
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Adresse : 14 rue de l'lraq, Lafayette, 1002Tunis,Tunisie 
Phone :+21671844226  Fax : +21671845118  
Web site :www.iwatch.tn Email : contact@iwatch.tn  

 

 

 

ق باملسؤولية املجتمعية للمؤسسات 
ّ
 مقترح قانون يتعل

 القانون ومقترحات للتعديل قترحقراءة منظمة أنا يقظ مل

 

 .القانون  قترحمالحظة: يتضّمن مقترح تعديل منظمة "أنا يقظ" اضافة تبويب لفصول م

 

 مشروع القانون  مقترح التعديالت                                        أساس التعديل 

 إضافة باب أّول :أحكام عاّمة  

 ويتضّمن كّل من الفصل االّول والثاني 

يهدف قانون املسؤولية  : 1الفصل 

املجتمعية للمؤسسات الى تكريس مبدأ 

و محيطها البيئي   املصالحة بين املؤسسة

واالجتماعي من خالل مساهمتها في مسار 

التنمية املستدامة والحوكمة الرشيدة 

 وفق التشاريع الجاري بها العمل.

وتتنزل املسؤولية املجتمعية للمؤسسات 

لدستور ضمن املبادئ التي كرسها ا

واملجتمع الدولي استنادا على ميثاق األمم 

للمسؤولية املجتمعية واالعالن   املتحدة

العاملي لحقوق االنسان ومواثيق منظمة 

العمل الدولية و إعالن ريو بشأن البيئة 

 والتنمية. 

و تعتبر املسؤولية املجتمعية مبدأ 

تنتهجه املؤسسات حرصا منها على 

ثير نشاطها ضرورة تحملها مسؤولية تا

تبني على املجتمع وغلى البيئة من خالل 

يعود بالفائدة على املجتمع  سلوك شفاف

 جهويا
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يعود  هذا التعديل الى ضرورة تنزيل القانون 

في إطاره والذي يستوجب تعريف 

واّن مصطلح املسؤولية  املصطلحات،خاّصة

املجتمعية غير دارج و لم يقع تعريفه سابقا في 

 القانون التونس ي

إضافة فصل جديد لتعريف : مصطلح 

 املسؤولية املجتمعية 

: يقصد باملسؤولية جديد 2فصل 

املجتمعية التزام أصحاب األنشطة 

االقتصادية باملساهمة في التنمية 

املستدامة من خالل العمل مع املجتمع 

لتحسين مستوى املعيشة بأسلوب يخدم 

 االقتصاد والتنمية في آن واحد  

 إضافة فصل جديد 

إضافة باب ثاني : في املؤسسات املشمولة  

 بالقانون 

ال واحد وهو الفصل الثالث ويتضّمن فص  

 غياب تبويب 

ضرورة تحديد طبيعة املؤسسات العمومية 

ية املطالبة باملساهمة في املسؤولية املجتمع

حيث ال يمكن مطالبة وزارة بتقديم مساهمة 

في هذا املجال وذلك الرتباط ميزانيتها بميزانية 

الدولة وترصد حسب أهداف ،كما أّنها ال 

 تحقق أرباحا مالية

الغير وعليه تّمت إضافة املؤسسات العمومية 

  إدارية

تضّمن هذا الفصل غموضا على مستوى  -

مصطلح معايير ذات صبغة تجارية وهو ما 

 يحتاج توضيحا 

 

جديدة : تضّمنت ضرورة األخذ  إضافة مطة

بعين االعتبار الجهة التي تمارس فيها املؤسسة 

نشاطها وذلك لخلق التوازن االيجابي بين 

 الجهات تفعيال ملبدأ السلطة املحلية 

   : 3الفصل : 

تنطبق أحكام هذا القانون على املؤسسات 

 والخاصة. الغير إداريةالعمومية 

في تمويل  تحدد مساهمة املؤسسات املعنية

بامر حكومي   برامج املسؤولية املجتمعية

  وفق جملة من املعايير خاصة منها:

 طبيعة نشاط املؤسسة -

التأثيرات البيئية واالجتماعية للمؤسسة،  -

بناءا على نسبة من املعايير ذات الصبغة 

) لم يتّم التطرق إلى تعريف هذا  التجارية

 املصطلح وهو ما يجعله غامضا (

طبيعة الجهة التي تمارس فيها املؤسسة -

 نشاطها 

 رقم معامالت املؤسسة وقيمة أرباحها،  -

 و تستثنى املرابيح املعاد استثمارها

 الفصل الثاني 

تنطبق أحكام هذا القانون على 

 املؤسسات العمومية والخاصة.

تحدد مساهمة املؤسسات املعنية 

في تمويل برامج املسؤولية 

حكومي وفق جملة  بامر  املجتمعية

  من املعايير خاصة منها:

 طبيعة نشاط املؤسسة -

التأثيرات البيئية واالجتماعية  -

للمؤسسة، بناءا على نسبة من 

  املعايير ذات الصبغة التجارية

رقم معامالت املؤسسة وقيمة  -

 أرباحها، 

 و تستثنى املرابيح املعاد استثمارها.
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إضافة باب ثالث: في تفعيل املسؤولية  

 املجتمعية للمؤسسات

يتضّمن أربع فصول : من الفصل الرابع إلى 

 الفصل السابع 

 غياب التبويب 

ل في 
ّ
تّمت اضافة أساس جديد للفصل واملتمث

ضرورة القيام بالدراسات االجتماعية والبيئية 

وذلك ضمانا لتلبية حاجيات كّل جهة  الالزمة،

طية  وفق معايير علمية وليس بطريقة اعتبا  

ة الجماعات 
ّ
املحلّية بالرجوع إلى مشروع مجل

الدور االستشاري الذي تضطلع به  نتبّين

السلط املحلّية وذلك لدرايتها بحاجيات كّل 

 جهة وقدرتها على تحديد أولوياتها 

غاب عن هذا القانون عنصر التشريك -

للمجتمع املدني بكّل الجهة والذي يمكن أن 

  .تحديد أولويات سكان الجهة يساهم في

  

 5الفصل 

تحدث بمقتض ى هذا القانون لجنة قيادة 

جهوية للمسؤولية املجتمعية تحدد 

بعد أعاله  3أولويات التدخل وفق الفصل 

القيام بالدراسات االجتماعية والبيئية 

 الالزمة  

الجهة في  الجهوية أولوياتتضبط اللجنة 

 بداية كّل سنة بالتشاور مع السلط املحلّية 

قة 
ّ
تقوم اللجنة الجهوية بنشر تقارير متعل

 ببرامج املسؤولية املجتمعية

اللجنة واختصاصاتها بأمر  تركيبة تضبط 

مع مراعاة تشريك املجتمع املدني حكومي 

  .بالجهة

 

تحدث بمقتض ى هذا  :4الفصل 

القانون لجنة قيادة جهوية 

للمسؤولية املجتمعية تحدد 

 3أولويات التدخل وفق الفصل 

 أعاله 

اللجنة  تركيبة تضبط 

 واختصاصاتها بأمر حكومي 

 

تّم اضافة مجموعة من الصالحيات إلى اللجنة 

تحديد أولويات الجهة في  الجهوية كضرورة

بداية كّل سنة وفق دراسات اجتماعية 

  .وبيئية

الى جانب ضرورة التشاور مع السلطة املحلية 

بالجهة مّما يفتح الباب ضرورة إلى الزامية رأي 

تكون وفق ذلك مبنية على  اللجنة التي

الحاجيات الحقيقية للجهة وهو ما من شأنه 

اسية أن يحّقق مبدأ من املبادئ األس

للمسؤولية املجتمعية أال وهو حماية البيئة 

تتولى املؤسسات تتولى املؤسسة  :6الفصل 

متابعة املسائل  القانون  املشمولة بهذا

املتعلقة باملسؤولية املجتمعية واقتراح 

 مع اللجنة الجهوية. بالتنسيق املشاريع

يمكن للمؤسسات املعنية تنفيذ مشاريعها -

املتعلقة باملسؤولية املجتمعية بعد أخذ 

  إلزامياالتي يكون رأيها  رأي اللجنة الجهوية

الى اللجنة  باإلضافةتعمل املؤسسات 

على نشر التقارير املتعلقة ببرامج الجهوية 

املسؤولية املجتمعية التي تم تنفيذها 

 للعموم والتعريف بها.

تتولى املؤسسة وفق  :5الفصل 

أعاله متابعة في املسائل  2الفصل 

املتعلقة باملسؤولية املجتمعية 

مع  بالتنسيق واقتراح املشاريع

 اللجنة الجهوية.

يمكن للمؤسسات املعنية تنفيذ 

مشاريعها املتعلقة باملسؤولية 

املجتمعية بعد أخذ رأي اللجنة 

  .الجهوية

تعمل املؤسسات على نشر التقارير 

املتعلقة ببرامج املسؤولية 
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وضمان التنمية املستدامة إلى جانب ضمان 

  .الحوكمة الرشيدة لهذه املوارد

 

املجتمعية التي تم تنفيذها للعموم  

 والتعريف بها.

 

 

 مالحظات عاّمة

ل -
ّ
تطبيق القانون خاّصة في ظّل الصعوبات  ضرورة الحّد من االلتجاء إلى األوامر الحكومية التي من شأنها أن  تعط

ق بحّق النفاذ إلى املعلومة وقانون التبليغ عن الفساد 
ّ
التي تواجهها النصوص القانونية من ذلك القانون املتعل

ق بالقطب القضائي االقتصادي واملالي. 
ّ
 وحماية املبلغين وفي مرحلة سابقة للقانون املتعل

ه من الغريب بناء قانون م
ّ
 فصول على كما أن

ّ
أوامر حكومية مّما يؤثر على الفلسفة من إحداثه ويفرغ  3تكّون من ست

 القانون من محتواه بإمكانية التنصيص على هذه املسؤولية صلب أمر حكومي 

ضرورة تنصيص القانون على تشريك املجتمع املدني في تحديد أولويات كّل جهة من عائدات املؤسسات بعنوان  -

 معية.املسؤولية املجت

 القاعدة القانونية تفقد نجاعتها في غياب ترتيب جزاء لخرقها. 
ّ

ق بالعقوبات الن
ّ
 ضرورة اضافة باب رابع متعل

 


