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ما بخشی از راه حل هستیم: اثرگذاری ما بخشی از راه حل هستیم: اثرگذاری 
حرفه حسابداری جهانی در زمینه فسادحرفه حسابداری جهانی در زمینه فساد

در سال 2018 در بوینس آیرس آرژانتین1 ، در کنار اجالس 
 ،(G20) بیست  گروه  مرکزی  بانک  مدیران  و  مالی  وزرای 
گروه  به همراه   (IFAC) بین المللی حسابداران  فدراسیون 
بین المللی  فدراسیون  و سازمان عضو   (B20)  20 کسب وکار 
علوم  در  حرفه ای  شوراهای  فدراسیون  حسابداران، 
اقتصادی آرژانتین2 (FACPCE)، میزبان یک رویداد سطح 
همنشینی  رهبران  رویداد  این  بودند.  فساد  با  مبارزه  باالی 
سیاستی گروه 20، کسب  وکارها و حرفه ها را گردهم آورد، تا بر 
اقدام جمعی برای مقابله با فساد در سراسر جهان تمرکز کنند. 
گروه 20، همنشــینی پیشــرو اقتصادهای بــزرگ جهان 
برای توسعه سیاســتهای جهانی است که به طیف وسیعی از 
چالشهای مهم امروز می پردازد؛ ازجمله آینده کار، زیرساخت  
توســعه و پایــداری. گــروه کســب  وکار 20، صــدای بخش 
خصوصــی جامعه گروه 20 اســت. در ســال 2018 آرژانتین 

میزبان این همنشینی بود. 
فدراســیون بین المللی حســابداران در چند ســال گذشــته 
همکاری با همنشــینی گروه 20 و گروه کسب  وکار 20 را بیش 
از حــد مورد توجــه قرار داده اســت و برای تاکید و پیشــرفت 
نقش اساســی حرفه جهانی در موضوعهای اصلی، همکاری 
نزدیکی داشته اســت. در سال 2018 ، فدراسیون به شریک 
شــبکه ای3 معتبر در زمینه درســتکاری و رعایت4 تبدیل 

شــد. ریچل گریمز (Rachel Grimes)، رئیس فدراســیون 
بین المللی حســابداران همچنین به عنــوان نماینده بین المللی 
گروه کســب  وکار 20 منصوب شده است، که گروهی از رهبران 
برجســته کســب  وکار اســت که با وزیران و رهبران همکاری 
می کنند تا نمایان شدن پیشنهادها و توصیه های سیاستی گروه 

کسب  وکار 20 را افزایش دهند. 
این عادالنه اســت که بپرســیم چرا حســابداران باید تا این 
حد درگیر این بحثها شــوند. اگرچه بحثها و سیاســت  در گروه 
20 بــر موضوعهای گســترده ای از قبیل تامیــن مالی، مقابله 
بــا فســاد و بنگاه های کوچک ومتوســط (SMEs) متمرکز 
است، اما ابزار سیاستی صادرشــده از سوی گروه 20 اجراپذیر 
اســت و مقرراتی را ایجاد می کند که در مورد مالیات، مقابله با 
پولشویی، گزارشگری مالی، حسابرسی و موارد دیگر بر حرفه 
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تاثیر می گذارد.
در بســیاری از موارد، حرفه حســابداری بخــش مهمی از 
راه حل مسائل کلی است که گروه 20 در حال حل آن است ، که 
در این مورد، کالهبرداری و فســاد را شامل می شود. نشستن 
پشــت میز به این معنی است که ما می دانیم در مورد چه چیزی 
بحث می شــود، و می توانیم رویکردهای معقوالنه ای را برای 
سیاســت گذاری ایجاد کنیم که این حرفه را قادر می سازد تا حد 

ممکن موثر عمل کند. 
نقش این حرفه از سوی سایر شرکت کنندگان در این رویداد 
 ،(Laura Alonso) نیز مورد توجه قرار گرفت. لورا آلونســو
رییس اداره مقابله با فساد آرژانتین5 (AACO)، در میزگرد 
همــکاری بخش خصوصی و دولتی گفت: "حســابداران یک 
دارایی حیاتی در مقابله با فساد هستند"؛ اقدام جمعی ضروری 

است. 
ریچل گریمز، رئیس فدراســیون بین المللی حســابداران از 
نمایندگان درخواســت کرد تا در بخشــهای دولتی و خصوصی 
به صورت مشــترک همــکاری کنند، تا مدیریــت مالی بخش 
عمومــی را تقویت کنند و از توان پیشــرفتهای درجریان مانند 
گزارشگری یکپارچه و فناوری جدید که می تواند مقابله جهانی 

با فساد را تقویت کند، استفاده کنند. 
اجرایی  (Fayezul Choudhury)، مدیر  فایض چودری 
وقت فدراســیون بین المللی حســابداران، بر ارزش استاندارد 
از  که   (NOCLAR) قوانین  ومقــررات6  نشــدن  رعایت 
ســوی هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای 
حسابداران منتشر شده، تاکید کرد، که در آن نحوه پاسخگویی 
حســابداران حرفه ای در صورت رویارویی با موارد فساد تاکید 
شــده اســت. وی همچنین بر لزوم تصویب قوانینی از سوی 
دولتها تاکید کــرد که از متخصصان محافظت کــرده و به آنها 
امکان می دهد تا در صورت رویارویی با فســاد یا ســایر اقدام 

غیرقانونی، موثر و بدون مجازات عمل کنند. 
شریک شبکه ای بودن، به فدراسیون بین المللی حسابداران 
این امکان را داده اســت که مواضع سیاســتی مهمی را در این 

بحثهای سیاستی سطح باال وارد کند، ازجمله: 
بین المللی حسابداری بخش  استانداردهای  پیاده سازی   •

،(IPSAS) عمومی

• بهبود مدیریت مالی بخش عمومی،
• پشتیبانی از گزارشگری یکپارچه،

حسابداران  برای  حرفه ای  اخالق  آیین  شناختن  به رسمیت   •
مورد  در  برتر  رویه  بین المللی  استاندارد  به عنوان  حرفه ای 

یکپارچگی،
• تالش برای انتظام بخشی هوشمند و سازگار، و

• اهمیت مشاوران حرفه ای در فضای بنگاه های کوچک ومتوسط. 
به عنوان بخشی از فعالیتهای پیرامون قرارداد مقابله با فساد، 
فدراسیون بین المللی حسابداران همراه با اتحادیه بین المللی 
وکال7 (IBS)، ســازمان پیشــرو در زمینه حقــوق بین المللی، 
انجمنهای وکال و انجمنهای حقوقی، دســتور مقابله با فساد را 

صادر کرد. 
همه این مــوارد، حیاتی بودن حســابداری را به عنوان یک 
حرفــه جهانــی و نقش آن را در پیشــبرد اقتصاد بدون فســاد 
برجســته می کند. در حالی که چیزهای زیادی به دســت آمده 

است، اما در بسیاری از جنبه ها هنوز در ابتدای راه هستیم. 
ایــن نوع حمایــت و مشــارکت، بدون یک شــبکه جهانی 
قوی و همکاری ضروری بین اعضای فدراســیون بین المللی 
حســابداران، امکان پذیــر نخواهد بــود؛ باید به طــور ویژه به 
فدراســیون شــوراهای حرفه ای در علوم اقتصادی آرژانتین و 
رئیس این فدراسیون، خوزه آرنولتو (Jose Arnoletto)، که 
نقش مهمی در همکاری فدراســیون بین المللی حسابداران با 

چرخه گروه 20 آرژانتین داشته اند، اشاره کرد.
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