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 ديسمبر 19 المؤرخ في 138/66لألمم المتحدة بموجب القرار عدد  من طرف الجمعية العامة بإجراء تقديم البالغات والمعتمد بنيويوركالبروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق  تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى فصل وحيد ـ
ــ  .إعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعيةعلى المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة األولى تخصيص   .العمومية والخاصة ـ تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت 2الفصل   .ئدة على المجتمع جهوياخالل تبني سلوك شفاف يعود بالفاعلى ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها   .العمل الدولية وإعالن ريو بشأن البيئة والتنميةولية المجتمعية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومواثيق منظمة للمسؤكرسها الدستور والمجتمع الدولي إستنادا إلى ميثاق األمم المتحدة وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي   .وفقا للتشاريع الجاري بها العملمن خالل مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة الحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي واالجتماعي تكريس مبدأ المص يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى  ـاألولفصل ال  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  مصادقة مجلس نواب الشعب،وبعد     باسم الشعب،      .)1(بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات  يتعلق 2018 جوان 11 مؤرخ في 2018 لسنة 35قانون عدد     ايد السبسيمحمد الباجي ق  الجمهوريةرئيس   .2018 جوان 6تونس في   .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة بالرائد الرسمي للجمهورية  األساسيينشر هذا القانون  .، والملحق بهذا القانون األساسي2011 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

 ماي 29 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبة مجلس مداول   :األعمال التحضيرية) 1
2018.  

بالبرامج التي تم تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة   .المجتمعية بعد األخذ برأي اللجنة الجهويةيمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية   .بالتنسيق مع اللجنة الجهويةالمسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها  أعاله متابعة 2 وفق الفصل  ـ تتولى المؤسسة المعنية5الفصل   .قواعد الحياد واالستقاللية والمسؤوليةتضبط تركيبة اللجنة واختصاصاتها وصالحياتها بأمر حكومي، وفق   . أعاله3للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل  ـ تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية 4الفصل   . الحوكمة الرشيدةـ  ـ تنمية المهارات والتشغيل،  ـ ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها،  ـ البيئة والتنمية المستدامة،  :للمؤسسات خصوصا في المجاالت التالية  ـ تنجز المشاريع في إطار المسؤولية المجتمعية 3الفصل  ـ العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز اإليجابي في   .المجتمعيةـ إسناد جائزة سنويا ألفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤولية   .رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومةـ إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله إلى   . من اللجان الجهويةـ النظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا  .مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامةـ متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع   :يتولى  ـ يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية 6الفصل   .تنفيذها للعموم والتعريف بها     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 جوان 11تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ   .تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه وتسييره بأمر حكومي  .ـ إحداث وإدارة منصة إلكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات  . من الدستور12مج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل برا




