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 وقتــی مؤسســه های حقوقــی متخصصانــی را برای 
مشــاوره به شــرکتها در زمینه حقوق بشــر اســتخدام 
می کنند، شــرکتها نیز باید در کل به این موضوع توجه 
کنند. طی چند دهه گذشــته، ایــن متخصصان جدید، 
در رویدادهای گوناگون، اهمیت بررســی افق پیِش رو 
و نحوه تغییر چشم انداز مسئولیت شرکتها را به صورتی 
روشن گوشــزد می کنند. حقوق بشــر و تجارت، حوزه 
نوپدید پرشــتابی است و از آنجا که هیچ شرکتی ممکن 
نیست بدون تحقیق کافی، مطمئن باشد که کل زنجیره 
تأمین »پاک« اســت، ارزیابی و پاسخگویی به ریسک 
بالقــوه در این حــوزه نیــز به وضوح وظیفــه ای برای 

حسابداران حرفه ای به شمار می آید.
در ســالهای اخیر، محیط کار شــرکتها دچار تغییرهای 
بازگشت  ناپذیری شــده است. از شــرکتها انتظار می رود 
که بیش از پیش توضیــح دهند که چه اقدامهایی را برای 
جلوگیری از فجایعی مثل ریزش ســاختمان کارگاه تولید 
پوشــاک رانا پالزا )Rana Plaza( انجــام داده اند- این 
حادثه در ســال 2013 در بنــگالدش رخ داد و به قیمت 

مرگ هزار نفر تمام شد.

 ترجمه: دکتر مهدی ناظمی اردکانی
T. Barman

وظیفه جدید و مهم حسابداران حرفه ای در زمینه

ارزیابی ریسک حقوق بشر
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صنعت پوشاک، تنها صنعتی نیســت که تحت تأثیر مسائل 
حقوق بشر اســت؛ به تقریب، قطعه های تمام محصوالتی که 
روی میز هر شخصی قرار دارد، از منگنه گرفته تا گوشی، ممکن 
است از سوی شرکتی خاطی در زمینه نقض حقوق بشر، تأمین 
شده باشــد. برای نمونه، از نیروی کار اجباری یا کودکان بهره 
گرفته باشــد؛ محیط کارش خطرناک باشد؛ درختها را ریشه کن 
و محیط  زیست را تخریب کرده باشد؛ دست به آزار و اذیت زده 
و از داده ها سؤاســتفاده کرده باشــد )اگر حریم خصوصی نقض 
و یا به اشــتراک  گذاری غیرمجاز محتوا انجام شده باشد(. وقتی 
به خانه برگشــتید، به داخل یخچالتان نــگاه کنید: در زنجیرۀ 
تأمین محصوالت زراعی و ماهی، ممکن اســت از شیوه های 

بی  شرمانه فراوانی استفاده شود.
چارچوب محافظت، احتــرام و جبران1 ســازمان ملل 
متحد، وظیفه بخش خصوصی و دولتی را در زمینه حقوق بشر 

و تجارت مشخص کرده است:
• دولتهــا وظیفه دارند از حقوق بشــر محافظــت کنند، به آن 

احترام بگذارند و آن را ترویج دهند،
• شرکتها وظیفه دارند به حقوق بشر احترام بگذارند، و

• قربانیانی که به دلیل امور تجاری خسارت دیده اند، باید امکان 
دریافت غرامت را داشته باشند.

در ســال 2011، با توافق دربارۀ اصول راهنمای تجارت2 
و حقوق بشــر، این چارچوب بهبود یافت. سازمانهای فراوان 
مختلفــی از نقــاط گوناگون دنیــا، از جمله ســازمانهای بزرگ 
و کوچکی کــه نماینده بخشــهای صنعتی گوناگون هســتند، 
این اصول راهنمــا را می پذیرند، و تأیید می کننــد و آنها را در 
فعالیتهای روزمره شــان رعایــت می کنند. این اصــول، تأثیر 
فزاینده ای بر بخشــها و جوامع گوناگــون، مانند جامعه مدنی، 
دولتها، ســرمایه گذاران و سازمانهای چندملیتی و بین المللی و 

همچنین، انجمنهای شغلی گوناگون دارد.
همانطــور کــه می دانیــم، حســابداران حرفــه ای وظیفــه 
دارنــد به تدوین راهبردهــای تجاری کمک کننــد، پیامدهای 
تصمیمهــای تجاری را تحلیل کنند، عملکرد را پیش بینی کنند 
و پیشــنهادهایی برای بهبود به شــرکتها ارائه کنند. همچنین، 
آنها باید از مســائل یا ریســک آگاه باشند و آنها را پاسخ دهند. 
بنابراین، بدیهی است که حسابداران نقش ویژه ای در کمک به 

شرکتها در زمینه حقوق بشر در تمام حوزه های تجاری دارند.
بدین منظور، رهنمود انجمن جهانی حسابداران مدیریت 
خبره3، با عنوان تجارت و حقوق بشر: تکامل و پذیرش4، 
با همکاری شــبکه انگلیسی بســته جهانی سازمان ملل5 
تدوین شــد. این راهنما قصد دارد به حســابداران حرفه ای در 
فهــم این موضوع کمک کند که چگونه ممکن اســت مســائل 
حقوق بشــر را در کارشــان درنظر بگیرند و سپس رفع ورجوع 
کنند و چگونه ممکن است درباره رعایت حقوق بشر در جوامع 
محل فعالیتشان از دیگران یاد بگیرند و با آنها همکاری کنند.

این چارچوب، پرسشهایی اصلی مطرح می کند که حسابداران 
باید از خودشان و از شرکتها بپرسند. پرسش نخست این است: 
آیا سازمان به طور آشکار تعهدش را به رعایت حقوق بشر اعالم 
کرده اســت؟ یا استاندارد تجاری مرتبطی مانند معاهده جهانی 
سازمان  ملل را امضا کرده است؟ و مقررات درباره کارکردهایی 

سازمان ملل متحد

وظیفه بخش خصوصی و

 دولتی را

در زمینه

حقوق بشر

و تجارت

مشخص کرده است
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مثــل عوامل مؤثر در خرید را بررســی کرده اســت؟ یا ارزیابی 
صالحیت را انجام می دهد؟

توجه به تغییرهای حوزه نظارتی و حقوقی مهم اســت. این 
حوزه بــا تدوین قوانین جدیــد ملی ماننــد قانون برده داری 
داد-فرانک7  قانــون  مفاد  به خصوص  بریتانیــا،  در  مدرن6 
در امریــکا و برنامه های عملیاتی ملی کشــورهای مختلف که 
مطابق با اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر هستند، شتاب 

بیشتری گرفته است.
برای شناسایی ریسک مرتبط با رعایت نشدن حقوق بشر که 
ممکن اســت تأثیر منفی بر سودبران بگذارد، باید راهبردهای 
تجاری و برنامه های موجود شرکت بازنگری شوند. در صورتی 
که اطالعاتی به دســت بیاید که بیانگر وجود ریسک باشد، باید 
نحوه مدیریت ریسک به صورت مســتقیم یا از طریق زنجیره 
تأمین، به صورت مداوم ارزیابی شــود. شــایان ذکر اســت که 
این پاســخها ممکن اســت زمانگیر و نیازمند تــالش مداوم 
و هماهنگ باشــد. بــرای نمونه، با وجود میلیونها ســودبر در 
زنجیرۀ تأمین، شــرکت بین المللــی کاالهای مصرفی یونیلور 
(Unilever) پذیرفت که می توانــد برخی قطعه ها را که روی 

دیگــران تأثیر می گذارند، کنترل کند. تشــخیص مشــکلهای 
زنجیره تأمین و ســپس دریافت بازخوردها و اشــتراک دانش 
حاصل از آن، به حل این مسائل کمک می کند، و نیاز به بهبود 
مداوم از طریق شفافیت و پاسخگویی به عنوان محرک مهم را 

آشکار می سازد.
همکاری با دیگر سازمانهای حاضر در زنجیرۀ تأمین، به ویژه 
در زمینه گزارشدهی و آموزش و توسعه شرکت، برای افزایش 
درک و آگاهی از فرایندها و سیاستهای مرتبط، ضروری است. 
برای نمونــه، نیومونت ماینینگ (Newmont Mining) با 
مناطق و بخشــهای مختلف خود شرکت و متخصصان حقوق 
بشــر و سودبران اصلی خارج شرکت، برای شناسایی بارزترین 
ریســکهای حقوق بشــری همکاری کرد؛ به خصوص معدن 
که بخشــی پرریسک اســت و به احتمال زیاد، تأثیرهای منفی 
حاصل از نقض حقوق بشــر در آن عظیــم خواهد بود. درنظر 
گرفتن ریسکها و مسائل حقوق بشر در مدیریت شرکت، باعث 
می شود که شــرکت مقبولیت کافی نزد دیگران برای ادامه کار 

داشته باشد.

تخصیص منابع به فعالیتهای مختلفی مانند تحلیل ریسک 
حقوق بشر در کشور، تعامل با ســودبران، ارزیابی پیامدها، یا 
یادگیری و توســعه، همیشــه ضروری است و بسته به ریسک 
بالقوه، ممکن است برای بازسازی و جبران، نیاز به تخصیص 
منابع محدودی باشــد؛ صرفه جویــی کوتاه مدت هرگز ممکن 

نیست هزینه های درازمدت تحمیل شده را جبران کند.
حسابداران با توجه به  تعهدی که به  منشور اخالقی حرفه ای 
خود دارند، نه تنهــا موظفند اطالعــات و داده هایی را به دقت 
بررســی کنند که نشان دهنده مدیریت مؤثر ریسک حقوق بشر 
و تأثیرهای آن اســت، بلکه بایــد برنامه های عملیاتی را برای 
مقرون به صرفه بودن فعالیتها و رفع نیازهای سودبران، بررسی 

کنند.
درنظر گرفتن مالحظه های حقوق بشری در شرکت و به ویژه 
در ســازمانهای پیچیده، فرایندی تدریجی اســت. با این حال، 
هر چقدر این مسیر زودتر شروع شود، پیشرفت در زمینه کاهش 
ریســک و بهره گیری از فرصتها پرشــتاب تر خواهــد بود. نکته 
اصلی برای پیشبرد امور این است که اطالعات مرتبط و مهم در 
زمینه تصمیم گیری و تحلیل مدیریت و گزارشدهی، مدنظر قرار 
گیرند. حسابداران حرفه ای در سرتاسر جهان باید این مسئولیت 
را قبول کنند و حقوق بشر را از وظایف خود به حساب آورند. چرا 

همین امروز این کار را شروع نکنیم؟ 

پانوشتها:
1- Protect, Respect, and Remedy Framework
2- Guiding Principles on Business
3- Chartered Global Management Accountant
4- Business and Human Rights: Evolution and Accep-
tance
5- UN Global Compact’s UK Network

نهادی که به ترویج مسائل حقوق بشر، استانداردهای کاری، محیط زیست و 
مبارزه با فساد در میان شرکتهای انگلیسی می پردازد )مترجم(.

6- Modern Slavery Act
7- Dodd-Frank Act
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