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وقتی که موسســه های حقوقی به استخدام همکارانی با تخصص حقوق بشــر، به عنوان مشاور کسب وکار می پردازند، کسب وکارها 
درکل باید به این موضوع با حساســیت نگاه کنند. در چندماه گذشــته و در گســتره ای از رویدادها، می توان به طور مســتقیم از چنین 
وابستگان جدید حرفه ای حقوقی، چیزهایی درباره پویش افق و چگونگی تغییر چشم انداز درارتباط با مسئولیت بنگاه، شنید. حقوق 
بشــر در کســب وکار، حوزه ای نوپدید و در حال شتاب است و هیچ کسب وکاری، بدون بررسیهای بیشــتر که کل زنجیره عرضه آنها 
»پاک« است، نمی تواند با اطمینان بیاساید. ارزیابی و رسیدگی به ریسکهای درونی در این حوزه نیز به طور روشن وظیفه حسابداران 

حرفه ای است.
طی ســالهای گذشته، محیط عملیاتی کســب وکار به طور برگشت ناپذیری تغییر کرده اســت. به طور فزاینده ای از شرکتها خواسته 
 (Rana Plaza) می شود که پاسخگو باشند، تا نشان دهند که برای پیشگیری از فاجعه هایی مانند فروپاشی کارخانه پوشاک رانا پالزا

در سال 2013 در بنگالدش که بیش از هزارتن را قربانی کرد، چه کرده اند.
تنها صنعت پوشــاک نیســت که زیر تاثیر پیامدهای مشکالت مربوط به حقوق بشــر قرار گرفته است. به تقریب همه محصوالتی 
که روی میز شــما هستند، از دستگاه منگنه تا تلفن، ممکن است اجزایی داشته باشند که به وسیله عرضه کننده ای تامین می شود که 
حقوق بشر را نقض کرده است؛ نیروی کار اجباری یا نیروی کار کودکان، محیط کاری خطرناک، پاکسازی زمین، فرسایش محیطی، 
تعرض به انســانها، استفاده نادرســت از داده ها )نقض حریم خصوصی و به اشتراک گذاری بدون اجازه مطالب(. در خانه، دِر یخچال 
خود را باز کنید: موادی از منبع کشاورزی و ماهیگیری، ممکن است سرشار از رویه های غیرمنصفانه در عمق زنجیره تولید و عرضه 

باشد.
چارچوب حفاظت، احترام و حقوق جبرانی ســازمان ملل متحد1 (PRR)، نقش بخــش خصوصی و عمومی را در ارتباط با 

نقش جدید و مهم

حسابداران حرفه ای در

ارزیابی ریسک

حقوق بشر
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حقوق بشر در کسب وکار تعیین کرده است:
• دولتها وظیفه دارند از حقوق بشر حفاظت کرده، به آن احترام 

بگذارند و آن را ارتقا دهند؛
• شرکتها مسئولیت دارند به حقوق بشر احترام بگذارند؛ و

• قربانیان آســیبهای مرتبط با کسب وکار باید به حقوق جبرانی 
دسترس داشته باشند.

چارچوب حفاظت، احتــرام و حقوق جبرانی ســازمان ملل 
متحد در ســال 2011 با توافق بر اصول راهنمای کســب وکار 
و حقوق بشــر، رونق پیدا کرد. ســازمانهای گوناگون زیادی در 
سراسر جهان، شــامل بنگاه های بزرگ و کوچک از بخشهای 
متنــوع صنعتی، ایــن اصول راهنمــا را پذیرفتــه، تایید و در 
فعالیتهای روزانه خود از آنها اســتفاده می کنند. این اصول، اثر 
درحال رشدی بر گستره ای از بخشها و جوامع دارند؛ چه جامعه 
شــهری، چه دولتها، سرمایه گذاران و سازمانهای چندوجهی و 

بین المللی، و همچنین گستره ای از انجمنهای حرفه ای.
همانطور که می دانیم، حســابداران حرفه ای مسئول کمک 
بــرای تدبیــر در راهبردهای کســب وکار، تحلیــل پیامدهای 
تصمیمهای مربوط به کسب وکار، پیش بینی عملکرد و پیشنهاد 
بهبود برای کســب وکار هســتند. آنها همچین باید نســبت به 
مسائل یا ریسکها آگاه بوده و به آنها بپردازند. بنابراین، روشن 
اســت که آنها در کمک به شــرکتها در احترام به حقوق بشر در 

کسب وکار، نقش مشخصی برای ایفاکردن دارند.
در همین راستا، رهنمود حسابدار مدیریت خبره جهانی 
(CGMA) بــا عنوان حقوق بشــر در کسب وکار: تحول و 

پذیرش2 با همکاری شــبکه پیمان جهانــی ملل متحد3 
در بریتانیا تهیه شــد. این رهنمود در نظر دارد به حســابداران 
حرفه ای کمک کند تا نشــان دهند چگونه می توانند به بهترین 
شــکل مســائل حقوق بشــر را درنظر گرفته و سپس از طریق 
کســب وکارهای خود به آنها بپردازند. همچنین، آنها می توانند 
از دیگران آموخته و با آنها همکاری کنند، تا حقوق بشــر را در 

جوامعی که در آن فعالیت می کنند، رعایت کنند.
ایــن رهنمــود پرسشــهای مهمــی را درخصــوص آن چه 
حســابداران باید از خود و از کسب وکار بپرسند، مطرح می کند، 
که این گونه شروع می شود: آیا سازمان تعهد عمومی ارائه داده 
اســت تا به حقوق بشــر احترام بگذارد؟ یا استاندارد کسب وکار 

مســئوالنه را پذیرفته است؟ مانند پیمان جهانی ملل متحد آیا 
سازمان بررسی کرده است که چگونه عملکردهایی مانند خرید 
را در الزامهای انتظام بخشــی لحاظ می کند؟ یا آزمون درستی 

بنگاه را به انجام می رساند؟
مهم است که نســبت به تغییرها در چشم انداز انتظام بخشی 
و قانونی آگاه بمانیم. با توسعه قوانین ملی جدید، مانند قانون 
برده داری نوین4 در بریتانیا، الزامهای خاص در قانون داد-

فرانک (Dodd-Frank) در ایاالت متحد، یا برنامه اقدام ملی 
در کشــورهای مختلف، که همسو با اصول راهنما هستند، این 

حوزه در حال سرعت گرفتن است.
راهبردهــای کنونــی کســب وکار و طرحهای شــرکتی باید 
بررسی شــوند تا هرگونه ریسک حقوق بشری که ممکن است 
بر ذینفعان اثر نادرســت بگذارد، شناســایی شــود. اطالعاتی 
باید جمع اوری شــود که به ریسک می پردازد. باید یک ارزیابی 
مســتمر از چگونگی تعامل با چنین ریســکهایی انجام شــود؛ 
چه به طور مســتقیم باشــد و چه از طریق یــک زنجیره تامین 
گسترده تر. باید بدانیم که چنین واکنشهایی ممکن است زمان بر 
باشــد و به تالشهای مداوم و هماهنگ نیاز دارد. برای نمونه، 
شــرکت یونی ِلــور (Unilever) که محصوالتش در ســطح 
جهان مصرف کننــده دارد، با میلیونها ذینفع که ممکن اســت 
در زنجیره تامین داشته باشــد، می پذیرد که می تواند بعضی از 
قســمتها را کنترل کند، اما بر بقیه قسمتها تنها توان اثرگذاری 
دارد. شناسایی مشــکالت موجود در زنجیره، سپس جستجو 
برای بازخورد و به اشــتراک گذاری دانش به دست آمده، به حل 
این مســائل کمک می کند و نیاز به بهبود مســتمر با شفافیت 

و پاسخگویی به عنوان محرکهای ضروری را آشکار می سازد.
همکاری با دیگر سازمانها در زنجیره تامین ضروری است؛ 
به ویژه در گزارشــگری شــرکتی و همچنین تعلیم و توسعه، تا 
درک و آگاهــی از فرایندهــا و رویه هــای مربوط بهبــود یابد. 
به عنــوان نمونه، شــرکت معدنی نیومونت5، با درگیرشــدن 
در درون شــرکت در سراســر مناطق و قســمتها، و در بیرون 
شــرکت با متخصصان حقوق بشــر، این همکاری را از طریق 
مشخص ســاختن چشــمگیرترین ریســکهای حقوق بشر که 
پیش روی شرکت است، نمایان کرده است. معدن کاری به طور 
مشــخص یک بخش پرخطر اســت و پیامدهای نقض حقوق 
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ارزیابی و رسیدگی به 
ریسکهای درونی در حوزه

حقوق بشر
وظیفه حسابداران حرفه ای است

بشــر ممکن است درخورتوجه باشــد. ادغام ریسکها و مسائل 
حقوق بشــر با مدیریت کســب وکار، به تامین مجوز اجتماعی 

برای ادامه عملیات کمک می کند.
تخصیص منابــع مالی بین تعــدادی از فعالیتهای مختلف، 
همیشــه ضروری اســت؛ چه برای تحلیل ریسک حقوق بشر 
در کشــور باشــد، چه مشــارکت ذینفعان، ارزیابی پیامدها، یا 
یادگیری و توســعه. همچنین، بســته به خطر درونی، ممکن 
است نیاز به تخصیص منابع مالی محدود برای درمان و جبران 
خسارت باشد. پس اندازهای کوتاه مدت هرگز کفاف هزینه های 

درازمدتی که ممکن است پیش بیاید را نمی دهد.
حســابداران با تعهد بــه آیینهای اصول اخــالق حرفه ای، 
بایــد نه تنها اطالعات و داده ها را به چالش بکشــند تا اطمینان 
پیدا کنند ریســکها و آثار حقوق بشر به طور اثربخش مدیریت 
شده اند، بلکه باید طرحهای اقدام برای تضمین به صرفه بودن 
رویکردها و پاســخگوبودن آنها به نیاز ذینفعان را نیز به چالش 

بکشند.
گنجاندن مالحظات حقوق بشــر در کسب وکار، به طور ویژه 
در سازمانهای پیچیده، یک فرایند تدریجی است. با این حال، 
هرچه زودتر این ســفر شروع شــود، پیشرفت به سمت کاهش 

ریسک و به دست آوردن فرصتها ســریعتر اتفاق می افتد. کلید 
پیشرفت، امکانپذیرساختن ادغام اطالعات مربوط و بااهمیت 
در تصمیم گیــری، تحلیــل و گزارشــگری مدیریــت اســت. 
حسابداران حرفه ای در سراسر جهان باید آستینها را باال بزنند 
و حقوق بشر را در نقشــهای خود درنظر بگیرند. چرا از همین 
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