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Abstract 
In terms of the relationship between human rights and trade, the two notions of due 

diligence and corporate social responsibility of commercial companies, have the 

capacity to interact and exchange objectively and practically with each other. Both 

concepts, taking into account their raison d’être, nature, characteristics, require the 

establishment of a mechanism of accountability ensuring fair treatment in the 

management of multinational corporations. The present article describes and 

analyzes the relationship between responsibility and due diligence on the basis of 

international instruments, particularly UN guiding principles. It proposes a new 

definition for risk management which is based on due diligence. It also deals with 

how to reduce social risks and promote respect for human rights in the framework of 

multinationals activities. Adopting an interdisciplinary approach, the interconnection 

between the two concepts, as a model for fair social cooperation and drawing on 

international human rights law as well as economic and sociological concepts, 

provides new accountability mechanisms for corporations. Through the 

precautionary principle as a confluence point, it is established that the realization of 

due diligence-based responsibility is necessary to manage companies' brands, while 

reducing harms to human rights of stakeholders. 
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 هاتحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت

 در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر
 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 3، فریده شایگان2یپوریا عسکر، *1پورامد ملکیح

 چکیده
در مبادی اصولی و حوزة اجرایی ارتباا  حواوب ر ار و تتاارو  دو موولاق مراقبای مو  ای و        

های تتاری از ظرفیی تعامل و تباادتو عییای و عم ای راا یرا ی ر      مسئولیی اج ماعی شرکی
میظاور توجیاه سیسا ی و سرایای و     ی نظری راه ررخوردارن . هر دو مووله را در نظر گرف ن مبان

گرایی  ایتاد سازوکار پاسخ ویی و رف اری میصفانه ها و عملهمچیین از جهاو سرشی  ویژگی
گیاری از اسایاد   کییا . ایان نوشا ار راا رهار      سی م ی ی را ایتاا  مای   هایشرکیدر م یریی 

یف میاسباو مسائولیی و مراقبای   یژ  اصول راهیمای م ل م ح   ره تبیین و توصورهالم  ی رین
پردازد و از ره ذر این کیش و واکیش م وارل  تعریفی ج ی  از م یریی ریسا  رار مبیاای    می

مراقبی مو  ی ارائه داد  و راهرارهای کاهش ریس  اج ماعی و ترویج اح رام ره حواوب ر ار   
رویراردی  دها . راا اتخاا     قارار مای   رحا   ماورد هاای تتااری را   در سارسو  فعالیی شارکی 

ی  ال وی همراری اج ماعی میصفانه  از  عیوانرهای  پارادایم میاسباو این دو مووله رش هیانم
گیارد تاا   شیاسای کما  مای   یم اق صاادی و جامعاه  مفااه الم ال ر ار و   های حووب رینیهمارن

کیا  و از رریاا اصال    نفا  محاور ارائاه    ی  یاگونهرهسازوکارهای نوین پاسخ ویی شرک ی را 
شود که تحوا مسئولیی مب یی رر مراقبی مو  ی تزمق ق تالقی  اثباو مینوط عیوانرهاح یا  

 نفعان اسی.های حووب ر ری ره  یو در عین حال کاهش آسیب هاشرکیم یریی ررن  

 کلیدواژگان
هاای سیا م ی ی  ما یریی    نف  محاور  مسائولیی اج مااعی شارکی    اصل اح یا   رویررد  ی

 مو  ی مب یی رر حووب ر ر.  ریس   مراقبی

                                                           
 .الم ل کیش دان  ا  تهران  کیش  ایران )نویسی ة مسئول(الم ل  پردیس ریندورة دک ری حووب رین ال حصیلفارغ. 1
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 مقدمه

الم  ی  تأثیرگاذاری عمیوای رار    عیوان رازی رانی ق رتمی  و مؤثر در جامعق رینهای سی م ی ی رهشرکی
ان . جهانی ش ن اق صاد و خصوصیاو  اتی رازار آزاد  راا محوریای   داش ه 1نفعاناس یفای حووب ر ر  ی

توان راه  را دسار مخارر  کرد  اسی که از ن ایج واضح آن میها  نظام همراری میصفانق اج ماعی شرکی
هاای  ش  رف ار این کی  ران ج یا  و نواش آنهاا در ایتااد ریسا      ری 2رش  فور و ناررارری اشار  کرد.

هاا   اق اماو و عم یااو تتااری شارکی    4را رای  م یریی کرد. م یریی ریس  3اج ماعی و حووب ر ری
 دلیل نوش اج ماعی تتارو در جامعه دارد.   ن آنها رهمالزمق میطوی را مسئول دانس

میظاور تیظایم   الم  ای راه  های فراوان ررای ایتاد سازوکارهای داخ ی و رینرو را وجود تالشازاین
شیاسای رییام مسائولیی اج مااعی     تبیین و ره رسامیی  همچیانها و تح ی  تأثیر آنها  رف ار شرکی

و رهباود کارکردهاای    الم ل  امری ضروری و مؤثر در توساعه در حوزة حووب رین 5های تتاریشرکی
هاای  و خواس ه 7  مط ورییآی . مسئولیی اج ماعیشمار میره 6الم  ی دموکراتی  و میصفانهنظم رین

عباارو دی ار    کیا . راه  ها ادغام میها و عم یاو سودآوری شرکیسازینفعان را در فرایی  تصمیم ی
نفعاان  هاا و حواوب  ی  پی ایتاد توازن میان ره ح اکثر رسان ن سود شارکی  مسئولیی اج ماعی  در

دلیال جیباق ارادی و داور باناق مسائولیی اج مااعی و همچیاین عا م شیاساایی         اسی. اما عمالً راه 
ره لحاظ حووقی م عه  و مسئول شایاخ ه   همچیانها  آنها الم  ی ررای شرکیشخصیی حووقی رین

ها در خصوص کاراما ی تحواا   هیتارهایی ح اق ی ررای ارزیاری رف ار شرکی شون . ریارراین رای نمی
الم ال تعریاف شاود. در واقا  مسائولیی      هاای حواوب راین   مسئولیی اج ماعی آنها در قالب قار یای 

 اج ماعی ره مبیا و مرمل حووقی نیاز دارد تا ر وان  کارام  و مفی  راش .

                                                           
1 .Stakeholdersشیاسی در همین مواله رح  ش   اسیگونه نفعان در مبح : در مورد مفهوم ک ی ی  ی. 
های تتاری سی م ی ی اشار  راه ایان نر اه کاافی اسای کاه رسایاری از ایان         . در مورد اثباو ق رو نفو  شرکی2

ها گردش مالی ساتنق ری  ری نسبی ره متموع تولی  ناخاال  م ای سیا ین ک اور در حاال توساعه       شرکی
 .(Bantekas, 2004: 309)دارن  

3. Social and Human Rights Risks 

4 .:Risk Management ری ی خطرها در پی کارررد اق صادی و هماهیگ میار  رارای راه   شیاسایی  ارزیاری و اولویی
 .(Hubbard, 2009: 46)رسانی نظارو و کی رل اح مال یا تأثیر حوادث نامط و  ح اقل

5. Corporate Social Responsibility (CSR) 

اولین گزارش آلفرد زایاس  کارشیاس مس ول شاورای حواوب ر ار ررداشای     الم  ی دموکراتی  و میصفانه از عیوان نظم رین .6
 UN Doc ,Promotion of  A Democratic and Equitable International Order :شاا   اسااای 

:A/HRC/Res/18/6/2011 
7 .Utility    ا و کییا   کاه از مصار  کاات و خا ماو )در واقا  هار آنچاه نیازها         : مط وریی عبارو اسای از رضاایی مصار

توانا  ارزش  (. مط وریی فردی و اج مااعی مای  79: 1387شود )فرجی  می کی ( حاصلهای انسان را ارضا میخواس ه
 نفعان از حووب ر ر اسی.می ی  یدر رح  حاضر مط وریی  رهر  تار  مط وریی و تار  رفا  اج ماعی تفسیر شود.



 187ها در پرتو مفهوم مراقبت...   تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت

 

  را 2م ل م ح  در مورد حووب ر ر و تتارو را رراحی اصول راهیمای 1پروفسور جان روگی
  رویرارد ایتااد مسائولیی حواوقی رارای      3اتخا  راهبرد مراقبی مو  یِ مب یی رر حووب ر ار 

 عیوان تارعان غیر دولی  توویی کرد.ها را رهشرکی
ساروه رین الزاماو و مفاهیم حووقی می ج از ماوازین حواوب ر ار و    روگی را ار رار عم ی ری

ها ررای حل مسائل ج ی ج ماعی مسئولیی  پیون  ررقرار کرد و از ظرفیی رالووة شرکیمفهوم ا
ها  ریان ر این اسی که اصاوتً و  حووب ر ری رهر  گرفی. این رویررد اخ صاصی در مورد شرکی

 (.302: 1391هاسی )عسرری  ها م فاوو از دولیهای شرکینوعاً تعه او و مسئولیی
ها و اصول پی  یرانق مراقبی مو  ی  قار یی تب یل ش ن راه مباانی   یناساساً  ترتیباو و آی

کارکردی و اجرایی مسئولیی اج ماعی را دارن . در ایان نوشا ار  تعاامالو و تباادتو نظاری و      
عیاوان  های تتاری راه عم ی مراقبی مو  ی مب یی رر حووب ر ر و مسئولیی اج ماعی شرکی

گیرد. مراقبی مو  ی راا الهاام از قواعا  و    د رح  قرار مینوطق تالقی حووب ر ر و تتارو  مور
هاا محساو    رف ار شرکی سیتشای رف اری ررای الم ل  ضارطهاصول ک ی حاکم رر حووب رین

افزایی مسئولیی اج ماعی و مراقبی مو  ی  م خ  شود. در این پژوهش ضمن توضیح هممی
الم ل ر ار و  مراقبی مو  ی در حووب رینشود که مسئولیی اج ماعی را اس فاد  از ظرفیی می

دهی قواع  عرفی توان  در شرلت ریج میایتاد میاسباو و ارتباراو دوسویه را این اصل ک ی  ره
ها مؤثر راش . ریارراین ضروری اسی ضمن رررسی مبانی نظری و توجیاه  الم ل شرکیحووب رین

های عییای و کااررردی   راقبی  جیبههای م وارل دو موولق مسئولیی و مسیس ی و سرایی کیش
 راک آن رررسی و ت ریح شود.این تعامل و نوا  اش 

 

 تحلیل مفهومی و شناختی موضوع
هرگونه تح یل و م لسازی در خصوص موضوع این نوشا ار را ون پ ا وانه مفهاومی و رراحای      

ای   هرشا الم  ی ره همارا  رویراردی میاان   های نظری در میظومق اق صاد سیاسی رینسارسو 
افزایای مراقبای   مح وایی درخور و کارکردی نخواه  یافی. لذا توجیه رونا های ت میمای و هام   

 مو  ی و مسئولیی اج ماعی ضرورتاً را ن اهی ره مبانی ف سفی و تئوری  میسر خواه  رود.
 

 مبانی نظری مناسبات مراقبت مقتضی و مسئولیت اجتماعی .1
های سی م ی ی  موضوع ایی مسئولیی اج ماعی شرکینیاز در خصوص سرنخس ین مبیا و پیش

                                                           
1. John Gerard Ruggieم ل م ح  در امور حووب ر ر و تتارو. : نمایی ة ویژة دریر کل سازمان 

2. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing The United Nations, Protect, 
Respect, and Remedy Framework, UN Doc. /A/HRC/17/31/2011. 

3. Human Rights Due Diligence (HRDD) 
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ع الی و الزاماو و اخ صاصاو مررو  ره آن اسی. قاع تاً این نوع مسئولیی راه ایان دلیال رایا      
رور  اتی و ربیعی  تزمق رف اری عادتنه و الب ه میصفانه اسی. نواش  ثاری و توجیه شود که ره

 .(Suttle, 2011: 6-7)ی و تفسیری اسی نظریق ع الی در این حوز   توضیحی  ان واد

نفعان ت ریح کی  که قواعا  و آیاین   توان  و قار یی آن را دارد که ررای  ینظریق ع الی می
از ی  ساو و   1ها تا سه ح  سالش توجیه و موازنق رین کارایی اق صادیهای تتاری شرکیرییم

ق پای ار را در نظار گرف اه و حال    ره توسع های مرتبطزیسی  حووب ر ر و ن رانیمسائل محیط 
نفعان راا اتخاا  پی ایهاد    ان . تعارض میاف  و آرای م  اد و نام وازن رین سهام اران و  یکرد 

هاا در  ای می ج ره رف اری واج  اوصا  ع الی و انصا   قارل حال خواها  راود. شارکی    ال ووار 
رر عه    2رور اخ  کاتهای عمومیاق صاد سیاسی امروز  عام یی اص ی را در توزی  کاتها و ره

را جزئای دقیاا و درسای از مسائولیی اج مااعی       3دارن . دقیواً ره همین دلیل  ع الی توزیعی
 دانی .  ها و اصل توسعق پای ار میشرکی

می  ره پی برد میاف  خود  اگار در  ان  که شخ  عوالنیِ عالقهاصول ع الی  در واق  اصولی
رارد  آنهاا را رارای تعیاین ضاوارط اساسای همرااری خاود         سر میره و ررارر 4موقعیی نخس ین

انا  کاه   (. ایان اصاول  هماان ال وهاای عا الی اج مااعی      146 -147 :1396پذیرفی )رالز  می
دهیا  و توزیا    ای ررای تخصی  حووب و ترالیف در نهادهای رییادین جامعه ره دسی میشیو 

 (.39 :1396کیی  )توو  را م خ  می های همراری اج ماعیمیاسب میاف  و مسئولیی
عیاوان  از اصاول رالاز  شارکی راه     5نر ق اص ی اییتاسی که را توجاه راه راهبارد حتاا  جهال     

پرهیازی ماؤثری را در قالاب مراقبای مو  ای اتخاا        پذیری یا ریس ساز  رای  راهرار ریس تصمیم
رو عی آنها س وناه خواها  راود. ازایان    دانی  پیام ها و پی ایی های عم یاو توزیکی   زیرا م یران نمی

گوناه مسائولیی  شارکی را متاا      ویژگی مسئولیی اج ماعی  رراساس خصیصق اح یاریِ  او ایان 
ای ضوارط همراری اج مااعی را رعایای   رییانهرور واق کی  در شرایطی در پرتو ع الی و انصا  رهمی

تارین  ادی عاقال و میطوای تحای میصافانه    کی  و در واق  مسئولیی اج ماعی را ررون اد ماذاکرة افار  
 ( حاصل از ان یزة کاهش ریس  اج ماعی و حووب ر ری خود ر ان .122 :1396شرایط )توو  

ها را ضرورو و شاخ  وجودی ع الی الم  ی مسئولیی اج ماعی شرکیاق صاد سیاسی رین

                                                           
1. Economic Efficiency 

2 .Public Goods    اصطالحی در تح یل اق صادی ررای اشار  ره کاتهایی که مصر  ی  شاخ   ساهم دی اران از :
 (.290: 1395کاه  و حذ  دی ران از ررخورداری از آنها  پرهزییه یا غیرممرن خواه  رود )ریرس  آن را نمی

3. Distributive Justice 

4 .Original Positionهاای  کیا  توافاا  اکم ار  ایی میاسبی اسی که ت مین می: وضعیی آغازین همان وضعیی ح
 (.56 :1396ش   در آن  میصفانه اسی )رالز  رییادین حاصل

5 .Veil of Ignorance کیی گان فرضای رالاز از جای اا  خاود در جامعاه       کی  که همق مذاکر ای اشار  می: ره شیو
 (.123 :1395رن  )ریرس  خبها و تعبیر خویش از خیر ریپذیریها  آسیبتوانایی
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الم  ای  رواراط راین   دان  و در عین حال  ع الی توزیعی را موضوع اصا ی ها میرا عام یی شرکی
دها . در ن یتاه مسائولیی    دلیل عامل واقعی فور و عامل ارمانی مط وریی راز توزی  قرار مای ره

اعالمیاق   25شاود. مفااد ماادة    اج ماعی از رریا اق صاد سیاسی ره ع الی توزیعی م صال مای  
ر نحاوة  جهانی حووب ر ر  حرایی از آن دارد که وجود اس ان ارد ح اق ی زن گی محا ودی ی را  

. ره ریاان دی ار  عا الی    (A/Res/3/ 217/A, 1948:Art. 25)آی  شمار میتوزی  میار  جهانی ره
کی  که در توزی  میصفانه و عادتنق کاتی عمومی توسط رازی ران غیردول ای  توزیعی ایتا  می

الم  ای آنهاا را مسائول    محاور جامعاق راین   نف های سی م ی ی  ساخ ار  یمؤثری سون شرکی
نفعاان را سابب ان ساا  مسائولیی و     ر یاس  و ع م پایبی ی آنها ره تخصای  کاتهاا راه  ی   

 و در نهایی مر ف ره جبران خسارو ر ان .  1پاسخ ویی
ها  موارراو و رازارهاای ماالی     دس رسی ره کاتهای عمومی جهانی شامل ثباو مالی  شبره

های عییی ررای تاأمین حاا   ضروروحووب ر ر و محیط زیسی یا ص ح و امییی را که در واق  
کاه میااف    ها افزونی رخ ی   درحاالی توان ررای سهام اران شرکینفعان هس ی   نمیحیاو  ی

یار . ضمن آنره اصوتً نفعان در اجرای اه یی اس یفای ان در ان فاع از این کاتها  کاهش می ی
از حی  مفهاوم ری اه در تحواا    ها عیوان یری از تعه او اص ی شرکیتحوا حا رر توسعه ره

 (.24-25: 1388اصول انصا  و ع الی اج ماعی دارد )شای ان  
کاارگیری رف ااری   و راا راه   2در واق  ع الی توزیعی اق  ا دارد که رراساس نظریاق کاارایی پاارتو   

میصفانه مب یی رر اتخا  ت اریر اح یاری مراقبی مو  ی  تخصی  میار  در اثر تغییر وضا  موجاود    
نفعی در موقعیی ر تری نسبی ره موقعیی قبال قارار ن یارد  ح ای     ای پیش ررود که هیچ  یگونهره

و از  3گرایای هاای سیا م ی ی مطاارا اصال فایا       ش  شرکیاگر وضعیی سهام اران رهبود یار . ری
کیا  کاه فاصا ق ها       رییانه در پی تغییر وضعیی خود هس ی   ولی عا الی ایتاا  مای   ن اهی واق 

این تعارض حواوب و میااف  را    آنچهنف  ره ح اقل ررس . ها را مط وریی  یرسازی سود شرکیح اکث
 عیاوان رف ااری عادتناه   توان  م یریی کی   تحوا و اق ام ررای مسئولیی اج ماعی اسای کاه راه   می

 کی .  در قالب مراقبی مو  ی تعریف می 4نفعان را ربا اصول رف اری پیمان جهانیترجیحاو  ی
یای مهم دی ر ررای توجیه عوالنی مسئولیی اج ماعی و میاسباو آن را مراقبی مو  ای  مب

های سیا م ی ی  توصایف   های شرکیعیوان ضرورتی تتاری در رون  فعالییحووب ر رمحور ره

                                                           
1. Accountability 

2 .:Pareto Efficiency ای نباش  که نسبی ره آن پارتو ررتر راش ی  وضعیی پارتو رهییه اسی اگر هیچ تغییر یا معام ه 

 ( اسی.1848-1923شیاس ای الیایی  وی فرد پارتو )(. مب ع این نظریه اق صاددان و جامعه1395:286)ریرس  
3. Utilitarianism 

آی  کاه در  شمار میها رهولیی اج ماعی شرکیئمس قالم  ی در زمییترین سی  رینپیمان جهانی م ل م ح  مهم .4
 ک:. ر.تیظیم ش  2000مبارز  را فساد در سال و  محیط زیسی کار  اصل  یل عیاوین حووب ر ر  10

UN Global Compact, 26 July 2000, available at:  https//www.unglobalcompact.org/ what-is-gc/mission 
principles(last visited:30/July/2019) 
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ای رراحی گونهنفعان ره ی -معیا که رازی شرکیاسی؛ ر ین 1هااین مووله در قالب نظریق رازی
عیاوان راازی ران راشا .    ای قرار ر یرن  که ره رین ان خا  آنها راه رر  در نوطهشود که هر دو 

 2ده  که نوطق تعادل نَاش ای را ره دسی میتالقی مراقبی مو  ی و مسئولیی اج ماعی  نوطه
شود. مسئولیی اج ماعی ی  نوطق تعادل اسی  زیرا هیچ رازی ری را فرض ثاری رودن نامی   می

. ایان نوطاه   (Osborne & Rubintein, 1994: 14)غییار راهبارد خاود نا ارد     رازی  تمای ی راه ت 
توانی  موقعیی خود را جز را تحواا و تحمال   ک ام نمینف   هیچوضعی ی اسی که شرکی و  ی

عیوان موضوع تحی تأثیر تصامیماو و عم رارد شارکی     نف  نیز رهمسئولیی رهبود رخ ی .  ی
 شرکی کم  کی . 4و ارزش سهام 3د  ره م یریی ررن توان  را ع م تغییر راهبرد خومی

الم  ای مسائولیی   شود که س ونه در جامعق ریندر واق  را نوطق تعادل نَش توضیح داد  می
 آی . حسا رهتوان  ره رین ان خا  عوالنی اج ماعی می

نفعاان تعاارض پیا ا    اگر ح اکثرسازی میاف  سهام اران را ح اکثرسازی ارزش و حووب  ی
الم ال ر ار   توان  در قالب حووب رینی   مسئولیی اج ماعی و تعامل آن را مراقبی مو  ی میک
می  کیا  و ایان تعاارض را دارای    را قاع   5زا  حرمرانی شرک یعیوان ی  هیتار پای ار درونره

رای  توجه شود که اگر قرار راش  که ن یته  ی  پیماان اج مااعی راثبااو     .توازن میصفانه سازد
اش   رای  در نوطق تعادل قرار گیرد و اگار سیاین نباشا   افاراد راازی ر از آن پیماان میحار         ر

 (. 87 :1387خواهی  ش  )کولل و همراران  
ویژگی تعادل نَش دررارة مسئولیی اج ماعی اسی که رراسااس راهبردهاای ساایر راازی ران     

  راا ان خاا  یرتانباق راهبارد     تواننفعان(  هیچ رازی ری نمیی سی م ی ی و  یهاشرکی یرسا)
تارین رف اار رارای شارکی     رسا  عاقالناه  مای  نظار راه نوض مسئولیی  ره ن یتق ره ری ررسا .  

 نفعان اسی.سی م ی ی  رف اری معووتنه و را رعایی اصل اح یا  و وارس ه ره حووب  ی
گیارد.  نظر مای  گراسی  زیرا جیس و سیخ اصل تعارض میاف  را درمبیای توجیهی نظریق رازی  واق 

عیاوان یا  کال واحا       الم  ای راه  شود که در جامعاق راین  رراساس این مبیای نظری  توضیح داد  می
ای اسی که ح اکثرسازی آن  ره معیای ری  رین رفا  و مط وریی رارای ری ا رین افاراد    میفعی  ویژگی

را در ماوقعی ی قارار    نفا  و شارکی  محور در رازی مسائولیی اج مااعی   ی  راش . ن ا  راهبردی میفعی
تییا گی  نف  در تعامل دوسویه را سود شرکی  وارس  ی و درهمی رف ار و مط وریی  ینوعرهده  که می

هاا  اقا امی اسای کاه رار      پی ا کی . اجرای ررح مسئولیی اج ماعی در فرایی  م یریی ریس  شارکی 
 ق تعادل اسی.نف  تأثیرگذار اسی و این دس یاری ره همان نوطان خا  عوالنی  ی

                                                           
1. Game Theory 

2. Nash Equilibrium  (.148 :1395: توازن نَش نمایان ر نوطق ثباو یا ح  تعادل در ی  رازی ناهمرارانه اسی )ریرس 
3. Brand Management 
4. Share Value 
5. Corporate Governance 
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آی  و ایان  می حسا رهی رر رف ار شرک ی امح ودکیی  قاع تاً رعایی مراقبی مو  ی عامل 
نفعان و سهام اران در این اسی که ره لحااظ اصال   امری میطوی اسی  زیرا میاف  ر ی م و  ی

الم  ی و پذیرش مسئولیی اج ماعی  تا حا ی خاود را مویا  و محا ود     همراری در جامعق رین
کیی  که در سارسو  اش راک میاف   عم یاو تتاری در درازم و ره رش  رهییق رفا  اج مااعی  
رییتام   زیرا در این صورو ررن  شرکی نیز ره ر حفظ خواه  ش . در ایان راازی  اگار شارکی     
سی م ی ی تصمیم ره تغییر راهبرد خود در اتخا  اق اماو و ت اریر مراقبای مو  ای ر یارد  در    

 بیای کسب ره رین میاف   رازی ر دی ر نیز از نوطق تعادل عبور خواه  کرد.واق  رر م
ان  که را رص  وضعیی اق اماو اح یاری شرکی  ماهیای و سایخیی   دنبال آننفعان رهامروز   ی

 درس ی ارزیاری کیی .واقعی و زیرساخی اص ی مسئولیی اج ماعی  شرکی صاحب ررن  را ره
ی از حواوب  می رهر ره تعه  میفیِ ع م ضرر و ت مین رهبود  درجه و میزان اح رام شرکی

 زن .یق عم ی شرکی در رازی مسئولیی را مح  میرور ر رر مبیای اصول راهیما  
 

 شناسی مسئولیت اجتماعی و مراقبت مقتضیگونه .2
 هاای وجود آم ن شارکی ها  رهح ور فرایی  جهانی ش ن در حوزة حووب و عم ررد شرکی واسطقره

سی م ی ی و توسعق توجه ره اشخاص ثال  مرتبط را شرکی  شاه  تحول مس مر و پای ار در مباحا   
 (.609: 1393ها هس یم  )نوری یوشان ویی و جوهر  مررو  ره مسئولیی اج ماعی شرکی

انا   دلیل تاأثیراو آنهاا رار جامعاه تعریاف کارد       ها رهمسئولیی اج ماعی را مسئولیی شرکی
(European Commission, com, 2011: 6 81 Final:6)       ضامن آنراه تحواا کامال ایان ناوع  

محیطای و  یسای زهای اج مااعی   نفعان و م  ریان در زمییهمسئولیی را ادغام عالیا و میاف   ی
 European)ان  حووب ر ری در فرایی  عم یاو تتاری و راهبردهای اص ی م یریی شرکی دانس ه

Commission , 2011: 681 Final:6)      مسئولیی اج ماعی محصاول تعا یل  ایتااد تاوازن و حال .
 .2نفعان. نظریق  ی2و  1. نظریق نمایی گی1ی دو رویررد نظری اص ی اسی: هاتیاقض

اگرسه رویررد نخسی  سهام ارمحور اسی  اربا ما ل فریا من اسا فاد  از هار راهرااری      
شاود. او تتاارو و ها      توسط م یران شرکی ررای ح اکثرسازی سود و میفعی تتاویز نمای  

سود را در سارسو  تبعیی از قاانون و عا م نواض عار  اخالقای اج مااع معیاا         ح اکثرسازی
 . (Friedman, 2007: 173-174)کی  می

های تتاری در دوران معاصار اسای.   رویررد دوم  نظریق حاکم و غالب مسئولیی اج ماعی شرکی
ه این شرح که هر فرد و گرو  تأثیرگذار یاا تأثیرپاذیر از   نف  ارائه کرد رفریمن تعریف وسیعی را از  ی

در واقا    (Freeman: 2001: 4). شاود نفا  شیاساایی مای   دس یاری سازمان ره اه افش ره عیاوان  ی 

                                                           
1. Agency Theory 
2. Stakeholder Theory 
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هاای تتااری   نفعاان شارکی  تمامی کسانی که رراساس حووب ر ر  صاحب حاا هسا ی   جازی  ی   
 شود.حی تأثیر اق ام و عمل شرکی واق  میشون   زیرا میفعی آنها از حا خود  تیممحسو  

کی  که هیچ عم یاو یاا اقا امی توساط شارکی نبایا  راه       یمنف  محور ایتا  رویررد  ی
عیاوان ال اویی یررارساه     نفعان میتر شود؛ در واق  مسئولیی اج ماعی راه ص مه و ضرر ره  ی

 کی .ریی میمسئولیی ری ا  تتاری را در مورد حووب و میاف  در معرض خطر  م ی
الم ل  ان وال این سارسو   توساعه و  ی و ف سفق اعمال این تئوری در حووب رینشیاسروش

فارض  یشپا الم  ای راا   هاای راین  دفاع از آن ماارین حاوزة ما یریی تتااری و محا ودة ارزش     
 (Matwij Kiw, 2015: 410). ی  توسط کوفی عیان مطرح ش  محورانسان

نفعاان اسا فاد     ی وایة  از آن یرنظاو  1دة عبارو دارن گان حووب ر رجای کارررد ساکوفی عیان ره
هاا مطارح   توانی  ادعاهای م یوعی را ررای ت مین اح رام ره حووق اان ع یاه شارکی   نفعان میکرد.  ی

  تر اسی که ری ه در حووب رییادین ر ر دارد.یق این ادعاها ره این دلیل قویمارنکیی . 
حواوب ساخی     موولاق   مسئولیی اج ماعی ره لحاظ مح وا و مفاد از از میظر هیتارشیاسی

ایان هیتارهاا را    2آیا . ویارل هیاوارو   یما شامار  اجرا از مصادیا حووب نرم راه  مرح قولی در 
الم ال موضاوعه   کاه حواوب راین   ش  درصاورتی . ری (Heyvaert, 2009: 3)دان  یم3 هیبری ی

ها حرکی کی   رای  حووب نارم  ج ماعی شرکیرخواه  ره سمی و سوی تحوا رییم مسئولیی ا
(  ضامن آنراه اماروز     567: 1391عزیمای خاود قارار دها  )لطیفیاان        نوطاق نیاف ه را و قوام

ی مسئولیی اج ماعی در پرتو خصوصیاو مراقبی مو  ای در حاال تبا یل شا ن راه      هیتارها
ه از پیا ایش حواوب   ی کا اگوناه راه   انا  شا   هاا  عیاصر مادی و معیوی در رویه و رف ار شرکی

 (Kristen Stefanik, 2017: 277).ها سخن ره میان آم   اسی الم ل عرفی شرکیرین
توانا  ریاا راه    یر اسای و مای  پاذ انعطا دارای مفهومی  الم ل مراقبی مو  یدر حووب رین

آس انق تحری  هر حوز  از این حووب  م فاوو عمل کی . شاای  راا تعمایم هماین خصوصایی      
دارد که مراقبی مو  ی یماصول راهیمای م ل م ح  نیز اشعار «  »  رخش 17 صلرییادین  ا
ره ان ازة تتارو ری ا  تتاری  ریس  آثار وخیم حواوب ر اری  ماهیای و     حووب ر ردر زمییق 

ناوعی   الم ال نیرا کاه در حواوب   رورهماان رو هاا  رسا  ی دارد. ازایان   زمییق عم یاتی شارکی 
هاا نیاز   ی شارکی اج مااع  شود  در رییم مسائولیی بی م اه   میپذیری در موولق مراقانعطا 

پذیر و نسبی اسای. ایان امار از میظار حواوب موضاوعه       مراقبی مو  ی ضارطق رف اری انعطا 
 کی .ظرفیی مراقبی مو  ی را ثاری می

عیاوان  فراتار رف اه اسای و راه     الم لنیراین اصطالح اساساً از مفهوم سی ی خود در حووب 

                                                           
1. Human rights holders 

2. Veerle Heyvaert 

3. Hybrid Norms 



 193ها در پرتو مفهوم مراقبت...   تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت

 

هاا  و م یریی ریس  شرکی 2  تمامی اق اماو و فرایی های م یریی زنتیرة تأمین1رشر  فراگی
گیارد. در  یررمدر  ی از حووب ر رمی رهر میظور کاهش آثار میفی ناشی از عم یاو آنها رر را ره

 3دلیل پذیرش عم ای قواعا  ثانویاه   عیوان معیار رف اری  مسئولیی را رهواق  مراقبی مو  ی  ره
 کی .  ره جزئی از نظام حووقی تب یل می«رف ار»معیارهای عمومی م  رک  قمثارره

ی دارد. تاا حا ی کاه ررخای     مسائولیی اج مااع  مراقبی مو  ی ارتباری از نوع تزم و م زوم راا  
انا  و  پژوه  ران از ظهور و پی ایش رییم مسئولیی اج ماعی مب یی رر مراقبی مو  ی سخن گف اه 

ی و مسائولیی  اج مااع  عم ای و رارطای راین مسائولیی     -ن مبیاای نظاری  عیوامراقبی مو  ی را ره
راور راالوو  ارازاری    . در واقا  مراقبای مو  ای ماهی ااً راه     (Mares, 2017)ررنا   مای  کاار رهحووقی 

آی . ترکیب این دو مووله )مسئولیی و مراقبای(  شمار میی رهاج ماع در مسئولیی 4می سازخودقاع  
عبارو دی ر  اگر مسائولیی  )الاف( و مراقبای  ) ( نام اذاری     سازد. رهیی ترکیبی دوشرری منوعره

راا   رو یا  رییام حواوقی اج مااعی    خواها  راود  ازایان    الف ⇔  شود  میطا رارطق آنها ره شرل 
آیا .  دسی مای ی را مبیای مراقبی مو  ی رهاج ماع خصوصی ی ترکیبی تحی عیوان رییم مسئولیی

 شود.زشیاسی این تعامل  نظام اخ صاصی مراقبی مو  ی حووب ر ر محور  مطالعه میلزوماً ررای را
مسا  زم مراقبای    حواوب ر ار  تحوا مسئولیی اح رام راه  »ده : که روگی شرح میرورهمان

هایی را که ی  شرکی رای  ررای ج وگیری  پی ا یری و ررخاورد   مو  ی اسی که این مفهوم گام
 (A , HRC/8/5.7 April 2008, para 56).کی یم دارد  تبیینرر حووب ر ررا آثار م ر رر 

پیج اصل از اصول راهیما دقیواً و م خصاً  یل عیوان مراقبی مو  ی مب یی رر حووب ر ار  
 آییا  شامار مای  رخاش مرکزیای ایان مفهاوم در رارح روگای راه       گیرن  کاه اسا حرام  قرار می

(Bonnitcha, Mc Corguodale, 2017: 900) الب سه رکن حمایی  اح رام و جبران  راا  که در ق
 ری ی ج ی ی یافی:پردازی  یل شرلعبارو

راه   6؛ رکن دوم: مسائولیی شارکی رارای اح ارام    حووب ر راز  5رکن اول: تعه  دولی ره حمایی
های )حووب ر ری( مرتبط راا  ررای قررانیان سوی اس فاد  7؛ رکن سوم: دس رسی ره جبرانحووب ر ر

گوناه ررداشای کارد کاه اخ صااص      یان اتوان یمدر اصول راهیما  کاررف هرهوایگانی  تتارو. از سیاب
ره ترویج و ارتوای حووب ر ار و خاودداری از    هادولیدر توصیف مسئولیی  1و تعه  8ی تر یفهاوای 

                                                           
1. Umbrella Clause 

2 .Supply Chain Managementمیظاور ارائاق   ریزی  هماهی ی و کی رل همق فرایی های تتاری اسی که راه : ررنامه
نفعاان در زنتیارة تاأمین    در نهایی را لحااظ کاردن الزامااو دی ار  ی    کیی   را هزییق کم ر و ارزش ره مصر 

 (Van Dor Vorst ,J, 2004: 6). گیردصورو می
3. Second Rules 
4  . Self-Regulation 
5. Protect 
6. Respect 
7. Remedy 
8. Duty 
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هاا و  یا  رار تفااوو مسائولیی شارکی     تأکمیظاور  های فرام ی رهرردن این وایگان ررای شرکی کارره
 (.843: 1397در تعه او مثبی و میفی حووب ر ری اسی )محمودی و ص یویان کاشانی   هادولی

 ای مسائولیی اصول راهیما در ری مسیر ترام ی ایتاد پاساخ ویی در ماورد اصاول هسا ه    
راور    حووب کار  حووب محیط زیسی و توسعق پایا ار راه  حووب ر رها  یعیی ی شرکیاج ماع

اج ماعی نیرومیا   راا تخصای  مراقبای      –تاد سامانق حووقی ررای ای 21تا  17ویژ  در اصول 
هاای  سی  را فراهم آورد. رراساس مفاد ایان اصال  ری اا     11مو  ی  راهرار عم ی اجرای اصل 

را  حواوب ر ار  رر  2ی دی ر افراد اج یا  ورزن  و آثار ناگوارحووب ر رتتاری رای  از م اخ ه در 
  مورد رررسی و تحای پوشاش ررخاوردی میاساب قارار      شودیتق اعمال آنها حادث مین که در 
 (Guiding Principles, 2011, Principle: 11).دهی  

اف   که یا  اقا ام  اولویای و قار یای     یر حووب ر ری معروس یا زیانبار زمانی اتفاب میتأث
 (EU Communication, 2011). ش از رین ربرد یا کاهش ده  حووقی  فرد را ررای اس یفای 

 گانق مراقبی مو  یِ حووب ر رمحور  در قالب ی  سی  ویاژة مسائولیی  از اصول پیج آنچهساس ررا
ان   یل عیوان اق اماو مراقبای مو  ای  اصاول و    کیی گان خواس هآی   تیظیمها ررمیی شرکیاج ماع

کییا .  ساازی آنهاا وارد   های شرک ی و سامانق م یری ی و تصامیم ی را ره فرهیگاج ماع میار  مسئولیی
دها  کاه مراقبای    دسای مای  شیاسی مراقبی مو  ی رهاصول راهیما این درک و دریافی اولیه را از وای 

عیوان جزئی از م یریی زنتیرة تاأمین  رخ ای از رونا  تتااری     ی  رهاج ماع مو  ی در کیار مسئولیی
 شود.می و گیتان  مراقب ی اسی که در فرایی  م یریی ریس  تتاری  ادغام 

 

 یت ریسک، کلید تعامل مراقبت و مسئولیتمدیر
ها در اجرای رکن دوم سی   رر دو عیصر ک ی ی ما یریی  ررای تحوا مسئولیی شرکی 18اصل 

و ارزیاااری آثااار حوااوب   3یحوااوب ر اار. ارزیاااری ریساا  1ریساا  تأکیاا  ورزیاا   اساای:  
 . (Guiding Principles, 2011: Principle 18)4ر ری

ی رخ داد   یسیا م  هاای  در اثر عم رارد شارکی   6و روپال 5اریسیدر ق ایای ویالی پ آنچه

                                                                                                                                        
1.Obligation 
2. Adverse Impacts 
3. Human Rights Risk Assessment (HRRA) 
4. Human Rights Impact Assessment(HRIA) 

5. Villa Parisi:  تارین شارکی   دق ای پ روپاراس  رازر    دلیل ریره 1972یری از شهرهای ررزیل اسی که در سال
لی ر سوخی ره مردا  آن شهر سرازیر ش  و آتش گرفی. رار اثار ساوخ  ی     700000ررزی ی در صیعی فوتد  

 (.90: 1397گا  پی ا ن   )ر   رگا  هیچنفر مردن  و جس  کودکان ی  شیرخوا 500

6.:Bhopal  اتًنفار مردنا  و اح ما    3000دلیل اررسمی ناشی از ن ی یا  کارخاناق شایمیایی    در این شهر هی   ره 
 (.90: 1397نفر نارییا ش ن  )ر    20000
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آی  یموجود ره 1دلیل نفی خطر و ع م درک این نر ه اسی که از خطری جهانی جامعق عیییره
 (.  94-95: 1397)ر   

یراو تأثها م عه ن  خطر ی  شرکیالم  نیراساساً ررای رویارویی را سالش ریس  در جامعق 
راا در نظار گارف ن دو     حواوب ر ار  ی از می رهر الفعل فعالیی تتاری خود را رر م ر رالوو  و ر

ی در فراییا  ماا یریی خاود  مااورد   اج ماااع راهبارد پی اا یرانق مراقبای مو  اای و مسائولیی   
 شیاسایی  ارزیاری  نظارو و اق ام قرار دهی .

کرد  اسای.     مراقبی مو  ی را رخ ی از روال تتاری و م یریی آن معرفی15اصل «  »ری  
های فراتار از کی ارل شارکی     رور معمول از مراقبی مو  ی ررای ارزیاری آس انق ریس تتارو ره

های حااکمی ی  تغییار در ترجیحااو    های کاهش خطر  مانی  تغییراو در سیاسیگس رش راهبرد
 ی ناشای از حواوب ر ار  هاای  کی . ساالش وهوایی اس فاد  میآ  م  ری  ح ی ال وهای تغییراو

توانا   یراو و ارتبارااو آنهاا مای   تاأث های عم یاتی تتاری  خوا  قارل کی رل راش  یا نباشا    زمییه
 .(A/HRC/11/13, 2009, para. 51)آن ایتاد کی   نفعانی را ررای شرکی و  2های مادییس ر

آیا  و راا   شامار مای  مراقبی مو  ی  در این معیا  رخ ی از فرایی  اج ماعی و اق صاادی راه  
ی  اساسااً ناوعی از   اج ماع اما م  رک مراقبی و مسئولیی دوگانهیبا  از مفهوم و سیخیی اس 

یا  رار   تأکمراقبی مو  ی ره معیای تعه  ره اجرا و اق ام مو  ی در فرایی  م یریی تتااری راا   
 شود.می گرج و کاهش ریس  در ادریاو حووقی 

هاای ما یری ی   راو مهمی در ن ارش ی  مس  زم تغییالم  نیرها در جامعق تغییر نوع ریس 
ی را ار یای رر مراقبی مو  ی راا عیایای   اج ماع رو مسئولییی اسی. ازاین یسی م های شرکی

ای رف اار  رییاناه راور واقا     حا اقل راه  «ریس »ی و محوریی الم  نیرهای جامعق ره دگرگونی
تنه کیا  و همساویی   توانا  واجا  وصاف مسائو    محور میها را در پارادایم جامعق ریس شرکی
گارا از  الم  ی در تصاویری م فااوو و واقا    نفعانِ جامعق رینها را را ان ظاراو و میاف   یشرکی

 جامعق جهانی مب یی رر خطر  افزون سازد.  
 

 محوررویکرد ریسک .2
 الم ال نیراز مبادی توجیه مراقبی مو  یِ مب یی رر حووب ر ر  اصوتً ررح رویررد مب یی رر حووب 

 ی مط او  و ماؤثر رارای ایتااد مسائولیی     الم  ا نیرنیاز نظم عیوان پیشره آنچهاسی.  3محورریس 
حواوب   4نمایا   ترسایم ف اای دوفااک وی    ی ضاروری مای   یسی م های ی شرکیالم  نیری اج ماع

                                                           
1. Objective Community 
2. Material Risks 
3 International law Risk- Based 

4. De Facto 
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ها ریس  را کی  که دولییمایتا   محوردولیمحور اسی. دی گا  سی ی از میظری ریس  الم لنیر
رزیاری کیی  و ح ی سیانره در پرون ة نیراراگوئه ع یه آمریرا م اه   ش   را توجه ره میازان کی ارل   ا

زا  ضارر فیزیرای و   یردول ی کاه راه ریسا  آسایب    غمؤثر یا کی رل ک ی ی  دولی رر رف ار رازی ری 
آن دولی ص مق فرامرزی ره دولی دی ر میتر ش   راش   مسئولیی نوض قاع ة می ج ره ضرر رر عه ة 

. اما در حال حاضار  ایا ة ریسا  محاور ایتاا       (ICJ, Reports 1986: paras.110-115)خواه  رود 
  (Townley, 2018: 625). کی  که مفهوم ضرر رراساس رازی ران و قررانیان ج ی  رازتعریف شودمی

ان عیاو هاا راه  ای  تعه  ره کااهش ریسا  را رارای شارکی    یانهگراعملرور اصول راهیما  ره
محاور  ایتااد کارد     کی  ران نوین را لحاظ کردن مراقبی مو  ی حاصل از دیا گاهی ریسا   

شاود   مای  قائال اسی. ح ی روگی ررای مراقبی مو  ی مب یی رر حووب ر ر  جای اهی مس ول 
ق رویرارد  مثارا رهمحیطی یسیزی رای  از ارزیاری آثار حووب ر رسیانره ره عوی ة او ارزیاری آثار 

ییراه پاروی  س وناه    اار مس ویم ی  پروی  ج ا شود و در عاوض  مالحظااتی درراارة    رررسی آث
رور اح مالی در مورد تأثیرگذاری رر حووب واکیش ن اان دها   یاا ریسا  آنهاا را      توان  رهمی

. ربا پی یهاد روگی مراقبی (A/HRC/4/14/2007)افزایش یا کاهش ده   در نظر گرف ه شود 
های رالوو  و رالفعال( را  یراو و هم ریس تأثی م یاقض و م ر )هم  رحووب رمو  ی رای  آثار 

راور مسا ویم   شود یا در ایتااد آن از رریاا عم یااو تتااری راه     که ی  شرکی سبب آن می
رور غیرمس ویم از رریا ارتبا  را دی ر کی  ران راه آن  هایی را که رهم ارکی دارد یا فعالیی

 .March 2011: 12)(A/ HRC 17/31/21/  شامل شود 1شودمررو  می
ی را توجه ره تعریف و مصادیا آن  زماانی کاارایی خاود را در    اج ماع رای  توجه داشی که مسئولیی

رار مبیاای ما یریی ریسا      « یحواوب ر ار  ارزیاری آثاار  »ی دارا خواه  رود که الم  نیرسطح جامعق 
ی اق  اا دارد کاه   اج مااع  ر  مسائولیی عیوان مفهومی ک ی ی و حیاتی قارل انتام راش . ره سخن دی ره

و م ار رار قار یای آنهاا در اجارای حووق اان را        نفعاان ی ی مؤثر رر میااف   حووب ر رها  آثار شرکی
ی در فراییا  مراقبای   اج مااع  رو ما یریی ریسا  راا ادغاام مسائولیی     شیاسایی و ارزیاری کیی . ازایان 

 نفعاان ی د رخ ا  و راه ان ظااراو اج مااعی     توان  تریی  م یریی سازمانی خاود را رهباو  مو  ی  می
 میاسب  پاسخ گوی . 2سازان شرک ی و تعریف ی  زنتیرة تأمین نامعیو  و زنتیرة ارزشتوسط تصمیم

 

 ی و اجتماعیحقوق بشرهای مدیریت رشد ریسک .2
هایی در سیسا م عم یااو یا  ساازمان     پذیریآی  که آسیبوجود میریس  شرک ی زمانی ره

                                                           
راه    Leverageهاای سیا م ی ی از وایة   ها و نهادهای وارس ه ره ررن  شرکیروگی ررای ن ان دادن ارتبا  شعبه .1

 کی . معیای نفو  اس فاد  می
2. Value Chain 
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 شاود های مؤثر و اق اماو معروس )مثل فو ان م یریی ریس ( ایتاد میو ان کی رلدلیل فره

(Kytle & Ruggie, 2005: 5). 
محور  ره ما یریی   ی از رریا مراقبی مو  یِ حووب ر راج ماع تتارو پای ار و مسئولیی

ریس  در تتارو ررای کاهش ریس  ورود ضرر ره م  ریان  کارکیاان و جواما   راا شیاساایی     
 کی .  یمهای در حال ظهور کم  ریس 

ی و ادغاام آن در ساامانق   ر ار  حواوب ایتاد درک و فهم تزم و کاافی از ما یریی ریسا     
م یریی شرک ی در این زمییه رسیار مؤثر اسی  را این توضیح که م یریی ریس  فوط موجاب  

عا م   ع م خ شه ره اع بار و ررن  شرکی نخواه  شا   ر راه ما یریی ریسا ر شاهرو  سابب      
 افزایش ررح دعاوی حووقی و کیفری ع یه ی  شرکی خواه  ش .  

 ,Kytle & Ruggie)ها در اق صاد جهانی  کی  ران ک ی ی در سیس می پویا هس ی . شرکی

تری در تعامالو یوس ه و فراوانپهمرهی  امروز  سطوح الم  نیر. سیس م پویای جامعق (6 :2005
ی و اثرگذاری را رر رازی ران ایان جامعاه رارای یااف ن نوطاه      ایتاد کرد  و ف ارهای ج ی   ج 

رهییق این نوع روارط وارد نمود  اسی. ف ارهای وارد  از سطوح مخ  ف  ری  ر از ساوی جامعاق   
عیوان عام ی مهم در را ره ها ریس  اج ماعیایتاد ش   اسی که ررای شرکی نفعانی م نی و 
 .گر ساخ ه اسیسازی شرک ی ج و تصمیم

ق رتمیا  راا ادعاهاای ما ون در      نفعاان ی گیری اسی. ره هر حال ی  رازی در حال شرل
توانی  ها میش   در م یریی  میار  یا خروجی و تولی او شرکیهای لحاظخصوص نوع مراقبی

ای ی  دامیاه الم  ا نیرا عیوان رازی ران اج ماعی در ساطح  رف ار شرک ی را ره سالش رر ی  و ره
در قالاب   یاوع از موضاوعاو اج مااعی را در فوا ان ساارسو  الزامای ق رتمیا         گسا رد  و م  

شود. های سیاسی مطرح سازن . این موارد ره سالش ریس  اج ماعی ررای شرکی میتر میرویه
  ایتاد خ ال و آسایب در   نفعانی ها از رر  یتق ایتاد ریس  اج ماعی ررای شرکین ح اقل 

 (Kytle & Ruggie, 2005: 6). ر و تصویر ریرونی شرکی اسی دس اوردهایی مثل شهرو و اع با
میار  ارالعاتی مهمی را  1نفعانی ی را سازوکار م ارکی اج ماع م یری ی مسئولیی ررنامق

عامال ساالش ریسا      نفعانی ده . دررارة ریس  اج ماعی در اخ یار م یران شرک ی قرار می
ار یی آن را دارنا  کاه راا ایفاای نواش اج مااعیِ       ان  که قی یسی م های اج ماعی ررای شرکی

ی  م واضی ایفای مسئولیی در جهی اق ام ره نف  حووب ر ار شاون .   الم  نیردر جامعق  ترفعال
را  2نفعاان ی های مرتبط را ق ریس مسئ سیانره م یران شرک ی امروز رای  را ررنامق مسئولیی  

یراو تاأث ی  یعیی ع م ارزیاری حووب ر ریس  حل کیی . نر ق شایان توجه آن اسی که وقوع ر
 زا و رالفعل وقوع یاف ه  ره تولی  ریس  اج ماعی میتر خواه  ش .رالوو  آسیب

                                                           
1. Stakeholders Engagement 
2. Stakeholders Related 
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از اصول راهیمای م ال م حا  ساعی دارد رارای ایتااد فهمای در        22و  21  20  16اصول 
رییاناه  ساامانق   ق ی و را محوریی رویرردی واالم  نیرجامعق  نفعانی ررداشی عمومی در میان 

 ی ادغام کی . یسی م های را در فرایی  م یریی شرکی نفعانی م ارکی 
ها را لحاظ کردن اصول پی  یرانق اح یاا  و مراقبای مو  ای  یال     ره سخن دی ر  شرکی

ی ساون  اداور باناه هاای پی ا امانق   یاین آمتموعه قواع  مسئولیی اج ماعی  ح ی راه شارل   
  تالش دارن  ریس  اج ماعی خود را کاهش دهیا . ایان   1«گزارش جهانیار رار عمل در ارائه »

صاورو  ک اور راه   90هاا و در رایش از   امروز  در سطح وسیعی از ساوی شارکی   هاعملار رار 
ی  عامال  اج ماع . ریارراین مسئولیی(Pedersen, 2015: 107)شود می ارائهنفعان گزارش ره  ی

و  را شرکی سی م ی ی نفعانی روارط     زیرا را م یرییآیشمار میراهبردی م یریی ریس  ره
های تس سال  و ح وه خألهای میصفانه و دموکراتی   در پی انس اد الم  نیرالب ه  در قالب نظم 

 اسی.  نفعانی از رریا م یریی واقعی م ارکی 
 یِ مطارح رارای  حووب ر رترین موضوعاو ره مراقبی مو  ی رای  ررجس ه 2ی تعه م خط
ساازی کیا  کاه ایان     شافا   نفعانی ی را شیاسایی و این موضوع را ررای  یسی م های شرکی

یاری . این موضوع در اصل های شرک ی انعراس میموضوعاو مهم س ونه در فرایی ها و سیاسی
 حووبی آم   و حاکی از آن اسی که پرداخ ن ره موضوعاو اساسی روشیرهاز اصول راهیما  16
و گس رش تعه  راه   نفعانی ی  را ورود اج ماع شش مفهوم و مح وای مسئولییی تحی پور ر

 .(Guiding Principles, 2011, Principle: 16)شود مراقبی ره ای ان  توویی می

هاای  یای فعالپردازنا  کاه از آثاار زیانباار     یما ی نفعاان ی نیاز راه موضاوع     21و  20اصول 
و ررقراری ارتبا  راا   عالو   شیاساییان  و رهی  دهای تتاری رر حووب ر ری خود لطمه شرکی
 عیاوان ساارسو  رییام مسائولیی    رو سی  اصاول راهیماا راه   دهی . ازاینقرار می م نظرآنها را 
اصول  دانش و دریافی ره اری از ان ظااراو اج مااعی را در قالاب      3سازیی  را اج ماعیاج ماع
 نفعاان ی های ارتبا  ری  ر را را ایتاد سازوکار محور و نف ی ر ر را راهبردی  الم لنیرحووب 

کی  تا فهام خاود را از اسا ان اردها و    ده . این امر ره آنها کم  میها قرار میدر اخ یار شرکی
گیری که شرکی رای  از آنها تبعیی کی   افازایش دهیا . از   ی در حال شرلالم  نیرهیتارهای 

تار  از رریاا   راور هوشامی انه  تخصای  میاار  راه    ن ایج ترییری این پارادایم  کاهش ریسا  
 یِ مب یی رر مراقبی مو  ی  ررای م یریی ریس  اسی.اج ماع پی یری ررنامق مسئولیی

ی تتاارو  ر ار  حووبهای های رارز ریس  اج ماعی حاصل از ع م م یریی ریس از نمونه
در  4شارکی ت زاکاو  ی کاهی ة ریس   ق ایق  اج ماع توجهی ره هیتارهای مسئولییدلیل ریره

                                                           
1. Global Reporting Initiative 
2. Policy Commitment 
3. Socialize 

4 .:Texaco case  ک ای راه   دلیال راوم  پوس ان مویم آمازون در اکوادور از شرکی نف ای ت زاکاو راه   نفر  از سرخ 75گروهی
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دلیال  یرقارل جبران و ترمیم کاه راه  غای مورد آلودگی نف ی جی ل آمازون دراکوادور اسی. رویه
تأخیر در فرایی  م یریی در مورد محاسبق اح مال رروز ریس   و ع م ان مام ررنامق مسائولیی  

در  نفعاان ی الم  ی در این فرایی   حا ساالمی و حاا حیااو ماردم و در واقا       اج ماعی رین
 رور ج ی و مؤثر ره خطر اف اد.  جامعق مح ی ره

هاسای. ریاارراین میطاا    ریس  حووب ر ری عامل افزایی ة ریس  اج ماعی رارای شارکی  
ی ره ریس  اج ماعی ترسیم این ال وسای کاه فوا ان مراقبای     حووب ر ران وال وض  ریس  

در فرایی  م یریی شارک ی    ننفعای دلیل رارطق مس ویم آن را نوض اصول م یریی مو  ی ره
 حاص ی جز رش  ریس  اج ماعی نخواه  داشی.

 

 ی و مراقبت مقتضیاجتماع ، حلقة واسط مسئولیت1اصل احتیاط
دها   اصال اح یاا     یما مراقبی مو  یِ حووب ر رمحور را ره مسئولیی اج ماعی پیون   آنچه

م  رک آنها رعایای   نوطقواق   اسی. هر دو مفهوم  اتاً مب یی رر رویررد اح یاری هس ی  و در
عیوان ی  شاخ  رف اری اسی. تحوا مسئولیی اج ماعیِ مب یای رار مراقبای    اصل اح یا  ره
راا لحااظ کاردن     2نفعان  رف ااری معواول  کی  که شرکی در مورد حووب  ییممو  ی ایتا  
را شارل   داش ه راش . دو عامل معوول رودن و ع م ضرر اساس رف ار مح اراناه  3اصل ع م ضرر

دهی . در واق  مراقبی مو  یِ حووب ر رمحور  ما یری ی مسا مر اسای کاه یا  شارکی       یم
 UN Human Rights Office, An Interpretive)مح ا  و معوول ضرورتاً رای  ره انتام ررساان   

Guide, 2012: 31-32). ش  تحوا این نوع م یریی و را این اوصا   را ون در نظار گارف ن    ری
یر اسای. در اییتاا تزم   ناپاذ امرانی مسئولیی اج ماعی و آثار آن رر رف ار شرکی  شاخ  اجرا
هاسی  را تبیاین مفهاوم   ییره اصل اح یا   اق  ای  اتی مسئولیی اج ماعی شرکیااسی ار  ا 

مراقبای و   موولاق نسا ی توضایح داد  شاود و سارس اشا راک مااهی ی دو       مرتبط انصا  راین 
 یح و توصیف شود.مسئولیی در اصل اح یا  ت ر

نفعاان  مفهومی اسی که رر ضرورو توزی  میصفانق تأثیراو تتارو رار  ی  4نس یانصا  رین
ره تأثیر تتارو رار   ایرور فزایی    مانی  نسل حاضر دتلی دارد. م یریی ریس  رههانسل همق
نی و ساالمی و ره اشای انساا    همچاون هاایی  ی حاضر در زمییههانسلیق پاهمی آیی   هانسل

 . (Benn & Bolton, 2011: 125)محیطی توجه داردمسائل زیسی

                                                                                                                                        
 (.12: 1385می یارد دتری ش ن  )وی ری گوالیییا  5/1های آمریرا شرایی کردن  و خواهان دریافی غرامی دادگا 

1. Precautionary Principle 
2. Reasonable 
3. No Harm Principle 
4. Intergenerational Equity 
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ها  ماهی اً از جهی رررسی و ارزیااری درازما و   از سوی دی ر رف ار میصفانه در مورد همق نسل
های سی م ی ی  ره اصال اح یاا  مارتبط    های شرکین ایج نامعین و غیرقطعی تولی او و فیاوری

م خصاً و الزاماً  را رعایای اصال    1های اح مالیگیری ریس ن از عبارو دی ر  سیتش و ااسی. ره
کی   ره این سابب  یمگیرد. مسئولیی اج ماعی را این اصل ارتبا  ماهی ی پی ا اح یا  صورو می

عیوان رکیی از توسعق پای ار  رف ار مسئوتنه شرک ی رای  پیام های توسعق صیع ی و فیااوری  که ره
نفعان تحی تأثیر  م یریی کیا  و ماورد ارزیااری و    اح مالی ررای میاف   یرا از حی  میزان خطر 
کیا . اصال اح یاا  از    رو مسئولیی  اتاً را اصل اح یا  مالزماه پیا ا مای   سیتش قرار ده . ازاین

هاا  های ر ی م و ناشی از اق اماو شارکی ییههزکی  تا ت مین کی  یمنس ی پ  یبانی انصا  رین
حیط زیسی و سالمی انسان نبای  ره لحاظ کیفی و کمی از میااف  اق صاادی   خصوص در مورد مره

م و ری  ر راش . این اصل راهبردی  ع ی میطوی و ع مای پیوسا  ی ما یریی ریسا  راا      کوتا 
مسئولیی اج ماعی اسی. اصل اح یا  ره لحاظ وضعیی حووقی ح اقل ی  اصل حووب  یل ریا   

عیاوان یا  اصال    م  ی دادگس ری اسای کاه فعالیای آن راه    الاساسیامق دیوان رین 38( مادة 1)3
 (.58: 1397ترین کارکرد آن اسی )ک خ ایی و ساتری  ش  یرف هپذراهیما 

از مصادیا رارز رارطق سرش ی مسئولیی اج ماعی را اصل اح یا   کیوانسایون اسا ره م در   
تولیا او شایمیایی    های ارگانی  پای ار اسای. ایان کیوانسایون در ماورد ررخای     مورد آلودگی

راالوو  ح ای راا وجاود عا م قطعیایر آثاار میفای           راور رهرا  آنهازایی و خطر ها  آسیبشرکی
راه و  هاا شرکیاصل اح یا  را جزی مسئولیی اج ماعی  واق  دردان . یمفرض قانون ذاران پیش
 .  (Stockholm Convention,2001,Art:8(9))کی  یمزنی ت وی سانهیرقارلغرویرردی  عیوان

ی  هی اام  اج مااع  عیوان مو  ای ربیعی ماهیی مسئولییها رای  اصل اح یا  را رهشرکی
وتح یال  یاه تتزتولی  و توسعق محصوتو ج ی  و فرایی های نوین را اس فاد  از ارازار و وساایل   

 یراو اج ماعی  در م یریی ریس  ادغام کیی .تأثمحیطی یا یسیزسیس ماتی  آثار ر ی م و 
« اح یاا  »ی اسی  ره ایان معیاا کاه    اج ماع ناپذیر از مسئولییاح یا  جزئی ج ایی اصل

ی را رعایی کیی . اصل اح یا  ریان ر آن اسی که اج ماع ها مسئولییکی  که شرکیایتا  می
های رخش عمومی و خصوصی رای  را ارزیاری دقیاا رارای اج یاا  از ورود صا مق     سازییمتصم

ه محایط زیسای و نیاز ارزیااری و سایتش وزن خطار و پیاما های        ناپاذیر را  ج ی و ررگ ای 
 (Deville & Harding, 1997: 131). های م یوع  ه ایی شون  گزییه
دارد کاه تولیا او و محصاوتو    یما عیوان ی  راهبرد  مورر ییره امروز  رویررد اح یا  رها
 جازی اساسای مسائولیی   دارای خطر رای  ره لحاظ تأثیراو اج ماعی ایمان راشای   یا      رالووة

 .(Maclean, 2009: 347)ی اسی اج ماع

                                                           
1. Plausible risk 
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ی ای  فرام ی  ی  اق ام داور بانه محاورِ  اج ماع پیمان جهانی ره عیوان سی  مادر مسئولیی
اسی که شامل د  اصل ررای ایتاد شهرون  مسئول شرک ی را ه   ایتاد اق صاد جهانی فراگیار  

دارد که تتارو رای  از رویراردی اح یااری رارای    پیمان جهانی اشعار می 7و پای ار اسی. اصل 
 (Global Compact, 2000, Principle:7)محیطی حمایی کی .یسیزهای سالش

را از میاان  « محایط زیسای  »و « تتاارو »ها رایا  دوگاان ی   رراساس اصل اح یا   شرکی
راتر از تعها  صار    ها رای  فرردارن  و این دو را عییاً ره یر ی ر وارس ه ربییی . در ن یته شرکی

 ,Maclean) ره قوانین محیط زیس ی موجود  خود را م عه  ره اصول محیط زیسی پای ار ر انی 

هاای ناشای از نادیا   گارف ن     ها رای  هزییاه پیمان جهانی  شرکی 7. مطارا اصل (407 :2009
 1فایا    –اق اماو اح یاری را رر عه   ر یرن   این در حالی اسی که ح ای راا رویرارد هزییاه     

ی میطوااً کم ار از   اج مااع  های اق اماو و تا اریر اح یااری ناشای از اجارای مسائولیی     هزییه
 حواوب رساان راه   یبآسناپذیر و های دعاوی و جبران خساراو ناشی از ضررهای رازگ یهزییه
 و محیط زیسی و در نهایی رش  ریس  اج ماعی ناشی از آن اسی. ر ر

ی م صل اج ماع ای واسط ره مسئولییح وه همچون ی را مراقبی مو  آنچهاز سوی دی ر  
محاور از ساوی   ی ماهی ااً رف ااری اح یاا    اج مااع  ساازد  اصال اح یاا  اسای. مسائولیی     می

آی  که لزوماً سیین اس ان ارد رف اری در قالب و رس ر مراقبای  شمار میسازان شرک ی رهتصمیم
عیوان شاخ  رف اری ی رهاج ماع ق مسئولیییار . از این دی گا   میطا رارطمو  ی سامان می

مح ارانه توأم را مراقبی مو  ی ره عیوان ضارطق رف اار شارک ی و جزئای از ما یریی ریسا       
دسای  زنتیرة تأمین  از ره ذر ت ریح و توصیف ال وی رارطق اصل اح یا  و مراقبی مو  ی ره

 ی و مراقبی مو  ی دارد. عاج ما یه را مسئولییدوسوای آی ؛ یعیی اصل اح یا  رارطهمی
در ماورد   الم ال نیرا ناویس ماواد کمیسایون حواوب     یشپا لییگ سِن را اشار  و ارجاع راه  

در  الم ال نیرا و گزارش انتمن حووب  2آمیزج وگیری از ضرر فرامرزی ناشی از اق اماو مخارر 
بی مو  ای   های مراقضمن اشار  ره تفاوو 3مورد اصول حووقی مرتبط را تغییراو آ  و هوایی 

کی  که عمالً این اصاول  تعامال و وارسا  ی    و اح یا   در این مورد رح  می 4اصول پی  یری
 .(Chen, 2016: 23)م وارل نزدیری دارن  
آی  کاه  گونه ررمییناالم  ی دادگس ری در ق یق کارخانق خمیر سو  نیز از رأی دیوان رین

 ICJ, Reports)اف  مراقبی مو  ی اتفاب می تعه  ره اتخا  ت اریر اح یاری در سارسو  حووب

2010: para. 101). 

                                                           
1. Cost and Benefit Approach 
2. International Law Commission, Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous 

Activities, with Commentaries (2001) [ILC]. 
3. International Law Association, Washington Conference Report: Legal Principles relating to Climate 

Change (2014) [ILA]. 
4. Protective Principle 
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توان   یل اجرای مرانیزم مراقبی مو  ی اعمال شود. رراساس اسا یاداو و  اصل اح یا  می
ی اج مااع  ناپاذیر از رییام مسائولیی   گف ه  اصل اح یاا  جزئای اصا ی و تفریا     اشاراو پیش

ی در گرو اجرای اصل اح یا  اسای کاه   اج ماع هاسی و در واق  اجرا و تحوا مسئولییشرکی
رارطق نزدیری را تعه  ره مراقبی مو  ی دارد. تعه  ره مراقبی مو  ی  اجرای رویررد اح یاری 

هاا و  سالش وفصلحلی میاسب ررای ح را توان  کی  و میی را تسهیل میاج ماع در مسئولیی
ی راا اعماال   حواوب ر ار  یی ریسا   ی راش . سیانراه ما یر  اج ماع مسائل مررو  ره مسئولیی

 آی .شمار میی رهاج ماع مراقبی مو  ی  در واق  اق  ای رویررد اح یاری در مسئولیی
 

 گیرینتیجه

هاای سیا م ی ی تعاام ی ت میمای و     مراقبی مو  ی مب یی رر حووب ر ر و مسئولیی اج ماعی شرکی
وزیعی مسا  زم تحواا و اقا ام در ماورد     افزا در سارسو  روارط حووب ر ر و تتارو دارن . ع الی تا هم

نفعاان را مسائولیی   هاا  نوطاق تعاادل رارطاق ساهام اران و  ی     مسئولیی اج ماعی اسی و نظریق راازی 
عیوان رخ ی از فراییا  تتااری و ارزیااری    دان . م یریی ریس  رهاج ماعیِ مب یی رر مراقبی مو  ی می

ماو و تا اریر شارک ی را در ساارسو  اصاول راهیماای      رف ار رر مبیای مفاهیم معوول رودن و ضرر  اق ا
نفعان  یل رح  مراقبای مو  ای و مسائولیی اج مااعی      م ل م ح  در خصوص میاف  تحی تأثیر  ی

ده . وجود مراقبی مو  ی حووب ر ری در اصول راهیماای م ال م حا     مورد ت قیا و رررسی قرار می
هاا در صاورو عا م    آیا   رارای شارکی   شمار میهکه می ور و هس ق مرکزی رییم مسئولیی اج ماعی ر

کی . از سوی دی ر  مسئولیی اج مااعی توقعااو و ان ظااراو    تحوا مسئولیی  ریس  حووقی ایتاد می
هاا  نفعان را در قالب ارزیاری تأثیراو و خطرهاای حواوب ر اری ناشای از عم یااو تتااری شارکی        ی

ایی  م یریی زنتیرة تأمین  اتااً رف ااری مب یای    کی . لحاظ کردن مسئولیی اج ماعی در فرم یریی می
مراقبی و مسائولیی دارای تباادتو و    موولقآی  که رراساس همین اصل  دو رر اصل اح یا  ره شمار می

شون . ایان تعامال  مسائولیی اج مااعی را دساار      ای و را معیارهای عییی میرش همیاسباتی از نوع میان
الم ال عرفای   دهی ة حووب راین سایق عیاصر معیوی و مادی ت ریل کی  و درتغییر سرشی ت ریتی می

 ده .ها سوب میشرک ی  آن را ره سمی تب یل ش ن ره مسئولیی حووقی شرکی
یار  و مراقبی مو  ی در نوطق اش راکی ره نام اصل اح یا  را مسئولیی اج ماعی تالقی می

 ه اسی هام در مح اوا و هام در ن یتاه      اصول راهیما  را ررح اس ان ارد رف اری مراقبی  توانس
اس ان اردی حووقی در قالب مسئولیی از جیس اج ماعی را تعریف کی . حووب ر ر نیز در سایق 

 این تعامل  خصوصیاو  اتی تتارو و اج ماع را لزوماً پذیرف ه اسی.
هاایی را  یال رحا     رراحی راهبردی جام  و فراگیر و مؤثرِ مسئولیی اج مااعی  شااخ   

کی  ررای حفظ تعادل و توازن رین قبی مو  ی در م یریی ریس  شرک ی وارد و ت مین میمرا
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تیی   را خطر شاهرو و اع باار   نفعان  ریس  حووقی درهمهای  یکارایی اق صادی و مط وریی
محور ره حا اقل ررسا . ضامن آنراه سرایای و سیسا ی مسائولیی        نف شرکی را رویرردی  ی

راقبی مو  ی قارل توجیه و تعریف اسی. ره ساخن دی ار  مراقبای    اج ماعی را ماهیی خاص م
میزلاق رف ااری معواول و میصافانه اسای. سیانراه       کیی ة مسئولیی اج ماعی رهمو  ی  توجیه

ی تعها  راه مراقبای    م ا خاط محور نخواه  راود و در ترامال   نف مسئولیی اج ماعی صرفاً  ی
راور عییای  مسائولیی اج مااعی دارای     واق  رهآی . در صورتی رف ارمحور نیز درمیمو  ی  ره

دلیل ار یای آن رار کرامای   شود. حووب ر ر رهآزمایی میگیری و راس یضوارط سیتش و ان از 
الم  ی وارس ه ره ماهیی این حووب  سازوکار و ارزاری ررای اح رام هرسه  اتی افراد  و الزاماو رین

 یا سامانق پاسخ ویی مراقبی مو  ی خواه  رود.نفعان از ررری  ر تتارو ره حووب ر ری  ی
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