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فراخوان فدراسیون بین المللی فراخوان فدراسیون بین المللی 
حسابداران از گروه حسابداران از گروه 2020 برای اقدام برای اقدام

چهار اولویت، دو اقدام، یک هدف: 
اقتصاد و جامعه پایدارتر، فراگیرتر و کامیاب تر

همزمان با ادامه مبارزه جهان با همه گیری کووید19، دلیل خوشبینی در حال پدید آمدن است. اما همه گیری این اندیشه را به ما 
یاداور شده است که ما نمی توانیم تنها آرزوی آینده ای بهتر را داشته باشیم، بلکه باید آن را بسازیم، و هیچ زمانی برای تلف کردن 
نداریم. چهار اولویت از فراخوان برای اقدام که در سال 2020 منتشر کردیم، برای ساختن آینده بهتر همچنان ضرورت دارند. انجام 
این اولویتها نیازمند یک اقدام جمعی از طرف سیاست گذاران، کسب وکارها، دیگر سازمانها، سرمایه گذاران و اشخاص است. فراتر از 
این چهار اولویت، فدراسیون بین المللی حسابداران ، گروه 20 را فرا می خواند تا روی دو اقدام تمرکز کند، جایی که حرفه حسابداری 

جهانی یک شریک با تعهد باالست، که عقربه را روی پایداری، فراگیری و کامیابی قرار خواهد داد.

1- تسریع پایداری و 
فراگیری

زمان برای دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار 

در حال اتمام است؛ 
دولتها، کسب وکار و 

همه ذینفعان دیگر باید 
وظیفه خود را انجام 

دهند.

2- تعهد دوباره 
به همکاری جهانی

کار با یکدیگر از 
طریق نهادها، تنها 

راه حل چالشهای قرن 
بیست ویکم

3- مقاومت در برابر 
چندپاره ساختن 

انتظام بخشی
هزینه چندپاره ساختن 
هنگفت است؛ جامعه 

نمی تواند از پس آن 
بربیاید، به ویژه با توجه 
به مسائل جهانی مانند 

تغییرات اقلیمی و 
پایداری.

4- تمرکز بر شفافیت 
و یکپارچگی بخش 

عمومی
قرارداد اجتماعی بین 

شهروندان و دولتها زیر 
فشار است؛ شفافیت و 

یکپارچگی برای اعتماد 
ضروری هستند.

چهار اولویت
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دو اقدام

نیازمند  الزم،  سرعت  با  فراگیرتر  و  پایدارتر  اقتصاد  به  دستیابی 
تجهیز بخش خصوصی و دولتها برای کار با یکدیگر است. وزرای 
اساسی  نقش   ،20 گروه  عضو  مرکزی  بانکهای  رهبران  و  مالی 
تامین  و مقایسه پذیر، در تجهیز  باکیفیت  افشای  و موارد  داده ها 
مالی پایدار را شناسایی کرده اند. کارگروه مالی و زیرساخت گروه 

کسب وکار 20 (B20) هم همین را تصدیق می کنند.
شــتاب برای توســعه یک خط مبنای جهانی از استانداردهای 
پایداری در حال افزایش اســت، و بنیاد استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی برای انجام آن آماده است. فدراسیون بین المللی 
حسابداران به شدت از این کار اساسی حمایت می کند. فدراسیون 
همه حوزه های گزارشگری را تشــویق می کند تا اقدام بنیاد برای 
دستیابی به پیشرفت به موقع و هماهنگ در زمینه سامانه جهانی 
موارد افشــای پایــداری را بپذیرند تــا یکنواختــی و اتکاپذیری 
خــود را افزایــش دهند. سیاســت گذاران جهانــی دارای فرصت 
منحصربه فردی برای پرهیز از چندپارگی هزینه بر انتظام بخشی، 
ســاختن یک ســامانه جهانی جامع برای گزارشــگری شرکتها و 
پیشبرد دســتورکار پایداری هســتند. ما باید از این فرصت بهره 

ببریم.
فدراســیون بین المللی حســابداران و حرفه حســابداری آماده 

هستند تا قسمتی از این راه حل باشند.

پانوشتها:
1- International Federation of Accountants (IFAC)
2- Group 20 (G20)

منبع:
• IFAC, G20 Call to Action 2021, IFAC.org, 2021

برای  کامیابی  و  عمومی،  بخش  یکپارچگی  و  شفافیت  مرکز  در 
می گیرد.  قرار   (PFM) عمومی  مالی  مدیریت  افراد،  همه 
که  است  معنی  این  به  عمومی  مالی  مدیریت  قدرتمند  سامانه 
در  که  عمومی  سیاست  اهداف  برابر  در  مناسب  به طور  منابع 
دولتها  شده اند.  داده  تخصیص  هستند،  همگانی  منافع  جهت 
اختیار  در  که  منابعی  با  دستاورد  بیشترین  به  دستیابی  برای  باید 
دارند، حین کمینه کردن زیان حاصل از ضایعات، تقلب یا فساد، 
را ممکن  امر  این  کیفیت،  با  کنند. مدیریت مالی عمومی  تالش 
می سازد. فدراسیون بین المللی حسابداران گروه 20 را فرامی خواند 
تا نمونه ای برای همه حوزه های گزارشگری در سراسر جهان در 
طرفداری از تمرکز مداوم بر مدیریت مالی عمومی باکیفیت تدوین 

کند، که این مدیریت برمبنای موارد زیر بنا می شود:
تعهد- از طرف رهبران سیاسی و مدیران ارشد داخل بنگاه های 

بخش عمومی.
چارچوب- که جامع، به هم  پیوسته، بر مبنای اصول و متمرکز بر 

نتایج است.
کارگروه  که  همانگونه  تعهدی،  استانداردهای  مانند  استانداردها- 
به ویژه  است،  کرده  تایید  گروه کسب وکار 20  رعایت  و  یکپارچگی 
 (IPSAS) استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
و هرگونه استاندارد پایداری بخش عمومی که در آینده تدوین شود.

افراد- با آموزش، مهارتها و اصول اخالقی مناسب.

2- طرفداری از مدیریت مالی عمومی 1- پشتیبانی از اقدام بنیاد استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی در زمینه استانداردهای پایداری


