︀ی ︻︱﹢ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︫︀︾﹏ ﹨︧︐﹠︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︀﹞︧︀︋︡ار ﹋﹥ در ︨︀ز ن﹢﹫﹚﹫﹞
﹝﹩ ︫ــ﹢﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹢︫︀ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ادا﹝﹥ د﹨﹫﹛ و ﹋﹢︫ــ︩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ از ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︫﹞︀ در ︀﹜︪﹩ ﹋﹥ ︋︣ا﹞︀ن ﹝︴︣ح 

.﹜︣ا︑︣ ︋︣و﹁ ،︡︣د﹋
︀ک ﹋︣دن ︗︀﹝︺﹥ از ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د ﹋﹥ ز﹡︀︀ی  ︣ای︎  ــ︖︀︻️ و ر﹨︊︣ی در ﹝︊︀رزه︋  ︣ای︫  ــ﹞︀︋  از ︵︣ف  ﹩﹡︀︗ ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری از︫ 
︋︧ــ﹫︀ری دارد و ︋︣ای ﹨﹞﹥ ︑﹑︫ــ︀ی ︫︬ ︫﹞︀ ︋︣ای ︋︣ا﹡﹍﹫ ﹟︐︡ا﹋︓︣ی ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︐︣ی از ز﹡︡﹎﹩ و ا﹝﹫︡ 

︋︣ای ﹡︧﹏ آ﹠︡ه، ︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.
اراد︑﹞﹠︡ ︫﹞︀،          

 ﹩﹡︀︗ ﹩﹝︨ر ️︣︡﹞ ︧︀︋︡ار ،﹩﹝︨︧︀︋︡ار ر ،﹩﹚︑︣﹋ اف ︀﹢﹫﹛او       
                  ر﹫︦ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران

:︹︊﹠﹞
Kirtley O.F., The Accountancy Profession: Fighting Fraud and Corruption, Open Letter to His Holiness Pope Fran-
cis, www.ifac.org, 2016

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  ۶


