قانون المياه
رقم ( )3لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على قانون وقاية مشاريع المياه العمومية رقم  17لسنة  1937المعمول به في فلسطين،

وعلى ى ى ى ى ى ى ى ىىى ق ى ى ى ى ى ى ى ى ىىانون فحى ى ى ى ى ى ى ى ى ى

م ى ى ى ى ى ى ى ى ىىوارد المي ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاه رق ى ى ى ى ى ى ى ى ىىم  )2لس ى ى ى ى ى ى ى ى ىىنة  1938المعم ى ى ى ى ى ى ى ى ىىول ب ى ى ى ى ى ى ى ى ىىه ف ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي فلس ى ى ى ى ى ى ى ى ىىطين،

وعلى قانون مراقبة المياه رقم  31لسنة  1953المعمول به في محافظات الضفة،

وعلى القانون رقم  2لسنة  1996بإنشاء سلطة المياه الفلسطينية،

وعلى القانون رقم  )1لسنة  1997بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى القرار رقم  66لسنة  1997بشأن النظام الداخ لي لسلطة المياه الفلسطينية،
على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2002/2/18م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أ دناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة :سلطة المياه.
المجلس :مجلس المياه الوطني.

الرئيس :رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

التزوذ بالمياه :توفير المياه من كافة المصادر المتاحة.
مصاادر الميااه :جميىع مصىادر الميىاه التىي تقىع ضىمن حىدود إقلىيم فلسىطين البىرس والبحىرس سىواء كانىت تقليديىة سىىطحية
أو جوفيىة) كميىىاه الينىابيع بمىىا فيهىا الينىىابيع الحىارة واابىىار والجىداول واانهىىار والبحيىرات والبحىىار والتجمعىات المائيىىة ،أو
غير تقليدية كمياه الصرف الصحي والمياه المحالة والمياه قليلة الملوحة.

إدارة مصادر المياه :تنمية وتطوير وحماية مصادر ال مياه وتخطيط استخدامها.
السياسااة المائيااة :السياسىىة الت ىىي يقرمىىا المجلىىس مىىن أجىىى المحافظىىة عل ىىى الحقىىو الطبيعيىىة والسياسىىية علىىى مص ىىادر
المياه واستعماالتها ومشاريعها في فلسطين.
المنشأة :أية إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغالل المياه سواء باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها.

إعاادة التعئئااة المائيااة :توجيىه الميىاه إلىىى الطبقىات السىفلية الجوفيىىة) مىن أس مصىدر مىىائي بمىا فىي ذلىىك ميىاه الفيضىىان
أو مياه الصرف الصحي المعالجىة سىواء جىرل ذلىك مباشىرة عىن طريى إعىادة تعبئىة اابىار أو الخزانىات أو الحفىر أو عىن
طري جعى المياه تتسرب من السطح إلى التربة الجوفية.

الصرف الصحي :نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة.
الئئر :كى منشأة يقصد منها إخراج المياه الموجودة في باطن اارض إلى سطحها.

النبع :مكان خروج المياه الجوفية من باطن اارض بطريقة طبيعية.

المياه الجوفية :المياه المتوافرة في الخزان المائي الجوفي.

المياااه السااطحية :أيىة ميىىاه جاريىة او سىىاكنة فىو سىىطح اارض بمىا فيهىىا الجىداول واانهىىار وااوديىة والعيىىون والسىىواقي
أو أس تجمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار.
الخاازان المااائي الجااوفي :تك ىىوين أو طبقىىات جيولوجيىىة مىىن المىىواد التىىي تس ىىمح بنفىىاذ الميىىاه إلىىى داخلهىىا وتخزينهىىا تح ىىت
سطح اارض ومي قابلة لالستغالل.

حقاو التصاارف :مىىي حى اإلدارة واإلشىراف والتخطىىيط والتنظىيم لكافىىة مصىادر الميىاه دون المسىىاس بحقىو االسىىتخدام
القائمة.

مرفق المياه الوطني :الجهة المسؤولة عن تزويد المياه بالجملة على مستول الوطن.
مرافق المياه اإلقليمية :المؤسسات والمصالح التي تقوم بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.
التلوث  :أس تغيير يطرأ على خصائ

ومكونات المياه يؤدس إلى ضرر على صحة اإلنسان والبيئة.

الملاوث :أس مىادة يمكىن أن تىؤدس إلىى تغييىر فىي خصىائ

ومكونىات الميىاه قىد يىؤدس إلىى ضىرر علىى اإلنسىان والبيئىىة.

معاايير جاودة الميااه :معىىايير ت شىارك فىي وضىعها السىلطة بالتعىاون مىىع الهيئىات الرسىمية المعنيىة للحفىاي علىى المعىىايير
المثلى لجودة المياه.

العداد :الجهاز المعتمد لقياس كمية المياه المارة عبر نقطة محددة
نظام تعرفة المياه :نظام يعتمد على معايير مدروسة من أجى فرض تسعيرة المياه.
الشبكة :مجموعة من اا نابيب المتفرعة من اانبوب الرئيسي إلى المستخدم.
الئيئاااة :المحىىيط ال ىىذس يش ىىمى الكائنىىات الحي ىىة ومىىا يحتوي ىىه م ىىن مىىواء وم ىىاء وتربىىة ،وم ىىا عليه ىىا مىىن منشى ى ت والتف ىىاعالت
القائمة بينها.

الحرم المائي مساحة محدودة تحيط بمصدر مائي ومنشأة مائية.

التنقي ا  :جميىىع العمليىىات المتعلقىىة بالب حىىو والتحىىرس الخاصىىة بالمصىىادر المائيىىة وتشىىمى الحفىىر والتحليىىى وأيىىة د ارسىىات
تفصيلية أخرل.
مادة ()2

مادة ()3
 - 1تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين أمالك ًا عامة.

 - 2يحدد حرم المصدر المائي ومنش ت المياه العامة وف معايير موضوعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 - 3لكىىى شىىخ
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يهىىدف م ىىذا الق ىىانون إل ىىى تط ىىوير موادارة مص ىىادر المي ىىاه وزي ىىادة طاقته ىىا وتحس ىىين نوعيته ىىا وحفظه ىىا وحمايته ىىا م ىىن التل ىىوو
واالستنزاف.

الحى ى فىىي الحص ىىول علىىى حاجاتىىه م ىىن الميىىاه ذات الج ىىودة المناسىىبة السىىتعمالها ،وعل ىىى كىىى مؤسس ىىة

رسىىمية أو أملي ىىة تق ىىدم خىىدمات المي ىىاه أن تق ىىوم باتخىىاذ اإلجى ىراءات المناس ىىبة لضىىمان م ىىذا الحى ى ووضىىع الخط ىىط الالزم ىىة
لتطوير مذه الخدمات.

مادة ()4
الترخيص
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يمنىىع الحفىىر أو التنقيىىب أو االس ىىتخراج كمىىا يمنىىع التجمي ىىع أو التحليىىة أو المعالجىىة للمي ىىاه اغ ىراض تجاريىىة أو إنش ىىاء أو
تشغيى منشأة للمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخي

بذ لك.

مادة ()5

 - 1يكون استخدام المياه لتلبية االحتياجات التالية- :
أ  -االحتياجات المنزلية.

ب  -الزراعة والرس.
ج  -الطلب الصناعي.
د  -الطلب التجارس.
مى الطلب السياحي.

و  -أية استخدامات أخرل عامة أو خاصة.
 - 2يجب الحصول على المصادقة والترخي

الالزمين قبى تحويى ح االستخدام من استخدام إلى آخر.
الفصل الثاني
سلطة المياه
مادة ()6

 - 1تنشىأ بموجىىب مىذا القىىانون مؤسسىة عامىىة تسىمى سىىلطة الميىاه) تتمتىىع بالشخصىية االعتباريىىة وتىدخى موازنتهىىا ضىىمن
الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 - 2تتبع السلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 - 3يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أس مكان آخر تتخذه السلطة.
مادة ()7

تحقيقاً للغايات المقصودة من مذا القانون تمارس السلطة المهام والصالحيات التالية:

 - 1تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه والصرف الصحي في فلسطين.

 - 2إعداد السياسة المائية العامة والعمى على تنفيذما بالتنسي والتعاون مىع الجهىات المعنيىة ورفىع التقىارير الدوريىة عىن
 - 3مسح مصادر المياه واقتراح أوجه تخصي

المياه وأولويات استعمالها.

 - 4إقامىة منىىاط حمايىىة مىىن خطىىر التلىىوو وممارسىىة الرقابىىة واإلش ىراف عليه ى ا والموافقىىة علىىى نقىىى الميىىاه بىىين المنىىاط
الجغرافية.
 - 5ترخي

استغالل المصىادر المائيىة بمىا فىي ذلىك إنشىاء اابىار العامىة والخاصىة وتنظيمهىا والتنقيىب عىن الميىاه وحفىر
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الوضع المائي للمجلس.

اابىار التجريبيىىة واالستكشىىافية واإلنتاجيىىة وأيىىة أمىىور أو أنشىىطة متعلقىة بالميىىاه والصىىرف الصىىحي بالتعىىاون والتنسىىي مىىع

الجهات المعنية.
 - 6د ارسىة مشىاريع الميىاه والصىرف الصىحي أو المكملىة لهىىا ووضىع معىايير التصىميم وضىبط الجىودة والمواصىفات الفنيىىة
والعمى على مراقبة تطبيقها.

 - 7إعىادة تأميىى وتطىوير دوائىر الميىاه لتزويىىد الميىاه بالجملىة علىى مسىتول محافظىىات الىوطن كافىة باعتبارمىا مرافى ميىىاه

وطنية ،وتحدد مسؤولياتها ومهامها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
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 - 8إج ىراء التنسىىي والتعىىاون م ىىع الجهىىات ذات العالقىىة لوض ىىع الخطىىط والب ىرامي لتنظىىيم اس ىىتعمال الميىىاه ومنىىع التب ىىذير
وترشيد االستهالك وتنظيم حمالت التوعية في مذا المجال.
 - 9اإلشىراف علىى مهنىة حفىىر اابىار وتأميىى المقىىاولين فىي مجىال إنشىىاء المنشى ت المائيىة وفق ىاً ليجىراءات التىي يحىىددما
القانون.

 - 10وضىع الخطىىط والبىرامي لتىىدريب الكىوادر الفنيىىة العاملىىة فىي مجىىال الميىاه لتطىىوير إدارة المصىادر المائيىىة واإلش ىراف
على تنفيذما وتطويرما.
 - 11العمىى علىى تحقيى التوزيىع العىادل واإلسىتخدام اامثىىى لضىم ان ديمومىة المصىادر المائيىة الجوفيىة والسىطحية وذلىىك
بالتعاون والتنسي مع الجهات ذات العالقة موايجاد الحلول والبدائى المناسبة في حالة الطوارسء.

 - 12التنظ ىىيم واإلشى ىراف على ىىى البح ىىوو والدراسى ىىات المتعلق ىىة بشى ىىؤون المي ىىاه والصى ىىرف الص ىىحي ومتابعتهى ىىا م ىىع الجهى ىىات
المتخصصة وذات العالقة.
 - 13تأ ميىى مراكىز البحىىوو والدراسىات والتىدريب العاملىىة فىي مجىال الميىىاه وفقىاً ليجىراءات التىىي يحىددما النظىام المشىىار
إليه في الفقرة .)7
 - 14المشىاركة فىىي وضىىع المواصىفات المعتمىىدة لنوعيىىة الميىىاه لمختلىف أوجىىه اسىىتعمالها مىع الجهىىات المختصىىة وتعمىىيم
تطبيقها.

 - 15العمىىى عل ىىى تطىىوير وتنس ىىي ب ىرامي ا لتع ىىاون الفنىىي ال ىىدولي واإلقليمىىي والثن ىىائي فىىي مج ىىال المصىىادر المائي ىىة وعق ىىد
المؤتمرات والندوات وتمثيى فلسطين في اللقاءات اإلقليمية والدولية في مذا المجال.

 - 16إعداد مشاريع القوانين واانظمة مواصدار التعليمىات المتعلقىة بالمصىادر المائيىة وتنفيىذما وتقىديم الىرأس مىن الناحيىة
الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية.

 - 17أية مهام أخرل تناط بها بمقتضى أحكام القوانين واانظمة المعمول بها.
الفصل الثالث

مجلس المياه الوطني
مادة ()8
ال يشكى مجلس مياه وطني على النحو التالي:
أو ً

 - 2وزير الزراعة
 - 3وزير المالية

 - 4وزير الحكم المحلي
 - 5وزير الصحة

عضواً
عضوًا
عضوًا

 - 6وزير التخطيط والتعاون الدولي

عضواً

 - 8رئيس سلطة المياه

عضواً
عضواً

 - 7رئيس سلطة البيئة
 - 9أمين العاصمة القدس)
 - 10ممثى عن رئيس اتحاد السلطات المحلية
 - 11ممثى عن الجامعات الفلسطينية
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 - 1رئيس السلطة الوطنية

رئيساً
عضوًا

عضوًا

عضوًا
عضواً
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عضواً

 - 12ممثى عن الجمعيات واتحادات المياه

عضوًا

 - 13ممثى عن المراف اإلقليمية

ثانياً :يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
ثالث ًا :يكون رئيس السلطة أمين سر المجلس.
رابعى ًا :يىتم اختيىار ممثلىىي القطىاع ااملىي علىىى أسىاس الخبىرة واالختصىا

والكفىىاءة فىي مىذا المجىىال ويعينىون بقىرار مىىن

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

خامس ًا :مدة عضوية ممثلي القطاع غير الحكومي سنتان ويجوز تمديد مذه المدة لمرة واحدة.
مادة ()9

مهام وصالحيات مجلس المياه
يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:
 - 1إقرار السياسة المائية العامة.
 - 2إق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىرار سياسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة تطى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىوير واس ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىتغالل المصى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىادر المائيى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة واالسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىتخدامات المختلف ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة.
 - 3إقرار الخطط والبرامي الهادفة إلى تنظيم استعماالت المياه ومنع التبذير وترشيد االستهالك.
 - 4إقرار سياسة التعرفة.
 - 5المصادقة على تخصي

ااموال لالستثمار في قطاع المياه.

 - 6إقرار التقارير الدورية عن نشاط السلطة وسير العمى بها.

 - 7إقرار لوائح السلطة والمصادقة على اانظمة الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها.
 - 8المصادقة على تعيين مجالس إدارة المصالح اإلقليمية.
 - 9إقى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىرار الموازنى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة السى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىنوية للسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىلطة ورفعه ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا لمجلى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىس الى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىوزراء للمصى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىادقة عليهى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا.
 10تطبي النظام المالي المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية.
 - 11أية مهام أخرل تناط وفقاً احكام مذا القانون.

مادة ()10

 - 1يجتم ىىع المجل ىىس بى ىىدعوة م ىىن رئيس ىىه م ى ىرة ك ىىى  6أش ىىهر على ىىى ااق ىىى ويج ىىوز عقى ىىد اجتم ىىاع ط ىىار بطلى ىىب م ىىن رئى ىىيس
 - 2يشىترط لصىىحة اجتماعىىات المجلىىس حضىىور ثمانيىىة أعضىىاء علىىى ااقىىى بمىىن فىىيهم رئىىيس المجلىىس أو نائبىىه وتصىىدر
قرارات المجلس بأغلبية ااعضاء الحاضرين وعند تساوس ااصوات يرجح الجانب الذس فيه الرئيس أو نائبه.
 - 3يتىىولى أم ىىين سىىر المجل ىىس إعىىداد ج ىىداول أعم ىىال اجتماعىىات المجل ىىس مواصىىدار م ىىذكرات الىىدعوة وص ىىياغة القى ىرارات
وتنفيذما.
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المجلس أو أربعة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

مادة ()11
للمجلس أن يستعين بالخبراء والمستشارين والفنيين من ذوس الخبرة واإلختصا

.

مادة ()12
يجىوز للمجلىس أن يشىىكى مىن بىىين أعضىائه لجنىىة أو أكثىر دائمىىة أو مؤقتىة يخولهىىا ب عىض مهامىىه أو صىالحياته أو يكلفهىىا
القيام بمهمة محددة ورفع تقرير بشأنها.

5

مادة ()13

 - 1ال يجىوز اس عضىىو مىىن أعضىىاء المجلىىس أو اس موظىىف مىىن مىوظفي السىىلطة أن يكىىون طرفىىا فىىي أس مىىن العقىىود
بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات ااشغال التىي تبرمهىا السىلطة ،كمىا ال يحى لىه أن ي عمىى فىي تلىك المشىاريع أو
ااعمىىال ويجنىىي منهىىا أس ربىىح أو نفىىع مىىادس بصىىورة مباش ىرة أو غيىىر مباش ىرة ،باسىىتثناء الرواتىىب والمكاف ى ت التىىي يتلقام ىىا

مىىن وظيفت ىىه ف ىىي الس ىىلطة أو مقابىىى االش ىىتراك ب ىىأس م ىىن المهىىام المنوط ىىة ب ىىه بمقتض ىىى أحكىىام الق ىىانون واانظم ىىة الص ىىادرة
بمقتضاه.

 - 2إذا خىىالف أس عضىىو مىىن أعض ىىاء المجلىىس أو أس موظىىف ف ىىي السىىلطة أحكىىام الفق ىرة  )1م ىىن مىىذه المىىادة يتع ىىرض
ليجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزمىاً بىرد جميىع المبىالت التىي حصىى عليهىا مىن جىراء تلىك المخالفىة باإلضىافة إلىى
التعويض عما لح السلطة أو أس شخ

آخر من ضرر نتيجة ذلك.

عدد الوقائع ()43
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الفصل الرابع
رئيس السلطة ومهامه وصالحياته
مادة ()14
ىاء علىىى تنسىىيب مىىن مجلىىس الميىىاه الىىوطني رئىىيس للسىىلطة ونائىىب لىىه مىىن
 - 1يعىىين بق ىرار مىىن رئىىيس السىىلطة الوطنيىىة بنى ً
ذوس الخبرة واالختصا

والكفاءة في مذا المجال ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية لكى منهما.

 - 2يتولى نائب الرئيس المهام والصالحيات المخولة للرئيس حال غيابه أو شغور منصبه.
مادة ()15
أوالً :يتولى الرئيس المهام والصالحيات التالية:

 - 1تنظيم موادارة السلطة واإلشراف على كافة موظفيها ومستخدميها موادارتها المختلفة.
- 2إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها للجهات الرسمية إلقرارما وتصديقها حسب ااصول.
 - 3تنفيذ قرارات المجلس.
 - 4توقيع االتفاقيات المائية نيابة عن الحكومة طبق ًا احكام القوانين واانظمة النافذة.
 - 5المشاركة في اانشطة الهادفة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي.

 - 6إعىداد التقىىارير ا لدوريىة عىىن نشىاط السىىلطة ومسىتول ااداء فيهىىا واقتىراح الحلىىول لمواجهىة المعوقىىات والصىعاب التىىي
تعترض سير العمى.
 - 7أية مهمة يكلف بها من قبى المجلس أو مجلس الوزراء.
ثانيا :لرئيس السلطة تفويض بعض مهامه لنائبه.

عدد الوقائع ()43
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مادة ()16
 - 1يجوز للسلطة تعيين مستشار أو مجموعة من المستشارين من أجى تنفيذ مهامها.

 - 2للسى ىىلطة االس ى ىىتعانة بمستشى ىىارين وخبى ى ىراء يمثلى ىىون مختل ى ىىف القطاعى ىىات اداء مهامه ى ىىا كلمى ىىا اقتض ى ىىت الضى ىىرورة ذل ى ىىك.
 - 3ال يجىوز أن يكىىون اس مىىن المستشىارين أو أقاربىىه حتىىى الدرجىىة الثانيىة مصىىلحة فىىي أيىىة مسىألة تعىىرض عليىىه إلبىىداء
الرأس فيها.
مادة ()17
يلت ى ىىزم موظف ى ىىو السى ى ىىلطة ومستش ى ىىاروما بالتعليمى ى ىىات الت ى ىىي تصى ى ىىدرما فيم ى ىىا يتعلى ى ى بالحفى ى ىىاي عل ى ىىى س ى ى ىرية المعلوم ى ىىات وعى ى ىىدم نش ى ىىرما فى ى ىىي
مجال المياه أو أس مجال آخر منوط بهم.

الفصل الخامس
الترخيص والتعرفة
وفق ىاً احكىىام م ىىذا القىىانون تف ىىرض رسىىوم الت ىىرخي

مادة ()18
وتحىىدد ش ىىروطه ومدتىىه مواجراءات ىىه ومجاالتىىه ونقل ىىه وتعديالتىىه وتجدي ىىده

وكى ما يتعل بذلك بما فيه التصاريح بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
مادة ()19
يجىوز للسىىلطة تعىىديى أو وقىىف أو إلغىىاء التىرخي

بىالترخي
الترخي

إذا لىىم يباشىىر المىىرخ

لىىه بإقامىة المشىىروع خىىالل المىىدة المحىىددة لىىه

 ،أو إذا تبىين لهىا تقىىديم معلومىات غيىر صىحيحة أو إذ ا لىىم يجىر تنفيىذ المشىروع علىىى النحىو المحىدد فىي شىىروط

وبما يتف وأحكام القانون.

مادة ()20
يوضع نظام تعرفىة موحىد للميىاه ويجىوز تعديلىه مىن حىين اخىر ،بهىدف تشىجيع مسىتخدمي الميىاه للمحافظىة علىى مصىادر
المياه المتوفرة ولتحقي االستخدام اامثى لها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل السادس

تتكون الموارد المالية للسلطة من:
 - 1ما يخص

مادة ()21

لها في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 - 2المىىنح والهب ىىات واإلعانىىات الموافق ىىة عل ىىى قبولهىىا ،توض ىىع فىىي حس ىىابات خاص ىىة بالسىىلطة وي ىىتم متابعتهىىا مباشى ىرة م ىىن

عدد الوقائع ()43

الموارد المائية

وزارة المالية والسلطة.
مادة ()22

تعتبر أموال السلطة أمواالً عامة وتحصى وف قانون تحصيى ااموال العامة المعمول به.
مادة ()23

 - 1تورد كافة تحصيالت السلطة لحساب الخزينة العام الذس تديره و ازرة المالية.
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 - 2تنظ ى ىىيم حسى ى ىىابات الس ى ىىلطة وسى ى ىىجالتها وكافى ى ىىة ش ى ىىؤونها الماليى ى ىىة طبق ى ى ىاً لقى ى ىوانين السى ى ىىلطة الوطنيى ى ىىة الفلس ى ىىطينية ولألصى ى ىىول المحاسى ى ىىبية

المعتمدة في السلطة الوطنية الفلسطينية.

 - 3تدق حسابات السلطة من قبى و ازرة المالية وميئة الرقابة العامة.
 - 4تتمتع السلطة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
مادة ()24
علىى الىىرغم ممىا ورد فىىي أس تشىريع آخىىر ،ال تعفىى أيىىة دائىرة حكوميىىة أو مؤسسىة رسىىمية أو أمليىة أو أس شىىخ

طبيعىىي

أو معن ىىوس مى ىىن الرس ىىوم وااجى ىىور وب ىىدل االنتفى ىىاع وب ىىدل االسى ىىتخدام الت ىىي تتحق ى ى أو تف ىىرض لقى ىىاء الخ ىىدمات التى ىىي تقى ىىدمها

السلطة بمقتضى أحكام مذا القانون.

الفصل السابع
مرافق المياه اإلقليمية
مادة ()25

بموجىب أحكىام مىذا القىانون تنشىأ مرافى ميىاه إقليميىة بنىاء علىى رغبىة الهيئىات المحليىة وجمعيىات مسىتخدمي الميىاه لتقىىديم
خىدمات الميىاه والصىرف الصىىحي وتحىدد مهامهىا وصىىالحياتها وتشىكيلها موادارتهىا ومواردمىا الماليىىة وحلهىا وجميىع اامىىور
المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة ()26
على المراف اإلقليمية وجمعيات مستخدمي المياه تحديد أسعار المياه لمختلف االستعماالت وف نظام التعرفة المقر.
مادة ()27

يجوز للسلطة التعاقد مع مراف إقليمية لتشغيى أنظمة المياه البديلة.
مادة ()28

 - 1للسى ى ىىلطة ح ى ى ى اإلشى ى ى ىراف والرقابى ى ىىة عل ى ى ىىى الم ارف ى ى ى اإلقليمي ى ى ىىة وجمعيى ى ىىات مسى ى ىىتخدمي المي ى ى ىىاه بالتعى ى ىىاون والتنس ى ى ىىي مى ى ىىع الجه ى ى ىىات ذات

العالق ى ى ىىة واتخ ى ى ىىاذ جمي ى ى ىىع اإلج ى ى ى ىراءات الالزم ى ى ىىة بحقه ى ى ىىا لمخالفتهى ى ى ىىا أحك ى ى ىىام م ى ى ىىذا الق ى ى ىىانون أو اانظمى ى ى ىىة أو التعليم ى ى ىىات الص ى ى ىىادرة بموجبى ى ى ىىه.

ال للطعن لدل المحكمة المختصة.
اإلقليمية أو جمعيات مستخدمي المياه ويكون مذا القرار قاب ً
الفصل الثامن
حماية الئيئة
مادة ()29

عدد الوقائع ()43

 - 2للمجل ى ىىس بن ى ىىاء عل ى ىىى تنسى ى ىىيب الجه ى ىىات ذات العالق ى ىىة أن يق ى ىىرر بق ى ى ىرار مس ى ىىبب وق ى ىىف أو ح ى ىىى مجل ى ى ىس إدارة خ ى ىىدمات أس م ى ىىن الم ارف ى ى ى

مىىع مراع ىىاة ااحك ىىام الىىواردة ف ىىي ق ىىانون البيئىىة واانظم ىىة والتعليم ىىات الصىىادرة بموجب ىىه وبالتنس ىىي والتعىىاون م ىىع الجه ىىات

المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما يلي:

 - 1المشىاركة فىي تنظىيم اسىتخدام المىواد الصىناعية والزراعيىة التىي قىد تتسىبب فىي تلىوو مصىادر الميىاه أو أنظمىة التىىزود
بها.
 - 2المشىاركة فىي إعىداد اإلرشىادات الخاصىة بتقيىيم ااثىر البيئىي اس نشىاط يت على بمصىادر الميىاه او أنظمىة التىزود بهىا.
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 - 3المشىاركة فىي إعىداد االيىات الخاصىة بىإدارة اازمىات عنىىد حىدوو جفىاف أو فيضىانات أو أوبئىة عبىر الميىاه أو تلىىوو
عام.
 - 4المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً والتعويض عن ااضرار الناجمة عنها.
مادة ()30

للس ىىلطة أن تص ىىدر قى ىرا ًرا بوق ىىف إنت ىىاج أو تى ىىوفير المي ىىاه إذا تب ىىين له ىىا تل ىىوو مصى ىىدرما أو نظ ىىام الت ىىزود به ىىا وله ىىا إغى ىىال

المص ىىدر أو النظى ىىام إذا اسى ىىتمر التلى ىىوو ،وعليهى ىىا أن تخطى ىىر الجهى ىىات المعنيى ىىة بى ىىذلك ،والى ىىتخل

مى ىىن الملوثى ىىات بصى ىىورة

مستعجلة.
مادة ()31

 - 1يجىوز للسىلطة بالتنسىي مىع الجهىىات المعنيىة ااخىرل اعتبىار أس منطقىة تحتىىوس علىى ميىاه جوفيىة منطقىة محميىىة ،إذا
كانىىت نوعيىىة أو كميىىة المي ىىاه معرضىىة لخطىىر التلىىوو .أو إذا اقتض ىىت عمليىىة تنفيىىذ السياسىىة المائي ىىة ذلىىك .علىىى أن تق ىىوم
بتوفير مصادر مياه بديلة.
 - 2يتم نشر إعالن فىي الصىحف المحليىة قبىى ثالثىين يومى ًا مىن تىاريخ اعتبىار المنطقىة محميىة ،متضىمن ًا فىرض قيىود علىى
استخدام المياه ،ويجوز لها بإعالن الح إلغاء أو تعديى اإلعالن كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة ()32
عل ىىى ك ىىى م ىىن تسى ىىبب ف ىىي إح ىىداو أس تلى ىىوو ف ىىي أس مص ىىدر للمي ىىاه أو نظى ىىام الت ىىزود به ىىا أن يقى ىىوم بإزال ىىة المل ىىوو لهى ىىذا
المصدر أو النظام على نفقته ،وفي حالىة رفضىه أو تعىذر قيامىه بىذلك علىى السىلطة إزالىة التلىوو مواجىراء عمليىة التنظيىف

على نفقة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكاليف وتحصى منه وف قانون تحصيى ااموال العامة.
الفصل التاسع
الرقابة والتفتيش
مادة ()33
تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه بما في ذلك- :

 - 1حفظ السجالت التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات المياه والتراخي

.

 - 2عل ىىى مش ىىغلي منشى ى ت المي ىىاه والص ىىرف الص ىىحي المرخصى ىىين تق ىىديم تق ىىارير دوري ىىة ع ىىن إنت ىىاج أو توزي ىىع أو اسى ىىتخدام
 - 3للسلطة وضع ا لقواعد والمعايير الالزمة لفح

ومعايرة مواصالح العدادات التالفة وضبط تسرب المياه.
مادة ()34

 - 1بمىىا ال يتعىىارض مىىع أحكىىام مىىذا القىىانون يج ىىوز للسىىلطة طلىىب اسىىتمالك ااراضىىي والعقىىارات أو دخىىول أراض ىىي
الغير لتنفيذ أنشطتها.

عدد الوقائع ()43

المياه في المواعيد التي تحددما السلطة لذلك.

 - 2للسىلطة التفتىىيل علىىى مصىىادر الميىىاه ونظىىم التىىزود بهىىا وأس مكىىان يشىىتبه بأنىىه ملىىوو ولهىىا دخىىول أس عقىىار أو
مبنى خا

أو عام لتحقي مذا الغرض وفق ًا لألصول.

 - 3يكى ىىون للعى ىىاملين الى ىىذين يص ى ىىدر ق ى ىرار بتحديى ىىدمم م ى ىىن رئى ىىيس السى ىىلطة صى ىىفة الض ى ىىابطة العدليى ىىة لضى ىىبط الجى ى ىرائم
والمخالفات التي حظرما القانون.
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الفصل العاشر
المخالفات والعقوبات
مادة ()35
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تن

عليها القوانين ااخرل.

أ  -يعاقىب بىالحبس لمىدة ال تقىى عىن سىتة أشىهر وال تزيىد علىى سىنة واحىدة أو بغرامىة ال تقىى عىن ألىف دينىار وال تزيىد علىىى
خمسة آالف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كى من ارتكب أياً من اافعال التالية:

 - 1أحىدو تلوثى ًا فىىي أس مصىدر مىن مصىىادر الميىاه أو أنظمىة التىىزود بهىا أو تسىبب فىىي وقوعىه وعىدم إزالتىىه خىالل المىىدة
التي تحددما له السلطة.

 - 2القيام بحفر اابار الجوفية بدون ترخي

أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له.

 - 3االعتداء على أس مصدر مائي أو نظام للصرف وأدل إلى إلحا التلف بها أو تعطيى أس منها.
 - 4القيام بإيصال المياه او سمح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك.

ب  -يعاقىىب ب ىىالحبس لمىىدة ال تق ىىى عىىن ش ىىهر واحىىد وال تزي ىىد علىىى س ىىتة أشىىهر أو بغرام ىىة ال تقىىى ع ىىن مئىىة دين ىىار وال تزي ىىد
على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كى من:

 - 1قىىام بىىأس مىىن ااعمىىال والمهىىام التىىي ال يجىىوز لغيىىر الس ىىلطة القيىىام بهىىا بمقتضىىى أحكىىام مىىذا القىىانون جىىون موافقته ىىا
الخطية المسبقة.
 - 2تصى ىىرف بمصى ىىادر الميى ىىاه أو بالميى ىىاه أو بالمشى ىىاريع الخاصى ىىة بهى ىىا أو بالمجى ىىارس العامى ىىة بصى ىىورة تخى ىىالف أحكى ىىام م ى ىىذا
القانون.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة ()36
إذا أدي ىىن أس ش ىىخ

بارتك ىىاب أس مى ىىن اافع ىىال المنص ىىو

عليهى ىىا ف ىىي الم ىىادة  )35فللمحكمى ىىة أن تحك ىىم علي ىىه بقيمى ىىة

ااضىرار التىىي نتجىت عىىن المخالفىىة موالزامىه بإزالىىة أسىبابها وآثارمىىا مواعىىادة الحىال إلىىى مىا كانىىت عليىىه قبىى ارتكابهىىا وذلىىك

خىالل المىدة التىي تحىددما لىه المحكمىة ،مواذا تخلىف عىن ذلىك تىأمر الجهىات المختصىة بتنفيىذ تلىك ااعمىال والرجىوع علىىى
مادة ()37

المجرمة في المادة  )35تضاعف العقوبة المذكورة في مذه المادة.
في حالة تكرار اافعال
ّ
مادة ()38
يستمر العمى بالتراخي

الصادرة بموجب أحكىام القىوانين واانظمىة المعمىول بهىا قبىى نفىاذ مىذا القىانون إلىى حىين انتهىاء

عدد الوقائع ()43

المحكوم عليه بجميع نفقاتها

مدتها ويجرس توفي أوضاعها وفق ًا احكام مذا القانون.
مادة ()39

لص ى ىىاحب اارض أو العق ى ىىارات الت ى ىىي لحقهى ى ىىا ض ى ىىرر م ى ىىن جى ى ىراء دخى ى ىىول الع ى ىىاملين ف ى ىىي الس ى ىىلطة إليهى ى ىىا الحى ى ى ف ى ىىي التع ى ىىويض المناسى ى ىىب
سى ى ىواء كى ى ىىان ذلى ى ىىك ناتج ى ى ىًا عى ى ىىن الحرمى ى ىىان مى ى ىىن التص ى ى ى رف بهى ى ىىا أو اسى ى ىىتخدامها أو تلى ى ىىف الميى ى ىىاه أو تلى ى ىىف المحاصى ى ىىيى أو الحرمى ى ىىان مى ى ىىن

المصدر المائي.
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مادة ()40

تنقىى بموجىب أحكىام مىىذا القىانون كافىة حقىىو اإلشىراف والتنظىيم والتخطىيط لمصىىادر الميىاه إلىى السىىلطة عنىد نفىاذ أحكىىام

مذا القانون.

مادة ()41

بم ىىا ال يتع ىىارض م ىىع م ىىا ورد ف ىىي أحك ىىام م ىىذا الق ىىانون تس ىىتمر الجه ىىات الحكومي ىىة أو المؤسس ىىات الرس ىىمية أو اامليى ىىة أو
البلديات بممارسة المهام والصالحيات المنوطة بهىا بموجىب القىوانين واانظمىة المعمىول بهىا إلىى أن يىتم إحىداو المرافى

اإلقليمية بموجب أحكام مذا القانون.

مادة ()42

لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب المجلس إصدار اانظمة التي يراما مناسبة لتنفيذ أحكام مذا القانون.
مادة ()43

يلغى قانون سلطة المياه رقم  2لسنة  1996وأس تشريع آخر يتعارض مع أحكام مذا القانون.
مادة ()44

على جميع الجهات المختصة ،كىى فيمىا يخصىه تنفيىذ أحكىام مىذا القىانون ويعمىى بىه بعىد ثالثىين يومىاً مىن تىاريخ نشىره فىي
الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام هللا بتاريخ 2002/7/17م
المواف /7من جمادس أول1423/مى
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عدد الوقائع ()43
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