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تكمن اإلدارة املالية العامة (PFM) يف صميم شفافية ونزاهة القطاع 
العام واالزدهار لجميع األفراد. ووجود نظام متني لإلدارة املالية العامة 
يضمن تخصيص املوارد بشكل مناسب لتحقيق أهداف السياسة العامة 

التي تصب يف املصلحة العامة. ويجب عىل الحكومات أن تسعى لتحقيق 
أقىص استفادة ممكنة من املوارد التي متتلكها، مع تقليل الخسائر 

الناجمة عن الهدر أو االحتيال أو الفساد. واإلدارة املالية العامة عالية 
الجودة تحقق كل ذلك. يدعو االتحاد الدويل للمحاسبني IFAC مجموعة 

العرشين إىل أن تكون مثاالً يحتذى به لجميع الواليات القضائية يف جميع 
أنحاء العامل يف منارصة الرتكيز املستمر عىل اإلدارة املالية العامة عالية 

الجودة، القامئة عىل ما ييل:

اإللتزام - من جانب القادة السياسيني واإلدارة العليا داخل كيانات 
العام. القطاع 

إطار العمل - وهو شامل ومرتابط وقائم عىل املبادئ ويركّز عىل النتائج.

املعايري - مثل معايري االستحقاق، عىل النحو املعرتف به من قبل فرقة 
العمل املعنية بالنزاهة واالمتثال B20، وال سيام املعايري املحاسبية الدولية 

للقطاع العام (IPSAS) وأي معايري مستقبلية تتعلق باالستدامة للقطاع 
العام.

األفراد - ذوو التدريب واملهارات واألخالقيات املناسبة.
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فيام يواصل العامل محاربة جائحة الكوفيد، بدأت بوادر التفاؤل بالظهور. إال أن الوباء قد عزز من فكرة أننا ال نستطيع 
ببساطة أن نأمل يف مستقبل أفضل، بل علينا أن نعمل لبناء ذلك املستقبل وما من وقت نضيّعه. وقد بقيت األولويات 
األربع من ندائنا للعام 2020 محوريًة لتحقيق هذه الغاية. وسيتطلب ذلك تضافر جهود صانعي السياسات والرشكات 

واملنظامت األخرى واملستثمرين واألفراد. وباإلضافة إىل هذه األولويات األربع، فإن االتحاد الدويل للمحاسبني IFAC يدعو 
مجموعة العرشين للرتكيز عىل إجراءين رئيسيني تلتزم بهام مهنة املحاسبة العاملية بشّدة كرشيك أسايس ومن شأنهام 

تحريك البوصلة نحو االستدامة والشمولية واالزدهار.

ترسيع االستدامة والشمولية.

الوقت يداهمنا حيال تحقيق 
التنمية املستدامة؛  أهداف 

ويجب عىل الحكومات 
والرشكات وجميع أصحاب 

املصلحة اآلخرين القيام 
بدورهم.

إعادة اإللتزام بالتعاون العاملي.

العمل مًعا من خالل 
املؤسسات العاملية هو السبيل 
الوحيد للتغلب عىل تحديات 

القرن الحادي والعرشين.

مقاومة تجزؤ القواعد 
التنظيمية.

إن تكلفة التجزؤ هائلة. 
واملجتمع، ببساطة، ال يستطيع 

تحملها، خاّصًة فيام يتعلق 
بالقضايا العاملية مثل تغري 

املناخ واالستدامة.

الرتكيز عىل الشفافية والنزاهة 
يف القطاع العام.

العقد االجتامعي بني املواطنني 
والحكومات عىل املحك؛ 

والشفافية والنزاهة رضوريتان 
من أجل الثقة.

اإلتحاد الدويل للمحاسبني IFAC يدعو مجموعة العرشين التخاذ إجراءات للعام 2021

منارصة اإلدارة املالية العامة 

يتطلب تحقيق اقتصاد أكرث استدامًة وشموليًة بالرسعة الالزمة استنهاض 
جهود القطاع الخاص والحكومات للعمل مًعا. وقد حدد وزراء مالية 

مجموعة العرشين ومحافظو البنوك املركزية الدور الحاسم الذي تلعبه 
البيانات واإلفصاحات عالية الجودة والقابلة للمقارنة يف حشد التمويل 

املستدام. وتدرك فرقة العمل املعنية بالشؤون املالية والبنية التحتية 
B20 األمر نفسه.

ويتزايد الزخم حول تطوير خط أساس عاملي ملعايري االستدامة، 
 IFRS مع استعداد مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

لتحقيق ذلك. كام أن االتحاد الدويل للمحاسبني IFAC يدعم بشّدة 
هذا العمل الحاسم. ويشجع االتحاد الدويل للمحاسبني IFAC جميع 

الواليات القضائية عىل تبني مبادرة مؤسسة املعايري الدولية إلعداد 
التقارير املالية IFRS لتحقيق تقدم منسق ويف الوقت املناسب بشأن 

نظام عاملي لإلفصاح عن االستدامة، مام يعزز بشكل حيوي اتساقها 
وموثوقيتها. وأمام صانعي السياسات العاملية فرصة فريدة لتجنب 
التجزئة التنظيمية املكلفة، وبناء نظام عاملي شامل إلعداد تقارير 

الرشكات، وتنفيذ جدول أعامل االستدامة. وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة.

االتحاد الدويل للمحاسبني IFAC ومهنة املحاسبة عىل استعداد ليكونا 
جزًءا من الحل.

 IFRS دعم مبادرة مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
بشأن معايري االستدامة
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