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محیط زیستی و حکمرانی ، های اجتماعیضرورت توجه به ریسک،  ۱۹-کووید

 دهدرا نشان می هاشرکتتامین  هایشرکتی در زنجیره

 «ه پایدارمدرسه توسع» تیم داوطلبین که توسط است« پذیریتگذار مسئولسرمایه»سایت  درمقاله زیر  ای ازترجمه، متن نای
(sdschool.ir) اقتصادی بحران کرونا در -با ابعاد اجتماعی پژوهانمندان و سیاست، عالقهو به جهت آشنایی محققان

ار . انتشگذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده استهای آن برای سیاستآموختهگیری از درسسطح جهانی و بهره
سویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقاالت از این دست، به معنی هم« مدرسه توسعه پایدار»این مقاله توسط 

  :توانید به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله، برای اهداف غیرتجاری، رایگان استمی

COVID-19 demonstrates the need to address 

ESG risks in supply chains 
Source: www.responsible-investor.com/articles/covid-19-demonstrates-the-need-to-address-esg-risks-
in-supply-chains 
 

 

 ۲۰۲۰آوریل  ۷ - "سونال ماهیدا"و  "فلیسیتاس وبر" نویسندگان:

 «مدرسه توسعه پایدار»کانون همراهان -شیوا اسفاری مترجم:

که در  ،محیط زیستی و حکمرانی شرکتی نه تنها در بلند مدت ،های اجتماعیپیامد مربوط به کند که مالحظاتبحران کنونی بر ما روشن می

 .نظر قرار داده شودکوتاه مدت نیز باید مد 

 
 

ای های بالقوهتاخیرها عیان کرده است: اختالالت و نقطه ضعف قابل توجهی را در زنجیره تامین شرکت ،پاندمی ویروس کروناتاثیر گسترده 

ر نقطه حاضر دگذاران در حال کند. جامعه سرمایهبه شیوع ویروس کمک می یان است وکارفرماتحت کنترل شرایط زندگی و کارِ معلول که 

 ذاری کند.گارزیابی و ارزش ،گیری قرار دارد که زین پس چگونه رفتار با سرمایه انسانی را در زنجیره تامین شرکتیعطفی برای تصمیم

وس های ملمنمونهاکنون با عنوان  ،شدمی های مربوط به شهرت و مسائل قانونی تلقیریسکشرایط کاری غیر استاندارد که زمانی با عنوان 

خواهد  عدرک این موضو ،مدیریت زنجیره تامین و ادامه حیات کسب و کار از ارزیابی گذاراند. دغدغه اصلی سرمایهنگردعملیاتی معرفی می و

 گذارد. یتاثیر م هابر عملیات شرکت ،تامین هایتر زنجیرههای پایینو شرایط کاری در حلقه نیروی کارهای بود که چگونه آسیب پذیری

http://sdschool.ir/
http://www.responsible-investor.com/articles/covid-19-demonstrates-the-need-to-address-esg-risks-in-supply-chains
http://www.responsible-investor.com/articles/covid-19-demonstrates-the-need-to-address-esg-risks-in-supply-chains
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 کندرا تشدید میها شرکتزنجیره تامین  درشرایط کاری  مرتبط با هایریسک ،روس کروناوی

 متفاوتانِ و همچنین میز گیریابزارهای پیش منابع و به متغیر دارد که از دسترسی -اما غیر یکسان -جهانیدر گستره  یهایپیامد 1۹-کووید

 تهکارگران ارزان و غیر سازمان یاف با استوارند وتامین پیچیده  هایزنجیره ربه کهای کسب و کاری شود. مدلدر معرض خطر بودن ناشی می

ود در خمندی از نیروی کار تداوم بهرهبرای  ،است(شامل مجاورت و تعامالت متعدد یا مداوم با دیگران  شانشرایط کاری سر و کار دارند)که

 معرض آسیب پذیری هستند. 

بطور  ،(که برخی از آنها در شرایط کار اجباری قرار دارند)کشاورزی مانند کارگران مهاجر -دارند اقتصادیشرایط آسیب پذیر که  یکارگران

قرنطینه و دسترسی به خدمات درمانی و اطالعات جدید مربوط به ویروس را  ،انزوایی-توان خود شان،خاص در معرض خطر هستند. اکثریت

ندانستن زبان محلی و راه و چاه دسترسی به  ،های سمت عرضهتحت تاثیر عواملی چون کمبود ،ندارند. دسترسی این افراد به خدمات درمانی

ود. شمحدود می ،وضعیت مهاجرت ایشان را تحت تاثیر قرار دهد ،درمانی و همچنین نگرانی از این که رفتن به بیمارستاننظام خدمات 

 .ارندتوان پرداخت هزینه خدمات درمانی را ند ،برخی دیگرهمچنین 

 

 ۳فقط ایجاب می کند که به کارگران مهاجر نفری یک مربع با مساحت حدود  ،دستورالعمل فدرال آمریکا 

تعلق بگیرد حال آن که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری برای فاصله  -متر( ۲×۱پا ) ۷×۶کمتر از  -متر مربع

 پا را پیشنهاد می کند.  ۶گذاری اجتماعی 

 

بنابراین ضربه پذیری کارگران در برابر و  شودی به خدمات پیشگیرانه و درآمد میشامل کاهش دسترس،  1۹-وویدبحران ک عواقب ناشی از

ها بخاطر ویروس کرونا سفارشدر حال لغو  ،. صنعت خرده فروشیکندتشدید میرا  (1)ویروس و همچنین در برابر شرایط کاری استثماری

در  ،(3)المللی کاراند. طبق برآورد سازمان بینناتوان شده ،اندکارگران برای کاری که انجام داده و کارخانجات پوشاک در پرداخت به (۲)است

کشاورزی خدمات های درمانی که به کارگران مهاجر میلیون کارگر کار خود را از دست خواهند داد. در آمریکا کلینیک ۲۵ سناریو،بدترین 

 درمانی ندارند. خدمات هیچ گزینه  ،ند و کارگرانِ در معرض خطرابخاطر ویروس تعطیل شده ،کردندرسانی می

 1۹-رت و سفر مربوط به کوویدهای مهاجمحدودیت( 4) «ویرانگر»که تولیدکنندگان محصول در آمریکا در رابطه با تاثیرات  یبا این اخطار

ممکن است  1۹-در اثر ویروس کووید ی بیشترل نیروهرگونه تعدی ،-دهدان کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدرصد کارگر 1۰که -اندداده

 های وابسته باشد.بخشتاییدی بر نگرانی سرمایه گذاران در رابطه با حیات زنجیره تامین 

و همچنین شرایط  (۵)ای شایع مانند دیابتهای زمینهمحدود کردن شیوع ویروس در میان کارگران کشاورزی مهاجر در آمریکا بخاطر بیماری

کند. شرایط سیستم ایمنی بدن را تضعیف می ،قرار گرفتن در معرض سموم دفع آفات ،امری پیچیده است. بعنوان مثال ،مناسبزندگی ناکار و 

به این نتیجه رسیده است که  ۲۰1۸آمیزد. سازمان تحقیقات کار آمریکا در سال زندگی غیر بهداشتی و متراکم نیز با این خطرات در می

آلوده و دچار فقدان آب شرب  ،ممکن است غیر بهداشتی ،کنندکشاورزی فراهم میر بخش مهاجرمایان برای کارگران هایی که کارفخانه

. دهندمیبیشتری های ویروسی مجال گسترش به عفونت ،اندهم که توسط کارفرمایان فراهم شدههای نزدیک به خانه .(6)پاکیزه باشند

پا  ۷×6کمتر از  -متر مربع( 3پا )حدود  4۰کند که به کارگران مهاجر نفری یک مربع با مساحت یفقط ایجاب م ،دستورالعمل فدرال آمریکا

کند. در حال حاضر پا را پیشنهاد می 6 ،گذاری اجتماعیتعلق بگیرد حال آن که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری برای فاصله -متر( ۲×1)

 ندارند.  ،اندویروس آلوده شدهدوری گزینی از بیمارانی که با  دهند که فضایی برای قرنطینه وکشاورزان گزارش می

 

شده  1۹-کووید آلودگی بهاکنون منجر به رشد هم ،هادیگرِ زنجیره تامین اقتصادی شرکتهای ندگی متراکم برای کارگران در بخشمحل ز

رود. ی میها و مشکالت بیشتراحتمال تعطیلی ،های آتیدر هفته .(۸)و این احتمال وجود دارد که کارخانه ها بطور کل تعطیل شوند (۷)است
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کنند که شامل تاسیسات فضاهای متراکم زندگی میها و کمپاما کارگران مهاجر همچنان در  ،اندتجمعات بزرگ را ممنوع کرده ،هاکشور

وجب م ،ی فراهم شده توسط کارفرمایانهاکم حمل و نقل و زندگی در ساختمانشود. شرایط مترامانی برای جام جهانی بعدی نیز میساخت

 شود. شیوع بیشتر ویروس کرونا و به خطر افتادن استمرار کسب و کار می

 

امنیت  نبوددهد. کمبود یا را افزایش می 1۹-یروسی مثل کوویدشود که احتمال ابتال به یک عفونت وموجب اقداماتی می ،شرایط کاری کنونی

لی کند تا بدون توجه به تاثیرات مخرب احتماکارگران را مجبور می ،مرخصی با حقوق به دلیل بیماری نداشتن مرخصی بطور کلی یا ،کاری

ار مستقل ها به نیروی کدر حال حاضر خطری برای وابستگی شرکت ،همچنان به سر کار بروند. این آسیب پذیری نیروی کار ،بر سالمتی خود

 بهره مند نیست.  ،های معمول استخدامیه و از حمایتفرما بودنیروی کاری که ظاهرا خویش-نیز هست

 

 در سطح نازلی استقوانین  با اطالع هستند و انطباقبی شانهای پایین زنجیره تامینها از حلقهشرکت

 

صادی ین اقتتوان مضاعفی برای ایجاد ناکارآمدی در زنجیره تام 1۹-موجب شده تا کووید ،ها از شرایط کارگراننبود اطالعات عمیق شرکت

و  ،خطراتی که متوجه آن است ،زنجیره تامین خود فعالیتتنها تصوری سطحی از محل  ،های بزرگ جهانیداشته باشد. بسیاری از شرکت

 دارند.  -تر زنجیره ای پایینهخصوصا در حلقه  - (۹)روش مواجهه با این خطرات

های وضع شده شناسایی کرده است. علیرغم ممنوعیت (1۰)شرکت ۸3کار اجباری را در زنجیره تامین موارد قابل توجهی از  ،گزارشی ،اخیرا

ح لوازم خانگی و از این دست به وضو ،وسایل الکترونیک ،کارخانجات صنعت خودروسازیدر چین،  ،برای کار اجباری هاشرکتهای در سیاست

 اند. قومی داشته های اقلیتمواردی از کار اجباری را در میان گروه

نیا و قانون ایالت کالیفرهای تامین شفافیت در زنجیرهاند. قانون بوط به کار اجباری و حقوق بشر ناموفق بودهشرکت ها در رعایت قوانین مر

 ،(و غیر آن)شاندر زنجیره تامین ،حقوق بشر پیامدهای مرتبط باکند تا در برابر ها را ملزم میشرکت ،داری نوین بریتانیابرده

 ،شرکت 13٫۰۰۰با این حال نرخ انطباق  وضعیت خود را گزارش دهند؛باید ذیل قانون بریتانیا  ،های بزرگ جهانیپاسخگو باشند. اکثر شرکت

 قانون گمرک و حفاظت از مرزهای ۲۰1۹. اقدامات نظارتی نشانی از کند شدن ندارند. در اکتبر (11)است ٪۲3 بسیار کم و تنها در حدود

ت دستکش پالستیکی و مواد معدنی را تح ،عرضه کاالهایی از جمله پوشاک ،آمریکا مبنی بر منع واردات کاالهای تولید شده با کار اجباری

اند به کار بسته هادر شرکت را (1۲)برای لزوم توجه کامل به حقوق بشر تحکمی و الزام آورتاثیر قرار داد. فرانسه و هلند در حال حاضر قانون 

 و دیگر کشورهای اروپایی نیز به احتمال زیاد این دادخواست را دنبال خواهند کرد. 

 

 سرمایه انسانی است  مراقبت و توجه بهبه معنی  ،تامین هایهمحافظت از آینده زنجیرحفظ بقاء و 

 هاییسکردامنه  به احتمال زیاد ،نندکافشا میهای کارگری که شرایط کاری استثماری را و گروه وجوگرانهجستنگاری روزنامهگسترش با 

ع کرده یا از قط فرمان نسبت به قانون،کنندگان ناتامینمراودات خود را با ها و شرکتوسعت خواهد یافت  عملیاتی و مرتبط با برند و شهرت

های مالی نیز مواجه ها با بدهیشرکت ،در کنار تاخیرات و مشکالت در عملیات 1کنند.تامین منابع از برخی مناطق بطور کلی خودداری می

                                                
 .کنندها از آن استفاده میاست که بسیاری از شرکتن رویکردی اما اذعان دارند که ای ؛کنندرویکرد قطع همکاری را تایید نمی ،نگارندگان 1 
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استخدامی را  کارمزدمیلیون دالر از  1۰ ،است HPهایی از جمله شرکت کنندهتامینکه  ، Comp-Calگفته شده که شرکت مثال، هستند. 

 3اند.میلیون دالر در این امر هزینه کرده 3۰شرکت اپل نیز بیش از  کنندهتامینهای و شرکت ۲به کارگران بازپرداخت کرده

مت و سال ،دهند. معیشتخود را در معرض مشکالت عملیاتی قرار می ،گیرندهای اصلی خود را نادیده میها زمانی که یکی از داشتهشرکت

سیار ب ،رودمیکه انتظار وقوع آنها ن یهای اصلی شرکت قلمداد شود. اتفاقات نادرشتهامنیت کارگران زنجیره تامین نیز باید به عنوان یکی از دا

 . سازندمی رجستههای تامین اقتصادی پیچیده کنونی را بدهند و ضعف و شکنندگی زنجیرهبیش از پیش رخ می

قرار گیرند.  توجهفعاالنه مورد  ،بینی وجود داردعواملی که در پس مشکالت قابل پیشنیازمند آن است که  بنگاه، قدرتمندمدیریت ریسک 

. نیز بپردازد استنقش و خطراتی که متوجه سرمایه انسانی و نیروی کار  بهباید  ،حیات یک کسب و کارداوم راجع به ت گذارانارزیابی سرمایه

ارگری کشاورزان را نیز تحت حمایت ک ی،شرایط بحران چنیندر  ،یک شرکت خواهد بداند که زنجیره تامینگذاری که میسرمایه ،بعنوان مثال

 های کارگریچرا که بیشتر اتحادیه ؛های کارگری در میان این کارگران کشاورزی توجه کندتحادیهتواند به وجود امی ،یا خیر خود دارد

 کنند.دریافت می رایگان کشاورزی در آمریکا خدمات درمانیِ

 ،ی اجتماعیاپیامده ،شرایط وخیم این باید در ،گذاران بر مدیریت ریسک که پس از ویروس کرونا افزایش خواهد یافتتمرکز فزاینده سرمایه

دهد که در نظر داشته باشد. وقایعی با احتمال وقوع پایین و تاثیرات باال نشان می هم محیط زیستی و حکمرانی شرکتی کوتاه مدت را

اتفاقی ممکن  هر ،فقط در بلند مدت آشکار نخواهد شد. از این فصل کاری تا فصل بعد ،شرکتیمحیط زیستی و حکمرانی  ،های اجتماعیپیامد

 ست رخ دهد. ا
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