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مشارکت جهانی در زمان کوویدمشارکت جهانی در زمان کووید1919  

در هفته یکپارچگی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1 
(OECD) در مارس 2020، بیش از 2000 نماینده از بیش از 

100 کشور از بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه 
جهانی  همنشینی  آن،  اصلی  رویداد  و  هفته  درآن  مدنی 
گرد  پاریس  در   ،(GACIF) یکپارچگی2  و  فساد  با  مقابله 

هم آمدند. 
همنشــینی جهانی مقابله بــا فســاد (GACF) ابتدا 
به صورت مجازی طراحی شــد. با حادتر شدن اوضاع در مورد 
همه گیری، میزبانی یک رویــداد مجازی با این اندازه، منتفی 
شــد. همنشــینی جهانی مقابله با فســاد، و همچنین نشست 
کارگروه رعایت و یکپارچگی گروه کسب وکار 20 (B20) لغو 
شــد. تعدادی از رویدادهای دیگر مرتبط بــا هفته یکپارچگی 
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مانند نشست اتحادیه 
حسابرسان و ائتالف تاثیرگذاران، به سه ماهه سوم 2020 

موکول شد. 
فهرســت مشــارکتهای جهانی لغوشــده، به تعویق افتاده یا 
تبدیل شــده به صورت مجازی در سراســر جهان، به سه ماهه 
دوم ســال 2020 کشــیده شــد. اختالل در برنامه مشــارکت 
جهانی فدراســیون بین المللی حســابداران ، تنهــا یک نمونه 

از آثار همه گیری اســت؛ در کنار هزینه های بزرگ انســانی و 
اقتصادی . 

بــا این حــال، به غیر از همه گیــری، دالیل اساســی برای 
مشــارکت جهانی فدراسیون بین المللی حســابداران همچنان 
وجود دارد. فساد همچنان یک مشکل بزرگ است. پولشویی 
هنوز یک مشکل بزرگ است. تغییر آب وهوا هنوز یک مشکل 
بزرگ اســت. حمایت از یک نظم بین المللی مبتنی بر قوانین، 
هنــوز برای حمایــت از رفاه جهانی بســیار مهم اســت. این 

فهرست همچنان ادامه دارد. 
به عنوان صدای جهانی حرفه حســابداری، مشارکت جهانی 
ایفک با پیشــبرد منافع عمومی و مطابق با دســتورعمل حرفه 
حسابداری انجام می شود. در سال 2020، منافع عمومی تا حد 
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زیادی از سوی هدفهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد3 
(UN SDGs) ثبــت می شــود. مســائلی مانند فســاد، تغییر 

آب وهوا، برابری جنسیتی، دسترسی به آموزش و کار معنادار، 
برای فدراســیون بین المللی حســابداران و حرفه حســابداری 
جهانی در ذهن اســت. به طور دقیق، به همین دلیل اســت که 
فدراسیون بین المللی حسابداران به همکاری با شرکای جهانی 

خود در مورد این مسائل ادامه می دهد. 
ایــن مقاله تعــدادی از نقاط تمــاس جهانی را کــه قرار بود 
فدراســیون بین المللی حســابداران در ماه های اول همه گیری 
کوویــد19 به آن ها بپردازد، مورد بحث قرار می دهد. هر جا که 
امکان داشته، فدراسیون به طور مجازی به مشارکت خود ادامه 

داده است. 

مقابله با فساد، و یکپارچگی
به عنوان  خود  نقش  در  حسابداران،  بین المللی  فدراسیون 
صدای حرفه جهانی، موضع خود را در مورد فساد روشن کرده 
پولشویی،  و  فساد  با  مقابله  زمینه  در  خود  دیدگاه  در  است. 
فدراسیون این اعتقاد راسخ خود را برجسته می کند که خدمت 
فعالیتهای  با فساد، در مرکز  مقابله  ازطریق  منافع عمومی  به 

حرفه حسابداری قرار دارد. 
فدراســیون بین المللی حســابداران از طریق مشارکت خود 
در گروه کســب وکار 20، که همنشینی مشارکتی رسمی 
انجمن کسب وکار برای گروه 20 (G20) است، به مقابله 
 ،(Sheila Frazer) با فســاد کمک می کند. شــیال فریزر
عضو هیئت فدراســیون بین المللی حسابداران، نماینده 
فدراسیون بین المللی حسابداران در کارگروه یکپارچگی 
و رعایت گروه 20 اســت، جایی که فدراســیون تخصص و 
چشــم اندازهای حرفه ای حســابداری جهانی را برای کمک به 
اطمینــان از این که مقابله با فســاد در اولویت سیاســتگذاران 

جهانی است، ارائه می دهد.
کارگروه در حال حاضر در حال توســعه توصیه های سیاستی 
خود برای ارائه به گروه 20 است. توصیه های سیاستی و اقدام 

مربوط به آن به سه موضوع اصلی می پردازد: 
1- به کارگیری فناوریهای جدید برای مدیریت فساد و تقلب، 

ازجمله پیوندهای احتمالی با شفافیت مالکیت بهره بردار؛ 

در  شفافیت  و  یکپارچگی  افزایش  برای  فرصتهایی   -2
فرایندهای تدارکات عمومی؛ و 

در  یکپارچگی  و  اخالقی  استانداردهای  استقرار   -3
بخشهای خصوصی و عمومی، ازجمله افزایش هماهنگی برای 

اجرای قوانین فرامنطقه ای مقابله با رشوه. 
با توجه به حمایت شدید فدراسیون بین المللی حسابداران از 
آیین بین المللی اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران 
بین المللی  استانداردهای  همچنین  و   (ICEPA) حرفه ای 
حســابداری بخش عمومی (IPSAS)، فدراســیون به طور 
فعال در یــک زیرگروه برای موضوع ســوم در زمینه اخالق و 

استانداردهای یکپارچگی شرکت می کند. 
هیئت چشــم براه اســت تا وظیفه خــود را از طــرف حرفه 
حسابداری جهانی برای پیشــبرد مبارزه با فساد و مشارکت در 

قالب جدید انجام دهد. 

مقابله با پولشویی
در دیدگاه منتشرشده در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی، 
هیئت همچنان موضع قوی در برابر پولشویی دارد و مشارکت 

مثبت حرفه حسابداری در مبارزه را برجسته می کند.
کارگروه اقدام مالی4 (FATF)، استانداردگذار جهانی برای 
مبارزه با پولشــویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است. هر 
سال، کارگروه اقدام مالی بیش از 300 نماینده بخش خصوصی، 
ازجمله بخش مالی، جامعه مدنی و اعضای کارگروه اقدام مالی 
و ناظران را گرد هم می آورد تا در همنشــینی مشــورتخواهی 

بخش خصوصی کارگروه اقدام مالی شرکت کنند. 
این همنشــینی فرصتی برای کارگروه اقدام مالی و اعضای 

خدمت به منافع عمومی 

ازطریق مقابله با فساد 

در مرکز فعالیتهای

حرفه حسابداری 

قرار دارد 
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آن است که به طور مستقیم با بخش خصوصی در زمینه مبارزه 
(AML/ با پولشــویی/ مقابله با تامین مالی تروریسم5 
(CFT مشــارکت کننــد. همچنین، این همنشــینی چارچوب 

منظمی را برای کارگروه اقدام مالی فراهم می کند تا با دیدگاه ها 
و نگرانیهای بخش خصوصی در مورد این مســائل بیشتر آشنا 

شود. 
فدراسیون بین المللی حسابداران منتظر است تا در همنشینی 
بخش خصوصی کارگروه اقدام مالی شــرکت کند تا چشم انداز و 
تخصص حرفه حســابداری جهانی را در مبارزه با پولشویی به 

نمایش بگذارد. 

پایداری و تغییر آب وهوا
با مسئله وجودی دیگری در قالب تغییر  از همه گیری،  به غیر 
حسابداران  بین المللی  فدراسیون  هستیم.  روبه رو  آب وهوا 
موقعیت خود در مورد تغییر آب وهوا را به روشنی بیان کرده 
که  است  سامانه ای  و  جهانی  فوری،  مسئله  یک  این  است: 
را تهدید کند،  اقتصادها  و  بازارها  پایداری سازمانها،  می تواند 
معمول  روال  با  نمی توان  را  کم کربن  جامعه  یک  به  انتقال  و 

کسب وکارها انجام داد. 
فدراســیون بین المللی حســابداران، به عنوان صدای حرفه 
حســابداری جهانی، به تازگی به عنوان سازمان ذینفعان شبکه 
سبزگردانی سامانه مالی6 (NGFS) به کار گرفته شد. شبکه 
ســبزگردانی ســامانه مالی، یک گروه داوطلبانــه بیش از 50 
بانک مرکزی و ناظر اســت که به دنبال ادغام مدیریت ریسک 
آب وهــوادر بخش مالی و تجهیز جریان اصلی برای حمایت از 

گذار به یک اقتصاد پایدار است. 
هیئت معتقد است که بســیار مهم است که چشم انداز حرفه 

حســابداری جهانی بخشــی از این گفتگوها باشد. حسابداران 
حرفه ای بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه با تغییر آب وهوا هستند- 
حسابداران در دولتها، ســازمانهای غیرانتفاعی کسب وکارهای 
بــزرگ و کوچک، اثرگذار بوده و وظیفــه دارند در جهت منافع 
عمومی عمل کنند. حسابداران دارای موقعیتی منحصر به فرد 
هستند که با ارائه بینش و تحلیل، گزارشگری و اطمینان بخشی 
مربوط، اقدام سازماندهی شده در مورد تغییر آب وهوا را افزایش 
دهند، تا به سازمانها در ایجاد و محافظت از داده های بلندمدت 

کمک کنند. 
هیئت مشتاقانه منتظر مشارکت با شبکه سبزگردانی سامانه 
مالی و سایر رهبران در مقابله با تغییر آب وهوا است تا اطمینان 
پیدا کند که توانایی کامل مشارکت حرفه ای حسابداری جهانی 

در جهت منافع عمومی محقق می شود. 

مشارکت در منافع عمومی
حسابداران  بین المللی  فدراسیون  دشوار،  دوران  این  در 
مانند  مهمی  مسائل  زمینه  در  جهانی  شرکای  با  همچنان 
فساد، پولشویی و تغییر آب وهوا درگیر است. ما متعهد هستیم 
باشیم،  عمومی  منافع  جهت  در  حرفه  این  جهانی  صدای  که 
به صورت مجازی در وضعیت فعلی، و به هر شکلی که هنجار 

جدید7 در آینده به نظر برسد. 

پانوشتها:
1- Organization for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD)
2- Global Anti-Corruption & Integrity Forum (GACIF)
3- United Nations Sustainable Development Goals (UN 
SDGs)
4- Financial Action Task Force (FATF)
5- Anti-Money Laundering/ Countering the Financing of 
Terrorism (AML/CFT)
6- Network for Greening the Financial System (NGFS)
7- Next Normal
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فساد 

همچنان یک مشکل بزرگ است 

پولشویی 

هنوز یک مشکل بزرگ است


