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ISO 37001
رشوه یکى از مخرب ترین و پیچیده ترین 

مشکالت زمان ما مى باشد و با وجود تالش هاى 
ملى و بین المللى در جهت مبارزه با آن، هنوز 

بسیار شایع است. 



جهت  را  اقداماتى  ها  ـــت  دولـ از  بسیارى 
و  ملى  قوانین  طریق  از  رشوه  به  پرداختن 
کنوانسیون  مانند  المللى  بین  هاى  نامه  توافق 
ولى  داده اند،  انجام  فساد  علیه  متحد  ملل 
تغییرات  است.  نیاز  مورد  افزون ترى  اقدامات 
درون  رشــــوه  ضــّد  فرهنگ  یک  و  نهادى 
به  مالحظه اى  قابل  سهم  مى تواند  سازمان ها 
مکمل  عنوان  به  و  رشوه  علیه  مبارزه  منظور 

اقدامات ملى و بین المللى داشته باشد.

سالیانه  که  زند  مى  تخمین  جهانى  بانک 
صورت  به  دالر  میلیارد  هزار  از  بیش  رقمى 
تأثیرات  پول  این  و  مى شود  پرداخت  رشوه 
سیاسى،  ثبات  فرسایش  مانند  بارى  فاجعه 
در  سهم  و  کــــار  و  کسب  هزینه  افزایش 
جهانى،  سطح  یک  در  دارد.  فقر  گسترش 
بین  تجارت  براى  توجهى  قابل  مانع  رشوه 
نیز  سازمان  یک  داخل  در  و  است  المللى 
تأثیرى بسیار منفى بر رضایت شغلى کارکنان

 دارد. 
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سیستم مدیریت 
ضّد رشوه چیست؟

سیستم مدیریت ضّد رشوه به منظور القاى فرهنگ ضّد 
رشوه درون یک سازمان و پیاده سازى کنترل هاى 

عملیاتى طراحى شده است که در نتیجه سبب افزایش 
شانس کشف رشوه و کاهش وقوع آن در گام نخست 

خواهد شد. استاندارد ایزو 37001، سیستم هاى مدیریت 
ضّد رشوه – الزامات به همراه راهنماى کاربرد، الزامات و 

راهنمایى هایى را براى پایه گذارى، پیاده سازى، نگهدارى و 
بهبود سیستم مدیریت ضّد رشوه ارائه مى دهد. این 

سیستم مى تواند مستقل از یک سیستم مدیریت کلى 
 . باشد یا با آن تلفیق شود

این سیستم مدیریت، رشوه را در بخش هاى عمومى، 
خصوصى و غیرانتفاعى پوشش مى دهد و رشوه  توسط و 

علیه یک سازمان یا کارکنانش، و رشوه هاى پرداخت یا 
دریافت شده از طریق یا به وسیله شخص سوم را شامل 
مى شود. رشوه مى تواند در هر مکانى با هر ارزشى رخ 

دهد، و این مى تواند شامل مزایا یا منافع مالى یا غیرمالى 
 . باشد
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استاندارد ایزو 37001 در کمک به سازمان شما در جهت 
پیاده سازى یک سیستم مدیریت ضّد رشوه یا تقویت کنترل هاى 

جارى، طراحى شده است. این سیستم مدیریت سازمان را ملزم به 
پیاده سازى یک سرى از اقدامات مانند اتخاذ یک خط مشى ضد 
رشوه، انتصاب شخصى جهت نظارت بر انطباق با آن خط مشى، 

تحقیقات پیش از استخدام و آموزش کارکنان، انجام ارزیابى هاى 
ریسک بر پروژه ها و همکاران کسب و کار، پیاده سازى کنترل هاى 

مالى و تجارى، و ساماندهى روش هاى اجرایى گزارش دهى و 
تحقیق و تفحص مى کند. پیاده سازى یک سیستم مدیریت ضّد 

رشوه مستلزم رهبرى و ورودى از مدیریت ارشد است و خط مشى و 
برنامه باید به تمامى کارکنان و طرف هاى بیرونى مانند پیمانکاران، 
تأمین کنندگان و شرکاى سرمایه گذارى مشترك اطالع رسانى شود. 

در این مسیر، این سیستم مدیریت به کاهش ریسک وقوع رشوه 
کمک مى کند و مى تواند به مدیریت، کارکنان، تاسیس کنندگان، 
سرمایه گذاران، مشتریان و دیگر همکاران کسب و کار اثبات کند 

که شما کنترل هاى یک روش خوب شناخته شده بین المللى را 
به کار بسته اید. این همچنین شواهدى را فراهم مى آورد که در 

زمان تحقیق و تفحص از یک فعالیت مجرمانه، شما گام هاى 
منطقى براى پیشگیرى از رشوه برداشته اید. 
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مزایایى  چه

به همراه دارد؟
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استاندارد ایزو37001
 براى چه کسانى است؟

الزامات استاندارد ایزو 37001 عام است و به قصد کاربردى 
بودن براى تمامى سازمان ها (یا بخش هایى از سازمان ها)، بدون 
توجه به نوع، اندازه و ماهیت فعالیت، و اینکه در بخش عمومى، 

خصوصى یا غیرانتفاعى مشغول به فعالیت مى باشند یا خیر 
طراحى شده است. این الزامات شامل بنگاه هاى تحت مالکیت 

دولت، سازمان هاى بزرگ، سازمان هاى کوچک و متوسط 
(SMEs) و سازمان هاى غیردولتى است. 



استاندارد ایزو 37001 چگونه
با دیگر تالش هاى سازمان من

 در جهت مبارزه با رشوه 

هماهنگ مى شود؟
اقدامات الزم براى استاندارد ایزو 37001 به گونه اى طراحى شده اند که با 

هاى مدیریت جارى یکپارچه باشند . فرایندها و کنترل 
استاندارد ایزو 37001 بر اساس ساختار سطح باالى سازمان جهانى 

)HLS( براى استانداردهاى سیستم مدیریت است. این امر بدین  استاندارد 
معنى است که این استاندارد مى تواند به راحتى با دیگر سیستم هاى 

مانند  کیفیت، محیط زیست و ایمنى) تلفیق شود. مدیریتى )

گواهینامه چطور؟
نهادهاى شخص سوم مى توانند تطابق یک سازمان را با این استاندارد مانند 

9001  گواهى کنند. این گواهى نمى تواند  دیگر استانداردهاى ایزو مانند
تضمین کند که هیچ رشوه اى در ارتباط با سازمان شما وجود نخواهد 
داشت، ولى گواهى یا تطابق با این استاندارد مى تواند به شما در پیاده 

سازى اقدامات استوار و متناسبى که بتواند به طور قابل مالحظه اى ریسک 
را کاهش دهد و به محل وقوع آن بپردازد، کمک کند. رشوه 

بیشتر بدانید
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10073 و کمیته فنى که آن را تدوین کرده  در خصوص استاندارد ایزو 
نشانى زیر اطالعات بیشترى کسب کنید. است در 

 www.iso.org/iso/iso37001
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در باره ایزو

 .

سازمان بین المللى استاندارد( یک سازمان مستقل و غیردولتى با  ایزو )
361 نهاد استانداردسازى بین المللى مى باشد. ایزو با کمک  عضویت 

اعضایش، متخصصان را جهت به اشتراك گذارى دانش و تدوین 
استانداردهاى بین المللى داوطلبانه، اجماع محور، مرتبط با بازار 

گردهم مى آورد و از نوآورى پشتیبانى و براى چالش هاى جهانى راه 
حل ارائه مى کند

00312 استاندارد بین المللى منتشر نموده است و این  ایزو بیش از 
استانداردها تقریباً در هر صنعتى از فناورى تا ایمنى غذایى، تا 

کشاورزى و مراقبت هاى بهداشتى را شامل مى شود. 
 . براى اطالعات بیشتر لطفاً به www.iso.org مراجعه کنید
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