
 

 
 أداة جديدة للوقاية من الرشوة :

 اعتماد المواصفة القياسية الدولية إيزو 37001 كمواصفة مغربية

خالل اجتماعها  أقرتو  اللجنة الوطنية لتقييس أنظمة التدبير التابعة للمعهد المغربي للتقييسناقشت 
واصفة الم،خاصالو  ماعمن القطاعين البحضور نحو أربعين فاعال  ، 2017مايو  10المنعقد بتاريخ 

في إطار  ةمغربيواصفة قياسية ، كمالرشوة ةمناهضتدبير منظومة ب ةالمتعلق 37001إيزو  ةالدوليالقياسية 
  .المتعلق بالتقييس ومنح الشهادات واالعتماد 12-06القانون 

، 2016في أكتوبر ) إيزو(من قبل المنظمة الدولية للتقييس  انشرهتم  تعزز هذه المواصفة القياسية التيو 
 المعهد تتبع لقدو . التنمية المستدامةوبمؤسسات لالترسانة التقيسية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية ل

مختلف ، عنيةالمغرب لدى المنظمة الدولية للتقييس وداخل اللجنة الدولية الم يمثل  الذي المغربي للتقييس
  .في إطار لجنة التقييس الوطنية التي تضم مختلف االطراف المعنية المواصفة هإعداد هذمراحل 

غطي أو مكان استقرارها، وتحجمها  تنطبق هذه المواصفة على كل هيئة بغض النظر عن نوعها أوو 
أو ملين بها العامن طرف تكون  وأ، تكون مستفيدة منها أو ما هيئة تقدمهاسواء التي  الرشوةجميع أشكال 

التعامل ثقافة لرشوة وتعزيز ا كل هيئة معنية على محاربةمساعدة هدف ، وذلك بشركائها التجاريينمن 
  .األخالقي والمسؤول في عالم األعمال

الرشوة  حاربةالمتطلبات الالزمة من أجل إرساء نظام لتدبير م)  2016: 37001ايزو ( مواصفة حددتو 
باإلضافة لتقييم مخاطرها ووسائل المراقبة المالية والتجارية ،  طريقةالرشوة، و  حاربةميتمحور حول سياسة 

تقصي والتدقيق، بهدف تمكين كل هيئة مهتمة من إطار للعمل يمكنها من وال تدبيرالإجراءات  لى تفعيلإ
  .وكشف ومعالجة مخاطر الرشوة الوقاية

 ،من أفضل المعايير واآلليات األوروبية والدولية في مجال مكافحة الرشوة اةلمستوحواصفة االم ههذالئم تتو 
باليقظة لزم المقاوالت دان، والتي تبشكل تام مع المبادئ المتضمنة في القوانين المعمول بها في بعض البل

األولوية  تحديدوتحليل و لمعرفة  تسعى من ورائهااعتماد خريطة للمخاطر تحثها على ضد مخاطر الرشوة و 
  .لمخاطر التعرض للرشوةبالنسبة 



 

مكافئة المقاوالت صاحبة  ٕاثبات أدلة اإلنجاز، إلىفحص و وتميل المواصفة المذكورة التي ترتكز على 
على اإلشهاد بالمطابقة مما يجعلها تحظى بثقة السلطات الممارسات الجيدة، عبر منحها إمكانية الحصول 

مجال تأثيرها، علما  والمجتمع بصفة عامة من حيث استقامتها داخل جانبلمحليين واألاوبثقة شركائها 
وضعت آليات داخلية لمحاربة الرشوة وشرعت المقاوالت الكبرى العاملة على الصعيد الدولي كثيرا من بأن 
    .اإلشهاد بالمطابقة لهذه األخيرةن في إشهارها بعد صدور هذه المواصفة الدولية عبر اآل

أداة معترف بها على قاولة المغربية الم ضع رهن إشارةي ةمغربي واصفةكم 37001إيزو  مواصفةإقرار إن 
الممارسات الدولية المثلى في ب اإللمامالصعيد الدولي تمكنها من إثبات جهودها في مكافحة الفساد ومن 

ا أسواقهمتطلبات لإليفاء بسلسلة القيم، فضال عن االستعداد  داخلجيدة ال هذا المجال، وتعزيز الممارسات
 هأن تستعمل بعض الدول والمنظمات هذجدا المحتمل  من ، حيث أنه هذا المجالفي  الحالية والمحتملة

يزو المطابقة إل شهادة أن يتوفروا على الممونينكحاجز تقني في وجه التجارة وتطلب من واصفة الم
37001. 

 كب نويكمواصفة وطنية،  صفةاو مه المسلسل إقرار هذع يسر المغربي للتقييس على تالمعهد عمل ولكل هذا 
المطابقة  ةشهادمنح نظاما لللتكوين و برامج وضع  على بالتعاون مع شركائه العموميين والخواصحاليا 

للمواصفة القياسية  تهامطابقإثبات من  هامختلف فئاتالمغربية بالمقاوالت ، من أجل تمكين لهذه المواصفة
  .37001 إيزو 

ير المعھد المغربي للتقييسمد  
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