
 





 
 
 

 
 
 
 

 
  



 
 
 

  



 

 

 

 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین
 اشغالی فلسطین و استرالیا افغانستان، چین، اسپانیا، جنوبی، آفریقاي

 
 

  تهیه و تدوین:

 ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو دفتر برنامه
 

 

 کله صدیقه ترابی پلت
 ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو مدیرکل دفتر برنامه

 داودرضا عرب
 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

 
 محمدرضا جاللی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد پروفسور حسابی
 انزاب رفیعی نسرین

 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا
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  قوانین آب کشورهاي منتخب تجارب جهانی، آفریقاي جنوبی، اسپانیا، چین، افغانستان، استرالیا و فلسطین اشغالی  عنوان:
، داودرضا عرب، محمدرضـا جاللـی،   کلهپلتصدیقه ترابی با همکاري  ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرودفتر برنامهتدوین: 

 نسرین رفیعی انزاب
 1400: چاپتاریخ 

 : اولنوبت چاپ
 : عطر یاسناشر

 نسخه 500: شمارگان
 ریال 1،800،000 : قیمت تمام شده

کــد -ابتــداي بزرگــراه نیــایش، روبــروي درب جنــوبی پــارك ملــت، ســاختمان وزارت نیــرو، طبقــه ششــم شــرقی: نشــانی
 968361پستی:

  81606322 نمابر:   81606323 شماره تماس:
  http://waterplan.moe.gov.ir سایت:وب

 waterplan@moe.org.ir پست الکترونیک:

 

 باشد.ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو میمحفوظ و متعلق به دفتر برنامه این کتاب کلیه حقوق
 هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر مأخذ بالمانع است. 

/ تهیه اشغالی فلسطین و استرالیا افغانستان، چین، اسپانیا، جنوبی، آفریقاي جهانی، تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین   : عنوان و نام پدیدآور

 و تدوین دفتر برنامهریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو؛ با همکاري صدیقه ترابیپلتکله ... [و دیگران].
 ، 1400.قم: عطر یاس : مشخصات نشر

 ).رنگی( جدول ،)رنگی( نقشه.: ص172 ج، : مشخصات ظاهري
 7-25-6871-600-978 : شابک

 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 . نسرین رفیعی انزاب با همکاري صدیقه ترابیپلتکله، داودرضا عرب، محمدرضا جاللی،  : یادداشت
 قوانین و مقررات - آب : موضوع
 Water - Law and legislation : موضوع
 جهان ˚قوانین و مقررات  - آب : موضوع
 Water - Law and legislation - World : موضوع
 سرفصل - اصول - فرآیند : موضوع
  Heading - Principles  -   Process  : موضوع

 -، 1348کله، صدیقهپلتترابی  : شناسه افزوده
 -1342عرب، داودرضا،  : شناسه افزوده
 -1352جاللی، محمدرضا،  : شناسه افزوده
 - 1366، نسرین، رفیعی انزاب : شناسه افزوده
 ایران. وزارت نیرو. دفتر برنامه ریزي کالن آب و آبفا : شناسه افزوده

 K3496 : رده بندي کنگره
 346/04691 : رده بندي دیویی

 7616446 : شماره کتابشناسی ملی

mailto:waterplan@moe.org.ir


 اند:فرادي که در تهیه این کتاب همکاري کردهسایر ا

 

 
 

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش یاسیال اصغریعل
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش مهدي نعمتی حسینلو

 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه یمیآزاده استادرح
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش پورحبیب کریمی

 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه يزدیا ژهیمن
 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه فریحامد توکل
 رویوزارت ن-و حفاظت آب و آبفا يبرداربهره يهادفتر نظام وطنمحمد حب

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش یرسول يهما
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش نیهشج یرجب يمهد
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش نژادیمیمق هیسم

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش کوثر پیرنیا
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش رخواهیخ مینس
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش آذرخواران یمیابراه بایفر

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش فاطمه مجدي



 
 
 

  



 پنج جلدتدوین الیحه پیشنهادي قانون آب، مطالعات صورت گرفته براي در راستاي 
 جلد از این مستندات است. چهارمینمنتشر گردید که کتاب حاضر زیر کتاب 

 

 عنوان کتاب جلد

 و ایران در آب قوانین تدوین بر حاکم رویکردهاي و ها دکترین تحوالت بررسی 1
 جهان

 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها،مروري بر  2

 در گروداران تحلیل شناسی روش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب 3
 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین

 چین، اسپانیا، جنوبی، جهانی، آفریقاي تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 4
 اشغالی فلسطین و استرالیا افغانستان،

 مستندسازي مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب 5

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیشگفتار

 بررسی" عنوان با آب قانون الیحه تدوین پشتیبان اسناد مجموعه از نخست سند در
 به "جهان و ایران در آب قوانین تدوین بر حاکم رویکردهاي و ها دکترین تحوالت سیر

 حیطه در گذاري قانون تحوالت سیر و آب حقوق و مالکیت بر حاکم هاي دکترین بررسی
مروري " عنوان تحت دیگري سند ادامه در. شد پرداخته منتخب کشورهاي در آب منابع

 سند. شد منتشر "آب قانونالیحه پیشنهادي  تدوین هاي سرفصل و اصول فرآیندها،بر 
 فرآیند به آن در و شده تهیه آب قانون تدوین براي کلی الگوي یک عنوان به مذکور
 باید که اصلی هاي سرفصل و قانون مفاد تهیه در توجه مورد اصول آب، قانون یک تدوین

 استخراج منظور به نیز سند این در. شد  پرداخته د،نبگیر قرار توجه مورد قانون تدوین در
 منتخب کشورهاي آب قوانین تجربیات از آب، قانون توجه مورد هاي سرفصل و اصول
. شد استفاده استرالیا و اشغالی فلسطین افغانستان، چین، اسپانیا، جنوبی، آفریقاي شامل
 این اصلی خروجی عنوان به آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین و تهیه در این، بر عالوه

 استفاده جدید مواد تدوین اصلی هاي پشتوانه از یکی عنوان به جهانی تجارب از مطالعات،
 د.گردی

 شناخته آب بخش در نوین گذاري قانون پیشگامان از یکی عنوان به جنوبی آفریقاي
 نامتوازن توزیع و خشکسالی اقلیمی، تغییرات با مواجهه دلیل به طرفی از. شود می

 از نیز اسپانیا کشور آب قانون. است ایران با هایی مشابهت داراي اقلیمی نظر از ها، بارش
 نوینی مباحث و است مشارکتی رویکرد بر مبتنی که است موجود آب قوانین ترین مترقی

 استحصال زیرزمینی، آب منابع به ویژه توجه. است شده مطرح آن در آب بازار چون هم
 از. اسپانیاست آب قانون برجسته نکات دیگر از فاضالب دفع مقررات و نامتعارف هاي آب

 از اسپانیا قوانین در اسالمی عرف از هایی ریشه وجود و کشور این تاریخی پیشینه طرفی
 کشور این همچنین،. بود بررسی و ترجمه براي کشور این آب قانون انتخاب دالیل دیگر

 کشور با هایی مشابهت اقلیمی شرایط و جغرافیایی عرض آبی، تنش با مواجهه نظر از
 به طرفی از و بوده دولتی صرفا آن در مالکیت که کشوري عنوان به چین. دارد ایران



 

 
 
 

 آب مدیریت ساختار همچنین،. است شده انتخاب داشته، توجه زیرزمینی آب مسائل
 قانون برجسته نکات دیگر از یمحل دولتی ينهادها رحضو با کشور این در چندسطحی

 و اقلیمی شرایط اجتماعی، و فرهنگی شرایط نظر از افغانستان کشور. است چین آب
 این در آب مدیریت ساختار طرفی از. دارد ایران با هایی مشابهت جغرافیایی موقعیت

 در گرفتن قرار بر عالوه نیز استرالیا کشور. است اي حوضه مدیریت بر مبتنی کشور
 مردمی مشارکت تقویت همراه به اي حوضه مدیریت ساختار از آبی، تنش معرض

 انتشار و ثبت و زیست محیط نیاز آب، بازار مانند مباحثی این بر عالوه. است برخوردار
. است کشور این آب قانون در برجسته نکات دیگر از هواشناسی و آب اطالعات و ها داده

 شرایط جغرافیایی، موقعیت همچون دالیلی به که است کشوري دیگر اشغالی فلسطین
 قانون آب، آلودگی مسائل و نامتعارف آب منابع به توجه و آب منابع محدودیت اقلیمی،

 .است شده بررسی و ترجمه آن آب

در جدول الف برخی از مشخصات مربوط به حوزه آب در این کشورها در مقایسه با 
 ایران ارائه شده است.

 شده، اشاره کشورهاي قوانین متن دادن قرار دسترس در جهت در و منظور همین به
 حجم دلیل به که است توجه شایان. است شده ارائه حاضر سند در مذکور قوانین محتواي

(نظیر قوانین آب کشور  قوانین برخی تا است شده تالش سند این در مذکور، قوانین باالي
 در مرتبط غیر موارد و غیرضروري جزئیات بیان از و شده آورده تر خالصه طور بهاسترالیا) 

 .گردد اجتناب قوانین این از برخی

 

 کله صدیقه ترابی پلت
 ریزي کالن آب و آبفا مدیرکل دفتر برنامه
 قانون آب) الیحه(دبیر تدوین 



 

 

 مقایسه در جهانی تجارب در بررسی مورد کشورهاي شناسنامه و کلی مشخصاتجدول الف: 

)1399کله و همکاران،  (ترابی پلت ایران با  

 افغانستان رانیا
 نیفلسط
 یاشغال

 ایاسپان
 يقایآفر

 یجنوب
 عنوان واحد ایاسترال نیچ

 نفر ونیلیم 25,5 1393 57,8 46,9 8,9 37,2 79,91
(سال  تیجمع

2018( 
 مساحت لومترمربعیک هزار 7690 9600 1220 506 22 652 1650

 مترمکعب اردیلیم 414 2812 50 112 1,8 75 1012
 آب منابع مجموع
 ریدپذیتجد

1264 2016 202 2388 865 2018 16235 
 يازا به مترمکعب

 نفر هر
 آب سرانه

 ریدپذیتجد
 یسطح آب منابع مترمکعب اردیلیم 350 1983 43 82 0,55 57 60,43
 ینیرزمیز آب منابع مترمکعب اردیلیم 64 829 7 30 1,25 18 40,63
 مصارف مجموع مترمکعب اردیلیم 24,5 555 15,8 33 1,97 22 88,2

 درصد 6 20 32 29 109 29 87,3
 از مصارف کل سهم

 آب  منابع
 ریدپذیتجد

 يکشاورز مترمکعب اردیلیم 16,7 375 9,8 22 1,12 18,7 78,14
 صنعت مترمکعب اردیلیم 5,6 123 1,8 6,5 0,15 1,5 2,45
 بهداشت و شرب مترمکعب اردیلیم 2,2 57 4,2 4,5 0,7 1,8 7,75

 یآب تنش
 بدون
 تنش

 کمبود
 دیشد

 بدون
 تنش

 کمبود
 آب

 بدون
 تنش

 بدون
 تنش

- 
  یآب شاخص
 )مارك(فالکن 

 اریبس تنش
 دیشد

 تنش
 متوسط

 تنش
 اریبس
 دیشد

 تنش
 متوسط

 تنش
 متوسط

 تنش
 کم

 بدون
 تنش

 )UN( یآب شاخص -

 1395 یعموم يسرشمار 1
 روین وزارت يمبنا یسنجباران ستگاهیا 104.  براساس اطالعات مربوط به 1389-90 یبه سال آب یمنابع آب کشور، منته النیگزارش ب 2
 متـر  اردیـ لیم 364,7، 1394-95 یآبـ  سـال  بـه  یمنتهـ  سـال  15 در بارش حجم مذکور، يها ستگاهیا يکشور سنیت شبکه از استفاده و

ـ  از(منتج  یواقع تعرق و ریتبخ درصد 72,3 فرض با اما است نشده محاسبه تعرق و ریتبخ زانیم دوره نیا در. است مکعب  یمنتهـ  النیب
 متر مکعب برآورد شده است. اردیلیم 101کشور  ریدپذیآب تجد منابع حجم)، 1389-90 به
ـ    نییتع يها در دوره کوتاه مدت به نسبت ریدپذیتجد ینیرزمیو ز یآب سطح منابع کیتفک 3 ، منـابع آب کشـور   النیشـده در گـزارش ب

 .است شده نییتع 1389-90منتهی به سال آبی 
 )است شده منظور مقدار نیا در زین سبز يفضا مصرف مکعب متر اردیلیم 0,5( مصارف دوم دور يسراسر يآماربردار 4
 ایران فالت مرکز به عمان دریاي و فارس خلیج از آب انتقال و تأمین مطالعه طرح 5
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 ها ها و جدول فهرست مطالب، شکل 

 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان
 1 ............................................................ یجنوب يقایآب آفر یقانون مل :1فصل 

- 3 ............................................................................................ مقدمه 1-1
- 8 ........................................................... یجنوب يقایآفر آب یمل قانون متن 1-2

 8 ............................................................... يادیر و اصول بنی: تفاس1فصل 
 15 ............................................................ ت آبیریمد ي: راهبردها2فصل 
 22 ................................................................ : حفاظت از منابع آب3فصل 
 32 ......................................................................... استفاده آب -4فصل 
 62 ........................................................................ یمقررات مال -5فصل 
 69 ..................................... رکلیر و مدیوز یف عمومیارات و وظایاخت -6فصل 
 76 ............................................... زیت حوضه آبریریمد يها سازمان -7فصل 
 89 ................................................................. بران آب يها تشکل -8فصل 
 97 ............................................................... یمشورت يها تهیکم -9فصل 
 99 .......................................................... آب یالملل نیت بیریمد -10فصل 
 102 ......................................... یدولت یآب يها رساختیخدمات و ز -11فصل 
 106 ....................................................................... سد یمنیا -12فصل 
 112 ......................................... نیو حقوق  موجود در زم یدسترس -13فصل 
 123 ..................................................... و اطالعات یابیش، ارزیپا -14فصل 
 127 ................................................. و حل اختالف یفرجام خواه -15فصل 
 133 ....................................................... جرائم و جبران خسارت -16فصل 
 136 ..................................................... یو عموم یمقررات انتقال -17فصل 

 143 ......................................................................... ایقانون آب اسپان :2فصل 
- 145 ........................................................................................ مقدمه 2-1
- 150 ....................................................................... ایاسپان آب قانون متن 2-2

 150 ...................................... دولت تیتحت مسئول یمنابع آب عموم -1فصل 
 155 ................................................................. یاداره آب عموم -2فصل 
 169 ....................................................... یکیدرولوژیه يزیربرنامه -3فصل 
 176 .................................................... یاستفاده از منابع آب عموم -4فصل 
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 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان
 195 ................................... آب تیفیو ک یحفاظت از منابع آب عموم -5فصل 
 208 ......................... یاستفاده از منابع آب عموم یو مال ياقتصاد میرژ -6فصل 
 212 .......................... هادادگاه تیو صالح ییاجرا يهاتخلفات، ضمانت -7فصل 
 215 ..................................................................... یآب يهاسازه -8فصل 

 221 ............................................................................. نیقانون آب چ :3فصل 
- 223 ........................................................................................ مقدمه 3-1
- 225 ......................................................................... نیچ آب قانون متن 3-2

 225 ..................................................................... یعموم نی: قوان1فصل 
 228 ............................................................. منابع آب يزیر : برنامه2فصل 
 230 ................................................... : توسعه و استفاده از منابع آب3فصل 
 233 ................................ یآب ساتی: حفاظت از منابع آب، مناطق و تاس4فصل 
 238 ..................................... از منابع آب يو استفاده اقتصاد صی: تخص5فصل 
 241 ........................................ قانون ي: حل اختالفات و نظارت بر اجرا6فصل 
 243 ............................................................ یقانون يها تی:  مسئول7فصل 
 249 ..................................................................... یلی: احکام تکم8فصل 

 251 ..................................................................... قانون آب افغانستان :4فصل 
- 253 ........................................................................................ مقدمه 4-1
- 255 ................................................................... افغانستان آب قانون متن 4-2

 256 ..................................................................... ی: احکام عموم1فصل 
 261 ............................................. و اداره استفاده از منابع آب می: تنظ2فصل 
 264 ........................................... ییایدر يها حوزه ي: ادارات و شوراها3فصل 
 268 ..................................................................... : استفاده از آب4فصل 
 273 ................................................................ : حفاظت منابع آب5فصل 
 275 ..................................................................... : حل اختالفات6فصل 
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 : قانون ملی آب آفریقا جنوبی1فصل 

 

-1-1 مقدمه 

قاره آفریقا و در سـواحل دو اقیـانوس اطلـس و    جنوبی واقع در جنوب  کشور آفریقاي
میلیون نفر، ششمین کشور پرجمعیت این قاره محسوب  58هند،  با جمعیتی در حدود 

هزار کیلومترمربـع اسـت    220جنوبی در حدود یک میلیون و  شود. مساحت آفریقاي می
 رود. جنوبی نهمین کشور وسیع قاره به شمار می که از این نظر، آفریقاي

تار سیاسی این کشور جمهوري و داراي نظام حکومتی متمرکز است. این کشـور  ساخ
تاون و قوه  داراي سه پایتخت گوناگون است. قوه مجریه در شهر پرتوریا، پارلمان در کیپ

 6حـدود   فونتین مستقر است. از طرفی، شـهر ژوهانسـبورگ بـا جمعیـت     قضائیه در بلوم
ور و پایتخت اقتصادي و صـنعتی آن محسـوب   ترین شهر این کش میلیون نفر، پرجمعیت

 شود. می

رود و داراي حـدود   شـمار مـی   ترین صادرکننده طال در جهان به جنوبی بزرگ آفریقاي
اي از  درصد از کل ذخایر طالي جهان است. کشاورزي و دامداري نیـز بخـش عمـده    40

جنـوبی را تشـکیل    سـوم صـادرات آفریقـاي    اقتصاد این کشور را شامل شده و حدود یک
 دهد.   می

هـا در   ضه آبریز اصلی است که موقعیت این حوضـه حو 9جنوبی داراي  کشور آفریقاي
 50نشان داده شده است. مجموع منابع آب تجدیدپذیر ایـن کشـور حـدود     -1-1شکل  

هـاي   درصـد را آب  14و درصد آن را منابع آب سـطحی   86میلیارد مترمکعب است که 
 16. همچنـین، مجمـوع مصـارف آب در ایـن کشـور حـدود       دهـد  زیرزمینی تشکیل می

میلیارد مترمکعـب   4میلیارد مترمکعب کشاورزي،  10میلیارد مترمکعب است که شامل 
 1.استمیلیارد مترمکعب صنعت  2شرب و بهداشت و 

 

                                                            
1 https://www.greenfacts.org/en/water-resources/figtableboxes/aquastat163.htm 
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دیریت، حفاظــت و داري متــولی مــ جنــوبی، وزارت آب و جنگــل در کشــور آفریقــاي
 شود. برداري از منابع آب این کشور محسوب می بهره

 
 یجنوب يقایآفر یاصل زیآبر يها حوضه -1-1 شکل

 

هر فردي حـق دارد بـه   «آفریقاي جنوبی آمده است که  1996در قانون اساسی سال 
در عین حال تصریح شده اسـت کـه علیـرغم الزامـات     » آب کافی دسترسی داشته باشد.

مذکور در قانون اساسی، دولت موظف است به منظور جبران خسارت حاصل از تبعـیض  
ه اصالح بخش آب، خـاك و مسـائل   نژادي و جنسیتی گذشته، اقدامات قانونی معطوف ب

مرتبط را پیگیري نماید. عالوه بر این، قانون اساسی از حق برخورداري تمامی شهروندان 
کند. بـر ایـن اسـاس،     رساند، صیانت می از محیطی که به سالمت و رفاه انسان ضرر نمی

دگی و دولت مکلف است اقدامات قانونی و دیگر اقدامات منطقی را براي جلوگیري از آلـو 
 تنزل اکولوژیکی و ترویج استفاده پایدار و توسعه منابع طبیعی کشور انجام دهد.   
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 بیبـه تصـو   1998ماده در سـال   164فصل و  17در  یجنوب يقایآب آفر یقانون مل
شده  یقانون مربوط به آب و اصالحات آن ملغ 100از  شیقانون، ب نیا بی. با تصودیرس

 نیگزیجـا  دیـ رفـت و قـانون جد   انیمربوط به آب از م یو عموم یحقوق خصوص هیو کل
 شد.   یقبل نیقوان

نظـام   راتییـ کشـور از تغ  نیـ ا نیقوان ریمانند سا به زین یجنوب يقایآب آفر یمل قانون
کـه در   يا و تحـوالت گسـترده   يالدیمـ  90دهه  لیکشور در اوا نیا یو حکومت یاسیس

 يریاثرپـذ  نیـ است. ا رفتهیپذ يادیز راتیآمد، تاث دیآن پد یو اجتماع يساختار اقتصاد
 تیـ نظام مالک ریی. تغشود یمشاهده م یخوب به یجنوب يقایآب آفر یقانون مل يدر محتوا

 صیتخصـ  سـتم یس فی) و بازتعردی(آپارتا ينژاد کیتفک میرژ ياز الغا یو حقوق آب ناش
 نیـ آب ا تیریمد کردیدر ساختار و رو نیادیبن راتییو تغ سو کیآب و صدور مجوزها از 

 یجنـوب  يقـا یآب آفر یملـ را در بطن قانون  يریاثرپذ نیاز ا یبخش گر،ید يکشور از سو
 35امر موجب شده تـا حـدود    نی. هم)1399کله و همکاران،  (ترابی پلت سازد یم دایهو

و حقوق آب و نحـوه صـدور    تیمربوط به مالک یجنوب يقایآب آفر یدرصد مواد قانون مل
 نیـی و تب ينهاد باتیمربوط به ترت زیقانون ن نیدرصد مواد ا 30و  يبردار بهره يمجوزها

اسـت،   يا حوضـه  تیریمـد  کـرد یبـر رو  یتنکشور که مب نیآب ا تیریمد دیساختار جد
 باشد.  

در جدول و تعداد مواد مربوط به هر فصل  یجنوب يقایآب آفر ملی قانون یاصل فصول
 است. دهیارائه گرد 1-1
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 قانون ملی آب آفریقاي جنوبیهاي  سرفصل -1-1 جدول
 فصل عنوان فصل عنوان بخش تعداد ماده

 1 تفاسیر و اصول بنیادي - 4
 راهبردهاي ملی منابع آب 3

 2 راهبردهاي مدیریت آب
 راهبردهاي مدیریت حوضه آبریز 4
بندي منابع آب نظام طبقه 1  

 3 حفاظت از منابع آب
منابعبندي منابع آب و اهداف کیفیت  طبقه 3  
 ذخیره 3
 پیشگیري از آلودگی 1
 حوادث قهري 1

 اصول کلی 6

 4 استفاده آب

5 
مالحظات، شرایط و الزامات ضروري براي اعطاي مجوز و 

 صدور مجوز

 استفاده قانونمند از آب موجود 4

هاي کاهش جریان آب فعالیت 1  

هاي کنترل شده فعالیت 2  

 مجوزهاي عمومی 1

هاي شخصی براي صدور مجوز درخواست 3  

هاي اجباري استفاده از آب از منابع خاص مجوز 6  

ها ها و اصالح و تغییر شرایط آن بازنگري و تمدید مجوز 4  

 نقض یا عدم رعایت مجوزها 3

هاي استفاده از آب هزینه 5  
 5 مقررات مالی

 کمک مالی 2

6 
ها، سلب مالکیت، بخشودگی و  نامه آئینتفویض اختیارات، 

 سایر اختیارات
اختیارات و وظایف عمومی وزیر 

 و مدیرکل
 مفاد کلی مقررات 3 6

 اختیارات سازمان مدیریت حوضه آبریز 3

 اختیارات مدیرکل 2

 تاسیس و اختیارات سازمان مدیریت حوضه آبریز 4
هاي مدیریت حوضه  سازمان

 آبریز
هاي مدیریت حوضه آبریز مدیره سازمانهیئت  3 7  

 عملکرد سازمان مدیریت حوضه آبریز 3
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 فصل عنوان فصل عنوان بخش تعداد ماده

4 
مداخله، انحالل یا تغییر مناطق مدیریتی سازمان مدیریت 

 حوضه آبریز

بران هاي آب تشکل - 8  8 

هاي مشورتی کمیته - 3  9 

المللی آب مدیریت بین - 7  10 

 11 خدمات آبی دولتی - 8

 12 ایمنی سد - 6

 ورود و تفتیش 2
 دسترسی و حقوق موجود

 در زمین
 حق ارتفاق 9 13

 خدمات آبی و حق ارتفاق شخصی 2

 نظام ملی پایش 2

 سیستم اطالعات ملی منابع آب 5 14 پایش، ارزیابی و اطالعات

 اطالعات مربوط به هشدار خطوط سیل، سیل و خشکسالی 2

 15 فرجام خواهی و حل اختالف - 5

 16 جرائم و جبران خسارت - 5

 مسئولیت 4
 17 مقررات انتقالی و عمومی

 اختیارات 5
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-2-1 متن قانون ملی آب آفریقاي جنوبی 

 يادیو اصول بن ریتفاس :1فصل 

 ریو تفاس فیتعار -1 ماده

 کـه  نیـ اند مگـر ا  خود به کار رفته یاصل ياز کلمات در معنا کیقانون هر  نی) در ا1
 ها در نظر گرفته باشد: آن يبرا يگرید يخود قانون صراحتا معنا

دارد که آب  یخاص  بافت ایاست که ساختار  یشناس نیزم دهیپد کی» آبخوان) «الف
 .شود یم ریپذ امکان  آن قیحرکت آب از طر ایو  دارد یرا در خود نگه م

و  شـود  یاست که به دست انسـان سـاخته مـ    ینیرزمیحفره ز ایچاه  یگمانه نوع) ب
 است: ریگمانه به شرح ز ي. کاربردهاردیگ یاهداف مختلف مورد استفاده قرار م يبرا

 برداشتن آب از آبخوان ایو  رهیذخ ،يآور جمع -1

 اطالعات مربوطه يآور مشاهده و نظارت بر آبخوان و جمع -2

 بخوان آ هیتغذ -3

 ،یاز آن ارتبـاط دارد. پـس از بارنـدگ    یحداقل بخش ایآب  انیبا جر زی) حوضه آبرپ
 .زدیر ینقطه مشترك م کیکل حجم آب به  تایجمع شده و نها زیآب در آن حوضه آبر

 قانون است. نیمشخص شده در ا يها و تعرفه متیق نه،یآب شامل هز ي) بهات

 نیـ در مصـرف آن اسـت. ا   ییجـو  استفاده و صرفه ي) حفاظت از منبع آب به معناث
کـم مصـرف،    ينـدها یدر مصرف آب، فرآ ییجو صرفه يها دستگاه رینظ یهدف با اقدامات

 .شود یآب محقق م يبند هیتقاضا و سهم تیریمد

 يدار اداره امور منابع آب و جنگل يقانون به معنا نی(دپارتمان) در ا» اداره«) لفظ ج
 است.
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 کل اداره است. ریمد يبه معنا »رکلیمد«) لفظ چ

طبـق   ایـ قـانون و   نیـ حـق اسـتفاده از آب مطـابق مقـررات ا     يبه معنـا » حق) «ح
 قانون است. نیصادر شده توسط ا يها دستورالعمل

تمـام آن محصـور شـده     ایـ از آن  یاست که بخش یآب بدنه کی يبه معنا» خور) «خ
 است.

 راه دارد. ایبه در يا دوره ایبه طور دائم  -1

 .شود یم قیرقدر آن  نیریبا آب ش ایآب در -2

قـرار گرفتـه و    ریـ وز اریـ اسـت کـه در اخت   یآب سازه يبه معنا» یدولت یآب سازه) «د
در آن  یآبـ  سـازه  ساتیاست که تاس ییها نیزم دربرگیرندهو  شود یکنترل م يتوسط و

 است. واقع شده

 یاهیـ و پوشـش گ  لیمسـ  کیـ  یکیزیشامل ساختار ف» يا رودخانه يها ستگاهیز) «ذ
 مرتبط با آن است.

 است. يدار امور منابع آب و جنگل ریوز يبه معنا »ریوز) «ر

بـه آن   یقـانون اساسـ   239که در بخـش   دهد یرا م ییهمان معنا »ینهاد دولت) «ز
 است. اشاره شده

 یتشکل، نهاد دولت ،یرشرکتیدان، نهاد غ حقوق ،یقیشامل اشخاص حق» شخص) «ژ
 است. ریو وز

 ییایمیش ،یکیزیف اتیخصوص میرمستقیغ ای میمستق رییتغ يبه معنا »یآلودگ) «س
 است: لیکننده به شرح ذ منبع آب است. اقدامات آلوده یکیولوژیب ای

کمتـر)   یخـوان  (هـم  یخـوان  از منبـع آب هـم   دیـ با هدف استفاده مف که یاقدامات -1
 نداشته باشد.
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متوجـه مـوارد    تواند یم انیز نیرساندن به منبع آب شود. ا انیکه باعث ز یاقدام -2
 شود: ریز

 ها   انسان تیرفاه، سالمت و امن -

 آن ریغ ای يموجودات آبز -

 منابع تیفیک -

 ها ییاموال و دارا -

مقرر شدن و وضع موضوعات مختلف توسـط مقـررات    يبه معنا» مقرر داشتن) «ش
 است.

 :يو به معنا شود یبه منابع آب مربوط م» حفاظت«) لفظ ص

از منبـع (از لحـاظ    داریـ پا یکه بتـوان بـه روشـ    يمنبع آب تا حد تیفیحفظ ک -1
 ) استفاده کرد.یستیز طیمح

 منبع آب بیاز تخر يریجلوگ -2

 منبع آب ایاح -3

 ریـ کار با اهـداف ز  نیاست. ا ازیآب مورد ن تیفیو ک تیکم يبه معنا» رهیذخ) «ض
 :شود یانجام م

 دیـ شده، منـابع آب با  حی) تصر1997طور که در قانون خدمات آب (مصوب  همان -1
 یاساسـ  يازهـا ین قیـ طر نیـ حفظ شود تا بتـوان از ا  ندهیآ يها نسل حاضر و نسل يبرا

 بر منابع آب موجود است. یآب متک نیکرد؛ تام نیانسان به آب را تام

 یسـت یز طیمح داریاز توسعه پا نانیبه منظور اطم یآب يها ستمیمحافظت از اکوس -2
 و استفاده از منابع آب مربوطه.
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 نیـ منبـع آب اسـت. ا   کیـ  يهـا  تمـام جنبـه   تیفیک يبه معنا» منابع تیفیک) «ط
 است: ریها شامل موارد ز جنبه

 آب انیاز جر نانیو اطمسطح آب  ،يبند مقدار، الگو، زمان -1

 آن یکیولوژیو ب ،ییایمیش ،یکیزیف يها آب شامل مشخصه تیفیک -2

 مجاور يها ستگاهیرودخانه و ز طیها و شرا مشخصه -3

 يموجودات آبز عیو توز طیشرا ها، یژگیو -4

را در قبـال مصـرف آب    یخاصـ  فـه یوظ ای اریاست که اخت یکس» مقام مسئول) «ظ
 دارد. که:

محـول شـده    زیحوزه آبر تیریسازمان مد کیبه  ریوز يممکن از سو فیوظا نیا -1
 باشد

 واگذار نشده باشد. یمذکور به کس اریاخت ای -2

مسئول انجـام امـور محولـه و در حالـت      ز،یحوضه آبر تیریحالت اول سازمان مد در
 موجود است. فیدار انجام وظا عهده ریدوم، وز

مربوط به رودخانه  یاهیو پوشش گ یکیزیساختار فشامل » يا هیحاش گاه ستیز) «ع
 .شود یمشخص م یآبرفت يها خاك لهیاست که معموال به وس

 دهیرسـ  بیقانون بـه تصـو   نیا لیاست که در ذ ییها نامه نیشامل آئ» قانون نیا) «غ
 است.

است کـه در آب معلـق و محلـول اسـت و      يمواد ایشامل ماده جامد » پسماند) «ف
 ختهیمنبع آب ر کیدر  ای نی(از جمله رسوب). پسماندها در زم شود یهمراه آن حمل م

 یاند موجب آلودگ شده جادیکه ا یو روش بیو با توجه به حجم، ترک شوند یم نینش ته ای
 منبع آب خواهند شد.
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 :يبه معنا »پیکره آبی) «ق

 چشمه ایرودخانه  کی -1

 دارد. انیمتناوب جر ایکه در آن آب به طور منظم  یعیکانال طب کی -2

 .کند یم دایپ انیاز آن جر ایدارد  انیکه آب در آن جر يسد ای اچهیتاالب، در -3

 یمعرفـ  پیکره آبی کی، آن را به عنوان یبا اعالم در روزنامه رسم ریکه وز یهر آب -4
 .نیز هست آن هیشامل بستر و حاش پیکره آبی کیکند. 

در منـابع   یتیریواحد مد کیاست که به عنوان  يا منطقه» آب تیریمنطقه مد) «ك
 فـه یوظ ز،یـ حوضـه آبر  تیریمنطقه درون سـازمان مـد   نیشده است. ا سیآب تاس یمل

 کنترل منابع آب را برعهده دارد. ای تیریحفاظت، مصرف، توسعه، حفظ، مد

 نیـ اسـت. ا   و تشـکل آب  زیحوضه آبر تیریسازمان مد کی، »آب تیریمد نهاد) «گ
هـر   تیمسـئول  نیآب را برعهـده دارد. همچنـ   یالمللـ  نیبـ  تیریمـد  تیمجموعه مسئول

 برعهده دارد. دهد، یقانون) انجام م نیآب را (از نظر ا تیریمد نهاد فیکه وظا یشخص

 آبخوان است. ایخور  ،یآب سطح ،پیکره آبیشامل » منابع آب) «ل

مـورد   ایـ نصب شده  زاتیتجه ای زیر شامل هر نوع گمانه، سازه، خاك »یآب سازه) «م
 در ارتباط با استفاده از آب است. ایآب  ياستفاده برا

قـرار دارد. سـطح    یو آب یمناطق خاک نیاست که ب ینیسرزم يبه معنا» تاالب) «ن
عمـق پوشـانده    بـه صـورت موقـت بـا آب کـم      ایـ منطقه قرار دارد  نیا یکیدر نزد ایآب 

دارد که در خاك مرطـوب   یمعمول یاهیپوشش گ ،يعاد طیمنطقه در شرا نی. اشود یم
 .  کند یرشد م زیخ و حاصل

عبـارات و   ریسـا  دهد، یم یخاص ياصطالح معنا ایکلمه  کی یقانون، وقت نی) در ا2
 حیمفهـوم مخـالف آن بـه تصـر     کـه  نیـ دارند؛ مگر ا یمشابه يمعنا زین ياشکال دستور
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 .ردیگذار برسد و قانون خالف آن را درنظر گ قانون

مندرج در بخش  یکه با هدف اصل یمنطق ریقانون، هرگونه تفس نیا ری) هنگام تفس3
قـرار ندارنـد)    یهـدف اصـل   ي(کـه در راسـتا   نیگزیجـا  ریتفاس ریمطابقت دارد، بر سا 2

 دارد. حیترج

 يکه با حـروف کـج و پررنـگ مشـخص شـده و در ابتـدا       یحیتوض يها ادداشتی) 4
 قانون استفاده شوند. نیاز مفاد ا کی چیه ریدر تفس دیها قرار دارد، نبا ها و بخش فصل

باشـد؛   یکتبـ  دیـ با شود، یقانون صادر م نیکه مطابق ا يا هیاطالع ای) دستورالعمل 5
 گذار برسد.   قانون حیخالف آن به تصر که نیمگر ا

 دف قانونه -2 ماده

و کنتـرل منـابع    تیریحفاظت، استفاده، توسعه، مـد  نیقانون تضم نیاز وضع ا هدف
 :ردیگ یصورت م ریها و عناصر ز اقدام با درنظر داشتن مولفه نیآب کشور است. ا

 ندهینسل حاضر و آ يها انسان یاساس يازهاین نیتأم  -

 عادالنه به آب یدسترس جیترو -

 گذشته یتیو جنس ينژاد يها ضیتبع جیجبران نتا -

 یاز آب در جهت منافع عموم دیو مف داریاستفاده کارآمد، پا جیترو -

 يو اقتصاد یکمک به توسعه اجتماع -

 روزافزون آن يبه تقاضا ییگو پاسخ يآب برا نیتأم -

  یستیمرتبط با آن و تنوع ز يها ستمیو اکوس يحفاظت از موجودات آبز -

 منابع آب بیو تخر یاز آلودگ يریکاهش و جلوگ -

 یالملل نیبه تعهدات ب يبندیپا -
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 سدها یمنیارتقا ا -

 یو خشکسال لیس تیریمد -

شوند  سیاهداف تاس نیبه ا یابی دست يدر راستا دیمتناسب با يها و سازمان نهادها
 نیدر ا یو اجتماع تیحاصل کنند که هر نژاد، جنس نانیاطم دیبا زیو مقامات مسئول ن

 باشد تا بتواند از منافع خود دفاع کند. ندهیصاحب نما نهاد

 یمنابع آب مل یامانت عموم -3 ماده

مربوطـه از   ریـ وز  قیـ از طر دیـ منابع آب کشـور با  یعموم ی) دولت، به عنوان متول1
و عادالنه و بـه نفـع    داریو کنترل منابع آب به صورت پا تیریحفظ، استفاده، توسعه، مد

 مطمئن شود. یهمه افراد و مطابق با قانون اساس

 یفرعـ  يهـا  بدون محدودکردن بخش ،یستیز طیمح يها ارزش يضمن ارتقا ری) وز2
عادالنه آب و استفاده منافع به نفـع عمـوم    صیاز تخص نانیاطم تیمورد نخست، مسئول

 را برعهده دارد. 

)، قـادر بـه   يامـور منـابع آب و جنگلـدار    ریـ مربوطه (وز ریوز قیاز طر ی) دولت مل3
 و کنترل آب در کشور است. انیاستفاده، جر زانیم میتنظ

 حق استفاده از آب -4 ماده

 یمعقـول، باغبـان   یمانند استفاده خـانگ  يمقاصد ياز آب برا تواند ی) هر شخص م1
آمـده   1 وسـت یر پکـه د  یحـ یو استفاده تفر قیاطفاء حر وانات،یآب دادن به ح ،یخانگ

 است، استفاده کند.

 از آب موجود استفاده کند. یبه شکل قانون 34مطابق با ماده  تواند ی) هر کس م2

 قانون از آب استفاده کند. نیمطابق ا یمجوز عموم ایبا مجوز  تواند ی) هر کس م3

حقـوق   ریسـا  نیگزیجـا  شـود،  یقانون به اشخاص داده م نیکه مطابق ا ی) هر حق4
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حقـوق   ریبـه او داده شـده بـود). سـا     نیقـوان  ریاستفاده از آب خواهد شد (که طبق سـا 
 عبارتند از: 

 استفاده از آب  ایحق برداشت  -

 انحراف آب ایحق سد کردن  -

 آب تیفیبر ک ریمجوز تاث -

 آب انیاز جر یحق برداشت مقدار خاص -

 خاص تیفیآب با هر ک انیجر افتیحق در -

 .یآب سازهحفظ هرگونه  ای حق ساخت، اداره -

 

 آب تیریمد يراهبردها :2 فصل

مناسـب منـابع آب    تیریمـد  يراهبردهـا  شـرفت یتوسـعه و پ  یفصل بـه بررسـ   نیا
 .پردازد یم

 منابع آب یمل ي: راهبردها1 بخش

پـس از   شـرفت یپ نی. اپردازد یمنابع آب م یراهبرد مل یجیاول به توسعه تدر بخش
 يرا بـرا  یمنـابع آب، چـارچوب   یبا جامعه محقق شـده اسـت. راهبـرد ملـ     ریمشورت وز

 نیـ . اکنـد  یو کنترل منابع آب کل کشور مشخص م تیریحفاظت، استفاده، توسعه، مد
 ایـ  يا مطابق آن آب به صـورت منطقـه   که کند یم جادیرا ا یچارچوب نیچن راهبردها هم
منابع آب هـر   ی. راهبرد ملشود یم تیریشده آب) مد فی(در مناطق تعر زیدر حوضه آبر

مقامات و  هیکل يراهبردها برا نی. اردیقرار گ يمورد بازنگر یبه شکل رسم دیبا یاز گاه
 االتباع است. قانون) الزم نیموسسات مسئول (از نظر ا
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 منابع آب یاستقرار راهبرد مل -5 ماده

را در روزنامـه   منـابع آب  یراهبـرد ملـ   کیـ زمان ممکن،  نیتر عیدر سر دیبا ری) وز1
 منتشر کند. یرسم

مشـخص   ،قابل بررسی است  که راهبردها در آن آدرسی دیبا یاعالن عموم نی) در ا2
 شود.

منابع آب محافظت، اسـتفاده، توسـعه،    یمطابق با راهبرد مل دی) منابع آب کشور با3
 و کنترل شوند. تیریمد

 منابع آب: ی) راهبرد مل4

 خواهد شد. جادیو در مراحل مختلف در طول زمان ا یجیو تدر يا به صورت مرحله -

 .ردیقرار گ يدر فواصل پنج ساله مورد بازنگر دیبا -

آن، مطـابق   يهـا  از مولفه کیهر  ایمنابع آب  یقبل از انتشار راهبرد مل دیبا ری) وز5
 ماده : نیا 1بند 

 باشد: ریمنتشر کند که شامل موارد ز یدر روزنامه رسم يا هیو اطالع هی) اعالمالف

 مورد نظر. يها مولفه ای يشنهادیپ ياز راهبردها يا خالصه -

 ینظـارت و بازرسـ   يآن برا يها مولفه ای يشنهادیپ يکه راهبردها آدرسی انیب -
 در دسترس باشند.

ــار - ــرا خیمشــخص کــردن ت ارســال نظــرات در خصــوص  يو زمــان مشــخص ب
روز پـس از انتشـار    90کمتـر از   دیزمان نبا نیآن. ا يها مولفه ای يشنهادیپ يراهبردها

 باشد. یآگه

و انجـام   هیـ جلب توجه عالقمنـدان بـه اطالع   يبرا ي) در نظر داشتن اقدامات بعدب
 .داند یانجام آن را الزم م ریکه وز یدادن اقدامات
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 کیمشخص شده در بند  خیدر تار ) درنظر داشتن تمام نظراتپ

 منابع آب یراهبرد مل يمحتوا -6 ماده

 : 5طبق ماده  دیمنابع آب با ی) راهبرد مل1

 یسـازمان  بـات یو ترت ریوز يها هیها و رو ها، دستورالعمل ) راهبردها، اهداف، برنامهالف
 اسـت یدر چـارچوب س  دیـ و کنترل منابع آب با تیریحفاظت، استفاده، توسعه، مد يبرا

 انجام شود: ریبه اهداف ز یابی دست يدولت مربوطه برا

 قانون نیاهداف ا -

مقـرر   1997قانون خـدمات آب    9که در بخش  ياجبار یهرگونه استاندارد مل -
 شده است.

 است: يضرور ری) فراهم کردن موارد زب

ـ   ییو شناسا رهیالزامات ذخ دیدر صورت لزوم با - خـاص   طیکـه شـرا   یمنـابع آب
 ، مشخص شود.دارند

 .یالملل نیحقوق و تعهدات ب -

 انجام شود. ندهیشده آب در آ ینیب شیپ يازهاین نیتأم يبرا دیکه با یاقدامات -

 استفاده از آب. يراهبردها تیاهم -

 مشخص شود. دیآن با يآب و مرزها تیری) مناطق مدپ

 است. يآب ضرور ندهیو آ یفعل يازهای) برآورد نت

 مشخص شود. دیآب با تیریموجود در هر منطقه مد) مقدار کل آب ث

 فراموش شود. دینباآب  تیریمنطقه مد يکسر ای) مازاد ج

 منتقل شود. زیاز مناطق پرآب به مناطق کم آب در داخل حوضه آبر دی) آب باچ
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 شود. نیآب تدو يتقاضا تیریدر مورد حفظ آب و مد دی) اصول الزم باح

 نیـ منابع آب کـه در ا  يبند نظام طبقه قیاز طر دیآب با تیفی) اهداف مربوط به کخ
 شده، مشخص شود. ینیب شیقانون پ

 .ردیمدنظر قرار گ دیمنابع آب با تیریموسسات جهت مد جادی) اهداف اد

مشـخص   دیـ منـابع آب با  تیریموسسات مسئول در حـوزه مـد   نیب ی) رابطه داخلذ
 شود.

 کپارچـه یبه صـورت جـامع و    دیآب با تیریدرون منطقه مد زیحوضه آبر تیری) مدر
 شود. جیترو

 : دیبا ری)، وز1آب (مطابق بند  تیریمنطقه مد نییدر تع -3

 را مشخص کند. زیحوضه آبر ي) مرزهاالف

 بزند.  یو اجتماع يتوسعه اقتصاد يالگوها می) دست به ترسب

 را مدنظر داشته باشد. ي) کارآمدپ

 توجه داشته باشد. ) به منافع مشترك در منطقه مورد نظرت

 منابع آب یمل يها اعمال اثر بر راهبرد -7 ماده

 یقـانون  فیوظـا  يهنگام اجرا دیآب با تیریمد نهاد کیو  ینهاد دولت رکل،یمد ر،یوز
 منابع آب توجه کرده و به آن اثر ببخشند.   یمل يخود به راهبردها

 زیحوضه آبر تیریمد ي: راهبردها2 بخش

 يراهبردهـا  جیتا به تدر کند یرا ملزم م زیحوضه آبر تیریمد يهمه نهادها ،2 بخش
 زیـ حوضـه آبر  تیریمد يرا در منطقه خود توسعه دهند. راهبردها زیحوضه آبر تیریمد
راهبردهـا، نهـاد    نیـ ا نیمنابع آب سـازگار باشـد. در رونـد تـدو     یمل يبا راهبردها دیبا
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منـد   مختلـف و افـراد عالقـه    نفعـان  يب بـا ذ در مورد مسائل مربـوط بـه آ   دیبا یتیریمد
 یهرازچنـدگاه  دیـ کـه با  زیـ حوضـه آبر  تیریکرده و به توافق برسد. راهبرد مد يهمکار

 تیریخواهد بود. راهبـرد مـد   زیآب ن صیطرح تخص کیشامل  رد،یقرار گ يمورد بازنگر
توسـعه،   ه،مـوارد مربـوط بـه حفاظـت، اسـتفاد      هیـ با در نظر گرفتن کل دیبا زیحوضه آبر

 یآب به کاربران موجـود و احتمـال   صیتخص يرا برا یو کنترل منابع آب، اصول تیریمد
 کند. نییتع

 زیحوضه آبر تیریمد يراهبردها جادیا -8 ماده

در نظـر گرفتـه شـده)، موظـف اسـت       7(که در فصـل   زیحوضه آبر تیرینهاد مد -1
و کنتـرل منـابع    تیریحفاظت، استفاده، توسعه، مد يرا برا زیحوضه آبر تیریراهبرد مد

انتشار مفاد راهبردها  قیکار از طر نیخود اعالم کند. الزم است ا تیریآب در منطقه مد
 انجام شود. یدر روزنامه رسم

 و اعمال راهبردها مشخص شود. یمحل بازرس ینشان دیاعالن با نیدر ا -2

 :دیبا زیحوضه آبر تیریراهبرد مد -3

 شود. جادیدر طول زمان ا یجیو تدر يا صورت مرحلهبه  -

 .ردیقرار گ يساله مورد بازنگر 5در فواصل  -

نظـر   ریـ ز دیـ مربوط بـه آن با  يها از مولفه کیو هر  زیحوضه آبر تیریراهبرد مد -4
 شود. نیتدو ریوز

از  کیـ و هـر   زیـ حوضـه آبر  تیریاز انتشار راهبرد مد شیمطابق بخش نخست، پ -5
 :دیمربوط به آن با يها مولفه

 باشد: ریشامل موارد ز دیبا یآگه نیمنتشر شود. ا یدر روزنامه رسم یآگه کی) الف

 مولفه مورد نظر ای زیحوضه آبر تیریمد يشنهادیاز راهبرد پ يا خالصه میتنظ -
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و اجـرا   یبازرسـ  يمورد نظر برا يها مولفه ای يشنهادیکه راهبرد پ آدرسیذکر  -
 در دسترس است.  

آن،  يهـا  مولفـه  ایـ  يشـنهاد یدر مـورد راهبـرد پ   یدعوت از ارسال نظرات کتب -
روز  90کمتـر از   توانـد  ینم خیتار نیارسال نظرات. ا يمشخص برا خیو تار ینشان نییتع

 باشد.   یپس از انتشار آگه

 یگهـ آ يجلـب توجـه عالقمنـدان بـه محتـوا      يبـرا  ي) درنظرداشتن اقدامات بعدب
انجـام آن را الزم   زیـ حوضـه آبر  تیریکـه نهـاد مـد    یمنتشر شده و انجام دادن اقـدامات 

 .داند یم

 از آن. شیپ اینظرات ارسال شده در زمان مقرر  هی) توجه به کلپ

 زیحوضه آبر تیریراهبرد مد يمحتوا -9 ماده

 :دیبا زیحوضه آبر تیریمد راهبرد

شـده)،   ینـ یب شیپـ  3منـابع (کـه در فصـل     تیفیمنابع آب، ک يبند ) اهداف طبقه1
 .ردیرا در نظر بگ یالملل نیو در صورت لزوم، تعهدات ب رهیالزامات ذخ

 منابع آب نباشد. ی) در تعارض با راهبرد مل2

 زیـ حوضـه آبر  تیریاداره مد يها هیها و رو ها، دستورالعمل ) راهبردها، اهداف، برنامه3
آب  تیریو کنتـرل منـابع آب در منطقـه مـد     تیریحفاظت، استفاده، توسعه، مد يرا برا

 کند. نییخود تع

و خـدمات   یاهیـ وهوا، پوشش گ آب ن،یزم يکاربر ،یشناس تیجمع ،یشناس نی) زم4
 .ردیخود را در نظر بگ تیریدر منطقه مد یآب

 نیهسـتند. همچنـ   23آب باشد که مشمول ماده  صیتخص يها ) دربردارنده برنامه5
 .ردیآب در نظر بگ صیتخص يبرا 27را با توجه به عناصر ذکر شده در ماده  یاصول دیبا



 
 

 

 21 

 : قانون ملی آب آفریقا جنوبی1فصل 

 

از جملـه برنامـه    نیقـوان  ریمربوطه را که براسـاس سـا   يا منطقه ای ی) هر برنامه مل6
 . ردیشده، در نظر بگ نیتدو1997که مطابق قانون خدمات آب  يا توسعه

 خود سازد. یتیرینطقه مدمنابع آب در م تیری) مردم را قادر به مشارکت در مد7

 .ردیآب را در نظر بگ یو آت یکنندگان فعل و انتظارات مصرف ازهای) ن8

 کند. نییرا تع سیالزم جهت تاس نهادهاي) 9

 زیحوضه آبر تیریمد يها و مشاوره در رابطه راهبردها دستورالعمل -10 ماده

حوضـه   تیریمـد  يراهبردهـا  يساز آماده يرا برا ییها دستورالعمل تواند یم ریوز -1
 صادر کند.  زیآبر

بـا   دیـ بخـش با  نیـ ا یتیرینهاد مد ز،یحوضه آبر تیریمد يتوسعه راهبردها يبرا -2
 مشورت کند: ریموارد ز

  ری) وزالف

 زیـ حوضـه آبر  تیریراهبـرد مـد   ياجـرا  ایـ که به محتوا، اثراث و  ی) هر نهاد دولتب
 عالقمند است.

 ها: آن ندهینما يها سازمان ای) هر شخص پ

 ایـ  گـذارد  یمـ  ریآب تاث تیریآنان بر منابع آب موجود در حوزه مد يها تیکه فعال -
 باشد. رگذاریممکن است بر آن تاث

 عالقمند است. زیحوضه آبر تیریراهبرد مد ياجرا ایکه به محتوا، اثراث و  -

مـوارد   هیـ ، کل8مطـابق مـاده    یقبل از انتشار آگه دیبا زیحوضه آبر تیرینهاد مد -3
مـوارد شـامل    نیـ برسـاند. ا  ریـ وز دییحوضه را به اطالع و تا تیریراهبرد مد يشنهادیپ

 است: ریموارد ز
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 استیس ی) مطرح شدن موارد اساسالف

 موضوع: نیمربوط به ا ی) به وجود آمدن سواالتب

 یدولت ينهادها ریاداره و سا نیرابطه ب -

 ياجـرا  ایـ مربـوط بـه آنـان در توسـعه      يهـا  و نقـش  یدولتـ  ينهادهـا  نیرابطه ب -
 مذکور يراهبردها

 زیحوضه آبر تیریمد ياعمال اثر بر راهبردها -11 ماده

خـود بـه    یقـانون  فیهنگـام انجـام وظـا    دیـ با زیـ حوضـه آبر  تیریو سازمان مد ریوز
 شده، جامه عمل بپوشانند. میتنظ بخش نیکه مطابق ا زیحوضه آبر تیریمد يراهبردها

 

 حفاظت از منابع آب :3 فصل

از منابع آب اساسا به استفاده، توسعه، حفاظت، مدیریت و کنترل آن مربوط  حفاظت
را در نظر گرفته کـه بـا هـدف     یفصل مجموعه اقدامات نیا 3و  2، 1 يها . بخششود یم

اقـدامات قـرار اسـت در     نی. ارندیگ یجانبه از منابع آب انجام م از حفاظت همه نانیاطم
توسـعه   زیحوضه آبر تیریمنابع آب و مد یمل يبردهادر چارچوب راه جیبه تدر 2فصل 

منابع آب و  اصالح اثـرات   یاز آلودگ يریمربوط به اقدامات جلوگ 5و  4 يها . بخشابدی
 است. یآلودگ

 منابع آب يبند : نظام طبقه1 بخش

منابع  يبند توسعه نظام طبقه یعنی ،حفاظت ندیمرحله نخست در فرآ ،بخشدر این 
 يرا بـرا  ییها هیها و رو نظام، دستورالعمل نی. اکند یرا مشخص م ریآب کشور، توسط وز

 .دهد یطبقات مختلف منابع آب ارائه م نییتع
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 يبند نسخه نظام طبقه -12 ماده

منـابع آب ارائـه کنـد.     يبند طبقه يرا برا یبودن، نظام یبه محض عمل دیبا ریوز -1
 :دیبا يبند نظام طبقه نیا

طبقـات مختلـف منـابع آب     نیـی تع يمناسب را بـرا  يها هیها و رو ) دستورالعملالف
 کند. جادیا

 :دیشده با جادی) با توجه به هر طبقه اب

 آب مشخص شود. رهیذخ يها روش -

 جـاد یگان اکننـد  آب مصـرف  تیـ فیالزامـات ک  نیتام يبرا ییها تا حد امکان، روش -
 .دیایآب به وجود ب یعیطب يها یژگیدر و یقابل توجه رییتغ که نیشود؛ بدون ا

شـود.   نیـی تع نیمسـتقر در زمـ   ایـ  يجـار  يهـا  تیفعال يموارد استفاده از آب برا -
 يکـه بـرا   یشـوند. در صـورت   میمحافظت از منابع آب تنظ يبرا دیمذکور با يها تیفعال

 .شوند یحفاظت از منابع آب مضر باشند، ممنوع م

و کنتـرل منـابع آب را    تیریمربوط به حفاظت، استفاده، توسعه، مـد  گری) موارد دپ
 فراهم کند. ریمطابق دستور وز

 منابع تیفیمنابع آب و اهداف ک يبند : طبقه2 بخش

موجـود در قسـمت    يبنـد  موظف است با استفاده از نظام طبقه ریبخش، وز نیا طبق
منابع،  تیفیمنابع آب بپردازد. هدف از ک يبند و طبقه تیفیاهداف، ک نیینخست، به تع

منـابع   تیـ فیاهـداف ک  نیـی منابع آب مربوطه است. در تع تیفیروشن ساختن مفهوم ک
به توسـعه و اسـتفاده از    ازیطرف و ن کیآب از  عمناب يداریبه حفاظت و پا ازین نیب دیبا

از استقرار نظام  شیپباید توازن مناسب برقرار شود. مقررات موجود،  گریف دها از طر آن
 يبنـد  شـدند. پـس از طـرح طبقـه     نیمنابع آب تدو تیفیو اهداف ک یرسم يبند طبقه
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هـا   آن از يرویـ نهادهـا و موسسـات ملـزم بـه پ     هیـ کل ،یمنابع آب تیفیمنابع و اهداف ک
قـانون   نیـ از مقـررات ا  دیـ با فـه یموجود در هنگام انجام وظ ي. مقامات و نهادهاهستند

 کنند. تیتبع

 منابع تیفیمنابع آب و اهداف ک يبند  طبقه نییتع -13 ماده

بـا توجـه بـه     دیبا ریمنابع آب، وز يبند به محض امکان، پس از صدور طرح طبقه -1
 تیـ منـابع آب بـا اهم   هیکل يرا برا ریموارد ز ،یدر روزنامه رسم یبا صدور آگه 4بخش 

 کند: نییتع

 موجود يبند طبقه مطابق با نظام طبقه کی) الف

 شده در بند الف. نییمنابع مطابق با طبقه تع تیفی) اهداف کب

 تیـ فیکـه اهـداف ک   ییایمنطقه جغراف دی) با1منتشر شده (مطابق بند  یدر آگه -2
بـه   یابیدسـت  يالزم بـرا  طیبه شرا دیبا نیذکر شود. همچن شود، یمنابع در آن اعمال م

 توجه شود. زیاعمال آن ن خیاهداف و تار

 مربوط است: ریبه موارد ز 1شده در بند  نییاهداف تع -3

 رهی) ذخالف

 آب انی) جرب

 ) سطح آبپ

 ) وجود و غلظت مواد خاص در آبت

 يا هیحاش ستگاهیمنبع آب و رودخانه و ز تیفیو ک ها یژگی) وث

 انیآبز عیو توز ها یژگی) وج
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که ممکن است بر مقدار آب  ینیزم ای يا رودخانه يها تیفعال تیممنوع ای می) تنظچ
 بگذارد. ریآن تأث تیفیک ایموجود 

 منبع آب موردنظر. يها یژگیو ری) و ساح

با توجه بـه هـر منبـع     دیبا ریمنابع، وز تیفیاهداف ک ای يبند طبقه جادیقبل از ا -4
 آب:

 منتشر کند. یدر روزنامه رسم یآگه کی) الف

 يشـنهاد یمنابع پ تیفیاهداف ک ای يبند در مورد طبقه یارسال نظرات کتب ي) براب
ارسـال   یو نشـان  خیتـار  دیـ با ن،یاز افراد مختلف و عالقمند دعوت به عمل آورد. همچنـ 

روز از  60کمتر از  تواند یارسال نظرات مختلف نم ينظرات مشخص شود. موعد مقرر برا
 باشد. یانتشار آگه

منتشر شـده، در   یآگه يجلب توجه عالقمندان به محتوا يرا برا ي) اقدامات بعدپ
 را انجام دهد. يو اقدامات ضرور ردینظر گ

 از آن توجه کند. شیپ اینظرات ارسال شده در زمان مقرر  هی) به کلت

 منابع تیفیاهداف ک ای يبند طبقه هیاول نییتع -14 ماده

 که: یتا زمان -1

 ایشود  جادیمنابع آب ا يبند طبقه يابر ی) نظامالف

 شود، نییمنابع تع تیفیاهداف ک ایطبقه از منابع آب  کی) ب

از  یبخشـ  ایـ تمـام   يرا برا یمنابع مقدمات تیفیاهداف ک ای يبند طبقه تواند یم ریوز
 کند. جادیمنبع آب ا کی

 .شود یم یمقدمات میتصم نیگزیجا 13مطابق ماده  میتصم کی -2
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 منابع تیفیمنابع آب و اهداف ک يبند اعمال اثر بر طبقه -15 ماده

 ماتیتصـم  هیـ خـود بـه کل   یقانون فیکل موظف است هنگام انجام وظا ریمد ای ریوز
 منابع جامه عمل بپوشاند. تیفیمنابع آب و اهداف ک يبند طبقه

 رهی: ذخ3 بخش

 میبخش بـه دو قسـمت تقسـ    نی. اپردازد یمنابع آب م رهیسوم به موضوع ذخ بخش
 يازهـا ین هیـ اول رهیـ . ذخیسـت یز طیمحـ  رهیـ ) ذخ2 یانسـان  يازهاین رهی) ذخ1: شود یم

مـدنظر قـرار    شـود،  یمـ  نیمنبـع آب تـأم   قیـ افراد را که از طر یاساس يازهاین ،یانسان
 رهیـ است. ذخ یغذا و بهداشت شخص هیته دن،یآشام يشامل آب برا ازهاین نی. ادهد یم

 نیـ اسـت. ا  یآبـ  يهـا  ستمیحافظت از اکوس يبرا ازیمربوط به آب مورد ن یستیز طیمح
آب موجود در منبع اشاره دارد و بسته بـه طبقـه منبـع آب،     تیفیو ک تیمبحث به کم

 ماز منـابع آب اعـال   یبخش ایهمه  رهیموظف است در مورد ذخ ریبود. وز متفاوت خواهد 
خواهـد   نیـی آن تع يبـرا  هیاول رهینشده باشد، ذخ يبند هنوز طبقه ینظر کند. اگر منبع
از آن خواهندشـد   تیـ منبع آب، همگان موظف به تبع يبرا رهیذخ نییشد. به محض تع

 منبع). تیفیو ک يبند (درست مانند مبحث اهداف طبقه

 رهیذخ نییتع -16 ماده

 را در روزنامـه  یطبقـه منبـع آب، آگهـ    نیـی به محض امکان بعـد از تع  دیبا ریوز -1
 کند. نییاز منبع آب تع یبخش ایتمام  يآب را برا رهیمنتشر کند و ذخ یرسم

 :دیبا رهیذخ زانیم نییتع -2

 آورده شده). 13طور که در ماده  منبع آب باشد (همان يبند ) مطابق با طبقهالف

 ره،یـ ذخ ياز اجـزا  کیـ هـر   يحاصل شود کـه بـرا   نانیباشد که اطم يا گونه ) به ب
 است.   در نظر گرفته شده یکاف نهیهز
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 :دیبا ریوز ره،یذخ نییقبل از تع -3

 منتشر کند. یرا در روزنامه رسم ی) آگهالف

منتشر شـده، در   یآگه يجلب توجه عالقمندان به محتوا يرا برا ي) اقدامات بعدب
 را انجام دهد. يو اقدامات ضرور ردینظر گ

 از آن توجه کند. شیپ اینظرات ارسال شده در زمان مقرر  هی) به کلت

 رهیذخ هیاول نییتع -17 ماده

 يا تنهـا طبقـه   ایـ منابع آب ارائه نشـده   يبند طبقه يبرا یکه نظام یتا زمان ریوز -1
 منبع آب مشخص شده: کی يبرا

 انجام دهد یمقدمات رهیاز منابع، ذخ یبخش ایکل  يبرا تواند یم ) الف

 را انجام دهد. یماتمقد رهیقبل از مجوز استفاده از آب، ذخ دی) باب

 .شود یم اولیه میتصم کی نیگزی) جا16(مطابق ماده  دیجد میتصم کی -2

 رهیاعمال اثر بر ذخ -18 ماده

 هیـ خود به کل یقانون فیموظف است هنگام انجام وظا ینهاد دولت ایکل  ریمد ای ریوز
 آب جامه عمل بپوشاند. رهیذخ ماتیتصم

 یاز آلودگ يریشگی: پ4 بخش

توجـه دارد   یتیبه وضع ژهیبخش به و نی. اپردازد یم یاز آلودگ يریشگیبه پ 4 بخش
 تیـ فعال جـه یممکـن اسـت در نت   ی. البته آلودگدهد یمنبع آب رخ م کیدر  یکه آلودگ

آن را کنتـرل   ایـ مورد نظـر اسـت    نیکه مالک زم یاتفاق افتاده باشد. شخص نیزم يرو
 یاسـت کـه از بـروز آلـودگ     یاقـدامات  نجـام و تحت تصرف خـود دارد، مسـئول ا   کند یم
خـود را موظـف    زیـ حوضـه آبر  تیریکند. اگر اقدامات انجام نشود، سازمان مد يریشگیپ
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سازمان در صـورت   نیانجام دهد. ا یاز آلودگ يریجلوگ يکه اقدامات الزم را برا داند یم
معقـول   يهـا  هنیهز هی. سازمان مذکور کلدیآ یدر صدد جبران اثرات آن برم یبروز آلودگ

 .کند یرا جبران م یافراد مسئول آلودگ يشده از سو جادیا

 یو کنترل اثرات آلودگ يریشگیپ -19 ماده

آن را به تصـرف خـود    ایدارد  اریرا در اخت نیکه کنترل زم یشخص ن،یمالک زم -1
 يریـ گ شیپ يو معقول را برا یاقدامات منطق هیکل دیبا کند، یدرآورده و از آن استفاده م

 به کار ببندد. یتکرار آلودگ ایاز ورود، ادامه 

 است: ریشامل موارد ز 1اقدامات مذکور در بند  -2

 یآلودگ جادیا ندیفرآ ایکنترل هرگونه عمل  ای) توقف، اصالح الف

 پسماند تیری) مطابقت با اصول استاندارد و مدب

 ها ندهیاز حرکت آال يری) جلوگپ

 یبردن منبع آلودگ نی) از بت

 یجبران اثرات آلودگ) ث

 منبع آب. هیدر بستر و حاش یبردن اثرات هرگونه آلودگ نی) از بج

را که از انجام اقـدامات مـذکور سـرباز     یشخصهر  ز،یحوضه آبر تیریسازمان مد -3
 :کند یم ریبزند، مجبور به اعمال ز

 مشخص خیتار کی) انجام اقدامات خاص قبل از الف

 اقدامات انجام ي) تالش مجدانه براب

 از موعد مقرر شیها پ آن لی) تکمپ
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آن را به طـور نـاقص    اینکند  يرویپ 3از دستورالعمل مندرج در بند  یاگر شخص -4
اصـالح اوضـاع    يرا برا ياقدامات ضرور تواند یم زیحوضه آبر تیریاجرا کند، سازمان مد

 انجام دهد.

متحمـل   يها نهیتمام هز تواند یم زیحوضه آبر تیری، سازمان مد6با توجه به بند  -5
 کند: افتیدر ریو جداگانه از اشخاص ز بیخود را) به ترت تیفعال جهیشده (در نت

 یآلـودگ  جادیدر ا میرمستقیو غ میبه طور مستق ایکه مسئول بوده  ی) هر شخصالف
 مشارکت داشته است.

او  نیکـه در آن زمـان جانشـ    یکس ایرخ داده  یکه آلودگ یدر زمان نی) مالک زمب
 است. بوده

که در آن زمان حق استفاده از  یهر شخص ای کند یرا کنترل م نیکه زم ی) شخصپ
 است. را داشته نیزم

 کند. يرینتوانسته از ورود خسارت جلوگ يانگار که با سهل ی) هر کست

که بـه نظـر خـودش     يگریاز هر شخص د تواند یم زیحوضه آبر تیریسازمان مد -6 
را  هـا  نـه یکرده و پرداخـت هز  تیسود برده، شکا 4مندرج در بند  مقصر است و از موارد

 مطالبه کند.

ممکـن   ها نهیهز نیباشد. ا یمعقول و منطق دیبا 6موضوع دعوا در بند  يها نهیهز -7
 محدود نشده باشد. ییاجرا يها نهیکار و هز يروین يها نهیاست به هز

 دیبا زیحوضه آبر تیرینفر مسئول باشد، سازمان مد کیاز  شیب 8اگر مطابق بند  -8
از مقصران، فرصت اظهارنظر بدهد و پس از اسـتماع نظراتشـان    کیبنا به درخواست هر 

ها در قبال پرداخت کل  آن یتضامن تیمسئول ،يبند میتقس نیکند. ا میرا تقس تیمسئول
 .برد ینم نیرا از ب ها نهیهز
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 ي: حوادث قهر5 بخش

 يا اسـت؛ ماننـد حادثـه    يحادثه قهر کیمنابع آب در اثر  یبه آلودگ مربوط 5 بخش
 طیاصالح شـرا  تی. مسئولشود یماده مضر به منبع آب م کیو ورود  ختنیکه منجر به ر

ماده مربوطـه اسـت. در صـورت عـدم اقـدام، سـازمان        ایبه عهده شخص مسئول حادثه 
به وجود آمده را جبـران   يها نهیو هز دهد یاقدامات الزم را انجام م زیحوضه آبر تیریمد
 .کند یم

 يکنترل حوادث قهر -20 ماده

 کیـ آن  یاست که در ط يرخداد ایشامل هر اتفاق » حادثه«بخش لفظ  نیدر ا -1
 ماده:

 ای کند یمنبع آب را آلوده م -الف

 منبع آب دارد. يبر رو یمخرب ریتأث -ب

 است که: یشخصر دربردارنده ه» شخص مسئول«بخش عبارت  نیدر ا -2

 ) مسئول حادثه است.الف

 نقش داشته. یاست که در آلودگ يا  ) مالک مادهب

 داشته است. اری) در زمان حادثه، کنترل ماده موثر را در اختپ

پـس از   دیـ آگاه از آن با شخصهر  ایدر حادثه  ریمسئول، هر شخص درگ شخص -3
 اطالع دهد: ربط يکسب اطالع، در اسرع وقت موضوع را به مراجع ذ

 يدار ) اداره امور منابع آب و جنگلالف

 مربوطه یاداره آتش نشان ای یجنوب يقایآفر سی) خدمات پلب

 مربوطه زیحوضه آبر تیری) سازمان مدج
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 :دیمسئول با شخص -4

 مهار و به حداقل رساندن اثرات حادثه انجام دهد. ي) تمام اقدامات الزم را براالف

 را انجام دهد. ي) اقدامات پاکسازب

 ) اثرات حادثه را برطرف کند.پ

کتبـا   ایـ شفاها  تواند یم زیحوضه آبر تیریسازمان مد رایرا انجام دهد؛ ز ی) اقداماتت
 در موعد مقرر اقدام کند. میبه صورت مستق

شـود. در   دییـ تأ یروز بـه صـورت کتبـ    14رف ظـ  دیـ با یدستورالعمل شفاه کی -5
 .شود یم بیصورت عدم لغو تصو

 که: یدر صورت -6

 ایکند،  يرویبه طور ناقص پ اینکند  يروی) شخص مسئول از دستورالعمل پالف

 ) دادن دستور به موقع به شخص مسئول ممکن نباشد،  ب

انجـام دهـد.    دانـد،  یرا که الزم م یممکن است اقدامات زیحوضه آبر تیریمد سازمان
 اقدامات عبارتند از: نیا

 به حداقل رساندن اثرات حادثه -

 ياتخاذ اقدامات پاکساز -

 جبران اثرات حادثه -

 جـه یمتحمـل شـده (در نت   يها نهیتمام هز تواند یم زیحوضه آبر تیریسازمان مد -7
 کند. افتیو جداگانه از اشخاص مسئول در بیخود) را به ترت تیفعال

ممکـن   هـا  نـه یهز نیباشد. ا یمعقول و منطق دیبا 7مورد ادعا در بند  يها نهیهز -8
 محدود نشده باشد. ییاجرا يها نهیکارگر و هز يها نهیاست به هز
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که بـه نظـر خـودش     يگریاز هر شخص د تواند یم زیحوضه آبر تیریسازمان مد -9
را  هـا  نـه یکرده و پرداخـت هز  تیسود برده، شکا 8مقصر است و از موارد مندرج در بند 

 مطالبه کند.

 استفاده آب -4 فصل

منـابع آب   تیریدرمورد مد یتام دولت مل اریو اخت یکل تیقانون بر اصل  مسئول نیا
). یاز آب در جهت منافع عموم دیعادالنه و استفاده مف صیبنا شده است (از جمله تخص

زآب، مجـاز بـه اسـتفاده از آن    شخص فقط در صورت دارا بودن حـق اسـتقاده ا   نیبنابرا
قـانون برخـوردار اسـت. اشـکال      نیـ ا لیدر ذ ییت باالیفصل از اهم نیرو ا نیاست. از ا

فصل مـورد   نیدر ا لیحق استفاده از آب) به تفص يگوناگون مجوز و عدم وجود آن (برا
 قرار گرفته است. یبررس

 ی: اصول کل1 بخش

. استفاده از آب بـه شـکل   کند یاستفاده از آب وضع م يرا برا یبخش مقررات کل نیا
 انیکردن آب، اقدامات کاهنده جر رهیشده است که شامل برداشت و ذخ فیگسترده تعر

 ریکه بـر منبـع آب تـاث    ییها تیکنترل شده (فعال يها تیو دفع پسماند، فعال هیآب، تخل
مشخص و  لیبه دال ینیرزمیز يها بردن آب نیب زا ،پیکره آبی ریی)، تغگذارند یمخرب م

 1 وستیدر پ که نیمجوز است؛ مگر ا ازمندیاستفاده از آب ن ی. به طور کلشود یم حیتفر
 نیمقـام مسـئول داشـتن مجـوز را الزم ندانـد و صـراحتا چنـ        کیـ  ایذکر شده باشد و 

کنـد. در وضـع    دمقام مسئول را محـدو  اراتیاخت تواند یم ریرا ممکن بداند. وز یموضوع
 ییایـ منابع مختلف آب، طبقات منابع آب و مناطق جغراف نیممکن است ب ریرات، وزمقر

 تفاوت قائل شود.
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 استفاده از آب -21 ماده

 است: ریقانون، استفاده و مصرف آب شامل موارد ز نیبا توجه به هدف ا -1

 ) برداشت آب از منبع آبالف

 آب رهی) ذخب

 آب انیانحراف جر ای) سد کردن پ

 شود. 36آب مندرج در ماده  انیکه باعث کاهش جر يمشارکت در کار) ت

 شده کنترل تیفعال کی) انجام ث

 ایـ لولـه، کانـال، فاضـالب     قیـ آن به منبـع آب از طر  يآب حاو ایپسماند  هی) تخلج
 گرید يمجراها

 ) دفع پسماند به شکل موثر بر منبع آبچ

بـرق   دیتول يندهایپسماند حاصل از فرآ يکه حاو يا گونه پسماند در آب؛ به) دفع ح
 باشد.

 پیکره آبی کی اتیخصوص ای ریها، مس بستر، حوضچه ریی) تغخ

 ایـ  تیـ ادامـه فعال  يکـه بـرا   یدر صورت ینیرزمیدفع آب ز ای هیبردن، تخل نی) از بد
 افراد الزم باشد یمنیا

 .یحیاهداف تفر ي) استفاده از آب براذ

 استفاده مجاز آب -22 ماده

 است: ریاستفاده مجاز از آب شامل موارد ز -1

 از آب استفاده کند؛ اگر: تواند یم یمجوز ندارد ول شخص) الف

 او به وجود آمده باشد. يبرا 1 وستیامکان استفاده از آب طبق پ -



 
 

 

 34 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 شود. یتلق یاو قانون يادامه استفاده از آب برا -

 را به او داده باشد. يا هاجاز نیمقام مسئول چن کی -

 قانون) ممکن شده باشد. نی(مطابق ا ی) اگر استفاده از آب توسط مجوز قانونب

 نظر کرده باشد. صرف 3) اگر مقام مسئول از مجوز موجود در بند پ

 :کند یاستفاده م 1که از آب مطابق بند  یشخص -2

 مجاز مربوطه استفاده کند و از حدود آن تجاوز نکند. طیاز آب مطابق شرا دی) باالف

ــ) از نظــر اب ــانون  نی ــق ــل اجــرا  ای ــانون قاب و  تیتحــت محــدود يگــرید يهــر ق
 موارد باشد. نیتابع ا دیقرار دارد که با یمختلف يها تیممنوع

 تیریبـا هرگونـه اسـتاندارد مـد     دیـ فاضـالب با  ایدفع پسماند  ای هی) در مورد تخلپ
 طیشـرا  کـه  نیمطابقت داشته باشد؛ مگر ا 26مقرر در بند  تیریمد يها وهیش ای عاتیضا

 کند. جابیموضوع را ا نیمجوز مربوطه، خالف ا

 آب را هدر دهد. دی) نبات

که آب از آن گرفتـه   یپسماند را به منبع يآب حاو ایهر گونه نشت، رواناب  دی) باث
مجوز مربوطه، خالف  ایمقام مسئول بر خالف آن دستور دهد  که نیشده برگرداند؛ مگر ا

 کند. ینیب شیامر را پ نیا

 ایـ مجـوز مصـرف آب    يقانون با اعطا نیاگر مقام مسئول متقاعد شود که هدف ا -3
الزامات مجوز اسـتفاده از آب   تواند یم شود، یم نی) تأمنیقوان ری(طبق سا گریهر مجوز د
 را رد کند.

توافـق   یدولتـ  ينهادهـا  ریبا سـا  تواند یمقام مسئول م ت،یع حاکمدر جهت مناف -4
 کند. بیترک گریمجوز د کیکند که الزامات مجوز استفاده از آب را با 

 که: یاستفاده از آب را مجاز اعالم کند. به شرط تواند یمقام مسئول م -5
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 شده باشد. جادیمنابع آب ا ی) راهبرد ملالف

 شده باشد. جادیدر رابطه با منبع آب مورد بحث ا زیحوضه آبر تیری) راهبرد مدب

 شده باشد. جادیمنابع آب ا يبرا يبند ) نظام طبقهپ

 شده باشد. نییمنبع آب مورد نظر تع يمنابع برا تیفی) طبقه و اهداف کت

 منبع آب مورد نظر مشخص شده باشد. رهی) ذخث

از آب را داشـته   درخواست صدور مجـوز اسـتفاده   32که مطابق ماده  یهر شخص -6
داده شده باشـد   یمجاز فعل زانیمجوز استفاده کمتر از م ایباشد و درخواست او رد شود 

 یخسـارات مـال   8و  7 يبا توجه به بنـدها  تواند یشود، م یمنته یامر به ضرر مال نیو ا
 وارد شده را مطالبه کند.

 :شود یمشخص م ریخسارت قابل پرداخت به طرق ز زانیم -7

 ی) قانون اساس3(25مطابق بند ) الف

 از آب موجود. یگرفتن هرگونه کاهش در استفاده قانون دهی) نادب

مقام مسئول بـه دادگـاه آب    میظرف شش ماه از تصم دیجبران خسارت با يادعا -8
 ارائه شود.

غرامـت   زانیـ مسئوالن جبران خسارت و م ایمسئول  نییتع تیدادگاه آب صالح -9
 .قابل پرداخت را دارد

 زانیـ گرفت که غرامت، قابل پرداخت اسـت و م  میدادگاه آب تصم که نیبعد از ا -10
روز  30با خواهان وارد مذاکره شده و ظرف  تواند یکرد، مقام مسئول م نییخسارت را تع
 اختصاص دهد. شخصجبران خسارت) آب الزم را به  يدادگاه، (به جا میپس از تصم
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 به هر مجوز افتهیمقدار آب اختصاص  نییتع -23 ماده

ـ    ریمنابع آب، وز یبا توجه به راهبرد مل -1 مقـام   کیـ را کـه   یقادر اسـت مقـدار آب
 .دیصادر کند، مشخص نما یآن مجوز کل يبرا تواند یمسئول م

مقـدار آب را بـه    توانـد  یمـ  ریـ نشده،  وز جادیمنابع آب ا یراهبرد مل که یتا زمان -2
 توانـد  یمسئول مـ  شخصاست که   يا مقدار همان اندازه نیکند. ا نییتع یشکل مقدمات

 آن مجوز صادر کند. يبرا

 نیـ ا 1کار بند  راه نیگزیجا دیبا یینها نییمنابع آب، تع یراهبرد مل جادیپس از ا -3
 ماده شود.  

 کند. تیگرفته شده را رعا  2و  1که مطابق بند  یمیهر تصم دیمقام مسئول با -4

آب موجود در منبع را در نظر  دیبا 2و 1 يمطابق بندها يریگ میهنگام تصم ریوز -5
 داشته باشد.

 يگریدر ملک د شده افتی ینیرزمیمجوز استفاده از آب ز -24 ماده

مالـک   تیوجود دارد، در صورت رضا ریکه در ملک غ ینیرزمیاستفاده از آب ز مجوز
 .شود یموجه اعطا م لیوجود دل ای نیزم

 استفاده آب يانتقال مجوزها -25 ماده

قـانون مجـاز بـه     نیـ کـه طبـق ا   یبه درخواست شخص تواند یآب م تیریمد نهاد-1
کـه   یطیخاص (شـرا  طیو مشروط به شرا یاست، اجازه موقت ياریآب ياستفاده از آب برا

از  یبخشـ  ایمذکور از کل  شخص) را صادر کند تا کند یم نییآب آن را تع تیریمد نهاد
را  يگـر یا اجازه استفاده آب در ملک مجاور دیهدف متفاوت استفاده کند  کی يآب برا

 هدف مشابه به دست آورد. ایهمان منظور  يبرا
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کـل   توانـد  یدارد، م ینیکه حق استفاده از منبع آب مربوطه را در هر زم یشخص -2
 کند. میتسل يگریاز آن را به د یبخش ایحق 

عـالوه بـر    دیـ مقـام مسـئول، حسـب مـورد با     ایآب  تیریمد نهادگزارش ساالنه  -3
 مربوط به هر مجوز باشد. اتیجزئ يقانون، حاو نیا ازیاطالعات مورد ن

 استفاده از آب يها نامه نیآئ -26 ماده

 باشد: ریکند که شامل موارد ز میرا تنظ ییها نامه نیآئ دیبا ریوز -1

 استفاده از آب. زانیم ای) محدود کردن هدف، روش الف

 و ثبت استفاده از منبع آب. يریگ ) کنترل، اندازهب

 ) ثبت هرگونه استفاده از آب توسط مقامات مسئول.پ

حاصـل   یآبـ  سـازه  يانداز از نصب و راه دیموردانتظار که با جهی) مشخص کردن نتت
 شود.

که  يدر موارد ؛یآب سازه يو نگهدار ریو تعم يردارب ساخت، نصب، بهره ،ی) طراحث
 مطلوب باشد. ای يمنبع آب ضرور کیمحافظت از  اینظارت بر هرگونه استفاده از آب 

و  يبـردار  سـاخت، نصـب، بهـره    ،یکه مجاز بـه طراحـ   يافراد يریکارگ به طی) شراج
هسـتند؛ بـه منظـور محافظـت از مـردم و حفاظـت از جـان و مـال          یآبـ  سازه ينگهدار
 ها. انسان

 انیـ جر ایـ منبـع آب   کیـ به منظـور محافظـت از    تیمنع هرگونه فعال ای می) تنظچ
 .يا هیحاش ستگاهیز ایرودخانه 

را  ییو درجه حـرارت پسـماندها   تیفیک ت،یپسماند که کم ياستانداردها نی) تدوح
اجازه ورود به منبع آب را داشته باشـند، مشـخص    ایدفع شوند  ای هیکه ممکن است تخل

 .کند یم
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 ایـ فاضـالب   هیتصـف  تیریمـد  يها روش قیاز طر دیکه با یجی) مشخص کردن نتاخ
 ها به منبع آب. اجازه ورود آن ایفاضالب و  هیآن حاصل شود؛ قبل از تخل يبند طبقه

اجـازه ورود   ایـ شده در منبـع آب   هیتخل پسماند لیو تحل هیبه نظارت و تجز ازی) ند
 مذکور. لیو تحل هینظارت و تجز يبرا ییها روش نیها به منابع و تدو آن

 مقررات صدور مجوز. يبرا یالزامات شکل نی) تدوذ

مقـررات شـامل    نیـ استفاده از آب؛ ا يمقررات معامالت مربوط به مجوزها نی) تدور
 :ستیاست اما محدود به آن ن ریموارد ز

 که طبق آن انجام معامالت مجاز است یطیشرا -

 شود یکه در آن معامله انجام م یطیشرا -

 انجام معامله یشکل ندیفرآ -

کاهش  يها تیفعال یآب به منظور بررس یمقدار حجم نییتع يها برا روش نی) تدوز
 ردیگ یانجام م ها نهیهز لیاستفاده از آب و تحم صیکار با هدف تخص نیا ان؛یجر

 یعموم دهیمزا ایمناقصه  قیآب از طر صیتخص يها مقرر کردن روش) ژ

 ) مقرر کردن:س

 به دست آوردن يها روش -

منبع آب مورد  تیفیهر مجوز بر ک یاحتمال ریتأث یابیو ارز ازیمندرجات مورد ن-
 نظر

را مدنظر قرار دهد: ریموارد ز دیبا 1بند  يها نامه نیآئ -2

 منابع مختلف آب و طبقات مختلف آن نی) تفاوت بالف

  ییایمناطق مختلف جغراف نی) تفاوت بب
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 خاص يگذار و مجازات يانگار ) جرمپ

 است: ریشامل موارد ز 1مختلف بند  يها بخش يها نامه نیآئ -3

 ها فاضالب هیقابل اعمال بر کل ی) مقررات عمومالف

 خاص آن يها یژگیر داشتن وخاص قابل اعمال بر هر فاضالب با در نظ  نامه نی) آئب

به مـوارد   ازیتمام مالحظات مربوطه از جمله ن دیبا ریوز ها، نامه نیآئ میهنگام تنظ -4
 :ردیرا در نظر بگ ریز

 از آب داریو پا ياستفاده اقتصاد جی) تروالف

 يا رودخانه ستگاهیز ایو حفاظت از منابع آب  رهی) ذخب

 آب هیرو یاز استفاده ب يری) جلوگپ

 یآب سازهاستفاده از آب و  تیریمد لیتسه) ت

 نظارت بر استفاده از آب و منابع آن لی) تسهث

 و جبران عوارض. لیتحم لی) تسهج

 صدور مجوز يبرا يو الزامات ضرور طی: مالحظات، شرا2 بخش

. شـود  یقانون مربـوط مـ   نیصادر شده مطابق ا یعموم يمجوزهابخش به صدور  نیا
 يبــرا طیشــرا پیوســتصــدور و  يمقامــات مســئول را در اعمــال نظــر بــرابخــش دوم، 

مجوزهـا   یاساسـ  يهـا  یژگـ یو نیچن بخش هم نی. اکند یم ییراهنما یعموم يمجوزها
 انیـ را ب یالحـاق  یطیشـرا  تیصدور و ماه يها موثر، اهداف و مکان یزمان يها مانند بازه

کـه تحـت پوشـش قـرار دارد را      یآبـ  تیفیک ایمجوز در دسترس بودن  ي. اعطاکند یم
 .کند ینم نیتضم
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 یعموم يمجوزهامالحظات مربوط به صدور  -27 ماده

از  رد؛یتمام عوامل مربوطه را در نظر بگ دیمقام مسئول با ،یدر صدور مجوز عموم -1
 جمله:

 از آب موجود ی) استفاده قانونالف

 گذشته یتیو جنس ينژاد ضیتبع جیبه جبران نتا ازی) نب

 یاز آب در جهت منافع عموم دی) استفاده کارآمد و مفپ

 اجتماعی – ياقتصاد ری) تأثت

 قابل استفاده در منابع آب مربوطه زیحوضه آبر تیریمد ي) راهبردهاث

 کنندگان آن منابع آب و مصرف ریاستفاده از آب در سا یاحتمال ری) تأثج

 منابع آب تیفی) طبقه و اهداف کچ

کننـده   توسـط مصـرف   دیبا زیاکنون ن که قبال انجام شده و هم ییها يگذار هی) سرماح
 انجام شود

 استفاده از آب  يراهبرد تی) اهمخ

و انجـام تعهـدات    رهیـ ذخ يکـه ممکـن اسـت بـرا     یآب موجود در منابع تیفی) کد
 باشد ازیمورد ن یالملل نیب

 استفاده مجاز از آب يبرا شخصهر  ی) مدت زمان احتمالذ

 خود صادر کند. يبرا يمجوز ر،یوز یکتب دییبدون تا تواند یمقام مسئول نم -2

 ها مجوز يالزامات ضرور -28 ماده

 را مشخص کند: ریموارد ز دیفصل در نظر گرفته شده با نیکه در ا يمجوز -1

 مصارف مجاز استفاده از آب ای) موارد الف
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 آن صادر شده يکه مجوز برا يا منطقه ای) ملک ب

 او صادر شده يکه مجوز برا یشخص) پ

 که مجوز بر اساس آن صادر شده یطی) شرات

 از چهل سال باشد شیب دی) مدت مجوز که نباث

 در فواصل پنج ساله اتفاق افتد دیکه با دنظریو تجد يبازنگر يها ) دورهج

مطـابق   يو بازنگر 3قانون با توجه به بخش  نیفسخ از نظر ا ای قیتعل ت،یمحدود -2
انقضا بـه قـوت خـود     خیدوره خود و اتمام تار انیمجوز تا پا کی. شود یانجام م 49ماده 

 است.   یباق

دوره  توانـد  ی)، مقـام مسـئول مـ   2( 49و صرف نظـر از مـاده    4با توجه به بخش  -3
 يمجوزهـا  یکلـ  ياز بـازنگر  یکار به عنوان بخش نیکه ا یکند؛ به شرط دیمجوز را تمد

 .ردیصورت گ انجام شده

ممکـن اسـت کـه مقـام      یدوره مجوز که در بند قبل آمده فقط زمـان  کی دیتمد -4
 يهـا  عوامل مربوطـه از جملـه برنامـه    ری) و سا2( 49شده در ماده  نییمسئول عوامل تع

 نیـ بـه ا  دیـ مسئول با شخص نیاستفاده از آب را در نظر گرفته باشد. همچن يبرا دیجد
 وجود ندارد. دیتمد معد يبرا یو مهم خاص لینتبجه برسد که دل

مجـدد   يبـازنگر  یدوره زمـان  کیآن هم به اندازه  بار کیدوره مجوز، فقط  دیتمد -5
 است. ریپذ امکان

 دیـ آن تمد يکه بـرا  يشود، ممکن است با توجه به دوره ا دیاگر مدت مجوز تمد -6
ممکـن اسـت مقـدار     کـه  نیـ باشد؛ از جمله ا يدیمختلف و جد طیشرا يشده است، دارا

 استفاده از آب را محدودتر کند.
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 یعموم يمجوزهاصدور  طیشرا -29 ماده

 کند: نییتع ریمربوط به هر مجوز را به شرح ز طیشرا دیمقام مسئول با -1

 حفاظت از: طی) شراالف

 منابع آب مربوطه -

 آب انیجر -

 کنندگان موجود و بالقوه آب مصرف ریسا -

 :تیریمد طی) شراب

استفاده از آب؛ از جمله اقـدامات   يبرا یو الزامات عموم یتیریمد يها روش نییتع -
 در مصرف آب ییجو صرفه

و  يریـ گ اندازه تیمسئول لیو گزارش استفاده از آب و تحم یبه نظارت و بررس ازین -
 و ضبط مورد استفاده. يریگ اندازه يها مختلف، مشخص کردن دستگاه يها ثبت جنبه

 آب تیریطرح مد کیبه  وستنیو پ بیتصو ه،یبه ته ازین -

 شده   ینیب شیپ 5طور که در فصل  استفاده از آب همان يها نهیبه پرداخت هز ازین -

کـه در مجـوز    یشخصـ  يدر دسترس قرار دادن آب بـرا  ایارائه  يبه مجوز برا ازین -
 مشخص شده  

 نام است. ثبت نهیاستفاده از آب و پرداخت هز  مستلزم ثبت یصدور مجوز عموم -

 دفع پسماندها ای هیو تخل یبرگشت انیمربوط به جر طی) شراپ

 کنترل شده يها تیفعال طی) شرات

و  ينگهـدار  ،یآلـودگ  زاتیفاضالب، کنترل و نظارت بر تجه هیمشخص کردن تصف -
 يبردار بهره
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 منبع آب اتخاذ شود. یاز آلودگ يریجلوگ يبرا دیکه با یتیریمد يها روش نییتع -

 آب: رهیبرداشت و ذخ طی) شراث

 طبق آن، آب برداشته شود دیکه با انیاز جر يدرصد ایمقدار خاص آب  نییتع -

 گمانه کی ایجادروش  نییتع -

 شود یکه آب از آنجا برداشت م یمشخص کردن مکان -

 شود یکه آب برداشت م ییها مشخص کردن زمان -

 شود یکه از آب آن استفاده م ینیمحدود کردن مساحت زم ای ییشناسا -

 شده رهیمحدود کردن مقدار آب ذخ -

 شود یم رهیجا ذخ آن در که آب ییها مکان نییتع -

 بران قبل از استفاده از آب در تشکل آب تیعضو يبرا مجوزلزوم حضور دارنده  -

 آب. انیکاهش جر يها تیفعال طی) شراج

 و مطلوب است. ياز صدور مجوز ضرور یهدف ناش يکه برا یطیشرا )چ

 مطلوب هستند. ایقانون الزم  نیانطباق با مفاد ا يکه برا یطی) شراح

 شود: تیرعا ریموارد ز دی) در مجوز باخ

 عدم استفاده از آب ایزمان استفاده  نییتع -

 کامل آن يعدم اجرا ایمفاد ابطال مجوز در صورت عدم استفاده مجاز از آب   -

 الوقوع مصارف محتمل ای ندهیمصارف موجود در آ ياختصاص آب برا -

 موافقت دارنده مجوز با مفاد آن  -

 يبـرا  يگـر یاگر صاحب مجوز موافقت کـرده باشـد کـه در صـورت قـرارداد بـا د       -2
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تعهد پرداخت غرامـت را شـرط    دیاستفاده از آب، خسارت پرداخت کند، مقام مسئول با
 ر مجوز قرار دهد.صدو

 یمتقاض قهیضامن/ وث - 30 ماده

 تواند یملک موردنظر، مقام مسئول م ایحفاظت از منبع آب  يدر صورت لزوم برا -1
دارد  یدارنده مجوز تعهدات خاصـ  رایخاص کند؛ ز قهیوث ایدرخواست ضامن  یاز متقاض

 باشد. بندیبه آن پا دیکه با

 شامل: 1موجود در بند  قهیوث -2

 یبرگه اعتبار بانک -
 ینامه بانک ضمانت -
 اوراق قرضه -
 نامه مهیب -
 است. قهیاشکال وث ریو سا -

 را مشخص کند. ازیمورد ن قهیو مدت زمان وث زانینوع، م دیمقام مسئول با -3

 از مدت زمان مشخص شده در مجوز باشد. شیممکن است ب قهیمدت زمان وث -4

سـپرده شـده را    قـه یام مسئول تقاضـا کنـد کـه وث   کتبا از مق تواند یم شخصهر  -5
 رد شود. لیدل یب تواند یدرخواست نم نیآزاد کند. ا ایاصالح کرده 

 نیصدور مجوز بدون ضمانت تام -31 ماده

 :ستین ریضمانت موارد ز يمجوز استفاده از آب به معنا صدور

 لیتحو ي) احتمال آمارالف

 به آب ی) دسترسب

 آب تیفی) کپ
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 : استفاده قانونمند موجود از آب3 بخش

از قـانون   یکـه مجـوز آب موجـود ناشـ     دهد یخاص اجازه م طیبخش تحت شرا نیا
. استفاده قانونمند موجـود از آب  ردیکرده و مورد استفاده قرار گ دایادامه پ یمنسوخ قبل

 کنـد  یم دایادامه پ یشناخته شده اما فقط در صورت تیمربوط به آن) به رسم طی(با شرا
ادامه استفاده  يبرا يمجوز چینسخ نشده باشد. ه ایقانون محدود، ممنوع  نیکه توسط ا
را مسـتحق   یمتقاضـ  شخصمقام مسئول،  که نیمگر ا ست؛یموجود الزم ن یاز آب قانون

حق استفاده از آب را  شخصبداند. در صورت صدور مجوز،  يمجوز نیاز چن يبرخوردار
 .اردوجود ند يا استفاده نیداده نشود، امکان چنخواهد داشت. اگر مجوز 

 استفاده قانونمند موجود از آب فیتعر -32 ماده

 است که: یاستفاده از آب ياستفاده قانونمند موجود از آب به معنا -1

قـانون اتفـاق افتـاده     نیشروع ا خیدوره دو ساله بالفاصله قبل از تار کی یدر ط) الف
 باشد.

 عنوان استفاده قانونمند موجود از آب اعالم شده است. به 33) طبق ماده ب

 در موارد: -2

 ای) اعالم شده است 1( 36آب که طبق ماده  انیکاهش جر تی) فعالالف

 ،38کنترل شده موجود در ماده  تی) فعالب

دوره دو سـاله   کیـ  یاستفاده از آب در طـ  ياستفاده قانونمند موجود از آب به معنا
 اعالم است. خیاربالفاصله قبل از ت

 اعالم استفاده از آب به عنوان استفاده قانونمند موجود -33 ماده

را داشته باشد که در ماده  یاستفاده از آب ياز مقام مسئول تقاضا تواند یشخص م -1
بـه عنـوان درخواسـت اسـتفاده      توانـد  یدرخواست م نیبه آن پرداخته نشده است. ا 32
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 شود. یاز آب موجود تلق یقانون

ماده  نیا 1با ابتکار عمل خود استفاده از آب مندرج در بند  تواند یمقام مسئول م -2
 را استفاده قانونمند موجود از آب بنامد.

عمـل کنـد کـه از بابـت      2و 1طبـق بنـد    توانـد  یم يمقام مسئول تنها در موارد -3
 مطمئن باشد: ریز طیشرا

 لیـ اتفـاق افتـاده باشـد و بـه دل     قانون نیشروع ا خیاز دو سال قبل از تار شی) بالف
 قانون متوقف شده باشد. نیا بیتصو

 قانون انجام نشده باشد مگر: نیشروع ا خی) هنوز قبل از تارب

 بود  یقانون افتاد یاتفاق م نیاگر ا -

انجـام آن صـورت    يبـرا  تین حسن ياز رو یقانون، اقدامات نیشروع ا خیقبل از تار -
 گرفته باشد.

 اجازه ادامه استفاده قانونمند موجود از آب -34 ماده

او ممکن است به اسـتفاده قانونمنـد موجـود از آب ادامـه      نیجانش ایشخص  کی -1
 که نیدهد؛ مشروط بر ا

 باشد. بندیتعهدات موجود پا ای طیشرا هیبه کل شخصالف)  

 شود. یموارد قبل نیگزیقانون جا نیمطابق مفاد ا دی) مجوز جدب

 .ردیقرار گ رشیقانون مورد پذ نیتوسط ا گرید تیممنوع ای تیگونه محدود) هرپ

، اسـتفاده  26) 1پ (بـا توجـه بـه مقـررات منـدرج در بخـش        دیمقام مسئول با -2
 قانونمند موجود از آب را به ثبت برساند.
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 استفاده موجود از آب دییتأ -35 ماده

اسـتفاده موجـود از آب بـه     زانیـ م ایـ بودن  یقانون دییتأ يبرا دیمرجع مسئول با -1
مصـرف خـود را ارائـه     دییـ دهد تا درخواست تأ استفاده از آب کتبا اخطار  یشخص مدع

 کند.

 است: ریماده شامل موارد ز نیا 1اخطار موجود در بند  -2

 ) فرم درخواست  الف

 ارسال درخواست يمشخص برا خی) تارب

ارائه درخواست و اخطار قطع مصـرف در صـورت    ي) اطالع به شخص موردنظر براپ
 عدم طرح درخواست

 یارسال با پست سفارش ای یدرخواست به صورت شخص لی) تحوت

 :دیمقام مسئول با  -3

بخواهد عالوه بر اطالعات منـدرج در درخواسـت،    یاز متقاض ،یمتقاض نهی) با هزالف
 دهد.او قرار  اریدست آورد و در اخت به زیاطالعات را ن ریسا

 بودن استفاده از آب انجام دهد. یخود را در مورد صحت و قانون قاتی) تحقب

 مساله را مدنظر داشته باشد. نیاشخاص عالقمند به ا ی) نظرات کتبپ

 فرصت دهد تا در هر بخش از درخواست اظهارنظر کند. ی) به متقاضت

بخـش   نیبودن استفاده از آب را مطابق درخواست ا یمقام مسئول گستره و قانون -4
 .کند یاستفاده قانونمند موجود آب را محدود م زانیم ن،ییتع نی. اکند یم نییتع

 نـه یدرخواست خارج از موعد را رد کرده و هز یلیممکن است مقام مسئول به دال -5
 کند. افتین درخواست دریا یبررس يرا برا یمعقول یاضاف
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 آب انیکاهش جر يها تی: فعال4 بخش

مـرتبط بـا    يهـا  تیفعال یدهد که پس از مشورت عموم یاجازه م ریبخش به وز نیا 
 يها تیها را به عنوان فعال و آن کردهاعالم  شوند، یآب م انیرا که باعث کاهش جر نیزم

کـاهش   تیـ بـه عنـوان فعال   یتیفعـال  که نیقرار دهد. ا ییآب مورد شناسا انیکاهش جر
عوامـل عبـارت اسـت از     نیـ دارد. ا یبسـتگ  یمختلفنه به عوامل  ایشناخته شود  انیجر

کننـدگان   آن بر هر منبـع آب و مصـرف   ریآب، مدت زمان آن و تأث انیکاهش جر زانیم
 آن.

 آب انیکاهش جر يها تیاعالم فعال -36 ماده

 است: ریشامل موارد ز انیکاهش جر يها تیفعال -1

در حال  ایشده  جادیا ياهداف تجار يکه برا يکار جنگل يبرا نی) استفاده از زمالف
 است. جادیا

 .شوند یعنوان شناخته م نیکه مطابق قانون با ا ییها تیفعال  )ب

در  یمنطقه خـاص مشـخص شـده بـا انتشـار آگهـ       کیدر رابطه با  تواند یم ریوز -2
 يهـا  پوشـش  ریسـا  ای(از جمله کشت هر محصول خاص  تیهرگونه فعال ،یروزنامه رسم

 آب اعالم کند.  انیکاهش جر تی) را به عنوان فعالیاهیگ

را درنظـر داشـته باشـد و توجـه      يمراحـل بعـد   دیـ با یپس از انتشـار آگهـ   ریوز -3
 جلب کند. یآگه يعالقمندان را به محتوا

آب را در  انیـ کاهش جر يها تیاز فعال یفهرست دیبا شود یکه منتشر م یهر آگه -4
 شد.داده با يخود جا
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 کنترل شده يها تی: فعال5 بخش

کنتـرل   يها تیمخرب را با اعالم فعال يها تیتا فعال دهد یاجازه م ریبخش به وز نیا
پسـماند   يآب حاو ایبا استفاده از پساب  ياریاز جمله آب تیکند. چهار فعال میشده تنظ

بـرق و   دیـ تول جـه یمنبـع آب در نت  انیـ جر رییتغ ،يجو یاز منابع خاص، اصالح بارندگ
شـده   کنتـرل  يهـا  تیـ قانون بـه عنـوان فعال   نیدر ا فاضالبآبخوان با استفاده از  تغذیه

اقـدامات کنتـرل    ریدر نظر گرفتـه شـده، سـا    ریوز يکه برا یمشخص شده است. مقررات
الزم اسـت. طبـق    یموارد مشورت عمـوم  نیاما در ا کند یاعالم م ازیشده را در صورت ن

دسته  نیا تیکنترل شده، صدور مجوز فعال تیاعالم فعال ای ییقانون به دنبال شناسا نیا
 است. يخاص، ضرور

 کنترل شده يها تیاعالم فعال -37 ماده

 است: ریکنترل شده شامل موارد ز يها تیفعال -1

 یآب سازه ای یصنعت تیفاضالب حاصل از هر فعال ایبا پساب  نیهر زم ياری) آبالف

 يجو یبا هدف اصالح بارندگ یتیفعال) ب

 دهد یم رییمنبع آب را تغ کی انیبرق که جر دیتول تی) فعالپ

 آبخوان با فاضالب هی) تغذت

 38اعالم شده مطابق ماده  تی) فعالث

 نیـ به موجب ا نکهیرا انجام دهد مگر ا يا کنترل شده تیفعال تواند یکس نم چیه -2
 .کار باشد نیقانون مجاز به انجام ا

 کنترل شده يها تیمشخص به عنوان فعال يها تیاعالم فعال -38 ماده

کنتـرل   تیـ را  به عنوان فعال تیفعال کی ،یدر روزنامه رسم یبا انتشار آگه ریوز -1
 .کند یشده اعالم م



 
 

 

 50 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

مطمئن شود که  دیبا ریکنترل شده، وز تیفعال کیبه عنوان  تیقبل از اعالم فعال -2
 .گذارد یمنبع آب اثر م کیاقدام موردنظر به طور مخرب بر 

از  یدربردارنـده فهرسـت   دیـ با شـود  یمنتشـر مـ   یکه در روزنامه رسـم  یهر آگه -3
 کنترل شده باشد. يها تیفعال

 یعموم ي: مجوزها6 بخش

پـس از مشـورت، بـا انتشـار      توانـد  یمقـام مسـئول مـ    کیـ که  یبخش، روش نیادر 
 کیـ . کند ، تشریح میاجازه استفاده از آب را بدهد ،یدر روزنامه رسم یعموم يمجوزها

منطقه  کیگروه از افراد،  کیمنبع آب خاص،  کیممکن است محدود به  یمجوز عموم
مربوطـه   نیقـوان  ریبا سـا  دیبا یباشد. مجوز عموم یدوره زمان کی ایمشخص  ییایجغراف

بـه مجـوز    يازیتا زمان لغو آن ن یانطباق داشته باشد. استفاده از آب مطابق مجوز عموم
 .کند یو آن را محدود نم شود یحق استفاده از آب نم نیگزیجا ،یندارد. مجوز عموم

 استفاده از آب یعموم يمجوزها - 39 ماده

 :یدر روزنامه رسم یبا آگه تواند یمقام مسئول م -1

 اعالم کند. یرا به صورت کل یز عموم) مجوالف

 منبع آب صادر کند. کی ي) مجوز را تنها براب

بـه   توانـد  یمسـئول مـ   شخصمنطقه مشخص صادر کند.  کی ي) مجوز را تنها براپ
 نیـ کـه مقـررات ا   یاز آنان اجازه استفاده از آب را بدهد؛ بـه شـرط   یبخش ایافراد  هیکل

 کنند. تیقانون را رعا

شود. ممکن  االجرا شدن آن ذکر  الزم خیو تار ییایمنطقه جغراف دیبا یآگه نیدر ا -2
 شود. حیتصر زین یلغو مجوز عموم خیاست تار

کننـده   که مصرف مجاز باشد؛ به شرط آن 1استفاده از آب ممکن است مطابق بند  -3
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 را که طبق قانون خاص الزم است، بدست آورده باشد. يهرگونه مجوز

و آن را  شـود  یحق استفاده از آب نم نیگزیبخش جا نیاستفاده از آب در امجوز  -4
 .کند یمحدود نم

 صدور مجوز يبرا یشخص يها : درخواست7 بخش

 يکـه در همـه مـوارد صـدور مجـوز بـرا       پـردازد  یم ییها روش فیبخش به توص نیا
بـه مجـوز    ازیـ مصرف آب خود ن يکه برا یکنندگان . مصرفشود یاستفاده از آب اعمال م

کننـد،   لیو همراه با مجـوز تبـد   یاستفاده را به استفاده قانون نیا خواهند یم یندارند ول
حق اسـتفاده از آب را از   ،یکه متقاض یببرند. هنگام هرهبخش ب نیاز مقررات ا توانند یم

کنـد.   يمجوز خوددار ياز اعطا تواند یدارد، مقام مسئول م یمجوز عموم ایقانون  قیطر
کنـد.   دایـ پ ازیـ ن يشـتر یدرخواسـت بـه اطالعـات ب    یممکن است مقام مسئول با بررس

را  يگـر ید یابیـ زار ایـ  یسـت یز طیمحـ  یابیبخواهد ارز یممکن است از متقاض نیهمچن
 .رندیمستقل قرار بگ یتحت بررس تواند یم ها یابیارز نیانجام دهد. ا

 درخواست مجوز -40 ماده

درخواست خود را بـه   دیبا استمجوز استفاده از آب  افتیدر متقاضیکه  یشخص -1
 مقام مسئول مربوطه ارائه دهد.

داشـته   يگـر یمجوز استفاده از آب را تحت قـانون د  يشخص ممکن است تقاضا -2
صـورت   نیـ نکـرده باشـد. در ا   ییقانون، درخواست خود را نهـا  نیباشد و با آغاز اعمال ا

 .ردیگ یقرار م یقانون مورد بررس نیدرخواست مذکور طبق ا

کند.  افتیرا در یمعقول نهیبه درخواست، هز یدگیرس يبرا تواند یمقام مسئول م -3
 افـت یمجـوز را دارد، در  افـت یاسـتحقاق در  شـخص کـه   يمعمـوال در مـوارد   نهیهز نیا

 .شود ینم

کـه   یاسـتفاده از آبـ   يدرخواست مجـوز بـرا   یمقام مسئول ممکن است از بررس -4
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از آن  یمجـوز عمـوم   ایـ از آب موجـود   یقـبال تحـت پوشـش اسـتفاده قـانون      ،یمتقاض
 کند. يخوددار کرده، یم يبردار بهره

 درخواست اخذ مجوز ندیفرآ -41 ماده

 باشد: ریشامل موارد ز دیدرخواست مجوز استفاده از آب با -1

 ) در فرم مخصوص خود نوشته شود.الف

 اطالعات الزم باشد. ي) حاوب

 پرداخت شده باشد. زیبه آن ن یدگیرس نهی) هزپ

 مقام مسئول: -2

خـودش   نـه یدرخواسـت کنـد کـه بـه هز     ی(تا حد معقـول) از متقاضـ   تواند ی) مالف
 . دینما يگردآور نیمع خیاطالعات الزم را در تار

بـر حفاظـت،    يشـنهاد یمجوز پ یاحتمال ریخود را در مورد تأث قاتیتحق تواند ی) مب
 و کنترل آب انجام دهد. تیریاستفاده، توسعه، مد

حوزه دعـوت بـه    نیافراد عالقمند به ا ای یدولت ينهادها یاز نظرات کتب تواند ی) مپ
 عمل آورد.

مختلـف درخواسـت خـود     يهـا  فرصت دهد تا در خصوص جنبه یبه متقاض دی) بات
 اظهارنظر کند.

انجام شـده بـا مقـررات قـانون      يها یابیه ارزدستور دهد ک تواند یمقام مسئول م -3
 مطابقت داشته باشد. ستیز طیحفاظت از مح

را  ریـ مـوارد ز  یدر هر کدام از مراحل درخواست، از متقاضـ  تواند یمقام مسئول م -4
 درخواست کند:
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 ها رسانه ریها و سا مناسب در روزنامه ی) اطالع رسانالف

منـد و   اشـخاص عالقـه   ،یدولتـ  يهـا  را انجام دهد تا توجه ارگان يگری) اقدامات دب
 عموم مردم را به درخواست جلب کند.

اقـدام   نیـ اشـخاص در اثـر ا   ریخاطر دهد که منافع سا نانی) به مقام مسئول اطمپ
 .ردیگ یقرار نم ریتحت تاث

 42: ماده يریگ میتصم لیدال

 را انجام دهد: ریمات زاقدا عایسر دیبا يریگ میمقام مسئول پس از تصم 

 درخواست اعتراض کرده، اطالع دهد. نیکه به ا یو هر شخص ی) به متقاضالف

خـود را ذکـر    يریـ گ میتصم لیماده، کتبا دال نی) به درخواست اشخاص بند الف اب
 کند.

 خاصآب منابع استفاده از  ياجبار يها : مجوز8 بخش

 يهـا  جنبـه  يتـا مجـوز اجبـار    کند یم جادیمقام مسئول ا يرا برا یبخش، روش نیا
 ییایـ منطقـه جغراف  کیـ چنـد منبـع آب در    ای کیمختلف استفاده از آب را با توجه به 

جهـت   ییهـا  طـرح  هیته يخاص صادر کند. بخش هشتم شامل الزامات مقام مسئول برا
روش در نظـر گرفتـه    نیـ اسـت. ا  دیو جد یکنندگان فعل آب به مصرف ریاختصاص مقاد

احتمـاالً بـا کمبـود مواجـه      يبـه زود  ایکه دچار کمبود آب هستند  یشده تا در مناطق
ـ  ایـ به مقدار کـل آب   کیآب نزد يکه تقاضا ییخواهند شد (به عنوان مثال، جا از  شیب

کـه   يدر مـوارد  ایـ  بـوده  الوقـوع  بیآب در آن قر تیفیکه مشکالت ک ییجا ایآن است 
 يروش فـوق در مـوارد   نیاست)، اعمال شود. همچن دیآب در معرض تهد منابع تیفیک

 . شود یبه کار گرفته م زیعادالنه به آب الزم است ن یدسترس يکه برا
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را در روزنامه منتشـر کنـد و افـراد را     يا هیاطالع دیمقام مسئول با يموارد نیچن در
ممکـن اسـت بـه ارائـه      انی. متقاضدیشده نما نییملزم به درخواست مجوز در منطقه تع

 ایـ  یستیز طیمح یابیممکن است الزم باشد که ارز نیملزم شوند. همچن یاطالعات اضاف
 خواهد شد. یبه طور مستقل بررس ها یابیارز .را انجام دهند يگرید یابیارز

تمـام   دیـ کنندگان، مرجـع مسـئول با   به مصرف افتهی صیآب تخص ریمقاد نییتع در
آب  صینحوه تخص اتیکند که جزئ هیته يا و برنامه ردیرا در نظر بگ یافتیدر يها برنامه

 دیـ مقـام مسـئول با   ص،یبرنامـه تخصـ   هیـ را مشخص کنـد. در ته  انیمتقاض نیموجود ب
قانون را مد نظر داشـته باشـد و بـه     گرید يجا درمندرج  يارهایها، راهبردها و مع برنامه
 صیبـه تخصـ   يازیباشد. مقام مسئول نداشته   ژهیتوجه و زین انیخاص متقاض يها گروه

کند.  رهیذخ ندهیآ يازهاین ياز آب را برا يمنبع ندارد و ممکن است مقدار کیکل آب 
 یبـاق  یاصالح داماتو اق یالملل نیتعهدات ب ره،یکه پس از الزامات ذخ یهر آب نیهمچن

 .کند یم دایپ صیمناقصه تخص ای یمانده باشد، بر اساس مقررات حراج عموم

 يصدور مجوز اجبار -43 ماده

چند منبـع آب در منطقـه خـاص     ای کیاستفاده از آب در  يدر صورت لزوم، برا -1
انجـام   ریـ به اهداف ز یابی دست يکار برا نیصادر خواهد شد. ا يمجوز اجبار ییایجغراف

 :ردیگ یم

 عادالنه آب  صیبه هدف تخص دنی) رسالف

 یاز آب در جهت منافع عموم دیاستفاده مف جی) تروب

 کارآمد منابع آب تیریمد لیتسه ي) براپ

 منابع آب تیفی) محافظت از کت

 يرا منتشر کند که افراد را به درخواست مجـوز بـرا   يا هیاعالم تواند یمسئول م مقام
 چند نوع آب مجبور کند. ای کیاستفاده از 
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 باشد: ریشامل موارد ز دیبا هیاعالم -2

 منبع آب و مصرف آب مورد نظر  یی) شناساالف

 درخواست مجوز   يها ) محل صدور فرمب

 جا ارسال شود. به آن دیکه درخواست مجوز با ی) آدرسپ

 درخواست مجوز خی) تارت

 درخواست نهی) هزث

 از نظر مقام مسئول ازی) اطالعات مورد نج

هـا و   روزنامـه روز قبل از موعد مقرر در  60حداقل  یدر روزنامه رسم دیبا هیاعالم -3
منـد انجـام    جلب توجه افراد عالقـه  يبرا گریشود و اقدامات د یرسان ها اطالع رسانه ریسا

 شود.

 خارج از موعد مقرر يها درخواست -44 ماده

درخواسـت خـارج از موعـد را رد کنـد و      ،یمنطق لیمسئول ممکن است به دال مقام
 به آن مطالبه کند. یدگیرس يرا برا یمعقول یاضاف نهیهز

 يشنهادیپ صیتخص يها برنامه -45 ماده

 را مد نظر قرار دهد: ریموارد ز دیمسئول با شخص -1

 43منتظر شده مطابق ماده  یارائه شده در پاسخ به آگه يها درخواست افتی) درالف

 حاصل شده يها یابی) اطالعات و ارزب

 صیبرنامه تخصـ  کی دی؛ مرجع مسئول با27شده در ماده  درنظرگرفته يها ) مولفهپ
 .یابد می صیکند که مشخص شود آب از منبع مورد نظر چگونه تخص هیته يشنهادیپ

 آب موجود ندارد. هیاختصاص کل يبرا يمرجع مسئول تعهد -2
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را در  يا هیـ اعالم دیـ با يشـنهاد یپ صیبرنامـه تخصـ   یمقام مسئول پس از طراح -3
 است: ریشامل موارد ز هیاعالم نیمنتشر کند. ا یروزنامه رسم

 و اعمال آن یو ذکر آدرس محل بازرس يشنهادینسخه از برنامه پ کی) الف

 یمشخص کـردن آدرسـ   ،يشنهادیبه برنامه پ یکتب يها ) دعوت از ارسال اعتراضب
ذکـر   خیها؛ تـار  ارسال اعتراض ییمهلت نها نییاعتراضات به آن ارسال شود و تع دیکه با

 باشد. یانتشار آگه خیروز پس از تار 60کمتر از  دیشده نبا

 مند برسد.   به اطالع افراد عالقه یآگه ي) اقدامات الزم انجام شود تا محتواپ

 هیاول صیتخص  برنامه -46 ماده

 صیشـده (در مـورد برنامـه تخصـ     افـت یپس از درنظرگرفتن تمام اعتراضـات در  -1
را در  هیـ اعالم کیو  هیرا ته یمقدمات صیبرنامه تخص کی دی)، مقام مسئول بايشنهادیپ

 است: ریدربردارنده موارد ز هیاعالم نیمنتشر کند. ا یروزنامه رسم

 و اعمال آن یذکر آدرس محل بازرس ای يشنهادیپ ینسخه از برنامه مقدمات کی) الف

 صیراض ناموفق بـه برنامـه تخصـ   در هرگونه اعت دنظریشود که تجد حیتصر دی)  باب
 انجام خواهد شد. 15مطابق فصل  یمقدمات

 صیبرنامـه تخصـ   دیـ برسـد، مقـام مسـئول با    جهیبه نت دنظریاگر درخواست تجد -2
 را طبق دستور دادگاه آب اصالح کند. یمقدمات

 یینها صیبرنامه تخص -47 ماده

 :شود یم لیتبد یینها صیبه برنامه تخص یمقدمات صیبرنامه تخص -1

 باشد. دهیبه ثبت نرس یدنظرخواهیدرخواست تجد ،ی) اگر در موعد قانونالف

 موفق، اصالح شده باشد. یدنظرخواهی) اگر برنامه مذکور پس از هر تجدب
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 ارائه شده، رد شده باشد. یدنظرخواهیتجد يها درخواست هی) اگر کلپ

 یمقـدمات  صیه تخصـ شدن برنام ییو پس از نها تر عیهرچه سر دیمقام مسئول با -2
 اقدام به صدور مجوز کند.

   شوند یم یقبل ازاتیامت نیگزیکه جا ییمجوزها -48 ماده

از آب  یهرگونه حق اسـتفاده قـانون   نیگزی) جا43مجوز صادر شده (مطابق ماده  -1
 .شود یموجود م

که مطابق فراخوان ارائه درخواسـت اخـذ مجـوز،     ی، کس4نظر از مفاد ماده  صرف -2
کـرده و از آن   يبـردار  از آب موجـود بهـره   توانـد  یرا مطرح نکرده باشـد، نمـ   یدرخواست

 استفاده کند.

 ها آن طیشرا رییها و اصالح و تغ مجوز دیو تمد ي: بازنگر9 بخش

.  پـردازد  یهـا مـ   آن طیشـرا  رییـ مجوزهـا و اصـالح و تغ   دیو تمد یبخش به بررس نیا
 .  شود یمجوز توسط مقام مسئول مربوطه انجام م ینیبازب

. شود یممکن م طیشرا ینیگزیجا ایاصالح  طیمجوز تنها در صورت وجود شرا یبررس
 يشـود، امکـان ادعـا    ياقتصاد يو نابرابر ضیموجب تبع طیشرا ینیگزیجا ایاگر اصالح 

ها (به عنوان مثال اصالح اشتباهات  در مجوز یجبران خسارت وجود دارد. اصالحات جزئ
مورد قبول دارنده مجوز ممکن اسـت خـارج از    موارددر شکل و قالب) و  رییتغ ای يدفتر

اصـالح مجـوز    ای دیتمد يبرا تواند یدارنده مجوز م ن،یانجام شود. عالوه بر ا یروند بررس
 انقضا به مقام مسئول مراجعه کند. خیقبل از اتمام تار

 ها و اصالح مجوز يبازنگر -49 ماده

 کند.   یمجوز را بررس دیشده با نییتع یزمان يها مقام مسئول فقط در بازه -1

 مجوز را اصالح کند؛  طیاز شرا کیهر  تواند یمجوز، مقام مسئول م ینیهنگام بازب -2
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 است. يمنابع آب ضرور تیفیاز افت ک يری) جلوگالف

 نیتـأم  يدر منبـع بـرا   یآب کـاف  دیبا ،یالملل نیو انجام تعهدات ب رهی) پس از ذخب
 تمام مصارف مجاز وجود داشته باشد.

است و  يضرور یاجتماع - ياقتصاد راتییاز تغ یناش يها به خواسته یی) پاسخگوپ
 ها به نفع عموم مردم است. خواسته نیبه ا یدگیرس

گیـرد کـه    صـورت مـی   یدر نظر گرفته شده فقـط زمـان   2اصالحی که در بخش  -3
مـوارد توسـط    نیـ دیگر براي استفاده از آب منبع مجاور باشـد. همـه ا   يها شرایط مجوز

بـه صـورت عادالنـه     یکلـ  يبازنگر ندیفرآ قیکار از طر نی. اشود یمقام مسئول تعیین م
 .شود یاصالح م

شـود،   دیشد ياقتصاد ضیموجب تبع يمجوز در مرحله بازنگر طیاگر اصالح شرا -4
 اعمال خواهد شد.  22ماده  10تا  6 يبندها مفاد

مجوز به دارنده مجـوز فرصـت اظهـارنظر     طیقبل از اصالح شرا دیمقام مسئول با -5
 بدهد.

 ها مجوز یاصالح رسم - 50 ماده

 کند: نیگزیجا ایمجوز را اصالح  طیشرا ر،یدر موارد ز تواند یمقام مسئول م -1

 ایـ موافقـت کـرده باشـد و     ینیگزیجا ایاو با اصالح  نیجانش ای) اگر دارنده مجوز الف
 را مطرح کرده باشد. یدرخواست نیچن

امـالك ادغـام شـده     ریبـا سـا   ای میتقس ی) اگر ملک موجود در مجوز به اجزاء فرعب
 .کند یم دایپ رییتغ زیآن ن فیباشد، توص

 مجوز کند: يتقاضا ریمقام مسئول ممکن است در موارد ز -2

شـخص   یکتبـ  تیمجوز، رضا ینیگزیجا ایه الزم است قبل از اصالح ک يموارد -الف
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 بر او اثرگذار است) بدست آورد. راتییتغ نیرا (که ا

 .ینیگزیجا ایاصالح  يبرا یدرخواست رسم جادیا -ب

کـه از   زنـد  یمجـوز مـ   ینیگزیدست به اصالح و جا یمقام مسئول فقط در صورت -3
 کند: دایپ نانیاطم ریموارد ز

 قابل توجه) بر منابع آب نخواهد داشت. ری(تاث یمخرب ریتأث ینیگزیجا ایاصالح  -الف

مسـاله   نیـ آن شخص با ا که نیمگر ا رد؛یقرار نگ ریتحت تأث گریمنافع اشخاص د -ب
 موافقت کرده باشد.

 در عنوان نانیجانش -51 ماده

متعـارض   يدر مورد دعـاو  ن،یاظهارات طرف دنیپس از شن تواند یمقام مسئول م -1
ـ  ایـ  نیدارنده مجوز و جانش نیب  ایـ اصـالح   يمختلـف (در مـورد دعـاو    نانیجانشـ  نیب

 کند. يریگ میمجوز) تصم ینیگزیجا

 است که به او مجوز استفاده از آب داده شده است. یدر عنوان شخص نیجانش -2

 مجوز از آب استفاده کند. طیکماکان با توجه به شرا تواند یم یشخص نی) چنالف

نام صـاحب   ینیگزیجا ،ینیجانش يبالفاصله مرجع مسئول را برا دیبا شخص نی) اب
 مدت مطلع کند. مانده یمجوز و باق

 ها مجوز هیاصالح اول ای دیروش تمد -52 ماده

اصـالح مجـوز بـه     ای دیتمد يانقضاء مجوز، برا خیقبل از تار تواند یدارنده مجوز م -1
 مقام مسئول مراجعه کند.

را  يهمـان مـوارد   دیمجوز با دیتمد ایدرخواست اصالح  یمقام مسئول در بررس -2 
 .ردیدر نظر بگ کند، یم یبررس هیدر مورد درخواست اول يریگ میکه هنگام تصم
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مجوز را پـس از توافـق بـا دارنـده مجـوز       طیاز شرا کیهر  تواند یمقام مسئول م -3
 اصالح کند.

 امجوزه تیعدم رعا ای: نقض 10 بخش

 یعواقب موارد مختلفـ  نی. اپردازد یمجوز م طیعواقب نقض شرا یبخش به بررس نیا
 .  ردیگ یابطال مجوز را دربرم ای قیجبران خسارت تا تعل رینظ

 یرقانونیاصالح موارد غ -53 ماده

متخلف را نسبت به تخلف خود آگاه  شخص ،یبا اطالع کتب تواند یمقام مسئول م -1
 رخ دهد: ریدر موارد ز تواند یکند. تخلف م 

 فصل نیاز مقررات ا کی) هر الف

فصـل ارائـه    نیـ که توسط مقام مسئول تحت ا يا بخشنامه ایشده  نیی) الزامات تعب
 شده  

 استفاده از آب  ي) الزامات هر مرجع براپ

 یاقدامات دیصاحب امالك که تخلف در آن اتفاق افتاده با ایفصل شخص  نیا لیذ در
) صورت يشده (کمتر از دو روزکار نییرا جهت اصالح و جبران تخلف در مدت زمان تع

 .  رسد یمناسب به سمع و نظر مقام مسئول م هیکار توسط اطالع نیدهد. ا

مـدت زمـان مجـاز انجـام      ای هیدر مدت زمان مشخص شده در اخطار یاگر اقدام -2
 رخواست کند:را د ریانجام موارد ز تواند  ینشود، مقام مسئول م

 یمعقـول آن از شخصـ   يهـا  نهیاصالح تخلف و جبران هز ي) انجام اقدام الزم براالف
 که اخطار به او ابالغ شده است.

 جبران خسارت   يبرا ه) ارجاع به دادگاه صالحب
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 سلب حق استفاده از آب ای قیتعل -54 ماده

بـا   توانـد  یها م افراد در آن قیو عدم توف ریز طیمقام مسئول در صورت وجود شرا -1
حـق او را بـه حالـت     ایـ شخص را از حق مجاز استفاده از آب محروم کنـد   ،یاطالع قبل

 درآورد. قیتعل

 شروط موجود تی) رعاالف

 قانون نیمفاد ا تی) رعاب

 5مطابق فصل  نهی) پرداخت هزپ

 :دیدرآ قیبه حالت تعل 1حق استفاده از آب ممکن است مطابق بند  -2

 قیمدت مشخص شده در اخطار تعل يبرا )الف

که مقام مسئول مطمئن شود شخص مـورد نظـر اشـتباهات منجـر بـه       ی) تا زمانب
 را اصالح کرده است. قیتعل

درآورد کـه   قیـ حق مذکور را به حالـت تعل  تواند یم یمقام مسئول تنها در صورت -3
را  یبه متخلف گوشزد کند که اقـدامات اصـالح   دیکند. او با ییشخص مربوطه را راهنما

برسد که شـخص مـورد نظـر در     جهینت نیبه ا دیدر مدت زمان مشخص انجام دهد. او با
 کرده است. یکار کوتاه نیانجام ا

دوره معقول، در مورد هرگونـه   کیبه شخص مربوطه فرصت داده شود تا در  دیبا -4
 کند.لغو حق استفاده از آب اظهارنظر  ای قیتعل

) را 1حـق اسـترداد شـده (مطـابق بنـد       یمنطق لیبه دال تواند یمقام مسئول م  -5
 بازگرداند.

 استرداد مجوز -55 ماده

درخواست کند که مجوز صادر شده به نام او مسـترد شـود؛    تواند یدارنده مجوز م -1
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 يبـرا  یمـوجه  لیـ دل کـه  نی؛ مگر اردیدرخواست را بپذ دیصورت مقام مسئول با نیدر ا
 کار وجود نداشته باشد. نیانجام ا

مجوز مسترد شده را به دارنده آن  نهیاز هز یبخش ایکل  تواند یمسئول م شخص -2
 بازگرداند.

 

 یمقررات مال -5 فصل

. پـردازد  یمنـابع آب مـ   تیریمقـررات خـدمات مـد    یمال نیفصل به اقدامات تأم نیا
حفاظـت از منـابع    ياز راهبردهـا  تیحما يرا که برا يو اقتصاد یاقدامات مال نیهمچن

 .کند یم یاز آب الزم است، بررس دیدر مصرف و استفاده مف ییجو آب، صرفه

 استفاده از آب يها نهی: هز1 بخش

 يگـذار  متیراهبرد ق کی ،یو پس از مشورت عموم بار کیهرچندوقت  تواند یم ریوز
کننده  استفاده يها دسته ای ییایراهبرد در مناطق مختلف جغراف نیکند. ا جادیخاص را ا

 نیـی است که در تع یاز جمله اهداف یبه عدالت اجتماع یابیمتفاوت خواهدبود. دست آب
خـاص،   يعـوارض اسـتفاده از آب و راهبردهـا    جـاد ی. اردیگ یراهبردها مدنظر قرار م نیا

توسـعه و اسـتفاده    ت،یریو مربوط به مد میمستق يها نهیهز نیتأم ياست که برا یاقدام
 گـر یعادالنه و کارآمـد آب، از د  صیبه تخص یابی. دستشود یاز منابع آب به کار گرفته م

اسـتفاده از آب بـه منظـور     يهـا  نهیموارد، از هز نیاقدامات است. مضاف بر ا نیاهداف ا
توجـه بـه اصـول     آب (بـا  تیریمـد  يها وهیمقرر و ش ياز انطباق با استانداردها نانیاطم

 يهـا  نهی. هزشود یاستفاده م») بپردازد دیکننده با آلوده«و » بپردازد دیکننده با استفاده«
. شـود  یمـ به کار گرفته  عاتیکاهش ضا قیاست که در جهت تشو ياستفاده از آب، ابزار

شـود. عـدم    جـاد یاستفاده مـوثر و کارآمـد از آب ا   يبرا ییها مقرر شده مشوق نیهمچن
 قیـ تعل ایـ  تیدارد؛ محـدود  یرا در پـ  ییهـا  استفاده از آب مجـازات  يها نهیپرداخت هز
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درنظرگرفتـه شـده، بـه     يهـا  مجوز استفاده از آن از جمله مجازات ایآب  نیتأم یاحتمال
 .دیآ یشمار م

 استفاده از آب يها نهیهز يبرا يگذار متیق يراهبردها -56 ماده

راهبـرد   ،یدر روزنامه رسـم  یو انتشار آگه ییبا موافقت وزارت دارا تواند یم ریوز -1
راهبردها در چـارچوب   نیاستفاده از آب را مشخص کند. ا يها نهیهز يبرا يگذار متیق

 .شوند یم نیتدو یدولت يها استیس

اسـتفاده از   يهـا  نهیهز نییتع يمناسب برا يکارها شامل راه يگذار متیراهبرد ق -2
 آب است:

 منابع آب  تیریاعتبار مد نیتأم )الف

 یبودجه توسعه منابع آب و استفاده خدمات آب نی) تأمب

 عادالنه و کارآمد آب صیبه هدف تخص دنی) رسپ

 باشد: ریشامل موارد ز تواند یم يگذار متیراهبرد ق -3

 تفاوت قائل شد: ریموارد ز نیب دیبا يگذار متی) در راهبرد قالف

 مختلف ییایمناطق جفراف -

 مختلف مصرف آب يها دسته -

 کنندگان مختلف آب مصرف -

 است: ریشامل موارد ز ها نهیهز نیپرداخت شده؛ ا يها نهیهز نیو تام دی) تمهب

 آب تیرینهاد مناسب مد  -

 میکنندگان مستق مصرف  -

 مختلف يها نهیوجود عوارض و هز ي) مشخص کردن مبناپ
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 برگرداندن آب به منبع آن لیدادن به دل فی) تخفت

و عــوارض  هــا نــهیاز هز یپوشــ چشــم يمشــخص و عادالنــه بــرا يمبنــا جــادی) اث
 مدت زمان مشخص يکنندگان برا مصرف

 متفاوت باشد: ریممکن است با توجه به موارد ز يگذار متیق يراهبردها -4

 ییای) مناطق مختلف جغرافالف

 ) انواع مختلف استفاده از آبب

 کنندگان مختلف آب مصرف) پ

 يبـرا  ینـرخ متفـاوت   ر،یـ ممکن است با توجه به موارد ز يگذار متیق يراهبردها -5
 :ردیفاضالب درنظربگ دفع

 ) مشخصات فاضالب  الف

 فاضالب   تیفی) مقدار و کب

 شده بر منبع آب هیفاضالب تخل ریتاث زانیو م تی) ماهپ

 یتیریمد يها روش ایموجود فاضالب  يمجاز از استانداردها یتخط زانی) مت

 نظارت بر مصرف آب. يبرا ازیمورد ن تیو ماه زانی) مث

مـوارد   دیـ عوارض اسـتفاده از آب با  يبرا يگذار متیق يراهبردها میدر تنظ ریوز -6
 کند: تیرا رعا ریز

 .ردیمنابع مختلف آب در نظر بگ يمنبع را برا تیفیطبقه و اهداف ک دی) باالف

 .ردیها و موانع موجود را در نظر بگ مشوق دی) باب

که توسط مقامات خـدمات   ییها تعرفه جادیاز ا تیحما ياقدامات الزم را برا دی) باپ
 يهـا  و تعرفه یاساس يها استفاده از تعرفه دیبا نیانجام دهد. همچن د،یآ یآب به وجود م
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 را درنظرداشته باشد. شرویپ

بر عوارض اسـتفاده از آب مـوارد    يگذار متیق ياراهبرده نییقبل از تع دیبا ریوز -7
 کند: تیرا رعا ریز

 منتشر کند. یرا در روزنامه رسم ی) آگهالف

جلـب توجـه عالقمنـدان بـه      يالزم برا يو کارها ردیرا در نظر بگ ي) اقدامات بعدب
 را انجام دهد. یآگه يمحتوا

 دهد.رات ارسال شده قبل از موعد مقرر را مدنظر قرار ظن هی) کلپ

 يگذار متیدرخواست راهبرد ق -57 ماده

 باشد: ریز يها یژگیو يدارا دیعوارض استفاده از آب با -1

 ) ممکن است:الف

 شده باشد. جادیمنطقه خاص ا کی يبرا -

 باشد. يا منطقه ای یبه صورت مل -

 ریـ بـر عـوارض اسـتفاده از آب کـه توسـط وز      يگذار متیمطابق با راهبرد ق دی) باب
 شود. جادیشده، ا نیتدو

آب را  تیریمنطقـه خـاص مـد    کیـ  يهـا  نـه یآب، هز تیریموسسه مربوط به مد -2
 .کند یمشخص م

بـه دولـت    یافتیـ است و عـوارض در  ریبرعهده وز يا منطقه ای یعوارض مل نییتع -3
 .شود یپرداخت م

، عـوارض آّب را بـه   1997موظـف اسـت مطـابق قـانون خـدمات آب       شخصهر  -4
خـدمات   ایـ آب  نیخدمات تـأم  يقانون برا نیموسسه خدمات آب پرداخت کند. طبق ا
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 .  شود ینم افتیدر يا نهیهز ،یبهداشت

بـاج از افـراد    ایـ  اتیبه صورت مال تواند یقانون نم نیشده طبق ا افتیعوارض در -5
 شود. افتیدر

 استفاده از آب يها نهیهز یابیزبا -58 ماده

مصـرف آب (توسـط    نـه یآب دستور دهد هز تیریموسسات مد هیبه کل دیبا ریوز -1
 یاتیـ منطقـه عمل  ایآب  تیریکنندگان در منطقه مد را که از مصرف مشخص شده) ریوز

 .واریز نمایندخود گرفتند، 

 یابیـ باز يهـا  نـه یتمام هز ای یبخش ر،یمطابق دستور وز دیآب با تیریموسسه مد -2
 برساند. فها و کمبودها به مصر جبران نقص يشده را حفظ کند تا بتواند آن را برا

 کند: تیرا رعا ریجبران خسارات موارد ز يبرا دیآب با تیریموسسه مد -3

کننـدگان مربوطـه در    آب به طور جداگانه و مشترك با مصرف تیری) موسسه مدالف
 دارد. تیقبال دولت مسئول

 کند. افتیکنندگان در به وجود آمده را از مصرف يها نهیهز تواند یموسسه م نی) اب

 استفاده از آب يها نهیپرداخت هز تیمسئول -59 ماده

مطـابق مـوارد    دیفصل در نظر گرفته شده با نیاستفاده از آب که در ا يها نهیهز -1
 باشد: ریز

صورت داوطلبانـه بـه آن متعهـد     است که شخص به ی) فقط مربوط به مصرف آبالف
 شده است.

 با مصرف آب مورد نظر داشته باشد. یمی) رابطه مستقب

مجوز اسـتفاده از آب اسـت    يدارا ایثبت نام کرده  26که طبق ماده  یهر شخص -2
 را پرداخت کند. 57ذکر شده در ماده  يها نهیتمام هز دیبا
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 اگر عوارض مذکور پرداخت نشود: -3

بـا   یـی دارا ریـ با موافقت وز ریشده توسط وز نییفرض با نرخ تع شیپ ) سود دورهالف
 در روزنامه قابل پرداخت است. یانتشار آگه

 قیبه حالت تعل ای شود یمجوز استفاده از آن محدود م ایکننده  آب مصرف نی) تأمب
 .کند زیمعوقه را به همراه سودشان وار يها نهیعوارض و هز شخصکه  یتا زمان دیآ یدرم

دوره  کیفرصت داده شود تا در  شخصبه  دیبا قیتعل ای تیقبل از اعمال محدود -4
 اظهارنظر کند. يشنهادیپ قیتعل ای تیمعقول در مورد هرگونه محدود

از دوره  یناشـ  يهـا  نـه یدر صورت وجود عوارض ثابـت، ، شـخص از پرداخـت هز    -5
 .شود یمعاف نم قیتعل ای تیمحدود

 يبـرا  توانـد  یمعلق شده بعداً نمـ  ایمحدود  یقانون لیکه حقش به هر دل یشخص -6
را مطرح  ییادعا گرفته، یبه آن شخص تعلق م قیتعل ای تیکه در طول مدت محدود یآب

 کند.

 هستند نیاستفاده از آب با عوارض زم يها نهیهز -60 ماده

(کـه آب بـه آن    نیاسـت کـه از مالـک زمـ     يا نهی، هز57عوارض موجود در ماده  -1
 نخواهد بود. نیریسا تیپرداخت رافع مسئول نی. اشود ی) اخذ مشود یمربوط م

 :دیآب با تیرینهاد مربوط به مد ای ریوز -2

 کند. نهی) از افراد کتبا درخواست پرداخت هزالف

روز از زمان درخواست صادر کند که در آن هرگونه  30را ظرف  یمشخص ی) گواهب
 اعالم شده باشد. نیمبلغ پرداخت نشده و سود مربوط به هر زم
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 ی: کمک مال2 بخش

بـا توجـه بـه مالحظـات خـاص       تواند یمربوط است که م یمال يها به کمک 2 بخش
 شود. جادیا

 ریوز یکمک مال -61 ماده

که الزم  یبه هر شخص 62قانون، طبق ماده  نیق اهداف اتحق يبرا تواند یم ریوز -1
صدور مجوز   شامل کمک در ارائه درخواست تواند یها م کمک نیکند. ا یبداند کمک مال

 باشد. ارانهی ای)، وام ی(به عنوان کمک مال

اسـت.   کـار اختصـاص داده   نیباشد که مجلس به ا یاز منابع دیبا یمال يها کمک -2
 به اهداف آن باشد. دنیحداقل در جهت رس ایقانون و  نیمطابق ا دیها با کمک نیا

. ردیـ موظف است تمام مـوارد مربوطـه را درنظـر بگ    ریقبل ارائه هرگونه کمک، وز -3
 است: ریمالحظات شامل موارد ز نیا

 به عدالت ازی) نالف

 تیبه شفاف ازی)  نب

 گذشته یتیو جنس ينژاد ضیتبع جیبه جبران نتا ازی) نپ

 یمال يها دف کمک) هت

 رندهیکمک گ یمال تی) موقعث

 به حفاظت از منابع آب. ازی) نج

نکنـد، واجـد    يرویـ قـانون پ  نیـ از تعهدات موجود در ا يکه به طور اراد یشخص -4
 .ستین یکمک مال طیشرا
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 یمقررات مربوط به کمک مال -62 ماده

 کند: میتنظ ریز طیمقررات را باتوجه به شرا دیبا ریوز -1

 یکمک مال يبودن برا طیواجد شرا )الف

 ی) نحوه درخواست کمک مالب

 یو ضوابط هرگونه کمک مال طی) شراپ

 

 رکلیو مد ریوز یعموم فیو وظا اراتیاخت -6 فصل

 ریو سا یبخشودگ ت،یسلب مالک ها، نامه نییآ ارات،یاخت ضی: تفو1 بخش

 اراتیاخت

 نیـی تع دارنـد  یکل تیکه ماهرا  ریمختلف وز فیو وظا اراتیفصل، اخت نیا 1 بخش
در  فیو وظـا  اراتیـ اخت ری. سايمصادره و مداخله در دعاو ض،یتفو اری؛ مانند اختکند یم

 است. قرارگرفته یقانون مورد بررس نیا گریمواد د

 ریتوسط وز فیو وظا اراتیاخت ضیتفو -63 ماده

قـانون بـه    نیـ را که ا يا فهیو وظ اریخاص، اخت طیکتباً و تحت شرا تواند یم ریوز -1
 واگذار کند: ریعهده او گذاشته به اشخاص ز

 ياز مقامات اداره امور منابع آب و جنگلدار یکی) به الف

 يبخش در اداره امور منابع آب و جنگلدار کی) مسئول ب

 آب تیری) موسسه مدپ

 شده است. سیتاس 99که مطابق ماده  یمشورت تهیکم کی) ت

 1997قانون خدمات آب  1آب مندرج در بخش  اتی) هث
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 هستند: ضیتفو رقابلیغ ریز اراتی) اخت2

 مقررات نی) تدوالف

 64مطابق ماده  تیو سلب مالک دیخلع  يآب برا تیریموسسه مد کی) اجازه به ب

 زیحوضه آبر تیریسازمان مد رهیمد ئتی) انتصاب عضو هپ

 ) انتصاب عضو دادگاه آبت

بـه او   يا فـه یوظ ای اریکه اخت یخاص به شخص طیتبا و تحت شراک تواند یم ریوز -3
 مجدد بدهد. ضیشده اجازه تفو ضیتفو

کـل اظهـارنظر کـرده و بـه      رانیمـد  فیو وظا اراتیدر رابطه با اخت تواند یم ریوز -4
 ها دستور دهد. آن

 ریـ وز يصادر شـده از سـو   يها نامه نییاز دستورات و آ تیموظف به تبع رکلیمد -5
 است.

 مصادره اموال -64 ماده

مجـاز شـناخته شـده اسـت)      ریآب (که کتباً از طرف وز تیریموسسه مد ای ریوز -1
 دیهدف با نیقانون مصادره کند. البته ا نیبه اهداف ا دنیرس ياموال الزم را برا تواند یم
 شود. یبه مصلحت عموم مردم تلق ایباشد  یهدف عموم کی

 .  شود یموارد اعمال م هیمصادره کل يبرا1975قانون مصادره  -2

 یامور اصالح ریو سا ایاح يمصادره برا -65 ماده

در  یاصـالح  يکارهـا  ایـ  يقانون ملزم به انجام امـور بازسـاز   نیطبق ا یاگر کس -1
 سـت، یاو فراهم ن يبرا یطیشرا نیدارد اما چن نیبه تصرف زم ازیاست و ن يگرید نیزم
 :دیبا ریوز
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 تیـ فراهم کـرده و آن را مصـادره کنـد. درنها    شخص يالزم را برا) حق و حقوق الف
 .گرداند یباز م اش یحق و حقوق گرفته شده را به صاحب اصل یپس از انجام امور اصالح

از مصادره؛ از جمله جبران خسارت به  یو خسارات ناش ها نهیهز هی) بازپرداخت کلب
 است. شده تیکه از او سلب مالک یشخص

بخش مصادره شـود،   نیقنات تحت ا کی ایکه حق ارتفاق ملک مجاور  یدرصورت -2
است کـه   یهمان حقوق يخواهد بود و دارا دیآب، مسئول خلع  تیریموسسه مد ای ریوز

 .ردیگ یبه صاحب حق ارتفاق تعلق م 128مطابق ماده 

 مقرر یبازه زمان تیاز عدم رعا یپوش چشم -66 ماده

 تـر  یرا طـوالن  یدوره زمـان  کیـ  تواند یم ریخاص، وز لیو به دال ییاستثنا طیشرا در
 .ردیبگ دهیآن را ناد تیعدم رعا ایکرده 

 از الزامات خاص قانون تی: معاف 67 ماده

 کیـ حفاظـت از   ایاموال او  ایانسان  تیحفاظت از امن رینظ ياضطرار طیدر شرا -1
 :شود یمعاف م ریاز انجام اقدامات ز ریوز ست،یز طیمح ایمنبع آب 

قبـل از   یو درنظرگرفتن نظـرات عمـوم   یقانون راجع به انتشار قبل نی) الزامات االف
 158صدور هرگونه سند مندرج در ماده 

 یزمـان  يهـا  تیمحدود ایمنتشر شده  يها هیاعالم يها به دوره يبندیو پا تی) رعاب
 ازیمورد ن

 آب  تیریدر موارد باال به موسسه مد تیمعاف ي) اعطاپ

 :1د مندرج در بند موار هیکل -2

 لغو شود. ياضطرار طیحداکثر ظرف مدت دو سال پس از رفع شرا دی) باالف

 شود. دیبه مجلس ق ریدر گزارش ساالنه وز دی) باب
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 مداخله در دعوا -68 ماده

 یقانون در نظر گرفته شده در دادرسـ  نیکه در ا یبنا بر هر موضوع تواند یم ریوز -1
 دایحضور پ يدعاو نیبه عنوان وارد ثالث در ا تواند یدادگاه آب مداخله کند (م ایدادگاه 

 کند).

 مقررات ی: مفاد کل2 بخش

بـا مـردم مشـورت     یقـانون  يها نامه نیآئ میکند هنگام تنظ یرا ملزم م ریوز 2 بخش
هـا ارائـه    استان یمل يو شورا یمل يبه شورا یبررس يبرا دیبا ها نامه نیآئ نیکند. همچن

 .شود یاصالح م ایالزاما لغو  نامه نیرا رد کند، آن آئ يا نامه نیآئ یمل يشوند. اگر شورا

 نامه نیآئ جادیا -69 ماده

 را مدنظر قرار دهد: ریموارد ز نامه نیآئ میقبل از تنظ دیبا ریوز -1

 منتشر کند. یرا در روزنامه رسم يا  هی) اعالمالف

 هیـ کند توجه عالقمندان را به اعالم یرا در نظر داشته باشد و سع ي) اقدامات بعدب
 . دیمنتشر شده جلب نما

 نظرات ارسال شده در موعد مقرر را مدنظر قرار دهد. هی) کلپ

 ياز شـورا  يا تهیکم ایها ( استان یمل يشورا ای یمل ي) در صورت درخواست شورات
گـزارش آن   نیـ ئه کند. هـدف از ارائـه ا  استان ها) گزارش الزم را ارا یمل يشورا ای یمل

 .رندیاست که نظرات مهم جاافتاده مجددا به کارگرفته شوند و اصالحات الزم صورت بگ

 تیعدم رعا ایقانون وضع شده ممکن است نقض  نیکه براساس ا يا نامه نیهر آئ -2
سال  5از  شیحبس ب ای ينقد يمجرم، مجازات جزا يکند و برا يانگار را جرم نامه نیآئ

 .ردیرا درنظرگ
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 ها نامه نیمالحظات آئ -70 ماده

قـانون)، مفـاد    نیـ (بـر اسـاس ا   ها نامه نیآئ میروز پس از تنظ 30ظرف  دیبا ریوز -1
 ها ارسال کند. استان یمل يو شورا یمل يبه شورا شتریب یبررس يها را برا آن

 که: ییها نامه نیآئ یدر بررس -2

و  کنـد  یم یرا بررس نامه نیشورا آئ نیاز ا يا تهیمطرح شده، کم یمل ي) در شوراالف
 ارسال خواهد کرد. یمل يگزارش آن را به شورا

 یرا بررسـ  نامـه  نیشورا آئـ  نیاز ا يا تهیها مطرح شده، کم استان یمل ي) در شوراب
را از جهات  نامه نیشورا آئ نیارسال خواهد کرد. ا یمل يو گزارش آن را به شورا کند یم

 .دهد یقرار م یو.... مورد بررس یمختلف از جمله؛ تطابق با هدف قانون، قانون اساس

روز پـس از   14ارائـه شـده را ظـرف     يهـا  نامه نیآئ تواند یها م استان یمل ي) شورا3
 دیـ هـا، با  اسـتان  یملـ  يشورا يرد شده از سو يها نامه نیها رد کند. آئ آن میتنظ خیتار
 ارجاع داده شود. یمل ي) به شوراشتریب یبررس ي(برا

 نیو همچنـ  نامـه  نیآئـ  میتنظ خیروز پس از تار 20حداکثر  تواند یم یمل ي) شورا4
 را رد کند. ها نامه نیآئ نیها، ا استان یمل يشورا يهرگونه رد از سو یبررس

 مستند و مستدل باشد. دیهر دو شورا با ياز سو نامه نی) رد آئ5

 رد شده يها نامه نیآئ -71 ماده

اصالح کنـد.   ایآن را لغو  نامه، نیرد آئ یروز پس از اطالع کتب 30ظرف  دیبا ریوز -1
 را برطرف کند. یمل يشورا يموارد مطرح شده از سو دیبا نیهمچن

اصالح همچنان  ایرد شده تا زمان لغو  یمل يکه توسط شورا يا نامه نیهرگونه آئ -2
 اعتبار دارد.
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 زیحوضه آبر تیریسازمان مد اراتی: اخت3 بخش

امـر بـه آن    نیـ و اجازه اسـتفاده از منـابع آب کشـور اسـت. ا     تیریمسئول مد ر،یوز
نخسـت در   رد؛یگ یآب را برعهده م تیریسازمان مد فیوظا حالت 2در ریمعناست که وز

سـازمان،   نیـ آب باشد، دوم به رغم وجود ا تیریفاقد سازمان مد  منطقه کیکه  یصورت
قـانون را بـه علـت     نیـ از الزامـات ا  یبرخـ  توانـد  یم ریالزم حاصل نشده باشد. وز جهینت

 کنار بگذارد. ياضطرار ای يضرور طیبه شرا یدگیرس

ـ حوضـه آبر  تیریمد يها سازمان فیو وظا اراتیاخت - 72 ماده  طیدر شـرا  زی

 است ریخاص به عهده وز

 س،یدر صورت تأس اینشده  سیتأس زیحوضه آبر تیریکه سازمان مد یدر مناطق -1
 .  شود یمحول م ریسازمان مذکور به وز فیو وظا اراتیاخت هیندارد، کل یتیفعال

و  اراتیـ شـده، آن اخت  سیتأسـ  زیـ حوضـه آبر  تیریکه سـازمان مـد   یدر مناطق -2
حوضه  تیریبه سازمان مد ریشرح داده شده و توسط وز 3شماره  وستیکه در پ یفیوظا
 .شود یمحول م ریواگذار نشده، به وز زیآبر

 زیحوضه آبر تیریمد يها به سازمان فیو وظا اراتیاخت يواگذار -73 ماده

در  یبا انتشـار آگهـ    زیحوضه آبر تیریپس از مشاوره با سازمان مد تواند یم ریوز -1
حوضـه   تیریمقام مسئول را بر عهـده سـازمان مـد    کی فهیوظ ای اریاخت ،یروزنامه رسم

 قرار دهد. زیآبر

 :دیبا ریوز ارات،یو اخت فیوظا يو واگذار ضیدر تفو -2

 را مشخص کند. اراتیو اخت فی) حدود وظاالف

 کند. دیق يواگذار نیدر ا زیها را ن آن طی) شراب

 ریـ به موارد ز زیحوضه آبر تیریبه سازمان مد اراتیاخت يقبل از واگذار دیبا ریوز -3
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 توجه داشته باشد:

 .فیو انجام وظا اراتیاعمال اخت يبرا زیحوضه آبر تیریسازمان مد تی) ظرفالف

 .فهیوظ ای اریاخت ي) مطلوب بودن واگذارب

را  زیـ حوضه آبر تیریمنابع آب در سطح مد تیریمد فیو وظا اراتیاخت دیبا ریوز -4
 مذکور واگذار کند. يها به سازمان یستگیدر صورت شا

 آب تیریناظر بر موسسات مد يها دستورالعمل - 74 ماده

بـه موسسـات    فیو وظـا  اراتیـ اخت يرا جهت واگذار یدستورالعمل تواند یم ریوز -1
 آب صادر کند. تیریمد

صـدور   ياز قصد خود بـرا  ،روز زودتر 14آب را حداقل  تیریمد موسسه دیبا ریوز -2
بـه   دیـ واگذار شده باشـد، با  فهیوظ ایمربوط به قدرت  نامه نییمطلع کند. اگر آ نامه نییآ

 نهاد مذکور فرصت اظهارنظر داده شود.

آب داده شـده   تیریبه موسسه مد ریاز آن که توسط وز يا خالصه ایهر بخشنامه  -3
منتشر شـود و در   یدر روزنامه رسم دیخاص است با فهیوظ ای اریاخت يو مربوط به اعطا

 به آن اشاره شود. زیگزارش ساالنه موسسه ن

 ندارد. يریماده بر اعتبار بخشنامه تأث نیا 3بند  تیعدم رعا -4

 را مدنظر قرار دهد.   ریدستورات وز دیآب با تیریموسسه مد -5

 رکلیمد اراتی: اخت4 بخش

 رکلیتوسط مد اراتیاخت ضیتفو -75 ماده

قـانون و بـه صـورت مکتـوب و تحـت       نیـ به منظور تحقق اهداف ا تواند یم رکلیمد
 واگذار کند: ریرا به مقامات ز یاراتیخاص، اخت طیشرا
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 يمقام اداره امور منابع آب و جنگلدار کی) الف

 ي) مسئول دفتر امور منابع آب و جنگلدارب

 آب تیری) موسسه مدپ

 انتصاب افراد به شکل قرارداد -76 ماده

خارج از مقررات  يرا به شکل قرارداد یدر صورت لزوم کارمندان تواند یم رکلیمد -1
 .ردیبه کار بگ 1994 یقانون خدمات عموم

 :ردیگ یصورت م ریتنها در ادارات ز دیجد یانسان يرویجذب ن -2

 باشد. یقاتیکار تحق ایوساز  آنان مربوط به ساخت تیکه فعال ی) اداراتالف

 يکارهـا  ای یوساز واقع خاص ساخت يها آنان مربوط به پروژه تیکه فعال ی) اداراتب
 مرتبط باشد. یقاتیتحق

و  یپـس از مشـورت بـا اداره خـدمات عمـوم      بـار،  کیهرچند وقت  دیبا رکلیمد -3
 کند. نییاستخدام کارمندان را تع طیشرا ،يادار

 نیآن اختصـاص داده، تـام   يکه مجلس برا يا از بودجه دیکارمندان با نیحقوق ا -4
 شود.

 

 زیحوضه آبر تیریمد يها سازمان -7 فصل

را  ریـ توسط وز زیحوضه آبر تیریمد يها سازمان یجیفصل مقدمات استقرار تدر نیا
منـابع آب بـه سـطح     تیریمـد  ضیها تفو سازمان نیا سی. هدف از تأسکند یم يزیر یپ

منـابع آب   یدر چارچوب راهبـرد ملـ   یو مشارکت جوامع محل زیحوضه آبر ای يا منطقه
به دنبال اعمال نظر و نظارت بر  زیآبر حوضه تیریمد يها سازمان جادیا که یاست. درحال

 تیریسـازمان مـد   سیدر صورت عدم تاسـ  تواند یم ریآب است، وز تیریهمه مناطق مد
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الزم  تیـ کند. در صورت نبـود ظرف  فهیآن انجام وظ يمنطقه، به جا کیدر  زیحوضه آبر
 جـاد یا) 9(مطـابق مـواد بنـد     یمشـورت  تهیکم ز،یحوضه آبر تیریسازمان مد جادیا يبرا
 کند. جادیقدم ا نیالزم را به عنوان اول تیتا ظرف شود یم

 زیحوضه آبر تیریسازمان مد اراتیو اخت سی: تاس1 بخش

منطقه  کی يبرا نفعان يو مشارکت جامعه و ذ یبخش، پس از مشورت عموم نیا در
 نی. در صـورت عـدم ارائـه چنـ    شـود  یمـ  سیتاسـ  زیـ حوضه آبر تیریخاص، سازمان مد

در  4 وسـت یکنـد. مفـاد پ   جـاد یسازمان را ا نیبه ابتکار خود، ا تواند یم ریوز يشنهادیپ
 .شود یاعمال م زیحوضه آبر تیریمد انبر سازم یتیریو مد ينهاد يزیر مورد برنامه

 زیحوضه آبر تیریسازمان مد سیتأس شنهادیپ - 77 ماده

 دیـ با شـود،  یارائـه مـ   زیـ حوضه آبر تیریسازمان مد سیتاس يکه برا يشنهادیپ -1
 باشد: ریشامل موارد ز

 آب. تیریو شرح منطقه مد يشنهادی) نام پالف

و اطالعات مربوط به حفاظت، استفاده،  يشنهادی) شرح منابع مهم آب در منطقه پب
 و کنترل منابع. تیریتوسعه، مد

 يو کارکردهـا  فیاز جمله وظـا  ز؛یحوضه آبر تیریسازمان مد يشنهادیپ فی) وظاپ
 شده به آن. ضیشده و تفو نییتع

 .زیحوضه آبر تیریسازمان مد يشنهادیبودجه پ نیتأم یچگونگ ینیب شی) پت

 .يو ادار یمال ،یفن يها نهیمطرح شده در زم يشنهادهایپ ي) امکان اجراث

 يهـا  مشـورت  جیمساله و ارائه نتا نیا شنهادیو پ هیته ي) شواهد انجام مشورت براج
 انجام گرفته.

 را ارائه دهند. يشنهادیپ نیبه افراد کمک کند تا چن تواند یم رکلیمد -2
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 زیحوضه آبر تیریمد  سازمان جادیا ندیفرآ -78 ماده

از نظـر   شنهادیپ افتیپس از در ای، به ابتکار خود 6با توجه به ماده  تواند یم ریوز -1
 :یدر روزنامه رسم هی، با اعالم77ماده 

 نیکنـد. همچنـ   يگـذار  کند و آن را نـام  جادیرا ا زیحوضه آبر تیری) سازمان مدالف
 کند.  نییو تع ییآب آن را شناسا تیریمنطقه مد تواند یم

شـده را   سیتاسـ  زیـ حوضـه آبر  تیریسازمان مـد  کیآب  تیریمنطقه مد ای) نام ب
 اصالح کند.

 :تواند یم ریوز -2

ه اطالعـات  مطابق ماده قبل مطرح کرده، ملزم به ارائـ  يشنهادیرا که پ ی) شخصالف
 کند. یاضاف

 کند و دستورات الزم را صادر کند. ییراهنما قاتیانجام تحق يرا برا رکلی) مدب

 را انجام دهد: ریاقدامات ز زیحوضه آبر تیریسازمان مد سیقبل از تأس دیبا ریوز -3

 منتشر کند. یرا در روزنامه رسم ی) آگهالف

 یآگه يکند توجه عالقمندان را به محتوا یو سع ردیرا در نظر بگ ي) اقدامات بعدب
 . دیمنتشر شده جلب نما

 نظرات ارسال شده در موعد مقرر را مدنظر قرار دهد. هی) کلپ

آب را  تیریمنطقـه مـد   ای زیحوضه آبر تیریسازمان مد کیبخواهد نام  ریاگر وز -4
بـر   راتییـ تغ نیـ اعمـال شـود. ا   راتییبا تغ دیبا 3شده در بند  نییاصالح کند، روش تع

 ندارد. يحقوق اشحاص اثر
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 زیحوضه آبر تیریمد يها سازمان یعموم اراتیو اخت فیوظا -79 ماده

 ارات،یـ اخت نیـ شرکت بزرگ اسـت و بـه جـز ا    کی زیحوضه آبر تیریسازمان مد -1
 :که نیکامل را دارد؛ مگر ا تیبا اهل یعیشخص طب کی اراتیاخت

 باشد. یقیقائم بالذات اشخاص حق اراتیاخت نی) االف

 داشته باشد. رتیقانون مغا نی) با اب

آن و  يهـا  تـه یو کم رهیمـد  ئـت یه ز،یـ حوضـه آبر  تیریبر سازمان مد 4 وستیپ -2
 .شود یاعمال م ها تهیو کم رهیمد ئتیه ياعضا

را مـدنظر قـرار    ریموارد ز دیخود با فیدر انجام وظا زیحوضه آبر تیریسازمان مد -3
 دهد:

 یتیو جنسـ  ينـژاد  ضیتبعـ  جیجبـران نتـا   يبـرا  یقانون اساسـ ) متوجه دستور الف
 عادالنه همگان به منابع آب تحت کنترل خود باشد. یابیگذشته و دست

 منابع آب تحت کنترل خود تالش کند. تیریو اجماع در مد يهمکار ي) براب

 محتاطانه رفتار کند. ی) در امور مالپ

 زیحوضه آبر تیریمد يها سازمان هیاول فیوظا -80 ماده

 عبارت است از: زیحوضه آبر تیریمد يها سازمان هیاول اراتیو اخت فیوظا

و  تیریمند بـه حفاظـت، اسـتفاده، توسـعه، مـد      و مشاوره به افراد عالقه قی) تحقالف
 خود. یتیریکنترل منابع آب در منطقه مد

 .زیحوضه آبر تیریمد ي) توسعه راهبردهاب

آب در  تیریکنندگان آب و موسسات مـد  مربوط به مصرف يها تیفعال ی) هماهنگپ
 خود. یتیریمنطقه مد



 
 

 

 80 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

اجرا کـه مطـابق    هر برنامه توسعه قابل يبا اجرا فیدر انجام وظا یهماهنگ جادی) ات
 قانون خدمات آب وضع شده باشد.

و کنتـرل منـابع    تیریمشارکت جامعه در حفاظت، استفاده، توسعه، مـد  شی) افزاث
 خود. تیریآب در منطقه مد

 زیحوضه آبر تیریمد يها سازمان رهیمد ئتی: ه2 بخش

 زیـ حوضـه آبر  تیریمـد   سازمان کی رهیمد ئتیه يانتصاب اعضا یبه بررس 2 بخش
خواهد شد کـه   لیتشک يا به گونه زیحوضه آبر تیریمد  سازمان رهیمد ئتی. هپردازد یم

کـارکرد   يو تخصص الزم برا ردیمختلف به صورت متعادل مدنظر قرار گ نفعانیمنافع ذ
کننـده   مختلـف مصـرف   يها توانند توسط گروه یم رهیمد ئتیه يموثر فراهم شود. اعضا

 دیبنـا بـر صـالحد    توانـد  یمـ  ریـ شـوند. وز  یمعرف ایانتخاب  ریتوسط وز نییتع يآب برا
 یمنطقـ  لیـ بـا اسـتناد بـه دال    توانـد  یم ریوز نیرا منصوب کند. همچن يشتریب ياعضا
 را برکنار کند. رهیمد ئتیه ياعضا

 زیحوضه آبر تیریمد يها سازمان رهیمد ئتیانتصاب ه -81 ماده

 يا بـه گونـه   ریـ توسـط وز  دیبا زیحوضه آبر تیریسازمان مد رهیمد ئتیه ياعضا -1
کننـدگان   کنندگان آب، مصـرف  منافع مصرف نیراه به تعادل ب نیمنصوب شوند که در ا
 دهد. تیاهم یستیز طیمح يها و منافع گروه یو استان یبالقوه آب، دولت محل

 ینـدگ یمشـخص کنـد کـه نما    یهر از چندگاه دیبا ریوز 9تا  3 يبا وجود بندها -2
 چگونه است. رهیمد ئتیدر ه ربط يذ یمحل يها دولت

 ادیـ از آن  9را که در فصـل   یمشورت تهیکم کی دیبا ریقبل از انتصاب اعضاء، وز -3
 الزم را ارائه کنند: شنهاداتیپ ریبه وز ریم امور زکند تا در انجا جادیشده، ا

 تیریسازمان مد تیریمختلف را در منطقه مد يها ) کدام نهاد دولت منافع بخشالف
 کند. دایانعکاس پ رهیمد ئتیدر ه دیامر با نیا کند؟ یم یندگینما زیحوضه آبر



 
 

 

 81 

 : قانون ملی آب آفریقا جنوبی1فصل 

 

 ها دعوت شود. از آن دیکه با ي) تعداد افرادب

 يهـا  ها، ادارات مربوطه و گروه با سازمان شنهاداتیاز ارائه پ شیپ دیبا تهیکم نیا -4
 مند مشورت کند. عالقه

 ایـ کـه از کـدام نهـاد     ردیـ بگ میتصم دیبا تهیکم شنهاداتیپ افتیپس از در ریوز -5
 یمعرفـ  رهیمـد  ئـت یرا جهـت انتصـاب در ه   یندگانیسازمان دعوت به عمل آورد تا نما

 ها را مشخص کند. از آن کیهر  ندگانیتعداد نما دیبا ریکنند. وز

موظـف اسـت اقـدامات     ریـ مربوطه ابالغ شود. وز يها به سازمان دیبا ریوز میتصم -6
 دهد. بیمشخص) ترت خیافراد را (تا تار ينامزد يالزم برا

منصـوب   شـوند،  یمـ  یمربوطه معرفـ  يها را که از طرف سازمان يافراد دیبا ریوز -7
 : که نیکند؛ مگر ا

 و مناسب نباشند. ستهیشا رهیمد ئتیدر ه تیعضو يافراد برا نی) االف

خـود را   یداخل یافراد، روند قانون یمعرف يموسسات برا ایها  از سازمان کی چی) هب
 نکرده باشند. یط

 کند: تیرا رعا رینامزد موارد ز یموظف است در صورت عدم معرف ریوز -8

 کند. انیرا ب شخصعدم انتصاب آن  لی) به نهاد مربوطه اطالع دهد و دالالف

 را از آن سازمان دعوت کند. يگری) نامزد دب

را  رهیمد ئتیه ياعضا تواند یم ریمانده باشد، وز یچند نامزد باق ای کیاگر هنوز  -9
 را پر کند. یخال يمنصوب و بعداً هر جا

 .شود یمنصوب م یمدت مشخص يهر عضو برا -10

 کند. دیرا تمد تیمدت عضو تواند یم ریوز -11
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 یمنقضـ  دیـ جد رهیمـد  ئتیجلسه ه نیعضو قبل از اول کی یندگیاگر دوره نما -12
 .ماند یم یجلسه در سمت خود باق نیاول يتا زمان برگزار یشود، عضو کنون

 رهیمد ئتیجهت انتصاب در ه یاستان ای یدولت يها که از طرف سازمان يعضو -13
 دارد. تیدر برابر نهاد مذکور مسئول شود، یم یمعرف

 تیریسازمان مد يها تهیو کم ییارشد اجرا ریمد س،یرئ بینا س،یرئ -82 ماده

 زیحوضه آبر

 لیرا تشـک  زیـ حوضـه آبر  تیریسازمان مد رهیمد ئتیجلسه ه نینخست دیبا ریوز -1
از  یکـ ی ایـ  ياز مقامـات اداره امـور منـابع آب و جنگلـدار     یکـ یجلسه توسط  نیدهد. ا

 شود. یاداره م تهیکم ياعضا

 سیانتصاب به عنوان رئـ  يها را برا از آن یکیاعضا  ره،یمد ئتیجلسه ه نیدر اول -2
 .کنند یم یمعرف سیرئ بیرا به عنوان نا يگریو د

 موظف است: ریوز -3

ـ  رهیمد ئتیه يها هی) با توجه توصالف از اعضـا را بـه عنـوان     یکـ یجلسـه،   نیدر اول
 .منصوب کند سیرئ

 منصوب کند. سیرئ بیبه سمت نا زیرا ن گری) عضو دب

 ای سیرئ تواند یباشد اما نم رهیمد ئتیه ياز اعضا یکیممکن است  ییاجرا ریمد -4
 معاون آن نباشد.

و  یـی اجرا تـه یاز جملـه کم  ییهـا  تـه یکم توانـد  یم زیحوضه آبر تیریسازمان مد -5
به صورت  ایمنطقه خاص  کیخود در  فیاز وظا کیانجام هر  يرا برا یمشورت ينهادها

 کند. نییکند تا بتواند با آن مشورت کرده و نحوه کار را تع جادیا یکل
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 رهیمد ئتیه يعزل اعضا -83 ماده

 نیـ را از ا سیرئ بینا ای سیرئ ایرا برکنار کند  رهیمد ئتیه ياعضا تواند یم ریوز -1
 که: ردیگ یصورت م یاتفاق زمان نی. ادیسمت عزل نما

 عزل وجود داشته باشد. يبرا یو مناسب یمنطق لی) دلالف

فرصـت داشـته    ریو ابراز نظرات خود به وز یندگیارائه نما ي) شخص مورد نظر براب
 باشد.

 مشورت کرده باشد. رهیمد ئتیبا ه ری) وزپ

 دیـ با ریکار را انجام بدهد، وز نیبخواهد که ا ریاز وز یسازمان دولت ایاگر آن نهاد  -2
 خارج کند. رهیمد ئتینهاد مزبور را از ه يشده از سو یعضو معرف

دوره  يرا قبـل از انقضـا   رهیمـد  ئتیخود در ه تیعضو یلیبه هر دل یاگر شخص -3
 بیـ را ترت ریـ اقدامات ز تیمانده دوره مسئول یباق يبرا دیبا ریمتوقف کند، وز تیمسئول
 دهد:

را کـه از   يگـر ید شخصشده باشد،  یمعرف ی) اگر آن شخص از طرف نهاد خاصالف
 او منصوب کند. يشده به جا یهمان نهاد معرف يسو

او را  نیگزیجـا  تواند یم ریشده باشد، خود وز یمعرف ری) اگر آن شخص از طرف وزب
 انتخاب کند.

 زیحوضه آبر تیری: عملکرد سازمان مد3 بخش

 فی. وظـا پـردازد  یمـ  زیـ حوضه آبر تیریمد يها و عملکرد سازمان فیبه وظا 3 بخش
و مشاوره در مورد منـابع   یبه آن پرداخته شده، دربردارنده بررس 2که در بخش  يا هیاول

حوضـه   تیریراهبـرد مـد   نیآب، تدو تیریمد ينهادها ریسا يها تیفعال یآب، هماهنگ
 شـتر یب فیو وظـا  اراتیـ منابع آب است. اخت تیریمشارکت جامعه در مد شیو افزا زیآبر
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 فیوظـا  نیشود. ا ضیتفو ایمختلف واگذار  يها  به سازمان تواند یم 3 وستیموجود در پ
کنندگان جهت  الزام استفاده ت،یریمد  يها استفاده از آب و نظام نیقوان جادیعبارتند از: ا

 يهــا از آب در دوره دهاز آب و محــدودکردن موقــت اســتفا یرقــانونیخاتمــه اســتفاده غ
 کمبود.  

از هـر   ایاستفاده از آب  يها نهیهز قیاز طر زیحوضه آبر تیریسازمان مد یمنابع مال 
 .شود یم نیتوسط دولت تأم يگرید قیطر

 زیحوضه آبر تیریبودجه سازمان مد -84 ماده

خـود را بـا هـدف     ازیهرگونه بودجه مورد ن تواند یم زیحوضه آبر تیریسازمان مد -1
 يآور قـانون جمـع   نیـ خود از نظر ا فیاز وظا کیو انجام هر  اراتیاز اخت کیاعمال هر 

 کند.

 :شود یم نیتأم ریاز طرق ز زیحوضه آبر تیریبودجه سازمان مد -2

 توسط مجلس افتهی) پول اختصاص الف

 ) عوارض استفاده از آبب

و انجـام   اراتیـ بـه منظـور اعمـال اخت    گرید یدست آمده از هر منبع قانون ) پول بهپ
 خود. یقانون فیوظا

 مربوط به دعوا اسناد -85 ماده

 ریها، استشهادات و سا دادخواست هیاز کل يا نسخه دیبا زیحوضه آبر تیریمد سازمان
 ارائه دهد. رکلیسازمان را به مد نیا هیعل ياسناد مربوط به دعاو

 زیحوضه آبر تیریتوسط سازمان مد اراتیاخت ضیتفو -86 ماده

 يها خود را به اشخاص و سازمان اراتیاخت تواند یم زیحوضه آبر تیریسازمان مد -1
 کند: ضیتفو ریز
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 خود رهیمد ئتیه ياز اعضا یکی) الف

که  یصاحب منصب يبرا ایآب (از جمله خود او)، به نام  تیری) کارمند موسسه مدب
 در آن موسسه است.

 يکه فقط از اعضـا  زیحوضه آبر تیریشده توسط سازمان مد سیتاس يها تهی) کمپ
 اند شده لیسازمان تشک نیکارمندان ا ای رهیمد ئتیه

 ریوز یبا موافقت کتب گرینهاد د ای) هر شخص ت

 کند: ضیتفو گرانیرا به د ریموارد ز تواند ینم زیحوضه آبر تیریسازمان مد -2

 اریاخت ضی) قدرت تفوالف

 عوارض استفاده از آب جادیمربوط به ا اراتی) اختب

 رهیمـد  ئـت یه ياعضـا  شـتر یب ایـ متشکل از سه نفـر   يا تهیبه کم اریاخت نیاگر ا -3
مجاز بودن استفاده  اریتنها اخت تواند یم زیحوضه آبر تیریسازمان اعطا شود، سازمان مد

 از آب را به خود اختصاص دهد.

حوضه  تیریسازمان مد یتیریمناطق مد رییتغ ای: مداخله، انحالل 4 بخش

 زیآبر

اسـت،   ازیـ آب  ن تیریمجدد موسسـات مـد   یده که به سازمان یطیدر شرا 4 بخش
آب  تیریمـد  نـه یدر زم یراتـ ییتغ ایـ سازمان را منحل کند  کیتا  سازد یرا قادر م ریوز

ـ   زیحوضه آبر تیریکند. اگر سازمان مد جادیا  نیبه طور موثر کار نکند، ممکن اسـت از ب
 برود. 

 ریمداخله وز -87 ماده

 :زیحوضه آبر تیریسازمان مد کیاگر  -1
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 .کند یدست وپنجه نرم م تیریبا سوءمد ایاست  یمشکالت مال ری) درگالف

 يا وهیبـه شـ   ایـ آب خـود، ناعادالنـه    تیریدر حـوزه مـد   ی) نسبت به هـر شخصـ  ب
 رفتار کرده است. زیآم ضیتبع

 کند. تیرا رعا ریوز ی) نتوانسته است دستورات قانونپ

خود بودنـد)   یقانون فیوظا (که در حال انجام يگریهر موسسه د ای ری) در برابر وزت
 کرده است. یتراش مانع

کننـدگان آب در منطقـه    مصرف ای رهیمد ئتیه ياعضا نینظر ب اختالف لی) به دلث
 خود بپردازد. فیانجام وظا ای اراتیبه طور موثر به اعمال اخت ستیخود، قادر ن تیریمد

 نکرده باشد. تیقانون را رعا نی) اج

 و زائد باشد. اثر ی) بچ

 :تواند یم ریها وز حالت نیا در

 کند.  تیهدا داند، یکه الزم م یرا به انجام هر اقدام زیحوضه آبر تیریسازمان مد -

نکند، از هرگونـه   تیدستورات را رعا نیا زیحوضه آبر تیریکه سازمان مد یتا زمان -
 .شود یمحروم م یکمک مال

 باشد: ریدربردارنده موارد ز دیبا 1دستورالعمل موجود در بند  -2

 نواقص تی) ماهالف

 بهبود اوضاع انجام شود يبرا دیکه با ی) مراحلب

 مراحل در آن بازه انجام شود. دیمعقول که با یدوره زمان کی) پ

را اصـالح   طیشـده شـرا   نیـی نتوانـد در دوره تع  زیحوضه آبر تیریاگر سازمان مد -3
 :تواند یم ریکند، وز
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 اظهارنظر بدهد. يبرا یفرصت ز،یحوضه آبر تیریمد) به سازمان الف

مربوطـه را   فـه یوظ ای اریاخت ز،یحوضه آبر تیری) پس از استماع نظرات سازمان مدب
 . ردیبرعهده بگ

 :ردیرا به عهده بگ زیحوضه آبر تیریسازمان مد فهیوظ ای اریاخت ریاگر وز -4

را  زیـ حوضـه آبر  تیریسـازمان مـد   یقـانون  فیو وظـا  اراتیـ اخت هیکل دیبا ری) وزالف
 .ردیبرعهده بگ

حوضه  تیریسازمان مد رهیمد ئتیرا برعهده دارد، ه تیمسئول ریکه وز ی) در حالب
 خود بپردازد. فیبه انجام وظا ایخود استفاده کند  اراتیاز اخت تواند ینم زیآبر

 تیریکارمنـدان سـازمان مـد    يصادر کـرده بـرا   ریکه وز يا نامه نیی) دستورات و آپ
 االجراست. الزم زیحوضه آبر

قادر  گریبار د زیحوضه آبر تیریمتقاعد شود که سازمان مد ریوز که نی) به محض ات
را به سـازمان   اراتیخود است، مجددا مجموعه اخت فیانجام وظا ایو  اراتیبه اعمال اخت

 .گرداند یمذکور بازم

 تیریشده را از سازمان مـد  جادیا یمعقول و منطق يها نهیهز هیکل تواند یم ری) وزث
 جـاد یو معقـول ا  یاقدامات قانون لیکه به دل یمطالبه کند؛ از جمله خسارات زیحوضه آبر

 باشد. ریوز یمباالت یو ب يانگار از سهل یکه ناش یشده؛ به جز خسارات

 زیحوضه آبر تیریانحالل سازمان مد -88 ماده

 تیریسـازمان مـد   ،یدر روزنامـه رسـم   هیـ خود با اعالم دیبنابر صالحد تواند یم ریوز
 :ردیگ یانجام م ریز طیکار در شرا نیرا منحل کند. ا زیحوضه آبر

در آن منطقـه جهـت    زیحوضه آبر تیریمجدد سازمان مد ی) به منظور سازماندهالف
 موثر منابع آب تیریمد
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 زیحوضه آبر تیریسازمان مد يو کارآمد يرگذاری) در صورت عدم تاثب

 زیحوضه آبر تیریبه حضور سازمان مد ازی) عدم نپ

 آب تیریانحالل منطقه مد ای رییپس از تغ ها یو بده ها ییانتقال دارا -89 ماده

دهـد   رییـ را تغ زیآب سازمان حوضه آبر تیریمنطقه مد 78مطابق ماده  ریاگر وز -1
سـازمان بـا    نیـ متعـدد ا  يهـا  تیو مسئول ها ییمنحل کند، دارا 88آن را مطابق ماده  ای

 منتقل خواهدشد. گریموسسه آب د کیبه  ریدستور وز

مـاده   نیـ ا 1بند  ياجرا يتمام توان خود را برا دیبا زیحوضه آبر تیریسازمان مد -2
 به کار ببندد.

و  هــا یــیو دارا رود یمــ نیاز بــ زیــحوضــه آبر تیریکــه ســازمان مــد يدر مــوارد -3
دار  عهـده  ریـ وز شـود،  یمنتقـل نمـ   گـر یآب د تیریموسسه مد کیآن به  يها تیمسئول
و  اراتیامور خود را متوقف کرده و اخت دیرو با نیخواهدشد. از ا مانده یباق يها تیمسئول

 .ددار شو سازمان مذکور را عهده فیوظا

 .شود ینم اتیو مال فیوظا ریموجب انتقال سا ییماده، انتقال دارا نیاز نظر ا -4

 زیحوضه آبر تیریمد يها و مقررات مربوط به سازمان ها نامه نییآ -90 ماده

 کند: نیرا را تدو ریمقررات ز تواند یم ریوز -1

 رهیمد ئتیه کی يحداکثر و حداقل تعداد اعضا نیی) تعالف

 ها و عملکرد آن بیترک نییو تع یمجامع مشورت جادیبه ا ازی) نب

 ها تهیو کم رهیمد ئتیه ياعضا يها نهیپاداش و پرداخت هز زانیمبنا و م نیی) تعپ
 .ییدارا ریپس از مشورت با وز

و  زیحوضه آبر تیریعملکرد موثر سازمان مد يکه برا يگری) در مورد هر موضوع دت
 مطلوب باشد. ای يآن ضرور يها تهیو کم رهیمد ئتیه
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از جملـه   رد؛یـ تمام مالحظات مربوطه را در نظـر بگ  دیبا ریمقررات، وز میدر تنظ -2
 به: ازین

 يهـا  سـازمان  ،یدولتـ  يمناسب و مشـورت بـا نهادهـا    یندگیبه نما یابی ) دستالف
 .تیریمد يها سازمان تیصالح يها منافع در حوزه ریو سا ندهینما

و  زیحوضه آبر تیریمد يها از عملکرد کارآمد و مقرون به صرفه سازمان نانی) اطمب
 ها. آن یتیریمد يساختارها

 

 بران آب يها تشکل -8 فصل

. اگرچـه  پـردازد  یبران م آب يها رفتن تشکل نیو از ب اراتیاخت س،یفصل به تاس نیا
 تیریمـد  يهـا  آب هستند امـا بـرخالف سـازمان    تیریبران، موسسات مد آب يها تشکل

محـدود   یسـطح محلـ   کیـ ها در  . آنستیآب ن تیریها مد آن یهدف اصل ز،یحوضه آبر
بران هستند که بـه انجـام    آب یتعاون  تشکل کی یها به نوع . در واقع آنکنند یم تیفعال
دارنـد. تنهـا در صـورت     لیمنافع مشترك خود تما يمربوط به آب در راستا يها تیفعال
هسـتند.   یتیریمـد  فیها قادر به انجام وظا تشکل نیالزم، ا اراتیاخت يواگذار ای ضیتفو
 ایکرده و  جادیرا ا نبرا آب يها فصل، تشکل نیبا توجه به مفاد موجود در ا تواند یم ریوز
هدف خاص از طرف  کی يو برا ریوز شنهادیبران معموالً پس از پ ببرد. تشکل آب نیاز ب

شـود.   سیتأسـ  ریـ بـه ابتکـار وز   تواند یم یانجمن نی. چنشود یم جادیشخص عالقمند ا
اساسـنامه تـا حـدود     نیدارد. ا یآن بستگ دشدهییبران به اساسنامه تأ عملکرد تشکل آب

 ل،یبـه تفصـ   نیهمچنـ  5 وسـت یمطابقـت دارد. پ  5 وسـت یاساسنامه الگو در پ اب يادیز
 دیبران با آب يها کرده است. اگرچه تشکل انیبران را ب آب يها و عملکرد تشکل تیریمد

کننـد   تیمنابع آب فعال یراهبرد مل ژهیبه و یمل يو استانداردها ها استیدر چارچوب س
خـاص   طیها در شرا آن فیبا انجام دادن موقت وظا ایبا صدور بخشنامه  تواند یم ریاما وز
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 بر آنها نظارت داشته باشد.  

 ياریـ اهـداف آب  يو آب کـه بـرا   ینیرزمیموجود، کنترل آب ز ياریآب يها ونیسیکم
خـود ادامـه    تیـ به فعال ند،یایبران درن آب يها که به شکل تشکل یشدند تا زمان سیتأس

 خواهند داد.

 بران آب يها تشکل سیتاس شنهادیپ -91 ماده

 باشد: ریحداقل شامل موارد ز دیبران با آب  تشکل سیتاس شنهادیپ -1

 شنهادیارائه پ لی) دالالف

 تشکل يشنهادیپ یاتی) نام و منطقه عملب

 تشکل يشنهادیپ يها تی) فعالپ

که مربوط بـه   یاتیدر منطقه عمل يشنهادیپ ایموجود  ی) شرح هرگونه خدمات آبت
 تشکل است. يها تیفعال

که اعضا قصد درخواسـت آن را   ییمجوزها ریسا ایاستفاده از آب  يها ) شرح مجوزث
 دارند.

 .يشنهادی) اساسنامه پج

 اعضاء. يبند طبقه ای يشنهادیپ ياز اعضا ی) فهرستچ

 .شنهادیپ نیگوناگون در ارائه ا يها بر وجود مشورت ی) مدارك و مستندات مبنح

 را ارائه دهند. يشنهادیپ نیبه افراد کمک کند تا چن تواند یم رکلیمد -2

 بران آب يها تشکل سیتاس یقانون ندیفرآ - 92 ماده

در  هیـ معقـول بـا اعالم   شـنهادات یپ افتیپس از در ایبه ابتکار خود  تواند یم ریوز -1
 کند: ریاقدام به موارد ز یروزنامه رسم
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و  يبـردار  بهـره  ت،یقـه صـالح  منط نیـی تع ،يگـذار  بران، نام تشکل آب سی) تاسالف
 اساسنامه بیتصو

 بران. اساسنامه تشکل آب هیاصالح بیتصو ای یاتی) اصالح نام، منطقه عملب

 را انجام دهد: ریاقدامات ز تواند یم ریوز -2

 کند یتشکل را داده درخواست اطالعات اضاف سیتاس شنهادیکه پ ی) از شخصالف

 الزم را انجام دهد. قاتیدستور دهد تحق رکلی) به مدب

 منتشر کند. یرا در روزنامه رسم یبران، آگه تشکل آب سیقبل از تاس دیبا ریوز -3

 بران اساسنامه تشکل آب -93 ماده

 شنهادیو پ هیته يبرا ییمبنا تواند یاساسنامه الگوست که م کیشامل  5 وستیپ -1
 .ردیاساسنامه تشکل قرار گ

 باشد: ریحداقل شامل موارد ز دیبران با اساسنامه تشکل آب -2

   یو فرع یاصل فیوظا اتی) جزئالف

   دیجد ياعضا رشیها و الزامات پذ ) روشب

 اعضا يریگ يرا اراتی) اختپ

 تی) مراحل خاتمه عضوت

 تشکل تیریمد تهیانتخاب کم يها ) روشث

 ) الزامات انتصاب کارمندان  ج

 وام افتی) الزامات درچ

 اعضا در قبال تشکل ی) تعهدات مالح
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دربرداشته باشـد. بـه عـالوه     داند، یالزم م ریرا که وز یمقررات ریسا دیاساسنامه با -3
بـه   ریـ تشـکل و وز  يتوسط اعضـا  ف،یانجام وظا ای اراتیقبل از اعمال اخت دیمفاد آن با

 برسد. بیتصو

همـه اعضـا الزم االتبـاع     يشده برا بیبران تصو که توسط تشکل آب يا اساسنامه -4
 است.

 بران تشکل آب اراتیاخت -94 ماده

بـا   یعـ یشـخص طب  کیـ  اراتیـ شرکت بزرگ اسـت و از اخت  کیبران  تشکل آب -1
 کامل برخوردار است؛ به جز: تیاهل

 است. یقیکه قائم بالذات اشخاص حق اراتی) آن دسته از اختالف

 دارند. رتیکه با قانون مغا یاراتی) اختب

 بران مربوط به تشکل آب يها دستورالعمل -95 ماده

بـه   شـخص  کیـ بران دستور دهد کـه   پس از مشورت با تشکل آب تواند یم ریوز -1
 شود. رفتهیمنصفانه و عادالنه پذ یطیاز تشکل در شرا يعنوان عضو

 کند. يرویپ1از دستورات مندرج در بند  دیبران با تشکل آب -2

 بران: اگر تشکل آب -3

 شود. تیریسوء مد ریدرگ ای ردیقرار بگ یدر مشکالت مال) الف

 رفتار کند. زیآم ضیتبع يا وهیبه ش ایتشکل، ناعادالنه  ي) نسبت به اعضاب

 باشد. رفتهیخود پذ تیبه عضو زیآم ضیتبع لیبه دال ای) افراد را به طور ناعادالنه پ

 کند. تیتبع ریوز یقانون يها نامه نیی) نتواند از دستورات و آت

 آب ممانعت به عمل آورد. تیریموسسات مد ریسا ای ری) از اعمال قدرت وزث
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 ایـ  اراتیـ آن قادر به اعمال اخت ياعضا ای تیریمد تهیاختالف نظر در کم لی) به دلج
 خود به طور موثر نباشد. فیانجام وظا

 دهد. قیقانون تطب نیا ای) نتواند خود را با اساسنامه خود چ

 ناکارآمد شده باشد. ای ثمر ی) بح

 :تواند یم ریوز طیشرا نیدر ا 

 انجام دهد. دهد، یدستور م ریرا که وز یکند تا هر اقدام ییتشکل را راهنما -

 ینکنـد، از هرگونـه کمـک مـال     تیـ را رعا یدسـتورالعمل  نیکه تشکل چن یتا زمان -
 .شود یم يخوددار

 تـه یمذکور در کم شخص تیخطاب به تشکل و عضو مربوطه به عضو يا هیبا اخطار -
 او را مشخص کند. نیخاتمه دهد و جانش تیریمد

 باشد: ریمتضمن موارد ز دیبا 3و دستورات موجود در بند  نامه نییآ -4

 نواقص تی) ماهالف

 شود. یبهبود اوضاع ط يبرا دیکه با ی) مراحلب

 .ردیدر آن انجام بگ دیمعقول که مراحل با ی) دوره زمانپ

 :تواند یم ریمدت نواقص را برطرف کند، وز نیبران نتواند در ا آباگر تشکل  -5

 اظهارات آن تشکل فراهم کند. دنیشن يمعقول برا ی) فرصتالف

شخص  ای ردیمربوطه را برعهده بگ فهیوظ ای اری) پس از استماع نظرات تشکل، اختب
 .ردیبه کار بگ فیوظا نیانجام ا يرا برا یمناسب

بـران را   تشکل آب فیو وظا اراتیاخت کند، یم نییتع ریکه وز یشخص ای ریاگر وز -6
 :ردیبرعهده بگ
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بـران را انجـام    تشـکل آب  فیو وظـا  اراتیاخت هیکل دیمنصوب با شخص ای ری) وزالف
 دهد.

 اریـ منصوب، آن اخت شخص ای ریکه وز یدر حال تواند یتشکل نم تیریمد تهی) کمب
 خود بپردازد. فیخود استفاده کند و به انجام وظا اراتیرا برعهده دارد، از اخت فهیوظ ای

 کند. تیمنصوب تبع شخصو  ریاز دستورات وز دی) کارمند تشکل باپ

قـادر بـه اعمـال     گـر یبران بـار د  متقاعد شود که تشکل آب ریوز که نی) به محض ات
را بـه تشـکل مـذکور     اراتیـ خود است، مجددا مجموعـه اخت  فیانجام وظا ایو  اراتیاخت
 .گرداند یبازم

منصوب  شخص ایمعقول انجام شده توسط خودش  يها نهیتمام هز تواند یم ری) وزث
 کند. افتیخود را از تشکل در ياز سو

 بران انحالل تشکل آب -96 ماده

 ):ریز طیتشکل را منحل کند (در شرا ،یدر روزنامه رسم یبا آگه تواند یم ریوز -1

 شده در اساسنامه تشکل ینیب شیپ طی) در شراالف

 بیـ ترک گـر یآب د تیریموسسه مـد  کی فیتشکل با وظا فیکه وظا یطی) در شراب
بـه توافـق بـا     ازیـ مورد، ن نی. البته اردیبر عهده آن موسسه قرار بگ فیوظا تیکل ایشود 

 آب دارد. تیریموسسه مد

 آن باشد. ياعضا ای) اگر به نفع تشکل پ

 آن نشان دهد که وضع نابسامان است. یمال تیوضع ایامور  ی) اگر بررست

 ایـ  تیآن، مسـئول  ياعضـا  ایـ  تیریمـد  تهیکم نیاختالفات ب جهیدر نت ری) اگر وزث
 تشکل را برعهده گرفته باشد. فهیوظ

 موثر نباشد. ایفعال  گری) اگر تشکل، دج
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 توجه داشته باشد: ریبه موارد ز دیبا ریتشکل وز سیقبل از تاس -2

 منتشر کند. یرا در روزنامه رسم یآگه) الف

 يکند توجه افراد عالقمند را به محتـوا  یرا مدنظر قرار دهد و سع ي) اقدامات بعدب
 جلب کند. یآگه

 را مدنظر قرار دهد. ینظرات ارسال شده در موعد مقرر قانون هی) کلپ

 بران منحل شده آب يها دادن به امور تشکل انیپا -97 ماده

 برسد:  انیبه پا دیبا زیامور آن ن رود، یم نیبران از ب که تشکل آب یهنگام -1

 شده است. ینیب شیطور که در اساسنامه آن پ ) همانالف

بـه   تیواگـذار نکـرده باشـد، مسـئول     یرا به شخصـ  تیمسئول نی) اگر اساسنامه، اب
 .شود یسپرده م ریوز يشخص منصوب از سو

است که در برابر امـالك تشـکل وجـود     يا نهیبران هز تشکل آب جادیا يها نهیهز -2
 دارد.

شـده در قـانون    نیـی تع تیـ اولو بیـ طبـق ترت  دیـ مطالبات طلبکـاران تشـکل با   -3
 پرداخت شود.1936 یورشکستگ

 یمعادل هرگونه کمک مـال  یمبلغ تواند یم ریبران، وز ) در صورت انحالل تشکل آب4
ـ  ها ییدارا که نیرا به تشکل بازپرداخت کند؛ قبل از ا یبا سود حاصل از وجوه عموم  نیب

 شود. عیتشکل توز ياعضا

منتقـل   گـر یعـوارض د  ایـ  اتیـ ، بـا انتقـال، مال  4در بنـد   هـا  یی) مطابق انتقال دارا5
 .شود ینم
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 خاص موجود يها از سازمان یبرخ يمقررات انتقال برا -98 ماده

بـه عنـوان    5کـه از نظـر بنـد     دهد یخود ادامه م اتیبه ح یتا زمان رهیمد ئتیه -1
 اریـ عنـوان را در اخت  نیـ ا یکـه از نظـر قـانون    یتا زمان ایشوند  ییبران شناسا تشکل آب

 داشته باشد.

 :رندیگ یقرار م 3بند  لیدر ذ ریموارد ز -2

و  اراتیـ تعهدات، اخت ها، تیحقوق، مسئول ،ییدارا ت،یریمد ت،ی) نام، منطقه فعالالف
 خواهد ماند. یقانون به همان حالت سابق باق نیقبل از شروع ا رهیمد ئتیه کی فیوظا

 ایـ  رهیمـد  ئتیترك فعل ه ایفعل  ریتأث ایعملکرد  ت،یبخش بر تداوم، وضع نی) اب
 يریقانون وضـع شـده، تـأث    نیمزبور قبل از شروع ا ئتیکه توسط ه يا نامه نییهرگونه آ

 نخواهد داشت.

 يدرآمـده، بـرا   رهیمـد  اتیـ ه تیقانون به عضو نیکه با آغاز به کار ا ی) هر شخصپ
 .ردیگ یبند قرار م نیا لیدوره انتصاب خود در ذ

 يجـا  توانـد  یم رهیمد ئتیشود، ه یخال رهیمد ئتیقبل از اعالم ه یتی) اگر موقعت
کـه بالفاصـله قبـل از     یتحت قـانون  ایشده توسط قانون  نییتع يها را طبق روش یخال

 پر کند. شده، یاعمال م ئتیآن ه يقانون برا نیشروع ا

را کـه طبـق مـاده     يشنهادیپ دیبا رهیمد ئتیقانون، ه نی) ظرف شش ماه از آغاز ا3
 ارائه کند. ریو به وز هیبران ته به تشکل آب رهیمد ئتیه لیتبد يشده برا هیته 91

آن را کـال   ای ردیبدون اصالح بپذ ایبا اصالح مطرح شده را  شنهادیپ تواند یم ری) وز4
 رد کند.

در روزنامه  یآن را به صورت آگه دیبا ردیمذکور را بپذ شنهادیمربوطه، پ ری) اگر وز5
 را فراموش کند: ریموارد ز دیحال نبا نیمنتشر کند. در ع یرسم
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 بران اعالم کند. را به عنوان تشکل آب رهیمد ئتی) هالف

 آن انتخاب کند. يرا برا ی) نامب

 تشکل را مشخص کند. نیا تی) منطقه عملکرد و صالحپ

 کند. دیی) اساسنامه آن را تات

 ،یـی بـه دارا  رهیمد ئتیه يها تیحقوق و مسئول ها، ییدارا هیکل  هی) با انتشار اطالع6
 .شود یم لیبران تبد تشکل آب يها تیحقوق و مسئول

 

 یمشورت يها تهیکم -9 فصل

 یمشورت يها تهیکم سیتاس -99 ماده

 :تواند یم ریوز-1

 کند. سیتاس یمشورت تهیکم کی) الف

 دهد. ریینام آن را تغ ایانتخاب کرده  یآن نام ي) براب

 اصالحات الزم را انجام دهد. ایکند  نییآن را تع ي) هدف و کارکردهاپ

 کند. تیرا هدا سیرئ بیو نا سیاز جمله انتصاب رئ تهی) انتصابات در کمت

 را عزل کند. يافراد ازیصورت ن ) درث

 را منحل کند. یمشورت تهی) کمج

 يهـا  تـه یکم تیبـه عضـو   تواننـد  یمـ  يمقامات اداره امور منـابع آب و جنگلـدار   -2
 .ندیدرآ یمشورت

 پاداش داد. تهیکم يبه اعضا توان یم ریو دستور وز ییدارا ریبا موافقت وز -3
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ـ   تیـ را رعا یو شکل یاز الزامات رسم یکی یمشورت يها تهیاگر کم -4 آن  ینکنـد ول
 انجام دهد از اعتبار الزم برخوردار خواهدشد. تین حسن يفعل را از رو

ــدار -5 ــابع آب و جنگل ــد یمــ ياداره امــور من ــه  يادار یبانیخــدمات پشــت توان را ب
 ارائه دهد. یمشورت يها تهیکم

شـود، مقامـات اداره امـور    اداره  رکلیتوسط مـد  یمشورت يها تهیاگر جلسات کم -6
شرکت کننـد   تهیدر جلسه کم توانند  یم ستند،ین تهیکه عضو کم يمنابع آب و جنگلدار

 ندارند. ياما حق را

 :ردیرا درنظر بگ ریموارد ز دیبا یمشورت يها تهیکم يدر انتصاب اعضا ریوز -7

 تهیکم فیو وظا اراتی) اختالف

 از منافع مختلف مرتبط یندگیبه نما تهیکم ازی) نب

خـود بـه طـور     فیو انجام وظـا  اراتیجهت اعمال اخت تهیکم ي) تخصص الزم براپ
 موثر.

 یمشورت يها تهیمقررات ناظر بر کم - 100 ماده

 فیو وظا اراتیاخت ت،یمقررات مربوط به عضو ن،یقوان ریبا ارجاع به سا تواند یم ریوز
 کند. نییرا تع تهیکم کیو عملکرد 

 یمشورت يها تهیمربوط به کم یمقررات انتقال -101 ماده

قبـل از شـروع    تهیکم فیو وظا اراتی، نام، اخت99در ماده  ریوز اراتیتوجه به اخت با
 خواهد ماند.   یقانون به همان حالت سابق باق نیا
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 آب یالملل نیب تیریمد -10 فصل

 تیریدر مورد مد یالملل نیب يها نامه توافق ياجرا يبرا تواند یم ریفصل وز نیا مطابق
بر سر منـابع آب،   يا منطقه يو همکار هیهمسا يو توسعه منابع آب مشترك با کشورها

نامـه   نهادهـا را مطـابق بـا موافقـت     نیا فیو وظا اراتیاخت ریکند. وز جادیرا ا یموسسات
را  يشـتر یب فیوظـا  تواننـد  یهـا مـ   نامـه  توافـق  نیاما ا کند ین مییمربوطه تع یالملل نیب

خـود را در   فیوظـا  تواننـد  ینهادهـا مـ   نیبرعهده نهادها و موسسات مذکور قرار دهند. ا
هسـتند کـه    یموجود، موسسـات  یالملل نیب ياز نهادها یخارج از کشور انجام دهند. برخ

 اند.   شده سیقانون تأس نیبراساس ا

 یالملل نیب يها نامه توافق ياجرا يالزم برا ينهادها سیتأس -102 ماده

را  ينهـاد  ،یدر روزنامـه رسـم   یو انتشار آگه نهیپس از مشورت با کاب تواند  یم ریوز
 کیـ و  یجنوب يقایدولت آفر نی(منعقده ب یالملل نیب يها نامه هرگونه توافق ياجرا يبرا

 کند: سیتاس ری) در رابطه با موارد زیدولت خارج

 نظارت و حفاظت از منابع آب ت،یریمد ق،ی) تحقالف

 منابع آب  نهیدر زم يا منطقه ي) همکارب

 یحفظ خدمات آب ای يبردار بهره ر،ییج) به دست آوردن، ساخت، تغ 

 آب نیاستفاده و تأم ص،ی) تخصد

 و عملکرد نهادها یحکمران -103ماده  

 باشد: ریشامل موارد ز دیبا 102ذکر شده در ماده  یآگه -1

 ) اداره نهادالف

 نهاد مربوطه فی) وظاب
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 نهاد مربوطه یمال نی) تامپ

 کنترل و نظارت بر امور يبرا یی) سازوکارهات

 شدن امور   دهیچی) انحالل نهاد و پث

 نامه به توافق یاثربخش يبرا گری) هر موضوع الزم دج

کـه جهـت    یفیانجـام وظـا   يارگـان بـرا   کی ییمتقاعد شود که به توانا ریاگر وز -2
را مطـابق مـاده    ينهـاد  تواند ید شد، موارد نخواه يا شده، خدشه سیها تأس آن يریگیپ

 :ردیرا برعهده بگ ریموارد ز رینظ یاضاف فیکند که انجام وظا سیتأس 102

   یتیری) خدمات مدالف

 ی) خدمات مالب

 ) تجارتپ

 بانیخدمات پشت ری) سات

 خود را در خارج از کشور انجام دهد. فیوظا تواند ینهاد م نیا -3

 نهادها اراتیاخت -104 ماده

 کیـ  اراتیـ اخت يشـرکت بـزرگ اسـت و دارا    کی 102شده در بخش  سیتاس نهاد
 که: یاراتیآن اخت يکامل است؛ به استثنا تیبا اهل یقیشخص حق

 است یقی) قائم بالذات اشخاص حقالف

 دارند. رتیمربوطه مغا یالملل نیقرارداد ب ایقانون  نی) با اب

جداگانـه   يمختلـف را بـه عنـوان واحـدها     فیوظا دیها با سازمان -105 ماده

 کنند تیریمد

هـر   دیـ داده شود، نهاد مربوطه با 103مطابق ماده  يشتریب فیاگر به نهادها، وظا -1
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 کند. تیریخود را جداگانه مد ياز عملکردها کی

شـده   رفتهیگزارش پذ يها وهیرا منطبق با ش یده اقدامات گزارش دیارگان با کی -2
 انجام دهد. یعموم

 عملکردها یگزارش اثربخش -106 ماده

نکرده باشد، نهـاد   ینیب شیمساله را پ نیخالف ا یالملل نینامه ب که توافق یتا زمان -1
 خود، عملکرد خود را گزارش کند. یسال مال انیظرف سه ماه پس از پا دیمربوطه با

 باشد: ریدر بردارنده موارد ز دیگزارش با -2

 باشد. یآن سال مال يشده برا یحسابرس یمال يها ) همراه با صورتالف

 شود. میتسل گریو طرف د ریبه وز یالملل نینامه ب توافق حی) به شرط تصرب

بتواند عملکرد نهاد مزبور را بـا توجـه بـه     ریباشد تا وز یاطالعات کاف يحاو دی) باپ
 کند. یابینامه ارز آن در برابر اهداف مندرج در توافق فیهمه وظا

 مجلس ارسال کند. ریدب ياز گزارش را برا يا نسخه دیبا رکلی) مدت

 یمال تیوضع ایبه امور  یدگیرس -107 ماده

 قیـ تحق يرا برا ینامه، شخص انعقاد توافق ای نیطرف ریبا موافقت سا تواند یم ریوز -1
در هـر جلسـه نهـاد     تواند ینهاد منصوب کند و آن شخص م کی یمال تیدر امور و وضع

 مربوطه شرکت کند.

، نهادهـا موظـف   1شخص منصوب در بند  يدر صورت درخواست اطالعات از سو -2
 است: ریشامل مواد ز یهستند. اطالعات درخواست يبه همکار

 نهاد نیا یمال تی) اطالعات در مورد امور و وضعاالف

هاد مربوطه به درخواست ن يها ییها، اسناد و دارا دفاتر، حساب هیبه کل ی) دسترسب
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 شخص منصوب از طرف او ای ریوز

 ها در مورد منابع آب ) اطالعات و دادهپ

منصوب شـده را مطالبـه    شخصمعقول  يها نهیاز ارگان مربوطه هز تواند یم ریوز -3
 کند.

 موجود ينهادها یمقررات انتقال -108 ماده

کـه   یشده، اداره حوضه آب کومات بیتصو 1986که در  Trans-Caledonتونل  اداره
 ياریـ منعقـد شـده و قـرارداد آب    لندیسـواز  یکشـور و پادشـاه   نیـ ا نیب 1992در سال 

Vioolsdrift Noordoewer  منعقـد   ایـ بیکشور و کشـور نام  نیا نیب 1992که در سال
 یملغـ  یو با اعالم در روزنامه رسم ریتوسط وز نکهیشده، همچنان معتبر خواهند بود تا ا

 د.شون

 

 یدولت یآب يها رساختیخدمات و ز -11 فصل

 یآبـ  يهـا  رسـاخت یاز خـدمات و ز  يبـردار  و بهـره  سیرا مسئول تأس ریفصل وز نیا
توسـط   افتـه یراه از بودجه اختصاص  نیدر ا ری. وزداند یم یدر جهت منافع عموم یدولت

 تـوان  یمـ  یدولت یآب يها رساختیز يها . از نمونهکند یاستفاده م گریمنابع د ایپارلمان 
 ریـ اشاره کرد. وز لیجهت مهار س یآب و اقدامات تقالان يها آب، طرح رهیذخ يبه سدها

مـدنظر داشـته    یدولتـ  یآبـ  يهـا  رساختیز جادیرا قبل از ا یاز الزامات شکل یبرخ دیبا
 یو دعـوت از نظـرات عمـوم    یستیز طیاثرات مح یابیارز فهیالزامات شامل وظ نیباشد. ا

. آب شـود  یمعـاف مـ   تموقـ  ایـ  ياضطرار طیدر شرا ندیفرآ نیا یاز ط ریاست. البته وز
کنـد.   دایـ پ صیکننـدگان آب تخصـ   به اسـتفاده  تواند یم یدولت يها رساختیحاصل از ز

بـه اهـداف    توانـد  یآب مـ  نیاست. ا شده نییتع زیآب ن نیو عوارض استفاده از ا ها نهیهز
کـه توسـط    ییها نامه نییها و آ نظارت که نیکند؛ مشروط بر ا دایاختصاص پ زین یحیتفر
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 .ردیمدنظر قرار گ شود، یم رمقر ریوز

ـ    يبردار بهره ر،یتعم ر،ییساخت، تغ ت،یمالک -109 ماده  یو کنتـرل خـدمات آب

 یدولت

کشور  یو کنترل منابع آب تیریبه منظور محافظت، استفاده، توسعه، مد تواند یم ریوز
و مسـائل مربـوط بـه آن را     یدولت یآب يها رساختیخدمات و ز ،یمومدر جهت منافع ع

 کنترل کند.

 یستیز طیاثرات مح یابیمشاوره و ارز -110 ماده

 توجه کند: ریبه موارد ز دیبا ریوز ،یآب ساتیقبل از ساخت تاس -1

 هیـ را ته يشـنهاد یپ یآبـ  يهـا  رساختیمربوط به ز یستیز طیاثرات مح یابی) ارزالف
قـانون   26از الزامـات منـدرج در مقـررات بخـش      دیـ با ریـ وز دیکند. در صورت صـالحد 

 شود. تیتبع ستیز طیحفاظت از مح

 منتشر کند. یرا در روزنامه رسم ی) آگهب

 يکند توجه عالقمندان را به محتـوا  یرا مدنظر داشته باشد و سع ي) اقدامات بعدپ
 جلب کند. یآگه

 مقرر را مدنظر قرار دهد.) نظرات ارسال شده در موعد ت

 :شود یاعمال نم ریبر موارد ز 1بند  -2

 ساخته شده است. يکه در موارد اضطرار یو خدمات آب رساختی) شبکه زالف

سـاله سـاخته شـده     5دوره  کیـ  يموقت در حال کار که برا ی) شبکه خدمات آبب
 است.

 کوچک یآب يها رساختی) زپ
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بـه آن اشـاره شـده،     2که در بنـد   یآب يها رساختیظرف دو سال پس از اتمام ز -3
 :ردیبگ میتصم دیبا ریوز

 ایببرد.  نیرا از ب یآب يها رساختی) زالف

 را حفظ کند. یآب يها رساختیمناسب ز زانی) به مب

 یدولت یآب يها رساختیز یمال نیتام -111 ماده

و کنتـرل   يبردار بهره ر،یتعم ر،ییتملک، ساخت، تغ ياعتبارات الزم برا تواند یم ریوز
 کند. نیتأم گریهر منبع د ایتوسط پارلمان  افتهیرا از محل اختصاص  یدولت ساتیتأس

 یدولت یآب يها رساختیآب حاصل از ز -112 ماده

 يرا بـرا  یدولتـ  یآب يها رساختی، آب حاصل از ز4مطابق با فصل  تواند یم ریوز -1
 مناسب در دسترس قرار دهد. صیتخص

 یآبـ  يهـا  رسـاخت یاز ز افتـه یآب اختصاص  نهی، هز5مطابق فصل  تواند یم ریوز -2
 کند. نییرا تع یدولت

 یحیمقاصد تفر يبرا یدولت یو استفاده از خدمات آب یدسترس - 113 ماده

اطراف آن را طبق  یدولت يها نیو زم یدولت یآب يها رساختیآب ز تواند یم ریوز -1
 شده قرار دهد. نییافراد تع اریدر اخت یحیاهداف تفر يخاص برا طیشرا

 دهد: بیرا ترت ریموارد ز تواند یم ریوز -2

 دولت یآب يها رساختیبه ز یدسترس تیممنوع ای) کنترل الف

 را مشخص کند ی) مطابق قانون، عوارض معقولب

 .ستیقابل اجرا معاف ن نیقوان ریقانون و سا نیمقررات ا تیکس از رعا چیه -3
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 قانون نیآغاز شده قبل از ابالغ ا یدولت یخدمات آب  -114 ماده

قـانون بـه وجـود     نیـ که قبل از شروع ا یدولت یآب يها رساختیقانون در مورد ز نیا
 .شود یآمده اعمال م

   یدولت یو خدمات آب ها رساختیبه ز یدسترس -115 ماده

آن  ایـ انتفال بدهـد   گرانیرا به د یدولت یآب يها رساختیاقدامات ز تواند یم ریوز -1
 ببرد. نیآن را از ب تواند یصورت م نیا ریرا به فروش برساند. در غ

ـ  زانیکه م یدر صورت یدولت یآب يها رساختیز يانتقال، فروش و نابود -2  شیآن ب
 ممکن نخواهد بود. ییدارا ریوز دییباشد، بدون تا ریوز ياز مقدار مشخص شده از سو

 تیریموسسه مد کیبه  ای رود یم نیدولت از ب یآب يها رساختیکه ز يدر موارد -3
 ایـ  اتیـ انتقـال، مال  نهیدستور عدم پرداخت هز تواند یم ییدارا ریوز شود، یآب منتقل م

 را صادر کند. يگریعوارض د

 دولت یآب يها رساختیمقررات ناظر بر ز -116 ماده

مقـررات   نیـ دولت مقرر کنـد. ا  یآب يها رساختیز يرا برا یمقررات تواند یم ریوز -1
 باشد: ریدر خصوص موارد ز تواند یم

 اطراف آن. یدولت يها نیو کنترل آب و برق دولت و زم تیری) مدالف

 اطراف آن. یدولت يها نیو زم یدولت یآب ساتی) استفاده از آب تاسب

 یآب ساتیتاس یورود، استفاده (از امکانات) و توسعه خصوص يها نهی) عوارض و هزپ
 دولت.

 را مدنظرقراردهد: ریمقررات، مالحظات ز نیدر تدو دیبا ریوز -2

 دولت. یآب ساتیو حفاظت از تاس یمنی) االف
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 دولت. یآب ساتیبه کنترل استفاده از تاس ازی) نب

دولـت   یآبـ  سـات یاز تاس یحـ یتفر يکارهـا  يکـه بـرا   یاشخاص تیو امن یمنی) اپ
 .کنند یاستفاده م

 .ها نهیو مطالبه هزدولت  یآب ساتیحفاظت و کنترل تاس نهی) هزت

 

 سد یمنیا -12 فصل

و  دیـ جد يسـدها  یمنـ یکه با هدف بهبـود ا  پردازد یم یاقدامات یفصل به بررس نیا
 بیکارها به منظور کاهش احتمال آس نی. اشوند یانجام م یمنیموجود با خطر ا يسدها

 نیسـد، قـوان   یکاهش خطر خراب ي. برارندیگ یمنابع صورت م تیفیک ایبه مردم، اموال 
و مقررات مانند ارائه گزارش در مـورد   ها ستورالعملاز د یبرخ تیموجود، مالک را به رعا

. کنـد  یملـزم مـ   دییمورد تا يا حرفه شخص کی نییتع ایسد  رییتغ ای ریسد، تعم یمنیا
 نیـ مالکـان در ا  تیو از مسـئول  شود یسدها انجام م یمنیاز ا نانیاطم ياقدامات برا نیا

از دولت و عمـوم   راقبتم یقانون فهیشده، وظ دییمتخصص تأ شخص. دهد یرابطه خبر م
 تیـ فصـل تبع  نیدرنظر گرفته شده در ا فیاز مقررات و وظا دیمردم را برعهده دارد و با

را از  یافـراد خاصـ   توانـد  یمـ  ریـ . وزسـتند یفصل ن نیکند. همه سدها مشمول مقررات ا
 رنـد، یگ یقـانون قـرار مـ    نیـ که تحت شمول ا ییموجود معاف کند. سدها یقانون طیشرا
. رندیگ یمشخص قرار م يبند دسته کیدر  ایدارند  یمنیخطر ا ایکه  ستنده ییها يسد
موجـود   نامـه  نییآ ایبه ثبت برسند. انطباق با بخشنامه  دیبا یمنیبا خطر ا يسدها هیکل

قررات مانند الزام به اخـذ مجـوز اسـتفاده از    م ریسا تیفصل، مالک را از رعا نیا لیدر ذ
 .  کند  یآب معاف نم
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 فیتعار - 117 ماده

 اند: به کار گرفته شده ریز یفصل، کلمات در معان نیدر ا -1

 یاست که از نظر قانون مهندس یشخص يبه معنا» شده دییتأ يا شخص حرفه) «الف
الزم را دارد و پـس از مشـورت بـا     تی) صـالح 1990(مصـوب   یجنوب يقایآفر يا حرفه
 شده است. دییتا ریتوسط وز یمهندس يشورا

 يدار و نگه رهیاست که قادر به ذخ يشنهادیپ ایشامل هر ساختار موجود » سد) «ب
 نباشد. ایباشد  يا ماده يآب حاو نیآب است؛ خواه ا

 است که: يهر سد یبه معن» سد یمنیا سکیر) «پ

کند؛ خـواه   رهیذخ ایداده  يمتر مکعب آب را در خود جا 50000از  شیب تواند یم -
از پنج متـر   شیبه ارتفاع ب يا وارهید يسد دارا نینباشد. ا ایباشد  يا ماده يآب حاو نیا

 است.

 یمنـ یا سـک یبـا ر  ییسدها 118از سدها است که مطابق ماده  يا متعلق به دسته -
 اعالم شدند.

کـه   شـود  یگفتـه مـ   یشخصـ بـه   »یمنیصاحب سد با خطر ا« ای» صاحب سد) «ت
 دارد. اریکنترل سد را در اخت

آب،  رهیـ ذخ ر،یـ تعم ر،ییـ سـاخت، تغ  ،یمربوط به طراح فیشامل وظا »فهیوظ) «ث
 است. یمنیسد با خطر ا کی يواگذار اینظارت   ،یمنیا یابیارز ،يبردار بهره

 یمنیبا خطر ا يسدها يبرا یاقدامات کنترل - 118 ماده

 را مدنظر قراردهد: ریموارد ز دیصاحب سد با -1

محاسـبات،   ،یطراحـ  يهـا  فـرض  شی) ارائه هرگونه اطالعات، نقشه، مشخصات، پالف
 در موعد مشخص. ریمورد درخواست به وز يها یبررس جیاسناد و نتا
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 ریوز يشده از سو نییبه سد به افراد تع ی) اجازه دسترسب

از سـدها را بـه عنـوان     يا دسـته  ،یدر روزنامه رسم یبا انتشار آگه تواند یم ریوز -2
 اعالم کند. یمنیخطر ا يدارا يسدها

 اهتمام ورزد: ریبه انجام امور ز تواند یم ریوز -3

 اعالم کند. یمنیبه صاحب سد، سد مذکور را با خطر ا ی) با اطالع کتبالف

خـود و در مـدت زمـان     نـه یدستور دهد تا با هز یمنیسد با خطر ا کی) به مالک ب
آن سـد   یمنـ یشده) در مـورد ا  دییشخص متخصص تأ کیرا (توسط  یمشخص، گزارش

 ارائه دهد. ریکند و به وز هیته

خـود و در مـدت زمـان     نـه یدستور دهد تا با هز یمنیسد با خطر ا کی) به مالک پ
منـابع انجـام    تیفیک ای، اموال محافظت از مردم يالزم را برا راتیو تعم رییمشخص، تغ

 دهد.

 تیـ تبع 3شـده از دسـتورالعمل منـدرج در بنـد      نییاگر صاحب سد در مدت تع -4
صـورت گرفتـه را از    يهـا  نهیرا انجام داده و هز راتییتغ ای راتیتعم تواند یم رینکند، وز

 مالک مطالبه کند. 

 توجه کند: ریالزم به مسائل ز يها و دستورالعمل نامه نییقبل از صدور آ دیبا ریوز -5

قابـل قبـول    زانیـ انجام شده به م راتییتغ ای راتیداشته باشد که تعم نانی) اطمالف
 .کند یم تیکاهش خطر کفا ياست و برا

 ياقتصـاد  يها منابع و جنبه تیفیک ،ییدارا ،یعموم یمنیسد را بر ا یخراب ری) تأثب
 .ردیدر نظر بگ یاجتماع -
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 شده دییتا يا افراد حرفه  تیمسئول -119 ماده

مراقـب دولـت و    دیـ با فـه یهنگام انجـام وظ  زیشده ن دییمتخصص تأ شخص کی -1
 عموم مردم و منافع آنان باشد.

سـد   کیـ  يکـار بـر رو   کیـ انجـام   يبـرا  یشده وقتـ  دییتأ يا حرفه شخص کی -2
 را مدنظر قرار دهد: ریموارد ز دیمنصوب شده با

سـد   یقابل قبـول مهندسـ   يها کار مطابق با روش نیحاصل کند که ا نانی) اطمالف
 انجام شده است.

 ) سوابق مشخص شده را نگه دارد.ب

 کند. می) گزارشات را تنظپ

صـاحب سـد    يسد اسـت بـرا   میترم ایو  رییکه کار شامل ساخت، تغ ي) در مواردت
ها و مشخصـات   قشهکار صادر کند تا مشخص شود که کار مطابق با طرح، ن انیپا یگواه

 قابل اجرا انجام شده است.

سـد منصـوب شـده     یمنیا یابیانجام ارز يکه برا دییمورد تا يا حرفه شخص کی -3
 توجه داشته باشد: ریبه موارد ز دیبا

سـاخت، نظـارت،    ،یمربـوط بـه طراحـ    یمنـ یا يهنجارهـا  ایـ کند که آ ی) بررسالف
 .ریخ ایسد است  یقابل قبول مهندس يها سد از روش يعملکرد و نگهدار ،يبردار بهره

کـرده و گـزارش امضـا     می) گزارش مورد نظر در بند الف را طبق الزامات مقرر تنظب
 را در مدت مقرر به صاحب سد ارائه دهد. دار خیشده و تار

 یمنیثبت سد با خطر ا - 120 ماده

 آن سد را ثبت کند. دیدارد با یمنیکه خطر ا يصاحب سد -1

 ریـ روز بـه اشـکال ز   120 نیـ روز انجـام شـود. ا   120ظرف  دیدرخواست ثبت با -2
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 :شود یمحاسبه م

آب را در خـود حفـظ و    توانـد  یمـ  یمنـ یخطـر ا  يکه سـد دارا  یخی) پس از تارالف
 کند. يدار نگه

 اعالم شود. یمنیبه عنوان سد با خطر ا شده لیکه سد تکم یخی) پس از تارب

از سـدها بـه عنـوان سـد بـا خطـر         يا  که در آن دسته يا هی) پس از انتشار اطالعپ
 .شوند یاعالم م یمنیا

مطلع کنـد   ینیرا از جانش رکلیمد عاًیسر دیبا یمنیصاحب سد با خطر ا نیجانش -3
 نام او کند. نیگزیتا نام مالک را جا

 چند سد ای کی یمنیعوامل موثر بر اعالم خطر ا -121 ماده

 :ردیرا در نظر بگ ریموارد ز یمنیخطر ا يدر اعالم سدها به عنوان سد دارا دیبا ریوز

از  یناشـ  یمنابع در برابر خطر احتمال تیفیبه محافظت از مردم، اموال و ک ازی) نالف
 سدها

  یاحتمال انیز ایضرر  زانی) مب

 ریخ ایمنطقا قابل وصول هستند  ایآ که نیشده و ا نییاقدامات تع نهی) هزپ

 سد کی یخراب یاجتماع-ياقتصاد ریتأث) ت

 سد خاص  کی) موضوعات مربوط به ث

 ها تیمعاف -122 ماده

در روزنامـه   یخاص را بـا آگهـ   يها متعلق به دسته يمالکان سدها تواند یم ریوز -1
شـده،   میفصل تنظـ  نیکه طبق ا يا مقرره ایفصل  نیاز مفاد ا کیهر  تیاز رعا ،یرسم

 معاف کند.



 
 

 

 111 

 : قانون ملی آب آفریقا جنوبی1فصل 

 

هـر   تیـ اسـت از رعا  یرا که متعلق به گروه خاصـ  يکتبا مالک سد واندت یم ریوز -2
 فصل معاف کند. نیاز مفاد ا کی

 تیـ معاف يرا بـرا  يدتریـ جد ای شتریب طیشرا ایرا لغو کند  تیمعاف تواند یم ریوز -3
 وضع کند.

 :ردیرا در نظر بگ ریموارد ز تیدرباره معاف يریگ میقبل از تصم دیبا ریوز -4

و  یـی دارا ،یعمـوم  تیخاص آن بر امن يها دسته ایاز سد  یخطرات ناش زانی) مالف
 منابع تیفیک

 سد  يواگذار ای يبردار آب، بهره يدار نگه ر،یتعم ر،ییساخت، تغ ،ی) نحوه طراحب

 ) نظارت بر سدپ

 ،يبـردار  بهـره  ر،ییساخت، تغ ،یمقررات طراح يبرا يشنهادیپ نیگزی) اقدامات جات
 اقدامات نیا يسد و کارآمد يواگذار ای یآب، بازرس رهیذخ ،يو نگهدار ریتعم

 ) دانش و تخصص افراد حاضر در هر کار ث

 مربوط به سد يها نهی) هزج

 شود یم جادیکه توسط سدها ا یخسارات يدر نظر گرفته شده برا نی) هرگونه تضمچ

 سد يصادر شده برا ی) مجوز قانونح

 سد یمنیمرتبط با ا يها نامه نیآئ -123 ماده

 کند: نیتدو ریرا در خصوص موارد ز ییها نامه نیآئ تواند یم ریوز -1

 یمنیسد با خطر ا یشده جهت بررس دییتا يا نام افراد حرفه ثبت ي) براالف

 کیـ انجـام   يمـورد قبـول بـرا    يا حرفـه  شخصشخص به عنوان  دییتا نامه نی) آئب
 خاص فهیوظ
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 یمنیبا خطر ا يسد به عنوان سد کیاعالم  نامه نی) آئپ

و  زانیـ سـد (بـه م   ينظـارت مـنظم رو   يبرا یمنیسد با خطر ا کی) الزام صاحب ت
 روش مشخص)

 يهـا  نـه یهـا و هز  روش نیـی و تع یمنـ یسد خـاص بـا خطـر ا    کی) ضرورت ثبت ث
 و ثبت یدگیرس

 شود. تیرعا دیکه با یزمان يها دوره نیی) تعج

 را درنظر داشته باشد: ریموارد ز 1بند  يها نامه نیآئ نیدر تدو دیبا ریوز -2

و  يو نگهـدار  يبردار بهره ر،یتعم ر،ییساخت، تغ ،یطراح يبرا ازی) تخصص موردنالف
 سد. يواگذار

دسـته خـاص از    کیـ تخصـص در   جـاد یا يبـرا  ازیموردن اتیو تجرب طی) ارائه شراب
 .فیوظا

 يقـا یآفر یمهندسـ  يابـا شـور   1مطابق بند  يها نامه نیقبل از وضع آئ دیبا ریوز -3
 مشورت کند. يا حرفه یقانون ينهادها ریو سا یجنوب

 

 نیو حقوق  موجود در زم یدسترس -13 فصل

افراد در  نی. ادهد یامالك را م شیفصل به افراد مجاز، اجازه ورود و تفت نیا 1 بخش
برخوردار هستند. تنها اشخاص مجاز اجازه  یحق نیقانون، از چن نیجهت تحقق اهداف ا

. شـود  یمـ  تیـ اقـدام از حقـوق صـاحبان امـالك حما     نیرا دارند. با ا يکار نیانجام چن
آن را به صـاحب   دیباشند و در صورت درخواست با شتهمجوز ورود دا دیاشخاص مجاز با

 دیـ اخطـار ورود داده شـده و قبـل از ورود با    دیـ خـاص با  طیامالك نشان دهند. در شرا
 ژهیـ موارد و یمتصرف آن است، بدست آورده شود. و در برخ ایکه مالک  یشخص تیرضا
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 الزم صادر شود. ییقبل از ورود، حکم قضا دیبا

 شی: ورود و تفت1 بخش

 انتصاب افراد مجاز -124 ماده

را بـه عنـوان شـخص     یکتباً هر شخصـ  تواند یآب م تیریموسسه مد کی ای ریوز -1
 منصوب کند. 125شده در ماده  ینیب شیپ فیانجام وظا يمجاز برا

 ایـ  ریـ از طرف وز ای ریانتصاب امضا شده توسط وز یگواه دیبه شخص منصوب با -2
 .شود یم فیشخص توص فیوظا تیماه یگواه نیآب داده شود. در ا تیریموسسه مد

 اشخاص مجاز فیو وظا اراتیاخت -125 ماده

 لیبـا افـراد، وسـا    یدر هر زمان (معقول) و بدون اطالع قبل تواند یشخص مجاز م -1
اسـتفاده   یالزم جهـت بررسـ   يهـا  یو مواد الزم وارد ملک شود و بازرس زاتیتجه ه،ینقل

 مجاز از آب را انجام دهد.

و  زاتیـ تجه ه،یـ نقل لیبا افراد، وسـا  ریمراحل ز یپس از ط تواند یشخص مجاز م -2
 مواد الزم وارد ملک شود:

 هدف از ورود ذکر شود. دیبا هیمتصرف ملک، در اطالع ای) پس از اطالع به مالک الف

 متصرف گرفته شود. ایمالک  تی) رضاب

با در دست داشـتن حکـم    ،یدر هر زمان و بدون اطالع قبل تواند یشخص مجاز م -3
ملک شـود و اقـدامات    کیالزم وارد  و مواد زاتیتجه ه،ینقل لیو حضور افراد، وسا یقانون

 الزم را صورت دهد:

 ریقانون و سـا  نیاستفاده مجاز از آب مطابق با ا ایآ که نیا یبه بررس شخص نی) االف
 .پردازد ینه، م ای شود یقانون انجام م نیمنطبق بر ا يها و دستورالعمل ها نامه نییآ
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اطالعات ارائه شـده در رابطـه بـا اسـتفاده از آب      ایآ که نیا یبه بررس شخص نی) اب
 .پردازد ینه، م ایاست  قیدق

 یدگیرسـ  تیصالح صادر شود که صالح یتوسط قاض دیبا 3حکم مندرج در بند  -4
کـه   شـود  یصـادر مـ   یحکم تنهـا در صـورت   نیدر منطقه محل ملک مورد نظر را دارد. ا

 به دست آمده باشد: ریاطالعات موجود از سوگند به شرح ز

استفاده از آب منجر به نقض قـانون   دهد یوجود دارد که نشان م یمنطق لی) دالالف
 منطبق بر آن شده است. يها و دستورالعمل ها نامه نییو آ

اطالعات به دست آمـده در رابطـه بـا     دهد یوجود دارد که نشان م یمنطق لی) دالب
 .ستین قیاستفاده از آب دق

و  دیـ آ شیدر صدور آن پـ  ریصدور حکم مطرح شود اما تاخ يبرا یدرخواستاگر  -5
مجـاز   شـخص شـود،   یگرفتن اهداف بازرس دهیو ناد شتریب بیباعث ورود آس ریتاخ نیا
 دهد. بیوارد ملک شده و اقدامات الزم را ترت ،ییبدون داشتن حکم قضا تواند یم

کـه در آن   یبه درخواسـت هـر شخصـ    دیشخص مجاز در هنگام ورود به ملک با -6
 124قـرار مالقـات در مطـابق مـاده      یگواه کیکند و  یملک حضور دارد، خود را معرف

 ارائه دهد.

 یطیشـرا  چیتحـت هـ   توانـد  یآن، شخص مجاز نمـ  يو بندها 125با وجود ماده  -7
 .دینما یوارد شود و اقدام به بازرس يگریبدون حکم به ملک د ایمتصرف  تیبدون رضا

 : حق ارتفاق2 بخش

 یبخش به شخص نیدارد. ا يگرینسبت به ملک د شخصاست که  یارتفاق، حق حق
از  يضـرور  طیدر شـرا  دهـد  یقانون مجاز به استفاده از آب است اجـازه مـ   نیکه طبق ا

. بـه عنـوان مثـال    دیـ حق، طـرح دعـوا نما   نیاعمال ا ياستفاده کند و برا يگرید نیزم
تحقق  ين صاحب حق منتقل شود. برایبه زم يگرید نیاز زمممکن است الزم باشد آب 
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را  ییادعـا  تـوان  ینمـ  یحقـ  نیموضوع، وجود حق ارتفاق ضرورت دارد. در مورد چن نیا
خوانده مجاز به استفاده از آب باشـد. اگـر مجـوز مـذکور ابطـال       که نیمطرح کرد؛ مگر ا
 الـک صاحب حق و م نیوافق ب. حقوق موجود با ترود یم نیتبعا از ب زیشود، حق ارتفاق ن

که به حکم دادگاه  يا نامه توافق قیاز طر ایطبق روال موجود در قانون ثبت اسناد  ن،یزم
در مورد کسب حـق ارتفـاق و ثبـت آن در     یشکل اتی. جزئدیآ یمنعقد شده، به دست م

 موجود است.   2 وستیقسمت آورده نشده اما در پ نیا

 فیتعار -126 ماده

 اند: به کار رفته ریز ياز کلمات در معنا کیفصل هر  نیا در

 کی هیحاش ایحق تصرف بستر  يبه معنا» مجاور نیداشتن حق ارتفاق در زم) « الف
 نیحق با هـدف اسـتفاده از آب زمـ    نیاست. ا يگریمجاور متعلق به د نیزم ایرودخانه 

 .ردیگ یمجاور شکل م

متعلـق بـه    نیصـرف زمـ  حـق ت  يبه معنـا » آّب يداشتن حق ارتفاق در مجرا) « ب
 .ردیگ یآب از مجرا شکل م تیهدا ایحق با هدف برداشت  نیاست. ا يگرید

است  گریشخص د نیاشغال زم يبه معنا)» submersionحق ارتفاق استغراق () «پ
 .افتد یکه با استغراق آن در آب اتفاق م

 حق ارتفاق لیتحص -127 ماده

 :تواند یقانون مجاز به استفاده از آب است، م نیکه مطابق ا یشخص -1

 باشد. 126از حقوق ارتفاق ذکر شده در ماده  کیاز هر يبرخوردار ی) مدعالف

حق خـود بـه    نیکند تا بتواند از ا جادیرا ا یراتییخود تغ ی) در اقسام حقوق ارتفاقب
 شکل مطلوب و موثر بهره ببرد.

 دایظهور و بروز پ ریز يها در حالت تواند یماده م نیا 1حق ارتفاق موجود در بند  -2
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 کند:

 باشد. یو به نفع مدع ی) حق ارتفاق به صورت شخصالف

 یکـه مـدع   یبه عنـوان مالـک امالکـ    یو در مقام مدع ی) حق ارتفاق به نفع مدعب
 از آب آن استفاده کند. تواند یم

 د مطرح شود.موجو یخدمات آب ستمیدر ارتباط با س تواند یحق ارتفاق م -3

 عمل کند. 2مطابق جدول  دیکه قصد مطالبه حق ارتفاق خود را دارد با یکس -4

 نیصاحبان حق ارتفاق و مالکان زم فیحقوق و وظا -128 ماده

را دارد که حق او در آن واقـع   ینیمعقول به زم یدارنده حق ارتفاق، حق دسترس -1
 ،ينگهـدار  ،یبازرسـ  ،ینیگزیجا ر،ییبه منظور ساخت، تغ تواند یم شخص نیشده است. ا

داشـته   یدسترسـ  نیبـه زمـ   گریهر منظور د يبرا ایاز آب مربوطه  يبردار بهره ای ریتعم
 باشد.

از حق خـود   نیقوان هیکل تیمعقول و با رعا یبه روش تواند یصاحب حق ارتفاق م -2
 استفاده کند:

 ر،ییـ سـاخت، تغ  يبرا ینطقرا که به طور م يا هر نوع ماده تواند یم شخص نی) االف
 به دست آورد. يگرید نیحق ارتفاق الزم است، از زم ریتعم ای ينگهدار ،ینیگزیجا

موضوع حق ارتفاق وجود دارد و  نیرا که در زم يگریهر مانع د ای یاهی) پوشش گب
 ببرد. نیاز ب کند، یم رممکنیانتفاع معقول از حق را غ

 .شود یحاصل م نیکه به طور معقول از اعمال حق ارتفاق در زم ي) دفع موادپ

و  نیاز آب موجـود در زمـ   يبـردار  مشـغول بهـره   شخصکه  ی) در طول بازه زمانت
را (به شکل معقـول) تصـرف کنـد.     نیاز زم یبخش تواند یاعمال حق ارتفاق خود است م

 :ردیصورت گ ریز يدر جهت انجام کارها تواند یتصرف م نیا
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 جاده ایساخت اردوگاه  -

 گرید يها و بناها ساختمان ایها، مخازن  ساخت خانه -

 یخدمات آب جادیا يالزم برا زاتیتجه ای آالت نینصب ماش -

و  نیاز آب موجـود در زمـ   يبـردار  مشـغول بهـره   شخصکه  ی) در طول بازه زمانث
را (به شکل معقـول) تصـرف کنـد.     نیاز زم یبخش تواند یاعمال حق ارتفاق خود است م

 :ردیصورت گ ریز يدر جهت انجام کارها تواند یتصرف م نیا

 اسکان مردم -

 ها کارگاه -

امور  يو نگهدار يبردار کنترل، بهره يامر برا نیکه ا يدر حد ؛يساز رهیاهداف ذخ -
 الزم باشد.

خـود   هنـ یبـه هز  نیمالک زم یدر صورت درخواست کتب دیصاحب حق ارتفاق با -3
 را جهت انتفاع بهتر انجام دهد: ری(صاحب حق) موارد ز

 کند. يدار نگه ی) منطقه حق ارتفاق را حفظ کند و از آن به درستالف

 مربوط به حق ارتفاق. یخدمات آب يو نگهدار ری) تعمب

بـه موضـوع حـق     یجهـت دسترسـ   یارتباط يها ها و راه جاده يو نگهدار ری) تعمپ
 ارتفاق.

 توانـد  یمـ  نیحق ارتفاق نتواند اقدامات مذکور را انجام دهد، مالک زماگر صاحب  -4
 از آن را از صاحب حق مطالبه کند. یمعقول ناش يها نهیالزم را انجام داده و هز يکارها

موضوع حـق را تـا حـد     نیزم دیحق ارتفاق، دارنده آن با دنیرس انیپس از به پا -5
 کند. ایامکان اح
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 و استفاده از حق ارتفاق و اصالح آن يبرخوردار یشکل ندیفرآ -129 ماده

 انیـ بـه دسـت آمـده، اصـالح شـود و پا      ریاز طرق ز یکیبه  تواند یحق ارتفاق م -1
 :ردیپذ

 )1937سند قابل اعمال از نظر قانون ثبت اسناد (مصوب  کی) اجرا و ثبت الف

 ی) با حکم دادگاه عالب

بـا   توانـد  یمـ  کنـد،  یاصالح آن را ادعا مـ  ایاز حق ارتفاق  يکه برخوردار یشخص -2
 را صورت دهد: ریاقدامات ز نیاطالع مالک زم

 ) وارد ملک شودالف

 را انجام دهد یقاتی) تحقب

 یطیکـه در شـرا   یموضوع حـق انجـام دهـد؛ درصـورت     نیالزم را در زم اتی) عملپ
 باشد. يحق ارتفاق ضرور زانیو م تیماه نییتع يمعقول باشد و برا

 را مدنظر داشته باشد: ریموارد ز دیحق با صاحب -3

وارد کند و به شکل معقول و متعـارف از   نیرا به زم يکمتر بی) تا حد امکان آسالف
 کند يبردار آن بهره

 را انجام دهد: ریخسارت اقدامات ز جادی) در صورت اب

 خسارات وارده را تا حد امکان جبران کند -

 نیدادگاه صالح به مالک زمـ  ياز سو یمبلغ اعالم ایتوافق شده  زانیغرامت را به م -
 پرداخت کند.

شراکت در استفاده از آب موضـوع حـق    يادعا تواند یم نیمالک زم ریدر موارد ز  -4
 ارتفاق را داشته باشد:
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 منبع خاص باشد. کیمجاز به استفاده از آب  نی) مالک زمالف

 داشته باشد.) استفاده از آب با استفاده مجاز از آب سازگار ب

سـاخت،   نـه یمتناسـب از هز  یبر پرداخـت سـهم   یخود مبن تیرضا نی) مالک زمپ
 آب را اعالم کند. يو نگهدار ریتعم

 یمـورد بررسـ   ریموارد ز قیاز طر دیبا یمشارکت در استفاده از خدمات آب يادعا -5
 :ردیقرار گ

 نینامه طرف الف) در توافق 

 است. ه آن اشاره شدهب 130که در ماده  ی) حکم دادگاه عالب

 حق ارتفاق يدر دعاو یعال وانید اراتیاخت -130 ماده

را مـدنظر   ریموظف است مسائل ز یحق ارتفاق، دادگاه عال يدعاو یدادرس انیجر در
 قرار دهد:

بـدون آن) مـورد    ایـ و اصـالح   رییـ (بـا تغ  داند یکه عادالنه م یطی) دعوا را با شراالف
 مربوطه را صادر کند. يقرار دهد و را یبررس

 عدم لزوم آن را مشخص کند.  ایخود لزوم جبران خسارت  ي) در راب

مبلغ متناسب با غرامت به دارنده حق اجـاره، رهـن، حـق     دیبا ایکند که آ نیی) تعپ
صـادر   یغرامتـ  نیدستور پرداخـت چنـ   ایمشابه بر اموال پرداخت شود و  یحق ایانتفاع 
 شود.

 ) دعوا را رد کند.ت

 حق ارتفاق ياعطا يخسارت قابل پرداخت برا -131 ماده

در کنار عوامـل موجـود در    دیبا یغرامت عادالنه و منصفانه، دادگاه عال نییدر تع -1
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 عوامل عبارتند از: نی. اردیعوامل مربوطه را در نظر بگ ریسا ،یقانون اساس 25اصل 

ـ   و ع تیـ آن؛ از جملـه ماه  هیاصـالح  ایحق ارتفاق  تی) ماهالف  یملکـرد خـدمات آب
 موضوع حق

 به حق ارتفاق خواهد شد؟ یاستفاده از آب موجود باعث اثربخش ای) آب

 از حق ارتفاق يبرخوردار ی) مدت زمانپ

 اعمال حق ارتفاق لیموضوع حق به دل نیاستفاده از زم تیمحروم زانی) مت

 موضوع حق نی) ارزش اجاره زمث

 نیکه احتماالً در اثر اعمال حـق ارتفـاق بـه زمـ     یخسارات یواقع زانیو م تی) ماهج
 وارد شده است. يگرید

 در صورت خاتمه حق ارتفاق نیزم یمنطق يایاح یو چگونگ زانی) مچ

اعمال حق  جهیدر نت گریشخص د ای نیکه مالک زم يسود مازاد ای تی) هرگونه مزح
 .آورد یارتفاق به دست م

 شد در اثر حق ارتفاق. جادیا یخدمات آب قیاز طر یمنافع عموم نی) تأمخ

 کند. نییزمان و نحوه پرداخت خسارت را تع تواند یم ی) دادگاه عال2

 تیسند مالک دییثبت حق ارتفاق و تا -132 ماده

 یکشـور زمـان   یعـال  وانیـ خاتمه حق ارتفاق به موجـب حکـم د   ایکسب، اصالح  -1
 دهی) بـه ثبـت رسـ   1937حکم از نظر قانون ثبت اسناد (مصـوب   نیکه ا شود یاعمال م

 شناخته شود.   تیباشد و به رسم

 ایـ کسـب، اصـالح    يمانع انتخاب شخص بـرا  تواند یماده نم نیدر ا يمورد چیه -2
 ) شود.1937خاتمه حق ارتفاق مطابق قانون ثبت اسناد (مصوب 
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 لغو حق ارتفاق -133 ماده

 حق رجوع کند: نیاز ا ریدر موارد ز تواند یموضوع حق ارتفاق م نیزم صاحب

 حق نی) در صورت ابطال مجوز مربوط به االف

 نیسه سال مسـتمر در زمـ   ي) اگر صاحب حق ارتفاق حقوق و تعهدات خود را براب
 موضوع حق اجرا نکرده باشد

 جهت لغو حق ارتفاق. گرید یقانون لیبه هر دل یعال وانی) مراجعه به دپ

ق ارتفاق توسط صاحب حـق  استفاده از آب به صورت مشترك در ح -134 ماده

 نیو مالک زم

چند نفر که مجاز به استفاده از آب هستند ممکن است بر سـر   ای، دو 4فصل  مطابق
 با هم توافق کنند: ریموارد ز

 مشترك ینظام خدمات آب جادی) االف

 به استفاده مجاز از آب. یجهت اثربخش یخدمات آب ستمیحق ارتفاق در س جادی) اب

 یو حق ارتفاق شخص ی: خدمات آب3 بخش

قـرار دارد، مربـوط    يگـر ید نیکـه در زمـ   یخدمات آبـ  يایو اح تیبه مالک 3 بخش
 یکه معتقد است حق ارتفـاق شخصـ   آورد یاستثنا را به وجود م کیبخش،  نی. اشود یم

را کـه در   یامر امکان انتقال حـق ارتفـاق شخصـ    نیمنتقل کرد. ا يگریبه د توان یرا نم
 .کند یم فراهمآب است،  تیریات مدموسس ایدولت  تیمالک

 يگریمتعلق به د نیدر زم یخدمات آب تیمالک -135 ماده

 :تواند ی) مشود یشامل م زیآب (که دولت را ن تیریموسسه مد -1

قـرار دارد بـا حسـن     يگریمتعلق به د نیرا که در زم ینظام خدمات آب تی) مالکالف
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 حفظ کند. تین

 حذف کند نیرا از زم یخدمات آب نی) چنب

 منتقل کند. يگریمقام د ایرا به شخص  نیو توسعه زم شرفتی) حقوق مربوط پپ

 :تواند یم نیصاحب زم شود، یحذف م یخدمات آب ستمیکه س یهنگام -2

 یکـ یزیف بیآب مربوطه بخواهد تـا حـد امکـان آسـ     تیریموسسه مد ای ری) از وزالف
 را جبران کند. یخدمات آب ستمیاز حذف س یناش

 آب مربوطه نداشته باشد. تیریموسسه مد ای ریوز هیعل يگرید يادعا) ب

آب در مورد توسعه امالك (که بـه دولـت تعلـق     تیریموسسه مد ایحقوق دولت  -3
 است. يگریندارد)، قابل انتقال به د

 یانتقال حق ارتفاق شخص -136 ماده

متعـارض، حـق ارتفـاق     نیقـوان  رغـم  یعلـ  توانند یآب م تیریموسسه مد ای ریوز -1
انتقـال بـه    نیـ را (خواه ثبت شده باشد و خواه ثبت نشده باشد) منتقل کننـد. ا  یشخص

 :افتد یاتفاق م ریاشکال ز

 آب تیریموسسه مد کیبه  ری) از وزالف

 گریآب د تیریموسسه مد کیبه  ای ریآب به وز تیریموسسه مد کی) از ب

را ثبت کنـد تـا حـق ارتفـاق      يسند محضر کی دی) مسئول ثبت اسناد مربوطه باپ
 منتقل شود. يگریبه د 1مطابق بند 
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 و اطالعات یابیارز ش،یپا -14 فصل

بـه اهـداف قـانون     یابیـ  دست يو انتشار اطالعات منابع آب برا یابیثبت، ارز نظارت،
 ریـ نظارت را برعهـده وز  ینظام مل سیتاس فهیفصل، وظ نیمهم است. بخش اول ا اریبس

مختلـف   يهـا  نظارت مداوم و هماهنـگ بـر جنبـه    لینظام، تسه نی. هدف ادهد یقرار م
هـا و   روش قیـ مربوطـه اسـت (از طر   يهـا  اطالعات و داده يآور جمع قیمنابع آب از طر

ــمقــرر). ا يهــا زمیمکــان آب و  تیریو موسســات مــد یدولتــ ياطالعــات از نهادهــا نی
 .شود یم يآور کنندگان آب جمع مصرف

 شیپا ی: نظام مل1 بخش

 منابع آب شیپا یهماهنگ يبرا ییها ستمیاستقرار س -137 ماده

 کند. جادیمنابع آب را ا شیپا یمل يها در اسرع وقت، نظام دیبا ریوز -1

 اریـ فـراهم کننـد و در اخت   یابیارز يها و اطالعات الزم را برا داده دیها با نظام نیا -2
 فراهم کنند؛ ازجمله: زیموارد را ن ریسا دیبا ییها نظام نیافراد متخصص قرار دهند. چن

 ) مقدار آب در منابع مختلف آبالف

 منابع آب تیفی) کب

 ) استفاده از منابع آبپ

 منابع آب ای) احت

 منابع  تیفی) انطباق با اهداف کث

 یآب يها ستمی) سالمت اکوسج

 که بر منابع آب اثرگذار است. يجو طی) شراچ
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 منابع آب شیپا یهماهنگ يبرا ییها ستمیاستقرار س -138 ماده

 مشورت کند: ریز يدر نظارت بر منابع آب با نهادها یجهت هماهنگ دیبا ریوز

   یدولت ي) نهادهاالف

 آب تیری) موسسه مدب

 و بالقوه آب. یکنندگان کنون ) مصرفپ

 منابع آب یاطالعات مل ستمی: س2 بخش

اطالعات منـابع آب را   یمل ستمیه در اسرع وقت، سک کند یرا موظف م ریوز 2 بخش
 يمجوزهـا  یمختلف منـابع آب از جملـه ثبـت ملـ     يها بخش ستم،یس نی. ادینما جادیا

را بـا هـدف    ستمیس نیا دیبا ریوز نی. همچندهد یاستفاده از آب را تحت پوشش قرار م
را ملزم کند که  یهر شخص تواند یم ری. وزندک جادیمنابع ا هیکل تیو کم تیفیک یبررس

 دیـ با سـتم یس نیـ خانه قرار دهد. اطالعات موجـود در ا  وزارت اریاطالعات الزم را در اخت
ــدار  ــابع آب و جنگل ــور من ــر اداره ام آب در دســترس  تیریو موسســات مــد يعــالوه ب

 . ردیکنندگان از آب و عموم مردم قرار گ استفاده

 یاطالعات مل ستمیاستقرار س -139 ماده

 کند. جادیاطالعات را در مورد منابع آب ا یمل يها در اسرع وقت نظام دیبا ریوز -1

 باشد: ریشامل موارد ز تواند یم یاطالعات يها نظام -2

 یکیدرولوژی) اطالعات هالف

 منابع آب تیفی) اطالعات کب

 ینیرزمیز يها ) اطالعات آبپ

 استفاده از آب. ي) ثبت مجوزهات



 
 

 

 125 

 : قانون ملی آب آفریقا جنوبی1فصل 

 

 یلاطالعات م ستمیاهداف س -140 ماده

 است: ریاطالعات شامل موارد ز یمل يها نظام اهداف

منـابع   تیریو مـد  داریحفاظت، استفاده پا يها و اطالعات برا و ارائه داده رهی) ذخالف
 آب

 منابع آب یمل يراهبردها يتوسعه و اجرا ي) ارائه اطالعات براب

 کنندگان آب و مردم آب، مصرف تیری) ارائه اطالعات به موسسات مدپ

 مفاد اطالعات -141 ماده

مـنظم، داده، اطالعـات، اسـناد،     یالزم دارد که افراد مشخص در بازه زمـان  ریوز غالبا
اطالعـات و   نیاو قرار دهند. ا اریدر اخت یمواد مورد استفاده را به صورت کتب ایها  نمونه
 است: ریها شامل موارد ز داده

 اطالعات یمل  يها نظام اینظارت  یمل يها ) اهداف شبکهالف

 و حفاظت از منابع آب تیری) مدب

 به اطالعات یدسترس -142 ماده

و  یقـانون  يهـا  تیاطالعات در صـورت اعمـال محـدود    یموجود در نظام مل اطالعات
 در دسترس قرار خواهد گرفت. ریشده توسط وز نییتع نهیپرداخت هز

 و اطالعات یابیارز ش،یمقررات مرتبط با پا -143 ماده

 کند: نیتدو ریرا در خصوص موارد ز یمقررات ندتوا یم ریوز

 نظارت يها ها، استانداردها و روش ها، روش ) دستورالعملالف

 فصل نیارائه شده از نظر ا يها و قالب داده ینوع، بازه زمان ت،ی) ماهب

   یو خشکسال لیس ل،ی: اطالعات مربوط به هشدار خطوط س3 بخش
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کـه عمـوم    یو خطرات احتمال یخشکسال ل،یدر مورد س یبه اطالعات خاص 3 بخش
را نشـان   یمشخصـ  لیخـط سـ   دیـ با يشهر يها دارد. نقشه ازین کند، یم دیمردم را تهد

دادن به مردم در مـورد   یآگاه يها برا روش نیاز بهتر دیآب با تیریدهند. موسسات مد
ـ   وسد  یآب، خراب تیفیک ،یخشکسال ل،یخطرات س موضـوعات   ریسـا  ایـ  یخـدمات آب

را  عیهشدار سر يها  ستمیس ،یعیوقا نیچن ینیب شیپ يبرا تواند یم ریه کنند. وزاستفاد
 کند. جادیا

 شهرها جادیبرنامه ا يبر رو لیهشدار س ستمیس -144 ماده

به اطالعات مربوط بـه خطـرات    ریپذ بیهمه افراد آس یاز دسترس نانیمنظور اطم به
قالب  کیطرح در  نکهیکند مگر ا جادیشهرك را ا کی تواند ینم کس چیه ل،یس یاحتمال

را کـه بـه طـور     البیسـ  یمربوطه حداکثر سطح احتمـال  یمقامات محل يقابل قبول برا
 نشان دهد. د،یآ یبار به دست م کیسال  100متوسط در هر 

 در دسترس عموم قراردادن اطالعات فهیوظ -145 ماده

 اریـ را کـه در اخت  یخود، اطالعـات  یشخص نهیبا هز دیآب با تیریموسسه مد کی -1
 عموم مردم قرار دهد: اریدر اخت ریدارد، با توجه به موارد ز

 اتفاق وجود دارد نیاحتمال ا ایرخ داده  لی) سالف

 احتمال وقوع آن وجود دارد ایرخ داده  ی) خشکسالب

 یاز کار افتاده باشد؛ به شرط ای فتدیکه ممکن است از کار ب یخدمات آب ستمی) سپ
 .ندازدیها را به خطر ب جان و مال انسان یخراب نیکه ا

 از سد ی) خطرات ناشت

 لیو سطح آن در صورت وقوع س البی) خطوط سث

 اموال ای یسالمت ،یزندگ يآب برا تیفیاز ک ی) خطرات ناشج



 
 

 

 127 

 : قانون ملی آب آفریقا جنوبی1فصل 

 

از آن آگـاه   دیـ با زیـ در ارتباط باشد و مـردم ن  یمنابع آب ایکه با آب  ی) هر موضوعچ
 باشند.

را در رابطه با حوادث موضوع  هیهشدار اول ستمیصورت امکان، س در تواند یم ریوز -2
 کند. جادیا 1بند 

 

 و حل اختالف یفرجام خواه -15 فصل

 يها مقام ماتیاز تصم دنظریبه درخواست تجد یدگیرس يفصل دادگاه آب را برا نیا
. دادگـاه  کنـد  یمـ  سیآب تاس تیریموسسه مد ای زیحوضه آبر تیریمسئول، سازمان مد

 نیـ . اشـوند  یانتخابات مستقل منصوب مـ  قیآن از طر ينهاد مستقل است که اعضا کی
مطـابق   توانـد  یشـخص مـ   کیـ است.  ییقضا یدگیدادگاه در سراسر کشور صالح به رس

 حیفصـل تصـر   نیـ کند. بـه عـالوه ا   یخواه فرجام یعال وانیدادگاه به د میقانون از تصم
 راهکار حل اختالفات باشد.   تواند یم يگر یانجیم ر،یکه در صورت خواست وز کند یم

 دادگاه آب جادیا -146 ماده

 شود یم سیدادگاه آب تأس لهیوس نیبد-1

 مستقل است: ییمجموعه قضا کیدادگاه  -2

 دارد. یمحل تیکشور صالح يها استان هی) در کلالف

 را در هر نقطه از کشور برگزار کند. یجلسات دادرس تواند ی) مب

الزم  ریـ کـه وز  یاضـاف  يو هر تعداد اعضـا  سیرئ بینا کی س،یرئ کیدادگاه از  -3
 شده است. لیبداند، تشک

 يهـا  نـه یزم ایـ منابع آب  تیریمد ،یحقوق، مهندس نهیدر زم دیدادگاه با ياعضا -4
 مرتبط تخصص داشته باشند.
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خـدمات   ونیسـ یکم شـنهاد یو بـه پ  ریـ اعضا توسط وز ریو سا سیرئ بینا س،یرئ -5
 .شوند یبه آن اشاره شده، منصوب م یقانون اساس 178که در اصل  ییقضا

شـوند. در   نیـی پاره وقت تع ایبه صورت تمام وقت  توانند یم سییر بیو نا سیرئ -6
 خواهندشد. نییبه صورت پاره وقت تع ریکه سا یحال

دادگـاه را بـا    ياعضا ریو سا سیرئ بینا س،یمشاغل و پاداش رئ طیشرا دیبا ریوز -7
 کند. نییتع ییدارا ریورت وزمش

و بعد از فرصت دادن به  ییخدمات قضا ونیپس از مشورت با کمس تواند یم ریوز -8
او را ابطـال   تیعضـو  ،یمنطقـ  لیـ خود) به دال یندگیاظهارنظر و دفاع از نما يعضو (برا

 .دینما

 عملکرد دادگاه آب -147 ماده

 يالزم بـرا  یتخصصـ  نـه یزم ، پـس از در نظـر گـرفتن   146مـاده   4با توجه بند  -1
 کیـ  یبررسـ  يچنـد عضـو دادگـاه آب را بـرا     ای کی تواند یم سیمساله، رئ کی دنیشن

 در رابطه با آن انتخاب کند.  يریگ میموضوع و تصم

 يتوسـط مقامـات اداره امـور منـابع آب و جنگلـدار      دیاز دادگاه با يادار تیحما -2
مربوط به اعزام افسـران در   نیو با توجه به قوان رکلیمقامات توسط مد نی. اردیصورت گ

 .شوند یم نییتع یخدمات عموم

 يتوسـط پارلمـان بـرا    افتهیاز محل بودجه اختصاص  دیو مخارج دادگاه با نهیهز -3
 شود. نیتام يگریهر منبع د ایمنظور  نیا

تـرك   ایـ مسئول فعل  يگریعضو د چیو نه ه سیرئ بینه نا س،ینه دادگاه، نه رئ  -4
 .ستندین فهیوظ يخود در هنگام اجرا تیفعل با حسن ن
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 در دادگاه آب یدنظرخواهیتجد -148 ماده

 توانـد  یمـ  یدنظرخواهیاز دادگاه آب وجود دارد. تجد دنظریامکان درخواست تجد -1
 :ردیصورت گ ریز طیدر شرا

 زیـ حوضـه آبر  تیریکه توسط سـازمان مـد   يا از بخشنامه دنظری) درخواست تجدالف
 .شود یبخشنامه مطرح م نیمخاطب ا يدرخواست از سو نیاست. ا صادر شده

جبـران   يبـرا  زیـ حوضـه آبر  تیریسـازمان مـد   ياز ادعـا  دنظریـ ) درخواست تجدب
 .شود یخوانده محکوم مطرح م يدرخواست از سو نیا ها؛ نهیهز

 میبـر تقسـ   یمبنـ  زیحوضه آبر تیریسازمان مد میاز تصم دنظری) درخواست تجدپ
 ریدعوا تحت تـاث  نیکه در ا یشخص يدرخواست از سو نیا ها؛ نهیپرداخت هز تیمسئول

 .شود یقرار گرفته، مطرح م

آب در خصـوص انتقـال موقـت     تیریموسسه مد میاز تصم دنظری) درخواست تجدت
 .شود یشخص متضرر مطرح م يدرخواست از سو نیاستفاده از آب؛ ا اریاخت

اسـتفاده از آب؛   دییـ مقام مسئول در خصـوص تا  میاز تصم دنظری) درخواست تجدث
 .شود یشخص متضرر مطرح م يدرخواست از سو نیا

مقام مسئول در مورد درخواست صدور مجوز  کی میاز تصم دنظری) درخواست تجدج
درخواسـت   نیوجود دارد؛ ا 41که ماده  يگریدر مورد هر موضوع د ای) 41(مطابق ماده 
خـود را ارائـه کـرده     یکه در موعد مقرر اعتراض کتب گریهر شخص د ای یتوسط متقاض

 .شود یباشد، مطرح م

منتشـر شـده توسـط مقـام      یمقـدمات  صیاز برنامـه تخصـ   دنظری) درخواست تجدچ
 درخواست را مطرح کند. نیا تواند یمسئول؛ هر شخص عالقمند م

 نیمجوز صادره شده توسط مقام مسئول؛ ا طیاز اصالح شرا دنظری) درخواست تجدح
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 متضرر شدند، مطرح شود. میتصم نیکه از ا یکسان هیکل ياز سو تواند یدرخواست م

مطروحـه؛   يمقام مسئول در مورد قضـاوت دعـوا   میاز تصم دنظری) درخواست تجدخ
متضـرر شـدند، مطـرح     میتصـم  نیـ که از ا یکسان هیکل ياز سو تواند یدرخواست م نیا

 شود.

 کیـ  يصـادره شـده از سـو    يها بخشنامه ایاز دستورالعمل  دنظری) درخواست تجدد
 .شود یها مطرح م بخشنامه نیمخاطب ا يدرخواست از سو نیمسئول؛ ا شخص

 نیا ها؛ نهیبر مطالبه هز یآب مبن تیریموسسه مد ياز ادعا دنظری) درخواست تجدذ
 .شود یمسئول شناخته شده، مطرح م ها نهیکه در پرداخت هز یکس يدرخواست از سو

 ایـ گـرفتن   پـس  ق،یـ مقـام مسـئول در مـورد تعل    میاز تصم دنظریتجد ) درخواستر
درخواسـت از   نیـ )؛ ا55مجوز (مطابق مـاده   میتسل ای) 54بازگرداندن حق (مطابق ماده 

 .شود یدارنده مجوز مطرح م ایشخص مجاز به استفاده از آب  يسو

مطرح  يها نهیهز ایمنتشر شده  ریکه توسط وز يا هیاز اعالم دنظری) درخواست تجدز
 .یمنیبا خطر ا يدر مورد سد ریشده توسط وز

را  ریـ مـوارد ز  دیـ مـاده با  نیـ ا 1منـدرج در بنـد    یدنظرخواهیدر درخواست تجد -2
 :ردیمدنظر قرار گ

) را بـه حالـت   1(53 ای) 4(20)، 3(19درخواست، بخشنامه مندرج در مواد  نیا -الف
 .آورد یدر نم قیتعل

 ت،یدسـتورالعمل، الـزام، محـدود    م،یهرگونـه تصـم  به محض ارائـه درخواسـت،    -ب
در  قیـ به حالت تعل یدنظرخواهیبه تجد یدگیمربوطه تا زمان رس صیتخص ای تیممنوع

 بدهد. يگریدستور د ریوز که نیمگر ا د؛یآ

به اجـرا گذاشـته    ریمراحل ز یروز پس از ط 30ظرف  دیبا دنظریدرخواست تجد -3
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 شود:

 یه رسمدر روزنام میانتشار تصم -الف

 دنظرخواهیابالغ حکم به تجد -ب

 مستند و مستدل صدور حکم لیذکر دال -پ

 است: ریدر خصوص آن به شرح ز يریگ میو تصم یدگیروش اقامه دعوا، رس -4

 1مطابق بند  دنظری) تجدالف

 22خسارت مطابق ماده  زانیم نیی) درخواست تعب

 را وضع کند که: یقواعد مختلف تواند یدادگاه م سیرئ -5

دادگـاه حـاکم باشـد؛ از جملـه روش اقامـه و مخالفـت بـا درخواسـت          هیـ ) بر روالف
 به آن توسط دادگاه. یدگیدرخواست و رس ای یدنظرخواهیتجد

پرداخـت   دنظرخواهیـ تجد ایـ  یمـدع  ياز سو دنظریتجد ایدرخواست  يها نهی) هزب
 شود.

 و منتشر شود. دییتأ ریتوسط وز یدر روزنامه رسم دی) باپ

 در دادگاه آب ماتیاز تصم یدنظرخواهیتجد -149 ماده

در دو صـورت از حکـم دادگـاه بـه      توانـد  یدادگاه آب م میشخص متضرر از تصم -1
 کند: یخواه کشور فرجام یعال وانید

 گرفته باشد. 148بر اساس ماده  یمی) دادگاه تصمالف

 نیــیتع 22مطــابق مــاده  آن را زانیــم ایــجبــران خســارت  تی) دادگــاه مســئولب
 است. کرده

دادگاه به طور مکتوب  میتصم خیروز از تار 21ظرف  دیبا یخواه درخواست فرجام -2
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 به ثبت برسد.

 :دیبا یخواه فرجام هیاطالع -3

 شده. یخواه باشد که از آن فرجام ی) دربردارنده موضوعاتالف

 را مشخص کند. یخواه فرجام لیو دال ها نهی) زمب

 و دادگاه آب اقامه شود. یعال وانی) در دپ

 دعوا ابالغ شود. نیاز طرف کی) به هر ت

از  دنظریـ کـه درخواسـت تجد   ییگـو  رد؛یـ قرار گ یمورد بررس دیبا یخواه فرجام -4
 فرستاده شده باشد.   یعال وانیدادگاه بخش به د

 يگر یانجیم - 150 ماده

خـود   دیصـالحد  ایـ طرف  کیافراد را در هر زمان بنا به درخواست  تواند یم ریوز -1
 وفصل کنند. حل يگریج انیکند که اختالف موجود را با مذاکره و م قیتشو

 يگـر  یانجیـ (م یاتفـاق  نیزمـان و مکـان شـروع چنـ     دیبا یدستورالعمل مشخص -2
 ماده) را مشخص کند. نیا 1مندرج در بند 

مشخص شـده بـه    2که در بند  یخیروز قبل از تاردعوا حداقل هفت  نیاگر طرف -3
 ریـ وز انـد،  دهیبه توافـق رسـ   یانجینفر به عنوان م کیاطالع دهند که بر سر حضور  ریوز
 و او را به عنوان واسطه منصوب کند. ردیمورد نظر را بپذ شخص دیبا

مـذاکره (هـر    ایـ  يگر یانجیدر طول دوره م توانند یم نی، طرف3نظر از بند  صرف -4
 کنند. نییرا به عنوان واسطه تع يگریکه بخواهند) شخص د یزمان

از مقامات اداره  یکی دیبا ای شود یمنصوب م ریتوسط وز 3که مطابق بند  یشخص -5
 مستقل عمل کند. یشخصبه عنوان  ایباشد  يامور منابع آب و جنگلدار
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دعـوا   نیاز طـرف  یکـ ی ينگلـدار اداره امـور منـابع آب و ج   ای ریکه وز يدر موارد -6
 از مقامات اداره مذکور انتخاب شود. تواند ینم یانجیباشند، م

 ،یمطرح شده بـه لحـاظ حقـوق    يگر یانجیکه در روند م یها و اظهارات تمام بحث -7
ها بـه عنـوان مـدرك اسـتفاده      از آن تواند ینم یدادگاه چی. هدیآ یبه شمار م ازیامت کی

 در مورد آن توافق کرده باشند. نیطرف که نیکند؛ مگر ا

 پرداخت شود: ریبه شکل ز دیبا یانجیو مخارج م ها نهیهز -8

 يرا منصـوب کـرده باشـد، اداره امـور منـابع آب و جنگلـدار       یانجیم ر،ی) اگر وزالف
 هاست نهیموظف به پرداخت هز

 نیـ را انتخاب کرده باشند،خودشان موظف به پرداخت ا یانجیدعوا م نی) اگر طرفب
 هستند. ها نهیهز

 

 جرائم و جبران خسارت -16 فصل

مربوط به  يها کرده و مجازات يانگار جرم  را یخاص يها ها و ترك فعل فصل فعل نیا
جرائم را بـه   نیا یقانون گردیالزم جهت پ اراتیاخت نیاست. همچن ذکر کرده زیها را ن آن

 است. آب داده تیریها و موسسات مد دادگاه

 جرائم -151 ماده

 :ستین  و شخص مجاز به انجام آن شوند یتخلف محسوب م ریموارد ز -1

به او داده  يا اجازه نیاز آب استفاده کند؛ مگر قانون صراحتا چن تواند ینم ی) کسالف
 باشد.

ها، اسـناد   ها، حساب قانون به کتاب نیدر صورت لزوم مطابق ا توانند ی) اشخاص مب
 کنند. دایپ یدسترس ییو دارا
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استفاده مجـاز از آب الزم اسـت،    يقانون برا نیکه به موجب ا یهر شرط شخص) پ
 نکند. تیرعا

 ایـ  53، 20، 19صادر شـده مطـابق مـواد     يها ها و دستورالعمل بخشنامه شخص) ت
 نکند. تیرعا 118

هـر   ،یدر نظام خدمات آبـ  يانگار با سهل ای يو عمد یرقانونی) شخص به صورت غث
در رونـد   ایـ کـرده   يمتصـل بـه آب دسـتکار    يریـ گ دسـتگاه انـدازه   ایـ نوع مهر و موم 

 کند. جادیآن اختالل ا يها تیفعال

اطالعـات غلـط و    ایـ کنـد   يخـوددار  ي) در صورت لزوم از دادن اطالعـات ضـرور  ج
 کننده ارائه کند. گمراه

 کند. يمقام مسئول از ثبت استفاده مجاز از آب خوددار صیبا وجود تشخ شخص) چ

که در حـال انجـام    ینیمسئول يبرا ایکند  يخوددار فهیعمدا از انجام وظ شخص) ح
 کند. یتراش خود هستند، مانع یقانون فهیوظ

 یتـرك فعلـ   ایمرتکب فعل  ،يانگار با سهل ای يو عمد یرقانونی) شخص به شکل غخ
 قرار دهد. یاحتمال یآن را در معرض آلودگ ایمنبع آب را آلوده کند  کیشود که 

 یتـرك فعلـ   ایمرتکب فعل  ،يانگار با سهل ای يو عمد یرقانونی) شخص به شکل غد
 بگذارد. ریمنبع آب تأث کیشود که به طور مخرب بر 

 را به ثبت نرساند. یمنیکه سد با خطر ا یشخص) ذ

 3برنامـه   6در اسـتفاده از آب از نظـر مـاده     یمـوقت  تیمحـدود  تی) شخص از رعار
 کند. یکوتاه

 دگاه آب و حکم صادرشده از آن اهانت کند.) به داز

 يو بـرا  شود یماده را نقض کند، مجرم شناخته م نیا 1که مفاد بند  یهر شخص -2
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. شود یبه هر دو مجازات محکوم م ایاز پنج سال،  شیحبس ب ای ينقد مهیبار اول به جر
به هـر دو مجـازات محکـوم     ایاز ده سال  شیحبس ب ای ينقد يدر صورت تکرار به جزا

 خواهد شد.

 خسارت وارد شده زانیبه جبران خسارت و م یدگیو رس قیتحق -152 ماده

 صورتی که شخصی به موجب این قانون به جرمی محکوم شود: در

) و شخص دیگر در اثر فعل یا ترك فعل مجرم متحمل آسیب و زیان شده باشـد  الف
 ای

در همـان جلسـه    توانـد  یاشـد، دادگـاه مـ   منبـع آب وارد شـده ب   کی) خسارت به ب
 :شود یانجام م ریز طیتحت شرا یدگیکند. رس یدگیرس زیدو مورد ن نیبه ا یدادرس

 ارائه کند یدرخواست کتب ده،یکه صدمه د یشخص -

 کند یارائه م یدرخواست کتب ریدر صورت ورود خسارت به منبع آب، وز -

و  شـود  یمـ  دهیدر مـورد خسـارت پرسـ    یدر صورت حضور شخص محکوم، سواالت -
 خسارت مشخص خواهدشد. زانیم

 جبران خسارت -153 ماده

 را انجام دهد: ریاقدامات ز دیبا 152با توجه به متن ماده  دادگاه

 متضرر صادر کند. شخصرا به نفع  یحکم -الف

 متهم را به پرداخت خسارت و جبران آن اجبار کند. -ب

 الزام کند. یمیآب را به اتخاد اقدامات ترم تیریموسسه مد ایمتهم   -پ
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 مربوط به رابطه کارفرما و کارمند میجرا -154 ماده

را  ریموارد ز دیباعث ورود خسارت شود، با ندهینما ایترك فعل کارمند  ایفعل  هرگاه
 در نظر داشت:

قـانون تخلـف محسـوب شـود و بـا       نیترك فعل انجام شده از نظر ا ای) اگر فعل الف
 ایـ صورت گرفته باشـد، عـالوه بـر کارمنـد      یاصل ریمد ایکارفرما  یضمن ای حیجوز صرم

 مجازات خواهندشد. زین یاصل ریکارفرما و مد نده،ینما

کـه آن   شود یمحسوب م یاصل ریمد ایاز طرف کارفرما  یقانون، جرم نی) از نظر اب
 باشد. تیخود مستحق محکوم یاصل ریمد ایهمراه با کارفرما  ندهینما ایکارمند 

 یعال وانیدستورات د ریسا ایقرار منع  -155 ماده

 نیآب حکم صادر کند. ا تیریموسسه مد ای ریوز يبنا به تقاضا تواند یم یعال دادگاه
قـانون را نقـض    نیـ که مقـررات ا  یشخص هیحکم مناسب را عل تواند یم نیهمچن وانید

نـاقض قـانون و جبـران اثـرات      تیـ کرده،صادر کند؛ از جمله دستور توقـف هرگونـه فعال  
 آن. بار انیز

 

 یو عموم یمقررات انتقال -17 فصل

دارد و  يادیـ ز تیاهم یاست که از نظر قانون رمرتبطیفصل دربردارنده مقررات غ نیا
 يهـا  ئـت یو ه یدولتـ  ينهادهـا  هیـ مقـررات بـر کل   نیـ ها متفـاوت اسـت. ا   فصل ریبا سا

 ،یاسـناد قـانون   ینیگزیاصـالح و جـا   ریـ نظ یو بـه موضـوعات   شـود  یاعمال مـ  یندگینما
فصل به فهرست موجـود   نیاست. ا ربوطو مجوز و خدمات اسناد م تیمسئول تیمحدود

قـانون نسـخ    نیـ اسـت کـه بـا ا    ینیدربردارنـده قـوان   نیاشاره دارد. همچن 7 وستیدر پ
 نیـ کـه بـا ا   یکه طبق قانون منسوخ انجام شود، در صورت یحال، هر عمل نیاند. با ا شده
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. اسـت قانون نسـخ نشـود)، معتبـر     نیکه توسط ا ینداشته باشد (و تا زمان رتیقانون مغا
قانون و  نیبا ا رتیدر صورت عدم مغا زیمنسوخ ن نیوضع شده مطابق قوان يها نامه نییآ

را کـه طبـق    یفصل مقررات نیا نی. همچنمانند یم یمعتبر باق ر،یوز يتا زمان لغو از سو
 کرده است.   ینیب شیرا پ شد یمعاف م نهیآن، شخص از پرداخت هز

 تی: مسئول1 بخش

 یالزامات دولت -156 ماده

 االتباع است. آور و الزم الزام یدولت يها نهادها و سازمان هیکل يقانون برا نیا

 تیحدود مسئول -157 ماده

 یتیمسـئول  ریدر برابر اقدامات ز یو حقوق یقیو اشخاص حق یولتد يو نهادها دولت
 ندارند:

 یقانون فیانجام وظا ای اراتیاعمال اخت -الف

 نیعدم انجام ا که نیمگر ا ؛یقانون فیانجام وظا ای اراتیدر اعمال اخت قیعدم توف -ب
 همراه بوده باشد. تین سوء ای يبا سهل انگار ،یرقانونیاقدامات به شکل غ

 اسناد ینیگزیجا ایاصالح  -158 ماده

شامل هرگونه مقرره، راهبرد، مجوز، بخشنامه » سند«بخش،  نیبا توجه به هدف ا -1
 .شود یقانون معتبر شناخته م نیاست که از نظر ا هیاخطار ای

 است: ریسند به دنبال امور ز يشنهادیپ نیگزیجا ای هیاصالح -2

 آورد یبه وجود نم یدر حقوق و تعهدات کس یاساس ریی) تغادی(به احتمال ز -الف

(سـند) را اصـالح    یافتـادگ  قلـم  ایـ ناخواسـته   يخطـا  ،يو دفتر یهر اشتباه ثبت -ب
 .کند یم
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 .کند یم حیمحاسبات اشتباه (در سند) را تصح -پ

 ایــو امــالك و امــوال. اصــالح  ایاشــتباه از هــر شــخص، اشــ فاتیتوصــ حیتصــح -ت
 نکند. تیسند تبع يرگذاریتأث ای جادیا یشکل ندیو فرآ نیاز قوان تواند یم ینیگزیجا

 اریاخت ضیاثر تفو -159 ماده

اسـت؛ مگـر    اریاخت ضیشخص نشان دهنده تفو کیو قدرت خاص به  اریاخت ياعطا
 که خالف آن ثابت شود: این

نخواهد  یمسئول اصل يیا انجام وظیفه از سو اریچنین تفویضی مانع اعمال اخت -الف
 بود.

باشـد کـه    یخاصـ  يتهایمحـدود  ایـ  طیممکن است تحـت شـرا   یضیتفو نیچن -ب
 .کند یموارد را مشخص م نیمسئول ا شخص

بـه   دیـ شـده را با  ضیبـه او تفـو   اراتیـ که اخت یکس ياقدامات انجام شده از سو -پ
 نگاه کرد. یمسئول اصل يچشم اقدامات صورت گرفته از سو

 اراتی: اخت2 بخش

 مجوز گرفتند و صادر شدند یکه به درست ياسناد -160 ماده

آب  تیریتوسط موسسـه مـد   یکه از نظر قانون يگریسند د ایبخشنامه  ه،یاطالع -1
معتبـر   دیـ آن امضا شـده با  رعاملیمد ای ریدب س،ی) صادر شده و توسط رئتی(با حسن ن

 ها ثابت نشده، معتبر هستند. که خالف آن یاسناد تازمان نیشناخته شود. ا

 بیمتعاقبـاً تصـو   توانـد  یقانون بدون مجوز صادر شده م نیکه از نظر ا يسند هر -2
 شود.
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 خاص معتبر هستند طیکه در شرا ياسناد -161 ماده

صـادر   تیـ با حسن ن یکه از نظر قانون يگریسند د ایبخشنامه  ه،یاطالع ای یآگه -1
پابرجاسـت   یاعتبار تا زمان نیالبته ا شود؛ یبا قانون است معتبر شناخته م ریشده اما مغا

 نکند. جادیاشخاص ا نیرا ب یضینباشد و تبع یبه صورت اساس یقانون رتیکه مغا

از  ياریبسـ  شـرط  شیقانون، پـ  نیکه از نظر ا یعدم انجام اقدامات الزم و مقدمات -2
 هستند، اگر: ماتیتصم

 کند ینم اثر یاقدام را ب ای می) مهم نباشد، تصمالف

 اصالح شود دتوان ی) بعدا مب

 .اوردیافراد به وجود ن انیرا م یضی) تبعپ

ارگان  ایبه شخص  یقانون هیعدم ارسال اخطار ایدر ارائه مشورت  تیعدم حسن ن -3
 .کند ینم اثر یرا ب يندیفرآ ایاقدام  چیمربوطه، ه

 خدمات اسناد -162 ماده

 ابالغ شود: ریبه اشکال ز دیاسناد با ریسا ایبخشنامه  ه،یاخطار -1

 ابالغ شود: یقی) اگر قرار است به شخص حقالف

 به شخص مورد نظر انجام شود یابالغ دست -

محل سکونت آن شخص اسـت،   ایکه مسئول محل کار  یشخصبه  یابالغ دست -
 .ردیانجام گ

محـل سـکونت آن شـخص     ایـ به آدرس محل کـار   ینامه سفارش قیابالغ از طر -
 انجام شود

محـل کـار و سـکونت     یصـورت گرفتـه نشـان    قاتیکه با وجود تحق یدر صورت -
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 کی هیحالت اخطار نی. در اردیگ یانجام نم یشخص مشخص نباشد، ابالغ به صورت واقع
 ایـ محـل کـار    نی(که در منطقـه آخـر   یبار در روزنامه محل کیو  یبار در روزنامه رسم

 .شود ی) منتشر مشخصسکونت 

 ریـ در نظـر داشـتن مـوارد ز    رد،یصورت بگ یشخص حقوق) اگر قرار است ابالغ به ب
 است: يضرور

شـخص   تیـ فعال یمحل اصـل  ایثبت شده  یمسئول در نشان شخصبه  یابالغ دست -
 یحقوق

 یشخص حقوق تیفعال یمحل اصل اینمابر به آدرس ثبت شده  قیابالغ از طر -

 یمحـل اصـل   ایـ آدرس ثبـت شـده    یاصـل  يدر ورود هینصب اخطار قیابالغ از طر -
 یتجارت شخص حقوق

   یشخص حقوق رهیمد ئتیه ياز اعضا کیبه هر  یابالغ دست -

سند، شخص مربوطـه   ایبخشنامه  ه،یاست که با ابالغ هرگونه اخطار نیفرض بر ا -2
 خالف آن ثابت شود. که نیاز آن مطلع خواهدشد؛ مگر ا

 و شروط استثنا نینسخ قوان -163 ماده

 .شوند ینسخ م 7مندرج در ستون سوم آن جدول شماره  نیقوان لهیوس نیبه ا -1

شـخص از پرداخـت    تیـ بـر معاف  یمبنـ  نیشـ یاز مواد قانون پ کیقانون، هر  نیا -2
 .کند یرا نسخ م یمبلغ پرداخت تیمحدود ای نهیهز

 طیمگر در شـرا  ماند؛ یم یکه مطابق قانون منسوخ انجام شود معتبر باق يهر کار -3
 :ریز

 نداشته باشد رتیقانون مغا نیکه با ا ي) تا حدالف

 قانون صراحتا منسوخ اعالم شود. نی) طبق اب
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 مانـد؛  یکه بر اساس قانون منسوخ وضع شده باشد همچنان پابرجا م يا هر مقرره -4
 :ریز طیمگر در شرا

 نداشته باشد رتیقانون مغا نیکه با ا ي) تا حدالف

 صراحتا منسوخ اعالم شود. ریوز يقانون از سو نیمطابق ا نکهی) تا اب

 نام قانون و زمان آغاز به کار آن -164 ماده

. اسـت  دهیرسـ  بیبـه تصـو   1998آب است که در سـال   یقانون، قانون مل نیا عنوان
صراحتا بـه   یروزنامه رسم هیدر اعالم جمهور سیکه رئ یخیآب از تار یمقررات قانون مل

 آن اشاره کرده، الزم االجراست.
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-1-2 مقدمه 

واقع شده است و از جنوب و شرق  یغرب يدر اروپا يبریا رهیجز در شبه ایاسپان کشور
غرب  و از شمال يسکایب جیشرق با خل الطارق، از شمال و جبل ترانهیمد يایبا در بیترت به

 1214بـا کشـور پرتغـال بـه طـول       ایاسپان یاطلس در ارتباط است. مرز غرب انوسیبا اق
 .  شود یاروپا محسوب م هیدر اتحاد کپارچهیمرز  نیتر یطوالن لومتر،یک

 مربـع  لومتریک هزار 500 بر بالغ آن مساحت و نفر ونیلیم 47 حدود ایاسپان تیجمع
بـوده   یمشروطه است که در آن سلطنت موروث یپادشاه ا،یاسپان یاسیس نظام نوع. است

 تیـ اکثر دییـ توسط پادشـاه و بـا تا   ریوز وجود دارد. نخست زین يگذار و دو مجلس قانون
 بخـش  17 يدارا ایاسـپان . گـردد  یمـ  منصـوب ) نـدگان ینما مجلـس ( کنگـره  ندگانینما

فـدرال   ا،یاسـپان  ی. سـاختار حکـومت  )1-2(شـکل   اسـت  خودمختار شهر 2 و خودمختار
مجلـس منتخـب    يدارا ایـ ن-خودمختـار در اسـپا   يهـا  ) است و تمام بخشرمتمرکزی(غ

مسـتقل   یو بهداشـت  یمسـتقل، بودجـه و نظـام آموزشـ     یمستقل، دولت و ادارات دولت
 یمحلـ  سیپلـ  يروهـا ین باسـک،  و ایکاتالون رینظ خودمختار مناطق از یبرخ درهستند. 

 .است شده یمل سیپل نیجانش

) یناخالص داخل دیجهان (براساس حجم تول يقدرت برتر اقتصاد نیزدهمیس ایاسپان
درصـد   85 حـدود اسـت.   يبـه کشـاورز   یاز اقتصاد آن متک یتوجه است که بخش قابل

عنوان منبع آب اسـتفاده   به یبوده و تنها از بارندگ میاز نوع د ایکشور اسپان یزراع یاراض
 نیـ ا یزراعـ  یدرصـد از اراضـ   15حـدود   تنها ایاسپان یآب یاراضوجود آنکه  با. کنند یم

درصـد ارزش خـالص کـل     45تـا   40حدود  کنیول دهند، یکشور را به خود اختصاص م
. شوند یرا شامل م ایاسپان يدرصد حجم کل صادرات مربوط به کشاورز 50محصوالت و 

و  شـکر ین ،یروغنـ  يها دانه جات،یسبز تون،یز مرکبات، غالت، یسنت دکنندهیلتو ایاسپان
 اریبس رشد از زیکشور ن نیا التیبخش ش ریاخ يها . در سالشود یمحسوب م یمواد لبن

 .است بوده برخوردار یمناسب



 
 

 

 146 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

  
 ایخودمختار اسپان بخش 17 تیموقع -1-2 شکل

 

مترمکعـب اسـت    اردیـ لیم 112در حدود  ایکشور اسپان ریدپذیمنابع آب تجد مجموع
 ینیرزمیز آب مترمکعب اردیلیم 30 و یسطح آب منابع مترمکعب اردیلیم 82 شاملکه 

 اردیـ لیم 22 کـه  رسـد  یمـ  مترمکعب اردیلیم 33 حدود به زین ایاسپان آب مصارف. است
مترمکعـب صـنعت و    اردیـ لیم 5/6 ،يدرصد) مربوط به بخش کشاورز 67( آن مترمکعب

 ایکشـور اسـپان   زیآبر يها حوضه تیموقع. 1مترمکعب شرب و بهداشت است اردیلیم 5/4
 .است شده داده نشان 2-2در شکل 

                                                            
1 https://www.worldometers.info/water/spain-water/ 
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 ایاسپان يا منطقه نیب و يا منطقه درون زیآبر يها حوضه -2-2 شکل

 

قـانون   نی. نخستشود یشناخته م ایقانون آب در دن شگامانیاز پ یکیعنوان  به ایاسپان
 نیـ توسط پادشاه کارلوس وضع شد. بر اساس ا 1680کشور در سال  نیا یرسم ریآب غ

مصـارف   يبـه مجـوز نداشـته امـا بـرا      يازیـ ن یمصارف خانگ يقانون، استفاده از آب برا
کشـور در سـال    نیدر ا یقانون آب رسم نیمجوز بود. نخست افتیدر ازمندین یرخانگیغ

سال گذشته، عمدتا تحت  150در طول  ایآب اسپان می. توسعه رژدیرس بیبه تصو 1866
 تیآب، هم حقوق مالک میبوده است. همزمان با تکامل رژ استیو س تیحقوق مالک ریتاث

تکامـل   تمتفـاو  ییایـ بـا نواخـت و پو   یول يآب به طور مواز يها استیس یو هم طراح
 يالدیم 1985در سال  ای. قانون آب اسپان)1399کله و همکاران،  (ترابی پلت است افتهی

حقـوق اسـتفاده و    نیشـ یپ میبه اصالح رژ يا طور گسترده قانون به نی. ادیرس بیبه تصو
نمـود. قـانون    جـاد یاستفاده از آب ا يدر مجوزها یاساس راتییآب پرداخت و تغ تیمالک

مبادلـه   ،یـی زدا نمک رینظ یاتاصالح شد و موضوع يتا حدود 1999در سال  ایآب اسپان
قـرار   يشـتر یمـورد توجـه ب   دیو... در قانون جد یستیز طیمح يازهاین نیحقوق آب، تأم

و اســتفاده  یعــیدولــت بــر منــابع طب تــر قیــاز کنتــرل دق یبــیقــانون ترک نیــا گرفــت.
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منابع در دسـترس   شیو افزا ییارتقاء کارا يبرا ،یقانون يها از آب با روش رتریپذ انعطاف
 .است ازیآب مورد ن نیبه منظور تام

 دهیرسـ  بیمـاده بـه تصـو    135فصل و  8) در 1999(مصوب سال  ایآب اسپان قانون
 ارائه شده است. زیراست که مشخصات آن در جدول 

 هاي قانون آب اسپانیا سرفصل -1-2 جدول
 فصل عنوان فصل عنوان بخش عنوان قسمت تعداد ماده

 0 مقدمه - - 1
 اجزاي تشکیل دهنده منابع آب عمومی - 2

منابع آب عمومی تحت 
 مسئولیت دولت

1 

 ها ها و حاشیه ها، سواحل رودخانه کانال - 5

3 - 
ها)، مخازن  ها، استخرها (حوضچه دریاچه

 هاي سیالبی و دشت
 هاي آب زیرزمینی سفره - 1
 کن شیرین آب - 1
 مفاهیم عمومی - 6

 2 اداره آب عمومی

 شوراي ملی آب - 2

 پیکربندي و وظایف 5

 11 هاي حوضه سازمان
نهادهاي دولتی، اداري و 

 همکاري

 مالی و میراث 3

 3 ریزي هیدرولوژیک برنامه - - 8

 خدمات حقوقی - 3

استفاده از منابع آب 
 عمومی

4 

9 - 
هاي مشترك (عمومی) و  استفاده

 خصوصی
 امتیاز آب به طور کلی 8

 مجوزها و امتیازات

6 
انتقال حقوق استفاده 

 انحصاري

4 
سازي و استفاده از  شفاف
 هاي زیرزمینی آب

 سایر مجوزها و امتیازات 2

 فرآیند 2

11 - 
هاي  کننده آب (تشکل جوامع استفاده

 بران) آب
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 فصل عنوان فصل عنوان بخش عنوان قسمت تعداد ماده

 قوانین عمومی - 12

حفاظت از منابع آب 
 عمومی و کیفیت آب

5 

 تخلیه به منابع آب عمومی 9
 تخلیه

 تخلیه دریایی 1

 مجدد از پساب استفاده - 1

 هاي دولتی کمک - 1

 مناطق مرطوب - 1

6 - - 
رژیم اقتصادي و مالی 
استفاده از منابع آب 

 عمومی
6 

6 - - 
هاي  تخلفات، ضمانت

اجرایی و صالحیت 
 ها دادگاه

7 

 هاي آبی مفهوم و ماهیت قانونی سازه - 10

 مناطق دولتی - 1 8 هاي آبی سازه

 هاي آبی امتیاز براي سازهقراردادهاي  - 3

 مجموع *144
 کل جمع است، ماده 135 قانون نیا یاصل مواد تعداد آنکه وجود با نیبنابرا. هستند مکرر مواد يدارا ایاسپان آب قانون مواد از یبرخ* 

 .رسد یم ماده 144 به مکرر مواد درنظرگرفتن با مواد
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-2-2 متن قانون آب اسپانیا 

 مقدمه

 قانونهدف  -1ماده 

. هدف این قانون، تنظیم منابع آب عمومی، استفاده از آب و اختیارات دولت در امور 1
 است. 1قانون اساسی 149اساس اصل  مربوطه بر

. همچنین، هدف این قانون ایجاد استانداردهاي اساسی براي حفاظت از منابع آب 2
 است.

اند، منافع عمومی  شده هاي سطحی و زیرزمینی که در چرخه هیدرولوژیک ادغام . آب3
 جامعه و تحت نظارت دولت هستند.

شده در این قانون، مسئولیت کلیه اقدامات مربوط به منابع آب  . طبق مفاد تعیین4
 عمومی بر عهده دولت است.

 هاي آب گرم) تحت قوانین خاص خود هستند. (چشمه 2هاي گرم هاي معدنی و آب . آب5

 

 مسئولیت دولتمنابع آب عمومی تحت  -1فصل 

 عمومی آب اجزاي تشکیل دهنده منابع -1 بخش

 عمومی آب منابع تعریف -2 ماده

، در حیطه آب منابع تمامیجز مواردي که به صراحت در قانون مشخص شده است،  به
 ها شامل موارد زیر هستند: منابع آب عمومی تحت مسئولیت دولت هستند. این آب

                                                            
 ه حدود اختیارات دولت مرکزي اشاره دارد.قانون اساسی اسپانیا ب 149 اصل  1

2 Thermal waters 
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 نظر از مدت زمان تجدید. زیرزمینی، صرفهاي تجدیدپذیر سطحی و  الف) آب

 هاي طبیعی دائمی یا موقتی هاي جریان ب) کانال

 هاي عمومی ها و مخازن موجود در آبراهه ها، تاالب پ) دریاچه

 هاي آب زیرزمینی  ت) سفره

 سازي) آب دریا زدایی (شیرین هاي حاصل از نمک ث) آب

 هیدرولوژیکی)اصالح فاز اتمسفري (در چرخه  -3ماده 

ها مجوز  تواند تنها توسط دولت یا افرادي که به آن فاز اتمسفري چرخه هیدرولوژیک می
 طور مصنوعی اصالح شود. داده شده، به

 ها ها و حاشیه ها، سواحل رودخانه کانال -2بخش 

 تعریف کانال -4ماده 

هاي معمولی  کانال طبیعی با جریان دائمی یا موقت، زمینی است که در مواقع سیالب
 شود. توسط جریان آب پوشانده می

 هاي خصوصی کانال -5ماده 

هاي  یابد، تا زمانی که در زمین ها جریان می اوقات آب باران در آن هایی که گاهی . کانال1
 آیند. خصوصی قرار دارند، کانال خصوصی به شمار می

ها که شرایط را به ضرر منافع  ساز یا انجام اصالحات در این کانال و . هرگونه ساخت2
تواند  ها می است. تخریب این کانال غیرمجازعمومی یا به نفع شخص ثالثی تغییر دهد، 

 باعث بروز صدمه به مردم و دیگر موجودات شود.
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 تعریف ساحل رودخانه -6ماده 

هاي عمومی و مابین سطح پایینی آب کانال و  عنوان نوارهاي جانبی کانال . سواحل به1
 ها شامل موارد زیر هستند:  شوند. حریم حاشیه اراضی مجاور شناخته می

متر که براي استفاده عمومی بوده و شامل مقررات عمومی  5الف) منطقه باالیی به عرض 
 است.

 متر که استفاده از آن تابع یک سري شرایط است. 100اي به عرض  ب) منطقه

ها و مناطقی که شرایط توپوگرافی  مصب ها، در مناطق بالفصل . در نواحی نزدیک مصب2
ها اثرگذار است، هردوي  هاي آن ها و سواحل بر ایمنی مردم و دارایی یا هیدروگرافی کانال

 توانند تغییر کنند. این فواصل می

 ها اقدامات حفاظتی در حریم -7ماده 

ه امالك شود. افرادي ک اقدامات حفاظتی در صورت نیاز فوري در حریم رودخانه انجام می
م اثر انجامسئول خسارات احتمالی خواهند بود که در ها در حریم رودخانه قرار دارد،  آن

 شود. ها وارد می اقدامات حفاظتی به آن

 اصالح کانال -8ماده 

شود. در مواردي که ایجاد  مفاد قانون مدنی کنترل می توسطها  تغییرات طبیعی کانال
اساس مجوزهاي قانونی باشد، مطابق مجوز مربوطه عمل  اصالحات و تغییرات در کانال بر

  خواهد شد.
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 هاي سیالبی ها)، مخازن و دشت ها، استخرها (حوضچه دریاچه -3بخش 

 ها و مخازن ها، حوضچه بستر یا کف دریاچه -9ماده 

ها در باالترین سطح  ها، زمینی است که توسط آب آن ها و تاالب یا کف دریاچه. بستر 1
 شود. می مستغرقخود 

کننده آن  . بستر یا کف مخازن، زمینی است که در زمان حداکثر طغیان رودخانه تغذیه2
 شود. می مستغرقو رسیدن آب به باالترین سطح خود، 

 اند که در امالك خصوصی واقع شدههایی  حوضچه استخرها/ -10ماده 

شوند؛  هاي مستقر در امالك خصوصی، جزء الینفک آن ملک در نظر گرفته می حوضچه
به شرط اینکه خدمات این استخرها منحصر به آن ملک باشد و منافاتی با قوانین 

 زیستی مربوطه نداشته باشد.  محیط

 دشت سیالب -11ماده 

ها، مخازن و  ها، تاالب ها، دریاچه در هنگام طغیان غیرعادي رودخانههایی که  . زمین1
 شوند. می مستغرقجویبارها توسط آب 

هاي  توسط سازمان ها دشت سیالبریزي فضایی در رابطه با  ریزي شهري و برنامه . برنامه2
ها مورد توجه  آمایش سرزمین و مجوز کاربري ،شود و در آن به دولت واگذار می  حوضه

 قرار گیرد.

ها، با فرمان سلطنتی،  تواند براي تضمین امنیت مردم و امالك آن . دولت می3
اعمال کند. همچنین شوراهاي  ها دشت سیالبهایی در رابطه با استفاده از  محدودیت

 تکمیلی براي این مقررات وضع کنند. توانند قوانین هاي خودمختار می حاکم بر ایالت
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 هاي آب زیرزمینی سفره -4بخش 

 هاي آب زیرزمینی دامنه عمومی سفره -12ماده 

یابد، جزو  شناسی که آب از میان آن جریان می هاي زیرزمینی یا سازندهاي زمین سفره
استفاده از هایی که هدف آن استخراج یا  آیند. انجام فعالیت شمار می منابع آب عمومی به

 آب نباشد و باعث اختالل در کیفیت و رژیم آب شود، توسط صاحب زمین یا مزرعه، بر

 این قانون. 54شده در بخش دوم ماده  بینی خالف قانون است؛ به استثناي مورد پیش

 زدایی نمک -5بخش 

 زدایی، مفهوم و الزامات نمک -13ماده 

در زمره منابع  ،آب دریا، براي استفاده انحصاري زدایی نمکهاي  طور کلی، فعالیت . به1
 آب عمومی تعیین شده و نباید از مجوزها و امتیازات مربوطه تخطی کند.

سازي آب دریا، منحصرا در اختیار وزارت  زدایی و شیرین برداري از تاسیسات نمک . بهره2
 8، فصل 2شده در بخش هاي دولتی اشاره  هاي حوضه و یا شرکت زیست، سازمان محیط

توانند با امضاي  بران می هاي آب ، تشکل125این قانون است. مطابق با مفاد ماده 
 زدایی باشند. هاي نمک نفع مستقیم فعالیت ها، ذي ها و شرکت نامه با این سازمان توافق

و براي تامین آب مناطق  1دولت مرکزي کل آب تنها توسط اداره زدایی نمک. امتیاز 3
شده در بند دوم این ماده، امتیازات  نامه ذکر شود. در صورت امضاي توافق اعطا می

 کننده اعطا شود. آب ممکن است مستقیما به مناطق استفاده زدایی نمک

                                                            
1 General State Administration 
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. مجوزها و امتیازاتی که باید توسط دو یا چند سازمان عمومی یا اداره کل دولت 4
نامه این روش تعیین  شوند. آئین اعطا شود، در یک پرونده واحد پردازش میمرکزي 

 خواهد شد.

توانند امتیازات خود را در مراکز مبادله حق  ، میزدایی نمک. دارندگان امتیازهاي 5
 استفاده از آب، واگذار کنند.

 

 اداره آب عمومی -2فصل 

 مفاهیم عمومی -1 بخش

 راهنماي مدیریت آباصول  -14ماده 

 آب شامل اصول زیر خواهد بود: حوزهوظایف دولت در 

زدایی، هماهنگی و مشارکت  . مدیریت، تصفیه جامع، اقتصاد آب، تمرکز1
 کنندگان. استفاده

هاي هیدرولیکی و چرخه  حوضه آبریز، سیستم یکپارچگی. حفظ و احترام به 2
 هیدرولوژیکی.

زیست و احیاي  ریزي فضایی، حفاظت از محیط عمومی با برنامه . سازگاري مدیریت آب3
 طبیعت.

 حق دسترسی به اطالعات -15ماده 

. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، از حق دسترسی به اطالعات مربوط به امور آب 1
(در رابطه با حق دسترسی به اطالعات در  1995/38مطابق با شرایط مندرج در قانون 

 زیست، تخلیه پساب و کیفیت آب) برخوردارند. مورد مسائل محیط
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هاي حوضه حق دارند به کلیه اطالعات  هاي حاکمیتی، اداري و سازمان . اعضاي دستگاه2
 موجود مربوط به صالحیت ارگان خود دسترسی داشته باشند.

 تعریف حوضه آبریز -16ماده 

شود که رواناب  ه میدر رابطه با اهداف این قانون، حوضه آبریز به سطحی از زمین گفت
ها از  ها و در نهایت دریاچه طور کامل از طریق یک سري نهرها، رودخانه سطحی آن به

عنوان یک واحد  یابد. حوضه آبریز به یک مصب یا دلتا به سمت دریا جریان می مسیر
 مدیریت منابع، غیرقابل تقسیم است.

 منطقه حوضه رودخانه -16مکرر ماده 

اي متشکل از یک یا چند حوضه آبریز مجاور  رودخانه به معناي منطقه. منطقه حوضه 1
 هاست. ، سطحی، زیرزمینی و ساحلی مرتبط با این حوضهبینابینی يهاآبو 

دلیل  هاي آب سطحی نزدیک مصب رودخانه هستند که به ه، پیکربینابینی يهاآب
هاي آب  شدت تحت تاثیر جریان به هاي ساحلی، تا حدي شور بوده، اما مجاورت با آب

 شیرین قرار دارند.

 1هاي ساحلی، منابع آب سطحی هستند که بین سرزمین و نقطه خط پایه به فاصله  آب
 یابند. گسترش می بینابینی يهاآباند و تا حد خارجی  مایل واقع شده

 .باشند رودخانه حوضه منطقه نیترکینزد شاملهاي ساحلی باید  . آب2

از حوضه مطابقت  یخاص يمرزبند چیکه ممکن است با ه ینیرزمیآب ز يهاسفره. 3
 .رندیگیم قرار حوضه ترین منطبق ای نیترکینزد از یجزئنداشته باشند، 

ترین واحد براي اهداف آبخیزداري، شامل منطقه  عنوان اصلی . مرزبندي حوضه آبریز، به4
 شود. حفاظت از آب در قانون حاضر، در آن اعمال می فضایی است که استانداردهاي
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. دولت، با فرمان سلطنتی و پس از مشورت با مناطق خودمختار، محدوده سرزمینی 5
 کند. مرزبندي حوضه آبریز که با برنامه هیدرولوژیکی آن منطبق باشد را تعیین می

 عملکردهاي دولت در رابطه با منابع آب عمومی -17ماده 

هاي منتسب به قانون اساسی،  با منابع آب عمومی و در چارچوب صالحیتدر رابطه 
 طور خاص انجام خواهد داد: دولت وظایف زیر را به

 هاي آبی. هاي دولتی براي زیرساخت ریزي هیدرولوژیکی و اجراي برنامه الف) برنامه

المللی در مورد  هاي بین ها و کنوانسیون نامه  ب) اتخاذ تدابیر الزم براي انطباق با توافق
 آب.

هاي آبریز که شامل  پ) اعطاي امتیازات مربوط به منابع آب عمومی در حوضه
 اي بیشتر از یک منطقه خودمختار واحد است. محدوده

هایی که  ت) اعطاي مجوزهاي مربوط به منابع آب عمومی و حفاظت از آن در حوضه
حال، ممکن  ر است. با ایناي بیش از حدود سرزمینی یک منطقه خودمختا شامل محدوده

 است پردازش آن به مناطق خودمختار سپرده شود.

 رژیم قانونی قابل اعمال براي مناطق خودمختار -18ماده 

مناطق خودمختار که به موجب اساسنامه خودمختاري خود، صالحیت مدیریت منابع آب 
اساس  ب خود را برعمومی را در حوضه آبریز قلمرو خود دارند، باید رژیم قانونی اداره آ

 مبانی زیر تنظیم کنند:

 این قانون. 14شده در ماده  الف) استفاده از اصول تعیین

سوم اعضاي  کنندگان در نهادهاي اداره آب نباید از یک ب) نمایندگی استفاده
 ها کمتر باشد. دهنده آن تشکیل
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ریزي  با برنامهکنند یا  هایی که قانون آب دولت را نقض می نامه . اقدامات و توافق2
 توانند به چالش کشیده شوند.  هیدرولوژیکی مطابقت ندارند، می

 شوراي ملی آب -2بخش 

 شوراي ملی آب -19ماده 

 ارگان مشاوره و مشارکت در امور آب است. باالترین. شوراي ملی آب، 1

 . اعضاي شوراي ملی آب شامل موارد زیر است:2

 اداره کل دولت مرکزي -

 تارمناطق خودمخ -

 نهادهاي محلی -

 هاي حوضه سازمان -

اي و اقتصادي مربوط به مصارف مختلف آب در سطح  هاي حرفه نمایندگان سازمان -
 دولت

 هاي صنفی و بازرگانی در سطح دولت نمایندگان اتحادیه -

 زیست است. ها دفاع از محیط نهاد که هدف آن هاي مردم سازمان -

 زیست است. وزارت محیط. ریاست شوراي ملی آب برعهده 3

 شود. . ترکیب و ساختار سازمانی شوراي ملی آب با حکم سلطنتی تعیین می4

 موارد ارائه شده در گزارش الزامی از طرف شوراي ملی آب -20ماده 

 رسانی خواهد کرد: طور الزامی موارد زیر را اطالع . شوراي ملی آب به1
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 ،ویب توسط دولتالف) پروژه طرح ملی هیدرولوژیکی، قبل از تص

 هاي مدیریت حوضه رودخانه، قبل از تصویب توسط دولت،  ب) برنامه

 و مدیریت منابع آب عمومی،   نویس مقررات در رابطه با حفاظت از آب پ) پیش

و  ی، صنعتي، شهريکشاورز يها استفاده يعالقه عموم برا مورد يها پروژه و ها طرحت) 
استفاده  ای یکیدرولوژیه يزیر که بر برنامه صورتی ی، دراراض يکاربر يزیر برنامه ای يانرژ

 بگذارد. ریاز آب تأث

اي در رابطه با استفاده از منابع آب  ث) موضوعات مشترك بین دو یا چند سازمان حوضه
 ها در محدوده منابع آب عمومی. و سایر دارایی

موارد مربوط به منابع آب عمومی که ممکن . به همین ترتیب گزارشی در مورد تمام 2
شود،  هاي اجرایی مناطق خودمختار به مشورت گذاشته  است توسط دولت یا دستگاه

 منتشر خواهد کرد.

هاي مطالعه و تحقیق در رابطه با توسعه فناوري، اشتغال،  تواند زمینه شورا می
 دهاي عمومی پیشنهاد دهد.جویی، بازیابی، تصفیه و اقتصاد آب را به ادارات و نها صرفه

 آبریز هاي حوضه سازمان -3بخش 

 پیکربندي و وظایف -1قسمت 

 آبریز هاي حوضه سازمان -21ماده 

هاي آبریزي که فراتر از محدوده سرزمینی یک منطقه خودمختار است،  در حوضه
 شوند. اند، ایجاد می با وظایفی که در این قانون تنظیم شده آبریز هاي حوضه سازمان
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 آبریز هاي حوضه ماهیت و رژیم حقوقی سازمان -22ماده 

هایی مستقل از  هاي حوضه آبریز، سازمان به نام کمیسیونآبریز هاي حوضه  . سازمان1
کشور) بدان  کل عملکرد اداره(در رابطه با سازمان و  1997/6آنچه هستند که در قانون 

 اشاره شده است.

 براي اداره منافع متعلق به خود، داراي استقالل هستند. آبریز هاي حوضه  . سازمان2

که توسط مقررات تعیین خواهد شد، شامل  آبریز . محدوده سرزمینی سازمان حوضه3
نشده است و تنها محدودیت آن، ناشی از مرزهاي  یک یا چند حوضه آبریز تقسیم

 المللی است. بین

و سایر مقررات قابل اجرا در مورد  1997/6از طریق قانون آبریز هاي حوضه  . سازمان4
 شوند. هاي خودمختار، اداره کل دولت مرکزي و همچنین این قانون اداره می دستگاه

 امکانات -23ماده 

 شامل موارد زیر است: آبریز هاي حوضه وظایف سازمان

 الف) تدوین، پیگیري و بررسی برنامه مدیریت حوضه رودخانه،

 مومی، ب) مدیریت و کنترل منابع آب ع

 از منافع عمومی،  برداري پ) اداره و کنترل بهره

هایی که با بودجه سازمان انجام شده و نیز  برداري از پروژه ت) مطالعه، ساخت و بهره
 کارهایی که دولت به سازمان سپرده است.

هاي محلی و سایر نهادهاي دولتی یا  هایی که با مناطق خودمختار، شرکت نامه ث) توافق
 انجام شده و یا قراردادهایی که با اشخاص دیگر منعقد شده است.خصوصی 
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 سایر وظایف -24ماده 

صراحت براي  عالوه بر اجراي وظایفی که در سایر مواد قانون به آبریز هاي حوضه سازمان
 ها در نظر گرفته شده، وظایف زیر را نیز بر عهده دارند: آن

منابع آب عمومی، به استثناي مواردي که با الف) اعطاي مجوزها و امتیازات مربوط به 
 زیست است). منافع عمومی دولت در ارتباط است (که این موارد مربوط به وزارت محیط

شده در ارتباط با منابع  ب) بازرسی و نظارت بر انطباق شرایط امتیازات و مجوزهاي صادر
 آب عمومی.

آوري اطالعات در مورد سیل و کنترل  ، مطالعات هیدرولوژي، جمعآماربرداريپ) انجام 
 کیفیت آب.

برداري و بهسازي اموري که در برنامه این  ت) مطالعه، انجام پروژه، اجرا، حفاظت، بهره
 ها گنجانده شده است. ها سپرده شده و در برنامه آن ها وجود دارد یا به آن سازمان

 هیدرولوژیکی. ریزي هاي کیفیت مطابق با برنامه ث) تعریف اهداف و برنامه

ها و اقدامات با هدف مدیریت مناسب تقاضا در محدوده صالحیت خود و  ج) تحقق برنامه
زیستی در استفاده یکپارچه از  وري اقتصادي و محیط جویی و بهره منظور ارتقاء صرفه به

 هاي سطحی و زیرزمینی. آب

مناطق خودمختار، چ) ارائه انواع خدمات فنی و مشاوره به اداره کل دولت مرکزي، 
 هاي محلی و سایر نهادهاي دولتی و خصوصی و همچنین افراد. شرکت

 همکاري با مناطق خودمختار -25ماده 

 توانند همکاري متقابل داشته باشند. و مناطق خودمختار می آبریز هاي حوضه . سازمان1
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مطابق با  توانند براي اجراي اختیارات مربوط به خود، می آبریز هاي حوضه . سازمان2
نامه امضا  بران توافق هاي آب هاي محلی و تشکل قوانین فعلی، با مناطق خودمختار، اداره

 کنند.

برداري از منابع آب عمومی، توسط  هایی که در مورد استفاده و بهره . پرونده3
ها  شود تا آن گردد، براي مناطق خودمختار ارسال می بررسی می آبریز هاي حوضه سازمان
 با توجه به صالحیت خود و به موقع، نظرات خود را بیان کنند. بتوانند

شده توسط  الزم است در مدت مشخص و با مفروضات تعیین آبریز هاي حوضه . سازمان4
هاي  هایی که مناطق خودمختار باید در زمینه نامه، در مورد اقدامات و برنامه آئین

فضاهاي طبیعی، ماهیگیري و  ریزي شهري، ریزي فضایی، برنامه زیست، برنامه محیط
 آبیاري تصویب کنند، گزارش دهند. 

هاي مناطق خودمختار شامل تقاضاهاي جدید براي منابع  هنگامی که اقدامات یا برنامه
ها باید در گزارش  آب باشد، وجود یا عدم وجود منابع آب کافی براي تامین این خواسته

 صراحت اعالم شود. بهآبریز هاي حوضه  سازمان

 نهادهاي دولتی، اداري و همکاري -2قسمت 

 نهادهاي دولتی، اداري و همکاري -26ماده 

وزیر  مدیره سازمان و نخست ، شامل هیئتآبریز هاي حوضه . نهادهاي حاکم بر سازمان1
 هستند.

منظور توسعه عملکردهایی هستند  ها نهادهاي مدیریتی در یک نظام مشارکتی به . آن2
کنندگان، کمیسیون زهکشی و  این قانون، مجمع استفادهطور خاص توسط  که به
 ها نسبت داده شده است. برداري به آن هاي بهره هیات
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ریزي است. نهاد  حوضه، ارگان مسئول مشارکت و برنامه 1آب گذاري سیاست. شوراي 3
مسئول همکاري در رابطه با تعهدات این قانون براي حفاظت از آب، کمیته مقامات 

 است. 2اصلح

 ترکیب هیات مدیره -27ماده 

هاي آبریز  هاي مختلف حوضه ترکیب هیات مدیره سازمان حوضه، با توجه به ویژگی
هاي زیر از طریق  مختلف و کاربردهاي مختلف آب و مطابق با استانداردها و دستورالعمل

 شود: نامه تعیین می آئین

 اهد بود.الف) ریاست هیات مدیره با رئیس سازمان حوضه خو

هاي  خانه دولت مرکزي داراي پنج عضو، حداقل یک عضو از هریک از وزارت کل ب) اداره
زیست، کشاورزي، شیالت و غذا، بهداشت، مصرف و اقتصاد و نماینده امور مالیاتی  محیط

 ایالتی است.

 دهند. کنندگان تشکیل می سوم اعضاء یا سه عضو را نمایندگان استفاده پ) حداقل یک

تصمیم  25مدیره مناطق خودمختاري که بر اساس ماده  حداقل یکی از اعضاي هیاتت) 
شود. تعداد کل اعضاي نماینده  گیرند، به اعضا اضافه می به عضویت در سازمان حوضه می

ها در هر مورد، به تعداد مناطق خودمختار عضو حوضه آبریز و نیز مساحت و  و توزیع آن
 ها بستگی دارد. جمعیت آن

 ها با توجه به درصد قلمرو تحت تاثیر حوضه آبریز، داراي نماینده خواهند بود. استانث) 

 

                                                            
1 Water Council of the demarcation 
2 Committee of Competent Authorities 
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 اختیارات هیات مدیره -28ماده 

 اختیارات هیات مدیره شامل موارد زیر است:

 هاي عملیاتی سازمان، پیشنهاد بودجه و تسویه آن. الف) تصویب برنامه

ي اهداف خاص مدیریتی و همچنین ب) در صورت لزوم، موافقت با تخصیص اعتبار برا
هایی که از طریق  هاي عملیاتی، با محدودیت تامین مالی اقدامات مندرج در برنامه

 شود. نامه مشخص می آئین

 هاي حوضه. سازمان اموال با مرتبط اراتیاخت اعمالهاي مربوط به  نامه پ) قبول موافقت

 آب ارسال شود. گذاري سیاستکردن مواردي که باید براي شوراي  ت) آماده

این قانون، پس از گزارش  6ث) تصویب اصالحات در رابطه با عرض مناطق موضوع ماده 
 آب. گذاري سیاستشوراي 

هاي زیرزمینی که در  کردن آب منظور مشخص ج) تصویب برنامه اقدام براي احیاء به
 وضعیت کمی و کیفی نامناسبی هستند.

ها  به آن 82-4و  81-4بران که در مواد  هاي آب تصمیمات مربوط به تشکلچ) اتخاذ 
 اشاره شده است.

 این قانون. 111ماده  6و  5هاي ذکر شده در بند  ح) ارتقاء ابتکار عمل در مورد تاالب

وزیر براي تخلفات بسیار جدي در مواردي که اهمیت  خ) پیشنهاد مجازات توسط نخست
 ح حوضه آبریز بسیار باالست.موضوع براي مدیریت صحی

د) تصویب معیارهاي عمومی براي تعیین میزان خسارات وارد شده به منابع آب عمومی 
 این قانون، در صورت لزوم. 118مطابق با ماده 
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 نظر در طرح هیدرولوژیکی به شوراي آب. ذ) پیشنهاد تجدید

 هاي حوضه انتصاب روساي سازمان -29ماده 

زیست، توسط هیات وزیران منصوب و  حوضه به پیشنهاد وزیر محیطهاي  روساي سازمان
 شوند. می عزلیا 

 وظایف رئیس سازمان -30ماده 

 . وظایف و اختیارات رئیس سازمان حوضه به شرح زیر است:1

 الف) داشتن نمایندگی قانونی در سازمان.

کنندگان، کمیسیون زهکشی و شوراي  ب) ریاست بر هیات مدیره، مجمع استفاده
 آب و کمیته مقامات اصلح. گذاري سیاست

 هاي اداري با قوانین فعلی مطابقت داشته باشد. هاي ارگان نامه پ) توجه به اینکه توافق

 ت) انجام بخشنامه و عملکرد اجرایی سازمان.

 دیگري که صراحتا به شخص یا نهاد دیگري نسبت داده نشود.ث) اعمال هر عملکرد 

هاي اداري حوضه که ممکن است نقض قوانین باشد  هاي ارگان نامه . اقدامات و موافقت2
بررسی وزیر و قبل از  تواند توسط نخست ریزي هیدرولوژیکی مطابق نباشد، می یا با برنامه

. شود باعث تعلیق قرارداد می اعتراض. این قرار گیردمورد اعتراض  ،صالحیت اداري
 روز لغو کند. 30آن را تصویب کرده یا آن را به مدت بیش از  دیبا دادگاه

 کنندگان مجمع استفاده -31ماده 

هاي  کنندگانی است که بخشی از هیات کنندگان متشکل از تمام استفاده مجمع استفاده
هاي هیدرولیکی  برداري از طرح این مجمع، هماهنگی بهرهبرداري آب هستند. هدف  بهره
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کنندگان  منابع آب در سراسر حوضه است؛ بدون اینکه به امتیازات و حقوق استفاده
 اي وارد شود. لطمه

 برداري هاي بهره هیات -32ماده 

برداري از  آمده از امتیازات و مجوزها، بهره دست ها، رعایت حقوق به هدف از این هیات
ها، بخشی از رودخانه یا واحدهاي هیدرولوژیک  هاي هیدرولیکی و منابع آب رودخانه طرح

، به رئیس سازمان 30-1منظور اهداف مندرج در ماده  ها به است. پیشنهادات این هیات
 شود. نامه تعیین می ها از طریق آئین شوند. اساسنامه این هیات حوضه منتقل می

 کمیسیون زهکشی -33ماده 

خصوص  نیاز به رئیس سازمان حوضه، در کمیسیون زهکشی، ارائه تدابیر مورد مسئولیت
 هاي آب حوضه است. رژیم مناسب براي پرکردن و تخلیه (زهکشی) مخازن و سفره

 کار هايهیات -34ماده 

هاي مربوطه را ایجاد  کنندگان آتی، هیات هیات مدیره ممکن است به درخواست استفاده
شود،  نامه مشخص می اي که توسط آئین کننده براساس شیوه ادهکند که در آن هر استف

 در امور مشارکت خواهد داشت.

 شوراي آب حوضه -35ماده 

اطالعات، مشاوره عمومی و مشارکت فعال در سطح منظور ارتقاء  . شوراي آب حوضه به1
 شود. ریزي هیدرولوژیکی در حوضه رودخانه ایجاد می برنامه

زیست و برنامه  شاوره و مشارکت عمومی از طریق وزارت محیط. انتشار اطالعات، م2
همین  آب است. به گذاري سیاستعهده شوراي  هیدرولوژیکی حوضه و بازنگري آن بر

ترتیب این شورا امکان طرح سواالت عموم در مورد تعیین مرز، حفاظت از منابع آب و 
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مشارکت عمومی براي چنین ساختن  شیوه مدیریت آن را خواهد داشت. روش موثر
 شود. نامه تعیین می اهدافی از طریق آئین

ها بخشی از مرزبندي حوضه آبریز است، در شرایط  . مناطق خودمختاري که قلمرو آن3
ریزي هیدرولوژیکی با شوراي آب  شده در این قانون، براي مشارکت در تهیه برنامه ارائه

 شوند. مربوطه ادغام می

 شوراي آب  ترکیب -36ماده 

ترکیب شوراي آب با فرمان سلطنتی و با تایید هیات وزیران و مطابق با معیارهاي زیر 
 شود: تعیین می

 الف) تعداد حداکثر سه عضو از هیات وزیران در شوراي آب حضور دارند.

 فنی سازمان حوضه در شوراي آب عضویت دارند. بخشب) حداکثر سه عضو از 

توانند در شورا شرکت کنند.  ، می35اساس مفاد ماده  خودمختار برپ) نمایندگان مناطق 
ها دارد و هریک  تعداد نمایندگان این مناطق بستگی به مرزبندي، مساحت و جمعیت آن

 از این مناطق باید حداقل یک نماینده داشته باشند.

توجه به ها کامال یا تا حدي منطبق بر حوضه است، با  ت) نهادهاي محلی که سرزمین آن
هاي  وسعت یا درصد قلمرو متاثر خود، داراي نماینده خواهند بود. حداکثر تعداد نماینده

 نفر خواهد بود. 3هرکدام از این نهادهاي محلی 

دهند. این اعضا،  سوم اعضاء را تشکیل می کنندگان حداقل یک ث) نمایندگان استفاده
 کننده آب هستند. هاي مختلف مصرف نمایندگان بخش

ها  زیستی، اقتصادي و اجتماعی که تعداد آن هاي محیط ها و سازمان نمایندگان انجمن ج)
 نفر بیشتر باشد. 6نباید از 
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 1راثیم و مالی -3قسمت 

 واگذاري دارایی به سازمان حوضه -37ماده 

دولت و مناطق خودمختار ممکن است براي تحقق اهداف خود، بخشی از دارایی خود را 
برداري و اداره با رعایت  ختصاص دهند. صالحیت قانونی استفاده، بهرهبه سازمان حوضه ا

 مفاد این قانون، در اختیار سازمان حوضه است.

 هاي سازمان حوضه دارایی -38ماده 

یابد) براي  ها (که از طرف دولت و مناطق خودمختار اختصاص می عالوه بر این دارایی
 هاي سازمان حوضه باشد: جزئی از داراییتواند  تحقق بهتر اهداف، موارد زیر نیز می

 هاي حوضه فعلی. ها و حقوق مربوط به سازمان الف) دارایی

 دست آورند. توانند در آینده و با بودجه خود به که میهایی  ب) دارایی

عنوان قانونی از دولت، مناطق خودمختار، نهادهاي  توانند با هر هایی که می پ) دارایی
 اشخاص حقیقی دریافت کنند.دولتی یا خصوصی و 

 درآمد سازمان -39ماده 

 درآمدهاي سازمان حوضه شامل موارد زیر است:

هایی که توسط دولت، مناطق خودمختار،  برداري از طرح الف) محصوالت و سود بهره
 شود. ها سپرده می هاي محلی و اشخاص به آن شرکت

                                                            
1 Finance and Heritage 



 
 

 

 169 

 اسپانیاآب : قانون 2فصل  

 

دهی و اجراي کارهاي دولت،  ها، جهت نویس پروژه الزحمه مطالعه و تهیه پیش ب) حق
ها سپرده  هاي محلی و همچنین خدمات فنی که به آن خودمختار و شرکت مناطق

 شود. می

 هاي محلی. خودمختار و شرکت مناطقپ) تخصیص بودجه توسط دولت، 

 ها و عوارضی که به سازمان واگذار شده است. آوري هزینه ت) جمع

 

 ریزي هیدرولوژیکی برنامه -3فصل 

 ریزي هیدرولوژیکی اهداف و معیارهاي برنامه -40ماده 

ریزي هیدرولوژیکی، دستیابی به وضعیت مناسب و حفاظت از منابع  اهداف کلی برنامه
اي و بخشی، افزایش در  آب عمومی، تامین نیازهاي آبی، تعادل و هماهنگی توسعه منطقه

استفاده از منابع و  جویی در دسترس بودن منابع آب، حفاظت از کیفیت منابع آب، صرفه
 زیست و منابع طبیعی است. کاربرد منطقی منابع آب در هماهنگی با محیط

اي  هاي بخشی استفاده از آب است؛ به گونه هاي آب در خدمت راهبردها و برنامه سیاست
که صدور هرگونه مجوز و امتیاز با مدیریت منطقی و پایدار منابع توسط وزارت 

 نداشته باشد. زیست و دولت تعارض محیط

هاي هیدرولوژیکی حوضه انجام  ریزي از طریق برنامه ملی هیدرولوژي و برنامه برنامه
شود. محدوده سرزمینی هر طرح هیدرولوژیکی حوضه رودخانه، منطبق با مرزبندي  می

 حوضه خواهد بود.

 االجرا خواهند بود. اي الزم روزرسانی دوره بدون نیاز به بههیدرولوژیکی  عمومی هاي برنامه
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هاي مدیریت حوضه رودخانه را  ، برنامهمصالح عامهدولت با حکم سلطنتی و با توجه به 
 کند. تصویب می

 تعاریف -40مکرر ماده 

هاي موجود در این قانون،  ریزي هیدرولوژیکی و حفاظت از آب براي درك اهداف برنامه
 نیاز است: تعاریف زیر مورد

 هاي سطحی و زیرزمینی واقع در خشکی. سرزمینی: کلیه آب درونهاي  آب

و  بینابینی يهاآبهاي زیرزمینی،  جز آب سرزمینی به هاي درون هاي سطحی: آب آب
 هاي ساحلی. آب

هایی که در زیر سطح خاك در منطقه اشباع و در تماس مستقیم  آب زیرزمینی: تمام آب
 با خاك زیرین قرار دارند.

شناسی که داراي  هاي زمین آبخوان: یک یا چند الیه زیرزمینی از سنگ یا سایر الیه
جریان یافتن و استخراج حجم قابل توجهی  امکانتخلخل و نفوذپذیري کافی هستند تا 

 از آب زیرزمینی را بدهند.

هاي سطحی مانند دریاچه،  پیکره آب سطحی: قسمت مشخص و قابل توجهی از آب
 هاي ساحلی. هاي انتقالی یا قسمتی از آب ودخانه، جویبار، کانال، آبمخزن، ر

 پیکره آب زیرزمینی: حجم آب زیرزمینی در یک آبخوان.

هاي انسانی ایجاد  هاي سطحی که در اثر فعالیت اي از آب پیکره آب مصنوعی: مجموعه
 شود. می

تغییرات فیزیکی حاصل از هاي سطحی که در نتیجه  اي از آب توده آب اصالح شده: توده
 هاي انسانی دچار تغییر ماهیت شده است. فعالیت
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هاي مربوط به مدیریت آب مانند استخراج،  خدمات مربوط به آب: کلیه فعالیت
آوري  هاي سطحی و زیرزمینی و همچنین جمع سازي، هدایت، تصفیه و توزیع آب ذخیره

 کنند. می و تصفیه فاضالب که امکان استفاده از آب را فراهم

 استفاده از آب: انواع مختلف استفاده از منابع آب و همچنین هر فعالیتی که اثرات قابل

هزینه، استفاده از آب باید  بازیابی اساس اصل توجهی بر وضعیت آب داشته باشد. بر
 شامل جمعیت، مصارف صنعتی و مصارف کشاورزي باشد.

 تهیه برنامه مدیریت حوضه رودخانه -41ماده 

هاي مدیریت حوضه رودخانه باید توسط  نظر در مورد برنامه تدوین و پیشنهاد تجدید .1
مناطق  هایی که کامال در محدوده شود. در حوضه سازمان حوضه مربوطه انجام 

 است. 1آب عهده اداره گیرند، این مسئولیت بر خودمختار قرار می

نامه مشخص  طریق آئینهاي هیدرولوژیکی حوضه از  . روش تهیه و بررسی برنامه2
 شود. می

ربط لحاظ  هاي مدیریت حوضه، مشارکت ادارات ذي . در تدوین و بازنگري برنامه3
ریزي، چه در مراحل مشاوره مقدماتی  شود. مشارکت عمومی در تمامی مراحل برنامه می

 و چه مراحل تدوین، تصویب یا بازنگري، تضمین خواهد شد.

ها را تحت تاثیر قرار  هاي بخشی که آن هماهنگی برنامه هاي هیدرولوژیکی با . برنامه4
ریزي آبیاري و سایر مصارف کشاورزي)،  دهد (مانند استفاده از آب و خاك، برنامه می

 شود. تهیه می

هاي هیدرولوژیکی مصوب را به اتحادیه اروپا  هایی از برنامه زیست، نسخه . وزارت محیط5
 کند. و کشورهاي عضو آن ارسال می

                                                            
1 Hydraulic adminstration 



 
 

 

 172 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 هاي مدیریت حوضه رودخانه محتواي برنامه -42ماده 

 . برنامه مدیریت حوضه رودخانه شامل موارد زیر خواهد بود:1

 الف) شرح کلی منطقه حوضه رودخانه شامل:

هاي موقعیت  ، نقشهبینابینیسرزمینی، ساحلی و  هاي سطحی، اعم از درون براي آب -
 نظر گرفته خواهد شد.مکانی، مناطق بومی و شرایط مرجع در 

 هایی با موقعیت و محدوده بسترهاي آبی. هاي زیرزمینی، نقشه براي آب -

 هاي اساسی و مشخصات کیفیت آب. موجودي منابع آب سطحی و زیرزمینی، رژیم -

 ب) شرح کلی در رابطه با موارد استفاده، فشارها و تاثیرات انسان بر روي منابع آب.

 شده. ظتپ) شناسایی و نقشه مناطق حفا

هاي سطحی، زیرزمینی و مناطق  هاي کنترل براي نظارت بر وضعیت آب ت) شبکه
 شده. حفاظت

هاي سطحی، زیرزمینی و مناطق  زیستی براي آب ث) فهرستی از اهداف محیط
 هاي زمانی دستیابی به این اهداف، شرایط استثنا و اطالعات تکمیلی. شده، بازه حفاظت

 تحلیل اقتصادي استفاده از آب.یه و زاي از تج ج) خالصه

 شده. ریزي شده براي دستیابی به اهداف برنامه اي از اقدامات اتخاذ چ) خالصه

ها، همراه با  تر مربوط به زیرحوضه هاي هیدرولوژیکی دقیق اي از برنامه ح) پیشینه
 ها. اي از مطالب آن خالصه

ها و تغییرات  شده، نتایج آن امرسانی و مشاوره عمومی انج اي از اقدامات اطالع خ) خالصه
 ایجادشده در برنامه.
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 شده. صالح تعیین د) فهرستی از مقامات ذي

 هاي عمومی. نیاز مشاوره آوري اسناد و اطالعات مورد هاي جمع ذ) رویه

 هاي بعدي طرح هیدرولوژیکی، شامل موارد زیر خواهد بود: روزرسانی . به2

شده از زمان انتشار نسخه قبلی  هاي انجام روزرسانی اي از همه تغییرات یا به الف) خالصه
 طرح.

 زیستی. شده در جهت دستیابی به اهداف محیط هاي حاصل ب) ارزیابی پیشرفت

شده در نسخه قبلی برنامه مدیریت حوضه  بینی پ) خالصه و توضیح اقدامات پیش
 رودخانه که اجرا نشده است.

هاي آبی که تحقق اهداف  براي مجموعهشده،  اي از اقدامات اضافی اتخاذ ت) خالصه
رسد، از زمان انتشار نسخه قبلی برنامه  نظر در آنها بعید به نظر می زیستی مورد محیط

 مدیریت حوضه رودخانه.

 هاي مدیریت حوضه رودخانه بینی برنامه پیش -43ماده 

ایجاد ریزي هیدرولوژیکی حوضه رودخانه ممکن است ذخایر آب و زمین  . در برنامه1
 شده ضروري است. ریزي شود که براي اقدامات و کارهاي برنامه

تواند  هایی از حوضه، آبخوان یا بسترهاي آبی، می . مناطق خاصی مانند حوضه یا بخش2
شده ویژه اعالم شود.  عنوان منطقه حفاظت زیستی و اکولوژیکی به دلیل اهمیت محیط به

بندي شده و شرایط خاص  ناسایی و طبقهریزي هیدرولوژیکی ش این مناطق در برنامه
 شود. ها تعیین می براي حفاظت از آن

هاي قبلی بدان اشاره شده است، باید در  هاي هیدرولوژیکی که در بخش . مفاد برنامه3
 هاي شهري مورد توجه قرار گیرند. ریزي برنامه
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 اعالم خدمات عمومی -44ماده 

تحقیقاتی که براي تهیه برنامه هیدرولوژیکی مورد ها، مطالعات یا  تواند طرح . دولت می1
شناسی و یا هر اداره  زیست، موسسه معدن و زمین نیاز هستند را از طریق وزارت محیط

 .برساندعموم اطالع عمومی دیگري، به 

هاي مدیریت حوضه رودخانه به معنی استفاده عمومی از تحقیقات،  . تصویب برنامه2
 شده در طرح است. بینی هاي پیش مطالعات و پروژه

 محتواي برنامه ملی هیدرولوژیکی -45ماده 

 شود و شامل موارد زیر است: . برنامه ملی هیدرولوژیکی توسط قانون تصویب می1

 هاي مختلف مدیریت حوضه رودخانه. الف) اقدامات الزم براي هماهنگی برنامه

 هاي پیشنهادي احتمالی. حل براي گزینه ب) راه

 شرایط انتقال منابع آب بین مناطق مختلف حوضه.پ) 

ریزي استفاده از منبع که بر مصارف موجود  بینی شده در برنامه ت) اصالحات پیش
 اثرگذار است.

هاي مرتبط با استفاده از منابع آب،  خانه زیست با همکاري سایر وزارت . وزارت محیط2
 مسئول تهیه برنامه ملی هیدرولوژیکی هستند.

هاي هیدرولوژیکی حوضه با  معناي انطباق برنامه ملی هیدرولوژیکی به  یب برنامه. تصو3
 هاي قبلی است. بینی پیش
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 اقدامات هیدرولیکی به نفع عموم -46ماده 

 شوند: . موارد زیر اقدامات هیدرولیکی به نفع عموم تلقی می1

دسترسی به آب در منظور تضمین  الف) اقداماتی که براي تنظیم و هدایت منابع آب به
 سراسر حوضه الزم است.

 و حفاظت از منابع آب عمومی، بدون تهدید صالحیت ب) اقدامات الزم براي کنترل
ویژه در مقابله با حوادثی مانند سیل، خشکسالی و سایر شرایط  خودمختار، بهمناطق 
 بحرانی.

تاثیر  تار را تحتپ) اصالحات هیدرولوژیکی که محدوده آن بیش از یک منطقه خودمخ
 دهد. قرار می

 آب که بیش از یک منطقه خودمختار را تحت زدایی نمکت) اقدامات تامین، تصفیه و 

 دهد. تاثیر قرار می

 . سایر اقدامات هیدرولیکی طبق قانون، منافع عمومی اعالم خواهد شد.2

حکم سلطنتی مشخص تواند از طریق  . برخی اقدامات هیدرولیکی به نفع عموم، می3
 شود.

عنوان اقدامی به نفع عموم، باید گزارشی تهیه شود که  . قبل از اعالم یک کار (پروژه) به4
 زیستی آن را تعیین کند. قابلیت اقتصادي، فنی، اجتماعی و محیط

بار و در صورت عدم انجام اقدامات، بررسی شوند.  ها باید هر شش سال یک گزارش
 اي باید به اطالع عموم برسد. دوره هاي ها و بررسی گزارش
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 استفاده از منابع آب عمومی -4فصل 

 خدمات حقوقی -1بخش 

 دست هاي پایین حقوق زمین -47ماده 

 فعالیت گونههیچ بدون باالدست، هايزمین از که آبی توانندمی دستپایین هايزمین. 1
 مانع تواندمی پایین زمین مالک نه. کنند استفاده و دریافت را رسد می هاآن به انسانی

 .باالیی زمین مالک نه و شود حق این

. چنانچه آبی پس از استفاده توسط مالک زمین باالدستی، دچار افت کیفیت شود، 2
 تواند از پذیرفتن آن اجتناب کرده و طلب خسارت کند. دستی می مالک زمین پایین

 یرژیم حقوقی ارتفاق -48ماده 

هاي  استفاده از یک منبع یا تخلیه آن، نیازمند حق ارتفاق باشد، سازمانکه  . در صورتی1
 توانند این حق را صادر کنند. حوضه می

هاي حوضه در مورد استخراج آب براي آشامیدن داراي حق ارتفاق هستند.  . سازمان2
هاي  ها براي مصارف خاص از جمله استفاده منطقه تحت مالکیت عمومی بستر رودخانه

 بینی شده است. و تفریحی پیش ورزشی

. چنانچه تغییر شرایط باعث تشریفات حقوقی شود، پرونده رسیدگی به درخواست یکی 3
بینی شده در قانون  شود. پرونده جدید همان مراحل نظارتی پیش از طرفین، ایجاد می
 کند. اساسی را دنبال می

ملک را طبق قوانین موجود نفع حق ارتفاق باید خسارات وارده به اموال صاحب  . ذي4
 جبران کند.
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 یمالکیت عناصر ارتفاق -49ماده 

ها راه  ناپذیر از امالکی که به آن عنوان بخشی جدایی ها به در هر کانال یا خندقی، حریم
 شوند. دارند، شناخته می

 هاي مشترك (عمومی) و خصوصی استفاده -2بخش 

 موارد استفاده مشترك   -50ماده 

ها،  نامه توانند بدون نیاز به مجوز اداري و مطابق با مفاد قوانین و آئین می. عموم مردم 1
 استفاده کنند. از آب منظور آشامیدن، استحمام و سایر مصارف خانگی و شرب دام به

اي باشد که تغییري در کیفیت و جریان آب ایجاد  . این استفاده مشترك باید به گونه2
وجه مجاز نیست و باید به رژیم  هیچ بستر خود به ها از کانال یا نشود. انحراف آب

 برداري عادي احترام گذاشت. بهره

پروري، باید با رعایت قوانین عمومی  برداري از منابع شیالت و آبزي . استفاده و بهره3
 شود. زیست باشد و درصورت لزوم توسط قوانین خاص آن تنظیم می محیط

تفاده از آب یا اتالف آب به هر نحوي، حمایت استفاده از حق اس . این قانون از سوء4
 کند. نمی

هاي مشترك (عمـومی) خـاص، منـوط بـه دریافـت امتیـاز        استفاده -51ماده 

 انحصاري

 . استفاده براي مصارف مشترك ذیل نیاز به دریافت امتیاز انحصاري دارد:1

 الف) ناوبري

 ها هاي آن هاي عبوري و اسکله ب) استقرار قایق
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 استفاده دیگري که در ماده قبلی گنجانده نشده استپ) هر 

 روز قبل ارائه شود.15هاي خدماتی باید از  . درخواست استفاده براي فعالیت2

 هاي کسب حق استفاده شخصی راه -52ماده 

. حق استفاده خصوصی اعم از مصرفی یا غیرمصرفی از طریق امتیاز اداري یا شرط 1
 آید. دست می قانونی به

دست  استفاده خصوصی از منابع آب عمومی از طریق امتیازات اکتسابی به. حق 2
 آید. نمی

 سلب حق استفاده شخصی -53ماده 

 شود: حق استفاده شخصی تحت شرایط زیر سلب می

 الف) اتمام اعتبار زمانی امتیاز

 66ب) انقضاء امتیاز، تحت شرایط ماده 

 پ) از طریق سلب مالکیت اجباري

 متیازت) انصراف صاحب ا

. پیش از سلب حق استفاده خصوصی، شخص صاحب امتیاز باید از سلب حق خود آگاه 2
 شود.

تواند پس از  چنانچه مورد مصرف امتیاز براي جمعیت یا آبیاري باشد، دارنده امتیاز می
سال از سلب امتیاز، مجددا درخواست امتیاز استفاده خصوصی براي همان  5گذشت 

دهد. در این حالت، سازمان حوضه این درخواست را نسبت به مورد مصرف را ارائه 
 گذارد. هاي جدید در اولویت می درخواست
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 استفاده خصوصی از طریق شرط قانونی -54ماده 

هاي راکد در مرزهاي زمین  تواند از آب باران یا آب . صاحب یک زمین یا مزرعه می1
استفاده، نباید  ث و عدم سوءخود استفاده کند. در جهت احترام به حقوق اشخاص ثال

 شده در این قانون باشد. میزان استفاده بیش از حد مجاز تعیین

تواند از آب چشمه یا آب زیرزمینی موجود در زمین خود استفاده  . همچنین مالک می2
متر مکعب نباشد. در مورد  7000کند، منوط به اینکه میزان برداشت سالیانه بیشتر از 

ها صورت گرفته باشد، هرگونه استفاده  برداري بیش از اندازه از آن رههایی که به آبخوان
 نیازمند دریافت مجوز است.

اختیار سازمان حوضه در رابطه با استفاده و کنترل آب تخصیص داده  -55ماده 

 شده

هاي  برداري از مخازن و سفره تواند رژیم بهره . سازمان حوضه در صورت نیاز، می1
هاي موجود باید با این رژیم هماهنگ و سازگار  برداري کند. بهره زیرزمینی را ایجاد

هاي سطحی و  برداري مشترك از آب تواند رژیمی را براي بهره ترتیب می همین باشند. به
 هاي زیرزمینی ایجاد کند. سفره

منظور  طور موقت، استفاده از منابع آب عمومی را به تواند به . سازمان حوضه می2
برداري منطقی از آن، محدود کند. این موضوع ممکن است به نفع برخی  تضمین بهره

 ن،یطرف انیم توافق عدم صورت در ،ها و به ضرر برخی دیگر باشد. در این حالت استفاده
 .بپردازند غرامت حوضه سازمان به دیبا اند، هدبر نفع موضوع این از که يافراد

شده که مشمول استفاده فوري نیستند،  منابع ذخیرهتواند از محل  . سازمان حوضه می3
کند  گونه حق تلفیقی ایجاد نمی دیده اعطا کند. این امتیازات هیچ امتیازاتی به افراد آسیب
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و در صورتی که سازمان حوضه مقدار آن را کاهش داده یا آن را لغو کند، مشمول 
 پرداخت غرامت نخواهد شد.

کلیه کسانی که به هر عنوانی داراي حق استفاده خصوصی . دارندگان امتیازات اداري و 4
گیري براي اطالع دقیق از میزان  هاي اندازه هستند، موظف به نصب و نگهداري سیستم

 آب مصرفی هستند.

 هاي آب زیرزمینی که داراي ریسک آلودگی هستند سفره -56ماده 

که یک منبع آب تواند بدون مشورت با شوراي آب، اعالم کند  . هیات مدیره می1
 شود. شدن است. در این حالت، اقدامات زیر انجام می زیرزمینی در خطر آلوده

کنندگان (تشکل  الف) ظرف مدت شش ماه، سازمان حوضه، یک مجمع از استفاده
 دهد. بران) تشکیل می آب

ب) هیات مدیره ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ اعالمیه، برنامه عملیاتی براي 
 کند. و احیاي آبخوان تصویب میبازسازي 

منظور دستیابی به وضعیت مطلوب سفره آب  دهد تا به . برنامه اقدام، دستور می2
برداري منطقی مستقر  زیرزمینی و حفاظت و بهبود اکوسیستم، رژیم استخراج و بهره

 شود.

در ها غلبه کرد و  طور موقت بر محدودیت . در صورت دستیابی به شرایطی که بتوان به3
تواند برداشت بیشتر  زیستی آبخوان بهبود یابد، برنامه اقدام می صورتی که وضعیت محیط

 پذیر سازد. آب را در یک قسمت از آبخوان امکان
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. چنانچه در نتیجه برنامه اقدام، وضعیت سفره آب زیرزمینی بهبود یابد، سازمان حوضه 4
تواند مورد استفاده قرار  که می و حجمیها را کاهش دهد  تواند به تدریج محدودیت می

 گیرد را به روشی متناسب و عادالنه تعیین کند.

 استفاده براي معدن -57ماده 

هایی که در نتیجه  توانند از آب شده در قانون، می بینی دارندگان مصارف معدنی پیش
کنند، استفاده کرده و آن را صرفا به معدن اختصاص  آوري می جمع معدنی عملیات

 براي این منظور باید امتیاز مربوطه را درخواست کنند. دهند.

هاي مازاد وجود داشته باشد، صاحب معدن آن را در دسترس سازمان حوضه  چنانچه آب
دهد. سازمان حوضه با توجه به کیفیت آن، مقصد و شرایط زهکشی آن را  قرار می

 کند. مشخص می

 شرایط استثناء -58ماده 

برداري بیش از اندازه از آبخوان یا شرایط  مانند خشکسالی یا بهرهالعاده  در شرایط فوق
اي از سوي هیات  منظور غلبه بر این شرایط، با صدور مصوبه تواند به مشابه، دولت می

وزیران و پس از مشورت با سازمان حوضه، اقدامات ضروري در رابطه با استفاده از منابع 
ها،  مات مستلزم سودمندي عمومی آنآب عمومی را مشخص کند. تصویب این اقدا

 نظرسنجی و انجام مطالعات است.
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 مجوزها و امتیازات -3بخش 

 امتیاز آب به طور کلی -1قسمت 

 امتیاز اداري -59ماده 

گنجانده نشده باشد، نیازمند دریافت  54هایی که در ماده  . هرگونه استفاده از آب1
 امتیاز انحصاري است.

برداري مشترك منطقی از منابع آب سطحی و  گرفتن بهره نظر . امتیازات با در2
 شود. زیرزمینی اعطا می

. اگر اعطاي امتیاز جدید نیازمند اصالح امتیازات و حقوق سایرین باشد، سازمان حوضه 3
 ها و خسارات ناشی از آن را به تقاضاکننده امتیاز تحمیل کند. تواند هزینه می

 شود. سال اعطا می 75و به مدت حداکثر  طور موقت . کلیه امتیازات به4

استفاده نیست. بدین  زیست براي این منظور قابل . جریان اکولوژیکی و حقابه محیط5
گیرد.  زیست تعلق نمی معنی که امتیازات انحصاري به جریان اکولوژیکی و حقابه محیط

بهداشت) اولویت جز استفاده جمعیت (شرب و  ها به زیستی بر همه استفاده حقابه محیط
 دارد.

اساس  ها بر کننده امتیاز را از دریافت سایر مجوزها و پروانه . اعطاي امتیاز، دریافت6
 کند. قوانین دیگر معاف نمی

 ترتیب اولویت استفاده -60ماده 

. در اعطاي امتیازات، ترتیب اولویت تعیین شده در طرح هیدرولوژیکی حوضه مربوطه، 1
 شود. زیست، رعایت می الزامات حفاظت از منابع و محیطگرفتن  نظر با در
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دلیل عدم اولویت استفاده مشمول  . طبق قانون، یک امتیاز استفاده ممکن است به2
 سلب مالکیت شود.

بندي زیر حاکم خواهد  . در صورت عدم وجود اولویت در طرح هیدرولوژیکی، اولویت3
 بود:

 اشت)تامین آب مورد نیاز جمعیت (شرب و بهد -

 آبیاري و مصارف کشاورزي -

 مصارف صنعتی براي تولید برق -

 سایر مصارف صنعتی -

 پروري آبزي -

 هاي تفریحی استفاده -

 ناوبري و حمل و نقل آبی -

 سایر -

طور خاص در برنامه هیدرولوژیکی هر حوضه تعیین شده  ها ممکن است به ترتیب اولویت
 باشد.

ناسازگاري موارد استفاده، موارد عمومی در اولویت هستند. صورت  . در هر دسته، در4
هاي فنی، منجر به مصرف کمتر آب یا حفظ و  همچنین مواردي که با ایجاد پیشرفت

 شوند، داراي اولویت هستند. بهبود کیفیت آن می
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 شرایط عمومی امتیازات -61ماده 

 . هر امتیازي باید بدون جانبداري از شخص ثالثی اعطا شود.1

استفاده  شود، تنها براي مصارف مشخص شده در امتیاز قابل . امتیاز آبی که اعطا می2
 توان آن را براي موارد دیگر استفاده کرد. خواهد بود و نمی

منظور ایجاد استفاده منطقی از منبع، تمام یا بخشی از  تواند به این حال، دولت می . با3
 امتیازات را جایگزین کند.

مقصود استفاده از آب، آبیاري (کشاورزي) باشد، صاحب امتیاز لزوما باید . زمانی که 4
 مالک زمینی باشد که امتیاز آب براي آن صادر شده است.

تواند امتیازات جمعی را براي آبیاري به تعداد زیادي از مالکان  . سازمان حوضه می5
اعطا کند. داشتن چنین اند،  صورت توافقی در یک گروه از آبیاران ادغام شده زمین که به

 امتیازي به منزله انقضاي امتیاز قبلی است.

 امتیاز آبیاري تحت رژیم خدمات عمومی -62ماده 

ها یا اشخاص اعطا  . امتیاز آبیاري ممکن است تحت رژیم خدمات عمومی به شرکت1
شود نباشند. این امتیاز مشروط به این است  شود؛ حتی اگر مالک زمینی که آبیاري می

 ها را جلب کند. ه خواهان امتیاز، موافقت نیمی از مالکان آن زمینک

. در این حالت، اداره اعطاکننده مجوز، حداقل و حداکثر هزینه آبیاري را که شامل 2
 کند. هاي استهالك نیز هست، تعیین می هزینه

 . دارنده این امتیاز (امتیاز آبیاري تحت رژیم خدمات عمومی) ممکن است از امتیاز3
 مند نشود. بهره 55-3اشاره شده در بخش 
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 انتقال حق -63ماده 

 انتقال کامل یا جزئی حق استفاده از آب، نیاز به مجوز اداري دارد.

 اصالح امتیاز -64ماده 

 هرگونه تغییر در خصوصیات امتیاز، نیاز به مجوز اداري قبلی از نهاد اعطاکننده دارد.

 بررسی مجدد امتیازات -65ماده 

 در حاالت زیر ممکن است امتیازات مشمول بررسی مجدد شوند:. 1

 کننده اعطاي امتیاز تغییر کنند. الف) زمانی که فرضیات تعیین

 ب) در موارد اضطراري و به درخواست واگذارکننده (فروشنده).

 پ) در صورت نیاز به انطباق آن با شرایط هیدرولوژیکی.

راي تامین جمعیت و آبیاري نیز در مواردي که شده ب . به همین ترتیب، امتیازات اعطا2
تواند تحقق  نظر با تخصیص کمتر یا بهبود روش استفاده می اثبات شود که هدف مورد

 یابد، قابل بررسی مجدد هستند.

دیده طبق مقررات قانون عمومی در  ، دارنده امتیاز آسیب1. در مورد بند (پ) بخش 3
 ن خسارت را دارد.مورد خلع ید اجباري، حق تقاضاي جبرا

 انقضاء امتیازات -66ماده 

شده  دلیل نقض هریک از شرایط اساسی آن یا مهلت تعیین . امتیازات ممکن است به1
 براي آن، منقضی شوند.

برداري براي سه سال متوالی،  دلیل عدم بهره . امتیاز استفاده همچنین ممکن است به2
 منقضی شود.
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 انحصاريانتقال حقوق استفاده  -2قسمت 

 قرارداد واگذاري حقوق -67ماده 

توانند کل یا بخشی از  . صاحبان یا دارندگان هرگونه حق انحصاري استفاده از آب، می1
طور موقت واگذار  حقوق استفاده خود را به یک دارنده حق با امتیاز برابر یا بیشتر به

 کنند.

طور موقت و  تواند به میزیست  . هرگاه منافع عمومی جامعه ایجاب کند، وزیر محیط2
 ، انتقال حق استفاده به یک اولویت غیریکسان را مجاز اعالم کند.ءاستثنا

کننده قبلی در برابر سازمان  . خریداران حقوق ناشی از انتقال باید به تعهدات استفاده3
 بند باشند. حوضه پاي

 خواهد شد.. عدم رعایت الزامات این بخش، باعث انقضاي حق دارنده امتیاز 4

 رسمیت، مجوز و ثبت قرارداد واگذاري -68ماده 

روز از امضاي آن با انتقال  15صورت کتبی رسمیت یافته و طی  قرارداد واگذاري باید به
 اي از قرارداد، توسط سازمان حوضه به رسمیت شناخته شود. نسخه

نشود، ظرف چنانچه در رابطه با واگذاري حق، مخالفتی از سوي سازمان حوضه اعالم 
شود. چنانچه  رسانی به حوضه، انتقالِ حق مجاز شناخته می مدت یک ماه از اطالع

اي از قرارداد را براي  واگذاري امتیاز براي کشاورزي و آبیاري باشد، سازمان حوضه نسخه
ها باید  کند. آن می  خودمختار، وزارت کشاورزي و وزارت شیالت و غذا ارسال مناطق

 نظر خود را اعالم کنند.روز  10ظرف مدت 
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برداري از منابع حوضه، حقوق  چنانچه انتقال حق استفاده باعث تاثیر منفی بر رژیم بهره
زیستی و وضعیت اکوسیستم باشد، سازمان حوضه مجاز به  شخص ثالث، جریان محیط

 پذیرفتن انتقال حق استفاده نخواهد بود.

 موضوع قرارداد واگذاري -69ماده 

عنوان نباید از میزان استفاده واقعی واگذارکننده بیشتر   هیچ گذاري بهحجم ساالنه وا
 نامه نحوه محاسبه حجم ساالنه مذکور وضع خواهد شد. باشد. آئین

شود تا از انقضاء احتمالی عنوان  صورت استفاده موثر محاسبه می شده به جریان واگذار
 امتیاز واگذارکننده جلوگیري شود.

از آب ممکن است خسارت مالی به همراه داشته باشد که با توافق  انتقال حقوق استفاده
طرفین قرارداد تعیین شده و باید در قرارداد ذکر شود. حداکثر میزان جبران خسارت، 

 شود. نامه تعیین می توسط آئین

 هاي آبی مورد نیاز تاسیسات و زیرساخت -70ماده 

استفاده از تاسیسات آبی یا . در مواردي که تحقق موارد مورد توافق نیاز به 1
نامه بین  ها باید در توافق هاي متعلق به شخص ثالث داشته باشد، استفاده از آن زیرساخت

 طرفین مشخص شود.

هاي آبی ممکن است متعلق به سازمان حوضه باشد. در  . مالکیت تاسیسات و زیرساخت2
ها و نیز  ستقاده از زیرساختاین حالت طرفین همزمان با انتقال نسخه قرارداد، باید رژیم ا

 هاي اقتصادي مربوطه را تعیین کنند. هزینه

هاي آبی نیاز باشد، سند فنی  . اگر براي تحقق انتقال آب به تاسیسات و زیرساخت3
که قرار  مربوط به تاسیسات مربوطه نیز باید توسط طرفین قرارداد ارائه شود. در صورتی
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نیاز جمعیت استفاده شود، الزم است  ن آب موردشده براي تامی هاي منتقل باشد از آب
 نظر ارائه شود. در مورد مناسب بودن آب براي استفاده مورد 1گزارشی از مرجع بهداشتی

هاي  خود به معناي مجوز استفاده یا ساخت زیرساخت . مجوز قرارداد واگذاري به خودي4
 اشاره شده در این ماده نیست.

 مرکز تبادل حقوق -71ماده 

این قانون و سایر موارد مشابه، مرکز  58و  56، 55شرایط مشخص شده در مواد در 
زیست و موافقت هیات  تواند با پیشنهاد وزیر محیط تبادل حقوق استفاده از آب می

توانند پیشنهادهاي عمومی براي  هاي حوضه می وزیران ایجاد شود. در این حالت، سازمان
دهد  نند تا بعدا با قیمتی که خود سازمان ارائه میکسب حقوق استفاده از آب را ارائه ک

کنندگان منتقل شود. تملکات و انتقال حقوق استفاده از آب که مطابق با  به سایر استفاده
شود، باید با رعایت اصول تبلیغات و رقابت آزاد و مطابق با روال و  این ماده انجام می

 م پذیرد.شود، انجا نامه مشخص می معیارهایی که توسط آئین

 2اي بین حوضه ارتباطهاي  زیرساخت -72ماده 

هایی  اداره کل آب ممکن است اجازه انتقال حقوق آب را که شامل استفاده از زیرساخت
کند، صادر نماید. این مجوز  می مرتبطاست که مناطق مختلفی از حوضه را به هم 

 است. ارتباطهاي  مستلزم استفاده از زیرساخت
  

                                                            
1 Health authority 
2 Inter-basin connection infrastructures 
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 هاي زیرزمینی سازي و استفاده از آب شفاف -3قسمت 

 اولویت اعطاي مجوز اکتشاف آب زیرزمینی -73ماده 

صاحبان اراضی متاثر از درخواست اکتشاف در مورد آب زیرزمینی، از همان اولویت 
 این قانون برخوردار خواهند بود. 60شده در ماده  اعطاي مجوز ذکر

 زیرزمینی مجوزهاي اکتشاف آب -74ماده 

هاي قابل استفاده، مجوزهایی را  منظور تعیین وجود جریان تواند به . سازمان حوضه می1
 براي اکتشاف آب زیرزمینی اعطا کند.

. مدت مجوز ممکن است بیش از دو سال نباشد و اعطاي آن به منزله تصرف موقت 2
 زمین براي خدمات عمومی است.

ماه، درخواست  6نفع باید ظرف مدت  طرف ذيبخش بودن اکتشاف،  . در صورت نتیجه3
 امتیاز خود را رسمیت بخشد.

 تعیین محل تاسیسات -75ماده 

که صاحب امتیاز، مالک زمینی که تاسیسات در آن ساخته شده است، نباشد،  هنگامی
کند که خسارات احتمالی را به  سازمان حوضه محل تاسیسات را به نحوي تعیین می

 حداقل برساند.

 تاثیر بر حوضه -76ماده 

در صورت عدم وجود طرح هیدرولوژیکی حوضه، دولت اعطاي امتیاز آب زیرزمینی و 
گیرد. در هر صورت، دارنده امتیاز جدید باید  قانونی در نظر می تاثیر آن را بر حوضه

 خسارت را جبران کند.
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 سایر مجوزها و امتیازات -4قسمت 

 ها هاي مستقر در آن داراییها یا  استفاده از کانال -77ماده 

 ها به امتیاز قبلی یا مجوز اداري نیاز دارد. هایی مستقر در آن  ها یا دارایی استفاده از کانال

ها یا  برداري از مصالح، مراتع، درختان، ایجاد پل در اعطاي امتیازات یا مجوزهاي بهره
باید در نظر گرفته  زیستی ها و تاسیسات عمومی، اثرات نامطلوب محیط مسیرها، اسکله
 زیست وجود داشته باشد. هاي کافی براي احیاي محیط شود و ضمانت

 قایقرانی تفریحی در مخازن -78ماده 

این قانون، نیاز به دریافت مجوز  51قایقرانی تفریحی در مخازن، مطابق با مفاد ماده 
اند سازگاري قبلی دارد. در مجوز صادرشده باید شرایط ناوبري مشخص شود تا دولت بتو

 آن را تایید کند.

 فرآیند -5قسمت 

 روش اعطاي امتیازات و مجوزها -79ماده 

ها از  ها و همچنین روش بررسی آن مدت زمان امتیازات و مجوزها، شرایط و الزامات آن
اي باشد که در رقابت براي  گونه شود. اعطاي امتیازات باید به نامه تعیین می طریق آئین

زیست در اولویت  ترین استفاده از آب و حفاظت بهتر از محیط منطقیاعطاي امتیاز، 
تواند نادیده  باشد. در مورد تامین آب براي جمعیت (شرب و بهداشت)، اصل رقابت می

 گرفته شود.
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 ثبت امتیازات آب -80ماده 

هاي حوضه، امتیازات آب و همچنین تغییرات مجاز در مالکیت و خصوصیات  . سازمان1
نامه مشخص  کنند. قوانین ثبت امتیازات آب از طریق آئین صورت رسمی ثبت می هآن را ب

 شود.  می

. ثبت امتیاز آب عمومی خواهد بود و سازمان حوضه ممکن است عالقمند به دریافت 2
 هاي مناسب در مورد محتواي آن باشد. گواهینامه

متناسب با محتواي امتیاز و توانند  شده در اداره ثبت، می . دارندگان امتیازات آب ثبت3
 مفاد قانون آب، از حقوق خود دفاع کنند.

 . ثبت امتیاز، وسیله وجود و وضعیت امتیاز خواهد بود.4

 بران) هاي آب کننده (تشکل جوامع استفاده -4بخش 

 بران هاي آب تعهد ایجاد تشکل -81ماده 

بران را ایجاد  هاي آب تشکلتوانند  کنندگان از آب در دامنه منابع آب عمومی، می استفاده
هاي آبیاري  ها تشکل نمایند. چنانچه هدف استفاده از آب عمدتا براي آبیاري باشد، به آن

کنندگان تنظیم  ها توسط خود استفاده شود. اساسنامه و دستورالعمل این تشکل گفته می
تواند بدون  شود. سازمان حوضه می شود و براي تایید اداري به سازمان حوضه ارائه می می

 ها را بدون تغییر تایید کند. نظر شوراي دولتی، اساسنامه

ها  ها منافع مشترك آن هاي سطحی یا زیرزمینی، که استفاده آن بران آب هاي آب تشکل
توانند یک تشکل براي دفاع از حقوق خود و حفظ و ارتقاء  دهد، می تاثیر قرار می را تحت

 شده را تشکیل دهند. منابع گفته
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توانند با توافق بین خود، یک هیات  بران می هاي آب ترتیب، هریک از تشکل همین به
 ها در برابر اشخاص ثالث محافظت کند. مدیره مرکزي تشکیل دهند تا از حقوق آن

بران را  هاي آب سازمان حوضه ممکن است در صورت اقتضاي منافع عمومی، ایجاد تشکل
 اجباري کند.

 بران هاي آب نونی تشکلماهیت و رژیم قا -82ماده 

بوده و به سازمان حوضه وابسته  عامبران داراي شخصیت حقوقی  هاي آب . تشکل1
 هستند.

بران، شامل هدف و دامنه استفاده از  هاي آب هاي تشکل . اساسنامه و دستورالعمل2
ملزم به ها، کلیه دارندگان امتیاز را  هاي منابع آب عمومی خواهد بود. این تشکل دارایی

برداري، حفاظت، تعمیر و  هاي مشترك بهره مشارکت در حفظ منابع و تامین هزینه
 کنند. بهسازي می

کنندگان باید از افراد عالقمند تشکیل شود و  هاي استفاده . جوامع و هیات3
 هاي آن باید توسط سازمان حوضه تایید شود. نامه ها و آئین دستورالعمل

 بران اي آبه اختیارات تشکل -83ماده 

بران قادر خواهند بود تا توافقاتی را که انجام نشده و وظیفه انجام آن را  هاي آب . تشکل1
 کننده اجرا کنند.  عهده دارند، با هزینه استفاده به

نفع مصادره اجباري و حق ارتفاق براي استفاده و تحقق اهداف  بران، ذي . تشکل آب2
 خود هستند. 

منظور جلوگیري از  انجام کارهاي سفارش شده توسط دولت به ها موظف به . این تشکل3
 تخریب منابع آب عمومی هستند. 
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تواند بابت امور نگهداري، بهسازي و هرگونه امور مربوط به اداره و  بران می . تشکل آب4
کننده مالیات دریافت کرده و آن را در جهت  توزیع آب، از مزارع یا صنایع استفاده

قانون هزینه کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و جلب رضایت تشکل ابزارهاي اجراي 
 مالک اگر توانند استفاده از آب را تا زمان جلب رضایت منع کنند، حتی ها می بران، آن آب

 .کند تغییر مزرعه یا صنعت

 بران هاي آب اعضاي تشکل -84ماده 

تشکیل  داوري اتیه، یک هیات مدیره و یک یا چند از یک انجمنبر  هر تشکل آب
 .شود می

 مجمع عمومی متشکل از تمام اعضاي تشکل خواهد بود.

شود، اجراي احکام، مصوبات هیات  هیات مدیره که توسط مجمع عمومی انتخاب می
 مدیره و مصوبات مجمع عمومی را بر عهده دارد.

 موارد زیر است:اختیارات هیات مدیره شامل 

 و دفاع از حقوق آن.الف) نظارت و مدیریت منافع تشکل، ارتقاء و توسعه 

ب) تعیین مقررات مناسب براي توزیع آب به نحو مقتضی و با رعایت حقوق مکتسبه و 
 آداب و رسوم محلی.

 پ) اصالح مصوبات و پیشنهادات.

حیطه اختیارات آن قرار دارد  موجب قانون به آن نسبت داده شده و در ت) وظایفی که به
 شود. شده با سازمان حوضه به آن مربوط می هاي امضا نامه و یا به موجب توافق



 
 

 

 194 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

ها باشد، به  حیطه اختیارات آن مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره، در صورتی که در
روش و الزاماتی که در قانون رژیم حقوقی ادارات و آئین دادرسی مشترك اداري تعیین 

 است، اجرایی خواهد بود. شده

 هاي سنتی بقاي سازمان -85ماده 

کنندگان تصمیم به تغییر آن  هاي آبیاري، تا زمانی که استفاده مواردي نظیر دادگاه
 نداشته باشند، همچنان فعالیت خواهند کرد.

 برداري هاي بهره مالکیت پروژه -86ماده 

بران هستند، به خود تشکل  هاي آب ناپذیر از تشکل هایی که جزئی جدایی مالکیت پروژه
 واگذار شده و مجاز به ساخت و استفاده از آن هستند.

 هاي زیرزمینی بران واحدهاي هیدرولوژیکی و سفره هاي آب تشکل -87ماده 

بران) یک واحد هیدرولوژیک یا سفره زیرزمینی موظف خواهند بود  کنندگان (آب استفاده
هاي واحد هیدرولوژیک یا  با ایجاد تشکل، محدودیتتا بنا به درخواست سازمان حوضه، 

 سفره زیرزمینی و سیستم استفاده مشترك از آب را تعیین کنند.

 56اند یا همانند ماده  برداري قرار گرفته هاي زیرزمینی که بیش از حد مورد بهره در سفره
ظرف مدت بران اجباري خواهد بود. اگر  هاي آب معرض خطر قرار دارند، ایجاد تشکل در
بران ایجاد نشود، سازمان حوضه  برداري بیش از حد، تشکل آب ماه از تاریخ اعالم بهره 6

 کند. آن را تاسیس می

 هاي سطحی و زیرزمینی هاي استفاده مشترك از آب محدوده -88ماده 

هایی  منظور استفاده بهتر از منابع در یک منطقه، ایجاد تشکل تواند به سازمان حوضه می
 هاي سطحی و زیرزمینی، الزام کند. هدف استفاده مشترك از آبرا با 
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 تامین آب مورد نیاز جمعیت يشرایط الزم برا -89ماده 

نیاز شهرها، مشروط به این خواهد بود که  اعطاي امتیازات براي تامین آب مورد
ها یا سایر نهادهاي مشابه  ها، کنسرسیوم هاي محلی براي این منظور در انجمن شرکت

 تشکیل شوند.

هاي مقرر  نامه نظر از وضعیت حقوقی ویژه آن، آئین نظر، صرف کنسرسیوم یا انجمن مورد
 کند. را تنظیم می 81در ماده 

 کنندگان پساب هاي استفاده تشکل -90ماده 

 توانندها یا اشخاصی که نیاز به دفع آب یا مواد زائد دارند، می نهادهاي عمومی، شرکت
 به که مشترکی عناصر و هاخانهتصفیه بهسازي و ساخت مطالعه، انجام براي را تشکلی

دهد، ایجاد کنند. سازمان حوضه ممکن است با توجه میدر محل را  یهامکان تخل هاآن
ها را مجبور به رعایت بهترین شرایط فنی و  زیست، این تشکل به لزوم حفاظت از محیط

 اقتصادي کند.

 کنندگان فادههاي است سایر تشکل -91ماده 

هایی که صراحتا اشاره  تواند در مورد سایر تشکل احکامی که در مواد قبلی درج شده می
 نشده است نیز اعمال شود.

 

  حفاظت از منابع آب عمومی و کیفیت آب -5فصل 

 قوانین عمومی -1بخش 

 اهداف حفاظت -92ماده 

 است: اهداف حفاظت از آب و دامنه منابع آب عمومی شامل موارد زیر
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هاي آبی و نیز  الف) جلوگیري از تخریب و همچنین محافظت و بهبود وضعیت اکوسیستم
هاي  طور مستقیم در ارتباط با اکوسیستم هاي خشکی که به لحاظ نیاز آبی به اکوسیستم

 آبی هستند.

ب) استفاده پایدار از آب با هدف حفاظت از منابع آب موجود و تضمین تامین کافی آن 
 مختلف.در شرایط 

زیست آبی از طریق انجام اقدامات ویژه براي کاهش  پ) محافظت و بهسازي محیط
 تدریجی تخلیه و انتشار مواد آالینده و خطرناك.

 هاي زیرزمینی و جلوگیري از آلودگی بیشتر. ت) تضمین کاهش تدریجی آلودگی آب

 ث) کاهش اثرات سیل و خشکسالی.

المللی به منظور جلوگیري از آلودگی  بین شده در معاهدات ج) تحقق اهداف تعیین
 دریایی.  محیط

تواند باعث  چ) جلوگیري از تجمع ترکیبات سمی یا خطرناك در الیه زیرین که می
 تخریب منابع آب عمومی شود.

 ح) تخصیص باالترین کیفیت آب موجود در یک منطقه براي استفاده جمعیت.

 زیستی اهداف محیط -92مکرر اول ماده 

 زیستی زیر حاصل شود: براي دستیابی به حفاظت کافی از آب، باید اهداف محیط. 1

 هاي سطحی: الف) براي آب

 هاي سطحی. جلوگیري از تخریب وضعیت آب -
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هاي سطحی به منظور دستیابی به وضعیت  محافظت، بهسازي و احیاي تمام آب -
 ها مطلوب آن

تخلیه و انتشار مواد هاي مهم و جلوگیري از  کاهش آلودگی ناشی از آالینده -
 خطرناك

 هاي زیرزمینی: ب) براي آب

ها به  کردن ورود آالینده هاي زیرزمینی یا محدود ها به آب جلوگیري از ورود آالینده -
 هاي آبی براي جلوگیري از وخیم شدن وضعیت آن. این پیکره

هاي زیرزمینی و اطمینان از تعادل بین استخراج و  محافظت، بهسازي و احیاي آب -
 هاي زیرزمینی. تغذیه سفره

هاي  هاي انسانی (کاهش غلظت آالینده کردن روند افزایش غلظت آالینده معکوس -
 هاي زیرزمینی. منظور کاهش تدریجی آلودگی و بهبود کیفیت آب انسانی) به

 شده: پ) براي مناطق حفاظت

زیستی که  محیطمطابق با الزامات استانداردهاي حفاظتی قابل اجرا و دستیابی به اهداف 
 ها تعیین شده است. در آن

 شده: هاي اصالح هاي مصنوعی و آب ت) براي آب

شده براي دستیابی به پتانسیل اکولوژیکی  هاي مصنوعی و اصالح حفاظت و بهبود از آب
 هاي سطحی خوب و وضعیت شیمیایی مناسب آب

هاي  بینی هیدرولوژیکی، باید اقدامات و پیش  شده در برنامه هاي اقدامات مشخص . برنامه2
 زیستی را مشخص کند. الزم براي دستیابی به اهداف محیط

هاي انسانی قرار داشته باشند یا  هاي آبی تحت تاثیر شدید فعالیت ه. هنگامی که پیکر3
شده را غیرممکن سازد  اي باشد که دستیابی به اهداف گفته ها به گونه شرایط طبیعی آن
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گیري در مورد اهداف گفته  بسیار زیاد و نامعقول باشد، سخت  نیازمند صرف هزینهیا 
 شده کمتر خواهد شد.

 هاي آبی وضعیت پیکره -92مکرر دوم ماده 

هاي مختلف در بسترهاي آبی متمایز  ها و پتانسیل در رابطه با اهداف حفاظتی، وضعیت
شده، تمایز قائل  و اصالحهاي سطحی، زیرزمینی، مصنوعی  شود. حداقل بین آب می
 شود. می

 گیري هاي اندازه برنامه -92مکرر سوم ماده 

اي ایجاد خواهد شد که نتایج مطالعات  . براي هر منطقه از حوضه رودخانه، برنامه1
هاي آن و همچنین مطالعه اقتصادي  بهاي حوضه، تاثیر فعالیت انسان بر آ ویژگی

 شد.استفاده از آب، در آن لحاظ خواهد 

زیستی مشخص شده در  گیري، دستیابی به اهداف محیط هاي اندازه . هدف از برنامه2
 این قانون است. 92مکرر اول ماده 

 مفهوم آلودگی -93ماده 

طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث  از نظر این قانون، آلودگی هرگونه تغییري است که به
ي در ارتباط با سالمت انسان، هاي بعد تاثیر نامطلوب بر کیفیت آب براي استفاده

 رساندن به اموال، یا اختالل در لذت اکوسیستم و زمین شده و همچنین باعث آسیب

 زیست شود. بردن و استفاده از محیط

تاثیر  مفهوم تخریب منابع آب عمومی در این قانون، شامل تغییرات مضر در محیط تحت
 آن است.
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 پلیس آب -94ماده 

دار تعیین  عناصر منابع آب عمومی توسط اداره آب صالحیت. پلیس آب و سایر 1
 شود. می

هایی که بیش از محدوده سرزمینی یک منطقه خودمختار است،  . در حوضه2
 دهد: هاي زیر را انجام می هاي پلیس آب سازمان حوضه، فعالیت ایستگاه

 الف) بازرسی و کنترل منابع آب عمومی.

 ها. یازات و مجوزهاي منابع آب عمومی با شرایط آنب) بازرسی و نظارت بر انطباق امت

 ها، اطالعات در مورد سیالب و کنترل کیفیت آب. گیري پ) تحقق اندازه

 ت) بازرسی و نظارت بر دستاوردهاي حاصل از امتیازات و مجوزهاي منابع آب عمومی.

ها  لکیت آنهاي عمومی، اعم از ما برداري از کلیه مصارف آب ث) بازرسی و نظارت بر بهره
 پوشش آن هستند. و رژیم قانونی که تحت

 ج) مدیریت خدمات حفاظت از رودخانه.

 چ) به طور کلی اجراي مقررات پلیس آب.

هاي پلیس آب سازمان حوضه، در اجراي  زیست منصوب به ایستگاه . نمایندگان محیط3
 وظیفه خود داراي شخصیت اقتدار عمومی هستند و اختیارات زیر را دارند:

صورت آزادانه و در هر زمان. هنگام  هاي مورد بازرسی به الف) ورود و بازرسی از مکان
انجام بازرسی باید حضور خود را به شخص مورد بازرسی اعالم کنند، مگر اینکه فکر 

 کند. ها را مختل می کنند که این کار موفقیت عملکرد آن

 دانند. ت صحیح مقررات الزم میب) انجام هرگونه تحقیق و آزمایش که براي تایید رعای
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ها، مشروط بر اینکه  ها و نقشه گیري، ثبت فیلم، عکس، طرح برداري، اندازه پ) نمونه
 کارفرما یا نماینده وي از آن مطلع باشد.

. یگان حفاظتی رودخانه در اجراي وظایف پلیس آب، وظیفه پشتیبانی و مساعدت را 4
 دهند. زیست انجام می براي نمایندگان محیط

 هاي دامنه عمومی استقرار و مرزبندي کانال -95ماده 

عهده دولت است که طبق روال تعیین  هاي دامنه عمومی بر استقرار و مرزبندي کانال
شود. مرزبندي مصوب، مالکیت را در  نامه توسط سازمان حوضه انجام می شده در آئین

 کند. جهت منافع دولت اعالم می

 ها ها و تاالب و پلیس در مخازن سطحی، دریاچه 1زون ارتفاق -96ماده 

هایی) را در اطراف مخازن سطحی مشخص کند که  تواند مناطقی (زون سازمان حوضه می
گویند. در تمام موارد،  برداري از آن ضروري است. به این منطقه زون ارتفاق می براي بهره

 یابد. پلیس اختصاص میها، به زون ارتفاق و زون  ها، مخازن و تاالب حاشیه دریاچه

 ممنوعیت اقدامات آالینده -97ماده 

هر فعالیتی که ممکن است باعث آلودگی یا تخریب منابع آب عمومی شود، ممنوع است؛ 
 ویژه موارد زیر: به

انداختن  خطر به موجبالف) تخلیه پسماندهاي جامد، ضایعات یا موادي که ممکن است 
 شوند. محیط آبی و آلودگی و تخریب آن

 تخریب محیط فیزیکی یا زیستی محیط آبی شود. موجبب) اقداماتی که ممکن است 

                                                            
1 Easement zone 
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هایی که در محدوده حفاظتی تعیین شده در برنامه هیدرولوژیکی انجام  پ) فعالیت
شود؛ در صورتی که خطر آلودگی یا تخریب منابع آب عمومی را به همراه داشته  می

 باشد.

 زیستی در مجوزها و امتیازات محیطهاي  محدودیت -98ماده 

کنند، اقدامات الزم را براي  هاي حوضه، در امتیازات و مجوزهایی که اعطا می سازمان
زیست و تضمین جریان اکولوژیکی انجام  سازگاري استفاده موردنظر با حفظ محیط

 دهند. می

دهند و  یدر بررسی امتیازات و مجوزهایی که منابع آب عمومی را تحت تاثیر قرار م
زیستی همراه باشند، ارائه گزارشی از ارزیابی اثرات  توانند با خطرات محیط می

زیستی داراي صالحیت  زیستی الزامی است. این گزارش باید توسط نهاد محیط محیط
منظور کاهش یا حذف اثرات منفی بر  بررسی شود. در این گزارش، اقدامات اصالحی به

 شود. زیست پیشنهاد می محیط

 هاي زیرزمینی در برابر نفوذ آب شور محافظت از آب -99ماده 

برداري از  کردن بهره هاي زیرزمینی در برابر نفود آب شور با محدود حفاظت از آب
دیده و در صورت لزوم، توزیع فضایی مجدد در حوضه آبریز،  هاي زیرزمینی آسیب سفره

ناسب از سوي سازمان حوضه، در انجام خواهد شد. معیارهاي اساسی مربوط به اقدامات م
 شود. هاي هیدرولوژیکی حوضه گنجانده می برنامه

 شده ثبت مناطق حفاظت -99مکرر ماده 

براي هر حوضه آبریز، حداقل یک منطقه وجود دارد که به موجب قانون حفاظت از 
 هاي وابسته به آب، به عنوان ها و گونه هاي سطحی و زیرزمینی یا حفاظت از زیستگاه آب

 شده اعالم شده است. منطقه حفاظت
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 شده لزوما شامل موارد زیر خواهد بود: ثبت مناطق حفاظت

 10 متوسط حجم آنکه شرط به شود، که آب مصرفی انسان از آن تامین می مناطقی -
 .کند تامین را نفر 50 از بیش نیاز مورد آب یا روز در مکعب متر

 به آینده در که است شده مقرر مربوطه هیدرولوژیکی برنامه اساس بر که مناطقی -
 .گیرند قرار استفاده مورد انسان مصرف براي آب جذب منظور

 .اندشده اعالم آبزي هايگونه از حفاظت براي اقتصادي نظر از که مناطقی -
 .شنا براي جمله از تفریحی، استفاده براي شدهاعالم آبی هاي پیکره -
 نیترات آلودگی برابر در آب، از حفاظت به مربوط هنجارهاي اجراي در که مناطقی -

 .اندشده اعالم پذیرآسیب کشاورزي، منابع توسط شده تولید
 اعالم حساس شهري، فاضالب تصفیه به مربوط مقررات اعمال وسیله به که مناطقی -

 .اند شده
 بهبود و حفظ و اندشده اعالم هاگونه یا هازیستگاه از حفاظت منظور به که مناطقی -

 .شودمی محسوب هاآن حفاظت در مهمی عامل آب وضعیت

 تخلیه -2بخش 

 تخلیه به منابع آب عمومی -1قسمت 

 مفهوم -100ماده 

شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به  هایی در نظر گرفته می . در این قانون، تخلیه1
شوند.  سرزمینی و همچنین سایر منابع آب عمومی به هر روشی انجام می هاي درون آب

سرزمینی  هاي درون تخلیه مستقیم یا غیرمستقیم آب و مواد زائد که احتمال آلودگی آب
یا هر عنصر دیگري از منابع آب عمومی را داشته باشد، به طور کلی ممنوع است، مگر 

 اینکه با مجوز اداري قبلی باشد.
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. مجوزهاي اند زیستی تعیین شده . مجوزهاي تخلیه با هدف دستیابی به اهداف محیط2
هاي موجود و مطابق با استانداردهاي کیفیت  گفته شده با در نظر گرفتن بهترین روش

نامه تعیین شده است، اعطا  هاي انتشار که توسط آئین زیست و محدودیت محیط
زیستی اصالح  شوند. در صورت لزوم، شرایط تخلیه به منظور انطباق با اهداف محیط می

 خواهد شد.

ها و  شود، مهلت وزهاي تخلیه اعطا شده و یا شرایط آن اصالح میکه مج . زمانی3
شده، مشخص  هاي تعیین هاي کاهش آلودگی براي انطباق تدریجی با محدودیت برنامه

 خواهد شد.

 مجوز تخلیه -101ماده 

 شود. نامه مشخص می از طریق آئین تخلیه، شرایط تخلیه در مجوزهاي. 1

هاي کمی و کیفی مربوط به ترکیب  تصفیه، محدودیتها باید امکانات الزم براي  آن
 را مشخص کنند. 113شده در ماده  پساب و هزینه کنترل دبی تعریف

دار مربوط خواهد بود. مگر در مواردي که تخلیه  . مجوزهاي تخلیه به اداره آب صالحیت2
 هاي تحت مدیریت دولتی انجام شود. کننده به هر نقطه از شبکه فاضالب یا جمع

طور متوالی تمدید خواهند شد؛ به شرط  سال به 5. مجوزهاي تخلیه به مدت حداکثر 3
زیستی برخوردار باشند. در غیر این صورت  آنکه از استانداردهاي کیفیت و اهداف محیط

 ، اصالح یا لغو شوند.105و  104ممکن است مطابق با مقررات مواد 

لیه، متقاضی باید کفایت امکانات تصفیه . به منظور اعطا، تمدید یا اصالح مجوزهاي تخ4
خود را مطابق با استاندارد و اهداف کیفیت آب اثبات کند. همچنین دارندگان مجوز 

آب اثبات  ادارهنامه، شرایط تخلیه خود را به  شده توسط آئین تخلیه باید با شرایط تعیین
 کنند.
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محلی باید شامل طرحی براي  هاي مجوز تخلیه از نهادهاي . در هر صورت، درخواست5
 هاي شهري باشد. کننده بهداشت و کنترل تخلیه به جمع

 هاي زیرزمینی مجوزه تخلیه به آب -102ماده 

هاي زیرزمینی تنها در صورتی مجاز است که مطالعات هیدروژئولوژیکی  تخلیه به آب
 هاي زیرزمینی را نشان دهد. بودن تخلیه و عدم آلودگی آب ضرر قبلی، بی

 کننده هاي مربوط به اقدامات صنعتی آلوده محدودیت -103ماده 

کننده هستند، منوط به اخذ  مجوزهاي اداري تاسیس، تغییر یا انتقال صنایعی که تخلیه
 مجوز تخلیه است.

ها  ها و فرآیندهاي صنعتی را که پساب آن تواند در مناطق خاص، فعالیت دولت می
 جدي براي آب داشته باشد، منع کند. تواند خطر آلودگی علیرغم تصفیه می

 بررسی مجوزهاي تخلیه -104ماده 

 . سازمان حوضه در موارد زیر ممکن است مجوزهاي تخلیه را بررسی کند:1

 الف) هنگامی که شرایطی براي اعطا یا ابطال مجوز تخلیه پیش آید.

 که بهبودي در شرایط تخلیه رخ دهد و متقاضی درخواست دهد. ب) زمانی

 براي انطباق تخلیه با استانداردها و اهداف کیفیت آب.پ) 

هاي حوضه  . در موارد خاص مانند خشکسالی یا شرایط سخت هیدرولوژیکی، سازمان2
 طور کلی تغییر دهند. منظور تضمین اهداف کیفیت به ممکن است شرایط تخلیه را به
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 تخلیه غیرمجاز -105ماده 

 دهد: سازمان حوضه اقدامات زیر را انجام می. در صورت تایید تخلیه غیرمجاز، 1

 کند. شده به کیفیت آب را مشخص می الف) روش تعیین خسارت وارد

 .کرد خواهد پرداخت 113 ماده مفاد با مطابق را تخلیه کنترل هزینه) ب

 . عالوه بر این، سازمان حوضه ممکن است با انجام مراحل زیر موافقت کند:2

 صورت عدم رعایت هریک از شرایط آن،الف) لغو مجوز تخلیه در 

 ب) دریافت مجوز تخلیه در صورت عدم وجود،

 پ) اعالم انقضاء امتیاز آب در موارد خاص.

 شود هایی که باعث تخلیه غیرمجاز می تعلیق فعالیت -106ماده 

دولت در حوزه اختیارات خود و در صورت صالحدید، ممکن است دستور به تعلیق 
 شوند. باعث تخلیه غیرمجاز به منابع آب می هایی دهد که فعالیت

 ها توسط سازمان حوضه خانه برداري از تصفیه بهره -107ماده 

اي با تخلیه و پیامدهاي جدي همراه بوده و با شرایط  خانه در صورتی که فعالیت تصفیه
مجاز منطبق نباشد، سازمان حوضه ممکن است در جهت منافع عموم، به طور موقت، 

 دار شود. طور مستقیم یا غیرمستقیم عهده ري از تاسیسات تصفیه فاضالب را بهبردا بهره

در این حالت، سازمان حوضه از طریق اعمال فشار، موارد زیر را از دارنده مجوز مطالبه 
 خواهد کرد:

 نظر مجوز. مبالغ مورد نیاز براي اصالح یا ایجاد شرایط مورد -

 برداري. هاي نگهداري و بهره هزینه -
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 کننده   هاي تخلیه شرکت -108 ماده

کننده ممکن است براي تخلیه، هدایت یا تصفیه فاضالب شخص ثالث  هاي تخلیه شرکت
ها عالوه بر شرایط معمول، داراي  شده به این شرکت تاسیس شوند. مجوزهاي تخلیه اعطا

 موارد زیر است:

 قبول که قرار است توسط شرکت انجام شود. الف) موارد تخلیه قابل

 ها. اي آن ها و به روزرسانی دوره حداکثر نرخ ب)

 ها. نامه براي پاسخگویی به تداوم و اثربخشی فعالیت پ) الزام ارسال ضمانت

 شود. نامه تعیین می مقدار اوراق و اثرات ناشی از لغو مجوزها از طریق آئین

 تخلیه دریایی -2قسمت 

 اصول کلی -108مکرر ماده 

دریایی، قطع یا حذف تدریجی تخلیه و انتشار مواد خطرناك هاي  هدف از حفاظت از آب
هاي با منشا طبیعی و  به این منابع با هدف نهایی دستیابی به غلظت مطلوب آالینده

 هاي مصنوعی خواهد بود. غلظت نزدیک به صفر آالینده

 استفاده مجدد از پساب -3بخش 

 رژیم قانونی استفاده مجدد از پساب -109ماده 

نیاز پساب، با  کند. کیفیت مورد شرایط استفاده مجدد از پساب را تعیین می. دولت 1
توجه به مصارف موردنظر مشخص خواهد شد. دارنده امتیاز یا مجوز استفاده مجدد از 

هاي الزم براي انطباق استفاده مجدد با کیفیت مورد نیاز را در هر  پساب، باید هزینه
 زمانی تقبل کند.
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 قاعده کلی، هرگونه استفاده مجدد از پساب، نیاز به امتیاز اداري دارد.عنوان یک  . به2

 هاي دولتی کمک -4بخش 

 بخشد. هایی که کیفیت آب را بهبود می هاي دولتی براي فعالیت کمک -110ماده 

ها،  آوري سازي و یا اصالح فن کمکی که ممکن است به کسانی که به توسعه، پیاده
پردازند،  یزات در جهت کاهش آلودگی و بهبود کیفیت آب میفرآیندها، امکانات یا تجه
گردد. همچنین، این کمک ممکن است به کسانی  نامه تعیین می اعطا شود، از طریق آئین

 کنند نیز اعطا شود. کاري می که در راستاي حفاظت از منابع آب، اقدام به جنگل

آب شور با  زدایی نمکهزینه همچنین به کسانی که به تصفیه فاضالب و  این کمک
هاي استفاده مجدد از  پردازند و همچنین با اجراي سیستم هاي بهتر می فرآیندها یا روش

 شود. کنند، اعطا می هاي تحقیقاتی به این مورد کمک می فاضالب یا انجام فعالیت

 مناطق مرطوب -5بخش 

 مفهوم و خصوصیات -111ماده 

اند، مناطق  طور مصنوعی ایجاد شده حتی مناطقی که به مناطق باتالقی یا ماندآبی و
 شوند. مرطوب محسوب می

 شود. ها مطابق با قوانین خاص مربوطه انجام می تعیین مرز تاالب

 تاثیر قرار دهد، نیاز به مجوز یا امتیاز اداري دارد. هر فعالیتی که این مناطق را تحت

خود را براي حفاظت موثر، مدیریت  زیست، اقدامات هاي حوضه و ادارات محیط سازمان
 دهند. ها، به ویژه در مناطق طبیعی، انجام می پایدار و احیاء تاالب
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دلیل  ها را به زیستی، برخی تاالب هاي حوضه ممکن است مطابق با قوانین محیط سازمان
 ها، براي حفاظت اعالم کنند. پتانسیل حفاظتی آن

 

 از منابع آب عمومیرژیم اقتصادي و مالی استفاده  -6فصل 

 اصول کلی -111مکرر ماده 

گرفتن  نظر و با در نهیهز یابی، با توجه به اصل بازصالح يذ یادارات دولت. 1
 يها نهیانتقال هز يرا برا یمناسب ي، سازوکارهادرازمدت ياقتصاد يها ینیب شیپ

 کنند. یم جادیا ،و منابع زیستی محیط يها نهیاز جمله هز ،آب تیریخدمات مربوط به مد

انجام شود که استفاده  یبه روش دیالذکر با فوق يها نهیهز یابیاستفاده از اصل باز. 2
به  د.نمایکمک  نظر زیستی مد محیطبه اهداف  نیکند و بنابرا تشویقاز آب را  نهیبه

 و کنندگان هاي مصرف کمک  با دریافت دیالذکر با ، استفاده از اصل فوقبیترت نیهم
حداقل با  انجام گردد. این اصل باید 1"بپردازد باید کننده آلوده"مطابق با اصل 

با استفاده از  این موارد. همه شود لحاظو صنعت  يدرنظرگرفتن مصارف کشاورز
 پذیرد. انجام می تیشفاف يارهایمع

را  ياتعرفه يساختارها ،آب نیتأم نهیدر زمخود  اراتیمنظور، دولت با اخت نیا يبرا
 نیمناسب تأم متیرا با ق یاساس يازهایکند تا ن یم جادیا کننده مصرف يهابخش يبرا

 .شود يریجلوگ آباز حد  شیو از مصرف ب کرده

و  يو اقتصاد زیستی محیط، یها، عواقب اجتماع نهیهز بازیابیاستفاده از اصل  يبرا. 3
در نظر  دهید بیآس يها تیهر منطقه و جمع ییهوا و و آب ییایجغراف طیشرا نیهمچن

 .شود یگرفته م

                                                            
1 Polluter pays 
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 هاي منابع آب عمومی مالیات استفاده از دارایی -112ماده 

هاي منابع آب عمومی که در  برداري از دارایی . در قبال هرگونه تصرف، استفاده و بهره1
نیاز دارند، این قانون گنجانده شده است و به مجوز اداري  2بندهاي (ب) و (پ) ماده 

گرفته  نظر منظور حفاظت و بهبود دامنه مذکور در نفع سازمان حوضه به مالیاتی به
 شود. می

 افتد. . تعهد هزینه، همزمان با اعطاي اولیه مجوز اتفاق می2

 شوند. ها، مشمول مالیات قانون می هاي آن . صاحبان امتیاز، اشخاص مجاز و جایگزین3

 شود: زیر توسط سازمان حوضه تعیین میاساس فرضیات  . مالیات بر4

 الف) در مورد تصرف زمین در محدوده منابع آب عمومی، با توجه به ارزش زمین اشغال

 شده.

شده یا سود حاصل از  ب) در مورد استفاده از منابع آب عمومی، براي مقدار استفاده گفته
 آن.

 اساس ارزش مواد مصرفی. برها در منابع آب عمومی،  برداري از دارایی پ) در مورد بهره

سرزمینی براي تولیـد انـرژي    هاي درون مالیات استفاده از آب -112مکرر ماده 

 برقابی

این قانون،  2هاي عمومی اشاره شده در بند الف) ماده  برداري از دارایی استفاده و بهره
منابع شود که مقصد آن محافظت و بهبود  براي تولید انرژي برقابی، مشمول مالیات می

 آب عمومی است.
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 مالیات کنترل تخلیه -113ماده 

. مالیات تخلیه به منابع آب عمومی با نرخ مطالعه، کنترل، حفاظت و بهبود محیط در 1
 شود. شود که مالیات کنترل تخلیه نامیده می حوضه دریافت می

م هایی هستند که تخلیه را انجا دهندگان کنترل تخلیه، اشخاص یا شرکت . مالیات2
 دهند. می

. مالیات تخلیه با ضرب قیمت پایه در مقدار متر مکعب تخلیه محاسبه خواهد شد. 3
ها و میزان تخلیه و همچنین کیفیت محیط تعیین  قیمت پایه با توجه به ماهیت، ویژگی

 شود. می

یورو و براي فاضالب صنعتی  01683/0مکعب فاضالب شهري  . قیمت پایه هر متر4
 است.  ین شدهیورو تعی 04207/0

اي، این مالیات توسط سازمان حوضه یا توسط اداره  منطقه هاي بین . در مورد حوضه5
 گردد. به همین ترتیب، به مالیات دولتی و به موجب توافق با سازمان حوضه دریافت می

توانند مالیات را در محدوده سرزمینی خود  خودمختار می مناطق نامه، موجب توافق
خودمختار متناسب با وظایفی که به آنها سپرده  مناطقآوري کنند. در این حالت،  جمع

 دهند. شده است، این مبلغ را در اختیار سازمان حوضه قرار می

نظر از مجازاتی که براي شخص فاقد  که وجود تخلیه غیرمجاز تایید شود، صرف . زمانی6
هاي غیرمستقیم و  لیه را به روششود، سازمان حوضه، مالیات تخ مجوز در نظر گرفته می

 کند. شود، محاسبه می نامه تعیین می مطابق آنچه به وسیله آئین

هایی است که مناطق خودمختار یا  . مالیات کنترل تخلیه، مستقل از مالیات و هزینه7
 هاي محلی ممکن است براي تامین اعتبار اقدامات بهداشتی و تصفیه تعیین کنند. شرکت
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 نه مقررات و استفاده از آبهزی -114ماده 

صورت کامل یا  هاي سطحی و زیرزمینی که به گذاري آب نفعان اقدامات مقررات . ذي1
هاي  اي براي جبران هزینه شوند، باید هزینه بخشی توسط دولت تامین مالی می

 برداري و حفاظت این امور توسط دولت بپردازند. گذاري، بهره سرمایه

خدمات آب مانند اصالح وضعیت عمومی منابع آب و خدمات . کسانی که از سایر 2
شوند، مالیاتی به نام هزینه  دادن یا استفاده از آب منتفع می قرار مرتبط با دردسترس

برداري  گذاري، بهره هاي سرمایه پردازند. این مالیات براي جبران هزینه استفاده از آب می
 شود. فت میهاي تامین آب توسط دولت دریا و حفاظت از طرح

 اداري پرداخت-ماهیت اقتصادي -115ماده 

شده  هاي اشاره نامه، ممکن است یک خودارزیابی از مبالغ و هزینه . طبق مقررات و آئین1
اداري دارد.  -ها ماهیت اقتصادي هاي قبلی صورت گیرد. تصویب یا رد این هزینه در بخش

ها را از بین نخواهد برد و پرداخت  هاي موجود در این رابطه، اثربخشی این مالیات چالش
ها و  هاي اجرایی، ضروري است. عدم پرداخت این هزینه ها از طریق روش این هزینه

برداري از منابع آب  رفتن حق استفاده یا بهره ها ممکن است باعث تعلیق یا از بین مالیات
 عمومی شود.

بران عضویت  هاي آب تشکلهایی مانند  ها در تشکل . چنانچه افراد مشمول این مالیات2
 تواند از طریق چنین نهادهایی انجام شود. ها می داشته باشند، پرداخت مالیات یا هزینه
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 ها هاي اجرایی و صالحیت دادگاه تخلفات، ضمانت -7فصل 

 اقداماتی که به منزله تخلف است -116ماده 

 1992/30قانون  9فصل . تخطی از مفاد این قانون، بر اساس مقررات این فصل و نیز 1
 دادرسی مشترك، با مجازات همراه خواهد بود.  در رابطه با رژیم حقوق ادارات و آئین

. در مواردي که یک تخلف توسط چند نفر صورت گرفته باشد و تعیین درجه مشارکت 2
 هرکدام مشخص نباشد، مسئولیت مشترك خواهد بود.

 ه خواهد شد:. جرائم اداري براي موارد زیر در نظر گرفت3

 الف) اقداماتی که باعث آسیب به امول عمومی و تاسیسات آبی شود.

هاي زیرزمینی، بدون دریافت امتیاز  هاي عمومی و برداشت از آب ب) انحراف آب از کانال
 یا مجوز مربوطه.

 پ) عدم رعایت شرایط قید شده در امتیازات و مجوزهاي مندرج در این قانون.

هاي عمومی یا در مناطقی که به لحاظ  غیرمجاز و کاشت در کانالت) انجام کارهاي 
 هایی از نظر استفاده هستند. قانونی داراي محدودیت

 ث) تخریب، اشغال یا استخراج مصالح از بستر رودخانه، بدون داشتن مجوز مربوطه.

 هاي پذیرنده. ج) تخلیه بدون مجوز به کانال

 ن یا سرپیچی از اعمال خواسته شده.هاي مقرر در این قانو چ) نقض ممنوعیت

ها و نصب ابزارهاي استخراج آب زیرزمینی بدون داشتن مجوز از  ح) باز کردن چاه
 سازمان حوضه براي استخراج آب.
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 خ) عدم ارائه اظهارنامه مسئوالنه و یا عدم انطباق آن با مفاد مندرج در اعالمیه.

 یک اعالمیه هستند.ها و اسنادي که همراه  د) عدم صحت یا حذف داده

 رسیدگی به جرائم -117ماده 

ها در نظم و استفاده از منابع آب عمومی،  . تخلفات و جرائم فوق، با توجه به تاثیر آن1
به مقررات  ،ها بر ایمنی افراد و اموال و همچنین بسته به شرایط ها، تاثیر آن اهمیت آن

شوند. افراد با توجه به درجه سوء  بندي می جزئی، کمی جدي، جدي و بسیار جدي طبقه
نیت، میزان مشارکت در جرم، منافع حاصل شده و میزان تخریب کیفیت منبع، ممکن 

 است با جرائم زیر مواجه شوند:

 یورو 10,000جرائم جزئی، تا حداکثر 

 یورو 50,000یورو تا  01/10,000جرائم کمی جدي، بین 

 یورو 500,000یورو تا  01/50,000جرائم جدي، بین 

 یورو 1,000,000یورو تا  01/500,000جرائم بسیار جدي، بین 

. به طور کلی، براي ارزیابی خسارت در منابع آب عمومی و تاسیسات آبی، ارزش 2
رساندن به کیفیت آب،  گیرد. براي مثال، در صورت آسیب ها مالك قرار می اقتصادي آن

 گی در نظر گرفته خواهد شد.هزینه تصفیه مورد نیاز براي جلوگیري از خطر آلود

زیست  جدي با سازمان حوضه خواهد بود. وزارت محیط . مجازات تخلفات جزئی و کمی3
مسئول مجازات تخلفات جدي خواهد بود و رسیدگی به تخلفات بسیار جدي به هیات 

 وزیران محول خواهد شد.

شده در  بینی پیشهاي  روزرسانی مجازات تواند از طریق مصوبه، نسبت به به . دولت می4
 این ماده اقدام کند. 1بند 
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 جبران خسارت وارد شده به منابع آب عمومی -118ماده 

کردن و جبران  شده، متخلفان ممکن است مجبور به برطرف نظر از جرائم تعیین صرف
شده به منابع آب عمومی و بازگرداندن آن به حالت قبل شوند. نهاد  خسارات وارد

 حوه مناسب جبران خسارت را تعیین کند.کننده باید ن مجازات

 جرائم اجباري -119ماده 

کننده ممکن است در مواردي که در قانون رژیم حقوقی ادارات و  . نهادهاي مجازات1
هاي اجباري اعمال کنند. مبلغ این  بینی شده است، جریمه آئین دادرسی مشترك پیش

 خواهد رفت.شده فراتر ن درصد حداکثر مجازات تعیین 10جریمه از 

. براي اطمینان از اثربخشی مجازات، ممکن است اقدامات پیشگیرانه مانند ضبط 2
ها براي جلوگیري از ادامه فعالیت متخلف صورت  ها، تجهیزات و چاه تاسیسات، دستگاه

  گیرد.

 تخلفات به منزله جرم است -120ماده 

دستگاه قضایی منتقل در مواردي که تخلفات منجر به جرم شود، دولت پرونده را به 
کرده و تا زمانی که مقام قضایی حکمی صادر نکرده، از ادامه مجازات خودداري خواهد 

 شود. کرد. مجازات توسط مقام قضایی مانع از اعمال جریمه اداري می

 صالح حوضه قضایی ذي -121ماده 

مطرح  تشخیص ادعاهایی که در رابطه با قوانین اداري مرتبط با آب در قانون اداري
 اداري است. -شود، مربوط به حوزه قضایی می
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 هاي آبی سازه -8فصل 

 هاي آبی مفهوم و ماهیت قانونی سازه -1بخش 

 هاي آبی مفهوم سازه -122ماده 

در این قانون، سازه آبی به معناي ساخت کلیه امالك، مستغالت و تاسیسات در نظر 
سازي، تنظیم، هدایت،  زدایی، ذخیره آوري و استخراج آب، نمک گرفته شده براي جمع

کنترل و استفاده از آب، همچنین بهداشت، تصفیه، استفاده مجدد، تغذیه مصنوعی سفره 
گیرها، تاسیسات  ها، مجراها، رسوب آب زیرزمینی، اصالح جریان، سدها، مخازن، کانال

گیري،  ندازههاي ا آوري فاضالب، تجهیزات بهداشتی، ایستگاه آبگیر، پمپاژ، تصفیه و جمع
سازي در برابر سیل و همچنین اقدامات  هاي کنترل کیفیت، سد و کانال پیزومترها، شبکه

 الزم براي حفاظت از منابع آب عمومی است.

 هاي آبی رژیم قانونی سازه -123ماده 

جدید  آبیتواند به صورت عمومی یا خصوصی باشد. ساخت یک سازه  هاي آبی می سازه
امتیازهاي جدید استفاده از آب باشد، ممکن است بدون دریافت امتیاز مربوطه که شامل 

 آغاز نشود؛ مگر در شرایط اضطراري.

که با هدف تضمین حفاظت، کنترل  هستندها و خدمات آبی  هاي آبی عمومی سازه سازه
 ن بهد و مسئولیت آنشو سرزمینی و منابع آب عمومی انجام می هاي درون و استفاده از آب

هاي حوضه، مناطق خودمختار و نهادهاي محلی  عهده اداره کل دولت مرکزي، سازمان
 است.

 هاي آبی برداري از سازه هاي مربوط به اجرا، مدیریت و بهره تیصالح -124 ماده

عهده اداره کل دولت مرکزي است.  هاي آبی مرتبط با منافع عمومی، به مسئولیت سازه
زیست یا از  صالح وزارت محیط هاي ذي ممکن است مستقیما توسط دستگاه آنهامدیریت 
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توانند به  هاي حوضه انجام شود. همچنین، مناطق خودمختار نیز می طریق سازمان
 هاي آبی را مدیریت کنند. نامه، سازه موجب یک توافق

زه ها و در حو خود آن  هاي آبی هستند که با هزینه هاي حوضه مسئول سازه سازمان
 شود. اختیارات اداره کل دولت مرکزي انجام می

 هاي آبی در صالحیت مناطق خودمختار و نهادهاي محلی است. سایر سازه

هاي حوضه، مناطق خودمختار و نهادهاي محلی  دولت مرکزي، سازمان کل اداره
زه ها و خدمات آبی در حو توانند توافقاتی را براي اجراي مشترك و تامین اعتبار سازه می

 صالحیت خود انجام دهند.

 هاي آبی تفویض مدیریت سازه -125ماده 

توانند در حیطه اختیارات خود، عملیات و  هاي حوضه می زیست و سازمان وزارت محیط
کننده مرکزي  هاي استفاده بران یا هیات هاي آب هاي آبی را به تشکل نگهداري سازه

 ها امضا خواهد شد. و این تشکلاي بین دولت  بسپارند. در این حالت توافقنامه

توانند بدون  کننده مرکزي می هاي استفاده بر و هیات هاي آب به همین ترتیب، تشکل
 مند شوند. هاي آبی مستقیما بهره برداري از سازه رقابت، از امتیازات ساخت و بهره

 برداري هاي حفاظت و بهره هزینه -126ماده 

هاي  قانون به اداره کل دولت مرکزي یا سازماناین  114از مبالغی که از محل ماده 
هاي عملیاتی و حفاظتی در نظر گرفته شده که صرف  شود، هزینه حوضه پرداخت می

 برداري از یک سازه آبی خواهد شد. مدیریت، ساخت، حفاظت یا بهره
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 ها و خدمات آبی به نفع عموم امتیازات مربوط به سازه -127ماده 

ریزي هیدرولوژیکی، تحت مجوز یا اعمال  ها و خدمات آبی به نفع عموم، مانند برنامه سازه
توانند  ریزي شهري، نمی صالح برنامه هاي ذي پیشگیرانه شهرداري نخواهند بود. ارگان

 اجراي این کارها را به حالت تعلیق درآورند. 

 )ها هاي همزمان (هماهنگی بین دستگاه هماهنگی صالحیت -128ماده 

هاي حوضه، مناطق خودمختار و نهادهاي محلی، وظیفه  اداره کل دولت مرکزي، سازمان
ریزي سرزمینی،  که بر مدل برنامه ،هاي همزمان خود را در محیط آبی دارند تا صالحیت

گذارد،  در دسترس بودن، کیفیت و حفاظت آب و به طور کلی منابع آب عمومی تاثیر می
 با هم هماهنگ کنند.

 زیستی ارزیابی اثرات محیط -129ماده 

عمومی، مطابق با قانون ارزیابی اثرات  آبیهاي  زیستی پروژه ارزیابی اثرات محیط
 شود. زیستی انجام می محیط

 اعالم خدمات عمومی و لزوم تصرف -130ماده 

تصرف عمومی، به منزله اعالم سودمندي عمومی و نیاز به  آبیهاي  تصویب پروژه
 آوردن حقوق سلب مالکیت اجباري و تصرف موقت است. دست ها و به دارایی

 به عنوان منافع عمومی هاي آبی سازهاعالم  -131ماده 

این قانون،  46ماده  3و  2عنوان منفعت عمومی، مطابق با بندهاي  به سازه آبیاعالم یک 
زیست خواهد بود. موارد زیر ممکن است خواستار  برعهده وزارت محیط ،داري بدون جانب

عنوان منفعت عمومی در محدوده اختیارات خود  به سازه آبیتشکیل پرونده براي اعالم 
 شوند:
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 هاي وزارتی اداره کل دولت مرکزي؛ سایر دستگاه -
 مناطق خودمختار و نهادهاي محلی؛ -
 ها. ندگان آنبران و نمای هاي آب تشکل -
عنوان منفعت عمومی، باید کفایت پروژه با الزامات  به سازه آبیمنظور اعالم یک  به

 هاي احتمالی و حفظ کیفیت آب، سنجیده شود. ویژه سازگاري استفاده زیستی، به محیط

 مناطق دولتی -2بخش 

 هاي دولتی رژیم حقوقی شرکت -132ماده 

 6,1هاي مندرج در ماده  هیات وزیران مجاز است یک یا چند شرکت دولتی از شرکت
برداري یا اجراي  ها ساخت، بهره تلفیق قانون بودجه عمومی را ایجاد نماید که هدف آن

 عمومی است که توسط هیات وزیران تعیین شده است. هاي آبی سازه

 هاي آبی سازهقراردادهاي امتیاز براي  -3بخش 

 رژیم حقوقی -133ماده 

کتاب قانون قراردادهاي ادارات  5که در فصل  هاي آبی سازهرژیم حقوقی قرارداد امتیاز 
 کند. مواد بعدي را نقض نمیعمومی وضع شده است، 

 ها مهلت -134ماده 

قانون قراردادهاي ادارات عمومی، با تعیین موارد زیر  263شده در ماده  مهلت تعیین
 اعمال نخواهد شد:

، در هیچ هاي آبی سازهبرداري از  برداري یا فقط بهره ساز یا بهره و الف) مدت امتیاز ساخت
 سال باشد. 75تواند بیش از  موردي نمی
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شده در بخش قبلی تمدید شده و  ست تا سقف تعیینب) شرایط تعیین شده ممکن ا
 کتاب قانون قراردادهاي ادارات عمومی کاهش یابد. 5مطابق با مفاد فصل 

 مشخصات شرایط خاص اداري -135ماده 

قانون قراردادهاي  230هاي مندرج در ماده  تواند عالوه بر جنبه اداره اعطاکننده می
 شخصات بندهاي خاص اداري داشته باشد:ادارات عمومی، موارد زیر را نیز در م

دهنده منتخب براي مشارکت در انجمن یا نهادي که براي ایجاد  پیشنهاد الف) تعهد
 هاي امتیاز مربوطه ایجاد شده است. تشکل

هایی که در مواقع لزوم انجام  هاي مناسب براي بازیابی مشارکت ب) تعیین مکانیسم
 اند. شده
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-1-3 مقدمه 

ترین  عنوان پرجمعیت میلیون نفر جمعیت به 400یک میلیارد و کشور چین با حدود 
عنوان چهـارمین کشـور وسـیع دنیـا      میلیون کیلومترمربع به 6/9کشور جهان و با حدود 

داراي  ایـن کشـور   (بعد از روسیه، کانادا و آمریکا) در شرق قاره آسیا واقـع شـده اسـت.   
چـین در قالـب نظـام    ساختار حکومت سوسیالیستی اسـت و توسـط حـزب کمونیسـت     

شـهر   4منطقـه خودمختـار،    5استان،  22شود. این حزب بر  حزبی اداره می سیاسی تک
منطقـه   2کینـگ) و   زیرنظر مستقیم دولت مرکزي (پکن، تیانجین، شـانگهاي و چونـگ  

 کند. کنگ و ماکائو) حکومت می ویژه اداري (هنگ

صـادي محسـوب شـده و    کشور چین یکی از قدرتمندترین کشورهاي دنیا از نظـر اقت 
) آن در رتبه دوم جهان (پس از ایاالت متحده آمریکا) قـرار  GDPتولید ناخالص داخلی (

 دارد.

نشـان   1-3حوضه آبریز اصلی است که در نقشه شـکل   10کشور پهناور چین داراي 
تاکنون،  1961دهد که از سال  ) نشان می2012داده شده است. مطالعه هونگ و وانگ (

درصد کاهش داشته است. کل منـابع آب   60هاي آبریز اصلی چین حدود  رواناب حوضه
میلیـارد   1983میلیارد مترمکعب است که حـدود   2812تجدیدپذیر کشور چین حدود 

میلیـارد مترمکعـب را منـابع آب زیرزمینـی      829مترمکعب آن را منابع آب سـطحی و  
ازاي هر نفـر   رمکعب بهمت 2018دهد. سرانه آب تجدیدپذیر این کشور حدود  تشکیل می

 1است.

 شـامل  کـه  اسـت  مترمکعـب  اردیلیم 555 حدود در نیچ کشور آب مصارف مجموع
ــلیم 123 ،يکشــاورز مترمکعــب اردیــلیم 375 ــلیم 57 و صــنعت مترمکعــب اردی  اردی

 .است شرب آب مصارف مترمکعب

 
                                                            
1 https://www.greenfacts.org/en/water-resources/figtableboxes/aquastat37.htm 
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 نیچ یاصل زیآبر يها حوضه -1-3 شکل

 

فصـل و   8منابع آب در چین تحت قانون آب جمهوري خلق چین قـرار دارد کـه در   
میالدي توسط کنگره ملی خلق چین به تصویب رسـیده اسـت.    2002ماده در سال  82

 1988این قانون در واقع اصالحیه قانون آب جمهوري خلـق چـین اسـت کـه در سـال      
در سـاختار   ینی، آغاز مرحلـه نـو  2002در سال  نیآب چ دیبود. قانون جد شدهتصویب 

 و يا حوضـه  تیریمـد  بیـ ترک قانون نیا. شود یم محسوب کشور نیا آب منابع تیریمد
 .است آب منابع امر در يا منطقه يادار تیریمد
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-2-3 متن قانون آب چین 

 : قوانین عمومی1فصل 

 1ماده 

 هدف قانون آب توسعه، استفاده، مدیریت و حفاظت از منابع آب چین در جهت توسعه
 اقتصادي و اجتماعی کشور است.

 2ماده 

این قانون باید در توسعه، استفاده، حفاظت و مدیریت منابع آب و همچنین در پیشگیري 
و کنترل بالیاي آب در قلمرو جمهوري خلق چین رعایت شود. منابع آب اشاره شده در 

 هاي سطحی و زیرزمینی است. این قانون شامل آب

 3ماده 

تحت مالکیت دولت قرار دارند. هیئت دولت حقوق مالکیت را به دولت تمامی منابع آب  
 کند. واگذار می

 4ماده 

توسعه، استفاده، مدیریت و حفاظت از منابع آب و پیشگیري و کنترل بالیاي آب باید از 
ریزي بایستی  ریزي جامع و با درنظرگرفتن همه عوامل انجام شود. برنامه طریق برنامه

موقتی و دائمی با تأکید بر استفاده چندمنظوره و دستیابی به حداکثر هاي  حل شامل راه
منافع براي استفاده از کارکردهاي مختلف منابع آب و هماهنگی استفاده از آب در تولید 

 .زیست باشد و محیط
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 5ماده 

. این موضوع دولت در سطح شهرستان و باالتر مسئول ساخت تأسیسات حفاظت آب است
 هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی در سطح ملی مدنظر قرار گیرد. رنامهبایست در ب می

 6ماده 

نماید.  دولت نهادها و اشخاص را تشویق به توسعه و استفاده از منابع آب مطابق قانون می
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در حال توسعه و استفاده از منابع آب هستند، موظف 

 بود.به حفاظت از این منابع خواهند 

 7ماده 

دولت از طریق وزارت آب، نظامی براي صدور مجوزهاي تخصیص، حق برداشت و 
را در   توانند آب هاي کشاورزي و اعضاي آن می کند. تعاونی استفاده از آب برقرار می

هاي کشاورزي بدون کسب جواز ذخیره و استفاده  استخرها و مخازن متعلق به تعاونی
دهی و اجراي سیستم صدور  ئت دولت وظیفه سازماننظر هی. وزارت آب تحت کنند

 مجوز آب و استفاده از منابع آب با پرداخت هزینه را در سراسر کشور برعهده دارد.

 8ماده 

ها و  جویی در مصرف آب و توسعه و ترویج فناوري سطوح مختلف دولت ملزم به صرفه
صنعت و کشاورزي هاي  جویی آب و کاهش مصرف در بخش هاي جدید براي صرفه روش

بایست اقدامات الزم را براي بهبود مدیریت آب،  هستند. دولت در سطوح مختلف می
جویی در مصرف آب و تقویت و توسعه صنایع حفاظت  هاي صرفه آوري توسعه و توزیع فن

 جویی در مصرف آب هستند. . کلیه افراد متعهد به صرفهآب انجام دهد
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 9ماده 

آب است و باید اقدامات موثري را براي حفظ پوشش دولت مسئول حفاظت منابع 
گیاهی، کاشت درختان، رشد چمن، حفاظت منابع آب، جلوگیري و کنترل فرسایش 

 زیست اتخاذ نماید. خاك و جلوگیري از آلودگی آب و بهبود محیط

 10ماده 

اي ه کارگیري فناوري هاي الزم را براي تحقیق، توزیع و به ها و مشوق دولت باید حمایت
منظور توسعه، استفاده، حفاظت و مدیریت منابع آب و پیشگیري و کنترل  پیشرفته به

 بالیاي آب، اعطا نماید.

 11ماده 

بایست به نهادها و اشخاصی که در توسعه، استفاده، حفاظت و مدیریت منابع  دولت می
 طا کند. اند، پاداش اع اي داشته آب و پیشگیري و کنترل بالیاي آب دستاوردهاي برجسته

 12ماده 

دولت باید با در نظر گرفتن وضعیت منابع آب، نظامی را برقرار نماید که مدیریت آب را 
 دهی کند. وزارت آب تحت هاي اداري سازمان هاي آبریز و همچنین بخش از طریق حوضه

هاي  نظر هیئت دولت متولی اداره و نظارت واحد بر منابع آب کشور است. کمیسیون
شوند و در حوضه استحفاظی خود مدیریت و  توسط وزارت آب تعیین میحوضه آبریز 

هاي محلی و در  نظارت بر منابع آب را برعهده خواهند داشت. ادارات امور آب در دولت
ها) در محدوده اختیارات خود، وظیفه  داري مقیاس باالتر در سطح شهرستان (بخش

 هاي اداري بر عهده دارند. همدیریت و نظارت یکپارچه بر منابع آب را در محدود
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 13ماده 

هاي مربوطه تحت نظارت هیئت دولت مسئولیت توسعه، استفاده، حفظ و حراست  بخش
هاي مربوطه در دولت محلی در سطح شهرستان و  از منابع آب را خواهند داشت. بخش

و هاي مربوط به توسعه، استفاده  باالتر از آن، مطابق تقسیم وظایف، مسئولیت فعالیت
 دار خواهند بود. حفاظت از منابع آب را عهده

 

 ریزي منابع آب : برنامه2فصل 

 14ماده 

کند. توسعه، استفاده، حفظ  دولت برنامه راهبردي را براي منابع آب کل کشور تدوین می
صورت یکپارچه و بر  و حراست از منابع آب و پیشگیري و کنترل بالیاي آب، باید به

ریزي شود. دولت ملزم است برنامه راهبردي منابع آب  برنامههاي آبریز  مبناي حوضه
بیند  هاي آبریز تدارك می کشور را که استفاده، حفاظت و مدیریت آب را بر مبناي حوضه

هایی  شوند، برنامه هاي جامع تهیه می هاي ویژه که در چارچوب برنامه تهیه نماید. برنامه
 نیروي تولید آبرسانی، آبیاري، کشتیرانی، هستند که موضوعاتی مانند پیشگیري از سیل،

غیره را  غبار و و کنترل گرد و آب، پیشگیريمنابع  حفاظت برقابی، قایقرانی، شیالت،
 .دهند پوشش می

 15ماده 

هاي جامع و خاص است.  هاي آبریز و مناطق، شامل برنامه هاي استراتژیک حوضه برنامه
ینه توسعه، استفاده، مدیریت و حفاظت منابع هایی عمومی در زم هاي جامع برنامه برنامه

 آب هستند. 
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 16ماده 

هاي آب در سطوح مربوطه دولت  هاي آبی توسط دپارتمان مطالعات مربوط به برنامه
شود. هریک از این سطوح مسئول کمک به تشکیل  (سطوح باالتر از شهرستان) انجام می

ربط دولت و  سیستم اطالعاتی منابع آب و هیدرولوژي هستند. وزارت آب در سطوح ذي
سئول پایش منابع آب در حوزه اختیارات خود هاي آبریز، م هاي اداري حوضه سازمان

 هستند. 

 17ماده 

هاي مهم  هاي آبریز اصلی و دریاچه هاي جامع براي حوضه وزارت آب مسئول تهیه برنامه
هاي آبریز  هاي جامع حوضه ها به هیئت دولت براي تصویب است. برنامه و ارائه این برنامه

ها، مناطق  هاي دیگر در استان ها و دریاچه اي براي رودخانه هاي جامع منطقه و برنامه
هاي  ها تحت نظارت مستقیم دولت مرکزي، توسط کمیسیون خودمختار و شهرداري

هاي  شود. برنامه حوضه آبریز مربوطه و ادارات امور آب و ادارات دولتی مربوطه تنظیم می
ن تدوین شود و ویژه باید توسط ادارات مربوطه دولتی در سطح شهرستان و یا باالتر از آ

پس از جلب نظر سایر ادارات مربوطه، براي تصویب به دولت ارائه گردد. پس از بررسی 
ها براي بررسی بیشتر به وزارت  هاي مربوطه دولتی، برنامه ها و اعالم نظرات بخش برنامه

خانه پس از بررسی موضوع و دریافت  شود. این وزارت آب زیرنظر هیئت دولت ارائه می
ها را جهت تصویب به هیئت  هاي مربوطه، برنامه ها و سازمان خانه ز سایر وزارتنظرات ا

هاي آبریز و  هاي جامع حوضه دهد. برنامه صالح ارائه می هاي ذي دولت یا سایر بخش
ها، توسط ادارات امور آب دولت  ها و دریاچه اي جامع براي رودخانه هاي منطقه برنامه

طور مشترك با ادارات مربوطه در سطح  از آن، به محلی در سطح شهرستان و باالتر
هاي دولتی و ادارات مجاز  و همچنین  شود و براي تصویب به بخش متناظر تنظیم می

هاي ویژه پیشگیري از سیل و  طرح شود. ادارات امور آب در سطوح باالتر ارجاع داده می
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سیل و قانون یري از هاي حفاظت آب و خاك مطابق مقررات مربوط به قانون پیشگ برنامه
 .شود حفاظت آب و خاك انجام می

 18ماده 

که طرحی نیاز به اصالح دارد،  محض تصویب باید دقیقا اجرا شوند. هنگامی ها به طرح
کننده طرح مطابق با استانداردها  شده باید توسط مرجع اصلی تصویب نسخه اصالح

 بررسی و تایید گردد.

 19ماده 

آبی بایستی مطابق با برنامه جامع حوضه آبریز باشد و قبل از  هاي اجراي تمامی پروژه
سنجی پروژه براي تصویب، توسط کمیسیون حوضه آبریز بررسی شود  ارائه گزارش امکان

که آیا اجراي پروژه مطابق با طرح جامع حوضه است یا خیر. در مواردي که پروژه کارکرد 
قانون پیشگیري از سیل باید رعایت  پیشگیري از سیالب داشته باشد مقررات مربوط به

که پروژه سایر مناطق و صنایع را نیز شامل شود، الزم است تا مجري  شود و در صورتی
 هاي مربوطه را استعالم نماید. پروژه پیش از اجرا، نظرات مناطق و بخش

 

 : توسعه و استفاده از منابع آب3فصل 

 20ماده 

با اصول توسعه منافع در عین اجتناب از بالیا، توسعه و استفاده از منابع آب بایستی 
تأثیر، ترویج  دست و تمامی مناطق تحت ساختن منافع نواحی باالدست و پایین متوازن

منافع چندگانه منابع آب و پیشگیري از سیل همخوانی داشته باشد و از آسیب به 
 زیست جلوگیري کند. محیط
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 21ماده 

هاي  ساکنان شهري و روستایی اختصاص دارد. اولویت باالترین اولویت به نیازهاي خانگی
زیست و کشتیرانی. توسعه و استفاده از منابع  بعدي عبارتند از کشاورزي، صنعت، محیط

 .زیست باشد خشک باید با در نظر گرفتن نیاز محیط آب در مناطق خشک و نیمه

 22ماده 

وجیه علمی در نظر گرفته اي، باید یک برنامه کلی و ت در صورت انتقال آب بین حوضه
عنوان  کننده آب و حوضه مقصد به عنوان تأمین شود و تقاضاي آب بین حوضه مبدأ به

 زیست اجتناب گردد. کننده آب مورد توجه قرار گیرد و از آسیب به محیط دریافت

 23ماده 

هاي محلی در سطوح مختلف باید با توجه به وضع موجود منابع آب مناطق خود،  دولت
پیوسته و  هم مدیریت بهاصول " اساس جانبه از منابع آب را بر توسعه و استفاده همه

ساماندهی کنند. همچنین با بازسازي منبع، ضمن  "هاي سطحی و زیرزمینی توسعه آب
ها، دفع و استفاده مجدد از فاضالب را نیز مدنظر قرار  تنظیم جریان براساس اولویت

هاي کلی شهري و  اقتصادي و اجتماعی ملی و برنامههاي توسعه  . تدوین برنامهدهند
عمرانی باید با شرایط منابع آب محلی و الزامات پیشگیري از سیل هاي بزرگ  طرح پروژه

باشد. در مناطقی که منابع آب کافی  ها توجیه علمی وجود داشته سازگار باشد و براي آن
یت توسعه واحدهاي بایست محدودسازي مقیاس منطقه شهري و محدود نیستند، می

 صنعتی، کشاورزي و خدماتی که مقدار زیادي آب استفاده می کنند صورت پذیرد.

 24ماده 

هاي الزم را براي ذخیره،  در مناطقی که کمبود آب وجود دارد، دولت بایستی مشوق
 آب دریا اعطا نماید. زدایی نمکشور و  توسعه و استفاده از آب باران و آب لب
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 25 ماده

هاي محلی در سطوح مختلف باید مدیریت آبیاري، زهکشی و حفاظت از آب و  دولت
خاك را بهبود بخشند و در این راستا میزان تولیدات کشاورزي را نیز ارتقاء دهند. در 

هاي محلی براي کنترل و  دار شدن یا اشباع خاك وجود دارد دولت مناطقی که احتمال زه
تعاونی . در صورتی که نی باید اقدامات الزم را انجام دهندآوردن سطح آب زیرزمی پایین

روستایی یا اعضاي آن براي ساخت تأسیسات آبی در زمین اشتراکی متعلق به سازمان یا 
گذاري کنند، تاسیسات آبی و  دارد سرمایه  زمینی که یکی از اعضا قرارداد آن را بر عهده

کند و تسهیالت  گذاري می که سرمایهها باید توسط همان طرفی  آب ذخیره شده در آن
نماید، مدیریت و استفاده شود. ساخت مخزن آب توسط یک سازمان تعاونی  را ایجاد می

روستایی منوط به تصویب بخش اداره آب دولت محلی در سطح شهرستان و یا باالتر از 
 .آن است

 26ماده 

دولت . برقابی فراهم نماید هاي الزم را براي توسعه و استفاده از نیروي دولت باید مشوق
زیست را مورد توجه قرار داده و  هاي برقابی، حفاظت از محیط باید در توسعه نیروگاه

نیازهاي کنترل سیل، تأمین آب، آبیاري، ناوبري، قایقرانی، شیالت و غیره را در نظر 
 گیرد.

 27ماده 

. هنگامی که ایدهاي الزم براي توسعه حمل و نقل آبی را فراهم نم دولت باید مشوق
هایی براي  شوند، باید کانال روي رودخانه ساخته می هایی دریچهسدهاي دائمی و 

مهاجرت موجودات آبزي در نظر گرفته شود که قابل کشتیرانی و مناسب براي قایقرانی 
ها و  با بامبو باشد. این ساختارها باید همزمان امکانات الزم براي عبور ماهیان و کشتی
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مچنین قایقرانی را ایجاد کنند یا پس از تأیید توسط وزارت آب، اقدامات اصالحی ه
 دیگري در این زمینه انجام شود.

 28ماده 

کند نباید به منافع عامه یا حقوق و منافع  ی که از آب استفاده میشخصهر سازمان یا 
 .قانونی دیگران لطمه بزند

 29ماده 

هاي آبی  افرادي که به اجبار در نتیجه پروژهدولت بایستی تضمین کند که حقوق 
هاي  شوند محترم شمرده شده و خسارت شده توسط دولت اسکان مجدد داده می ساخته

وارده به آنان جبران خواهد شد. اسکان ساکنان باید همزمان با انجام پروژه و با همان 
محیطی منطقه مجري باید با توجه به ظرفیت . در این راستا، نهاد سرعت انجام شود

اي را براي اسکان مجدد ساکنان مطابق با شرایط  براي اسکان و اصل توسعه پایدار، برنامه
. شده، برنامه را تنظیم نماید محلی تهیه کند و دولت محلی مربوطه طبق قانون تصویب

گذاري براي  شده براي اسکان ساکنان باید در برنامه سرمایه هاي انجام هزینههمچنین 
 وژه مدنظر قرار گیرد.ساخت پر

 

 : حفاظت از منابع آب، مناطق و تاسیسات آبی4فصل 

 30ماده 

هاي حوضه آبریز بایستی در  هاي مدیریت آب در تمام سطوح دولت و کمیسیون بخش
هاي آبی براي حفظ جریان رودخانه  هاي خود به مدیریت و استفاده از پیکره تدوین برنامه

 نمایند. و کمیت و کیفیت منابع آب توجه
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 31ماده 

هاي  برداشت آب ها، اضافه ها و دریاچه باعث ایجاد اختالل در عملکرد رودخانه شخصیاگر 
زیرزمینی یا نشست زمین یا آلودگی آب برخالف برنامه مصوب شود، مسئولیت اصالح و 

 ها منجر خواهد داشت. در مواردي که برداشت آب یا اجراي پروژه  تصفیه آب را به عهده
شدن منابع آب زیرزمینی یا فرونشست زمین  به کاهش سطح آب زیرزمینی شود یا تهی

بایست اقدامات  رویه آب روي دهد، واحد حفاري یا نهاد مجري می دلیل برداشت بی به
گرفته به معیشت و منافع اشخاص  اصالحی الزم را انجام دهد. اگر در اثر اقدامات صورت

 باید جبران گردد.خسارت وارد شود، این خسارات 

 32ماده 

هاي خلق  هاي مرتبط و دولت خانه زیست، وزارت وزارت آب همراه با وزارت حفاظت محیط
گیري  اند با توجه به جهت ها موظف هاي مربوطه، مناطق خودمختار و شهرداري استان

ها و  هاي جامع رودخانه هاي کارکرد آب را همسو با برنامه دولت مرکزي، محدوده
هاي  تشخیص داده است، مشخص کنند. برنامه» همم«ها را  هایی که دولت آن دریاچه

ها باید توسط کمیسیون حوضه آبریز، به همراه  ها و دریاچه کارکردي دیگر رودخانه
ربط دولت تهیه شود. در هر دو  زیست سطوح ذي هاي آب و حفاظت محیط دپارتمان

 . مورد، برنامه کارکردي بایستی براي بررسی و تأیید به هیئت دولت تسلیم شود
هاي حوضه آبریز باید ظرفیت حمل آالینده هر محدوده آبی را  عالوه بر آن، کمیسیون

ها براي آن محدوده، نظرات خود را به  تعیین کرده و در مورد محدودیت تخلیه آالینده
هاي محلی در سطح  زیست ارائه دهند. ادارات امور آب و دولت ادارات حفاظت محیط

ید کیفیت آب را در مناطق کنترل نموده و در صورت افزایش شهرستان یا باالتر از آن با
بخشی و بهبود را به دولت ارائه  هاي عالج ها به بیش از حد مجاز، برنامه میزان آالینده

 نمایند.
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 33ماده 

ها، مناطق  دولت باید سیستم حفاظت از منابع آب آشامیدنی را ایجاد نماید. استان 
هاي حفاظت از منابع آب آشامیدنی را  ت محدودیتبایس ها می خودمختار و شهرداري

یا آلوده شدن منابع آب انجام    تنظیم نموده و اقدامات الزم را براي جلوگیري از خشک
را در شهرها و مناطق روستایی تضمین  نتیجه ایمنی (سالمت) آب آشامیدنی دهند و در

 کنند.

 34ماده 

دیت حفاظت از منابع آب آشامیدنی ایجاد مجاري تخلیه فاضالب به مناطقی که محدو
ها و  دارند ممنوع است. ایجاد، اصالح یا گسترش مجاري تخلیه فاضالب به رودخانه

هاي حوضه آبریز داراي  ها منوط به موافقت وزارت آب یا مقامات کمیسیون دریاچه
زیست مسئول بررسی و تأیید اثرات  صالحیت قضایی است. وزارت حفاظت محیط

 هاي عمرانی است. رحزیستی ط محیط

 35ماده 

که هرگونه طرح عمرانی، تأثیر منفی بر روي استفاده از آب در کشاورزي  در صورتی
داشته باشد، نهاد مجري ملزم به انجام اقدامات اصالحی و در صورت لزوم، جبران 

 خسارت است.

 36ماده 

هاي محلی در سطح شهرستان و یا  برداشت آب زیرزمینی، دولت در مناطق داراي اضافه
باالتر از آن ملزم به اعمال کنترل شدید بر روي برداشت منابع آب زیرزمینی هستند. در 
این مناطق ممکن است مقررات ممنوعیت برداشت یا محدودیت برداشت اعمال گردد و 

ها  هاي استانی، مناطق خودمختار و شهرداري ستگاهبرداري به تصویب د هرگونه بهره
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منوط شود. براي برداشت از آب زیرزمینی در مناطق ساحلی باید توجیهات علمی ارائه 
 شده و اقدامات الزم براي جلوگیري از فرونشست زمین یا پیشروي آب دریا انجام گردد.

 37ماده 

ها که مانع  مخازن یا کانال  ها، ریاچهها، د رهاکردن یا انباشتن هر چیزي در مسیر رودخانه
بلند که  عبور آب جاري شود، ممنوع است. همچنین کاشت درختان یا محصوالت ساقه

اي که  ممکن است مانع عبور جریان سیل شوند نیز ممنوع است. احداث هر نوع سازه
حل جلوي عبور جریان سیالب را بگیرد یا بر جریان رودخانه اثر بگذارد یا ایمنی سوا

 رودخانه را به خطر بیندازد یا مانع عبور سیل شود، ممنوع است.

 38ماده 

شود باید با استانداردهاي جلوگیري از سیل  اي که در رودخانه ساخته می هر سازه
ها یا تاسیسات  . در مواردي که احداث سازهمطابقت داشته و به تأیید وزارت آب برسد

ها و تاسیسات قبلی داشته باشد،  شده نیاز به تغییر، اصالح، حذف یا تخریب سازهاشاره 
هاي مربوط به این امر را متحمل شود؛ مگر آنکه سازه یا  نهاد مجري موظف است هزینه

 صورت غیرقانونی ساخته شده باشند.  تاسیسات قبلی به

 39ماده 

را صادر نماید. هرگاه برداشت دولت باید مجوز برداشت شن و ماسه در مسیر رودخانه 
ها را به  شن و ماسه در محدوده رودخانه بر جریان رودخانه اثر بگذارد یا ایمنی دایک

خطر بیندازد، ادارات امور آب در سطح شهرستان و یا باالتر، باید محدوده را ممنوعه 
 .اعالم نموده و این امر را به اطالع عموم برسانند
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 40ماده 

عنوان زمین  هایی از دریاچه یا محدوده رودخانه براي استفاده به متدخل و تصرف قس
اند، باید مطابق استانداردهاي  هایی که قبال احیا شده کشاورزي ممنوع است. قسمت

شود، مورد ارزیابی قرار گیرند.  ها تعیین می پیشگیري از سیل که در سطح استان
 گردد. ه دولت ارائه میدرصورت موافقت در سطح استان، موضوع جهت تصویب ب

 41ماده 

هاي آبی هستند و حق ندارند تاسیسات آبی  متعهد به حفاظت از پروژه اشخاصنهادها و 
ها، تاسیسات پیشگیري از سیل و تجهیزات پایش و نظارت را  ها، حوضچه نظیر دایک

 تصاحب یا تخریب کنند.

 42ماده 

ها و تاسیسات آبی در  تضمین ایمنی پروژههاي محلی باید اقدامات الزم را براي  دولت
کار گیرند. ادارات امور آب وظیفه نظارت و مدیریت ایمنی تاسیسات آبی  مناطق خود به

 را بر عهده دارند.

 43ماده 

دولت موظف است از تاسیسات آبی محفاظت کند. براي تاسیسات آبی متعلق به دولت 
طابق مصوبات هیئت دولت و براي دامنه اختیارات مدیریت و حفاظت از تاسیسات م
شوند، اختیارات  هاي حوضه اداره می تاسیساتی که توسط ادارات امور آب یا کمیسیون

گردد. براي تاسیسات  مدیریت و حفاظت توسط کمیسیون حوضه یا وزارت آب تعیین می
ررات آبی غیر از موارد یاد شده، دامنه اختیارات مدیریت و حفاظت از پروژه با توجه به مق

 شود. ها تحت نظارت دولت تعیین می ها، مناطق خودمختار و شهرداري استان
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 : تخصیص و استفاده اقتصادي از منابع آب5فصل 

 44ماده 

هاي خود در  عنوان بخشی از مسئولیت ریزي توسعه، به هاي آب و برنامه خانه وزارت
مدت و  ریزي میان برنامهدیگر مسئولیت یکمدیریت منابع ملی آب، باید با همکاري 

هاي  درازمدت منابع آب را برعهده گیرند. سطوح تابعه دولت نیز ملزم هستند برنامه
هاي سطوح  مدت و درازمدت مصرف آب خود را هماهنگ با برنامه ملی و برنامه میان

مدت و درازمدت استفاده و  هاي میان برنامه  باالتر دولت تهیه کنند. همچنین، همه
ها، مراجع دولتی  باید براي تأیید به هیئت دولت تسلیم شود. در تهیه برنامه تخصیص آب

 عنوان واحد تخصیص منظور کنند. باید حوضه آبریز را به

 45ماده 

هاي تخصیص باید براساس طرح  سازي رواناب و تخصیص آب، برنامه براي تنظیم و ذخیره
اضاي آب، تنظیم گردد. تخصیص مدت و بلندمدت تأمین و تق حوضه آبریز و برنامه میان

هاي حوضه آبریز با  هاي انحراف آب در شرایط خشکسالی توسط کمیسیون آب و طرح
ها تحت نظارت دولت  مشورت سطوح مربوطه استانی، مناطق خودمختار و شهرداري

گردد. سایر  هاي مربوطه ارائه می خانه تعیین شده و براي تأیید به هیئت دولت یا وزارت
هاي انحراف آب باید توسط ادارات امور آب و با مشورت  ي تخصیص آب و طرحها پروژه
هاي استانی ارائه  هاي محلی تدوین شده و پیش از اجرا براي تصویب به دولت دولت

 شوند. 

 46ماده 

هاي حوضه آبریز در سطح باالتر باید مطابق  ادارات امور آب در سطح محلی و کمیسیون
هاي ساالنه  بینی ساالنه مقدار آب ورودي، برنامه ب و پیشهاي مصوب تخصیص آ برنامه

ها  ها ملزم به پیروي از این برنامه تخصیص و انحراف آب را تنظیم نمایند و تمامی دستگاه
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هاي مهم که توسط  ها و دریاچه هاي ساالنه تخصیص آب براي رودخانه هستند. برنامه
ادي و اجتماعی ساالنه دولت مرکزي نیز ها تدوین شده باید در برنامه توسعه اقتص استان

 به ثبت برسد.

 47ماده 

ها باید مطابق با نظام متحد تخصیص و استفاده از آب باشد. طبق این نظام،  تمامی برنامه
دولت مرکزي باید سهمیه آب را براي هر فعالیت مشخص کند. سپس این سهمیه میان 

شود. سطوح تابعه دولت  داده میها تخصیص  ها، مناطق خودمختار و شهرداري استان
گیرند چگونه آب تخصیص  ریزي توسعه) تصمیم می (ادارات امور آب و ادارات برنامه

 هاي تخصیص آب). شده را استفاده کنند (براساس شرایط اقتصادي و فنی و برنامه داده

 48ماده 

یا سازمانی که قصد دارد آب را مستقیما از رودخانه، دریاچه یا نهر برداشت  شخصهر 
تقاضاي اخذ مجوز نموده و مطابق مجوز  بایدکرده و یا از زیر زمین استخراج نماید، 

هاي  هاي منابع آب را پرداخت نماید. الزامات دقیق نظام اعطاي جواز و رویه صادره، هزینه
توسط هیئت دولت تعیین شود. برداشت مقادیر کم آب براي  آوري بها بایستی جمع

 مصرف خانگی و شرب احشام از دریافت مجوز معاف است.

 49ماده 

هاي مصوب  گیري شده و مطابق برنامه منابع آب باید از طریق نصب تجهیزات، اندازه
 استفاده گردد. 
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 50ماده 

جویی در مصرف آب آبیاري  رفههاي ص ها و فناوري دولت در سطوح مختلف باید از روش
استفاده کند و به منظور افزایش کارایی مصرف آب، اقدامات الزم را جهت کاهش 

 سازي و انتقال آب کشاورزي به انجام برساند. هاي ذخیره هدررفت در پروژه

 51ماده 

منظور بازچرخانی و استفاده مجدد از آب در  هاي پیشرفته باید به تجهیزات و فناوري
ها، تجهیزات و محصوالتی که مقدار  تدریج روش کار گرفته شود. دولت باید به بهصنعت 

کند را حذف نموده و تولیدکنندگان، فروشندگان و  زیادي آب مصرف می
کنندگان را در یک مدت زمان خاص ملزم به توقف تولید، فروش و استفاده از این  استفاده

 تجهیزات و محصوالت نماید.

 52ماده 

باید در مناطق شهري با توجه به شرایط محلی، اقدامات موثري را براي ارتقاي   دولت
هاي آبرسانی شهري و  مصرف، کاهش نشت و هدررفت سیستم تجهیزات آب خانگی کم

بهبود کارآیی مصرف روزانه آب انجام دهد. همچنین، بازچرخانی آب و استفاده از پساب 
 شهري را توسعه دهد. 

 53ماده 

جویی در مصرف آب  هایی براي صرفه روژه اعم از ساخت، توسعه و اصالح، باید برنامههر پ
جویی آب را مدنظر قرار دهد.  داشته باشد و استفاده از تجهیزات و تاسیسات صرفه

برداري باید به لحاظ تعمیر و نگهداري و مدیریت تاسیسات  هاي در حال بهره پروژه
 ا کاهش یابد. ه تقویت شده و نشت و تلفات آب آن
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 54ماده 

دولت باید در سطوح مختلف اقدامات موثري را براي بهبود شرایط آب آشامیدنی ساکنان 
 شهري و روستایی انجام دهد.

 55ماده 

کند ملزم است که  هاي آبرسانی استفاده می شده از پروژه که از آب تأمین شخصیهر 
ساس اصول جبران هزینه، سود معقول، بها بر ا بهاي آن را پرداخت نماید. میزان آب

ها  شود. این هزینه ها تعیین می قیمت باالتر براي کیفیت باالتر و تسهیم عادالنه هزینه
گذاري در سطح مربوطه دولت با همکاري وزارت آب و ادارات  هاي قیمت توسط دستگاه

 شود.  امور آب در سطوح مختلف تعیین می

 

 اجراي قانون : حل اختالفات و نظارت بر6فصل 

 56ماده 

آید باید ابتدا از طریق  هر نوع اختالف درباره آب که بین ادارات مختلف به وجود می
وفصل نگردد، موضوع باید به سطوح باالتر  که اختالفات حل مشورت حل شود؛ در صورتی

یک از طرفین  تکلیف نشده باشد، هیچ دولت ارجاع داده شود. تا زمانی که موضوع تعیین
توانند هیچ پروژه آبی جدیدي را اجرا کنند یا به هیچ طریقی رژیم فعلی آب را تغییر  نمی

هاي اختالف در مورد پروژه یا تغییر پیشنهادي به توافق  دهند؛ مگر آنکه تمام طرف
 .برسند

 57ماده 

فصل  و ها درباره آب باید ابتدا از طریق مشورت حل هر اختالفی بین افراد یا سازمان
توانند از دولت محلی در  ها، طرف یا طرفین می ماندن مشورت نتیجه صورت بیشود. در 



 
 

 

 242 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

توانند دعاوي حقوقی در دادگاه  سطح شهرستان و یا باالتر درخواست وساطت کنند یا می
توانند دعاوي حقوقی را  مطرح نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، طرف یا طرفین می

جانبه  توانند یک ها نمی یک از طرف نشود، هیچ که اختالف حل پیگیري کنند. تا زمانی
 .رژیم فعلی آب را تغییر دهند

 58ماده 

دستگاه معتمد  در مدت رسیدگی به اختالفات، دولت خلق در سطح شهرستان یا باالتر یا
دولتی، از اختیارات الزم براي انجام اقدامات موقتی برخوردارند و طرفین باید از 

 د.ها پیروي کنن تصمیمات آن

 59ماده 

وزارت آب و کمیسیون حوضه آبریز، اختیار نظارت و بازرسی استفاده از آب و بررسی و 
تعقیب کیفري نقض قانون آب را دارند. کارشناسان مربوطه باید به وظایف خود عمل 

 .طرفانه به اجرا بگذارند نموده و قانون را بی

 60ماده 

هاي حوضه آبریز و همچنین  کمیسیونادارات امور آب در سطح شهرستان یا باالتر و 
کارشناسان نظارت و بازرسی از آب، هنگام انجام وظایف مقرره حق انجام اقدامات زیر را 

 دارند:

 از نهاد تحت بازرسی بخواهند اسناد، مجوزها و مواد مربوطه را ارائه دهد. -1

 از نهاد تحت بازرسی بخواهند توضیحاتی را درخصوص موضوع مربوطه ارائه دهد. -2

 هاي تولیدي نهاد تحت بازرسی وارد شوند. جهت تحقیق و بازرسی به سایت -3

نهاد تحت بازرسی براي توقف اقدامات مغایر قانون و انجام تعهدات قانونی دستور به  -4
 دهند.
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 61ماده 

ربط باید با کارشناسان نظارت و بازرسی آب همکاري نموده و  ذيیا نهادهاي  اشخاص
 مطابق قانون حق ندارند مانع انجام وظایف آنان شوند.

 62ماده 

مسئول نظارت و بازرسی آب باید هنگام انجام وظایف مربوط به نظارت و بازرسی، گواهی 
 اجراي قانون خود را به افراد یا نهادهاي تحت بازرسی ارائه دهد.

 63ماده 

اگر دولت خلق در سطح شهرستان یا باالتر و یا وزارت آب در سطوح باالتر متوجه نقض 
تر  ربط در سطوح پایین گرفتن وظایف نظارت و بازرسی توسط ادارات ذي قانون یا نادیده

شود که بالفاصله طی یک بازه زمانی مشخص  شوند، به بخش متخلف دستور داده می
 .نمایداقدامات خود را اصالح 

 

 هاي قانونی :  مسئولیت7فصل 

 64ماده 

هاي  هاي مربوطه یا نهادهاي مجري پروژه اگر در هر سطح از مدیریت آب یا سایر بخش
آب، کارکنان از اختیارات خود براي دریافت پول یا دارایی دیگران یا سایر مزایا 
سوءاستفاده نمایند یا از وظایف خود در صدور مجوز یا تأییدات مربوطه غفلت کنند یا 

آب اقدام نمایند یا با متخلفان برخورد نکرده و مجازات برخالف قانون نسبت به تخصیص 
الزم را اعمال ننمایند، مطابق مقررات دولتی با کارکنان متخلف برخورد شده و باید به 

ها طبق مقررات قانون کیفري رسیدگی شود. در مواردي که جرم  اتهامات کیفري آن
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ت اداري مطابق قانون در نظر براي مجازات کیفري به اندازه کافی سنگین نباشد، تنبیها
 گرفته خواهد شد.

 65ماده 

اي مانع عبور سیالب در محدوده رودخانه شود یا فعالیتی  که با احداث سازه هر شخصی
انجام دهد که بر جریان رودخانه اثر بگذارد یا ایمنی سواحل رودخانه را به خطر بیندازد، 

هاي حوضه  یا باالتر از آن یا کمیسیون اداره امور آب دولت خلق در سطح شهرستان و
آبریز مطابق اختیارات خود دستور به توقف این عمل غیرقانونی داده و سازه غیرقانونی 

به حالت اولیه خود بازگردد. همچنین،  محلباید توسط خود متخلف تخریب شود و 
آبریز، نسبت به هرکسی که بدون موافقت و اجازه اداره امور آب یا کمیسیون حوضه 

اجراي پروژه آبی و احداث پل، اسکله، ساختمان یا هر نوع سازه دیگري اقدام کند که 
جریان آب رودخانه را مسدود یا در عبور سیالب اختالل ایجاد نماید، یا نسبت به 

کشی در محدوده رودخانه اقدام نماید، در صورت عدم وجود مقررات  گذاري و کابل لوله
ون پیشگیري از سیل، توسط ادارات امور آب دولت خلق در سطح متناظر در قان

شود تا اقدام غیرقانونی  هاي حوضه آبریز دستور داده می شهرستان یا باالتر و یا کمیسیون
بررسی قرار گیرد. اگر  یک مهلت زمانی مشخص، مدارك مربوطه مورد متوقف شده و در

یید نرسد، سازه غیرقانونی باید در مهلتی در این بازه زمانی، مدارك ارائه نشده یا به تأ
هاي حوضه آبریز  مشخص تخریب شود. اگر رضایت و تأیید ادارات امور آب یا کمیسیون

جلب شود، مجري باید در یک مهلت زمانی مشخص نسبت به اصالح پروژه براساس 
ورت لزوم شده، در ص الزامات مربوطه اقدام نماید. کلیه موارد فوق، عالوه بر مطالب عنوان

 هزار یوآن نیز خواهد بود. 100هزار تا  10مشمول پرداخت جریمه نقدي بین 
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 66ماده 

که با انجام هریک از اقدامات زیر مفاد این قانون را نقض کند، در صورت عدم  هر شخصی
وجود مقررات متناظر در قانون پیشگیري از سیل، دستورات الزم توسط اداره امور آب در 

هرستان یا باالتر و یا کمیسیون حوضه آبریز براي جلوگیري از اقدام غیرقانونی سطح ش
بخشی در یک بازه زمانی مشخص، صادر خواهد شد.  وي، رفع موانع یا اقدامات عالج

هزار  100هزار تا  10تواند مشمول پرداخت جریمه نقدي بین  همچنین، این اقدامات می
 :یوآن گردد

اجسامی که مانع عبور سیالب شود یا کاشت درختان و یا رهاکردن یا انباشتن  -1
 بلند که مانع عبور جریان آب در رودخانه، دریاچه، کانال یا مخزن گردد. محصوالت ساقه

عنوان اراضی  هایی از دریاچه یا محدوده رودخانه براي استفاده به تصرف بخش و دخل -2
 کشاورزي بدون اخذ مجوز.

 67ماده 

هاي حفاظت از منابع آب  ایجاد هرگونه مجرا یا سازه تخلیه فاضالب در محدوده
آشامیدنی ممنوع بوده و سازه مذکور باید بالفاصله توسط دولت خلق در سطح شهرستان 
یا باالتر تخریب شده و منطقه در یک بازه زمانی مشخص به حالت اول خود بازگردانده 

هزار یوآن در نظر  100هزار تا  50نقدي بین   مهشود. در این حالت براي متخلف، جری
بدون بررسی و موافقت اداره امور آب یا کمیسیون حوضه  هر شخصیشود.  گرفته می

هاي خروجی موجود را  آبریز، مجاري جدیدي براي تخلیه فاضالب احداث کند یا محل
را متوقف کرده و  اصالح نموده و یا گسترش داده باشد، موظف است این عمل غیرقانونی

منطقه را در یک مهلت زمانی مشخص به حالت اولیه خود بازگرداند. عالوه بر این، 
 هزار یوآن خواهد شد. 100هزار تا  50متخلف مشمول جریمه نقدي بین 
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 68ماده 

ها، تجهیزات و محصوالت پرمصرف آبی، ممنوع بوده و  تولید، فروش و استفاده از فناوري
هزار یوآن  100هزار تا  20ارت اقتصاد مشمول جریمه نقدي بین مطابق مقررات وز

 .خواهد بود

 69ماده 

که اقدامات زیر را انجام دهد، از طرف اداره امور آب در سطح شهرستان یا  شخصیهر 
شود تا اقدام غیرقانونی خود را  باالتر و یا کمیسیون حوضه آبریز به وي دستور داده می

متوقف کرده و اقدامات اصالحی را در مهلت زمانی مشخص انجام دهد. همچنین، 
هزار یوآن خواهد بود. در صورت  100ا ت 20متخلف مشمول پرداخت جریمه نقدي بین 

 متخلف لغو خواهد شد: شخصجدي بودن تخلف، مجوز 

 برداشت آب بدون اخذ مجوز -1  

 عدم رعایت شرایط مندرج در مجوز برداشت آب. -2  

 70ماده 

ها  هاي استفاده از آب امتناع کند یا در پرداخت هزینه که از پرداخت هزینه شخصیهر 
داشته باشد، از طرف اداره امور آب در سطح شهرستان یا باالتر و یا کمیسیون تاخیر 

شود تا در یک بازه زمانی مشخص  حوضه آبریز جریمه خواهد شد و به او مهلت داده می
اي  نسبت به پرداخت جریمه معوقه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت، مشمول جریمه

درصد دیرکرد بابت هر روز تاخیر در  2ز آب به اضافه برابر هزینه استفاده ا 5بین یک تا 
 پرداخت جریمه خواهد شد.
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 71ماده 

تمام  هاي عمرانی نیمه جویی آب در پروژه بدون اخذ تأیید، از تسهیالت صرفه شخصیاگر 
هایی که شرایط الزم تاییدشده توسط دولت را نداشته باشند، استفاده کند،  یا پروژه

براي توقف یا اصالح اقدام مزبور توسط اداره امور آب یا کمیسیون حوضه  دستورات الزم
هزار یوآن خواهد  100هزار تا  50آبریز صادر شده و متخلف مشمول جریمه نقدي بین 

 شد.

 72ماده 

هاي کیفري طبق  مرتکب هریک از اقدامات زیر شود، به موجب مسئولیت شخصیهرگاه 
. در گیرد کیفري مجرم بوده و تحت پیگرد قانونی قرار میمقررات مربوط به قانون 

مواردي که جرم براي مجازات کیفري به اندازه کافی سنگین نباشد و هیچ مقررات 
متناظري در قانون پیشگیري از سیل وجود نداشته باشد، مطابق قانون براي جلوگیري از 

هزار  50هزار تا  10ف بین متخل شخصاین عمل غیرقانونی و انجام اقدامات اصالحی، 
که مقررات مربوط به امنیت عمومی را نقض کنند  اشخاصیشد. یوآن جریمه خواهد 

شوند. کسانی که به دیگران خسارت بزنند،  توسط نهادهاي امنیت عمومی مجازات می
 الذکر شامل موارد زیر است:  مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. اقدامات فوق

ها،  ها یا تاسیسات آبی نظیر آبریزها، حوضچه تصرف یا تخریب سازه ودخل  -1  
 تاسیسات پیشگیري از سیل و تجهیزات نظارت و پایش

آوري خاك که بر عملکرد پروژه آبی یا  انفجار، حفر چاه، استخراج سنگ یا جمع -2  
 ایمنی تاسیسات اثر منفی بگذارد. 

 73ماده 

هاي  که ابزار و تجهیزات پیشگیري از سیل، تخلیه آب، آبیاري زمین شخصیهر 
گیري هیدرولوژیکی یا سایر تاسیسات آبی را سرقت  کشاورزي، تجهیزات نظارت و اندازه
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یا تصرف نموده یا از اعتبارات دولتی براي مقابله با حوادث، اقدامات اضطراري سیل، 
هاي آب  ران خسارت و یا سایر پروژهپیشگیري از سیل یا اسکان مجدد ساکنان و جب

سوءاستفاده نماید، مجرم شناخته شده و مطابق قانون کیفري تحت پیگرد قانونی قرار 
 خواهد گرفت.

 74ماده 

هاي جابجایی آن، ایجاد درگیري  در هنگام بروز اختالف در مورد آب و روش شخصیاگر 
بزند یا آزادي شخصی دیگران را و منازعه نماید و به اموال عمومی یا خصوصی صدمه 

طور غیرقانونی محدود کند، مجرم شناخته شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد  به
قدر کافی سنگین نباشد، از سوي نهادهاي امنیت  گرفت. اگر جرم براي مجازات کیفري به

 عمومی، مجازات و تنبیه خواهد شد.

 75ماده 

هاي اداري، در صورت انجام هریک از اقدامات  در صورت بروز هرگونه اختالف بین بخش
 زیر، با کارکنان مسئول برخورد خواهد شد:

 امتناع از اجراي تخصیص آب یا طرح انحراف آب -1  

 انحراف آب بر خالف طرح جامع تخصیص آب -2  

 امتناع از اجراي حکم دولتی در سطح باالتر -3  

طرفه رژیم آبی برخالف قانون قبل از حصول توافق طرفین یا تصویب  تغییر یک -4  
 وفصل اختالف  دولت در دوره انتظار براي حل

 76ماده 

اي انجام دهد که به منافع  آب را به گونه که انحراف و ذخیره آب و تخلیه زه شخصیهر 
هاي  مطابق قانون مسئولیتعمومی یا حقوق و منافع قانونی دیگران لطمه وارد سازد، 

 مدنی این اقدام را بر عهده خواهد داشت.
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 77ماده 

این قانون در مورد مجوز برداشت شن و  39هاي مربوط به نقض مقررات ماده  مجازات
 ها باید توسط هیئت دولت تعیین شود. ماسه در آبراهه

 

 : احکام تکمیلی8فصل 

 78ماده 

المللی یا  هاي بین ها یا دریاچه المللی مربوط به رودخانه بیننامه  هرگاه هر معاهده یا توافق
مرزي که توسط جمهوري خلق چین منعقد شده، حاوي مفادي متفاوت از قوانین و 

المللی اولویت خواهد داشت؛ مگر آنکه  نامه بین مقررات داخلی باشد، مفاد معاهده یا توافق
 ها قید شده باشد. در مورد آن مقررات و شرایط خاصی توسط دولت جمهوري خلق چین

 79ماده 

شود که منابع  هایی گفته می هاي آبی که در این قانون ذکر شده است به انواع پروژه پروژه
ها و منابع آب زیرزمینی برداشت، کنترل، استفاده، تنظیم و  ها، دریاچه آب را از رودخانه

 حفاظت نمایند.

 80ماده 

آب دریا از مفاد قوانین مربوط به دریا پیروي توسعه، استفاده، حفاظت و مدیریت 
 کند. می
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 81ماده 

کند. همچنین،  هاي پیشگیري از سیل از مفاد قانون پیشگیري از سیل پیروي می فعالیت
 جلوگیري از آلودگی آب نیز باید از مفاد قانون پیشگیري از آلودگی آب پیروي کند.

 82ماده 

 .الجرا خواهد بودا الزم 2002این قانون از اکتبر سال 
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-1-4 مقدمه 

کشور افغانستان در حدفاصل آسیاي میانه، آسیاي غربی و خاورمیانه در شـرق ایـران   
میلیون نفر و مسـاحت آن بـالغ بـر     37واقع گردیده است. جمعیت این کشور در حدود 

 هزار کیلومترمربع است.   650

دهه جنگ، افغانستان را به یکی از کشورهاي نـاامن و فقیـر جهـان تبـدیل      4حدود 
اختار سیاسی کنونی افغانستان، جمهوري اسالمی متمرکز و ریاستی اسـت  کرده است. س

   عنوان دین رسمی شناخته شده است. که در آن دین اسالم به

 بـالغ که  يا گونه به دارد؛در اقتصاد و اشتغال کشور افغانستان  یینقش بسزا يکشاورز
جهـان در   اكیـ عمـده تر  بخش. دارند اشتغال يکشاورز بهدرصد مردم افغانستان  80بر 

 از و بـوده  یغنـ  اریبس یمعدن ریذخا يدارا افغانستان ن،ی. همچنشود یم دیکشور تول نیا
 .است برخوردارسنگ  و زغال روزهیالجورد، زمرد، ف طال،معادن ارزشمند 

 و رنـد یگ یمـ هاي مهم افغانستان از ارتفاعات مرکزي کشور سرچشمه  بیشتر رودخانه
. زنـد یر یمـ  هیهمسـا  يکشـورها  بـه  افغانسـتان  يها رودخانه یتمام بلخ، رود ياستثنا به

ـ  رود)، رمندی(ه هلمند رودخانه شمال، رود ا،یآمودر  زیـ حوضـه آبر  5 کابـل،  رود و یغرب
 ).1-4(شکل  دهند یم لیکشور افغانستان را تشک یاصل

میلیارد مترمکعـب اسـت کـه از     75منابع آب تجدیدپذیر کشور افغانستان در حدود 
میلیارد مترمکعـب را   18میلیارد مترمکعب را منابع آب سطحی و  57میزان، حدود  این
میلیارد  22دهد. مجموع مصارف آب این کشور نیز بالغ بر  هاي زیرزمینی تشکیل می آب

شـرب و بهداشـت و    8/1میلیارد مترمکعـب کشـاورزي،    7/18مترمکعب است که شامل 
 1است. میلیارد مترمکعب مصارف آب بخش صنعت 5/1

                                                            
 تنظیم منابع آب در افغانستان –پدیا  سایت ویکی ۱
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 افغانستان یاصل زیآبر يها حوضه -1-4 شکل

 

خورشیدي و در دو زبان فارسـی دري   1388سال   قانون آب افغانستان در اردیبهشت
 ماده به تصویب رسیده است.   40فصل و  7و پشتو در 

اي منـابع آب   قانون آب افغانستان در راستاي تبیین اصول و ساختار مدیریت حوضـه 
تدوین شده است. مطابق این قانون، وزارت انرژي و آب نقش رهبـري نهادهـاي حوضـه    

هاي آبریز، شوراهاي حوضه آبریز، بوردهاي مشورتی و  آبریز را برعهده دارد. ادارات حوضه
دهنده ساختار جدید مـدیریت آب   از دیگر اجزاء تشکیلکنندگان آب  هاي استفاده انجمن

طـور کلـی    ها اشـاره شـده اسـت. بـه     شوند که در این قانون به آن افغانستان محسوب می
درصد از مواد قانون آب افغانستان به موضوع ساختار مـدیریت آب و ترتیبـات    30حدود 

گـذاران   ز منظـر قـانون  نهادي اختصاص دارد که این امر بیانگر اهمیت موضوع یاد شده ا
آب افغانستان بوده است. بخش اعظم مواد قانونی مربوط به ساختار و ترتیبات نهادي در 
فصل سوم قانون آب افغانستان (ادارات و شوراهاي حوضه دریـایی) آمـده اسـت. اگرچـه     
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هـا بـه پروانـه     موضوع استفاده از منابع آب و نحوه صدور مجوز و چگونگی تبدیل حقابـه 
روند که در فصـل چهـارم    شمار می رداري نیز از مباحث مهم قانون آب افغانستان بهب بهره

 ها پرداخته شده است.    این قانون (استفاده از آب) به آن

 ارائـه زیر  جدول در فصل هر به مربوط مواد تعداد و افغانستان آب قانون یاصل فصول
 .است دهیگرد

 هاي قانون آب افغانستان سرفصل -1-4 جدول
 فصل عنوان تعداد ماده

 1 احکام عمومی 9
 2 اداره استفاده از منابع آب 2
 3 ادارات و شوراهاي حوضه دریایی 7
 4 استفاده از آب 10
 5 حفاظت منابع آب 5
 6 حل اختالفات 2

 7 احکام نهایی 5
 مجموع 40

 

-2-4 1متن قانون آب افغانستان 

 هر از متشکل( ملی شوراي مختلط هیئت اساسی، قانون صدم مادة حکم از تأسی به

)  40( و فصل) 7( در تعدیالت سلسله یک با همراه را آب قانون )عضو چهار چهار، جرگه
 .نمود تصویب 1387 سال حوت 24 تاریخ به ماده

 

                                                            
 به آن برگرداناز  و شده ارائه اینجا در متن همان عینا بوده، دري فارسی زبان به افغانستان آب قانون اینکه به توجه با ۱

 .است شده خودداري سلیس فارسی
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 : احکام عمومی1فصل 

 مبنی -1ماده 

 منظور به افغانستان، اساسی قانون نهم مادة مندرج هاي ارزش نظرداشت با قانون این

 و ملی اقتصاد تقویۀ آن، از دوامدار و موثر استفادة و عادالنه توزیع آب، منابع حفاظت
 پسندیدة عنعنات و عرف و فقهی احکام مبناي بر آب کنندگان استفاده حقوق تأمین

 .است گردیده وضع مردم،

 آب ادارة و ملکیت -2 مادة

 .باشد می آن ادارة و حفاظت مسئول دولت بوده، عامه ملکیت آب

 اصطالحات -3ماده 

 :نماید می افاده را ذیل معانی قانون این در آتی اصطالحات

 ها،کانال انهار، رودبارها، دریاها،( زمین زیر و زمین سطح هاي آب :آب منابع -1

 که است) ها چاه و ها کاري ها،چشمه آبی، بندهاي  ها، یخچال ها جهی ها،تاالب

 می ذخیره هم یا و خارج آنها از یا شده سرازیر ییوقفه یا منظم بصورت آنها در آب

 .شود

 دریاها، بستر قریب یا زمین سطح روي که است هاییآب :سطحی هاي آب -2

 ذخایر نوع هر در یا یخبندها و ها فاضالب زارها، جبه بزرگ، هايکانال نهرها،

 .باشد موجود سطحی

 )دار آب طبقات(  زمین مختلف اعماق در که است هاییآب :زیرزمینی هايآب -3
 .باشد می موجود معمولی و عمیق هاي چاه کاریزها، ها، چشمه هاي آب شمول به
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 .باشدمی آبگیر باالئی ساحۀ: آبریزه -4

 به مربوط کارهاي اجراي منظور به که است کتبی رسمی سند :فعالیت جواز -5

 .گرددمی صادر قانون این احکام مطابق آن به مربوط امور سایر و آب کردن ذخیره

 مطابق آب منابع از استفاده منظور به که است کتبی رسمی سند :استفاده نامۀاجازه

 .گرددمی صادر قانون این احکام

 استفاده، حفاظت، به رابطه در شده منظور هايبرنامه تطبیق طرز :ستراتیژي -7

 .باشد می مشخص هايپالیسی چوب چهار در آب منابع کنترول و تنظیم توسعه،

 فیزیکی و کیمیاوي بیولوژیکی، خاصیت مستقیم غیر یا مستقیم تغییر :آلودگی -8

 آبزي غیر و آبزي حیۀ موجودات سایر و هاانسان سالمتی و صحت به که است آب

 میرود، توقع آن از استفاده که هدفی به یا بوده مضر نباتات شمول به آب به وابسته

 .نماید وارد صدمه

 است حکمی یا حقیقی اشخاص داوطلبانۀ اجتماع :آب کنندگان استفاده انجمن -9

 مطابق آب از استفاده اي حرفه و اقتصادي اجتماعی، اهداف تأمین منظور به که

 .گرددمی تشکیل قانون این احکام

 با آنها البینی ذات روابط و منطقه یک نباتات و حیه موجودات :سیستم ایکو -10

 .باشدمی شان ماحول محیط

 مجراي یک در طبیعی شکل به آن آب که است آبگیر ساحات :دریایی حوزه -11

 .شود می سرازیر مشترك

 .باشد می دریایی حوزه از اي شاخه :دریایی فرعی حوزة -12
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 یا کشور و افغانستان بین مشترك مرز در که است دریایی :مرزي دریاي -13

 .دارد جریان همسایه کشورهاي

 تأسیس و آب منابع تنظیم منظور به جانبه همه ادارة :دریایی حوزة روش -14

 .باشدمی کشور در دریایی حوزة طبیعی حدود نظرداشت با آنها کنندة اداره ادارات

 جوي هايریزش از طبیعی شکل به آن آب که است اي ساحه :آبگیر ساحۀ -15

 .ریزدمی آب مجاري سایر یا دریاها رودبارها، گاه، ذخیره در و گرفته سرچشمه

 .دهدمی انتقال و ذخیره جذب، را آب که است زمین طبقه :آبدار طبقۀ -16

 هايانجمن و هاشرکت دولتی، غیر و دولتی ادارات :آب کنندگان عرضه -17

 کنندگان، مصرف به آب خدمات عرضۀ منظور به که باشد می آب کنندگاناستفاده

 .گرددمی تأسیس آب به مرتبط خدمات سایر و زاید هايآب آوري جمع

 استفادة منظور به که است آب مجراهاي و هاکانال تمام مجموع :آبیاري شبکۀ -18

 .دارد ادامه مزرعه داخل تا و یافته آغاز عمومی هايکانال از زراعت در آب

 اداره تنظیم و انکشاف منابع آب -4ماده 

 و پایدار تأمین منظور به آب منابع انکشاف و تنظیم اداره، جانبه همه ریزي هبرنام

 احکام به مطابق دریائی حوزة روش نظرداشت با زیست محیط حفظ و آب منابع حفاظت

 .گیرد می صورت قانون این

 توسعه و حافظت منابع آب -5 مادة

 و یسیپال به مطابق کشور یآب منابع از حفاظت و کنترول استفاده، یره،ذخ توسعه،
 .یردگ یم صورت قانون ینا احکام یترعا با یستزیطمح حفاظت و آب یمل یژيسترات
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 استفاده عامه از منابع آب – 6ماده 

 منظور به مردم یدةپسند عنعنات و عرف یترعا و قانون ینا احکام مطابق آب منابع از

 ي،انرژ یدتول عامه، خدمات صنعت، زراعت، یشتی،مع یدنی،آشام آب یاجاتاحت رفع

 تواند می گرفته قرار مورد استفاده یستز یطمح و يپرور یماه یرانی،کشت ترانسپورت،

 .شود یم داده مردم یشتیمع و یدنیآشام آب به یتاول حق آب منابع از استفاده در

 اجرت خدمات تهیه آب -7 مادة

 منظور به تواندیم آب خدمات ةکنند . عرضهیردگیم قرار استفاده مورد یمجان طور آب

 مراقبت و حفظ و یاتیعمل امور و آب یۀتصف و یرمس ییرتغ انتقال، یره،ذخ یه،ته

 طبق آب کنندگاناستفاده از مربوط، خدمات یرسا و یاريآب ی،آبرسان هاي  یستمس

 .یدنما اخذ اجرت جداگانه مقررات

 هاي ادارات دولتی مسئولیت -8ماده 

 کنترول، حفاظت، به مکلف دولت و بوده افغانستان مردم ملکیت کشور هاي ب آ تمام )1

 .باشد می قانون به مطابقت در ها آن از مؤثر استفادة و اداره

 در که باشد می آب و انرژي وزارت عهدة به آب منابع انکشاف و تنظیم گذاري، پالن) 2

 .گیرد می صورت ربط ذي ادارات و ها وزارت با همکاري

 ذخایر تثبیت و تحقیق تفحص، اکتشاف، سروي، منظور به آن تطبیق و گذاري پالن )3

 و کیمیاوي ترکیب تعیین و آلودگی از آن حفاظت سیستم زیرزمینی، هاي آب

 حفاظت ملی ادارة و عامه صحت وزارت همکاري به زیرزمینی، هاي آب باکتریالوژیکی

 .باشد می معادن وزارت وظایف از زیست محیط
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 همکاري به آن کیفیت از نظارت و آلودگی از زمین سطح هاي آب مراقبت و حفاظت )4

 انکشاف و احیا شهري، انکشاف آب، و انرژي مالداري، و آبیاري زراعت، هاي وزارت

 د.باش می زیست محیط حفاظت ملی ادارة وظایف از معادن و عامه صحت دهات،

 وسایر زهکشی آبیاري، هاي سیستم مختلف، دریایی هاي حوزه در آبیاري نورم تعیین )5

 آب، و انرژي هاي وزارت همکاري به زراعت در آب از استفاده به مربوط تحقیقات

 عمده وظایف از زیست محیط حفاظت ملی ادارة و عامه صحت و هوانوردي و ترانسپورت

 .باشد می مالداري و آبیاري زراعت، وزارت

 و تصفیه هاي ساختمان اعمار شامل خدمات ارائۀ و معیشتی و آشامیدنی آب تهیۀ) 6
 مطابق شهرها در بفاضال انتقال و تصفیه هاي ساختمان اعمار و آشامیدنی آب انتقال

 زارعت، و عامه صحت معادن، آب، و انرژي هاي وزارت همکاري به شده قبول معیارهاي

 شهري  انکشاف وزارت وظایف از زیست محیط حفاظت ملی ادارة و مالداري و آبیاري

 .باشد می

 و دولتی ادارات توسط فاضالب تخلیۀ سیستم و دهات در آشامیدنی آب تهیۀ) 7

 کوچک آبی تأسیسات اعمار کشور، شده قبول صحی معیارهاي داشت نظر با غیردولتی

 معادن، عامه، صحت آب، و انرژي هاي وزارت همکاري به مختلف هاي استفاده منظور به

 وظایف از زیست محیط حفاظت ملی ادارة و شهري انکشاف و مالداري و آبیاري زارعت،
 .باشد می دهات انکشاف و احیا وزارت

 هاي کانال دریاها، ها، نآبگردا ذخیره، بندهاي آبی، تأسیسات و آبی منابع حریم) 8

  کاریزها، انجنیري، و عنعنوي

  باشد می مصون تعرض از برها سیل مثل آب طبیعی مجراهاي سایر و ها چاه ها، چشمه
 آبیاري زارعت، هاي وزارت همکاري به فقهی احکام روشنائی در آب منابع حریم تعیین
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 مطابق ربط ذي ادارات و شهري انکشاف و دهات انکشاف و احیا معادن، مالداري، و

 .گردد می تنظیم آب و انرژي وزارت طرف از جداگانۀ مقررة

 و همسایه کشورهاي و افغانستان میان مشترك مرز هاي آب گذاري پالن و تنظیم) 9
 وظایف از سرحدات امور و داخله امور خارجه، امور هاي وزارت توافق به آن جهت تغییر

 .باشد می آب و انرژي وزارت

 مصارف میزان مکلفند فاضالب کنندگان تخلیۀ و آب خدمات کنندة عرضه هايدنها) 10

 نموده، نگهداري و ثبت را آن بکتریالوژیکی و کیمیاوي زیکی،یف کیفیت و آب تخلیۀ و

 .دهند قرار ربط ذي ادارات بدسترس عندالضرورت را متذکره معلومات

 شوراي عالی آب -9ماده 

 آب، تأمین هاي برنامه اجراي در تسهیالت آوري فراهم و هماهنگی ایجاد منظور به )1

 طرف از آن اعضاي که آب عالی شوراي آب، منابع از برداري بهره و انکشاف

 .شود می ایجاد گردد، می تعیین جمهور رئیس

 الیحۀ طبق قانون این احکام رعایت با آب عالی شوراي فعالیت طرز و وظایف) 2

 .گردد می تنظیم شود، می تصویب آب عالی شوراي طرف از که جداگانۀ

 

 : تنظیم و اداره استفاده از منابع آب2فصل 

 وظایف وزارت انرژي و آب -10ماده 

 می ذیل وظایف داراي آب منابع از استفاده تنظیم و اداره مورد در آب و انرژي وزارت

 :باشد
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 همکاري به قانون این احکام مطابق آب منابع ملی پالیسی و استراتیژي ترتیب -1

 .آن مراحل طی و ربط ذي ادارات و ها وزارت

 به مطابق مختلف هاي استفاده جهت آب منابع از برداري بهره پالن طرح -2

 .آب عالی شوراي به آن پیشنهاد و ملی هاي اولویت

 ن.آ ارزیابی و تحلیل سطحی، هاي آب هایدرولوژیکی ارقام آوري جمع -3

 .ها خشکسالی و ها سیالب وقوع از دهیرهوشدا و بینی پیش -4

 و کوچک(آبی برق تولید هاي دستگاه هاي ساختمان از کنترول و سرپرستی اعمار، 5
 .ها آن مراقبت و حفظ و گ)بزر

 و مصئونیت از مراقبت و عمومی هاي کانال سربندها، بندها، اعمار و بازسازي -6
  .ها آن ثبات

  ها.دریا سواحل تحکیماتی هاي ساختمان سرپرستی و کنترول اعمار، -7

  ب.آ مجراهاي بستر و ساحل حریم در ها ساختمان کنترول و تنظیم -8

  .سنتی عمومی هاي کانال ساختن انجنیري - 9

 ادارات از متشکل مشورتی بورد بشمول دریائی هاي حوزه ادارات تشکیل -10

 .ها آن هاي فعالیت بررسی و ربط ذي

 به دریائی هاي حوزه ظرفیت ارتقاي و تخنیکی و مالی هاي زمینه سازي فراهم -11

  زارعت، هاي وزارت همکاري
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 حفاظت ملی ادارة و انکشاف و احیأ و شهري انکشاف مالداري، و آبیاري

 .زیست محیط

  .آب کنندگان استفاده هاي انجمن تشکیل -12

 ن.قانو این احکام به مطابق جواز صدور -13

 .قانون این احکام مطابق مربوطه وظایف سایر انجام -14

 مالداري و آبیاري زراعت، وزارت وظایف -11 ماده

 می ذیل وظایف داراي آب منابع از استفاده مورد در مالداري و آبیاري زارعت، وزارت

 :باشد

  ي.آبیار هاي شبکه حفاظت و توسعه بازسازي، اعمار، -1

 توزیع و آب کنندگان استفاده انجمن همکاري به آبیاري هاي شبکه از مراقبت -2

 .ها شبکه داخل در حقابه عادالنۀ

 .آبیاري شبکۀ داخل در آبگردان بندهاي اعمار -3

 و ها سیالب کاهش منظور به زراعتی تدابیر توسط آبگیر ساحۀ بهبود و اصالح -4
 .زیست محیط حفظ

 گذاري پالن به مربوط تصامیم در گیري سهم منظور به آبیاري هاي انجمن تشکیل -5

 .دریایی هاي حوزه در آبیاري هاي شبکه در مراقبتو  حفظ و آب منابع از استفاده و

 .آبیاري اقتصادي مؤثریت و نورم دریافت منظور به تحقیقات -6
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 ضایعات کاهش و آبیاري کیفیت بهبود منظور به آبیاري مناسب تکنالوژي ترویج -7

 ب.آ

 می عبور آن از آب که هائی شیله و آبیاري هاي شبکه حریم از حفاظت و حراست - 8

 .نماید

 .قانون این احکام مطابق مربوطه وظایف سایر انجام -9

 

 هاي دریایی : ادارات و شوراهاي حوزه3فصل 

 هاي دریایی ادارات حوزه -12ماده 

 سایر و کنندگان استفاده اشتراك و آب منابع جانبۀ همه گذاري پالن منظور به )1

 آب، منابع انکشاف و تنظیم جهت گیري تصمیم روند در فرهنگی اجتماعی، نهادهاي

 آب، به مربوط امور سایر و حقابه عادالنۀ توزیع و بندي سهمیه زیست، محیط حفاظت

 .گردد می تشکیل دریایی هاي حوزه ادارات

 :باشند می ذیل هاي صالحیت و وظایف داراي دریائی هاي حوزه ادارات )2

 نظرداشت با آب منابع ملی پالیسی مطابق آب ادارة و تنظیم پالن، طرح -1

 .مربوط حوزة هاي نیازمندي و مشخصات

 .مربوط امور در دریایی حوزة شوراي با مشوره -2

 منابع تنظیم و حفاظت برداري، بهره انکشاف، منظور به محلی هاي برنامه طرح -3

 .حقابه بندي سهمیه غرض آب

 .دریایی حوزة شوراي تصامیم تعمیل -4
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 اثرات کاهش منظور به مدتزدرا و مدت میان مدت، کوتاه تدابیر اتخاذ -5

 .طبیعی حوادث وسایر ها سیالب خشکسالی،

 .دریایی فرعی هاي حوزه ادارات با هماهنگی ایجاد -6

 .دریایی فرعی هاي حوزه ادارات فعالیت از مراقبت - 7

 .دریایی حوزة شوراي به اداري امور در تسهیالت نمودن فراهم -8

 هاي دریایی شوراهاي حوزه -13ماده 

 نمایندگان از متشکل که را دریائی هاي حوزه شوراهاي آب، و انرژي وزارت) 1 

 در دخل ذي جوانب سایر و محلی و مرکزي دولتی ربط ذي ادارات آب، کنندگان استفاده

 .نماید می تأسیس باشد، می دریایی حوزة

 ظرفیت ارتقاي تأمین از بعد آب منابع تنظیم جهت تواند می آب و انرژي وزارت) 2 

 هاي صالحیت از عدة عندالضرورت تخنیکی هاي آموزش طریق از الزم توانمندي و کاري

 .دهد انتقال قانون این احکام طبق دریایی حوزة شوراي به را خویش

 هاي دریایی وظایف شوراهاي حوزه -14ماده 

 :باشد می ذیل هاي صالحیت و وظایف داراي دریایی حوزة شوراي) 1

 پالیسی مطابق مربوط حوزة در آب منابع ادارة و تنظیم ستراتیژيا ترتیب و طرح -1

 .حوزه آن هاي نیازمندي و مشخصات نظرداشت با آب ملی

 .مربوط حوزة در آب ملی پالیسی نظرداشت با آب سهمیۀ تعیین - 2

 دریایی حوزة در ها) (حقابه آب از استفاده حق تأمین امور نظارت و تنظیم -3

  .مربوط
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 در نامه  اجازه درخواست رد و نامه اجازه تعدیل و بررسی جهت الزم شرایط وضع -4

 .مربوط حوزة

 از مراقبت و مربوط اسناد نگهداري و آن لغو یا تغییر ثبت، نامه، اجازه صدور -5

 .نامه اجازه مندرج شرایط رعایت

 .مربوط دریایی حوزة در آب از استفاده و توزیع از ناشی اختالفات وفصل حل -6

 .قانون این احکام مطابق ها جریمه حصول و وضع مورد در تصامیم اتخاذ -7

 .مربوط دریایی حوزة در دریایی فرعی شوراهاي وظایف اجراي از مراقبت -8

 کنندگان عرضه و شهري شوراي دریایی، فرعی شوراي تصامیم رد یا تعدیل -9

 .آب خدمات

 جهت مربوط فرعی دریایی حوزة ادارات از شده تحلیل ارقام و احصائیه مطالبۀ -10

 .تصمیم اتخاد

  .روزمره اجراآت در قانون این احکام رعایت از مراقبت -11

 و وظایف از برخی مربوط، امور پیشبرد جهت تواند می دریایی حوزة شوراي) 2 

 آب خدمات کنندگان عرضه یا فرعی هاي حوزه شوراي به را خویش هاي صالحیت

 .است مستثنی حکم این از ها نامه اجازه صدور .نماید تفویض
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 نامه صادر شده لغو یا تعدیل اجازه -15ماده 

 :نماید لغو یا تعدیل را صادرشده نامۀ اجازه آتی موارد در تواند می دریایی حوزة شوراي

 یا ننموده استفاده سهمیۀ از مؤجه دلیل بدون آب کنندة استفاده که صورتی در -1

 .نماید هداستفا سهمیه از بیشتر

 .باشدن موجود متعدد مقاصد استفادة براي کافی قدر به که صورتی در -2

 .کند ایجاب ملی منافع که صورتی در -3

 تطبیق تصامیم شوراي حوزه دریایی -16ماده 

 و آب از ناشی منازعات و اختالفات حل به رابطه در دریایی حوزة شوراي تصامیم
 به توانند می طرفین قناعت، عدم صورت در باشد، می تطبیق قابل نقدي جریمۀ پرداخت

 قناعت آب و انرژي وزارت تصمیم به طرفین ههرگا .نمایند مراجعه آب و انرژي وزارت

 .نمایند مراجعه محکمه به توانند می باشند، نداشته

 شوراي حوزه فرعی دریایی -17ماده 

 استفاده یندگاننما از متشکل که را یاییدر یفرع ةحوز يشورا آب، و يانرژ ) وزارت1

یم مربوط یفرع ةحوز در دخليذ جوانب یرسا و یربط دولتيذ ادارات آب، کنندگان
 .یدنمایم یجادا باشد،

 ياه یتصالح و حقوق يدارا خود مربوط ۀساح در یاییدر یفرع ةحوز ي) شورا2

 مذکور ةفقر ) 9 و 8 ، 5 ( ياجزا .باشد یم قانون ینچهاردهم ا ة) ماد1( ةفقر مندرج

 .است یمستثن حکم ینا از
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 یندگاننما انتخاب طرز و یاییدر یفرع ةحوز و یاییدر ةحوز يشوراها ياعضا ) تعداد3 

 .گردد یم یمتنظ اساسنامه طبق کنندگان استفاده

 کنندگان آب انجمن استفاده  -18ماده 

 ینا احکام یترعا با توانند یم یاريآب يها انجمن و آب کنندگان استفاده انجمن )1

 .گردد یجادا قانون

 یترعا با ها انجمن به مربوط امور یرسا و ها یتصالح یف،وظا حدود یت،فعال طرز )2

 .گردد یم یمتنظ مربوط ۀاساسنام توسط قانون ینا احکام

 یتورسم ثبت در اند مؤظف يمالدار و یاريآب زراعت، و آب و يانرژ يها ) وزارت3

 .یندنما يهمکار و کمک مربوط يها انجمن به يساز یتظرف يارتقا و یدنبخش

 

 : استفاده از آب4فصل 

 از آب حق استفاده -19ماده 

 :تواندنمی گرفته صورت نامهاجازه بدون ذیل، موارد استثناي به آب منابع از استفاده

 در مجموعی استفاده مقدار هاضرورت سایر رفع و معیشت آشامیدن، منظور به -1
 .نگذارد منفی اثر مکعب متر پنج از فامیل فی روزشبانه

 به و سازد نه متضرر را دریا حریم و ساحل اینکه بر مشروط رانی،کشتی منظور به -2
 . نگذارد منفی اثر مجاز نورم از بیشتر آب کیفیت

 .حریق اطفاي منظور به -3
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 عملی قانون این بیستم ماده) 1( فقره مندرج حکم که وقتی تا موجود هايحقابه -4
 . گرددمی

 نامه اجازه -20ماده 

 به یجیتدر شکل به مربوط یائیدر ةحوز ةادار یسیپال مطابق موجود يها) حقابه1

 .گرددیم یلتبد نامهاجازه

 از استفاده ۀنام ه اجاز قانون، ینا احکام طبق ،ثبت از بعد آب کنندگاناستفاده ) انجمن2

 .آوردیم موجود بدست يهایستمس در را آب

 نامه  اجازه و جواز اخذ درخواست -21ماده 

 يهاپروژه شمول به آب کنندگاناستفاده درخواست اساس به نامه ه اجاز و جواز )1

 .گرددیم صادر قانون ینا احکام مطابق آب یدولت

 باشد:یم یحتم یلذ موارد در نامهاجازه یا جواز اخذ يبرا درخواست )2

 .یانکشاف یسالتأسیلجد يهاپروژه در ینیزم یرز و یسطح منابع از آب ةاستفاد -1

 .یآب منابع به فاضالب یختنر -2

 .یآب منابع به زاهبر يها آب یختنر -3

 .یصنعت و یتجارت مقاصد به آب از استفاده -4

 مقاصد به آبگرم يهاچشمه یا یمعدن مواد يدارا یعیطب يهاچشمه از استفاده -5

 .یتجارت
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 یزراعت ی،صنعت ی،تجارت مقاصد به یقعم یمهن و یقعم يها چاه یزتجه و حفر -6
 .يشهر یآبرسان و

 هزار ده از آن یتظرف که آب یرةذخ منظور به ها ساختمان یرسا و بندها اعمار -7

 .یدتجاوز نما مکعب متر )10000(

 و یزهاکار دلدلزارها، آب، يمجراها بستر یا یمحر به کهیهائ نساختما اعمار-8

 .یدنما تجاوز ها چشمه

 .یستن مجاز قانون ینا مندرج ۀنام اجازه و جواز فروش و یدخر )3

وزارت يهمکار به آب و يانرژ وزارت طرف از نامهاجازه و جواز درخواست طرزالعمل )4
 .گرددیم یبتصو و طرح ربطيذ ادارات و ها

 گیري نصب آالت اندازه -22ماده 

 منظور و معتبر یريگ اندازه آالت نصب با مجراء به فاضالب یۀتخل و منبع از آب اخذ

 .یردگ یم صورت مربوط ادارات توسط شده

 استفاده از آب در زراعت -23ماده 

 شبکه داخل در را آب یعتوز یتصالح تواند یم يمالدار و یاريآب زراعت، وزارت) 1

 .یدنما یضتفو یاريآب ةشد ثبت انجمن به مشخص ۀساح در مربوط یاريآب يها

 به را حقابه یعتوز و یمتنظ به مربوط امور یتمسئول توانند یم یاريآب يها انجمن )2

 واگذار گردند، یم انتخاب یاريآب يها انجمن طرف که از يها یرآبم و یباش یرآبم

 .یدنما
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 و الزم يها ه مشور یاري،آب يها انجمن يتقاضا بنابر يمالدار و یاريآب زراعت، وزارت) 3
 به مربوط یلمسا و یاريآب يها شبکه بهبود و اصالح را جهت یکیتخن يرهنمودها

 .یدنما یم مربوط ارائه ساحات یزراعت یداتتول سطح يارتقا و آب یعتوز

 معیار کیفیت آب -24ماده 

 وزارت طرف از یالمللینب يها منور یترعا با یشتیمع و یدنیآشام آب یفیک یارمع )1

 .گرددیم یینتع عامه صحت

 یاريآب زراعت، وزارت طرف از یالمللینب يهانورم یترعا با یزراعت آب یفیک یار) مع2

 .گرددیم یینتع يمالدار و

 يهانورم یترعا با يشهر انکشاف وزارت طرف از که یعصنا فاضالب یۀتخل یارمع )3
 ةادار و يمالدار و یاريآب زراعت، و عامه صحت معادن، يهاوزارت يهمکار به شده لقبو
 .شود یترعا گردد،یم یزتجو یستز یطمح حفاظت یمل

 برق تولید جهت آب از استفاده -25ماده 

 مطالعات مطابق بزرگ و کوچک پیمانۀ به برق تولید منظور به آب منابع از استفاده

 کوچک هاي دستگاه نصب .گیرد می صورت قانون این احکام رعایت با سنجی امکان

 احیأ و مالداري و آبیاري زراعت، هاي وزارت موافقۀ به آبیاري هاي شبکه در برق تولید

 .تواند می گرفته صورت آبیاري هاي انجمن و انکشاف و
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 هاي دولتی منابع آب پروژه -26ماده 

 قانون ینا احکام مطابق که را آب منابع يهاپروژه الزم یطشرا با تواندیم ولتد) 1

 واگذار یاريآب يهاانجمن یا آب کنندگاناستفاده به انجمن جواز با توأم یده،گرد احداث

 .یدنما

 ةفقر مندرج يهاپروژه یتملک یزحا یاريآب يهاوانجمن آب کنندگان استفاده ) انجمن2
 .باشندیم آن مراقبت و مسئول حفظ و بوده ماده ینا )1(

 رانی ونقل و کشتی حمل -27ماده 

 ةحوز یشنهادپ از بعد یرانیکشت و نقل و لحم يبرا آب منابع یرسا و ها الکان یاها،در
یم قرار استفاده مورد آب یعال يشورا يمنظور و و آب يانرژ وزارت یدتائ یائی،در
 .یردگ

 تعلیق حق استفاده از آب -28ماده 

 گردد: یم یقتعل یلذ حاالت در آب از استفاده حق

 .یدنما نه یهتاد را آب خدمات مصارف کننده استفاده که یصورت در -1

 استفاده آب خدمات از قانون ینا احکام یرمغا کننده استفاده که یصورت در -2

 .یدنما

 .یدنما استفاده سوء آب خدمات از کننده استفاده که یصورت در -3
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 : حفاظت منابع آب5فصل 

 تثبیت معیار کیفیت آب -29ماده 

 ادارات سایر و عامه صحت وزارت همکاري به زیست طمحی حفاظت ملی ادارة )1

 قبول هاي نورم مطابق مختلف هاي استفاده براي منبع در را آب کیفیت معیار ربط، ذي

 د.نمای می تعیین جداگانه مقرره طبق شده

 مطابق را کیفیت با معیشتی و آشامیدنی آب است مکلف آب خدمات کنندة عرضه )2

 .نماید تهیه عامه صحت وزارت ستندردهاي

 سایر و عامه صحت وزارت همکاري با است مکلف زیست محیط حفاظت ملی ادارة )3

 .نماید مراقبت و تثبیت تعیین، را آب منابع آلودگی مجاز حد ربط ذي ادارات

 عدم آلوده ساختن منابع آب -30ماده 

 کثافات، ریختن یا و استعمال با را آب منابع توانند نمی حکمی و حقیقی اشخاص )1

 .نمایند آلوده مجاز حد از بیشتر سمی، و کیمیاوي مواد و صنعتی ضایعات فاضالب

 مستوجب احوال حسب و خساره جبران به مکلف قانون این احکام طبق متخلف )2

 .باشد می مجازات

 کنترل و نظارت از کیفیت آب  -31ماده 

 سایر و دریایی حوزة شوراي همکاري با دریایی حوزة ادارة و آب و انرژي وزارت) 1

 قانون این نهم و بیست مادة) 1( فقر در که مقررة مطابق را آب کیفیت ربط ذي ادارات

 .نمایند می مراقبت و کنترول گردیده ذکرد
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 مراجع به ماهانه را مربوط تصفیۀ کتبی گزارش مکلفند، صنعتی تأسیسات مسئولین )2

 .نمایند ارایه آب کیفیت معیارهاي کننده نظارت

 زیست تاثیرات منفی بر محیط -32ماده 

 را زیست محیط بر منفی تأثیرات مکلفند آب منابع انکشافی بزرگ هاي پروژه مالکین )1

 .نمایند ارزیابی خویش مصرف به آن پالیسی و زیست محیط قانون مطابق

 هاي سیستم به که نمایند استفاده طوري آب از که اند مکلف آب کنندگان استفاده )2

 و منفی تأثیرات سایر یا و زمین لغزش و فرسایش باعث هم و نرسیده ضرر ایکولوژیکی
 .نشود زیست محیط بر دیگر مضر

 شوند، می آب مسیر تغییر باعث که آب منابع انکشافی هاي پروژه مالکین عده آن )3

 در را آن به مرتبط و آبی هاي ایکوسیستم و آب کنندگان استفاده هاي نیازمندي مکلفند

 .نسازند متضرر را آن و داشته مدنظر آب پائین

 حفظ و مراقبت بندها -33ماده 

 و ثبات مصؤنیت، برداري، بهره اعمار، ریزي، طرح مطالعه، مسئول آب و انرژي وزارت )1
 .باشد می آبی بزرگ بندهاي مراقبت و حفظ

 و کوچک بندهاي تفکیک الیحۀ ربط ذي ادارات اشتراك به آب و انرژي وزارت) 2
 منظوري آب عالی شوراي از و ترتیب را آن به مربوط ادارات و ها وزارت نقش و متوسط

 .آورد می بدست را آن

 کارکنان آن از مراقبت و بندها مصؤنیت از اطمینان جهت مکلفند بندها مالکین )3

 .نمایند رعایت ا کامال را ایمنی هاي نورم و استخدام را مجرب مسلکی
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 عهده به را آن مسئولیت آب و انرژي وزارت باشد، مشخصرغی بندها مالکیت هرگاه )4 

 .دارد

 نمایند، غفلت آن ایمنی شرایط و بندها نگهداشت و حفظ در بندها مالکین هرگاه) 5

 .گیرد می صورت برخورد ایشان با نافذه قوانین مطابق

 

 : حل اختالفات6فصل 

 مرجع حل اختالفات   -34ماده 

 انجمن طریق از آب کنندگاناستفاده میان آب منابع از استفاده درمورد اختالفات) 1
 روز دو مدت خالل در حداکثر هامیرآب و باشی میرآب همکاري به آب کنندگاناستفاده

 فرعی شوراي به موضوع طرفین، یا طرف قناعت عدم صورت در. گرددمی وفصلحل
 . گرددمی محول دریایی حوزه

 نتواند، شده حل روز سه خالل در دریایی حوزه فرعی شوراي طرف از اختالف هرگاه) 2
 . گرددمی محول دریایی حوزه شوراي به موضوع

 نتواند، شده حل روز چهار خالل در دریایی حوزه شوراي طرف از اختالف هرگاه) 3
 .گرددمی محول آب و انرژي وزارت به موضوع

 . نماید حل را اختالفات روز شش مدت خالل در است مکلف آب و انرژي وزارت) 4

 میرآب همکاري به گردد، ایجاد زارعین بین آبیاري شبکه داخل در اختالفات اگر) 5
 در. گرددمی وفصلحل یوم دو مدت خالل در آبیاري انجمن طرف از هامیرآب و باشی

 و گردیده محول دریایی فرعی شوراي به موضوع اطراف، یا طرف قناعت عدم صورت
 شوراي طرف از اختالف هرگاه. گرددمی مراحل طی ماده این) 3و2( هايفقره مطابق
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 زراعت، وزارت به موضوع نتواند، شده وفصلحل روز 4 مدت خالل در دریایی حوزه
 خالل در است مکلف مالداري و آبیاري زراعت، وزارت. گرددمی  محول مالداري و آبیاري
 .نماید حل را اختالف روز شش مدت

 قناعت مالداري و آبیاري زراعت، وزارت یا آب و انرژي وزارت تصمیم به طرفین هرگاه) 6
 غرض تصمیم ابالغ از بعد ماه یک خالل در را خود اعتراض توانندمی باشند، نداشته

 .نمایند ارائه مربوط محکمه به رسیدگی

 باشد، نگردیده ایجاد دریایی حوزه فرعی شوراي و دریایی حوزه شوراي که ساحات در) 7
 . گیردمی صورت آب تنظیم ادارات یا دریایی حوزه ادارات طرف از اختالفات حل

 مجازات -35ماده 

 به احوال حسب شده، پنداشته متخلف گردد، ذیل اعمال از یکی مرتکب که شخصی
 :گرددمی قانون احکام مطابق وارده خسارت نقدي جزاي و سال دو الی حبس

 .نماید تخریب یا تغییر مسدود، را آب منابع -1

 یا برداشته گردیده، نصب مربوط ادارات توسط که هایینشانه یا گیرياندازه آالت -2
 .نماید تخریب

 .نماید مداخله آب توزیع در قانونی صالحیت بدون یا تغییر را آب منابع جریان -3

 ها،چشمه ها،جوي ها،کانال دریاها، بستر حریم و عامه آب مجراي حریم به -4
 را عامه آب منابع که زارهاییچه ها،تاالب زیرزمینی هايآب منابع سایر و کاریزها
 . نماید تجاوز دهد،می تشکیل

 .سازد آلوده مجاز حد از بیشتر را آب -5
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 : احکام نهایی7فصل 

 هاي مندرج در جواز عدم ایفاء مکلفیت -36ماده 

 به مکلف ننماید، ایفاء جواز مندرج شرایط طبق را خود هايمکلفیت جواز، دارنده هرگاه
 .باشدمی وارده خسارت به متناسب نقدي جریمه پرداخت

 سوءاستفاده از حقابه -37ماده 

 وارد مالی خسارت دیگري شخص به حقایه از سوءاستفاده نتیجه در که شخصی -1
می محکوم نقدي جریمه به قانون احکام به مطابق وارده، خسارت جبران بر عالوه نماید،
 . گردد

 اهالی معیشت طرز و صحت حیات، به تهدید باعث حقابه از تخطی کهصورتی در -2
 مجازات قانون احکام به مطابق احوال حسب مرتکب و شده شمرده جرم گردد، آب پایین

 .گرددمی

 هاي عمیق حفر چاه -38 مادة

 موافقۀ از بعد شهري آّبرسانی و صنعت تجارت، زراعت، منظور به عمیق هاي چاه

 حفر .تواند می شده حفر معادن وزارت طرف از جواز صدور و ربط ذي هاي وزارت

 مستثنی حکم این از معیشتی و آشامیدنی آب هاي نیازمندي رفع جهت عادي هاي هچا

 .است

 مقرره پیشنهاد -39ماده 

 یم معادن و انکشاف و یأاح و يمالدار و یاريآب زراعت، آب، و يانرژ يها زارتو) 1
 یشنهادپ را ها مقرره قانون، ینا احکام بهتر یقتطب منظور به یگرهمد يهمکار به توانند

 .یندنما وضع را ها طرزالعمل و
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 يها ینزم دادن اجاره به ینح آب و يانرژ و يمالدار و یاريآب زراعت، يها وزارت) 2
 ینپائ یاهال ۀحقاب که یدنما یم یشبینیپ يطور را یازن آب مورد ینتأم منبع یربا و بکر

 .نگردند متضرر آن از آب

 تاریخ انفاذ -40 مادة

 آب منابع از استفاده قانون آن انفاذ با و نافذ رسمی جریدة در نشر از بعد قانون این

 .گرددمی ملغی 1370 سال )755( شماره رسمی جریدة منتشرة
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-1-5 مقدمه 

استقالل  ایتانیبر از 1901است که در سال  المنافعمشترك يقلمروها از یکی ایاسترال
 نیـــا ینفـــر و زبـــان ملـــ ونیـــلیم 5/25حـــدود  ایاســـترال تیـــ. جمعاســـت افتـــهی

 نیـ ا .دارد تمرکز یجنوب ساحل هیحاش در ایاسترال تیجمع شتریاست. ب یسیانگل کشور
و از نظـر مسـاحت    ایکشور پهناور دن نیمربع وسعت، ششملومتریک ونیلیم 7/7کشور با 
 دور و سـت ین يگـر ید کشـور  با یخاک مرز يدارا کشور نیا است. رانیبرابر ا 5/4بالغ بر 

ند و از ه انوسیاق غرب از ،یجنوب منجمد انوسیاق جنوب از آرام، انوسیاق شرق، از را آن
قـاره   یِاصـل  نیسـرزم  نیهمچنـ  ایدر بر گرفته است. اسـترال  جیو خل ایدر نیشمال چند

نفر در هـر   6/2 ینسب تراکم با و استیدن قاره نیتر کوچک که دیآ یم شمار به هیانوسیاق
 تیـ سـوم جمع کیـ . اسـت ارقام تراکم در جهان را دارا  نیتر نییاز پا یکیمربع،  لومتریک

 .برند یم سر به ایکتوریو التیا در گریچهارم دکیولز و ساوتوین التیکشور در ا

 يکشـور  ایاسـترال . شـود  یمـ  محسـوب  ایزرگ دنب اقتصاد نیزدهمیس ایامروزه استرال
 عیصـنا  معـادن،  گـاز،  و نفـت  ماننـد  مختلـف  يهـا  راه از را خـود  درآمد و است ثروتمند

 .آورد یم دستبه آموزش و لیتحص سم،یتور ،يکشاورز ،يدیتول

 شـان اراتیـ اخت کـه  است شده لیتشک 1قلمرو ای نیسرزم دو و التیا شش از ایاسترال
 :از اند عبارت ایاسترال يقلمروها و ها التیا. ستا ها التیا از کمتر

 .است یدنیس آن مرکز که (NSW) ولزوساوتین التیا -1

 .است زبنیبر که مرکز آن (QLD) نزلندیکوئ التیا -2

 .است دیآدال که مرکز آن (SA) یجنوب يایاسترال التیا -3

 مرکز و یاصل نیسرزم یشرق جنوب در است يا رهیکه جز (TAS) یتاسمان التیا -4
 .است هوبارت آن

                                                            
1 Territory 
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 .است ملبورن که مرکز آن (VIC) ایکتوریو التیا -5

 .است پرت که مرکز آن (WA) یغرب يایاسترال التیا -6

 .است نیدارو که مرکز آن (NT) یشمال نیقلمرو سرزم -7

 .و اطراف آن کانبرا شامل شهر (ACT) ایاسترال یتختیقلمرو پا -8

 1-5شـکل  کشـور، در   نینقشه ا يبر رو ایاسترال کشور يقلمروها و هاالتیا تیموقع
 .استشده داده نشان

 
 ایکشور استرال يها و قلمروهاالتیا تیموقع -1-5 شکل
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 بـا  المنـافع  مشـترك  يکشـورها  مجموعـه از  یکی یحکومت ساختار لحاظ به ایاسترال
 دوم، زابـت یال یعنـ ی ایـ تانیبر یسـلطنت  مقام نیمشروطه است و باالتر یپادشاه حکومت

فرمانـدار کـل    کشـور  نیـ ا در ملکـه  نیجانشـ . دیـ آ یمـ  حسـاب  بـه  زین کشور نیا ملکه
. کنـد  یمـ  نییتع را کشور نیا يها التیا فرمانداران خود نوبه به زین ياست که و ایاسترال

 عمل در اما است برخوردار یفراوان اراتیاخت از ،یاساس قانون هیپا بر کل فرماندار هرچند
 يو با را کیدموکرات ندیفرآ کی یط که است ریوز نخست ایاسترال در اول ییاجرا شخص

  .دهد یم لیتشک را دولت و شود یم انتخابمجلس   ندگانینما تیاکثر

 حـدود  کشـور  نیا ریدپذیتجد آب منابع حجم، 2017 سال در شده منتشر آمار براساس
 440(معـادل   درصـد  86 حـدود  مقـدار،  نیا از که شده برآورد مکعب متر اردیلیم 512

 منابع را) مکعب متر اردیلیم 72( درصد 14 و ینیرزمیز آب منابع را) مکعب متر اردیلیم
 20123 کشـور  نیـ ا ریدپذیتجد آب سرانه اساس، نیا بر. است داده لیتشک یسطح آب

 منـابع  از درصد 6 حدود فقط ساالنه کشور نیا. 1شودیم زده نیتخم سال در مترمکعب
 11 بـا  یخـانگ  و درصد 65 با يکشاورز بخش که کندیم مصرف را خود ریدپذیتجد آب

  .اندداده اختصاص خود به را سهم نیشتریب درصد،

-يمـار  زیـ آبر حوضـه  هـا آن نیتـر مهـم  کـه  است زیآبر حوضه 13 شامل ایاسترال کشور
 2-5شـکل   در شـده  ارائـه نقشـه   يبر رو هاحوضه نیا از کیهر تیموقع. است نگیدارل

 وارد اغلـب  زیـ آبر حوضـه  13 نیـ ا در افتهی انیجر یسطح يها. آباستنشان داده شده
 .شودیم 2ریآ اچهیو در یجنوب منجمد انوسیاق هند، انوسیاق آرام، انوسیاق

                                                            
1 https://www.greenfacts.org/en/water-resources/figtableboxes/aquastat9.htm 
2 Lake Ayre 
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   ایاسترال زیآبر يهاحوضه تیموقع -2-5 شکل

 

اسـت   یالتیـ ا یقـانون  يها  مرسوم و طرح نیاز قوان یخیتار ییالگو ا،یآب استرال قانون
آب  قـانون آب شده است.  نیدر قوان یراتییآن، مداخالت دولت فدرال موجب تغ یکه ط

 دهیرسـ  بیبه تصو يالدیم 2007، در سال  2007تحت عنوان قانون آب  ایاسترال یاصل
بـا   ایو اصالح قرار گرفته است. ساختار قانون آب اسـترال  يمورد بازنگر 2019و در سال 

 کیـ ، 2007مطالعه کامال متفاوت است.  قـانون آب   نیدر ا شده یبررس يکشورها ریسا
بـه   1نـگ یدارل-يآب در حوضـه مـار   صیبازگرداندن تخص يقانون بلندپروازانه در راستا

در سـطح حوضـه اسـت.     يریـ گ میو تصم يزیر در برنامه یهماهنگ جادیو ا داریسطوح پا
طـرح حوضـه    هیـ و ملـزم بـه ته   جـاد یا نـگ یدارل-يمنظور، سازمان حوضه مار نیا يبرا

                                                            
1 Murray Darling 
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است  مشخص شده 2019برداشت آب از حوضه تا سال  داریااست که در آن حدود پ شده
)Skinner& Langford, 2013وزارت آب  یینهـا  دییبه تا 2012قانون در دسامبر  نی). ا

 ایاست. الزم به ذکر است که قانون مذکور قانون فدرال آب اسـترال  دهیرس ایفدرال استرال
آب دارند کـه از   نهیدر زم يا جداگانه نیانو قلمروها قو ها التیاز ا کیمحسوب شده و هر

 .  شود یم ادی یالتیآب ا تیریمد نیعنوان قوان ها به آن

)، یفصـل فرعـ   6فصل (شامل  12مشتمل بر  ایاسترالقانون آب  2019سال  شیرایو
از مواد قـانون از   یبعض 2019سال  شیرایماده است. در و 256قسمت و  34بخش،  43

از  یبرخـ  نیاست. همچن ) حذف شده 5(فصل  103تا  101و مواد  17تا  14جمله مواد 
ها  ها، قسمت ها، بخش فصل نیعناو اتیجزئمتعدد است.  يمکررها يقانون دارا نیمواد ا

 است. آمده 1-5و تعداد مواد هرکدام در جدول 

 هاي قانون آب استرالیا سرفصل -1-5 جدول

 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

 مقدمه 1
  

13 2 

 الف1
 حوضه نامه توافق
 نگیدارل يمار

 مقدمه
 

1 

2 
 يمار حوضه نامه توافق

  نگیدارل
2 

 و اراتیاخت عملکردها،
  توافقنامه با ارتباط در فیوظا

4 

2 
 آب منابع تیریمد

 حوضه

 حوضه طرح

  1 مقدمه
 2 8 حوضه طرح يمحتوا و هدف

  5 ستیز طیمح تیریمد
  8 حوضه طرح ریتاث

 1 4 حوضه طرح هیته هیرو
 2 5 حوزه طرح اصالح

 1 3 حوضه طرح یبررس
 1 - حوضه طرح یاثربخش ساالنه لیتحل

 يبرا آب منابع يها طرح
 خاص مناطق

  1 مقدمه
  3 آب منابع يها طرح

  6 آب منابع طرح ریتاث
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 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

 آب منابع يها طرح به یبخش اعتبار
 ها حوضه يها دولت توسط

5 1 

 توسط شده آماده آب منابع يها طرح
 ریوز توسط شده بیتصو و اداره

3  

  1 یده گزارش تعهدات
 هرگونه از شیپ که يا هیرو

  شود یط دیبا اقدام
2  

 با مرتبط خطرات صیتخص
 آب به یدسترس کاهش

 تیمحدود کاهش از یناش خطرات
 انحراف

6 1 

 در گرید راتییتغ از یناش خطرات
 حوضه طرح

6 1 

 دیخر تریگالیگ 1500 سقف
  آب

- 3 

 الف2
 الف

 ژهیو آب
 1   ستیز طیمح

9 

 الف2
 یبحران يازهاین

   انسان يبرا آب
9 

3 
 قاتیتحق
 ونیسیکم

   يور بهره
3  

4 
 و بها آب نیقوان

 آب بازار

 بها آب نیقوان
 

6  
 آب بازار مقررات

 
4  

 متفرقه مقررات
 

1 

1 

 الف4
 گسترده فیوظا

بهاي  آب مقررات
   آب بازار و حوضه

3 

6 
 آب يمتصد

 ستیز طیمح
 ایاسترال

 عملکرد و سیتاس
 

7  

 آب منابع ژهیو حساب
  یستیز طیمح

3  

 گزارش الزامات
 

1  

 و اریاخت ضیتفو انتصابات،
  کارکنان

3  

 فصل نیا کاربرد آب اطالعات 7
 

2  
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 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

 و دفتر اراتیاخت و فیوظا
  یهواشناس ریمد

4  

 آب اطالعات
 

6  
 اطالعات یمل ياستانداردها

  آب
4  

 متفرقه
 

2  

 قانون ياجرا 8

 یمقدمات ياجرا
 

4  
 حکم

 
4  

 دادخواست
 

2  

  5 یمدن مجازات دستورات یمدن يها مجازات

 
 و یمدن مجازات یدادرس ندیفرآ

 يفریک
4  

 تخلف يها هیاعالم
 

8  
 االجرا الزم تعهدات

 
2  

 ییاجرا هیاخطار
 

3  
 ییاجرا مقامات تیمسئول

  ها شرکت
2  

 ران،یمد اقدامات و رفتار
  ندگانینما و کارکنان

1  

9 
 حوضه سازمان

 نگیدارل يمار
 )يادار مقررات(

 و اراتیاخت ف،یوظا جاد،یا
  سازمان تعهدات

5  

 ياعضا و یاساس قانون
 حوضه سازمان

  1 سازمان یاساس قانون
  4 سازمان ياعضا

  8 سازمان ياعضا ضوابط و طیشرا

 ضیتفو و يریگ میتصم
 اداره توسط اریاخت

  6 جلسات
  2 جلسه يبرگزار بدون ماتیتصم

  2 اریاخت ضیتفو
 3 1 حوضه مقامات تهیکم
  4 مشاور يها تهیکم ریسا

 اداره کارکنان
 

3 1 

 یده گزارش و یمال الزامات

 1 3 نگیدارل يمار حوضه ژهیو حساب
 افتیدر کارمزد است ممکن اداره

 کند
1  

  1 ها نهیهز و اتیمال از تیمعاف
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 قسمت عنوان بخش عنوان فصل عنوان فصل
 تعداد
 ماده

 تعداد
 مکرر

 2 - یشرکت برنامه
  1 یده گزارش الزامات

 بودن محرمانه
 

1  

10 
 يمار حوضه اداره

 نگیدارل
 )ژهیو اراتیاخت(

 فصل نیا کاربرد
 

1  

 نیزم به ورود

  2 مجاز کارمندان
 اهداف از ریغ به نیزم به ورود اریاخت

 تطابق
4  

  13 انطباق اهداف با نیزم به ورود اریاخت
  2 گرید موضوعات

 اطالعات يآور جمع
 

2  

 الف10

 مربوط یانتقال امور
 ونیسیکم به

 يمار حوضه
 نگیدارل

 مقدمه
 

1 

2 
 مراحل و ها یبده ها، ییدارا

  یقانون
10 

 يکارها و ادوات بر ریتاث
  شده انجام

5 

 یمال موضوعات
 

1 
 متفرقه

 
3 

11 
 یانتقال باتیترت
 يها طرح يبرا

   آب منابع
7  

 الف11
 نیقوان با تعامالت

   یالتیا
1 5 

 متفرقه 12
  

6 4 

 

به جهت  است شده تالش ،آب استرالیا نوقان باالي حجم دلیل به که است توجه شایان
 و غیرضروري جزئیات بیان از و شده آورده تر خالصه طور به قابل استفاده بودن، این قانون

 .گردد اجتناب آن در مرتبط غیر موارد
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-2-5 استرالیامتن قانون آب  

 مقدمه -1فصل 

 عنوان کوتاه -1ماده 

 .ردیگ یمورد اشاره قرار م 2007قانون به طور خالصه تحت عنوان قانون آب  نیا

 آغاز -2 ماده

 .است دهیرس بیبه تصو 2007سپتامبر  3 خیقانون در تار نیا

 اهداف -3 ماده

 قانون عبارتند از: نیا اهداف

حوضـه،   يهـا  الـت یا يبا همکار ایاسترال يکزدولت مر يو توانمندساز ي) همکارالف
 .یمنافع مل يمنابع حوضه در راستا تیریمد يبرا

مطابق با  ژهیاقدامات و ینیب شیمربوطه و پ یالملل نیب هاي نامه توافق اثربخشی به) ب
 .زیمنابع حوضه آبر يدهایتهد ییشناسا يها برا نامه توافق

 ،ياقتصـاد  یاستفاده از منابع آب به روشـ  تیریمد يساز نهی) بهبود استفاده و بهپ
 ها نامه توافق نیبه ا یاثربخش يبرا یستیز طیو مح یاجتماع

 ب و پ: ي) بدون محدود کردن بندهات

ـ   یمنابع آب یستیز طیمح داریاز بازگشت به سطوح پا نانیاطم يبرا - از  شیکـه ب
 حد استفاده شده است.  

 یسـتم یو خـدمات اکوس  یکیاکولـوژ  يارزش هـا  نیو تأم اءیمحافظت، اح يبرا -
 .نگیدارل يحوضه مار

خـالص   يدر رابطه با دو مورد قبل، با هدف به حداکثر رسـاندن بـازده اقتصـاد    -
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 . زیمنابع حوضه آبر تیریحاصل از استفاده و مد

 آب حوضه.تمام مصارف  يبرا یآب تی) بهبود امنث

منابع آب حوضـه   تیریدر مد ،یعیگسترده منابع طب تیریکه مد نیاز ا نانی) اطمج
 .ردیگ یمورد توجه قرار م نگیدارل يمار

در  يآب و اقـدامات ادار  تیریکارآمد و مقرون به صرفه مـد  تیریبه مد یابی) دستچ
 رابطه با منابع آب حوضه.

 و انتشار اطالعات در مورد:  لیو تحل هیتجز ،يجمع آور ه،ی) تهح

 ایمنابع آب استرال -

 ایمنابع آب در استرال تیریاستفاده و مد -

 فیتعار -4 ماده

 قانون: نی) در ا1

ACCC است . ایرقابت و مصرف کننده استرال ونیسیکم يبه معنا 

 است. 48ماده  8شده در بند  ارائه فیدادن به طرح منابع آب مطابق با تعر اعتبار

 است: ریز یبه معان ای) استرالي(آژانس) دولت (مرکز سازمان

 ایدولت استرال یسلطنت ری) وزالف

 ای) وزارت امور خارجه دولت استرالب

 منصوب شده است. یاهداف عموم يبرا ایکه تحت قانون استرال ی) شخصپ

 که توسط فرماندار کل منصوب شده است. ی) شخصت

 .دهد یانجام م ایسمت را تحت قانون استرال ایدفتر  کی فیکه وظا ی) شخصث
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 .دهد یفرماندار را انجام م يشده از سو نییسمت تع کی فیکه وظا ی) شخصج

آن  ياشخاص مشـخص شـده در بنـد پ و ت بـر رو     ای ایکه دولت استرال ی) شرکتچ
 کنترل دارند.

 است: ریز یبه معان التی(آژانس) ا سازمان

 التیا کی یسلطنت ری) وزالف

 التیا کی) وزارت امور خارجه ب

 منصوب شده است. یاهداف عموم يبرا التیا کیکه تحت قانون  ی) شخصپ

 منصوب شده است. التیفرماندار کل ا ای ریکه توسط وز ی) شخصت

 .دهد یانجام م التیا کیسمت را تحت قانون  ایدفتر  کی فیکه وظا ی) شخصث

را انجـام   التیا ریوز ایفرماندار  يشده از سو نییسمت تع کی فیکه وظا ی) شخصج
 .دهد یم

آن کنترل  ياشخاص مشخص شده در بند پ و ت بر رو ای التیا کیکه  ی) شرکتچ
 دارند.

 شده است. فیالف تعر18آنچه است که در ماده  یبه معن توافقنامه

 شده است. فیتعر 137آنچه است که در ماده  یبه معنبه تخلفات  یدگیرس سازمان

 است: ریز یسازمان به معان اریاخت ضیکردن در رابطه با تفو کمک

 .199سازمان تحت ماده  شده ضیتفو اراتیاعمال اخت ای فی) انجام وظاالف

 .199سازمان تحت ماده  يبرا شده ضی) انجام خدمات تفوب
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 است. 1بیرونی يقلمروهاذکر شود، شامل  ییایبه مفهوم جغراف یوقت ایاسترال

توسـط سـازمان    217که تحـت مـاده    رود یبه کار م یشخص یمجاز  در معن کارمند
 .شود یمنصوب م

 شده است. فیالف تعر18آنچه است که در ماده  ی(حوضه) به معن سازمان

 سازمان حوضه است. سیرئ يسازمان به معنا سیرئ

 ایـ  فـه یوظ کیـ  199که تحت ماده  رود یبه کار م یشخص یسازمان در معن ندهینما
 شده است. ضیتفو يسازمان به و اریاخت

 ریسـازمان و مـد   سیعضو سازمان حوضه است و شامل رئ کی یسازمان به معن وعض
 .شود یم زیسازمان ن ییاجرا

 اند. شده فیتعر 206است که در ماده  یکارکنان یسازمان به معن کارکنان

 جـاد یا 202کـه تحـت مـاده     رود یبه کار مـ  يا تهیکم یجامعه حوضه در معن تهیکم
 .شود یم

 الف است.18ذکر شده در ماده  يمعنا يمقامات حوضه دارا تهیکم

 بیتصـو  ریـ توسـط وز  44است که تحت مـاده   يا حوضه  طرح يحوضه به معنا طرح
 .شود یم

 الف است.23ماده  5ذکر شده در بند  يمعنا يدارا مرجع حوضه حد

 است: ریحوضه شامل موارد ز التیا

 ولز وساتی) نالف

                                                            
1 External territories 

هاي دریاي کورال،  هاي آشمورو کارتیر، جزیره کریسمس، جزایر کوکوس، جزیره هاي بیرونی شامل جزیره قلمروها یا سرزمین
 دونالد و جزیره نورفولک است جزیره هرد و جزایر مک
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 ایکتوری) وب

 نزلندیی) کوپ

 یجنوب يای) استرالت

 ایاسترال تحتی) قلمرو پاث

 يمـار  زیـ حوضـه آبر  ریز ایاست که در رو  یتمام منابع آب يآب حوضه به معنا منابع
 است. نگیدارل

تمام موجودات زنده از همـه منـابع اسـت و شـامل      انیشامل تنوع در م یستیز تنوع
 است. یستمیو تنوع اکوس يا تنوع گونه

ژوئـن   5برگـزار شـده در    یستیتنوع ز ونیکنوانس يبه معنا یتسیتنوع ز ونیکنوانس
 است. رویودوژانیدر ر 1992

 23اسـت کـه    یوحش واناتیمهاجر ح يها گونه ونیکنوانس يبه معنابن  ونیکنوانس
 در شهر بن برگزار شده است. 1979ژوئن 

ج 86مـاده   3آنچه است که در بند  يبه معنا يمرز يها آب رودخانه میتقس باتیترت
 ذکر شده است.

 يآب بـه اپراتورهـا   لیـ و تحو رهیذخ ياست که برا ییبها يبه معنا يآب تانکر يبها
اهـداف   يبـرا  نامه نیاست که توسط آئ یاشخاص ریو ساآب  يها سامانه ریسا رساخت،یز
 اند. بند مشخص شده نیا

 یقـانون هواشناسـ   5تحـت مـاده    ایکشور اسـترال  هواشناسیسازمان  يبه معنا دفتر
 است. 1955

CAMBA نیخلـق چـ   يو جمهـور  ایدولت اسـترال  انیتوافق انجام شده م يبه معنا 
اکتبـر   20هاسـت کـه در    آن سـت یز طیپرندگان مهاجر و محـ  يها حفاظت از گونه يبرا
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 در کنبرا انجام شده است. 1986

 سازمان حوضه است. ییاجرا ریمد یبه معن ییاجرا ریمد

 ذکر شده است. 146آنچه است که در ماده  یبه معن یمجازات مدن مقررات

 میاقلـ  رییتغ يسازمان ملل برا ونیچارچوب کنوانس يبه معنا میاقل رییتغ ونیکنوانس
 برگزار شده است. وركیویدر ن 1992 یم 9است که در 

 جـاد یا 104آنچـه اسـت کـه در مـاده      یبـه معنـ   ایاسترال ستیز طیآب مح يمتصد
 .شود یم

مشخص شـده   108آنچه است که در ماده  يبه معنا ایاسترال ستیز طیآب مح منابع
 است.

صـنعت،   ،ياریـ مانند آب یمنافع شخص ياستفاده از آب برا يبه معنا یمصرف استفاده
 است. یو خانگ يشهر

 سند است. کیشامل  قرارداد

 ب آمده است.86ماده  4آنچه است که در بند  يبه معنا یانتقال آب

 شده است. فیالف تعر86ماده  2انسان در بند  یآب بحران يازهاین

و  سـت یز طیمحـ  تیقانون حما 17آنچه است که در ماده  يرامسر به معنا يها تاالب
 ذکر شده است. 1999 یستیحفاظت از تنوع ز

سـازمان ملـل در    یـی زا ابـان یه بـا ب مبارز ونیکنوانس يبه معنا ییزا ابانیب ونیکنوانس
ژوئن  17است که در  قایدر آفر ژهیو به ییزا ابانیب ای دیشد یمواجه با خشکسال يکشورها
 برگزار شد. سیدر پار 1994

 است: ریشامل موارد ز یستیز طیمح منابع
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 وابسته به آب يها ستمی) اکوسالف

 یستمی) خدمات اکوسب

 یشناخت بوم تیاهم ي) مناطق داراپ

از آب اسـت کـه    یسـطح  يبرداشت از منابع آب به معنـا  یستیز طیمح داریپا سطح
 يکارکردهـا  ،یسـت یز طیمنـابع محـ   نکـه یاز منـابع آب برداشـت شـود بـدون ا     تواند یم

 منابع آب به خطر افتد. يبرا یستیز طیمح جیمنابع آب و نتا يور بهره ستم،یاکوس

 است: ریشامل موارد ز یستیز طیمح جینتا

 ستمیاکوس يکارکردها) الف

 یستی) تنوع زب

 آب تیفی) کپ

 ) سالمت منابع آبت

 شده است. يشده و نگهدار يزیر برنامه یستیز طیشامل آب مح یستیز طیمح آب

 فیـ تعر 111آنچه است کـه در مـاده    يبه معنا یستیز طیمنابع آب مح ژهیو حساب
 شده است.

 يبـرا  سـت یز طیآب محـ و اسـتفاده از   لیـ تحو يبـه معنـا   سـت یز طیآب محـ  نیتام
 است. یستیز طیمح جیبه نتا یابیدست

 ایـ  2فصـل   آن تخلـف از مفـاد   لهیاسـت کـه بـه وسـ     يزیچ یتخلف به معن مدارك
 .شود یاثبات م یمرتبط با آن به شکل قابل قبول يها نامه نیآئ

نهاد است  کی تیریاست که مسئول مد یشخص یشرکت به معن کی ییاجرا کارمند
 در آن مشارکت دارد. ای
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ذکـر   178مـاده   3سازمان شامل آنچه است کـه در بنـد    فیمرتبط با وظا يها رشته
 شده است.

 است: ریز يبه معنا ینیرزمیز آب

 قرار دارد. نیسطح زم ریدر ز یعیکه به صورت طب ی) آبالف

پمپاژ و انتقال مورد استفاده قرار  قیقرار دارد و از طر نیزم ریز یکه در محل ی) آبب
 .ردیگ یم

را  شـوند  یمـ  ينگهـدار  ینـ یرزمیز يهـا  که در تانکرها و لوله ییها آب ینیرزمیز آب
 .شود یشامل نم

 جیبـه نتـا   یابیدست يبرا ریاست که تحت موارد ز یآب ستیز طیمح شده ينگهدار آب
 در دسترس است: یستیز طیمح

 به آب یحق دسترس کی) الف

 آب لیحق تحو کی) ب

 ياریحق آب کی) پ

 است که: یشخص یبه معن یبوم فرد

 است. ییایاسترال ینژاد بوم ي) داراالف

 تورس است. رهیجز انیاز بوم یکی) از نوادگان ب

 آمده است. 7ماده  2آنچه است که در بند  يبه معنا رساختیز اپراتور

 آمده است. 156آنچه است که در ماده  يتخلف به معنا اخطار

اسـت کـه بـه صـورت      ینـ یرزمیز ایـ  یآب سطح يریرهگ یبه معن يریرهگ تیفعال
مخزن از منابع آب  ایتاالب، آبخوان، سد  اچه،یدر ل،یمس کیدر  میرمستقیغ ای میمستق
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 .ابدی یم انیحوضه جر

 به کار رفته است. 242آنچه است که در ماده  یموقت منابع آب به معن طرح

چند  ای کیبا  ایکشور استرال نیاست که ب يا توافقنامه يبه معنا یالملل نیب توافقنامه
 .شود یانجام م یکشور خارج

 است. 7ماده  4به کار رفته در بند  يبه معنا ياریآب رساختیز اپراتور

 7مـاده   4به کـار رفتـه در بنـد     یبه معن ياریآب رساختیاپراتور ز کی ياریآب شبکه
 است.

 است که: یحق يبه معنا ياریآب حق

 آب دارد. افتیدر يبرا ياریآب رساختیدر مقابل اپراتور ز شخص کی) الف

 .ستیآب ن لیحق تحو ایبه آب  یحق دسترس کی) ب

JAMBA و دولت ژاپن در رابطه با حفاظت از پرندگان  ایدولت استرال نیتوافق ب کی
در  1981 هیـ فور 6هاسـت کـه در    آن سـت یز طیمهاجر و پرندگان در خطر انقراض و مح

 انجام شده. ویتوک

شامل قـانون   یوجود دارد ول التیا کیاست که در  یقانون يبه معنا التیا کی قانون
 .شود ینم ایکشور استرال

ماده  6به کار رفته در بند  يمعنا يمدت دارا یانحراف ساالنه طوالن نیانگیم حداکثر
 است. 22

 یجنـوب  يایدر اسـترال  ایالکسـاندر  آلبـرت و  يها اچهیدر يبه معنا نییپا يها اچهیدر
 است.
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 هاست. ها و برنامه شامل راهبردها، طرح اقدامات

 است. ضیشامل حذف، اضافه و تعو اصالحات

 الف ارائه شده است.18است که در ماده  آنچه یبه معن نگیدارل يمار حوضه

الـف بـه کـار    239آنچه است که در مـاده   يبه معنا نگیدارل يحوضه مار ونیسیکم
 رفته است.

الف به کـار  18آنچه است که در ماده  يبه معنا نگیدارل يحوضه مار رانیوز يشورا
 رفته است.

اشـاره   209است که در مـاده   یصندوق يبه معنا نگیدارل يحوضه مار ژهیو حساب
 شده است.

 ونیسیقانون کم 6اده آب است که در م یمل ونیسیکم يآب به معنا یمل ونیسیکم
 شده است. جادیا 2004آب  یمل

 است. 130موضوع ماده  ياستانداردها یاطالعات آب به معن یمل ياستانداردها

 يهـا  و دولت ایاسترال مرکزي دولت انیم یدولت نیتوافقنامه ب یآب به معن یمل ابتکار
قلمـرو   ،یتاسـمان  ،یغربـ  يایاسـترال  ،یجنوب يایاسترال نزلند،ییکو ا،یکتوریو ولز، وساتین

 است. یو قلمرو شمال ایاسترال تختیپا

پ 100مـاده   5آنچه است که در بند  يبه معنا يا حوضه ریبه آب غ یدسترس حقوق
 اشاره شده است.

 یکـه مقـدار آب واقعـ    افتـد  یمنطقـه اتفـاق مـ    کی يبرا یاز حد زمان شیب استفاده
 داریـ از حدود برداشت پا یمصرف يها استفاده يمنطقه برا کیبرداشت شده از منابع آب 

 آن منبع آب تجاوز کند. يبرا ستیز طیمح
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اسـتفاده   1914الف الف قـانون جـرائم   4به کار رفته در ماده  یمجازات در معن واحد
 شده است.

 ارائه شده است. 6آنچه است که در ماده  يبه معنا ستیز طیمح شده يزیر برنامه آب

 است: ریشامل موارد ز محل

 ساختمان کی) الف

 مکان کی) ب

 هینقل لهیوس کی) پ

 یکشت کی) ت

 مایهواپ کی) ث

 منبع آب کی) ج

 الف تا ج. يذکر شده در بندها يها از محل ی) بخشچ

 د به کار رفته است.239ماده  2آنچه است که در بند  یبه معن جمهور سیرئ

 ماده است. نیا 2به شرح بند  یکیاکولوژ داریتوسعه پا اصول

 تیریرا مد 1998 يور بهره ونیسیاست که قانون کم يریوز يبه معنا يور بهره ریوز
 .کند یم

الف به کـار رفتـه   23ماده  5است که در بند  ییحوضه به معنا يشنهادیپ تیمحدود
 است.

الف بـه کـار   23ماده  5است که در بند  ییمنطقه طرح به معنا يشنهادیپ تیمحدود
 رفته است.
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 2است که در  یالملل نیب تیبا اهم يها تاالب ونیکنوانس يرامسر به معنا ونیکنوانس
 در رامسر برگزار شد. 1971 هیفور

 الف است.23ماده  5کار رفته در بند  به  يمعنا يمرجع دارا زمان

 است. 91کار رفته در ماده  به يمعنا يدارا شده میآب تنظ يبها

 است: ریمرتبط شامل موارد ز یالملل نیب يها توافقنامه

 رامسر ونی) کنوانسالف

 یستیتنوع ز ونی) کنوانسب

 ییزا ابانیب ونی) کنوانسپ

 بن ونی) کنوانست

 JAMBA) ث

 ROKAMBA) ج

 میاقل رییتغ ونی) کنوانسچ

 ایمنابع آب حوضه که اسـترال  تیریمرتبط با مد يگرید یالملل نیب ونی) هر کنوانسح
 در آن مشارکت دارد.

 است. 8به کاررفته در ماده  يمعنا يرودخانه دارا انیکنترل جر سازه

ROKAMBA حفاظـت از   يبـرا  ایو اسـترال  یجنـوب  کـره  انیـ توافقنامـه م  يبه معنا
 در کانبرا انجام شد. 2006دسامبر  6 خیپرندگان مهاجر است که در تار

در  ياست که به منظور کاهش و کنترل سـطوح شـور   اي سازه يبه معنا يشور سازه
 .شود یم ساخته نگیدارل يحوضه مار

 است: ریز یبه معان یالتیآب ا تیریمد قانون
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هـا و   رودخانـه  يو قـانون بهسـاز    1912، قـانون آب  2000آب   تیری) قانون مدالف
 .ولز وساتین  1948سواحل 

 

  1994 نیو زمـ  زیـ قانون حفاظت از حوضـه آبر  5و  4و فصول   1989) قانون آب ب
 .ایکتوریو

 .نزلندییکو  2000) قانون آب پ

 .یجنوب يایاسترال  2004 یعیمنابع طب تیری) قانون مدت

 .ایاسترال تختیقلمرو پا  2007) قانون منابع آب ث

 منابع آب حوضه مربوط باشد. تیریحوضه که به مد يها التیاز ا یکی ) هر قانونج

 .شود یم هیته نیقوان نیاست که تحت ا ییو ابزارها ها نامه نیشامل آئ نیهمچن

 ت است.86ماده  4ارائه شده در بند  يمعنا يدارا یالتیآب ا میتقس توافقنامه

ـ  و تاالب ها اچهیدر ها، لیموجود در مس يها شامل آب یسطح آب اسـت   یها و هر آب
 يبـر رو  یعـ یکه به طـور طب  ینیرزمیز يها آب نیاست. همچن يجار نیزم يکه بر رو

 .شوند یم يجار نیزم

 کیـ آب از  انیـ کـاهش جر  ایخارج کردن آب  یمنبع آب به معن کیآب از  برداشت
 است: ریز يها صورت يمنبع آب برا

 منبع آب. کیکردن آب از  فونیس ای) پمپاژ الف

 منبع آب. کیآب از  انیانحراف جر ایکردن، سد کردن  ) متوقفب

 تاالب هستند. ای اچهیکه به صورت در ی) آزاد کردن آب از منابع آبپ

 .لیمس کی ایچاه  کی قیانداختن آب از طر انی) به جرت
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 است: ریقابل دادوستد آب شامل موارد ز حقوق

 به آب ی) حقوق دسترسالف

 آب لی) حقوق تحوب

 ياری) حقوق آبپ

 پ به کار رفته است.239ماده  3است که در بند  ییبه معنا یانتقال ییدارا

 ژ به کار رفته است.239ماده  4است که در بند  ییبه معنا یانتقال ابزار

 به کار رفته است. 241است که در ماده  ییمنابع آب به معنا یانتقال طرح

از منـابع آب   یبه سهم یدسترس یدائم ایحق موقت  يبه آب به معنا یدسترس حق
 است. التیا کیتحت قانون منطقه  کی

بـه آب   یحق دسترسـ  کیاز آب است که به  یحجم مشخص يآب به معنا صیتخص
 .ابدی یآب اختصاص م يدوره حسابدار کیدر طول 

 است. 92ارائه شده در ماده  يمعنا يآب دارا يبها نیقوان

اسـت   یعـ یطب يرهایمسـ  ریسا ایرودخانه، نهر، آبراهه  کی ي(آبراهه) به معنا لیمس
 است: ریو شامل موارد ز ابدی یم انیکه آب در آن وجود دارد و جر

 .کند یم يآور ها را جمع در آبراهه افتهی انیجر يها مخزن که آب ایسد  کی) الف

 .ابدی یم انیتاالب که آب به درون آن جر ای اچهیدر کی) ب

 .شود یآبراهه به درون آن منحرف م کیکه آب  ی) کانالپ

 لیمس ایآبراهه  کیاز  ی) بخشت

 .ابدی یم انی) مصب که آب در آن جرث
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سـاخت   ریـ اپراتـور ز  کی لهیگرفتن آب به وس لیحق تحو يآب به معنا لیتحو حق
 است.

و  ینـ یرزمیز ایـ  یآب سـطح  يها ستمیاکوس يوابسته به آب به معنا يها ستمیاکوس
 انیـ آن به طغ اکولوژیکی یوستگیآن است که پ دهنده لیتشک یعیطب يو اجزا ندهایفرآ

از آب وابسـته اسـت و شـامل     یورود حجم قابل توجه ایشدن  یمداوم، غرقاب ای يا دوره
 ارتباط است: در ریاست که با موارد ز ییها ستمیاکوس

 تاالب کی) الف

 آن یالبیو دشت س انیجر کی) ب

 )نیری(چه شور و چه ش یآب کرهیپ ای اچهیدر کی) پ

 زار نمک کی) ت

 مصب کی) ث

 یکارست ستمیس کی) ج

 ینیرزمیآب ز ستمیس کی) چ

الف ب به کار رفته 86است که در ماده  ییبه معنا ستیز طیمح ژهیحساب و يبرا آب
 است.

 به کار رفته است. 125است که در ماده  ییآب به معنا اطالعات

 به کار رفته است. 97است که در ماده  ییبازار آب به معنا نیقوان

تاالب  اچه،یآبراهه، در ل،یمس کی ای ،ینیرزمیز ای یآب سطح کی یآب به معن منابع
آب باشد و چه نباشد. منـابع آب شـامل تمـام     يچه در حال حاضر دارا ،آبخوان است ای

ـ    سـتم یاکوس ياجـزا  ریو سـا  هـا  سمیآب، ارگان لیآن از قب يها جنبه از  یاسـت کـه جزئ
 .دمنابع آب هستن یستیز طیمح يها ارزش
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 است: ریز یمنطقه منابع آب به معن کی يمنابع آب برا طرح

اعتبـار   63منطقه طرح منابع آب که تحـت مـاده    تیریمد طی) فراهم کردن شراالف
 .شود یم بیتصو 69و تحت ماده  افتهی

که به منابع آب حوضه مربوط است و  شود یمربوط م یمنابع آب يها ) تنها به طرحب
 طرح منابع آب است. کیطرح حوضه از  ازیدر ارتباط با موضوعات مورد ن یراتشامل مقر

 است که: يا طرح منابع آب منطقه منطقه

 از منابع آب حوضه است. ی) شامل بخشالف

هـدف   ياست که در طرح حوضه به عنوان منطقه طرح منـابع آب بـرا   يا ) منطقهب
 قانون مشخص شده است. نیا

 است. 7ماده  3به کاررفته در بند  يمعنا يخدمات آب دارا رساختیز

 رامسر است. ونیارائه شده در کنوانس يهمان معنا يدارا تاالب

 است: ریشامل موارد ز اکولوژیکی داری) اصول توسعه پا2

 یو اجتماع یستیز طیمح ،يمالحظات منصفانه اقتصاد دیبا يریگ میتصم ندی) فرآالف
 دهد. وندیه هم پمدت و بلندمدت را ب کوتاه

فقـدان   ،یسـت یز طیبازگشـت محـ   رقابـل یو غ يجـد  داتیـ ) در صورت وجـود تهد ب
از  يریشـگ یانـداختن اقـدامات پ   قیـ بـه تعو  يبـرا  یلـ یبه عنوان دل دینبا یعلم تیقطع
 شود. یتلق ستیز طیمح بیتخر

و  یستیز از حفظ بهداشت، تنوع دیکه در آن نسل حاضر با ینسل نی) اصل عدالت بپ
 .ابدی نانیاطم يبعد يها نسل يبرا ستیز طیاز مح يور بهره

اصـل   کیـ بـه عنـوان    دیـ با اکولوژیکی یوستگیهم پ و به یستیز ) حفاظت از تنوعت
 لحاظ شود. يریگ میدر تصم يادیبن
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 مشوق توجه شود. يو سازوکارها يگذار متیق ،يگذار به بهبود ارزش دی) باث

 11و  10، 4، 2، 1 يها در فصل "1901 نیقوان ریتفس "کاربرد قانون -5 ماده

 .است رفته کار بهقانون  نیفصول ا یدر برخ 1901 نیقوان ریقانون تفس

 ستیز طیمح شده يزیر آب برنامه -6 ماده

 است که: یآب ستیز طیشده مح يزیر قانون، آب برنامه نیاهداف ا ي) برا1

 شود:   یبانیپشت ری) توسط موارد زالف

 منطقه کیطرح منابع آب  ایطرح حوضه  کی -

 یالتیآب ا تیریقانون مد کیطرح تحت  کی -

 باشد شده هیته یکه بر اساس قانون دولت يگریهر سند د -

 باشد:   ریاز اهداف ز یکی يبرا ای و

 .یستیز طیمح جیبه نتا یابیدست -

 شده است.   که در طرح مشخص یستیز طیاهداف مح ریسا -

هـدف   يبـرا  توانـد  یکه بر اساس هرکدام از اهداف باال مشخص شود، نم ی) هنگامب
 . ردیمورد استفاده قرار گ يگرید

 است که:  یشده آب يزیر برنامه یستیز طیقانون، آب مح نیاهداف ا ي) برا2

 جیبـه نتـا   یابیدسـت  يبـرا  الـت یا کیـ تحـت قـانون    ایـ  ی) توسـط قـانون دولتـ   الف
 است. شده هیته یستیز طیمح

هـدف   يبـرا  توانـد  یکه بر اساس هرکدام از اهداف باال مشخص شود، نم ی) هنگامب
  .ردیمورد استفاده قرار گ يگرید

 الف حفاظت شود. 2 ایالف و  1) آب ممکن است با اهداف بند 3
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 ها رساختیز يها يمتصد -7 ماده

آن  ایـ اسـت   رساختیکه مالک ز یکه شخص شود یاعمال م یبخش در صورت نی) ا1
 يخدمات آب بـرا  رساختیرا به منظور فراهم کردن ز لیاز اهداف ذ یکی کند یرا اجرا م
 را داشته باشد: يگرید شخص

 آب رهی) ذخالف

 ) انتقال آبب

 آب ی) زهکشپ

 است.   رساختیز ي) شخص، متصد2

 خدمات آب است.   رساختیز رساخت،ی) ز3

 هیـ اهـداف اول  ياهداف انتقـال آب در راسـتا   يخدمات آب برا يها رساختی) اگر ز4
 استفاده شود:  آبیاري )ی(اصل

محسـوب   ياریـ آب رساختیاپراتور ز کیخدمات آب،  يبرا رساختی) هر اپراتور زالف
 .شود یم

 هاي آبیاري است. ، شبکهزیرساخت خدمات آب منظور از) ب

 رودخانه انیاقدامات کنترل جر -8 ماده

 است:   لیرودخانه شامل موارد ذ انیقانون، اقدمات کنترل جر نیاهداف ا ي) برا1

 شامل:  نگیدارل يآب در حوضه مار اناتی) کنترل جرالف

 اي دریچه قفل ایکننده، گودال  میسد، مانع، تنظ -

آب وصـل کنـد و در    ریخـارج از مسـ   انیـ که کانال رودخانه را با جر یهر عامل -
 ایآب شود و  انیجر میمنجر به تنظ تینها
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 وصل کند. گریرودخانه د کیکه کانال رودخانه را به کانال  یهر عامل -

 :نی) همچنب

تحـت کنتـرل دولـت     ایـ بوده و  زیحوضه آبر ای ایاسترال يمتعلق به دولت مرکز -
 باشد.  

شـده   بنـد مشـخص   نیاهداف ا يرودخانه، در مقررات و در راستا انیکنترل جر -
 باشد.  

 :ستین لیرودخانه شامل موارد ذ انیحال، کار کنترل جر نی) با ا2

سالت ولز  وین 1998در سال  یرودخانه برف یبرق آب دیکه تحت قانون تول ي) کارالف
 شکل گرفته است. یمجوز آب رودخانه برف نیو همچن

 باشد . يشهر یمصارف خرده فروش يآب برا نیتأم يکه در راستا یاتیعمل) ب

 شده است.   نامه مشخص نییکه در آ یاتی) عملپ

رودخانـه   یآبـ  يقـانون همکـار   هیاصالح ایمجوز  رییالف، تغ 2بند  ي) هنگام اجرا3
 رییـ تغ نکـه یمگـر ا  شـود  یگرفته م دهیبخش ناد نی، پس از شروع ا1997در سال  یبرف

 .  ردیبخش صورت پذ نیاهداف ا يتوسط مقررات در راستا

 قانون آب يبرا یقانون اساس يمبنا -9 ماده

 .استیدولت استرال يقانونگذار اریو هر اخت یبر قانون اساس یقانون مبتن نیا

 11و  10، 4، 2، 1 يها فصل یقانون اساس يمبنا -الف9 ماده

 ایمجلـس اسـترال   يقانونگـذار  اریـ ختا يبر مبنـا  11و  10، 4، 2، 1 يها فصل ياجرا
 است. یقانون اساس 51تحت اصل 
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 بازار آب نیحوضه، تجارت آب و قوان يبها آب يمبنا -10 ماده

 ریـ بـازار آب بـر موضـوعات ز    نیآب، تجارت آب و قوان يمواجهه با مسائل بها يمبنا
 است:

 هستند. وستهیبه هم پ یکیزی) منابع آب حوضه از نظر فالف

 هستند. ایآب استرال یآب حوضه، منابع عمده و اصل) منابع ب

 هستند. شتریب یابیو در خطر کم ابی) منابع آب حوضه کمپ

 هستند. یستیز طیمح يجد داتی) منابع آب حوضه در معرض تهدت

بـه   ازیـ در ارتباط بـا منـابع آب حوضـه هسـتند کـه ن      اریبس یستیز طی) منابع محث
 حفاظت دارند.

نـامطلوب بـر در    راتیاز منابع آب حوضه باعـث تـاث   هیرو یو ب رمعقولی) استفاده غج
 .شود یم یستیز طیدسترس بودن منابع آب حوضه و منابع مح

 ينامطلوب اقتصاد راتیاز منابع آب حوضه باعث تاث هیرو یو ب رمعقولی) استفاده غچ
 .شود یم نگیدارل يبر رفاه و سالمت جوامع حوضه مار یو اجتماع

 یقانون اساس 100و  99مفاد مواد  خواندن -11 ماده

و  99در تضاد با اصـول   یقانون اساس 51قانون بر اساس اصل  نیاز مفاد ا کیهر اگر
درسـت   ایدر اسـترال  يگـر ید يقانونگـذار  اریاخت لهیبه وس یباشد، ول یقانون اساس 100

 کند. يریگ میدر رابطه با آن تصم دیباشد، مجلس با

 نگیدارل يحوضه مار رانیوز ياقدامات شورا -الف12 ماده

 رانیـ وز يمجـوز و موافقـت شـورا    ازمنـد یقانون ن نیا يدر راستا یهر اقدام چنانچه
شده  مجوز مذکور را بر اساس الزامات مشخص دیشورا با نیباشد، ا نگیدارل يحوضه مار
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 در توافقنامه صادر کند.

 ردیپذ ینم ریتأث 1993 یقانون مل -13 ماده

 .گذارد ینم ریتاث 1993 یقانون مل يقانون بر اجرا نیدر ا يزیچ  چیه

  

 منابع آب حوضه تیریمد -2 فصل

 طرح حوضه -1 بخش

 مقدمه -الف قسمت

 ساده شده یطرح کل -19 ماده

 شود. یفصل ارائه م نیاز ا يا شده ساده  یماده طرح کل نی) در ا1

شود. در طرح حوضه،  میمنابع آب حوضه تنظ تیریبه منظور مدباید طرح حوضه ) 2
. طـرح حوضـه   شـود  یبرداشت آب از منابع آب حوضه مشخص مـ  زانیم يها تیمحدود
 باشد.مناطق خاص  يمنابع آب برا يها شامل الزامات طرح دیبا ن،یهمچن

قـرار   ریـ وز اریدر اخت بیتصو يکرده و برا هیطرح حوضه ته کی دی) اداره حوضه با3
خواسـتار انجـام    ایـ کـرده   بیممکن است طرح حوضه را بـدون اصـالح تصـو    ریدهد. وز

 اصالحات توسط اداره حوضه شود.  

در  بی) اداره حوضه پس از انجام اصـالحات، مجـددا طـرح حوضـه را جهـت تصـو      4
 بیو آن را تصـو  رفتـه یممکن است اصالحات را پذ ری. مجددا وزدهد یقرار م ریوز اریاخت

 حات مجدد شود.خواستار اصال ایکند و 

 قرار دهد. یطرح حوضه را مورد بررس بار کیسال  10حداقل هر  دی) اداره حوضه با5
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 طرح حوضه يهدف و محتوا -ب قسمت

 هدف از طرح حوضه -20 ماده

 نیـ اهـداف ا  يمنابع آب حوضه در راسـتا  وستهیبه هم پ تیریطرح حوضه، مد هدف
 :شود یتوسط طرح حوضه دنبال م ریقانون است. به طور خاص اهداف ز

 مرتبط  یالملل نیب يها نامه به توافق ی) اثربخشالف

برداشـت از منـابع آب    زانیـ در م یسـت یز طیمح يداریحدود پا ي) استقرار و اجراب
 در حوضه ینیرزمیو ز یسطح

 نگیدارل يوابسته به آب در حوضه مار يها ستمیاکوس يبرا یستیز طی) اهداف محپ
 آب تیفیو ک يو اهداف شور

و  یاجتمـاع  ،يبه اهـداف اقتصـاد   یابیدست يمنابع آب حوضه در راستا تیری) مدت
 یستیز طیمح

 کارآمـد تجـارت   میـ توسعه رژ قینوع استفاده از آب از طر مولدترینبه  یابی) دستث
 نگیدارل يآب در حوضه مار

 کند. تیرعا دیطرح منابع آب با کیکه  ی) الزاماتج

 منابع آب حوضه يها تمام استفاده يآب برا تی) بهبود امنچ

 توسعه طرح حوضه یعموم یمبان -21 ماده

را  یالمللـ  نیبـ  يهـا  نامه توافق یشود که اثربخش هیته يا به گونه دی) طرح حوضه با1
 ارتقاء دهد.

 شود که: هیموضوع ته نیبا در نظر گرفتن ا دی) طرح حوضه با2

بـر حفاظـت و اسـتفاده     یمنفـ  راتیمنابع آب حوضه ممکن است تاث ) استفاده ازالف
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 داشته باشد. یستیاز تنوع ز داریپا

ــتفاده پاب ــ) اس ــت از اکوس    داری ــت حفاظ ــه را در جه ــابع آب حوض ــتم،یاز من  س
 ،یسـت یتنـوع ز  نیبه منـابع آب حوضـه و همچنـ    یمتک يها گونه ،یعیطب يها ستگاهیز

 دهد. جیترو

 :دیبا نی) طرح حوضه همچن3

 دهد. جی) استفاده خردمندانه از منابع آب حوضه را تروالف

 کند. دیتاک نگیدارل يرامسر در حوضه مار ونی) بر حفظ کنوانسب

 را مد نظر قرار دهد. یکیمشخصات اکولوژ فی) توصپ

 دیبا ری، اداره حوضه و وز3و  2و  1 ي) با توجه به بندها4

 ظر قرار دهند.را مدن یکیاکولوژ داری) اصول توسعه پاالف

عمـل   در دسـترس  ياقتصـاد -یاجتمـاع  لیو تحل یدانش علم نیبهتر يبر مبنا) ب
 .نمایند

 طرح حوضه يمحتوا -22 ماده

 را در بر داشته باشد: ریموضوعات ز دیحوضه با طرح

 منابع آب حوضه و نحوه استفاده از منابع فیتوص -1

قـانون در   نیـ ا يکه به عنوان مناطق طرح منابع آب برا یمناطق خاص ییشناسا -2
 .شوند ینظر گرفته م

 به منابع آب حوضه یتداوم دسترس ای طیخطرات شرا ییشناسا -3

 مورد نظر از طرح حوضه يها یو خروج تیریاهداف مد -4

 3شده در مورد  ییمواجهه با خطرات شناسا ای تیریمد يبرا دیکه با ییراهبردها -5
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 گرفته شوند. شیدر پ

از منـابع آب حوضـه    توانـد  یکـه مـ   یآب ریمدت مقاددرازساالنه  نیانگیحداکثر م -6
 برداشت شود.

 یستیز طیمح یطرح آبده کی -7

 آب تیفیو ک يشور تیریطرح مد کی -8

 منطقه برنامه منابع آب کیطرح منابع آب با  کیالزامات تطابق  -9

 انتقال حقوق آب قابل داد و ستد در ارتباط با منابع آب حوضه ایتجارت  نیقوان -10

 طرح حوضه یاثربخش یابیو ارز شیپا يبرا يا برنامه -11

 بلندمدت داریپا برداشتحدود متوسط  -23 ماده

 داریـ کننـده سـطح مصـرف پا    منعکس دیبامدت بلند داریپا برداشتحد متوسط  کی
 باشد. ستیز طیمح

 درازمدت ممکن است تحت عنوان: داریپا برداشتحد متوسط  کی

 مقدار مشخص آب در سال، کی

محاسبه مقدار آب در سـال اسـتفاده    يکه ممکن است برا ییها روش گرید ای معادله
 شود،

 که اداره حوضه فکر کند مناسب است، مشخص شود. يگریهر روش د ای

 بلندمدت داریپا برداشتحدود متوسط  لیتعد شنهادیپ -الف23 ماده

 يبلندمـدت بـرا   داریپا برداشتحد متوسط  لیتعد شنهادیحوضه ممکن است پ طرح
 شده توسط اداره حوضه را مطرح کند. نییمقدار تع قیمنطقه خاص از طر کیمنابع آب 

 



 
 

 

 313 

 : قانون آب استرالیا5فصل  

 

 به عنوان اصالحات طرح حوضه يشنهادیپ يها لیتعد بیتصو -ب23 ماده

را در حـدود   لیچنـد تعـد   ایـ  کیـ است که اداره حوضه  یزمان يماده برا نیا بردرکا
 داده باشد. شنهادیمنطقه خاص پ کیمنابع آب  يبلندمدت برا داریپا برداشتمتوسط 

 موقت   برداشتتدارك  -24 ماده

دوره گـذار   کیمنطقه، فراهم کردن  کیمنابع آب  يموقت برا برداشتتدارك  هدف
حـد متوسـط   اسـت کـه     یدر مـواقع  يو اقتصاد یاثرات اجتماع يساز به منظور حداقل

اسـت کـه از    یبلندمدت مقدار آب نیانگیبلندمدت آن منبع آب کمتر از م داریپا برداشت
 آن منبع آب برداشت شده است.

 آب يو شور تیفیک تیریطرح مد -25 ماده

 :دیآب با يو شور تیفیک تیریمد طرح

 کند، ییشناسا نگیدارل يآب را در حوضه مار تیفیافت ک یاصل لی) دالالف

 منابع آب حوضه باشد. يآب برا يو شور تیفی) شامل اهداف کب

 که به آن اشاره شده است: يب، هدف شور1) بدون محدود کردن بند 2

 شود. يریگ کند که هدف در آن اندازه نییرا تع یمحل دیبا

در مـدت زمـان    دیـ کند که با نییرا تع یخاص يهدف از سطح شور کیاست  ممکن
 برآورده شود. یمشخص

 يشـورا  دییـ آب کـه مـورد تا   تیـ فیک یبه راهبرد مل دیبا ری) اداره آب حوضه و وز3
 توجه داشته باشد. یعیمنابع طب تیریمد رانیوز

 

 



 
 

 

 314 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 تجارت و انتقال آب نیقوان -26 ماده

 بپردازد: ریتجارت آب) ممکن است به موارد ز نی(قوان 22ماده  10 بند

 حاکم بر انتقال و تجارت حقوق آب قابل داد و ستد. نی) قوانالف

 .شوند یمبادله م ایآن، حقوق آب قابل داد و ستد منتقل  قیکه از طر ی) مقرراتب

 .شوند یمبادله م ایآن، حقوق آب قابل داد و ستد منتقل  قیکه از طر يندی) فرآپ

 انتقال حقوق آب قابل داد و ستد. ایو موانع در تجارت و  تیرفع محدود ای) اعمال ت

انتقـال   ایـ مبادلـه   جـه یمنبـع آب در نت  کیبرداشت از  ایدر استفاده  تی) محدودث
 حقوق آب قابل داد و ستد در رابطه با آن منبع آب.

بـر آن اسـاس   انتقال حقوق آب قابـل داد و سـتد    ایکه انواع خاص مبادله  ی) روشج
 .شود یانجام م

 ایکه ممکن است در آن حقوق آب قابل دادوستد قابل مبادله  ی) مشخصات مناطقچ
 انتقال باشد.

انتقـال حقـوق آب قابـل داد و     ایـ امکان مبادلـه   ي) در دسترس بودن اطالعات براح
 ستد.

 ) گزارش مبادله و انتقال حقوق آب قابل داد و ستد.خ

 اداره تیانتشار در وبسا يطرح حوضه برا -27 ماده

خـود   تیرا در وبسـا  حوضـه  يدر حـال اجـرا  از طـرح   يا نسخه دی) اداره حوضه با1
 منتشر کند.

 شـود،  یسـازمان حوضـه منتشـر مـ     تیمـاده در وبسـا   نیـ ا 1که در بنـد   ی) طرح2
 .شود یاصالح م یهرازگاه
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از برنامه حوضـه را   يا نسخه دیبا نی) در صورت اصالح طرح حوضه، سازمان همچن3
را کـه آن نسـخه از طـرح     يا خود منتشر کند و دوره تیبالفاصله قبل از اصالح در وبسا

 نشان دهد. تیاالجرا است، در وبسا آن الزم يحوضه برا

 ستیز طیمح تیریمد -پ قسمت

   ستیز طیآب مح نیطرح تام -28 ماده

 عبارتنداز: ستیز طی) محیآب (آبده نی) اهدف طرح تام1

 ست،یز طی) حفاظت از آب موجود محالف

 ست،یز طیمح يبرا شتریآب ب یابیباز يبرا يزیر ) برنامهب

 يشده بـرا  یابیباز یو آب اضاف ستیز طیآب موجود مح تیری) هماهنگ کردن مدپ
 .ستیز طیمح

 منظور: به

  نگ،یدار يدر حوضه مار یستیز طیمنابع مح ریو سا ها تاالب يای) حفاظت و احت

 جینتـا  ریبـه سـا   یابیوابسته به منابع آب حوضه و دسـت  یستیحفاظت از تنوع ز) ث
 .نگیدارل يدر حوضه مار یستیز طیمح

 را مشخص کند: ریموارد ز دیبا ستیز طیآب مح نی) طرح تام2

 يوابسته بـه آب در حوضـه مـار    يها ستمیاکوس يبرا یستیز طیمح ی) اهداف کلالف
 .نگیدارل

 یسـت یز طیبه اهداف محـ  یابیدر جهت دست شرفتیها، پ آن لهیکه به وس ی) اهدافب
 .شود یمطابق با بند الف مشخص م

  يشـده و آب نگهـدار   يزیـ ر آب برنامه يبرا ستیز طیمح تیریچارچوب مد کی) پ
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 .ستیز طیشده مح

به  نگیدارل يکه در حوضه مار یستیز طیمنابع مح ییشناسا يکه برا ییها ) روشت
 .شود یدارند، استفاده م ازین ستیز طیآب مح نیتام

اســتفاده از آب  يهــا تیــاولو نیــیتع يمــورد اســتفاده بــرا يهــا ) اصــول و روشث
 .ستیز طیمح

 ستیز طیآب مح نی) اصول مورد استفاده در تامج

طـرح   يدر اجرا یستیز طیآب مح رانیمرجع تعامل با دارندگان و مد -29 ماده

 ستیز طیآب مح نیتام

 تعامل کند: ریبا موارد ز ستیز طیآب مح نیطرح تام يدر اجرا دیبا سازمان

 ،ستیز طیآب مح محافظت کنندگان) الف

 ،یستیز طیمنابع مح انی) متصدب

 شده. يزیر برنامه یستیز طیآب مح رانی) مدپ

 ستیز طیآب مح نی) تاميبند برنامه (زمان -30 ماده

 دیـ شـده اسـت، با   هیـ ته سـت یز طیمحـ اهـداف برنامـه    يکـه در راسـتا   يا ) برنامه1
 آن برنامه مشخص کند. يرا برا یستیز طیمح يها تیاولو

 مطابقت داشته باشد. ستیز طیآب مح نیبا طرح تام دیبا ها تی) اولو2

 یستیز طیآب مح لیتحو يبرا یمرجع هماهنگ -31 ماده

 نیتـام  يها را مطابق با اهداف برنامه ستیز طیآب مح لیتحو تواند یحوضه م سازمان
 هماهنگ کند. ست،یز طیآب مح
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 شده ينگهدار یستیز طیو محاسبه آب مح ییمرجع شناسا -32 ماده

 يرا برا نگیدارل يشده در حوضه مار ينگهدار یستیز طیآب مح دیحوضه با سازمان
 و محاسبه کند. ییشناسا ،یهر سال مال

 طرح حوضه ریتاث -ت قسمت

 است يابزار قانونگذار کیطرح حوضه  -33 ماده

 ) طرح حوضه:1

 است،   يابزار قانونگذار کی) الف

 هیته ریتوسط وز کند، یم بیتصو 44طرح حوضه را طبق ماده  ریکه وز ي) در روزب
 .شود یم

 شده است: بیتصو ریطرح حوضه که توسط وز هی) اصالح2

 است. يابزار قانونگذار کی) الف

 .شود یم هیته ریتوسط وز کند، یم بیرا تصو هیحاصال ریکه وز ي) در روزب

 است. يابزار قانونگذار کیبرنامه حوضه توسط سازمان حوضه،  هی) اصالح3

 يدولـت مرکـز   يهـا  سـازمان  ریطرح حوضه بر اداره آب و سا ریتاث -34 ماده

 ایاسترال

خـود را   فیوظـا  دیـ با ایاسـترال  يدولت مرکـز  يها سازمان ری) سازمان حوضه و سا1
 شـود،   یاتیـ که طرح حوضه عمل یخود به طور مداوم و به روش اراتیانجام داده و از اخت

 استفاده کنند.

سازمان حوضه  اراتیو اخت فیدر مورد وظا 1از شک و شبهه، بند  يریجلوگ ي) برا2
 .شود یبخش اعمال نم نیتحت ا ریو وز
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 وضع شده است. 38ف ماده اهدا ياست که برا یمطابق با مقررات 1) بند 3

 ها و اشخاص سازمان ریطرح حوضه بر سا ریتاث -35 ماده

 رسـاخت یاپراتور ز کی ،یاتیسازمان عمل کیمسئوالن حوضه، سازمان حوضه،  تهیکم
 :دیبه آب نبا یدارنده حق دسترس کی ایو 

 رتیدر رابطه با منابع آب حوضه انجام دهند کـه بـا طـرح حوضـه مغـا      ی) اقدامالف
 داشته باشد.

داشـته باشـد، اجتنـاب     رتیکه عدم انجام آن با طرح حوضه مغا ی) از انجام اقدامب
 کنند. 

 )ی(عموم 35ماده  بر اساس قانون اساسیعملکرد  -36 ماده

 .کند یم لیتحم یالملل نیب يها نامه را به توافق يتعهد 35) ماده 1

 :کند یم لیتحم ریرا به موارد ز يتعهد 35) ماده 2

 1بر اساس قانون اساسی شرکت کی) در الف

 ریتـاث  بر اساس قـانون اساسـی  شرکت  کی يها تیکه بر فعال ي) در رابطه با رفتارب
 .گذارد یم

 طرح حوضه هیته هیرو -ث قسمت

 بیتصو يبرا ریآن به وز لیطرح حوضه و تحو هیمرجع ته -41 ماده

 هیـ طـرح حوضـه ته   کیـ بخش،  نیدر اسرع وقت پس از شروع ا دیحوضه با سازمان
 بدهد. ریبه وز بیتصو ياست، برا شده هیته 43که در ماده  يکرده و آن را همراه با سند

                                                            
1 Constituational coprporation 

 بر اساس قانون اساسی یک نوع شرکت خارجی، تجاري یا اقتصادي در استرالیا
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 طرح حوضه هیاداره آب در ته يها مشاوره -42 ماده

 تعامل کند: ریطرح حوضه با موارد ز هیدر ته دی) سازمان حوضه با1

 حوضه، يها التی) االف

 مقامات حوضه، تهی) کمب

 جامعه حوضه. تهی) کمپ

مشـاوره    ACCCاز  دیـ ، سـازمان با 22مـاده   10مندرج در بنـد   نیقوان هی) در ته2
 گرفته و آن را مورد توجه قرار دهد.

را انجـام   يگـر ید يهـا  طرح حوضه، مشـاوره  هی) سازمان حوضه ممکن است در ته3
 اطالعات را منتشر کند. نیمشاوره ا لیو به منظور تسه دیدهد و در صورت صالحد

 کند بیطرح حوضه را تصو تواند یم ریوز -44 ماده

 ریوز کند، یم ریوز میسازمان حوضه، طرح حوضه را تقد نکهیهفته پس از ا 12 ظرف
 :دیبا

 ) طرح حوضه را مالحظه کند.الف

آن را بـا مالحظـات و    ایـ کرده  بیکه هست تصو ی) طرح حوضه را به همان صورتب
 به سازمان حوضه برگشت دهد. يشنهادیاصالحات پ

خود به سازمان حوضه برگشـت   شنهاداتیطرح حوضه را به همراه پ ری) چنانچه وز2
 :دیدهد، سازمان حوضه با

 را مد نظر قرار دهد، شنهاداتی) پالف

 کند،  افتیدر شنهادهایرا در رابطه با پ ییها ) در صورت لزوم و ضرورت، مشاورهب

را همـراه بـا نظـرات سـازمان حوضـه در مـورد        نیگزیخه جـا نس ای) نسخه مشابه پ
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 کند، ریوز میتقد ر،یوز شنهاداتیپ

 ریـ وز میاز طرح حوضه را تقـد  يا سازمان حوضه نسخه نکهیهفته بعد از ا 6) ظرف 3
 :ریوز کند، یم

آن نسخه از طرح حوضه را به همـراه نظـرات ارائـه شـده توسـط سـازمان        دی) باالف
 حوضه، مالحظه کند.

از سـازمان حوضـه بخواهـد     ایرسانده  بیآن نسخه از طرح حوضه را به تصو دی) باب
 برگرداند. ریمجددا به وز بیدر آن نسخه انجام داده و جهت تصو یکه اصالحات

 اصالح طرح حوزه -ج قسمت

 طرح حوضه را آماده کند هیاصالح دیسازمان حوضه با -45 ماده

به همراه  بیتصو يکرده و آن را برا هیا تهطرح حوضه ر هیاصالح دیحوضه با سازمان
 کند. ریوز میتقد 47شده در ماده  هیسند ته

 طرح حوضه هیاصالح هیتعامل و مشورت توسط سازمان حوضه در ته -46ماده 

 :مشورت و تعامل کند ریطرح حوضه با موارد ز هیاصالح هیدر ته دیحوضه با سازمان

 حوضه، يها التی) االف

 مقامات حوضه، تهی) کمب

 جامعه حوضه. تهی) کمپ

 ACCCاز  دیـ ، سـازمان با 22مـاده   10منـدرج در بنـد    نیقوان هیاصالح هی) در ته2
 مشاوره گرفته و آن را مورد توجه قرار دهد.

را  يگـر ید يها طرح حوضه، مشاوره هیاصالح هی) سازمان حوضه ممکن است در ته3
اطالعـات را منتشـر    نیـ مشـاوره ا  لیو به منظور تسـه  دیانجام دهد و در صورت صالحد
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 کند.

 کند بیطرح حوضه را تصو هیاصالح تواند یم ریوز -48 ماده

 ریـ وز میطـرح حوضـه را تقـد    هیسازمان حوضه، اصالح نکهیهفته پس از ا 12 ظرف
 :دیبا ریوز کند، یم

 طرح حوضه را مالحظه کند. هی) اصالحالف

آن را بـا مالحظـات و    ایـ کـرده   بیکه هسـت تصـو   یرا به همان صورت هی) اصالحب
 به سازمان حوضه برگشت دهد. يشنهادیاصالحات پ

خود به سازمان حوضه  شنهاداتیطرح حوضه را به همراه پ هیاصالح ری) چنانچه وز2
 :دیبرگشت دهد، سازمان حوضه با

 را مد نظر قرار دهد، شنهاداتی) پالف

 کند،  افتیدر شنهادهایرا در رابطه با پ ییها ) در صورت لزوم و ضرورت، مشاورهب

را همـراه بـا نظـرات سـازمان حوضـه در مـورد        نیگزینسخه جـا  ای) نسخه مشابه پ
 کند، ریوز میتقد ر،یوز شنهاداتیپ

را  2موضـوع بنـد    هیاز اصـالح  يا سازمان حوضـه نسـخه   نکهیاسرع وقت پس از ا در
 :دیبا ریوز کند، یم ریوز میتقد

طرح حوضه را به همراه نظرات ارائه شده توسـط سـازمان    هیاصالح) آن نسخه از الف
 حوضه، مالحظه کند.

از سـازمان حوضـه    ایـ رسـانده   بیطرح حوضه را بـه تصـو   هی) آن نسخه از اصالحب
 برگرداند. ریمجددا به وز بیدر آن نسخه انجام داده و جهت تصو یبخواهد که اصالحات
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 ح حوضهطر يرماهویو غ یاصالحات جزئ -49 ماده

 بخش، مقررات ممکن است: نیمفاد ا رینظر از سا صرف

و  یاز اصالحات جزئـ  یکند که سازمان حوضه ممکن است نوع خاص ینیب شی) پالف
 را در طرح حوضه اعمال کند. يرماهویغ

 ) روند انجام آن اصالحات را فراهم کند.ب

 طرح حوضه یبررس -چ قسمت

ـ وز يطرح حوضه بـه شـورار   راتیدر مورد تاث دیالف) سازمان با 49 ماده  رانی

 مشاوره دهد نگیدارل يحوضه مار

طرح حوضه بـه   راتی، در مورد تاث2020سال  انیاز پا شیتا پ دی) سازمان حوضه با1
 مشاوره دهد. نگیدارل يحوضه مار رانیوز يشورا

 سازمان قرار دهد. تیمشاوره را در وبسا نینسخه از ا کی دی) سازمان حوضه با2

 و مرور طرح حوضه یبررس -50 ماده

 شود. یبار بررس کیسال  10به صورت منظم و هر  دیحوضه با طرح

 يهـا  الـت یاز ا کیـ هر ایـ  ریوز يطرح حوضه ممکن است از سو یبررس ن،یبر ا عالوه
 حوضه درخواست شود.

 ریوز اریکرده و آن را در اخت هیطرح حوضه ته یاز بررس یگزارش دیحوضه با سازمان
حوضـه قـرار    يهـا  الـت یاز ا کیـ هر ریوز اریاز آن را در اخت يا نسخه نیقرار دهد. همچن

 دهد.
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 سازمان باید سند توصیفی تهیه کند -51ماده 

کاربرد این ماده براي زمانی است که سازمان حوضه، طرح حوضه را مورد بازبینی ) 1
 دهد. رار میق

در ارتبـاط بـا بـازبینی     سند توصـیفی  یک در تهیه ) براي این منظور، سازمان باید2
 با موارد زیر مشورت کند:طرح حوضه، 

 ت حوضه،  لالف) ایا

 ب) کمیته مقامات حوضه، 

 پ) کمیته جامعه حوضه.

 هاي بیشتري نیز انجام دهد. ه صالح بداند، مشورتتواند در صورتی ک ) سازمان می3

 ا مورد توجه قرار دهد.ترین مسائل مربوط به بازبینی ر مهم ) سند توصیفی باید4

 ) سازمان باید سند توصیفی را در وبسایت خود منتشر کند.5

 ) سازمان حوضه باید:6

 هاي حوضه مربوطه ارسال کند. زراي ایالتالف) یک نسخه از سند توصیفی را براي و

عالم نظر در مورد بـازبینی طـرح حوضـه دعـوت     اهاي حوضه در رابطه با  ایالتب) از 
 نماید.

 هاي حوضه فرصت دهد. تهفته به ایال 12حداقل براي اعالم نظر، پ) 

 ه باید:) سازمان حوض7

 منتشر کند.در مورد بازبینی طرح  نظر عمومی اعالمنامه  الف) یک دعوت

 فرصت دهد.از شروع دوره مشورت پس هفته  12براي اعالم نظر، حداقل ب) 

 شود:به طرق زیر منتشر باید  7نامه موضوع بند  ) دعوت8
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 الف) در روزنامه رسمی، 

 هاي کثیراالنتشار هر ایالت حوضه، ب) در روزنامه

 پ) در وبسایت سازمان حوضه.

 نامه در روزنامه رسمی محاسبه خواهد شد. شروع دوره مشورت از زمان انتشار دعوت

 باید شامل موارد زیر باشد: 7نامه موضوع بند  ) دعوت9

 ،توصیفی سندبه  اشخاص الف) چگونگی دسترسی

 ،ب) یک آدرس فیزیکی و یک آدرس ایمیل براي ارسال نظرات اشخاص

 پ) مهلت زمانی براي دریافت اظهارنظر،

نظـرات دریافـت شـده در وبسـایت سـازمان حوضـه       که رسانی در مورد این اطالع ت)
 .کرده باشدنظردهنده خالف آن را درخواست که شخص  منتشر خواهد شد؛ مگر این

را در وبسایت سـازمان   7و  6شده در بندهاي  ه باید نظرات دریافت) سازمان حوض10
 منتشر کند.

را مـورد توجـه    7و  6شـده در بنـدهاي    ) سازمان حوضه باید تمام نظرات دریافت11
 قرار دهد.

 انجامدیو مرور طرح حوضه ممکن است به اصالح آن ب یبررس -52 ماده

قـانون، سـازمان    نیـ ا 50طرح حوضه بر اسـاس مـاده    یپس از مرور و بررس چنانچه
اصالح است، سازمان حوضه ممکن است بـر   ازمندیحوضه متقاعد شود که طرح حوضه ن

 ریـ وز لیـ تحو بیتصـو  ياز طرح حوضه آماده کرده و بـرا  هیاصالح کی، 45اساس ماده 
 دهد.

  



 
 

 

 325 

 : قانون آب استرالیا5فصل  

 

 طرح حوضه یساالنه اثربخش لیتحل -ح قسمت

 طرح حوضه یساالنه اثربخش لیتحل -الف 52 ماده

 لیطرح حوضه را تحل یاثربخش زانیم ،یهر سال مال انیدر پا دی) سازمان حوضه با1
 کند.

گـزارش   کیـ  ،یسال مال انیظرف حداکثر شش ماه پس از پا دی) سازمان حوضه با2
 کند. ریوز میطرح حوضه را تقد یاثربخش زانیم لیمکتوب از تحل

نسخه  کیطرح حوضه،  یاثربخش لیگزارش تحل افتیروز پس از در 15 دیبا ری) وز3
 مجلس دهد. لیاز آن را تحو

 نـگ یدارل يه مـار ضـ حو رانیوز يشورا گرید يبه اعضا دینسخه از گزارش با کی) 4
 داده شود. زین

 مناطق خاص يمنابع آب برا يها طرح -2 بخش

 مقدمه -الف قسمت

 ساده شده یطرح کل -53 ماده

 .دهد یبخش را نشان م نیساده شده از ا یطرح کل کیماده  نی) ا1

طرح منابع آب در نظـر گرفتـه    کیهر منطقه از برنامه منابع آب،  ي) قرار است برا2
 شود.

منطقه برنامـه   ياز حوضه برا التیا کیطرح منابع آب را که توسط  کی دیبا ری) وز3
 کند. دییشده است، تا هیآب ته

 يطرح منابع آب را که توسط سازمان حوضه بـرا  کیممکن است  ریمتناوبا، وز ای) 4
 کند. بیشده است، تصو هیمنطقه برنامه منابع آب ته
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 منابع آب يها طرح -ب قسمت

 مناطق يمنابع آب برا يها طرح -54 ماده

طرح منابع آب در نظر گرفتـه   کیهر منطقه از برنامه منابع آب،  ياست برا مقرر) 1
 شود.

آن کـه   ای افتهیاعتبار  ریتوسط وز 63آن باشد که در ماده  دیبا ای) طرح منابع آب 2
 شود.یم بیتصو ریتوسط وز 69در ماده 

 :ابدی یاعتبار م ریتوسط وز 63طرح منابع آب که بر اساس ماده  کی) 3

 .شود یاالجرا نم قانون الزم نیاهداف ا يبرا ر،یتوسط وز بی) قبل از تصوالف

برساند، از نظر  بیبه تصو 69منطقه تحت ماده  يبرنامه منابع آب را برا ریوز) اگر ب
 .شود یم ریتاث یقانون ب نیا

 طرح منابع آب يمحتوا -55 ماده

 منابع آب منطقه باشد. تیریشامل مد دیمنطقه، با کی يطرح منابع آب برا کی

مطابقـت داشـته    ریـ با برنامه حوضه مربوطه از جمله در مـوارد ز  دیمنابع آب با طرح
 باشد:

 منابع آب، يها ) الزامات برنامهالف

 کیـ  يبـرا  ایمنابع آب منطقه  يساالنه بلندمدت برا برداشت تی) هرگونه محدودب
 بخش خاص از آن منابع آب.

که  یچارچوب قانون دیانطباق طرح منابع آب با طرح حوضه مربوطه، با نیی) در تعپ
 .ردیمورد توجه قرار گ کند، یمبرنامه منابع آب در آن عمل 
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 منابع آب يها برنامه هیو ته یاعتبارسنج يبرا یکل یمبان -56 ماده

خود، در رابطه با برنامـه   فیو انجام وظا اراتیدر اعمال اخت ری) سازمان حوضه و وز1
 توجه داشته باشند: ریبه موارد ز دیمنطقه با يمنابع آب برا

 ) طرح حوضه، الف

 طرح منابع آب با طرح حوضه. يسازگار زانی) مب

 .ردیاز طرح حوضه مورد استفاده قرار گ نسخه یک )2

 شوند. یحوضه اعتباربخش يها التیشده توسط ا هیمنابع آب ته يها ) برنامه3

 سازمان حوضه توجه کند. يها هیبه توص ری) وز4

 طرح منابع آب ریتاث -پ قسمت

 است یابزار قانون کی 69تحت ماده  شده بیطرح منابع آب تصو -57 ماده

 شده: بیتصو 69که تحت ماده  یمنابع آب طرح

 است،   يابزار قانونگذار کی) الف

 هیـ ته ریـ توسـط وز  کنـد،  یمـ  بیتصـو  69طرح را طبق مـاده   ریکه وز ي) در روزب
 .شود یم

 ایاسترال يها سازمان ریطرح منابع آب بر سازمان حوضه و سا ریتاث -58 ماده

خـود را   فیوظـا  دیـ با ایاسـترال  يدولت مرکـز  يها سازمان ریسازمان حوضه و سا) 1
 یاتیـ کـه طـرح منـابع آب عمل    یخود به طور مداوم و به روشـ  اراتیانجام داده و از اخت

 استفاده کنند. شود، 

سازمان حوضه  اراتیو اخت فیدر مورد وظا 1از شک و شبهه، بند  يریجلوگ ي) برا2
 .شود یبخش اعمال نم نیتحت ا ریو وز
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 ها و اشخاص سازمان ریبر سا منابع آبطرح  ریتاث -59 ماده

 رسـاخت یاپراتور ز کی ،یاتیسازمان عمل کیمسئوالن حوضه، سازمان حوضه،  تهیکم
 :دیبه آب نبا یدارنده حق دسترس کی ایو 

 رتیدر رابطه با منابع آب حوضه انجام دهند که با طـرح منـابع آب مغـا    ی) اقدامالف
 داشته باشد.

 یداشته باشد، کوتـاه  رتیکه عدم انجام آن با طرح منابع آب مغا ی) از انجام اقدامب
 کنند.

 ها حوضه يها منابع آب توسط دولت يها به طرح یاعتبار بخش -ت قسمت

 حوضه يها التیمنابع آب توسط ا يها به طرح یاعتبار بخش -63 ماده

 :دیحوضه با التیا کی) 1

حوضه واقـع شـده    التیمنطقه که در ا کی يبرا يشنهادیطرح منابع آب پ کی) الف
 به سازمان حوضه ارائه کند. را است

اعتبـار دادن بـه    يمنابع آب را بـرا  يشنهادی) از سازمان حوضه بخواهد که طرح پب
 بدهد. ریوز

واقع شده باشد، طـرح   يگریحوضه د التیطرح منابع آب در محدوده ا) اگر منطقه 2
 شود. هیته التیبا مشورت با آن ا دیبا يشنهادیپ

 :دی) سازمان حوضه با3

 .ردیمنابع آب را در نظر بگ يشنهادی) طرح پالف

منـابع آب   يشـنهاد یعدم اعتبار طـرح پ  ایدر مورد اعتبار  ریوز يبرا ییها هی) توصب
 کند. هیته
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 کند. ریوز میرا تقد ها هیمنابع آب و توص يشنهادیطرح پ )پ

 :ریبدهد، وز ریرا به وز 3بند  يها هی) اگر سازمان حوضه طرح منابع آب و توص4

 را مد نظر قرار دهد. ها هیمنابع آب و توص يشنهادیطرح پ دی) باالف

 کار را انجام ندهد. نیا ای دهیطرح را اعتبار بخش تواند ی) مب

 دییـ آن را تا دیـ در صورت مطابقت طرح منابع آب با طرح حوضه مربوطه، با ری) وز5
 کند.

 طرح: یعدم اعتباربخش ای یبر اعتبار بخش یمبن ریوز می) تصم6

 به صورت مکتوب باشد. دی) باالف

 است. يابزار قانونگذار کی) ب

 مدت اعتبار -64 ماده

 :شود یم منقضی ریز يها طرح منابع آب در زمان ) اعتبار1

 اثر طرح منابع آب متوقف شود. زمانی که) الف

 دوره سه ساله پس از اصالح طرح حوضه. انی) پاب

 نیـ ا دیـ کند. تمد دیرا تمد 1مدت زمان سه سال ذکر شده در بند  تواند یم ری) وز2
 به صورت مکتوب باشد. دیمدت زمان با

 باشد. 1سال از دوره سه ساله بند  کیاز  شتریب دینبا 2در بند  دی) تمد3

که قـبال   يا دوره يبرا ایدوره  انیپس از پا تواند ینم 2دوره تحت بند  کی دی) تمد4
 .ردیشده است، صورت پذ دیتمد
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 منابع آب معتبر يها اصالحات برنامه یاعتباربخش -65 ماده

بـه   هیکـه اصـالح   ی، تـا زمـان  63طرح منابع آب معتبر تحت مـاده   کی هی) اصالح1
قانون  نیاهداف ا يبرا ریاعتبار نداشته باشد، فاقد هرگونه تاث 66ماده  ایماده  نیا لهیوس

 است.

 :دیحوضه با التی) ا2

منطقه طـرح   يبرا 63طرح منابع آب را که به موجب ماده  يشنهادیپ هی) اصالحالف
 دولت قرار دهد. اریمنابع آب معتبر است، در اخت

 ریوز میتقد یاعتباربخش يرا برا يشنهادیپ هیوضه بخواهد تا اصالح) از سازمان حب
 کند.

 :دی) سازمان حوضه با3

 .ردیمنابع آب را در نظر بگ يشنهادی) طرح پالف

منـابع آب   يشـنهاد یعدم اعتبار طـرح پ  ایدر مورد اعتبار  ریوز يبرا ییها هی) توصب
 کند. هیته

 کند. ریوز میرا تقد ها هیمنابع آب و توص يشنهادی) طرح پپ

را بـه   3بنـد   يها هیطرح منابع آب و توص يشنهادیپ هی) اگر سازمان حوضه اصالح4
 :ریبدهد، وز ریوز

 را مد نظر قرار دهد. ها هیو توص هیاصالح دی) باالف

 کار را انجام ندهد. نیا ای دهیرا اعتبار بخش هیاصالح تواند ی) مب

 کند. دییآن را تا دیبا طرح منابع آب، با هیدر صورت مطابقت اصالح ری) وز5

 :هیاصالح یعدم اعتباربخش ای یبر اعتبار بخش یمبن ریوز می) تصم6
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 به صورت مکتوب باشد. دی) باالف

 است. يابزار قانونگذار کی) ب

منـابع آب   يهـا  برنامـه  يرمـاهو یغ ای یاصالحات جزئ یاعتباربخش -66 ماده

 معتبر

 ) اگر:1

 اصالح شود و  تصویب شده 63طرح حوضه که تحت ماده  کی) الف

 و شود یبخش در مورد آن اعمال م نیکه ا باشد یاز نوع هی) اصالحب

روز پس از انجام، به سـازمان حوضـه    14حوضه مربوطه اصالحات را ظرف  التی) اپ
 ،اطالع دهد

تحت ماده  هیاصالح شود، یکه اخطار ذکر شده در بند پ به سازمان داده م یزمان در
 .شود یمعتبر شناخته م 65

 کند. دیپ را تمد1) سازمان ممکن است مدت زمان ذکر شده در بند 2

طـرح منـابع آب    هیدر تهحوضه  التیا به سازمان حوضه ممکن است -67 ماده

 کمک کند

 هیاصـالح  ایبرنامه منابع آب  هیدر تهحوضه  التیا کیبه حوضه ممکن است  سازمان
 به آن مشاوره دهد. ایکمک کرده  آن
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شده توسط  بیشده توسط اداره و تصو تهیهمنابع آب  يها طرح -ث قسمت

 ریوز

از سازمان حوضه درخواست کند که طرح منـابع آب را   تواند یم ریوز -68 ماده

 کند هیته

 کیـ  ياز سازمان حوضه درخواست کند که طـرح منـابع آب را بـرا    تواند یم ری) وز1
 کند؛ اگر: هیمنطقه ته

 برآورده شود. 5 ای، 4، 3، 2 ي) بندهاالف

 برآورده شود. 3) الزامات بخش ب

که منطقه طرح منـابع آب    حوضه ی ازالتیکه ا شود یبرآورده م یبند در صورت نی) ا2
 در آن واقع شده است، طرح منابع آب را به سازمان حوضه ندهد.

 که: شود یبرآورده م یبند در صورت نی) ا3

طـرح   کیـ که منطقه طرح منابع آب در آن واقع شـده اسـت،    حوضه ی ازالتی) االف
 به سازمان حوضه بدهد. 63منطقه تحت ماده  يمنابع آب برا

با  يعدم سازگار لیکه به طرح منابع آب به دل ردیبگ میتصم 63تحت ماده  ری) وزب
 طرح حوضه، اعتبار نبخشد.

 که: شود یبرآورده م یبند در صورت نی) ا4

 باشد، افتهیمنطقه اعتبار  يطرح منابع آب برا کی 63) تحت ماده الف

منـابع  توسط خـود طـرح    ای یالتیآب ا تیریقانون مد کی) طرح منابع آب توسط ب
 شده باشد. یآب بررس

 کند. هیطرح حوضه، اصالح طرح منابع آب را توص یبررس جهی) نتپ
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طرح منـابع آب را در   هیکه منطقه در آن واقع شده است، اصالح  حوضه ی ازالتی) ات
 زمان معقول به سازمان حوضه ارائه ندهد. کی

 که: شود یبرآورده م یبند در صورت نی) ا5

 معتبر باشد. 63 مادهمنطقه تحت  يطرح منابع آب برا کی) الف

 .باشداز طرح منابع آب موجود  یبررس کی) ب

 کند. شنهادیطرح حوضه، اصالح طرح منابع آب را پ ی) گزارش بررسپ

از  هیاصالح کی 65که منطقه در آن واقع شده است، تحت ماده  حوضه ی ازالتی) ات
 دهد. لیطرح منابع آب به سازمان حوضه تحو

با  يعدم سازگار لیکه به طرح منابع آب به دل ردیبگ میتصم 63تحت ماده  ری) وزث
 طرح حوضه، اعتبار نبخشد.

منطقـه   کی ياز سازمان حوضه درخواست کند که طرح منابع آب را برا ری) اگر وز6
 :دیکند، سازمان حوضه با هیماده ته نیا 1تحت بند 

منطقـه   يطـرح منـابع آب بـرا    کی نامه، نیمشخص شده در آئ ندی) بر اساس فرآالف
 کند. هیته

 کند. ریوز میتقد بی) طرح منابع آب را جهت تصوب

کـه   حوضه ی ازالتیا نیقوان تبه الزاماطرح منابع آب  هیدر ته دی) سازمان حوضه با7
 منطقه طرح منابع آب در آن واقع شده است، توجه کند.

 کند بیطرح منابع آب را تصو تواند یم ریوز -69 ماده

، طـرح  68مـاده   6ب بنـد   ربنـد یسازمان حوضه تحـت ز  نکهیروز پس از ا 60 ظرف
 :دیبا ریوز کند، یم ریوز میمنطقه تقد کی يمنابع آب را برا
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 کند.) طرح منابع آب را مالحظه الف

خـود آن را جهـت انجـام     شنهاداتیهمراه با پ ایکرده  بی) طرح منابع آب را تصوب
 اصالحات به سازمان حوضه بازگرداند.

خود به سازمان حوضـه برگردانـد،    شنهادهایطرح منابع آب را همراه با پ ری) اگر وز2
 :دیسازمان حوضه با

 ) را مد نظر قرار دهد.شنهادهای(پ ها هی) توصالف

و  شـنهاها یالزم را در ارتباط با پ يها موارد لزوم و ضرورت، تعامالت و مشورت ) درب
 انجام دهد. ریوز يها هیتوص

طرح منابع آب را به همراه نظرات سازمان حوضه  نیگزینسخه جا ای) نسخه مشابه پ
 کند. يو میتقد ر،یوز يشنهادهایدر مورد پ

هـا و   مشـورت  نیـ نحوه ارجاع به ا ،یافتیکند که هرگونه مشورت در هیته ي) سندت
 دیـ در آن ق ر،یـ شده بـه وز  لیها در نظرات سازمان و نسخه تحو مشورت نیا ریتاث زانیم

 شده باشد.

نسخه از طرح منابع آب ذکر شـده   کیسازمان حوضه  نکهیروز پس از ا 30) ظرف 3
 :دیبا ریکرد، وز ریوز میرا تقد 2در بند 

 سازمان حوضه را مالحظه کند. ) نسخه طرح منابع آب و نظراتالف

به صورت مکتوب از سازمان  نکهیا ایکرده  بی) آن نسخه از طرح منابع آب را تصوب
 لیـ تحو ریـ بـه وز  بیحوضه بخواهد که اصالحات الزم را انجام داده و آن را جهـت تصـو  

 دهد.

 69تحت ماده  شده بیدوره طرح تصو -70 ماده

 ي دوره انیـ شـده اسـت، تـا پا    بیقـانون تصـو   نیا 69که تحت ماده  یمنابع آب طرح



 
 

 

 335 

 : قانون آب استرالیا5فصل  

 

 اعتبار است. يمشخص شده در طرح منابع آب دارا

 یده تعهدات گزارش -ج قسمت

 حوضه التیا یده تعهدات گزارش -71 ماده

 کیـ  يآب بـرا  يدوره حسابدار انیماه پس از پا 4ظرف مدت  دیحوضه با التیا کی
 شـود،  یمـ  ریـ گزارش مکتوب را که شامل موارد ز کیحوضه،  التیمنطقه منابع آب در ا

 سازمان حوضه کند: میتقد

 آب. ي) مقدار آب در دسترس از منابع آب منطقه در طول آن دوره حسابدارالف

 ي) مقدار آب مجاز قابل برداشت از منابع آب منطقـه در طـول آن دوره حسـابدار   ب
 آب.

 يدر طـول آن دوره حسـابدار  از منابع آب منطقه  ی) مقدار آب برداشت شده واقعپ
 آب.

آب انجام شده در رابطه با منابع آب منطقـه در طـول آن دوره    صیتخص اتی) جزئت
 آب. يحسابدار

حوضـه   الـت یا نیتحت قـوان  ایحوضه  التیاتخاذ شده توسط ا ماتیتصم اتی) جزئث
آب، برداشت آب را از منابع آب در منطقـه مجـاز کـرده     يکه در طول آن دوره حسابدار

 است.

مبادله و انتقال حقوق آب قابل داد و ستد منابع آب در منطقه، به منطقه  اتی) جزئج
 آب. ياز منطقه، در طول آن دوره حسابدار ای

منـابع آب   يسـاالنه بلندمـدت بـرا    برداشـت  تیانطباق با هرگونه محدود یابی) ارزچ
حوضـه   الـت یکـه توسـط آن ا   یاز منابع آب آن منطقه بـه روشـ   یبخش خاص ایمنطقه 

 مشخص شده است.
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 ایـ منـابع آب منطقـه    يساالنه بلند مدت برا برداشت تیکه با محدود ی) در صورتح
 الـت یکـه ا  یاز منابع آب آن منطقه مطابقت نداشته باشد، هرگونـه اقـدام   یبخش خاص

 در جهت انطباق آن انجام دهد. دیحوضه با

 کند.   دیگزارش را تمد نیرت مکتوب مهلت ارسال ابه صو تواند ی) سازمان حوضه م2

 شود یط دیاز هرگونه اقدام با شیکه پ يا هیرو -3 بخش

 بخش نیحدود ا -72 ماده

 يبـرا  ریـ وز اریـ کـه قبـل از اعمـال اخت    کنـد  یمـ  ینـ یب شیرا پ یبخش روش نی) ا1
 دنبال شود. دیمنطقه از سازمان حوضه با کیطرح منابع آب  هیدرخواست ته

 است. يا مرحله اریهمان اخت اریاخت نی) ا2

 لت حوضه، ایالتی است که تحت تاثیر طرح است.امنظور از ای) 3

 شود یط يا مرحله اریز اعمال اختا شیپ دیکه با يا هیرو -73 ماده

 است: ریبه طور خالصه شامل موارد ز هیرو نیا

مـذاکره   ریحوضه تحت تاث التیبا ا تیبا حسن ن دیابتدا با ری: وزتیبا حسن ن مذاکره
 .کند 

صـادر   هیـ اخطـار اول  کیـ  ر،یـ توسـط وز  يا مرحله اریاز اعمال اخت شی: پهیاول اخطار
 .شود یم

 .کند یحوضه انتخاب شده است، وساطت م التیو ا ریکه توسط وز ی: شخصوساطت

حوضـه مربوطـه صـادر     الـت یا ریبه وز ریاز طرف وز یاخطار رسم کی: یرسم اخطار
 .شود یم
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بـه   توانـد  یم ریحوضه تحت تاث التی: ایبه اخطار رسم ریحوضه تحت تاث التیا پاسخ
 اخطار پاسخ دهد. نیا

 یبـه اخطـار رسـم    ریحوضه تحت تـاث  التیکه ا ی: در صورتيریگ میتصم يبرا اخطار
بـر   یمبنـ  هیـ اخطار کیـ متقاعدکننـده نباشـد،    ریـ وز يهـا بـرا   پاسخ آن ایپاسخ ندهد، 

 .شود یارسال م ریحوضه تحت تاث التیا يبرا ریوز ياز سو يریگ میتصم

 ریـ مراحـل، وز  نیـ شـدن تمـام ا   ی: در صورت طيا مرحله اریاعمال اخت يبرا میتصم
 کند. اریاعمال اخت تواند یم

 

 به آب یخطرات مرتبط با کاهش دسترس صیتخص -4 بخش

 برداشت تیاز کاهش محدود یخطرات ناش -الف قسمت

 شده ساده یطرح کل -74 ماده

 قسمت است. نیساده شده از ا یماده طرح کل نی) ا1

منطقه کاسته  کیمنابع آب  يبلندمدت برا داریپا برداشت نیانگیکه از م ی) هنگام2
 .کند یم نییکاهش تع نیرا از ا ها التیطرح حوضه سهم ا شود، یم

 تا: کند یتالش م ایدولت استرال) 3

 کند. تیریمدمجوز را بر دارندگان  ها التیسهم ا ری) تاثالف

آب  صیاز کـاهش تخصـ   مجـوز کـه دارنـدگان    ابـد ی نانیبردارد تا اطم ییها ) گامب
 .نندیب ینم بیآس

مانند  ییها بیبا آس مجوزدارنده  ا،یدولت استرال يها تالش رغم یکه عل ی) در صورت4
 کند. افتیدر غرامتبابت آن  تواند یمواجه است، دارنده حق م صیو تخص انیکاهش جر
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ـ پا برداشـت  نیانگیم کاهش از را ها التیا سهم دیبا حوضه طرح -75 ماده  داری

 کند نییتع مدت بلند

برداشت پایدار بلندمدت براي یک منطقه کاهش یابـد، طـرح    در صورتی که میانگین
 حوضه باید موارد زیر را مشخص کند:

 ) مقدار کاهش،الف

 هاي دولت اتفاق افتاده است، مقداري از کاهش که در نتیجه سیاستب) 

سـطح پایـدار منـابع آب    مقداري از کاهش که در نتیجه افزایش آگاهی در مورد پ) 
 حوضه است،

شـت پایـدار   از کاهش که سهم دولـت اسـترالیا از کـاهش میـانگین بردا    مقداري ت) 
 بلندمدت است.

 کاهش برداشت   در ایدولت استرال سهم تیریمد -76 ماده

، سـهم دولـت اسـترالیا را از کـاهش میـانگین      75طرح حوضـه تحـت مـاده    چنانچه 
آنگـاه  مدت در یک منطقه یا بخشی از یـک منطقـه مشـخص کنـد،     برداشت پایدار بلند

 دولت استرالیا:

و  دارنـدگان مجـوز  الف) باید تالش کنـد تـا تـاثیر کـاهش میـانگین برداشـت را بـر        
 داران مدیریت کند. حقابه

داران از کـاهش تخصـیص یـا کـاهش      و حقابـه  جوزدارندگان مب) اطمینان یابد که 
متضـرر  در نتیجه کاهش میانگین برداشت توسـط دولـت اسـترالیا    ضمانت تخصیص آب 

 شوند. نمی
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 داران حقابه و ازیامت صاحبان به غرامت پرداخت -77 ماده

دار) در شرایط زیـر مسـتحق دریافـت غرامـت      یا حقابه دارنده مجوزیک شخص () 1
 است:

 برخوردار باشد. آب در منطقه طرح حوضه دریافت مجوزیک  ازالف) 

 ب) یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

 باشد؛ 2007ژانویه  25مربوط به قبل از  مجوز صدورتاریخ  -

 ؛در قالب طرح منابع آب حوضه صادر شده باشد مجوز -

آب  یا پیش از آن و قبـل از تصـویب طـرح منـابع     2007ژانویه  25مجوز در تاریخ  -
بـیش از انـدازه   حوضه صادر شده باشد و وزیر کتبا اعالم کند که منابع آب در آن زمـان  

 تخصیص نیافته است.

 داده باشد: یکی از شرایط زیر رخ پ)

 تخصیص آب نسبت به مجوز صادر شده کاهش یافته باشد؛ -

 ضمانت تخصیص آب بر اساس مجوز کاهش یافته باشد. -

صیص آب یا کاهش در ضمانت تخصیص آب، در نتیجه کـاهش در  ت) کاهش در تخ
   در منابع آب منطقه یا بخشی از آن رخ داده باشد. میانگین برداشت پایدار بلندمدت

توسط دولت استرالیا ث) کل یا بخشی از کاهش در میانگین برداشت پایدار بلندمدت 
 اتفاق افتاده باشد.

در نتیجـه کـاهش برداشـت بـر     چنانچه یک دارنده مجوز ادعاي دریافت غرامـت  ) 2
 اساس این ماده را داشته باشد، وزیر باید:

در  صورتی که متقاعد شود که شخص داراي مجوز مستحق دریافـت غرامـت   الف) در
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 :است نتیجه کاهش برداشت بر اساس این ماده

 کند؛ تایید در نتیجه کاهش برداشت پرداخت غرامت به دارنده مجوز را  -

 کند. میزان غرامت قابل پرداخت به دارنده مجوز را تعیین  -

اي مجوز مستحق دریافـت غرامـت در   ب) در صورتی که متقاعد نشود که شخص دار
یـد  تای به دارنده مجوز رانتیجه کاهش برداشت بر اساس این ماده است، پرداخت غرامت 

 نکند.

 شود: مت قابل پرداخت به صورت زیر تعیین می) مقدار غرا3

 الف) ابتدا مقدار کاهش در ارزش بـازار دارنـده مجـوز کـه در نتیجـه کـاهش میـزان       
 گردد؛ تخصیص یا کاهش در ضمانت تخصیص بوده است، محاسبه می

در نتیجه سـهم  شود که چه مقدار از این کاهش ارزش بازار  ب) در ادامه محاسبه می
 دولت استرالیا از کاهش تخصیص یا ضمانت تخصیص اتفاق افتاده است.

منـابع   یمـوقت  ای یانتقال طرح انیقسمت در زمان پا نیاز ا استفاده -78 ماده

 آب

یـک طـرح    طرح حوضه در حال اجرا بوده و ربرد این ماده براي زمانی است که) کا1
 در جریان باشد. براي منطقه مورد نظرانتقالی یا موقتی منابع آب 

از منابع آب حوضه براي ) طرح حوضه باید حدود میانگین بلندمدت کمیت آبی که 2
 تقاعد شود کـه ایـن مقـدار   سازمان باید مهر منطقه قابل برداشت است را مشخص کند. 

 عملی خواهد شد. فورا طرح انتقالی یا موقتی منابع آب آغازپیش از 

 مقررات -79 ماده

هاي موضوع ماده  مقررات ممکن است مواردي را ارائه دهند که در دریافت غرامت) 1
 ننده باشد.ک الزم یا کمک 77
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 شوند: درنظر گرفتهتواند براي موارد زیر  این مقررات می) 2

 ادعاي خود را مطرح کند؛ 77الف) چگونه یک شخص بر اساس ماده 

 باید ادعاي خود را مطرح کند؛ ب) مهلت زمانی که طی آن شخص

 کننده باید براي اثبات ادعاي خود ارائه کند؛ پ) اطالعاتی که شخص مطالبه

 شده طی شود؛ اي که باید براي بررسی ادعاي مطرح رویهت) 

 شده؛ مرتبط با ادعاي مطرح وش محاسبه مقدار کاهش در تخصیص آبث) ر

 ج) روش محاسبه تغییر در ارزش بازار دارنده مجوز.

 در طرح حوضه گرید راتییاز تغ یخطرات ناش -ب قسمت

 ساده شده یطرح کل -80 ماده

 قسمت است. نیساده شده از ا یماده طرح کل نی) ا1

آب در  صیتخصـ  ضـمانت در  رییـ در طـرح حوضـه بـه تغ    رییتغ کیکه  ی) هنگام2
کرده و  ییرا شناسا رییتغ نیطرح حوضه ا شود، یمنطقه منجر م کیارتباط با منابع آب 

 .کند یمشخص م رییتغ نیدر ا ایاسترال يها التیسهم ا

 :ای) دولت استرال3

بـر   ضـمانت  نیبالقوه ا رییمختلف را از تغ يها التیسهم ا ریتا تاث کند ی) تالش مالف
 کند. تیریمد مجوزدارندگان 

 مجـوز بـر داردنـدگان    يریبالقوه تـاث  رییتغ نیرا بردارد تا ا ییها ) ممکن است گامب
 نداشته باشد.  

 رییـ هنـوز از تغ  مجـوز دارنـده   ا،یدولـت اسـترال   يها تالش رغم یکه عل ی) در صورت4
مشـخص باشـد،    رییـ تغ نیاز ا ها التیو سهم ا ندیبب بیآب آس صیتخص يریپذ نانیاطم
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 کند. افتیبابت آن خسارت در تواند یم مجوزدارنده 

 آب دیخر تریگالیگ 1500سقف  -5 بخش

 آب دیخر تریگالیگ 1500سقف  -ب 85 ماده

آب  دیـ شده تحـت قـرارداد خر   يداریآب خر يبرا يتریگالیگ 1500 تیمحدود کی
 وجود دارد.

  

 ستیز طیمح ژهیآب و -الف الف 2 فصل

 فصل نیهدف ا -الف الف 86 ماده

است که توسـط طـرح    یستیز طیو آثار مثبت مح دیفوا شیقسمت افزا نی) هدف ا1
 :  شود یم یبانیپشت زین لیو تحت موارد ذ دیآ یبه دست م زیحوضه آبر

 نگیدارل يدر حوضه مار یستیز طیمنابع مح یابی) حفاظت و بازالف

بـر   کـه  يطـور  بـه  زیـ وابسـته بـه منـابع آب حوضـه آبر     یسـت ی) حفاظت از تنوع زب
 اثرگذار باشد. ایاسترال يدولت مرکز يها نامه توافق

 ریـ ز يهـا  بـه روش  تـوان  یرا مـ  یستیز طی، آثار مح1) بدون محدود کردن  بخش 2
 بهبود داد: 

کـه بهبـود    يبه طور Lowerو  Coorong يها اچهیدر در ي) کاهش سطوح شورالف
شـود   یاهانیو گ ها یحشرات، ماه يسالم برا ستیز طیمح  به یابیآب باعث دست تیفیک

 است: ریآب شامل موارد ز تیفی. اهداف بهبود کدهند یم لیرا تشک ییغذا رهیکه زنج

گـرم   100 کمتـر از  یجنـوب   Coorongمتوسط روزانه در تاالب  يحداکثر شور -
 باشد.  تریدر ل
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 باشد.  تریگرم در ل 50کمتر از  یشمال Coorangروزانه تاالب  يحداکثر شور -

 مـنس یز کرویم 1000کمتر از  Alexandrina اچهیروزانه در در يمتوسط شور -
سال  یتمام يبرا متر یبر سانت منسیز کرویم 1500درصد سال و  95 يبرا متر یبر سانت
 باشد.  

 باشد:  ریز ریباالتر از مقاد ینییپا يها اچهیدر ) سطوح آبب

 درصد سال   95 يبرا  ایاسترال يمتر ارتفاع مبنا 4/0 -

 یاضـاف  يهـا  انیجر جادیا يسال برا یتمام يبرا ایاسترال يمتر ارتفاع مبنا 0/0 -
 شدن آب. يدیاز اس يریجلوگ يو برا Coorongبه 

حداقل در  یروبیبه ال يازیبدون آنکه ن ياز باز بودن دهانه رودخانه مار نانی) اطمپ
 عبور کند.  يهرساله از دهانه رودخانه مار انیدرصد سال وجود داشته باشد و جر 95

 نیانگیـ عنـوان م  بـه  نـگ یدارل يتن نمک از حوضـه مـار   ونیلیم 2ساالنه  هی) تخلت
 بلندمدت  

و  يتوسـط دهانـه رودخانـه مـار     Coorongواردشـده بـه    انیـ جر شتریب شی) افزاث
 .ها یاز مهاجرت ماه حفاظت

 ییهـا  فرصـت  جـاد یح، اذکرشده در بند  يها تیکاهش محدود ای)  همراه با حذف ج
در  يرودخانـه مـار   سـتم یدر س یالبیسـ  يهـا  دشت یهزار هکتار اضاف 35 ياریآب يبرا

 : لیانجام موارد ذ يراستا

 و پرندگان  ها یماه يها ستگاهیها و ز سالمت جنگل -

  يرودخانه مار ستمیها در س و رودخانه یالبیس يها دشت نیبهبود ارتباطات ب -

 ینیرزمیآب ز سفره پر شدن دوباره -

 میـانی و  دسـت  نییسـطوح پـا   يآب برا نیها و نهرها، تأم رودخانه انیجر شی) افزاچ
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 سـتم یهـا و نهرهـا در س   کـه در مجـاورت رودخانـه    ییهـا  سـتگاه یو ز یالبیس يها دشت
 هستند:  يرودخانه مار

و هـا   رودخانـه  هـا،  سـتگاه یز ،یالبیدر مناطق س یستیز طیمح جیبهبود نتا يبرا -
  یآب اناتیجر

 انـات یها و جر رودخانه ها، ستگاهیز ،یالبیس يها دشت نیبهبود ارتباطات ب يبرا -
 . یآب

 :  دیآ یبه دست م لیقسمت توسط موارد ذ نی) هدف ا3

به منـابع   یستیز طیانتقال آب مح تیموجود ظرف يها تیرفع محدود ای لی) تسهالف
   نگیدارل يدر حوضه مار یستیز طیمح

 450برابـر بـا    یستیز طیمح يها استفاده يحجم منابع آب حوضه که برا شی) افزاب
 است. تریلگایگ

 ستیز طیمح ژهیآب و -الف ب 86 ماده

 جـاد یبخـش از قـانون ا   نیـ توسـط ا  یستیز طیمح ژهیحساب و يبرا ازی) آب موردن1
 .شود یم

 ییعملکرد و پاسخگو ،یعموم یاهداف قانون حکمران يدر راستا ژهیحساب و نی) ا2
 است.   2013

 ستیز طیمح ژهیآب و ياعتبارات برا -الف پ 86 ماده

 محاسبه شود: یستیز طیمح ژهیحساب آب و يبرا ستیبا یم ریز مبالغ

 داده است.   صیاهداف حساب تخص يکه مجلس برا یمبالغ هی) کلالف

 يدولـت مرکـز   نی) تحـت توافقنامـه بـ   یکه توسط مسئول حوضه (دولت ی) مبالغب
 پرداخت شود.   ستیبا یم شده نییاعتبار تع يبرا التیو ا ایاسترال
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 زیـ ن گرینامه د تحت هرگونه توافق ایاسترال يدولت مرکز يشده برا ) مبالغ محاسبهپ
 شود. زیوار ستیبا یم

بـا   یدر رابطه با مبالغ پرداخت ایاسترال يدولت مرکز یافتیبرابر با پول در یمبالغ) ت
 حساب. یمبالغ بده

 داده شده   هیهد ری) مقادث

 ستیز طیمح ژهیهدف از آب و -الف ت 86 ماده

 .  کند یرا مشخص م یستیز طیمح ژهیوبخش اهداف آب  نی) ا1

از  کیتوسط هر  تواند یتعلق دارد م یستیز طیمح ژهیاعتبار آب و يکه برا ی) مبالغ2
 بدهکار شود:   ریاهداف ز

بخش بـا اسـتفاده از    نیا شبردیها پ که هدف آن ییها ) پرداخت در رابطه با پروژهالف
 باشد:   لیموارد ذ

 ياریـ آب يکـه منـابع آب حوضـه بـرا     هـا  رسـاخت یمنابع آب ز يور بهره شیافزا -
 .  کنند یاستفاده م

منابع  هیتخل ایو  رهیکه انتقال، ذخ ییها رساختیز ریآب در سا يور بهره شیافزا -
 دارند.  بر عهده ياریآب يبرا ازیآب موردن نیتأم یعنی هیهدف اول يآب را برا

آب  لیـ هـا) کـه تحو   ( ازجملـه پـل و جـاده    رسـاخت یاصالح هرگونه ز ایبهبود  -
 .  کند یمحدود م نگیدارل يآب حوضه مار یستیز طیرا به حقابه مح یستیز طیمح

بـه حجـم    یستیز طیانتقال آب مح يموجود برا مخازناستفاده بهتر از سدها و  -
   نگیدارل يآب حوضه مار یستیز طیحقابه مح

 نیمناسـب در رابطـه بـا زمـ     یتیبـه وضـع   یابیدست يبرا ییها نامه انعقاد توافق -
 .  ردیصورت پذ نگیدارل يحوضه مار یستیز طیحقابه مح نیتأم لیها) تا تسه ي(کاربر
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منـابع   تیریمرتبط با مصرف و مد يها هیها و رو روش ها، استیس ن،یبهبود قوان -
 زیحوضه آبر

 نیـ هدف ا شبردیپ يبه آب در رابطه با منابع آب حوضه برا یحق دسترس دی) خرب
 قسمت  

 :گری) انجام هرگونه پرداخت دپ

  ایقسمت است.  نیاهداف ا شبردیها پ که هدف آن ییها در رابطه با پروژه -

ـ بر رفاه هـر گو  ياقتصاد ای یمخرب اجتماع ریبه هرگونه تأث یدگیرس يبرا - ه از ن
 ایـ  ب –الـف   يکه با پروژه در ارتباط است و به بنـدها  نگیدارل يجامعه در حوضه مار

 مرتبط است.   1-پ

 حساب میو تنظ تیریمد يها نهیهز نی) تأمت

شامل  یستیز طیمح ژهیحساب و ياداره آب برا يها نهیبخش، هز نیاهداف ا ي) برا3
 ).  شود ی( حقوق کارکنان در آن محاسبه نم ستیحقوق بخش ن يها نهیهز

 دیـ خر ایـ در رابطه با پـروژه   یستیز طیآب مح ژهیممکن است از حساب و ی) مبلغ4
 الف الف قرض گرفته شود.86ماده  3فصل در ارتباط با بند  نیمرتبط با ا

 ایاسترال يدولت مرکز ستیز طیمح ژهیآب و يها نگیهلد -الف ث 86 ماده

به آب کـه دولـت    یتضاد، حقوق دسترس ای یاز هرگونه ناهماهنگ يریجلوگ ي) برا1
از منـابع آب   یانـد، بخشـ   کرده افتیدر یستیز طیآب مح ژهیاز حساب و ایاسترال يمرکز

 )108است. (ماده  ایاسترال يدولت مرکز یطیمح

 مـورد  در ب 5 – 105 بنـد  و 3 و پ-3-106 و ب– 4ب و -3- 105  يها بخش) 2
   .شود یاعمال نم یآب چیه
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 دستمزدها هیته باتیترت -الف ج 86 ماده

کـرده و   میرا تنظـ  یمقـدمات  ا،یاسترال ياز دولت مرکز یندگیبه نما تواند یم ری) وز1
 ). 2الف ت  86بخش داشته باشد (ماده  نیاهداف ا يبرا ییها پرداخت

 افـت یدر یستیز طیمح ژهیاز حساب و یمبلغ ای یکمک مال یالتیا زی) اگر حوضه آبر2
 يدولـت مرکـز   نیبـ  ینامه کتب در توافق دیبا یکمک مال يو ضوابط اعطا طیشرا د،ینما

 آورده شود.  یالتیا زیو حوضه آبر ایاسترال

 گزارش ساالنه -الف ح 86 ماده

کـه مبلـغ مـوردنظر در سـال      شود یمشخص م یدر جدول یهرسال مال هیاول ژوئ در
 چه مقدار است.   یستیز طیمح ژهیرو و در رابطه حساب و شیپ

گـزارش مربـوط    ،یژوئـن و در هرسـال مـال    30هر چه زودتر در  دیبخش با ری) دب1
 ه دهد.  یقرار داده تا به مجلس ارا ریوز اریرا در اخت یستیز طیمح ژهیحساب و به

 را ذکر کند:  لیدر هر گزارش ساالنه مشخصات ذ دیبخش با ری) دب2

 ژهیـ ) از حسـاب و انهیسال (در گزارش سـال  یکه ط یمبالغ يها تی) اهداف و اولوالف
 شده است   آب قرض گرفته یستیز طیمح

 است:  لیهستند و شامل موارد ذ ها تیکه برخالف اهداف و اولو یی) دستاوردهاب

در گزارش ساالنه، در نتیجه مبالغی که از زیستی  افزایش حجم منابع آب محیط -
است (چه این افزایش در همان سال باشـد و چـه    زیست دریافت شده طحساب ویژه محی

 هاي دیگر) در سال

شده از حسـاب   حجم قرض گرفته جهیبه آب درنت یانواع حقوق دسترس فیتوص -
 بوده). يگریقرض در سال د نیاگر ا ی(حت یستیز طیمح ژهیو

 . اند رسی یافتهدست  به آب یکه تحت بند قبل یمناطق -
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در طول سال  یستیز طیمح ژهیکه مبالغ حساب آب و يا هر پروژه يبراموارد زیر ) پ
 )2(الـف ت   86مـورد سـوم بنـد     ای) و 2الف ت ( 86مورد اول اهداف بند  يو در راستا

 :  شده است گرفته

 شرح پروژه -

 هدف پروژه -

 در حال انجام است.   ایمنطقه طرح منابع آب که پروژه در آن اجراشده  -

ج  1الـف ت   86 ایـ و  2الف ت  86 ياهداف بندها يبرا یدر سال مال ی) اگر مبلغت
پـروژه در طـول    نیـ در ا یشـرفت یشود هرگونه پ يموجب بدهکار يا در رابطه با پروژه 2

 گزارش شود.   ستیبا یسال م

 ستیبا یگرفته شود م یستیز طیمح ژهیکه از حساب و یزانیهر م ،ي) در هر موردث
 هدف موردنظر در گزارش آورده شود. 

را به مجلس  يا روز نسخه 15گزارش، ظرف مدت  افتیپس از در ستیبا یم ری) وز3
 دهد.  

هـر   يبـرا  یالتیـ امور مربوطه ا ریوز ينسخه از گزارش ساالنه را برا کی دیبا ری) وز4
روز قبل آن ارائه  ای دهد یم لیکه به مجلس تحو يدر روز ایالتی زیآبر يها از حوضه کی

 دهد.  

 فصل نیمرور ا -الف خ 86 ماده

کند تا مطمئن شـود مبلـغ    نییمستقل را تع ینیکارشناس بازب 2 ستیبا یم ری) وز1
ژوئـن   30 خیتـا تـار   جـه یدر نت ریـ خ ایاست  یکاف یستیز طیمح ژهیاعتبار حساب آب و

 گـا یگ 450است بـه   یستیز طیمصارف مح يکه برا زی، حجم آب منابع حوضه آبر2024
شده توسط اداره مسـئول در   مشخص يها تیرفع محدود ای لیتسه نیبرسد. همچن تریل
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 نـگ یدارل يحوضـه مـار   یسـت یز طیبه حقابه محـ  یستیز طیانتقال آب مح تیمورد ظرف
 .  ردیصورت پذ

در  انـد  شـده   نیـی تع ریبا مشاوره حداقل سه نفر که توسط وز باید ی) گزارش بررس2
 . ردیصورت پذ زیهر حوضه آبر تیرابطه با وضع

 : ردیرا در نظر گ لیموارد ذ باید ئتیه، 1بخش  ریز ی) در انجام بررس3

 شیکه در رابطه با افـزا  شود یم ینیب شیپ ایکه صورت گرفته است و  یشرفتی) پالف
 صورت خواهد گرفت.  یستیز طیمح يها استفاده يبرا حوضه موجود حجم منابع آب

الف ت صـورت گرفتـه اسـت در     86که در رابطه با بخش  ییها پروژه یطراح ای) آب
 ایـ و آ ریـ خ ایمؤثر است  یستیز طیمح يها استفاده يحجم منابع آب حوضه برا شیافزا

 سازد؟ یم نیرا تأم تریل گایگ 450مصرف 

شـده و مربـوط بـه     مشـخص  یصـورت کتبـ   به ریکه توسط وز يگری) هر موضوع دپ
 قسمت است.   نیبه هدف ا یابیدست

 ارائه دهد.  ریرا به وز یبررس یگزارش کتب باید ئتیه) 4

 . ردیقرار گ ریوز اریمشخص در اخت خیتا تار باید هی) گزارش اول5

 .  شود یارائه م ریدو سال بعد به وز ،دوم ی) گزارش بررس6

 روز بعد نسخه خود را به مجلس ارائه دهد.  15گزارش تا  لیپس از تحو باید ری) وز7

 کند:  میپاسخ دولت به گزارش را در زمان مشخص تنظ دیبا ری) وز8

اول را به مجلـس ارائـه    یدار بودجه سال مال که خزانه یزمان ،یبررس نیاول ي) براالف
 .  دهد یم

دوم را به مجلس ارائـه   یدار بودجه سال مال که خزانه یزمان ،یبررس نیدوم ي) براب
 .  دهد یم
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 انسان يآب برا یبحران يازهاین -الف 2 فصل

طرح حوضـه   هیدر ته ستیبا یانسان م يآب برا یبحران يازهانی –الف 86 ماده

 ردیموردتوجه قرار گ

 يبـا توافـق دولـت مرکـز     دیـ با زیـ ، برنامه حوضه آبر21) بدون محدود کردن ماده 1
 آماده شود: ریبا مالحظات ز حوضه و يها التیو ا ایاسترال

دارد که بـه منـابع حوضـه     یجوامع يرا برا تیاولو نیآب باالتر یبحران يازهای) نالف
 آب وابسته هستند.

  یآب انحرافـ  ت،یـ اولو جـاد یا يبـرا  يمـار  يا رودخانـه  ستمیطور خاص، در س ) بهب
 آب را دارد.  افتینخست در تیاولو

 زیـ از حوضـه آبر  تـوان  یاست که م یبه حداقل مقدار آب ازیآب، ن یبحران يازهای) ن2
 است:   لیموارد ذ ازمندین نیتأم يکرد و برا نیتأم

 ییو روستا يدر مناطق شهر یمصرف اصل يازهای) نالف

 ،یاجتمـاع  يهـا  نـه یها باعث باال رفـتن هز  آن تیکه عدم رعا یرانسانی) مصارف غب
 .  شود یم یمل تیو امن ياقتصاد

 است :  لیشامل موارد ذ يرودخانه مار ستمی) س3

 و  ایجنوب استرال یکه در باالدست مرز شرق يرودخانه مار یاصل ری) مسالف

 و  شوند یوارد م Point Doctors یاصل انیکه به قسمت جر ی) تمام انشعاباتب

    یاصل ریمس يها انشعابات و پساب هی) کلپ

دو )  نیا نی(ارتباط ب یاصل ریو مس ایکتوریو اچهیوصل شده به در یآب يرهای) مست
 و 
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  Menindee يها اچهیو در نگیرودخانه دارل دست نیی) پاث

و آب  Menindee يهـا  اچـه یدر ا،یـ کتوریو اچـه یشـامل در   ییباال ي) رودخانه مارج
 و ...   ومیجمع شده در پشت سد دارتموث و ه

 ایدر جنوب استرال ي) رودخانه مارچ

 یبحرانـ  يازهـا ین نیتـام  يبرا يرودخانه مار ستمیکه در ساست  یآب ی) آب انتقال4
 .شود یمنتقل م یجنوب يایآب را در استرال

 انسان  يآب برا یبحران يازهاین نیتأم يطرح حوضه برا -ب 86 ماده

 :  دی) طرح حوضه با1

جوامع وابسته بـه رودخانـه    يازهایرفع ن يباشد که برا یآب زانیم نیی) شامل تعالف
 است. ازیموردن ،يمار

 است.   یدر بند قبل ازیموردن یمقدار آب انتقال لی) شامل تحوب

 شـوند  یآب مـ  يکـه منجـر بـه شـور     یآب و نقـاط  تیـ فیبـر ک  رگـذار ی) نقاط تأثپ
 نیتـأم  يبـرا  يرودخانه مـار  ستمیآب موجود در س تیفیشوند تا ک ییشناسا ستیبا یم
 حفظ شود. یانسان يازهاین

دارد و شـامل جوامـع    يرودخانه مار ستمیوابسته به س الف اشاره به جوامع 1) بند 2
 . ستیادوارد واکول ن ستمیس دست نییپا

 سکیر تیریو مد یابیارز ش،یمرتبط با پا اضافی موارد –پ  86 ماده

 مشخص شود: لیموارد ذ باید) در طرح حوضه 1

انسـان   يبرا یآب بحران يازهایموارد مرتبط با ن شیپا يالزم برا يها توافق دی) باالف
و اثـرات   هـا  سـتم یو سـالمت اکوس  یآب سـطح  انیآب، حجم و جر تیفیک شیشامل پا
 . ردیبر جوامع صورت پذ یاجتماع
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مـوارد   انیـ جر ینـ یب شیبا پـ  ،یآب بحران ازین يخطر برا تیریو مد یابی) روند ارزب
 همراه است:   لیذ

 يرودخانه مار ستمیس -

 1997در سـال    Ssnowy کیدرولوژیـ انون توافـق ه تحت ق يها پروژه يازهاین -
 ولز   وساتین

آب  يازهاین يها مرتبط با توافق انهیسال يزیر برنامه يبرا سکیر تیریمد کردی) روپ
 .  یآت يها در سال یبحران

در رابطـه بـا    باید یهمان بند قبل ای "پ 1"مرتبط با بند  سکیر تیریمد کردی) رو2
 کند:  يریگ میتصم لیموارد ذ

آنکه  يجا به ،ردیدر دسترس قرار گ گرید يکاربرها يسال خاص و برا کی ي) براالف
  ایبپردازد و  یآب بحران ازین نیبه تأم

 کنار گذاشته شود.   یآت يها آب در سال یبحران يازهاین ي) براب

 به نقاط محرك یابیهنگام دست يو فور ياضطرار يها پاسخ -ج 86 ماده

ج اشاره شـد، بـه    1ب  86آب که در  تیفیک ای ي) شوریمحرك (بحران) اگر نقطه 1
 :بایدمسئول امر  د،یوجود آ

کند تـا مطمـئن    میتنظ عیمقامات حوضه، گزارش واکنش سر تهی) با مشورت کمالف
در دسترس اسـت   یآب بحران نیتأم يبرا يرودخانه مار ستمیشود که آب موجود در س

 .  شود یبرگردانده م یبحران يازهاین نیتأم يمناسب برا یتیو به وضع

 است.   يواکنش فور ياقدامات الزم برا ياجرا يبه معنا 2) موضوع بند ب

 یالتیـ آب ا میب انجام دهد که بر توافق تقس1تحت بند  یاقدام دی) مسئول امر نبا2
اقـدام   نیـ بـا ا  نگیدارل يحوضه مار رانیوز يشورا نکهیاثر بگذارد. مگر ا يمرز خانهرود
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 موافقت کند. 

ولز و قانون  وساوتین 1947توسط قانون  يآب رودخانه مرز میتقس يها ) توافقنامه3
و اسـتفاده از   عیـ دو قانون بـا توز  نیاست. ا شده بیتصو نزلندییکو 1946 يرودخانه مرز

 سروکار دارند.   یسطح يها آب

 ایاسترال يدولت مرکز يها بر سازمان حوضه و سازمان رتأثی –چ  86 ماده

خـود را انجـام    فیوظا دیبا ایاسترال يدولت مرکز ينهادها ری) سازمان حوضه و سا1
شـده   را که در طـرح حوضـه مشـخص    يخود استفاده کنند و موارد اراتیدهند و از اخت

 است، اعمال کنند. 

 سازمان   شتریب اراتیاخت -خ 86 ماده

 دارد:  اریاخت لی) سازمان حوضه در رابطه با موارد ذ1

 در این فصل خود هاي و مسئولیت فی) انجام وظاالف

  در این فصلخود  اراتی) اعمال اختب

  

 يور بهره ونیسیکم قاتیتحق -3 فصل

 طرح حوضه و برنامه منابع آب -يور بهره ونیسیسؤاالت کم -87 ماده

 قاتیقدرت انجام تحق -

 سـت یبا یمـ  يور بهره ریوز شود، یتمام م 2018دسامبر  31ساله که  5دوره  ی) ط1
در مـورد   یبررسـ  ي، برا1998سال  يور بهره ونیسیالف قانون کم -1-6تحت پاراگراف 

 مراجعه کند.    يور بهره ونیسیمنابع آب به کم يها طرح حوضه و برنامه ياجرا یاثربخش

 نیـ تحـت ا  ونیسـ یکم قیـ تحق نیکه پس از اتمـام آخـر   يساله بعد 5دوره  ی) ط2
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 يور بهـره  ونیسـ یالف قـانون کم -1-6طبق بند  دیبا يور بهره ریوز افتد، یبخش اتفاق م
منـابع آب بـه    يهـا  طرح حوضه و برنامـه  ياجرا یدر مورد اثربخش قیتحق ي، برا1998

 مراجعه کند.  يور بهره ونیسیکم

  گریموارد د و قاتیدر مورد تحق گزارش

طبـق   دیـ با يور بهـره  ریوز ق،یتحق يبرا يور بهره ونیسی) در ارجاع موضوع به کم3
عنـوان دوره ارجـاع    سـال را بـه   5، 1998سـال   يور بهره ونیسیب قانون کم-1-11بند 

 قـات یگزارش خود را در مورد تحق دیبا يور بهره ونیسیمشخص کند که در آن زمان کم
 ارائه دهد.  ریبه وز

ـ    يور بهـره  ونیسـ یبه کم قیتحق يموضوع برا که یالف) هنگام 3  سیارجـاع شـد، رئ
 ثبت کند.   89را مطابق با بند  نفعان يذ يگروه کار دیبا يور بهره ونیسیکم

مجلـس  بـه   يا نسـخه  نکـه یو قبل از ا يور بهره ونیسی) پس از ارائه گزارش به کم4
 ارائه شود: لیاز گزارش توسط وزارت به افراد ذ يا نسخه دیارائه شود، با

 مرجع (مسئول)   شخص) الف

و  یو موارد مرتبط بـا صـنعت، توسـعه صـنعت     زیبه حوضه آبر مربوط یالتیا ری) وزب
 يور بهره

و  1 يها ، بخش1998سال  يور بهره ونیسیالف، قانون کم -1-6اهداف بند  ي) برا5
 است.   يور مرتبط با صنعت، توسعه صنعت و بهره 2

 آب   ملی طرح آغاز  – يور بهره ونیسیکم قیتحق -88 ماده

  قاتیانجام تحق قدرت

بـه    سـت یبا یمـ  يور بهـره  ریـ ، وز2017دسـامبر   31به  یساله منته دوره سه ی) ط1
در مـورد   قیـ تحق ي، بـرا 1998سـال   يور بهـره  ونیسـ یالـف قـانون کم   -1-6پاراگراف 
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مشخص  یزمان يها در بازه جیبه اهداف و نتا یابیدست يدر راستا یطرح آب مل شرفتیپ
 کار را ارجاع دهد. يور بهره ونیسیبه کم

 نیـ تحـت ا  ونیسـ یکم قیـ تحق نیکه پس از اتمام آخر يدوره سه سال بعد ی) ط2
 يور بهـره  ونیسـ یالف قانون کم -1-6طبق بند  دیبا يور بهره ریوز افتد، یبخش اتفاق م

به اهداف  یابیدست يدر راستا یطرح آب مل شرفتیدر مورد پ قیتحق ي، برا1998سال 
 کار را ارجاع دهد. يور بهره ونیسیمشخص به کم یزمان يها در بازه جیو نتا

 موارد:   ریو سا قاتیدر مورد تحق گزارش

 : ستیبا یم ریوز ق،یتحق يبرا يور بهره ونیسی) در رابطه با ارجاع کار به کم3

را  يا سـاله  3، دوره 1998سـال   يور بهره ونیسیب قانون کم -1-11طبق بند  -الف
 ریـ خـود را بـه وز   قـات یگـزارش تحق  بایـد  يور بهـره  ونیسیمشخص کند که در آن کم

 ارائه دهد. يور بهره

 یدر مورد اقدامات ستیبا یم يور بهره ونیسید همان قانون، کم-1-11تحت بند  -ب
طـرح   جیبهتر به اهـداف و نتـا   یابیدست يآب در راستا یطرح مل نیکند که طرف هیتوص

 آب به آن عمل کنند.  یمل

ـ    يور بهـره  ونیسیبه کم قیتحق يموضوع برا که یالف) هنگام-3  سیارجـاع شـد، رئ
 کند.  جادیا 89را مطابق با بند  نفعان يذ يکارگروه کار دیبا يور بهره ونیسیکم

  یآب مل به اهداف طرح توجه

 23در بند  شده ینیب شیاهداف پ باید يور بهره ونیسیکم ق،یب) هنگام انجام تحق-3
 .ردیرا در نظر گ یطرح آب مل

را به  يا نسخه نکهیو قبل از ا ریخود به وز پس از ارائه گزارش يور بهره ونیسی) کم4
 دهد:   لیتحو لیرا به افراد ذ يا نسخه بایدمجلس ارائه دهد 
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   ایاسترال یحکمران ي) شوراالف

 .  پردازند یشورا که به امور مربوط به آب م یفرع يها تهیکم ی) تمامب

  يور و بهره یمرتبط با صنعت، توسعه صنعت موارد

، موضـوع  1998سـال   يور بهـره  ونیسـ یالـف قـانون کم   -1-6اهـداف بنـد    ي) برا5
و  یبخش به موارد مـرتبط بـا صـنعت، توسـعه صـنعت      نیا 2و  1 يها ذکرشده در بخش

 پرداخته است.   يور بهره

   نفعان يکارگروه ذ -89 ماده

در  قـات یشـده در رابطـه بـا تحق    هر موضـوع ارجـاع داده   يبرا نفعان ي) کارگروه ذ1
 شود . لیتشک ستیبا یم يور بهره ونیسیکم

 : لیشده با اهداف ذ موضوع ارجاع داده يکارگروه برا لی) تشک2

هـر موضـوع مهـم     ایـ ) تبادل اطالعات و نظرات در مورد موضوع ارجـاع شـده و   الف
 که با آن مرتبط است.   يگرید

بـه   يگـر یهـر موضـوع مـرتبط د    ایـ شـده   ) مشاوره در رابطه با موضوع ارجاع دادهب
 يور بهره ونیسیکم

صـالح   يور بهـره  ونیسـ یکم سیاست که رئ يمتشکل از افراد نفعان ي) کارگروه ذ3
 :  لیذ يها از گروه کیهر ندهیو نما داند یم

  یبوم ای يشهر زیصنعت، حوضه آبر ست،یز طیمح ،ي) کشاورزالف

 مند هستند.   موضوع عالقه نیکه به ا يگرید يها ) سازمانب

را  لیـ مـوارد ذ  توانـد  یمـ  يور بهره ونیسیکم سی، رئ6و  5 يها ) با توجه به بخش4
 کند: نییتع
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 گروهکـار از  يعنـوان عضـو   بـه  يکه در رابطه با سـهم و  يا نهیهز کمک) هرگونه الف
 قابل پرداخت است.   نفعان يذ گروهکار ياز اعضا کیبه هر  نفعان يذ

 است.  نفعیذ گروهکارکه مرتبط با عملکرد  گری) هر موضوع دب

 گروهکـار از  يعضـو  چی، بـه هـ  1973بازپرداخـت سـال    یقانون دادگـاه  رغم ی) عل5
 نفعـان  يذ گروهکـار از  يعنوان عضو در رابطه با سهم خود به یپاداش گونه چیه نفعان يذ

 .  شود یپرداخت نم

 يور بهـره  ریـ مورد بـه وز  نیگزارش خود را در ا يور بهره ونیسیکم نکهی) قبل از ا6
حداقل دو بار در رابطـه بـا    دیبا یموضوع ارجاع کی يبرا نفعانیاز ذ گروهکارارائه دهد ، 

 جلسه داشته باشد. گریکدیموضوع با  نیا

بازپرداخـت سـال    یطبق قانون دادگـاه  نفعان، يگروه ذ د،یاز ترد يریجلوگ ي) برا7
 .  ستین یدفتر دولت کی، 1973

 

 آب و بازار آب يبها نیقوان -4 فصل

 آب يبها نیقوان -1 بخش

 آب مشخص شده يبها -91 ماده

 :شود یاعمال م ریآب ز يو بها ها نهیبخش بر هز نی) ا1

داده  ياریـ آب يهـا  رسـاخت یز يبـه متصـد   ،و عـوارض قابـل پرداخـت    ها نهی) هزالف
 :ردیگ یبه کار م ریمذکور را در جهات ز يها نهیهز ،يمتصد نی. اشود یم

 شده مربوط به آن)؛ جادی(و خدمات ا ياریبه شبکه آب یدسترس -

 شده مربوط به آن)؛ جادی(و خدمات ا ياریبه شبکه آب یدسترس رییتغ -
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 شده مربوط به آن). جادی(و خدمات ا ياریبه شبکه آب یخاتمه دسترس -

 با تانکر؛ ی) آب انتقالب

 آب؛ يزیر و برنامه تیریمد يها تیفعال نهی) هزپ

ربوط م ریبه وجود آمده و به موارد ز یقانون يها نامه نییآ قیکه از طر ییها نهی) هزت
 است:

 خدمات آب؛ يها رساختیبه ز یدسترس -

 خدمات آب؛ يها رساختیبه ز یدسترس يخدمات ارائه شده از سو -

 خدمات آب؛ يها رساختیز يمتصد يخدمات ارائه شده از سو -

 منبع آب. کیبرداشت آب از  -

. البتـه  شـود  یماده اعمال مـ  نیا 1و عوارض موجود در بند  ها نهیبخش بر هز نی) ا2
 شود، تحت پوشش قرار خواهد داشت: ریمربوط به موارد ز که یتا زمان ها نهیهز نیا

 ) منابع آب حوضه؛ الف

 دهد؛ یخدمات آب که منابع آب حوضه را انتقال م رساختی) زب

 دهد؛ یخدمات که آب برداشت شده از منابع آب حوضه را انتقال م رساختی) زپ

مربـوط بـه منـابع آب     ياریـ حـق آب  ایآب و  لیبه آب، حق تحو ی) حقوق دسترست
 حوضه.

اعمال  يآب شهر نیتام يها تیاز فعال یناش يها نهیبخش بر هز نیوجود، ا نی) با ا3
 .شود ینم

 نیـ کـه در جهـت اهـداف ا    دهد یرا تحت پوشش قرار م ییها نهی) بخش حاضر، هز4
 قانون به وجود آمده باشد.
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 آب يبها نیقوان -92 ماده

) شوند یم دهیآب نام يبها نیرا وضع کند (که اصطالحا قوان ینیقوان تواند یم ری) وز1
. شـود  یاجـرا مـ   تختیو پا ایاسترال االتیدر ا نیقوان نیحوضه اعمال شود. ا االتیکه بر ا

 است: ریمذکور در مورد مسائل ز نیقوان

 مشخص آب؛ يها نهی) هزالف

 ؛3چند مورد از موارد مندرج در بند  ای کی) ب

مشـخص   2 وسـت یآب حوضه (کـه در پ  يبه اهداف و اصول بها یابیدست عی) تسرپ
 است). شده

 .ندیآ یبه شمار م یآب، سند قانون يبها نی) قوان2

 مواجه است: ریآب با موارد ز يبها نی) قوان3

 را مشخص کنند: ریموضوعات ز دیکه با ینی) قوانالف

 آب بپردازند؛ يبها میبه طور کل به تنظ -

 آب بپردازند. يبها میبه تنظبه طور خاص  -

عـدم انجـام)    ای(جهت انجام  ریو ضوابط الزم را در امور ز طیشرا دیکه با ینی) قوانب
 مشخص کنند:

 آب بپردازند؛ يبها میبه طور کل به تنظ -

 آب بپردازند. يبها میبه طور خاص به تنظ -

کننـده   و مصـرف   رقابت ونیسیکم يآب مشخص شده از سو يبها دییو تا نیی) تعپ
 ا؛یاسترال

 شود. یموارد مندرج در بند (پ) ط نییو تع دییتا يبرا دیکه با يندی) فرآت
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آب  يرا که بهـا  یباتیترت تیصالح دیبا ایکننده استرال و مصرف  رقابت ونیسی) کمث
 کند. دییمشخص شده، تا یالتیا يها سازمان يبر اساس آن از سو

 شود. یموارد مندرج در بند (ث) ط نییو تع دییتا يبرا دیکه با يندی) فرآج

  ن؛یمقرر در قوان طینوع خاص در شرا کیمشخص شده آب از  ي) ممانعت از بهاچ

 :کند یم نییآب را تع يبها زانیکه م یشخصالزامات مشخص به  لی) تحمح

 ها نهیهز اتیجزئ -

 مذکور يها نهیهز نییتع ندیفرآ -

 آب؛ يمقررات بها رییو تغ یمعرف يالزم برا باتی) ترتخ

 :توانند یآب م ي، مقررات بها3) بدون محدود کردن قسمت (پ) بند 4

 دوره اثر را مشخص کند؛ ای) اثر الف

را  ياثرگذار یاجازه دهد که بازه زمان ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسی) به کمب
 کند. شتریمقرر در قسمت (الف) ب زانیاز م

 ریموارد ز دیآب با يماده، مقررات بها نیا 3کردن قسمت (پ) بند  ) بدون محدود5
 را مشخص کند:

ارائـه کـرده بـه     3قسمت (پ) بند  دییتا ای نییتع يبرا یرا که متقاض ی) اطالعاتالف
 بدهد. ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم

 موجود. يها مراحل و گام يبند ) ارائه زمانب

از موارد  کیبه هر  تواند یآب م يماده، مقررات بها نیا 3 ) بدون محدود کردن بند6
 محدود شود: ریز

 آب؛ ياز مقررات بها ی) نوع خاص و مشخصالف
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 آب مربوط به منابع خاص آب. ي) بهاب

را بـه   ی، مقـررات مشخصـ  3بدون محدود کـردن بنـد    توانند یآب م يبها نی) قوان7
 اعالم کنند.  یعنوان مقررات مجازات مدن

 مورد است. ستی، دو7تخلف از مقررات موجود در بند  یجازات مدن) م8

کـه   آورد یامکان را به وجـود مـ   نیآب ا ي، مقررات بها3) بدون محدود کردن بند 9
 از مباشر تخلف، خسارات خود را مطالبه کند. دهید بیشخص آس

 آب يمقررات بها نیتدو ندیفرآ -93 ماده

 ن،یتـدو  شـنهاد یدر مـورد پ  ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیاز کم دیبا ری) وز1
 .ردیآب مشورت بگ ياصالح و نسخ مقررات بها

 ن،یتـدو  يالزم را بـرا  يهـا  مشورت دیبا ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسی) کم2
 آب ارائه کند. ياصالح و نسخ مقررات بها

 نیـی تع يکـه بـرا   ییهـا  در مشـاوره  ایکننـده اسـترال   رقابـت و مصـرف   ونیسی) کم3
را مـدنظر   ریـ موارد ز دیبا دهد، یخدمات آب ارائه م يقابل پرداخت به متصد يها نهیهز

 قرار دهد:

 خدمات آب؛ يها رساختیز يعملکرد متصد باتی) ترتالف

 خدمات آب؛ يپرداخت به متصد يبرا ها نهیهز یکنون باتی) ترتب

 خدمات آب. يبه متصد نهیپرداخت هز نهیشی) پپ

 را به کار ببندد. ونیسیکم يارائه شده از سو يها مشورت دیبا ریز) و4

آب  ينسـخ مقـررات بهـا    ایـ اصـالح   ن،یتـدو  يالزم را برا ندیفرآ دیبا ها نامه نیی) آ5
 کنند. ینیب شیپ
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 کنند: تیرا رعا ریموارد ز دیبا ها نامه نیی، آ6) بدون محدود کردن بند 6

 خدمات آب؛ يها رساختیز يحوضه و متصد االتی) مشورت با االف

 .ی) مشورت عمومب

 ) اگر:7

 نسخ کند؛ و  ایاصالح  ن،یمقررات را تدو ری) وزالف

 رد؛یمقررات به کار نگ میالزم را در تنظ يها ) مشورتب

سـخ بـه مجلـس    ناصـالح و   ن،یتـدو  يرا بـرا  نیقوان ریکه وز یدر آن صورت هنگام 
دربردارنده  دیسند با نی. اکند یبه مجلس ارائه م زیرا ن يسند کند، یم میتقد ندگانینما

 باشد: ریموارد ز

کننـده   رقابـت و مصـرف   ونیسـ یکم يها هیکه توص ییها سخناصالحات و  ن،ی) قوانپ
 را به کار نبستند؛ ایاسترال

 ارائه شده. يها به کار نگرفتن مشورت يبرا ریوز لی) دالت

 يمقـررات بهـا   راتییبر تغ ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم -94 ماده

 .کند یآب نظارت م

 نظارت کند: ریبر موارد ز دیکننده با رقابت و مصرف ونیسی) کم1

 آب؛ يمقررات بها راتیی) تغالف

 آب. يمقررات بها راتیی) موافقت با تغب

 ارائه کند. ریوز نظارت را به جیاز نتا یگزارش دیکننده با رقابت و مصرف ونیسی) کم2

ـ   دیبا 2) گزارش مندرج در بند 3  ونیسـ یو کم ریـ وز نیبر اساس توافقنامه موجـود ب
 شود. میکننده تنظ رقابت و مصرف
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 کند. میآب را تنظ يطرح مقررات بها تواند یم ریوز -95 ماده

 کند. میآب تنظ يبها يرا برا یکتباً مقررات تواند یم ری) وز1

 .ستندین يگذار )، اسناد قانون1(در بند  ریوز يشده از سو نی) مقررات تدو2

 آب يمقررات بها يبرا یانتقال نیقوان -96 ماده

مـاده   6و  5اهـداف بنـد    يقانون و در راستا نیکه قبل از آغاز به کار ا ییها نامه نییآ
اعتبـار دارنـد و    زیـ و شروع به کار قـانون ن  افتنی تیشده بودند، پس از رسم نیتدو 93

 .ندیبه مرحله اجرا درآ توانند یم

 مقررات بازار آب -2 بخش

 مقررات بازار آب -97 ماده

 دهیـ را وضـع کنـد (کـه اصـطالحا مقـررات بـازار آب نام       یمقرراتـ  توانـد  یم ری) وز1
اجـرا   تختیو پا ایاسترال االتیمقررات در ا نیحوضه اعمال شود. ا االتی) که بر اشوند یم
 است: ریمذکور در مورد مسائل ز نیقوان .شود یم

کـه باعـث    ياریـ آب يهـا  رسـاخت یز يمقررات با اقدام و عدم اقـدام متصـد   نی) االف
کـه باعـث کـاهش     یبـات ی(ترت شود یالزم م باتیدر حصول ترت لیدل یب ریممانعت و تاخ

 )، ارتباط دارد؛شود یبه آب م یسهم حق دسترس

 وسـت یو اصول مندرج در پ يبه بازار آب حوضه و اهداف تجار یابی) کمک به دستب
3. 

 .شود یم دهیانتقال نام باتیماده، اصطالحا ترت نیمندرج در بند (الف) ا باتیتتر

 .ندیآ یبه شمار م ی) مقررات بازار آب، سند قانون2

کـه   ییهـا  تیمـاده، مقـررات بـازار آب بـا محـدود      نیا 1) بدون محدود کردن بند 3
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 نکند)، مواجه است: ایکند ( جادیا ریدر موارد ز تواند یم ياریآب يها رساختیز يمتصد

 انتقال؛ باتی) ترتالف

 بـات یترت جـه یکـه در نت  یبه آب (حقـوق  یو دسترس ياری) مبادله و انتقال حق آبب
 .ردیگ یصورت م يانتقال به دست آمده) توسط صاحب حق در برابر متصد

 ریـ قسمت شامل موارد ز نیموجود در ا يها تیمحدود، 3) بدون محدود کردن بند 4
 است:

 باتیقرارداد و ترت کیگنجاندن مقررات در  قیاعمال شده از طر يها تی) محدودالف
 :ياریآب يها رساختیز يمتصد نیب

 ؛ياریدارنده حق آب -

 انتقال به دست آمده). باتیترت جهیکه در نت یبه آب (حق یدارنده حق دسترس -

به انجـام   ياریآب يها رساختیز يکه متصد یاعمال شده به روش يها تی) محدودب
 .پردازد یخود م يکارها

 :تواند ی، مقررات بازار آب م1) بدون محدود کردن بند 5

 ر،یـ ز يهـا  تیـ اجازه بدهد قبـل از انجـام فعال   ياریآب يها رساختیز ي) به متصدالف
 کند: جادیرا ا تیامن

کرده و  دایپ یخود دسترس ازیدهد که به آب مورد ناجازه  ياریبه دارنده حق آب -
 حق برخوردار شود؛ نیاز ا

انتقـال بـه دسـت آورده،     باتیترت جهیبه آب را در نت یکه حق دسترس یشخص -
 .نماید مبادله ایآن را انتقال دهد  تواند یم

مقـررات بـازار    نیتـدو  ایـ از اصالح  شیکه پ ییقراردادها يرا برا یانتقال باتی) ترتب
 منعقد شده، فراهم کند. يگریو د ياریآب يها رساختیز يمتصد انیآب، م
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 بازدارد: ریرا از موارد ز ياریآب يها رساختیز يمتصد تواند ی) مقررات بازار آب نم6

 آب؛ ي) الزام و اجبار به پرداخت بهاالف

 است. ياریدر حق آب یمنافع قانون يکه دارا یشخص دیی) الزام به تأب

 یاز مقـررات قـانون   یبرخـ  تواننـد  ی، مقررات بازار آب م1) بدون محدود کردن بند 7
 کنند. یمعرف یخود را به عنوان مقررات مجازات مدن

 .رسد یمورد م دویستبه  7تخلف از مقررات مندرج در بند  ی) مجازات مدن8

کـه   آورد یامکان را بـه وجـود مـ    نی، مقررات بازار آب ا1) بدون محدود کردن بند 9
 از مباشر تخلف، خسارات خود را مطالبه کند. دهید بیشخص آس

وجـود نـدارد؛    ياریآب يها رساختیز يمتصد هی) امکان اقامه دعوا و اثبات ادعا عل10
است. در صورت اثبات خالف  خود بوده یقانون فهیصرفا در حال انجام وظ شخص نیا رایز
 رح دعوا وجود دارد.امر، امکان ط نیا

 مقررات بازار آب جادیو ا نیتدو ندیفرآ -98 ماده

اصــالح و نســخ مقــررات بــازار آب از  ن،یتــدو شــنهادیدر خصــوص پ دیــبا ریــ) وز1
 .ردیمشورت بگ ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم

 ن،یتـدو  يالزم را بـرا  يهـا  مشورت دیبا ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسی) کم2
 اصالح و نسخ مقررات بازار آب ارائه کند.

 ندد.را به کار ب ونیسیکم يارائه شده از سو يها مشورت دیبا ری) وز3

نسـخ مقـررات بـازار آب     ایـ اصـالح   ن،یتـدو  يالزم را بـرا  ندیفرآ دیبا ها نامه نیی) آ4
 کنند. ینیب شیپ

 کنند: تیرا رعا ریموارد ز دیبا ها نامه نیی، آ4) بدون محدود کردن بند 5
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 خدمات آب؛ يها رساختیز يحوضه و متصد االتی) مشورت با االف

 .ی) مشورت عمومب

 ) ) اگر:6

 نسخ کند؛ و  ایاصالح  ن،یمقررات را تدو ری) وزالف

 رد؛یمقررات به کار نگ میالزم را در تنظ يها ) مشورتب

 میتقـد  نـدگان ینماسخ به مجلـس  ناصالح و  ن،یتدو يرا برا نیقوان ریکه وز یهنگام
 باشد: ریدربردارنده موارد ز دیسند با نی. اکند یبه مجلس ارائه م زیرا ن يسند کند، یم

کننـده   رقابـت و مصـرف   ونیسـ یکم يها هیکه توص ییها سخناصالحات و  ن،ی) قوانپ
 را مدنظر قرار ندادند؛ ایاسترال

 ارائه شده. يها به کار نگرفتن مشورت يبرا ریوز لی) دالت

 يمقـررات بهـا   راتییبر تغ ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم -99 ماده

 .کند یآب نظارت م

 نظارت کند: ریبر موارد ز دیکننده با رقابت و مصرف ونیسی) ) کم1

 مقررات بازار آب؛ راتیی) تغالف

 مقررات بازار آب. راتیی) موافقت با تغب

انجام گرفتـه را بـه    يها نظارت جیگزارش نتا دیکننده با رقابت و مصرف ونیسی) کم2
 ارائه دهد. ریوز

ـ   دیبا 2) گزارش مندرج در بند 3  ونیسـ یو کم ریـ وز نیبر اساس توافقنامه موجـود ب
 شود. میکننده تنظ رقابت و مصرف
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 آب يبها نیقوان يبرا یمقررات انتقال -100 ماده

مـاده   5و  4اهداف بنـد   يقانون و در راستا نیکه قبل از آغاز به کار ا ییها نامه نییآ
اعتبـار دارنـد و    زیـ و شروع به کار قـانون ن  افتنی تیشده بودند، پس از رسم نیتدو 98

 .ندیبه مرحله اجرا درآ توانند یم

 مقررات متفرقه -3 بخش

 ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم اراتیو اخت فیوظا -الف 100 ماده

شـده و   لیقانون تشک نیبا توجه به اهداف ا ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم
 را برعهده دارد: ریز اراتیو اخت فیوظا

سـازمان   کیـ (بـه عنـوان    ونیسـ یبرعهـده کم  8که فصـل   یاراتیو اخت فی) وظاالف
 است؛ ) قرار دادهییاجرا

وب سـال  کننـده (مصـ   قانون رقابـت و مصـرف   155که ماده  یاراتیو اخت فی) وظاب
 است. درنظر گرفت ونیسیکم نیا ي)  برا2010

 

 آب حوضه و بازار آب يگسترده مقررات بها فیوظا -الف 4 فصل

 آب حوضه يگسترده مقررات بها فیوظا -ب 100 ماده

. در شـود  یاعمال مـ  االتیمنابع آب ا هیبر کل 4فصل  1آب و بخش  ي) مقررات بها1
 :ندیآ یمنابع آب حوضه به شمار نم جزو منابع نیا ،ریصورت تحقق موارد ز

 شود؛ یاز آن اعمال م یبخش ای التیماده بر کل ا نیمقرر کند که ا التی) قانون االف

 .شود یاز آن اعمال م یبخش ای التیماده بر کل ا نیمقرر کنند که ا ها نامه نیی) آب

منابع آب  هیبر کل 4فصل  1آب و بخش  يمقررات بها ر،ی) در صورت وجود موارد ز2



 
 

 

 368 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 :شود یاز آن اعمال م یبخش ای یشمال يها نیسرزم

از آن اعمـال   یبخش ایماده بر کل منطقه  نیمقرر کند که ا یشمال االتی) قانون االف
 شود؛ یم

 .شود یاز آن اعمال م یبخش ایماده بر کل منطقه  نیمقرر کنند که ا ها نامه نیی) آب

و  هـا  نامـه  نیـی که بـه موجـب آ   یبر منابع آب 4فصل  1آب و بخش  ي) مقررات بها3
 .شوند یمقررات مشخص شدند، اعمال نم

 است. 91ماده  2ماده در تضاد با اثر بند  نی) اثر ا4

 .ستیاثرگذار ن 4فصل  فیماده بر عملکرد و وظا نی) ا5

 گسترده مقررات بازار آب فیوظا -پ 100 ماده

بـر حقـوق    4فصـل   2مقـررات بـازار آب و بخـش     ر،یـ ) در صورت وجـود مـوارد ز  1
 :شود یها اعمال م مناطق خاص آن ای االتیدر ا يا رحوضهیبه آب غ یدسترس

 التیا يا رحوضهیبه آب غ یماده بر حقوق دسترس نیمقرر کند که ا التی) قانون االف
 شود؛ یاعمال م  مناطق خاص آن ای

 التیا يا رحوضهیبه آب غ یماده بر حقوق دسترس نیمقرر کنند که ا ها نامه نیی) آب
 .شود یاعمال م  مناطق خاص آن ای

بـر حقـوق    4فصـل   2مقـررات بـازار آب و بخـش     ر،یـ ) در صورت وجـود مـوارد ز  2
ها اعمـال   از آن یمناطق خاص ایو  یشمال يها نیدر سرزم يا رحوضهیبه آب غ یدسترس

 شود؛ یم

بـه آب   یماده بـر حقـوق دسترسـ    نیکند که امقرر  یشمال يها نی) قانون سرزمالف
 شود؛ یاعمال م  مناطق خاص آن ای نیسرزم يا رحوضهیغ
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 يا رحوضـه یبـه آب غ  یمـاده بـر حقـوق دسترسـ     نیمقرر کنند که ا ها نامه نیی) آب
 .شود یاعمال م  از آن یمناطق خاص ای نیسرزم

بـه آب   یبـر حقـوق دسترسـ    4فصـل   2حـال، مقـررات بـازار آب، بخـش      نی) با ا3
 .شود یو مقررات مشخص شدند، اعمال نم ها نامه نییکه به موجب آ يا رحوضهیغ

است (چه مطابق قـانون   یمستمر و دائم یحق ،يا رحوضهیبه آب غ ی) حق دسترس4
 کیـ بـه منـابع آب    یحق منحصـرا اجـازه دسترسـ    نیچه مطابق قانون قلمرو). ا االتیا

 .دهد یا به صاحب حق مر ستندین يا منطقه که جز منابع آب حوضه

 .ستیگذار ن اثر 4ماده بر عملکرد فصل  نی) ا5

 ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم اراتیو اخت فیوظا -ت 100 ماده

شـده و   لیقانون تشک نیبا توجه به اهداف ا ایکننده استرال رقابت و مصرف ونیسیکم
 را برعهده دارد: ریز اراتیو اخت فیوظا

سـازمان   کیـ (بـه عنـوان    ونیسـ یبرعهـده کم  8که فصـل   یاراتیو اخت فی) وظاالف
 است؛ ) قرار دادهییاجرا

کننـده (مصـوب سـال     قانون رقابـت و مصـرف   155که ماده  یاراتیو اخت فی) وظاب
 است. درنظر گرفت ونیسیکم نیا ي)  برا2010
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 ایاسترال ستیز طیآب مح يمتصد -6 فصل

 و عملکرد سیتاس -1 بخش

 سیتاس -104 ماده

 شود. ایجاد می ایاسترال ستیز طیآب مح يمتصد به موجب این قانون،

 فیوظا -105 ماده

 است: ریبه شرح ز ایاسترال ستیز طیآب مح يمتصد فی) وظا1

 ا؛یاسترال ستیز طیمنابع آب مح تیری) مدالف

 .ایاسترال ستیز طیمنابع آب مح ژهی) اداره حساب وب

از طـرف دولـت    دیـ است کـه با  یاقدامات ست،یز طیمنابع آب مح تیریمد فی) وظا2
 است: ریبه شرح ز فیوظا نیانجام شود. ا ایاسترال يمرکز

دادن  صلهیو ف دیخر يخود در راستا اراتیاز اخت تواند یم ایاسترال ي) دولت مرکزالف
 يخـود بـرا   یقـانون  اراتیـ از اخت واندت یم نیبه امور (مربوط به) آب استفاده کند. همچن

 بهره ببرد. ياریآب ای لیبه آب، تحو یاعمال حقوق دسترس

خـود و بـه منظـور انتقـال،      اراتیـ باتوجه بـه اخت  تواند یم ایاسترال ي) دولت مرکزب
 ) شود؛ياریامور، وارد عقود مختلف (از جمله عقود خ ریو سا فیتکل نییتع

) ستیز طیسوابق و مدارك به روز را (از منابع آب مح دیبا ایاسترال ي)  دولت مرکزپ
 داشته باشد؛ اریدر اخت

 کند؛ هیته ستیز طیآب دردسترس را از منابع موجود در مح دیبا ي) دولت مرکزت

اسـت،   ریـ که مربوط به مسائل ز ییها نامه  به عقود و توافق تواند یم ي) دولت مرکزث
 وارد شود:
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از منـابع آب   یکـه بخشـ   یمنـافع  ایـ استفاده از آب مطـابق حقـوق    ایبرداشت  -
 دهند؛ یم لیرا تشک ایاسترال ستیز طیمح

 ایـ اسـتفاده از آب مطـابق حقـوق     ایـ انجام مقدمات و امور الزم جهت برداشت  -
 .دهد یم لیرا تشک ایاسترال ستیز طیاز منابع آب مح یکه بخش یمنافع

منـابع   رهیـ ذخ ایـ  تیـ بـا هـدف حما   ایرالاسـت  سـت یز طیآب مح يمتصد فی) وظا3
 منابع عبارتند از : نی. اشود یانجام م یستیز طیمح

 نگ؛یدارل ي) حوضه مارالف

 ایقـرار دارنـد و دولـت اسـترال     نـگ یدارل يکه خارج از حوضه مـار  یمناطق ری) ساب
 آب آن است.   يمتصد

مربوطـه   یالملل نیب يها نامه به توافق ایدولت استرال ،یقانون فیوظا نیانجام ا قیطر از
 .  پوشاند یجامه عمل م

منـابع   تیریمد دیبا ایاسترال ستیز طیآب مح ي، متصد3) بدون محدود کردن بند 4
 مطابقت دارد: ریبا موارد ز تیریمد نی. اردیکشور را برعهده بگ نیآب ا

مربوط است (طرح  نگیدارل يبه آب حوضه مار ایکه منابع آب استرال یزانی) به مالف
 )؛ستیز طیآب مح نیتام

 نـگ یدارل يبه آب مناطق خـارج از حوضـه مـار    ایکه منابع آب استرال یزانی) به مب
 مربوط است.

 است؛ وضع کرده 109مطابق ماده  ریکه وز یی) مقررات اجراپ

از  یبخش ایاسترال ستیز طیآب مح يکه متصد ستیز طیآب مح نی) هر برنامه تامت
 .دیآ یمآن به شمار 

منـابع منـاطق خـارج از     رهیـ ذخ ایـ ماده با هدف حفاظـت   نیا 4) مورد (الف) بند 5
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آب در دسترس از منابع آب  نیرا از تام ستیز طیآب مح يمتصد نگ،یدارل يحوضه مار
 :دارد یموجود باز نم

 دول؛ ریو سا ایاسترال يدولت مرکز نینامه ب به توافق ی) اثربخشالف

  یرودخانه برف) بازگرداندن آب به ب

  آب رهاسازيدر  تیمحدودزیست استرالیا و متصدي آب محیط -106 ماده

را مطابق  ستیز طیمنابع آب مح ایآب  تواند یم ایاسترال ستیز طیآب مح ي) متصد1
 کند. رها 3 ای 2بند 

اعتقـاد داشـته باشـد،     ریـ منطقا به مـوارد ز  ایاسترال ستیز طیآب مح ي) اگر متصد2
 کند: رهاآب  يرا در دوره حسابدار ستیز طیمنابع آب مح ایآب  تواند یم

 يبه اهداف مـوردنظر، ضـرور   دنیرس يبرا يمنابع آب در دوره حسابدار ای) آب الف
 ست؛ین

 آب ضرورت دارد: رهاسازي ر،یاز موارد ز کی) در صورت وجود هر ب

 منتقل کرد؛ يبعد يبه دوره حسابدار توان یمنابع آب را نم ایآب  -

ــر  - ــازياگ ــورت نگ رهاس ــآب ص ــاص  رد،ی ــهیآب اختص ــه  افت ــدي آب ب متص
 .کند یم دایاحتماال کاهش پ زیست استرالیا محیط

 .شود یاستفاده م یستیز طیمح يها تیفعال ای دیاموال جد يبرا دفعحاصل از  درآمد

منـابع آب   ایـ آب  ریـ ز طیدر شـرا  توانـد  یمـ  ایاسـترال  سـت یز طیآب مح ي) متصد1
 کند: رهاسازيرا  ستیز طیمح

 هیدر کل رهاسازياز درآمد حاصل از  تواند یم ایاسترال ستیز طیآب مح ي) متصدالف
 استفاده کند: ریموارد ز
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 ا؛یاسترال ستیز طیمنابع آب مح ایتملک و استفاده از آب  -

 ).یستیز طیمح يها تی(فعال افتهی صیآب تخص رهاسازي -

 يهـا  تیـ فعال يحاصـل از آن بـرا   يهـا  نهیو هز افتهی صیآب تخص رهاسازي) اگر ب
 استفاده شود؛ یستیز طیمح

منطقا اعتقاد داشته باشـد کـه    ایاسترال ستیز طیآب مح ي) در هر مورد که متصدپ
 تیـ مندرج در بنـد الـف، ظرف   يها تیفعال يآب برا رهاسازياستفاده از درآمد حاصل از 

 .دهد یرا ارتقا م ستیز طیمنابع آب مح

 یسـت یز طیمحـ  يهـا  تیـ مـاده، فعال  نیا 3) به منظور تحقق اهداف مندرج در بند 4
 .شود ینم 91ماده  1مندرج در بند  يبها ای نهیدربردارنده هز

بلندمدت سـاالنه از   برداشت تی، شرط محدود3) با توجه به اهداف مورد (ب) ماده 5
 اگر: شود؛ یم نیتام افتهیآب اختصاص  رهاسازي قیطر

آب، اطالعات الزم را منتشر کند تا نشان دهـد   رهاسازي) سازمان حوضه قبل از الف
 منابع آب مطابقت دارد؛ يبلندمدت ساالنه با دوره حسابدار برداشتکه 

و باتوجه به اطالعات منتشر  رهاسازيدر زمان  ایاسترال ستیز طیآب مح ي) متصدب
 داشته باشد.  تیرضا يدوره حسابدار نیشده، از آخر

آب، اطالعات الزم را  يهر دوره حسابدار يبرا رهاسازي) اگر سازمان حوضه قبل از 6
در  زیـ بلندمدت ساالنه ن برداشت تیمنتشر نکند، شرط محدود 5مطابق مورد (الف) بند 

   شود یآب محقق م صیتخص رهاسازيرابطه با 
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آب  يصـادر شـده نسـبت بـه متصـد      يها دستورالعمل تیمحدود -107 ماده

 ایاسترال ستیز طیمح

آب  يبــر متصــد ریــوز ایــدپارتمــان  ریــدب يصــادر شــده از ســو يهــا دســتورالعمل
 .شود یاعمال نم ایاسترال ستیز طیمح

 ایاسترال ستیز طیمنابع آب مح يمعنا -108 ماده

 :رندیگ یقرار م ایاسترال ستیز طیمنابع آب مح فیدر تعر ری) موارد ز1

به آب، حق  یاز آن برخوردار است؛ مانند حق دسترس ایکه دولت استرال ی) حقوقالف
 حقوق مربوط به آب؛ ریسا ای ياریآب، حقوق آب لیتحو

 حقوق. نی) منافع مربوط به اب

شامل مـوارد   ایاسترال ستیز طیماده، منابع آب مح نیا 1) بدون محدود کردن بند 2
 است: ریز

و  یعمـوم  امانت يبر مبنا يکه دولت مرکز 1حقوق مندرج در مورد (الف) بند ) الف
 مستاجر از آن برخوردار است؛ کیبه عنوان  ای

 داده است. ستیز طیآب مح يبه متصد ایکه دولت استرال ی) حقوقب

 :شود ینم ریشامل موارد ز ایاسترال ستیز طی) منابع آب مح3

حقوق مشـابه   ریسا ای ياریآب، حقوق آب لیبه آب، حقوق تحو ی) حقوق دسترسالف
 مربوط به آب؛

 حقوق. نی) منافع مربوط به اب

 ییمقررات اجرا -109 ماده

 يالزم را بـرا  یـی موجود، مقـررات اجرا  یقانون يبا استفاده از ابزارها تواند یم ری) وز1
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 وضع کند: ایاسترال ستیز طیآب مح يمتصد

 حقوق مربوط به آن؛ ریامله آب و سادفع و مع د،ی) خرالف

 معامالت. ریدفع و انجام سا د،ی) با هدف خرياری) ورود به قراردادها (از عقود خب

 باشد: ریشامل موارد ز دینبا شوند، یم نیتدو ریوز يکه از سو یی) مقررات اجرا2

به ) ایاسترال ستیز طیآب مح ياز متصد ریکل افراد (غ يرا برا ی) تعهدات مختلفالف
 وجود آورد؛

 شود. االتیا نیقوان ریعملکرد سا دیتحد ایباعث فسخ  دیمقررات نبا نی) اب

 ایاسترال ستیز طیآب مح يمتصد يبرا یالتیا نیکاربرد قوان -110 ماده

آب  يبـاز دارد، بـر متصـد    ریحوضه که شخص را از موارد ز التیقانون ا  ) هر مقرره1
 :شود یاعمال نم ایاسترال ستیز طیمح

 د؛یآ یمالک آن به شمار نم شخصکه  ینی) استفاده از آب زمالف

 ست؛یمالک آن ن شخصکه  ینی) اخذ مجوز جهت استفاده از آب زمب

 است؛ رامسر مشخص شده ونیکنوانس لیکه در ذ ی) آبپ

 :کند یم تیحما ریوابسته به آب که از موارد ز يها ستمی) آب اکوست

و حفاظـت   ستیز طیدر معرض خطر (مندرج در قانون حفاظت از مح يها گونه -
 )؛1999 یستیاز تنوع ز

و  سـت یز طیدر معرض خطر (مندرج در قانون حفاظت از مح اکولوژیکیجوامع  -
 )؛1999 یستیحفاظت از تنوع ز

و حفاظـت از تنـوع    ستیز طیمهاجر (مندرج در قانون حفاظت از مح يها گونه -
 ).1999 یستیز
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 .ها نامه نییمشخص شده در مقررات و آ يها ) آب محلث

صـاحب آن مجـاز    تیرا بدون رضـا  نیزم کی یستیز طیآب مح نیبخش، تام نی) ا2
 .داند ینم

 یستیز طیمنابع آب مح ژهیحساب و -2 بخش

 یستیز طیمنابع آب مح ژهیحساب و جادیا -111 ماده

 .دیآ یماده به وجود م نیتوسط ا یستیز طیمنابع آب مح ژهی) حساب و1

 ت،یریاست که به منظـور تحقـق اهـداف قـانون مـد      ژهیحساب و کیحساب  نی) ا2
 است. ) شکل گرفته2013(مصوب  یعموم ییعملکرد و پاسخگو

 ها اعتبار حساب -112 ماده

 ) هر حساب، اعتبار خاص خود را دارد:1

داف حسـاب مربوطـه   تحقق اه يبرا ندگانیمجلس نما يکه از سو یمبالغ هی) کلالف
 شود؛ یم  درنظرگرفته

 ایاسـترال  سـت یز طیآب محـ  يبه علت عملکـرد متصـد   يکه دولت مرکز ی) مبالغب
 کند؛ یم افتیقانون در نیمطابق ا

 الـت یو ا ينامـه دولـت مرکـز    حوضه (باتوجـه بـه توافـق    التیکه توسط ا ی) مبالغپ
 شود؛ یمربوطه) پرداخت م

 .شود یداده م ایاسترال ستیز طیآب مح يبه متصد هیکه به صورت هد ی) مبالغت

 سـت یز طیآب محـ  يمـاده، متصـد   نیـ ا 1) به منظور تحقق اهداف مورد (ت) بند 2
را در  کنـد  یم افتیدر يکمک از طرف دولت مرکز ای هیکه به عنوان هد یمبالغ ایاسترال
بـه اهـداف   . مبـالغ مـذکور اصـوال باتوجـه     ردیـ گ یمنافع و اهداف خود به کار مـ  يراستا
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 .کند یم دایپ صیمجموعه تخص نیموجود، به ا

 اهداف حساب -113 ماده

 است. ها وضع شده تحقق اهداف حساب يماده برا نی) ا1

 :شوند یبه کارگرفته م ریاهداف ز يکه در حساب قرار دارند، برا ی) مبالغ2

 يکه برعهده متصد یو مخارج موجود و انجام تعهدات ها نهیهز هیتسو ای) پرداخت الف
 قرار دارد؛ ایاسترال ستیز طیآب مح

 حساب. تیریمد يها نهیهز نی) تأمب

حسـاب (مـاده    تیریمـد  يها نهیدر شمول هز ستیز طیآب مح ي) دستمزد متصد3
 .ردیگ ی) قرار نم116

 الزامات گزارش -3 بخش

 شود یم میتقد ریگزارش ساالنه به وز -114 ماده

ژوئـن در هـر    ام یموظف است در اسرع وقت، پس از س ستیز طیآب مح ي) متصد1
 کند. میتقد ریگزارش عملکرد ساالنه سازمان را به وز ،یسال مال

 گزارش ساالنه يمحتوا

 را ذکر کند: ریدر گزارش خود موارد ز دیبا ستیز طیآب مح ي) متصد2

 ست؛یز طیآب مح نیطرح تام ي) دستاوردهاالف

منـابع آب   ایموارد ساالنه دفع آب  دیبا ستیز طیآب مح يگزارش، متصد نی) در اب
 توجه داشته باشد: ریذکر هر مورد به موارد ز يرا ذکر کند و برا ایاسترال ستیز طیمح

 منابع آب دفع شده؛ ایآب  ییشناسا يبرا یاطالعات کاف -

 مبالغ حاصل از دفع آب. -



 
 

 

 378 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 ایاسترال ستیز طیمنابع آب مح ژهیو  حساب تیری) مدب

 سـت یز طیآب مح يمتصد يبرا ریوز ایدپارتمان  ریکه دب ییها دستورالعمل هی) کلپ
 است. مقرر کرده ایاسترال

 شود یم میساالنه به مجلس تقد گزارش

از گزارش مـذکور را بـه    يا گزارش ساالنه، نسخه افتیروز پس از در 15 دیبا ری) وز3
 کند. میتقد ندگانیمجلس نما

 شود یائه محوضه ار االتیساالنه به ا گزارش

نسخه  کیگزارش ساالنه به مجلس،  میروز قبل از تقد کی ایهمان روز  دیبا ری) وز4
 مربوطه ارائه کند. التیا ریاز آن را به وز

 و کارکنان اریاخت ضیانتصابات، تفو -4 بخش

 انتصابات -115 ماده

بـه کـار    1999 یطبق قانون خدمات عمـوم  ایدولت استرال ستیز طیآب مح يمتصد
 .شود یگرفته م

 کارکنان -116 ماده

 ایدولـت اسـترال   سـت یز طیآب محـ  يبه متصد یقانون فیکه در انجام وظا یکارمندان
 :شوند یبه کار گرفته م 1999 یمطابق قانون خدمات عموم کنند یکمک م

 شوند؛ ی) در دپارتمان استخدام مالف

 .شوند یبه اهداف موردنظر به خدمت گرفته م دنیرس يدپارتمان برا ری) توسط دبب
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 اریاخت ضیتفو -117 ماده

 ایـ همـه   ،یاسـناد قـانون   قیـ از طر توانـد  یم ایدولت استرال ستیز طیآب مح يمتصد
 خود را به کارمندان ارشد واگذار کند. یقانون اراتیاز اخت یبخش
  

 اطالعات آب -7 فصل

 فصل نیکاربرد ا -1 بخش

 فصل نیا ییایکاربرد جغراف -118 ماده

 .ابدی یگسترش م یفصل به هر قلمرو خارج نیا

 است يخاص قانونگذار اراتیبخش محدود به اخت نیکاربرد ا -119 ماده

 :ابدی یگسترش م ریچند مورد از موارد ز ای کیقانون، به  کیفصل به عنوان  نی) ا1

آمـده   یقـانون اساسـ   51صـل  ا 11آنچـه در بنـد    یو آمار (به معن ي) سر شمارالف
 است).

آمـده   یقـانون اساسـ   51اصـل   7آنچـه در بنـد    ی(به معن ی) مشاهدات هواشناسب
 است).

 یقـانون اساسـ   51اصـل   15آنچـه در بنـد    ی(به معن ها يریگ ها و اندازه ) سنجشپ
 آمده است).

 آمده است). یقانون اساس 51اصل  29آنچه در بند  ی(به معن ی) امور خارجت

 بر اساس قـانون اساسـی   يها را به شرکت یاثر دارد که تعهدات ییبخش تا جا نی) ا2
 کند. لیتحم

 دارد. ریمربوط به ملت تاث نیوضع قوان يپارلمان برا اریبخش تا اخت نی) ا3
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 دارند. گریکدیاز  یاثر مستقل یقبل ي) بندها4

 یهواشناس ریدفتر و مد اراتیو اخت فیوظا -2 بخش

 سازمان هواشناسی یاضاف فیوظا -120 ماده

آن  يبـرا  1955  یکـه در قـانون هواشناسـ    یفیعـالوه بـر وظـا    سازمان هواشناسـی 
 است: ریبه شرح ز يگرید یاضاف فیوظا يمشخص شده است، دارا

 .ایو انتشار اطالعات آب استرال ریتفس ت،یریمد ،ينگهدار ،يآور ) جمعالف

 نیاستفاده از ا يو الگوها ایمنابع آب استرال تیاز وضع یمنظم يها گزارش هی) تهب
 منابع.

ــرا يهــا حســاب يو نگهــدار می) تنظــپ ــه مجموعــه ا،یاســترال يآب ب از  يا از جمل
 .شود یآب شناخته م یآب که به عنوان حساب مل يها حساب

 اطالعات آب یمل ي) انتشار استانداردهات

 مرتبط با اطالعات آب. ) مشاوره دادن در رابطه با موضوعاتث

 .ایمنابع آب استرال شتریشناخت ب يبرا قاتی) انجام تحقج

 مشخص شده است. نامه نیمرتبط با اطالعات آب که در آئ گری) هر موضوع دچ

 آب یحساب مل يمحتو -121 ماده

 مشخص شده است. ها نامه نیاست که در آئ یآب شامل موضوعات یمل حساب

 آب يها انتشار حساب -122 ماده

در  یکـه بـه راحتـ    یآب را بـه شـکل   یسـاالنه حسـاب ملـ    دیبا یهواشناس ری) مد1
 منتشر کند. رد،یدسترس عموم قرار بگ

 آب را منتشر کند. گرید يها گاه حسابهگ دیبا یهواشناس ری) مد2
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هـر حسـاب آب    ایـ آب  یکل حساب مل ای ییها بخش یماده مانع از بروزرسان نی) ا3
 .شود ینم يگریدر هر زمان د يگرید

 انتشار اطالعات آب -123 ماده

 سـازمان هواشناسـی  در هر زمان، اطالعات خاص آب را کـه   دیبا یهواشناس ری) مد1
 منتشر کند. رد،یکه در دسترس عموم قرار بگ یبه شکل کند، یم ينگهدار

 :دینبا یهواشناس ری) به هرحال مد2

 یبـه دسترسـ   يازیـ (ن ستیمورد عالقه عموم ن کند یکه فکر مرا  ی) اطالعات آبالف
 .منتشر کند عموم به آن وجود ندارد)

در دسـترس   یبـه شـکل   ایـ انـد   که اطالعات در حال حاضر منتشر شده ی) تا زمانب
منتشـر   ياطالعات آب را به نحـو  کند، یرا مشخص م شخصعموم است که مصرف آب 
 .کند یرا مشخص م شخص کیکند که صراحتا مصرف آب 

 اطالعات آب -3 بخش

 بخش نیهدف ا -124 ماده

خـود در   فـه یانجـام وظ  يبـرا  سـازمان هواشناسـی  بخـش قـادر سـاختن     نیا هدف
 اطالعات است. يآور جمع

 اطالعات آب یمعن -125 ماده

 است: ریز یقانون، اطالعات آب به معان نیا در

 ریـ ارزش افزوده کـه مـرتبط بـا موضـوعات ز     يهر اطالعات دارا ای) هر داده خام الف
 باشد:

 آب يبها ایاستفاده، داد و ستد  ت،یفیک ت،یکم ع،یدر دسترس بودن، توز -
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 ياریحقوق آب ایآب  لیبه آب، حقوق تحو یحقوق دسترس -

 اشاره شد. ها که در بند الف به آن ی) هر فراداده مرتبط با موضوعاتب

اطالعــات  ن،یزمــ يآب (ماننــد اطالعــات کــاربر یشــامل اطالعــات متنــ نیهمچنــ
 .نیز هست) اکولوژیکیو اطالعات  یشناس نیزم

 سازمان هواشناسیاطالعات آب به  لیتحو -126 ماده

از اطالعات  يا مشخص شده و نسخه نامه نیاز اشخاص که در آئ یگروه ای) شخص 1
آن  دیکنترل خود دارند، با ای اریدر اخت نامه نیمربوط به آب را از نوع مشخص شده در آئ

 ها). روش ریو سا یکیالکترون ،یکیزیارائه دهند (به صورت ف سازمان هواشناسیرا به 

ـ   دینسخه از اطالعات با کی) 2  اریـ در اخت نامـه  نیدر موعد مقرر مشخص شـده در آئ
 .ردیدفتر قرار بگ

 که در نسخه ارائه شده وجود دارد: ی) اطالعات آب3

 ارائه شود. نامه نیروش مشخص شده در آئ ایبه شکل  دی) باالف

 اطالعات آب باشد. یمل يمطابق با استانداردها دی) باب

 یشـده اسـت، تخطـ    لیـ تحم يماده بـه و  نیکه در ا ياز تعهد دیشخص نبا کی) 4
 کند.

 سـازمان هواشناسـی  کننده به  گمراه ایاطالعات غلط  دیماده، شخص نبا نی) طبق ا5
 ارائه دهد.

داشته باشد، اعمـال نخواهـد    یموجه لیکه شخص دل يماده در موارد نیا 4) بند 6
 شد.
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 ممکن است اطالعات آب را درخواست کند یهواشناس ریمد -127 ماده

از اشـخاص   یگروهـ  ایـ شـخص   کیـ به صورت مکتـوب از   تواند یم یهواشناس ریمد
 قرار دهد: سازمان هواشناسی اریدرخواست کند تا اطالعات آب را در اخت

 مدت زمان مشخص، کی ی) طالف

 ) به روش و شکل مشخص،ب

 اطالعات آب یمل ي) بر اساس استانداردهاپ

 ماده تخلف کند. نیاز الزامات ا تواند ی) شخص نم2

 سـازمان هواشناسـی  کننده به  گمراه ایاطالعات غلط  دیماده، شخص نبا نی) طبق ا3
 ارائه دهد.

داشته باشد، اعمـال نخواهـد    یموجه لیکه شخص دل يماده در موارد نیا 2) بند 4
 شد.

 شود یاطالعات اعمال نم يمنع افشا -128 ماده

اطالعـات را   يافشـا  ییقلمرو ای یالتیا ،یهر قانون دولت نکهیبخش صرف نظر از ا نیا
 .شود یمنع کرده باشد، اعمال م

 دهد یقرار نم ریآن را تحت تاث تیمالک ،اطالعات يافشا -129 ماده

 ریشـخص در قبـال آن اطالعـات تـاث     تیـ بخش، بـر مالک  نی) ارائه اطالعات تحت ا1
 .گذارد ینم

 .شود ینم یماده مانع استفاده از اطالعات توسط اداره هواشناس نی) ا2
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 اطالعات آب یمل ياستانداردها -4 بخش

 اطالعات آب یمل ياستانداردها -130 ماده

 یملـ  ياسـتانداردها  ،یابزار قـانون  لهیممکن است به وس یسازمان هواشناس ری) مد1
 اطالعات آب را منتشر کند.

اطالعـات آب ممکـن اسـت شـامل      یمل ي، استانداردها1) بدون محدود کردن بند 2
 باشد: ریهمه موارد ز ای یکی

 اطالعات آب يآور ) جمعالف

 آب يها يریگ ) اندازهب

 آب شی) پاپ

 آب يزهای) آنالت

 ) انتقال اطالعات آبث

 به اطالعات آب ی) دسترسج

 اطالعات آب رهی) حفظ و ذخچ

 اطالعات آب یده ) گزارشح

 آب ي) حسابدارخ

ـ  لهیمرتبط با اطالعات آب که بـه وسـ   يگری) هرگونه موضوع دد مشـخص   نامـه  نیآئ
 .شود یم

 استانداردها ریسا بیتصو -131 ماده

 قیاز طر تواند یم یسازمان هواشناس ریاطالعات آب، مد یمل يانتشار استانداردها در
 ایـ د، بـا  ادغام کردن موضوعات مربوط بـه اسـتاندار   ایرساندن  بیبه کار گرفتن، به تصو
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 کیـ را در ارتباط با اطالعات آب صادر کند کـه در   ییبدون انجام اصالحات، استانداردها
 به گاه قابل اجرا باشد. هبه صورت گا ایزمان خاص 

 اطالعات آب یمل ياستانداردها هیمشورت و تعامل در ته -132 ماده

 هـا  التیاطالعات آب، با ا یمل ياستانداردها هیدر ته دیبا یسازمان هواشناس ری) مد1
 تعامل و مشورت کند.

اطالعـات آب،   یمل ياستانداردها هیدر ته دیبا یسازمان هواشناس ریمد ن،ی) همچن2
 مشورت کند. داند، یکه مناسب م ینهادها و اشخاص ریبا سا دیبا

 انطباق ياخطارها -133 ماده

که از  یشخص ای ریآب تخلف کرده باشد، وز یاز الزامات استاندارد مل ی) اگر شخص1
بـر اصـالح تخلـف صـادر کـرده و       یاخطار مبن کی تواند یم شود، یانتخاب م ریوز يسو

 اطالعات آب در مدت زمان مشخص شود. یخواستار انطباق آن با الزامات استاندارد مل

 شـود  یداده مـ  يمـاده بـه و   نیـ کـه در ا  ينسبت به اخطار تواند یشخص نم کی) 2
 مواجه خواهد شد. مهیبا جر ،باشد و در صورت عدم انطباق توجه یب

داشته باشد، اعمـال نخواهـد    یموجه لیکه شخص دل يماده در موارد نیا 2) بند 3
 شد.

 متفرقه -5 بخش

 یسازمان هواشناس ریتوسط مد اریاخت ضیتفو -134 ماده

و  فیاز وظـا  یبخشـ  ایـ به صورت مکتوب تمام  تواند یم یسازمان هواشناس ری) مد1
 از کارکنان ارشد سازمان واگذار کند. یکیفصل به  نیخود را در ا اراتیاخت

و  فیاز وظـا  یبخشـ  ایـ به صورت مکتوب تمام  تواند یم یسازمان هواشناس ری) مد2
موارد زیر است  سمت در ایدفتر  کی يکه دارا یفصل به شخص نیخود را در ا اراتیاخت
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 :تفویض نماید

 قلمرو است. ای التیا کیدر  یسازمان ایقلمرو  ای التیا کی) الف

 از کارکنان ارشد است. یکیرده با  هم ی) سطحب

 موافق باشند. اریاخت ضیتفو اینقلمرو با  ای التیاست که آن ا یدر صورت نیا

 باشد. ریمد یهمراه با دستور کتب دیبا 2و  1 يتحت بندها اریاخت ضی) هرگونه تفو3

 ریتوسط وزدستورالعمل  -135

 ییهـا  دستورالعمل ،یسازمان هواشناس ریبه مد یاعالم کتب قیاز طر تواند یم ری) وز1
 آن صادر کند. اراتیاعمال اخت ای  سازمان هواشناسی فیدر ارتباط با وظا

 کند. تیدستورالعمل تبع نیبا از ا دیبا یسازمان هواشناس ری) مد2

 است. يابزار قانونگذار کی 1) دستورالعمل صادر شده در بند 3

  

 قانون ياجرا -8 فصل

 یمقدمات ياجرا -1 بخش

 رندیگ یقرار م یفصل مورد بررس نیکه در ا یتخلفات -136 ماده

 :پردازد یم ریتخلفات ز یفصل به بررس نیا

 قانون  نی) نقض مقررات االف

 یقانون يها نامه نیی) نقض مقررات آب

 بازار آب نیقوان ایآب  يبها نی) نقض قوانپ
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ـ ا لیکه در ذ یبه تخلفات یدگیسازمان مناسب جهت رس -137 ماده بخـش   نی

 ردیگ یصورت م

بـه تخلفـات    یدگیرس يبرا یقانون، سازمان و نهاد خاص نیمنظور تحقق اهداف ا به
 است: رینهاد به شرح ز نیا يها خواهد شد. مشخصه لیتشک صورت گرفته

 :شود یوارد عمل م ریاز موارد ز کینهاد در صورت نقض هر  نی) االف

 فصل؛ نیا لیشده در ذ نیتدو يها نامه نییآ ای 2نقض مقررات فصل  -

 ؛10فصل  3نقض مقررات بخش  -

شـده در   نیتـدو  يها مه نا نیی، آ4با مقررات فصل  ری) اگر تخلف صورت گرفته مغاب
کننـده   رقابت و مصـرف  ونیسیبازار آب باشد، کم نیقوان ایآب  يبها نیقوان ایآن و  لیذ

 امر خواهد بود.  نیبه ا یدگیمسئول رس  ایاسترال

شـده در   نیتدو يها مه نا نییآ ای 7با مقررات فصل  ری) اگر تخلف صورت گرفته مغاپ
 امر خواهد بود. نیبه ا یدگیمسئول رس ریآن باشد، وز لیذ

 ارجاع به دادگاه -138 ماده

 اند: به کار رفته ریز یاز کلمات در معان کیفصل هر  نیا در

 :يبه معنا دادگاه

  ای ا؛ی) دادگاه فدرال استرالالف

 ایاسترال يا ) دادگاه منطقهب

 یدگیقانون، صالح به رسـ  نیکه در موضوعات مربوط به ا ي قلمروو  یالتی) دادگاه اپ
 است.
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 يا دادگاه منطقه تیصالح -139 ماده

 تیصـالح  شـوند،  یمطـرح مـ   التیا کی هیکه عل يدر دعاو ایاسترال يا منطقه دادگاه
 ندارند.   یدگیرس

 حکم -2 بخش

 آن يها نامه نیینقض قانون، مقررات و آ يبرا یصدور حکم مقتض -140 ماده

 صدور حکم درخواست

 رتیفصـل مغـا   نیـ شود کـه بـا مقـررات ا    یترك فعل ای، مرتکب فعل شخص) اگر 1
که حکم بازداشت را صـادر   خواهد یداشته باشد، حسب مورد سازمان مسئول از دادگاه م

 کند.

 منع قرار

 رتیفصـل مغـا   نیـ شود کـه بـا مقـررات ا    یترك فعل ای، مرتکب فعل شخص) اگر 2
 .دارد یرا از ادامه رفتار خود بازم شخصداشته باشد، دادگاه با صدور دستور الزم، 

 به همراه قرار منع یاضاف دستورات

را از ادامه رفتار متخلفانه خـود بـازدارد و    شخص) اگر دادگاه قرار منع صادر کند و 3
در کنـار صـدور قـرار     توانـد  یاست، مـ  يضرور زیاقدامات ن ریدهد که انجام سا صیتشخ

م به الزا توان یموارد م نی. از جمله اردیدرنظر بگ شخص يرا برا يشتریمنع، دستورات ب
ـ  ایـ به سـالمت   بیکاهش آس ایجبران  مانندبه انجام امور مشخص  شخص  رفـتن  نیاز ب

 منابع آب حوضه اشاره کرد. 

 الزام قرار

امتنـاع   نیآن امتناع کند و ا رشیاز پذ ایفعل سرباز بزند  کیاز انجام  شخص) اگر 4
را به  يداشته باشد، دادگاه با صدور قرار الزام، و رتیفصل مغا نیاز انجام کار با مقررات ا
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 .  کند یانجام اقدامات الزم اجبار م

الـزام   يتواند قرار الزم برا ماده، دادگاه می نیا 4و  3 ي) بدون محدود کردن بندها5
 صادر کند: را ریزبه اقدامات  شخص

 نیقـوان  هـا،  نامـه  نیی، آقانون نیرا جهت انطباق با ا یبرنامه مشخص دیبا شخص) الف
 بازار آب اجرا کند؛ نیقوان ایآب  يبها

افـراد صـالح    اریدارد) در اخت یها دسترس اطالعات الزم را (که به آن دیبا شخص) ب
 قرار دهد؛

را (بـا   یشده، آگه نییکه در قرار صادره تع یخود و با روش نهیبه هز دیبا شخص) پ
 مقابله با اثر تخلفات منتشر کند. ایاصالح  يمشخص) برا طیشرا

 موقت يقرارها

 نیـ در مورد درخواست صدور قـرار (مطـابق ا   يریگ میقبل از تصم تواند ی) دادگاه م6
 بخش)، دستور موقت صادر کند:

 از رفتارها؛  یاز انجام برخ شخص) محدود کردن الف

 از امور. یبه انجام برخ شخص) الزام ب

 قرارها رییتغ ایلغو  -141 ماده

صـادر شـده، لغـو     140را که به موجب ماده  يقرار تواند یصورت تقاضا، دادگاه م در
 دهد. رییتغ ایکرده 

 صدور قرارها يمالحظات مشخص برا -142 ماده

 منع قرار

 از رفتارها بازدارد: ی، شخص را از انجام برخ140با توجه به ماده  تواند ی) دادگاه م1
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 نه؛ ایبر تکرار آن رفتار محرز شده باشد  یمبن شخصدادگاه قصد  ي) خواه براالف

 نه؛ ایقبال مرتکب آن تخلف شده باشد  شخص) خواه ب

 نه: ایداشته باشد  یتوجه ، خطر قابلشخص ياز سو ی) خواه رفتار ارتکابپ

 ها؛ صدمه و خسارت به انسان -

 خسارت به اموال؛ -

 منابع آب. بردن نیاز ب ایورود خسارت  -

 الزام قرار

را به انجام امور مشـخص   یافراد خاص ای شخص، 140مطابق ماده  تواند ی) دادگاه م2
 الزام کند:

 نه؛ ایبر تکرار آن رفتار محرز شده باشد  یمبن شخصدادگاه قصد  ي) خواه براالف

 نه. ایشده باشد  قبال مرتکب آن تخلف شخص) خواه ب

 نه: ایداشته باشد  یتوجه ، خطر قابلشخص ياز سو یارتکاب) خواه رفتار پ

 ها؛ صدمه و خسارت به انسان -

 خسارت به اموال؛ -

 منابع آب. بردن نیاز ب ایورود خسارت  -

 برده)   نام اراتیاخت ری(فارغ از سا  شده به دادگاه ضیتفو اراتیاخت -143 ماده

آن  اراتیـ اخت ریعـالوه بـر سـا    شود یبخش به دادگاه داده م نیکه توسط ا یاراتیاخت
 است.
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 دادخواست -3 بخش

 دادخواست تخلف -144 ماده

بـر   یدادخواست الزم مبنـ  تواند یتخلفات م يریگی) حسب مورد سازمان مسئول پ1
 کند. میفصل را به دادگاه تقد نیاز مقررات ا شخصتخلف 

نظر دادگاه را جلـب کنـد و انجـام تخلـف محـرز شـود،        ،یمی) اگر دادخواست تقد2
 .کند یرا به عنوان متخلف اعالم م شخصدادگاه 

 باشد: ریدربردارنده موارد ز دیبا 2) دادخواست مندرج در بند 3

 است؛ که دادخواست در آن اقامه شده ی) دادگاهالف

 است؛ که نقض شده ی) مقرراتب

 است؛ کردهکه مقررات را نقض  شخصی) پ

 ) رفتار متخلفانه.ت

 قرارها رییتغ ایلغو  -145 ماده

صـادر شـده،    144را که به موجب ماده  یدادخواست تواند یصورت تقاضا، دادگاه م در
 دهد. رییتغ ایلغو کرده 

 یمدن يها مجازات -4 بخش

 یدستورات مجازات مدن -الف قسمت

 یمقررات مجازات مدن -146 ماده

 است: ریبه شرح ز یقانون، مقررات مجازات مدن نیتوجه به هدف ا با

 قانون که: نی) هر بند از مواد االف
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 يبندها لیها را در ذ مجازات نیچند مورد از ا ای کیو  »یمجازات مدن«عبارت  -
 داده باشد؛ يخود جا

 است. یمجازات مدن کیبند،  نیا کند یمشخص م -

 آب، که: ي) مقررات بهاب

 يبندها لیها را در ذ مجازات نیچند مورد از ا ای کیو  »یمجازات مدن«عبارت  -
 داده باشد؛ يخود جا

 است. یمجازات مدن کیبند،  نیا کند یمشخص م -

 ) مقررات بازار آب، اگر:پ

 يبندها لیها را در ذ مجازات نیچند مورد از ا ای کیو  »یمجازات مدن«عبارت  -
 داده باشد؛ يخود جا

 است. یمجازات مدن کیبند،  نیا کند یمشخص م -

ـ  لیبه دل یمال مهیشخص را به پرداخت جر تواند یدادگاه م -147 ماده از  یتخط

 محکوم کند. یمقررات مجازات مدن

 صدور حکم درخواست

 یچیسـرپ  یسال از مقررات مجـازات مـدن   6 یدر ط یخاط شخص که ی) در صورت1
در دادگـاه اقامـه    ایاسـترال  ياز طرف دولت مرکز تواند یتخلفات م يریگیکند، سازمان پ

 يکه متخلف را بـه جـزا   خواهد یدرخواست از دادگاه م نیکند. سازمان مذکور در ا دعوا 
 محکوم کند.   ينقد

حکـم   ينقـد  مـه یرا محرز بداند به پرداخـت جر  شخصکه تخلف  یدر صورت دادگاه
 .  کند یم

 



 
 

 

 393 

 : قانون آب استرالیا5فصل  

 

 يمتخلف را بـه پرداخـت جـزا   را محرز بداند،  شخصکه تخلف  ی) دادگاه در صورت2
 .کند یمحکوم م ایاسترال يشده) به دولت مرکز نییدادگاه تع ي(که از سو ينقد

 ينقد يجزا حداکثر

 :کند یتجاوز نم ریز ریاز مقاد ينقد ي) جزا3

اسـت کـه    يباشد، مبلغ مجازات همـان مقـدار   یقیشخص حق کی) اگر متخلف الف
 شده است؛ نییتع یمجازات مدن يبرا

 است. یشده در مجازات مدن نییبرابر مبلغ تع 5مبلغ،  نیصورت ا نیا ریغ ) درب

 ينقد يمبلغ جزا نییتع

 کند؛ از جمله: یدگیموارد مربوطه رس هیبه کل دیدادگاه با ،ينقد يجزا نیی) در تع4

 تخلف؛ زانیو م تی) ماهالف

 وارده؛ یخسارات زانیو م تی) ماهب

 که تخلف در بستر آن اتفاق افتاده است. یطی) شراپ

صادر  یآن حکم قانون يرا مرتکب شده و دادگاه برا یتخلف نیشخص قبال چن ای) آت
 کرده است؟

 یمجازات مدن کیاز  شیب نقض

 يبـرا  تـوان  یرا نقض کرده باشد، مـ  یاز دو مجازات مدن شیب ایفعل، دو  کی) اگر 5
 تـوان  یحال نمـ  نیکرد. با ا تیبه طور جداگانه شکا یخاط شخصاز تخلفات، از  کیهر 

 محکوم کرد.  ينقد يجزا کیاز  شیرفتار مشابه به ب لیرا به دل شخص
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 ستیجرم ن ینقض مقررات مجازات مدن -148 ماده

 .شود یجرم محسوب نم یمقررات مجازات مدن نقض

 شرکت دارند یکه در نقض مقررات مجازات مدن یاشخاص -149 ماده

 :دی) شخص نبا1

 مشاوره دهد؛ ایکند  یدست معاونت و هم ،ی) در نقض مقررات مجازات مدنالف

 را به تخلف از مقررات اغوا کند؛ گرانیموارد، د ریوعده و سا د،ی) با تهدب

به شکل آگاهانـه بـه نقـض     میرمستقیو چه غ میچه به صورت مستق وجه چی) به هپ
 رت ورزد؛مباد یمقررات مجازات مدن

 کند؛ یتبان گرانیبا د ینقض مقررات مجازات مدن ي) برات

 .کنند یرا نقض م 1که بند  شود یاعمال م یماده بر اشخاص نی) ا2

 ينقد يپرداخت جزا -150 ماده

 حکم کند: ينقد يدادگاه به پرداخت جزا اگر

 پرداخت شود؛ يبه دولت مرکز دی) مبلغ مشخص شده باالف

کـه توسـط    یحکم را اجرا کند؛ درسـت ماننـد حکمـ    نیا تواند یم ي) دولت مرکزب
 .شود یدادگاه به مرحله اجرا گذاشته م یقاض

 يفریو ک یمجازات مدن یدادرس ندیفرآ -ب قسمت

 يفریک یپس از دادرس یمدن یدادرس -151 ماده

 يفـر یو ک یکه بـا فعـل واحـد از مقـررات مجـازات مـدن       یمتخلف يبرا دینبا دادگاه
 .ردیدرنظر بگ ينقد يکرده و مرتکب جرم شده، جزا یچیسرپ
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 یمدن یدر طول دادرس يفریک یدادرس -152 ماده

 ریـ ز طیدر شرا شخص کی هیبر عل يبه صدور حکم مجازات نقد یدگیرس انی) جر1
 :شود یمتوقف م

 جرم آغاز شده باشد؛ کیارتکاب  يهمان شخص برا هیعل يفریک یدگی) رسالف

 کرده باشد. دایفعل واحد تحقق پ کیتوسط  یمقررات مجازات مدن) جرم و نقض ب

بـه صـدور حکـم مجـازات      یدگیکه شخص، مجرم شناخته نشود، رسـ  ی) در صورت2
 .شود یم یمنتف یدگیصورت، مراحل رس نیا ریاز سر گرفته خواهدشد. در غ ينقد

 یمدن یپس از دادرس يفریک یدادرس -153 ماده

و نقـض   یکـه جـرم ارتکـاب    شـود  یآغـاز مـ   یشخص زمـان  کی هیعل يفریک یدادرس
حکـم   که نیکرده باشد (صرفنظر از ا دایفعل واحد تحقق پ کیبا  یمقررات مجازات مدن

 نه). ایصادر شده است  شخص يبرا ينقد يجزا

ـ  يمدارك و شواهد -154 ماده  نـد یارائـه شـده در فرآ   یمـدن  یکه در دادرس

 .ستیقابل قبول ن يفریک یدادرس

 کیـ  هیـ اسـناد موجـود عل   ایـ ارائه شده  یشواهد اطالعات توان ینم ریز طی) در شرا1
 به کار گرفت: يفریک یدر دادرس شخصهمان  هیرا عل یمدن یدر دادرس شخص

 هیـ عل ينقد يصدور حکم جزا انیقبال مدارك و اسناد موجود را در جر شخص) الف
 ينقـد  يبه کارگرفته است (خـواه حکـم جـزا    ینقض مقررات مجازات مدن يبرا شخص

 صادر شده باشد خواه نه)؛

اسـت کـه باعـث     يدهنده جرم است، در واقـع همـان رفتـار    لیکه تشک ي) رفتارب
 است. شده یتخلف و نقض مقررات مجازات مدن

شـواهد ارائـه شـده در     یدر رابطه با نادرست يفریک یماده در دادرس نیحال، ا نیا با



 
 

 

 396 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 .شود یاعمال نم ينقد يصدور حکم جزا انیجر

 

 تخلف يها هیاعالم -5 بخش

 هدف -155 ماده

تخلـف (تخلـف از مقـررات     يهـا  هیـ اعالم يرا بـرا  یستمیبخش درصدد است س نیا
 در دادگاه شود. یدگینهاد رس نیگزیکند تا جا جادی) ایمجازات مدن

 تخلف هیزمان صدور اعالم -156 ماده

از  شـخص تخلـف   يبـرا  يا کننـده  قـانع  لیـ به تخلفات، دال یدگی) اگر سازمان رس1
 تخلفات: نیداشته باشد و ا یمقررات مجازات مدن

 وجود داشته باشند: ریز ی) در مواد قانونالف

 آب و قانون بازار آب يقانون بها -

 7فصل  -

 شده باشند. حیشده، تصر نیبند تدو نیاهداف ا يکه برا يا نامه نیی) در آب

 .  کند یابالغ م یخاط شخصتخلف را به  هیبه تخلفات، اعالم یدگیرس سازمان

 ابالغ شود. شخصماه پس از ارتکاب تخلف به  12 دیتخلف با هی) اعالم2

 :شود یصادر م ریتخلف با توجه به موارد ز هی)اعالم3

 یمورد تخلف از مقررات مشخص مجازات مدن 2از  شیب ای 2) الف

 یمورد از مقررات مشخص مجازات مدن 2از  شیب ای 2) تخلف از ب

 لیـ مجبـور (بـه دل   ينقد يجزا کیاز  شیبه پرداخت ب دیشخص نبا ه،یاعالم نیا در
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 رفتار واحد) شود.   کی

 .ردیتخلف مدنظر قرار گ هیدر اخطار دیکه با يموارد -157 ماده

 باشد: ریدربردارنده موارد ز دیتخلف با هی) اخطار1

 است؛ او صادر شده يبرا هیکه اخطار شخصی یخانوادگ نام) نام و الف

امـر   نیبه ا یدگیتخلفات که حسب مورد مسئول رس يریگی) مشخصات سازمان پب
 است؛

 ؛یاز تخلف صورت گرفته از مقررات مجازات مدن يا ) خالصهپ

فصـل   نیـ باشد کـه نشـان دهـد بـه تخلـف مزبـور مطـابق ا        يا ) دربردارنده گزارهت
 ياز طـرف دولـت مرکـز    هیـ مشـخص شـده در اخطار   یمـال  مهینشده؛ اگر جر یدگیرس

 :ردیمدنظر قرار گ ریموارد ز دیبه تخلفات پرداخت شود، با یدگیبه سازمان رس ایاسترال

 پرداخت شود؛ هیابالغ اخطار خیروز پس از تار 28 مهیجر -

کنـد،   نیـی پرداخـت تع  يرا برا يشتریبه تخلفات مهلت ب یدگیاگر سازمان رس -
 انداخت. قیپرداخت را به تعو توان یم

به نام او صادر  هیکه اخطار یخاط شخصباشد که نشان دهد  يا ) دربردارنده گزارهث
 نیـ مطـابق ا  ییصورت به تخلـف ادعـا   نیرا ندارد. در ا ينقد يشده، قصد پرداخت جزا

 خواهد شد؛ یدگیفصل رس

 را مشخص کند؛ ينقد ينحوه پرداخت جزا دی) باج

 که از نظر قانون الزم است، باشد. يمفاد ریدربردارنده سا دی) باچ

 ریـ شامل اطالعـات ز  دیموجود با اتیماده، جزئ نیا 1) با توجه به قسمت (پ) بند 2
 باشد:
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 انجام تخلف؛ قیدق خی) زمان، مکان و تارالف

 است. نقض آن شده يکه ادعا ی) مقرره مجازات مدنب

 مجازات زانیم -158 ماده

 یپنجم حداکثر مجـازات مـال   کیمعادل  دیتخلف با هیشده در اخطار نییتع مجازات
 آن تخلف مشخص کند. يبرا تواند یباشد که دادگاه م

 تخلف   هیاخطار يریگ بازپس -159 ماده

ابـالغ شـده    شخص يتخلف برا هیکه اخطار شود یاعمال م یبخش فقط زمان نی) ا1
 باشد.

 هیـ (اخطـار انصـراف)، اخطار   یبا اعالن کتبـ  تواند یبه تخلفات م یدگی) سازمان رس2
 .ردیتخلف را پس بگ

 تخلف هیاخطار يریگ در صورت بازپس ينقد يجزا بازپرداخت

 :افتد یحالت اتفاق م 2موضوع در  نیا

 شده، پرداخت شده باشد؛ نییتع ينقد مهی) جرالف

 بازپس گرفته شده باشد. مهیتخلف پس از پرداخت جر هی) اخطارب

 هر دو حالت، دولت مسئول برگرداندن مبالغ پرداخت شده است. در

 صادر شده هیمطابق با اخطار مهیپرداخت جر -160 ماده

 :شود یاعمال م ریماده در موارد ز نی) اا

 تخلف به شخص ابالغ شده باشد؛ هی) اخطارالف

 پرداخت شده باشد؛ یمال مهیبه عنوان جر هی) مبلغ مشخص شده در اخطارب
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 بازپس گرفته نشده باشد. هی) اخطارپ

شـخص در مـورد تخلـف ادعـا شـده سـاقط        تیمسـئول  ،ينقـد  ي) با پرداخت جزا2
 .شود یم

به عنـوان اقـرار بـر ارتکـاب تخلـف       دیشخص مسئول نبا ياز سو مهی) پرداخت جر3
 شود. یتلق

 یمدن يها یبخش در دادرس نیا ریتأث -161 ماده

 بخش: نیا

 ندارد؛ يازین ینقض مقررات مجازات مدن يتخلف برا هی) به ابالغ اخطارلفا

 اگر: گذارد؛ یفصل) اثر نم نی(مطابق ا یدگیشخص تحت رس تی) بر مسئولب

 تخلف را قبول نداشته باشد؛ هیشخص مذکور اخطار -

 ابالغ نشده باشد؛ شخصتخلف به  هیاخطار -

 اما پس از آن بازپس گرفته شده است. ابالغ شده شخصتخلف به  هیاخطار -

 .کند یرا محدود م يمجازات نقد نییدادگاه در تع دیو صالحد اراتی) اختپ

 ها نامه نییآ -162 ماده

 تخلف وضع کنند. يها هیرا در مورد اخطار يشتریمقررات ب توانند یم ها نامه نییآ

 االجرا تعهدات الزم -6 بخش

 تعهدات مربوط به تخلفات -163 ماده

چه با فعل و چـه   شخص يکه ارتکاب تخلف از سو شود یاعمال م یماده زمان نی) ا1
 به تخلفات محرز شود. یدگیسازمان مسئول رس يترك فعل برا
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 لیـ تحم شخصرا بر  ریاز تعهدات ز کیهر  تواند یبه تخلفات م یدگی) سازمان رس2
 کند:

 نیـ تعهـد مطـابق بـا مقـررات ا     نیکار خاص؛ ا کیبر انجام  شخص ی) تعهد کتبالف
 بازار آب است؛ نیآب و قوان يبها نیقوان ها، نامه نییقانون، آ

قـانون،   نیتعهد مطابق با مقررات ا نیکار؛ ا کیبر عدم انجام  شخص ی) تعهد کتبب
 بازار آب است؛ نیآب و قوان يبها نیقوان ها، نامه نییآ

 :ریموارد ز نیبر انجام اقدامات مشخص جهت تضم یمبن شخص یکتب) تعهد پ

 کند؛ یفصل را نقض نم نیتعهد بدهد که مقررات ا دیبا شخص -

 کند؛ فصل را نقض  نیاست مقررات ا دیتعهد بدهد که بع دیبا شخص -

 اند. در نظر گرفته شخص يبرا یقانون يها نامه نیی) که آی) تعهدات (کتبت

 شود. حیماده تصر نینام ا دیشده با جادیتعهد ا لی) در ذ3

تخلفـات، تعهـد خـود را     يریگیسازمان مسئول پ تیبا جلب رضا تواند ی) متعهد م4
 به آن انصراف دهد. يبندیاز پا ایداده  رییتغ

 جادی، تعهد اشخصبه  یکتب هیبا اخظار تواند یتخلفات م يریگی) سازمان مسئول پ5
 کند. یشده را ملغ

 به اشکال مختلف منتشر شود: دی) تعهدات با6

 تخلفات؛ يریگیسازمان پ تی) در ساالف

 تیتعهـدات در سـا   نیبه تخلفات باشد، ا یدگیمسئول رس ریوز ،) اگر حسب موردب
 .شود یخانه منتشر م وزارت
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 آن يتعهدات و اجرا يآور الزام -164 ماده

 ) اگر:1

 برعهده دارد؛ 163را مطابق ماده  ي) شخص تعهدالف

 نرفته باشد؛ نی) تعهد از بب

 تخلفات محرز شده باشد؛ يریگیسازمان مسئول پ ي) نقض مقررات براپ

قـرار   ایـ از دادگاه درخواست کند تا حکـم   تواند یتخلفات م يریگیسازمان مسئول پ 
 را صادر کند. یمقتض

را صـادر   ریـ از احکـام ز  کیـ هر  تواند یم ،را محرز بداند شخص) اگر دادگاه، تخلف 2
 کند:

 د؛یصادر کند که متعهد را به انجام تعهد خود الزام نما یحکم تواند ی) دادگاه مالف

) میمسـتق  ریو چه غ میپرداخت منافع (چه مستق يرا برا یحکم تواند ی) دادگاه مب
بـه   يمبلغ را از طـرف دولـت مرکـز    نیا دیبا شخصحاصل از نقض مقررات صادر کند. 

 سازمان مسئول پرداخت کند؛

که از رفتار  یبیخسارات و آس هیرا الزام کند که کل یخاط شخص تواند ی) دادگاه مپ
 د؛یوارد شده، جبران نما گرانیاو به د

 که را الزم بداند، اتخاذ کند. يگرید میهر تصم تواند ی) دادگاه مت

 ییاجرا هیاخطار -7 بخش

 صادر کند. ییاجرا يها هیاخطار تواند یسازمان حوضه م -165 ماده

 :شود یاعمال م ریماده در موارد ز نی) ا1

 شـخص احتمال بدهـد کـه    ایسازمان حوضه محرز شود  يبرا شخص) اگر تخلف الف
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 است؛ کرده یمربوط به آن تخط يها نامه نییآ ای 2موردنظر از مقررات فصل 

دخالـت   یمـوردنظر در رفتـار ارتکـاب    شخص) اگر سازمان حوضه مطمئن شود که ب
 احتمال دخالت بدهد: ایداشته 

 داشته باشد؛ رتیبرنامه منابع آب مغا ایکه با طرح حوضه  يا به گونه -

طـرح   ایـ طرح حوضه  ياجرا ای یدرباره اثربخش يداور شیکه باعث پ يا به گونه -
 منابع آب شود؛

طرح منـابع   ایطرح حوضه  ياجرا ای یبر اثربخش يبار انیکه اثرات ز يا نهبه گو -
 آب داشته باشد.

 عمل خاص وجود داشته باشد؛ در صورت حذف: ای تیفعال کی) اگر امکان حذف پ

 دارد؛ رتیطرح منابع آب مغا ایبا طرح حوضه  -

 کند؛ یم يداور شیطرح منابع آب را پ ایطرح حوضه  ياجرا ای یاثربخش -

 طرح منابع آب دارد. ایطرح حوضه  ياجرا ای یبر اثربخش يبار انیاثرات ز -

بخواهد اقدامات منـدرج   شخصاز  یکتب هیبا صدور اخطار تواند ی) سازمان حوضه م2
 :شود یانجام م ریاز تحقق اهداف ز نانیاطم يکار برا نیرا انجام دهد. ا هیدر اخطار

مبـادرت   يرفتار نیمجددا به انجام چن ندهیدر آ شخص که نیاز ا نانیاطم ي) براالف
 ورزد؛ ینم

 پردازد؛ ینم ییاجرا يها تیبه حذف فعال ندهیدر آ شخص که نیاز ا نانیاطم ي) براب

بـه   یتـداوم دسترسـ   ایـ  یجبران عواقب نامطلوب تخلف بر سالمت ایاصالح  ي) براپ
 منابع آب حوضه.
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را از همـه   شخص، 2بدون محدود کردن قسمت (پ) بند  تواند ی) سازمان حوضه م3
 از حقوق خود محروم کند: یبرخ ای

 به آب؛ ی) حقوق دسترسالف

 ؛ياری) حقوق آبب

 آب. لی) حق تحوپ

 باشد: ریشامل موارد ز دیماده با نیا 2مندرج در بند  هی) اخطار4

 ه؛یصاحب اخطار شخص یخانوادگ ) نام و نامالف

 ترك فعل انجام شده؛ ای) شرح مختصر از تخلف ب

 ؛166ماده  راتیالزم در مورد تاث حاتی) توضپ

 وقوع تخلف. خیسال از تار 6کمتر از  شخصبه  هی) ابالغ اخطارت

قانون کـل کشـور،    ای االتیترك فعل انجام شده طبق قانون ا ایتخلف  ی) در صورت5
 صادر خواهد کرد. شخص يبرا را يا هیباشد، سازمان حوضه، اخطار  جرم

 یمقررات مجازات مدن -ییاجرا هینقض اخطار -166 ماده

 کند. تیصادر شده تبع هیاز اخطار 165با توجه به ماده  دی) شخص با1

 .شود یم يا مرتکب تخلف جداگانه کند، ینم تیتبع 1که از بند  ی) شخص2

 ییاجرا يها هیاخطار رییتغ ایلغو  -167 ماده

 ایـ صادر کرده، ابطال کند  165را که مطابق ماده  يا هیاخطار تواند یحوضه م سازمان
مـوردنظر اطـالع    شخصبه  یکتب هیصدور اخطار قیاقدامات از طر نیدهد. ا رییآن را تغ

 .شود یداده م

WaterHouse.ir
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 ها شرکت ییمقامات اجرا تیمسئول -8 بخش

 ها شرکت ییمقامات اجرا يبرا یمجازات مدن -168 ماده

مربوطـه مسـئول شـناخته     یـی مقـام اجرا  ر،یـ از موارد ز کی) در صورت تحقق هر 1
 خواهد شد:

 تخلف کند؛ ی) شرکت از مقررات مجازات مدنالف

 ،یمبـاالت  یو بـ  يانگـار  بـا سـهل   ایـ شرکت، آگاهانـه   ییاز مقامات اجرا یکی) اگر ب
 مقررات را نقض کند؛

 بر وقوع تخلف اثرگذار باشد؛ تواند یاست که م یگاهی) مقام مربوطه در جاپ

 از تخلف انجام دهد. يریجلوگ يرا برا یاقدامات منطق هی) مقام مربوطه نتواند کلت

 است. یمقرره مجازات مدن کیماده،  نیا 1) بند 2

محکـوم کنـد.    ينقد يرا به جزا یخاط شخص تواند ی، دادگاه م147) مطابق ماده 3
نقـض مقـررات مجـازات     لیـ بـه دل  شخص يمشخص شد برا مهیاز جر شیب مهیجر نیا

 .ستین یمدن

ـ  ییمقام اجرا ایآ -169 ماده از  يریشـگ یپ يو مناسـب را بـرا   یاقدامات منطق

 است؟  تخلف انجام داده

 ایماده (آ نیا یپاسخ به سوال اصل ي، دادگاه برا168) به منظور تحقق اهداف ماده 1
اسـت؟)    از تخلـف انجـام داده   يریشـگ یپ يسب را براو منا یاقدامات منطق ییمقام اجرا

 را مدنظر داشته باشد: ریموارد ز دیبا

از عدم بروز تخلف انجام داده  نانیاطم يرا برا یشرکت چه اقدامات یی) مقام اجراالف
 است:
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قـانون،   نیـ را از انطبـاق مجموعـه بـا ا    یو منظمـ  يا حرفـه  يها یابیشرکت ارز -
 بازار آب انجام داده است. نیآب و قوان يبها نیقوان ها، نامه نییآ

بـه دسـت آمـده، بـه کـار       هـا  یابیـ کـه از ارز  یشنهاداتیو پ جینتا هیشرکت کل  -
 .بندد یم

 نیـ از الزامـات ا  یدرك درسـت  دیـ شـرکت با  مانکـاران یو پ ندگانیکارکنان، نما -
 نیـ کـه ا  يا گونـه  آب و قانون بازار آب داشته باشـند؛ بـه   يقانون بها ها، نامه نییقانون، آ

 اثرگذار باشد. مانکارانیو پ ندگانیالزامات بر کارکنان، نما

 يکـرد یدر شرکت هنگام اطالع از وقوع تخلف و نقض قانون چـه رو  یی) مقام اجراب
 داشته است؟

 .کند یرا محدود نم 168عموم و اطالق ماده  یماده به طور ضمن نی) ا2

 ندگانیکارکنان و نما ران،یرفتار و اقدامات مد -9 خشب

 ندگانیکارکنان و نما ران،یرفتار و اقدامات مد -170 ماده

ممکـن اسـت باعـث     تـا ینها شـود،  یشرکت انجـام مـ   کیکه از طرف  ي) هر رفتار1
مجموعه مـذکور ثابـت کنـد کـه اقـدامات معقـول و        که نیشرکت شود؛ مگر ا تیمسئول
از تخلـف و ورود خسـارت بـه     يریشگیپ يالزم را برا ریتداب اده و عرفاًرا انجام د یمنطق

 باشد: ریبه شرح ز تواند یم زیآم کار گرفته است. اقدامات تخلف

 او؛ اراتیاخت طهیشرکت در ح ندهینما ایکارمند  ر،ی) توسط مدالف

شـرکت   ندهینما ایکارمند و  ر،یمد يضمنا از سو ای حایکه صر ی) توسط هر شخصب
 مذکور باشد. اشخاص اراتیاخت طهیدر ح دیاجازه با نیاجازه داشته باشد؛ البته ا

خـود (عنصـر    تیـ قانون، شرکت موظف است قصد و ن نی) به منظور تحقق اهداف ا2
 :کند یم تیکفا ریکار، اثبات امور ز نیا يکند. برا انی) را از رفتار انجام شده، بيمعنو
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مـاده   نیـ ا 1(ب) بنـد   ای) رفتار موردنظر توسط شخص مندرج در قسمت (الف) الف
 است؛ انجام شده

 که رفتار مذکور را انجام داده، مشخص باشد. شخصی تی) قصد و نب

 تواند یم تاینها شود، یشرکت) انجام م کی(نه  شخص کیکه از طرف  ي) هر رفتار3
مسئول ثابت کند که اقدامات معقـول و   شخص که نیشود؛ مگر ا شخص تیباعث مسئول

از تخلـف و ورود خسـارت بـه     يریشگیپ يالزم را برا ریتداب را انجام داده و عرفاً یمنطق
 باشد: ریبه شرح ز تواند یم زیآم کار گرفته است. اقدامات تخلف

 تیـ مزد فعال افتیدر قبال در یقیشخص حق کی يکه برا ی) توسط کارمند (کسالف
 او؛ اراتیاخت طهیدر ح شخص ندهینما ای) کند یم

اجـازه   شخص ندهینما ایکارمند و  يضمنا از سو ای حایکه صر ی) توسط هر شخصب
 مذکور باشد. اشخاص اراتیاخت طهیدر ح دیاجازه با نیداشته باشد؛ البته ا

خـود (عنصـر    تیموظف است قصد و ن شخصقانون،  نی) به منظور تحقق اهداف ا4
 :کند یم تیکفا ریکار، اثبات امور ز نیا يکند. برا انی) را از رفتار انجام شده، بيمعنو

مـاده   نیـ ا 3(ب) بنـد   ای) رفتار موردنظر توسط شخص مندرج در قسمت (الف) الف
 است؛ انجام شده

 که رفتار مذکور را انجام داده، مشخص باشد. شخصی تی) قصد و نب

 الزم یاطیاحت اقدامات

و  یمنطقـ  یاطیـ اقـدامات احت  شـخص  ایـ امر که آ نیا صیتشخ يبرا دی) دادگاه با5
 را مدنظر قرار دهد: ریالزم را انجام داده، موارد ز يها مراقبت

قـانون   ها، نامه نییقانون، آ نیاز انطباق امور با ا یقیدق یابی، ارزشخص ای) شرکت الف
 آب و قانون بازار آب داشته باشد؛ يبها
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 به دست آمده را به کار ببندد؛ شنهاداتیو پ جینتا هیشرکت کل ای شخص) ب

از الزامـات   یدرك درسـت  دی)  باشخص(شرکت و  ندگانینما ایکارکنان  ران،ی) مدپ
 نیـ که ا يا گونه آب و قانون بازار آب داشته باشند؛ به يقانون بها ها، نامه نییقانون، آ نیا

 اثرگذار باشد. ندگانیکارکنان و نما ران،یالزامات بر مد

 شخص یو ذهن یروان حالت

مـاده   نیـ ا 4و  2 ياست که در بنـدها  ی، اصطالح»شخص یو ذهن یحالت روان) «6
 :شود یمعنا م ریاصطالح به شکل ز نیاست. ا کار رفته به

 هدف شخص؛ ای) دانش، قصد، نظر، باور الف

 هدف خود. ایدانش، قصد، نظر، باور  يبرا شخص لی) دالب

 ریمد يمعنا

 یهدف عموم کیتحقق  يشرکت است. او برا یشرکت در واقع عضو اصل »ریمد) «7
 .  کند یم تیمشخص شده، فعال االتیقانون ا ای يکه توسط قانون دولت مرکز

 رفتار کردن  يمعنا

 .شود یم زیامتناع از انجام آن ن ایقانون شامل عدم انجام کار  نیرفتار کردن در ا )8
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 )ي(مقررات ادار نگیدارل يسازمان حوضه مار -9 فصل

 و تعهدات سازمان اراتیاخت ف،یوظا جاد،یا -1 بخش

 جادیا -171 ماده

 .شود یم جادیا نگیدارل يماده، سازمان حوضه مار نیموجب ا به

 سازمان حوضه فیوظا -172 ماده

 را بر عهده دارد: ریز فیوظا نگیدارل ي) سازمان حوضه مار1

 بر عهده سازمان حوضه گذاشته شده است: ریکه در موارد ز یفی) وظاالف

 )2منابع آب حوضه (فصل  تیریمد -

 )10(فصل  نگیدارل يسازمان حوضه مار ژهیو اراتیاخت -

 ،يریـ گ منابع آب حوضه، شامل انـدازه  تیو کم تیفیو ثبت ک شیپا ،يریگ ) اندازهب
 :ریو ثبت موارد ز شیپا

 .دهند یم لیاز منابع آب حوضه را تشک یکه بخش یسطح يها آب انیجر -

 لیاز منـابع آب حوضـه را تشـک    یکـه بخشـ   ینـ یزمریز يها سطوح و فشار آب -
 .دهند یم

 رودخانه. انیاقدامات کنترل جر -

 .شوند یم يرودخانه نگهدار انیاقدامات کنترل جر قیطرکه از  احجامی -

 برداشت آب از منابع آب حوضه. -

  يریرهگ تیفعال

وابسته به آب در ارتباط با منابع  يها ستمیاکوس طیو ثبت شرا شیپا ،يریگ ) اندازهپ
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 آب حوضه.

در مـورد منـابع آب حوضـه،     هـا  یو بررس قاتیتحق قیو تشو یده جهت ت،ی) هدات
 :ریدر رابطه با موارد ز یو بررس قیشامل تحق

 داریمنصفانه، موثر و پا يا وهیاستفاده از منابع آب حوضه به ش -

 منابع آب حوضه ریو سا یسطح يها انیحفاظت از جر -

 منابع آب حوضه تیفیبهبود ک -

بـا منـابع آب حوضـه    وابسته به آّب که در ارتباط  يها ستمیاکوس طیبهبود شرا -
 هستند

از اهـداف   کیـ بـه هر  یابیبه دسـت  تواند یکه م یبودن اقدامات یو عمل تیمطلوب -
 .انجامدیفوق ب

 داریکمک به توسعه اقدامات مرتبط با استفاده منصفانه، موثر و پا ای) توسعه دادن ث
 ).ستیز طیآب مح لیدر جهت تحو یاز منابع آب حوضه (شامل اقدامات

 يهـا  الـت یبا مشـورت بـا ا   نگیدارل يحوضه مار يمدل جامع آب برا کی) توسعه ج
 حوضه.

 اقدامات بند ث. يدر اجرا یهماهنگ ای يساز ادهی) پچ

 به: ییها هی) ارائه توصح

 ایدولت استرال -

 حوضه يها التیا -

 حوضه يها التیا ای ایمرتبط با دولت استرال يها سازمان -
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ممکـن اسـت    یقیکه سازمان حوضه معتقد است که به هر طر یمورد هر موضوع در
 بگذارد. ریمنابع آب حوضه تاث تیو کم تیفیبر ک

اطالعـــات در مـــورد منـــابع آب حوضـــه و  يریـــو رهگ لیـــتحل ،يآور ) جمـــعخ
 وابسته به منابع آب. يها ستمیاکوس

 ع آب.وابسته به مناب يها ستمی) انتشار اطالعات در مورد منابع آب حوضه و اکوسد

 منابع آب حوضه. تیریدر استفاده و مد یکردن جوامع بوم ری) درگذ

 در مورد منابع آب حوضه. ایکردن و آموزش جامعه استرال ری) درگر

 ایکشور استرال نیقوان ریسا ای ها نامه نیقانون، آئ نیا قیکه از طر يگرید فهی) هر وظز
 .شود یبر عهده سازمان حوضه گذاشته م

به سازمان  یالتیکه توسط هر قانون ا يگرید فیوظا ریسا ر،یموافقت وز) در صورت ژ
 .شود یحوضه واگذار م

از مـوارد فـوق، در صـورت درخواسـت      کیـ در رابطه با هر ریبه وزدادن مشورت ) س
 .ریوز

 فوق باشد. فیاز وظا کیمساعدت در انجام هر يکه در راستا يکار) انجام هرش

 خود ممکن است: فی، سازمان حوضه در انجام وظا1) بدون محدود شدن بند 2

 ها التیا نیا يها سازمان ایحوضه  يها التیها با ا ها و مشورت ها، ثبت ) از سنجشالف
 استفاده کند.

 يهـا  ثبـت را در محـدوده   ایـ  شیپـا  ،يریگ حوضه بخواهد که اندازه التیا کی) از ب
 خود انجام دهد. التیا ییایجغراف

 ریو سـا  ریرا با وز 1در رابطه با بند  يشنهادیر اسرع وقت هرگونه پد دی) سازمان با3
 انیـ مقامات حوضه در م تهیکم نیو همچن نگیدارل يحوضه مار رانیوز يشورا ياعضا
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 بگذارد.

 سازمان حوضه اراتیاخت -173 ماده

سـازمان   فیانجـام وظـا   يرا کـه در راسـتا   يانجام هرکـار  اری) سازمان حوضه اخت1
 باشد، دارد. ازین ای يحوضه ضرور

 :ستیموارد ن نیاست، اما محدود به ا ریسازمان حوضه شامل موارد ز اراتی) اخت2

 ،یو شخص رمنقولیاموال غ فیتکل نییو تع يتملک، نگهدار اری) اختالف

 عقد قرارداد. اری) اختب

 ایمبالغ قابل پرداخت توسط دولت استرال -174 ماده

 زانیـ کند. م زیوار نگیدارل يحوضه مار ژهیرا به حساب و یمبالغ دیبا ایاسترال دولت
و تعهـدات خـود    فیمخارج سازمان حوضه در انجام وظا زانیبه م بستگی ها پرداخت نیا

 :شود یم یناش ریدارد که از موارد ز

فعل که به موجب توافقنامه بر عهده سـازمان گذاشـته    کیترك  ایعمل  کی انجام -
 شده است.

مربوط به  یذ (در رابطه با امور انتقال239د و 239ج، 239انجام مفاد مواد  لیدل به -
 ).نگیدارل يحوضه مار

 را به سازمان حوضه بدهد. ییها دستورالعمل تواند یم ریوز -175 ماده

 فیقانون و در ارتباط با وظا نیاهداف ا يدر راستا ییها دستورالعمل تواند یم ریوز )1
 سازمان حوضه صادر کند.
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 سازمان حوضه يو اعضا نامهاساس -2 بخش

 سازمان اساسنامه -الف قسمت

 سازمان اساسنامه -176 ماده

 ) سازمان حوضه:1

 است. یشگیهم یشرکت بزرگ و با توال کی) الف

 مهر داشته باشد. دی) باب

 .ردیقرار بگ تیمورد شکا ایکند  تیشکا یحقوق تیشخص کیبه عنوان  تواند ی) مپ

شده و به جز در  ينگهدار کند یکه سازمان مشخص م يبه نحو دی) مهر سازمان با2
 استفاده شود. دینبا داند، یکه سازمان مجاز م يموارد

 :دیدارند با ییکه نقش قضا اشخاصیها، قضات و  ) همه دادگاه3

 ند مطلع شوند.) از ثبت مهر سازمان در سالف

 مهر و موم شده باشد. ی) دقت کنند که سند به درستب

 سازمان ياعضا -ب قسمت

 سازمان ياعضا -177 ماده

 :شود یم لیتشک ریز يحوضه از اعضا سازمان

 ییاجرا ریمد کی) الف

  سیرئ کی) ب

 یفرد بوم کی) پ

 گریعضو د 4) ت
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 سازمان يانتصاب اعضا -178 ماده

 .شوند یمنصوب م یسازمان، توسط فرماندار کل و با سند کتب ياز اعضا کیهر

الزم را داشـته   یسـتگ یعضـو سـازمان از شا   کیبه عنوان  نکهیا يشخص برا کی) 2
 در زمان انتصاب: دیباشد، با

 یاز خبرگ ییسازمان حوضه در سطح باال فیچند رشته مرتبط با وظا ای کی) در الف
 باشد.

 از گروه مرتبط باشد. ینهاد دولت کیعضو  دی) نباب

در سـازمان حوضـه را بـه     یدائم تیعضو یستگیشا یفرد بوم کی نکهیا يالف) برا2
 :دیداشته باشد، با یعنوان عضو بوم

 یاز خبرگـ  ییچند رشته مرتبط با منـابع آب حوضـه در سـطح بـاال     ای کی) در الف
 باشد.

 از گروه مرتبط باشد. ینهاد دولت کیعضو  دی) نباب

 است: ریقانون شامل موارد ز نیسازمان در ا فیمرتبط با وظا يها ) رشته3

 منابع آب، تیری) مدالف

 ،يدرولوژی) هب

 نیریش يها آب اکولوژي) پ

 ) اقتصاد منابعت

 يکشاورزآبیاري ) ث

 یبخش عموم ی) حکمرانج

 یمال تیری) مدچ
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 مرتبط با منابع آب حوضه ی) موضوعات بومح

 به صورت تمام وقت منصوب شود. دیبا ییاجرا ری) مد4

 وقت منصوب شوند. به صورت پاره دیسازمان با ي) اعضا5

 ذکر شده باشد، فاقد اعتبار است. يها تیکه فاقد صالح شخصی) انتصاب 6

از  کیـ هر ایـ سازمان  سیرئ ،ییاجرا رینقض انتصاب مد لی) اقدامات سازمان به دل7
 از اعتبار ساقط نخواهد شد. گرید ياعضا

 سازمان يدوره (مدت زمان) انتصاب اعضا -179 ماده

مشـخص شـده اسـت،     يکه در حکم انتصاب و یمدت زمان ي) هر عضو سازمان برا1
 سال باشد. 4از  شتریب دیزمان نبا مدت نی. اماند یم یدر سمت خود باق

از  شیب دینبا يو يبعد يها عضو و انتصاب کیانتصاب  نی) مجموع مدت زمان اول2
 سال باشد. 8

 سازمان ياعضا تیفعال -180

سازمان حوضه را که از کارکنـان ارشـد سـازمان     ياز اعضا یکی تواند یم ریالف) وز1
 که: ردیگ یصورت م یانتصاب زمان نیمنصوب کند. ا ییاجرا ریاست، به عنوان مد

 وجود نداشته باشد. ییاجرا ری) در حال حاضر مدالف

قادر به  یقیبه هر طر ایحضور نداشته باشد  ایباشد، در استرال بیغا ییاجرا ری) مدب
 خود نباشد. فیانجام وظا

ـ      ياز اعضا یکی ریز طیدر شرا تواند یم ری) وز1  سیسـازمان حوضـه را بـه سـمت رئ
 که: ردیگ یصورت م یانتصاب زمان نیسازمان منصوب کند. ا

 سازمان وجود نداشته باشد. سی) در حال حاضر رئالف
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قـادر   یقـ یبه هر طر ایحضور نداشته باشد  ایباشد، در استرال بیسازمان غا سی) رئب
 خود نباشد. فیبه انجام وظا

 نیـ در سـازمان حوضـه منصـوب کنـد. ا     تیشخص را به عضـو  کی تواند یم ری) وز2
 که: ردیپذ یصورت م یانتصاب زمان

 باشد. یزمان خالسا ياعضا انیآن عضو در م ي) جاالف

قـادر بـه    یقـ یبـه هـر طر   ایحضور نداشته باشد  ایباشد، در استرال بی) آن عضو غاب
 خود نباشد. فیانجام وظا

 سازمان يو ضوابط اعضا طیشرا -پ قسمت

 پاداش -181 ماده

پـاداش را   نیا زانی. مشود یپرداخت م یسازمان حوضه پاداش ياز اعضا کی) به هر1
نکند، پاداش عضو سازمان  نییتع یپاداش مبلغ وانی. اگر دکند یپاداش مشخص م وانید

 .شود یآمده است، پرداخت م نامه نیبر اساس آنچه در آئ

 .شود یپرداخت م نامه نیبر اساس آئ يا نهیهز ) به هر عضو سازمان کمک2

 مصالح يافشا -182 ماده

 ،یعمـوم  تیریقـانون مـد   29سازمان تحت مـاده   ياز اعضا یکیافشا توسط  هرگونه
 برسد. ریبه اطالع وز دیبا  2013 يریپذ تیعملکرد و مسئول

 استخدام در خارج از سازمان -185 ماده

 مشغول به کار شود. ریوز دییخود و بدون تا فیخارج از وظا دینبا ییاجرا ریمد
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 گروه مرتبط کیحاکم بر  اتیدر ه تیعضو -186 ماده

 مرتبط با سازمان عضو باشد. ينهادهااز  کی چیدر ه دیعضو سازمان حوضه نبا کی

 یمرخص -187 ماده

 نیـی پـاداش تع  وانیـ است که مقدار آن توسط د یحق مرخص يدارا ییاجرا ری) مد1
 .شود یم

 را صادر کند. ییاجرا ریمد يبرا یاجازه مرخص تواند یم ری) وز2

 است. ییاجرا ریمد اریسازمان در اخت ياعضا ریسا ی) اجازه مرخص3

 استعفاء -188 ماده

مکتوب خود به فرمانـدار کـل، از سـمت     ياستعفا میبا تقد دنتوان یسازمان م ياعضا
 کنند. يریگ خود کناره

 انتصاب انیپا -189 ماده

 ایـ رفتار نامناسـب   لیسازمان به دل ياز اعضا کیهر تیبه عضو تواند ی) فرماندار م1
 دهد. انیپا یجسم ای یذهن یناتوان

 انیپا ریز لیسازمان به دال ياز اعضا کیهر تیبه عضو تواند یم نی) فرماندار همچن2
 دهد:

 نبوده است. بخش تیمجاب شود که عملکرد آن عضو رضا ری) وزالف

 .یمرخص يکرده باشد؛ مگر برا بتیباشد و غ یاجرائ ری) اگر آن عضو مدب

 کند. بتیغ یاپیاز سه جلسه پ یاز مرخص ریغ یلیاز اعضاء به دل یکی) پ

خـارج از   یتیدر مـوقع  ریـ باشد و بدون اجازه وز ییاجرا ریاگر عضو مورد نظر مد) ت
 خود مشغول شده باشد. فیوظا
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در  ریـ باشـد و بـدون اجـازه وز    یـی اجرا ریاز مد ریغ ی)  اگر عضو مورد نظر شخصث
 را دارد. يو یشغول شده باشد که امکان تداخل و تعارض با سمت فعلم یتیموقع

 نکند. تیتبع 186از ماده  شخص) ج

قـانون   29موجـه از مـاده    لیـ باشـد و بـدون دل   ییاجرا ری) اگر عضو مورد نظر مدچ
 نکرده باشد. تیتبع 2013 يریپذ تیعملکرد و مسئول ،یعموم تیریمد

 و ضوابط طیشرا ریسا -190 ماده

قـانون ذکـر    نیـ کـه در ا  یو ضوابط طیعضو سازمان ممکن است با توجه به شرا کی
 نشده، توسط فرماندار منصوب شود.

 توسط اداره اریاخت ضیو تفو يریگ میتصم -3 بخش

 جلسات -الف قسمت

 جلسات يبرگزار -191

 .کند یاست، برگزار م يآن ضرور فیانجام وظا يرا که برا ی) سازمان جلسات1

 سازمان: سی) رئ2

 برگزار کند. یجلسه را در هر زمان تواند ی) مالف

 دو نفر از اعضاء برگزار کند. ای ریروز پس از درخواست وز 30جلسه را ظرف  دیبا) ب

 جلسه برگزار کند. 9حداقل  یدر هر سال مال دی) باپ

 جلسات استیر -192 ماده

 جلسات را بر عهده دارد. یتمام استیسازمان ر سیرئ

عضو را به  کی دیباحاضر در جلسه  يسازمان در جلسه حاضر نباشد، اعضا سیرئ اگر
 جلسه منصوب کنند. استیر
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 حدنصاب -193 ماده

 .رسد ی) جلسات سازمان با حضور چهار عضو به حد نصاب م1

 کیـ هر ایـ ذکر شد در جلسه حاضر نباشد  183آنچه در ماده  لیبه دل ي) اگر عضو2
حدنصـاب را بـه منظـور انجـام هرگونـه       مانده یباق ياز اعضاء جلسه را ترك کنند، اعضا

 .دهند یم لیتشک يریگ میرت و تصممشو

 جلسات ماتیتصم -194 ماده

 .شود یاعضاء انجام م تیاکثر يبا را يریگ می) در جلسات سازمان، تصم1

جلسـه   سیرئـ  يآرا، را يدارد و در صـورت تسـاو   یمشـورت  يرا کیـ ) هر شخص 2
 .ردیگ یمالك قرار م

 جلسات تیهدا -195 ماده

 دانـد  یقانون، هرطور کـه صـالح مـ    نیقسمت از ا نیبه موجب ا تواند ی) سازمان م1
 کند. تیجلسات را هدا

 مشخص شود. ها نامه نی) اقدامات مربوط به جلسات سازمان ممکن است توسط آئ2

 جلسات صورت -196

 کند. يجلسات مربوط به جلسات برگزار شده را نگهدار صورت دیحوضه با سازمان

 جلسه يبدون برگزار ماتیتصم -ب قسمت

 جلسه يبدون برگزار ماتیتصم -197 ماده

 که: شود یدر جلسه مطرح م یدر صورت میتصم کی

اعـالم   میخود را بـا آن تصـم   یاعضاء موافقت شفاه شتریجلسه ب يارز) بدون برگالف
 کنند.
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 یآگـاه  يبـرا  یقابـل قبـول   يهـا  تـالش  ایـ آگاه باشند  میتصم نی) همه اعضاء از اب
 ها انجام شده باشد. به آن یبخش

 ماتیثبت تصم -198 ماده

 را ثبت کند.  شود یاتخاذ م 197که تحت ماده  یماتیتصم دیبا سازمان

 اریاخت ضیتفو -پ قسمت

 توسط سازمان اریاخت ضیتفو -199 ماده

خود را به صورت مکتوب به اشـخاص   اراتیاز اخت یبخش ایهمه  تواند ی) سازمان م1
 کند: ضیتفو ریز

 عضو سازمان کی) الف

 از کارکنان ارشد سازمان یکی) ب

 از کارکنان سازمان يگری) هر عضو دپ

 .دهد یبه سازمان خدمات م 207که تحت ماده  ی) شخصت

از  یبخشـ  ایـ سـازمان، تمـام    ایـ  التیدر صورت موافقت ا تواند ی) سازمان حوضه م2
 ،کند یم تیدر آن فعال ایدارد  اریدر اخت یمنصب ایکه دفتر  یخود را به شخص اراتیاخت
 کارمند ارشد واگذار کند. کیبرابر با  یدر سطح التیا کیاز  یمقام ای التیا کیبه 

مکتوب سـازمان   يها مطابق با دستورالعمل دیبا 2و  1موضوع بند  اریاخت ضی) تفو3
 باشد.

آن را بـه   توانـد  یشـده اسـت، مـ    ضیتفـو  يبـه و  يا قهیوظ ای اریکه اخت ی) شخص4
 کند. ضیتفو يگریکارمند د
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 اراتیو اخت فیوظا یبرخ ضیتفو یچگونگ يها تیمحدود -200 ماده

قابـل   2از فصـل   1ث، ج و چ بخـش   يها قسمت اراتیو اخت فیوظا يبرا 199 ماده
 .ستیاعمال ن

 مقامات حوضه تهیکم -ت قسمت

 مقامات حوضه تهیکم -201 ماده

 نیا شود، یمقامات حوضه محول م تهیتوافقنامه به کم لهیکه به وس یفیبر وظا عالوه
 بر عهده دارد: زیرا ن ریز فیوظا تهیکم

 سازمان شامل: يعملکردها یی) مشاوره به سازمان حوضه در رابطه با کاراالف

 آن هیو اصالح يشنهادیطرح حوضه پ هیحوضه در ته يها التیکردن ا ریدرگ -

 محول شده است تهیسازمان به کم يکه از سو یموضوعات -

 يهـا  الـت یسازمان حوضـه و ا  ا،یدولت استرال انیم یمشارکت و هماهنگ لیتسه) ب
 منابع آب حوضه. تیریدر مد حوضه

 مقامات حوضه تهیکم سیانتصاب رئ -الف 201 ماده

 .شود یمنصوب م ریوز لهیمقامات حوضه به صورت مکتوب و به وس تهیکم سیرئ

 مقامات حوضه تهیکم سیرئ تیفعال -ب 201 ماده

 تهیکم سیرا منصوب کند تا به عنوان رئ یشخصبه صورت مکتوب  تواند یم ری) وز1
 کند. تیمقامات حوضه فعال

مقامـات حوضـه مسـتلزم     تهیکم سیانتصاب به عنوان رئ يبودن برا طی) واجد شرا2
 کارمند ارشد باشد. ایبخش  کی ریدب شخصاست که  نیا
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 مقامات حوضه تهیکم سیدوره انتصاب رئ -پ 201 ماده

مقامات حوضه در سمت خود، در حکم انتصـاب   تهیکم سیماندن رئ یزمان باق مدت
 .شود یمشخص م يو

 مشاور يها تهیکم ریسا -ث قسمت

 جامعه حوضه تهیکم -202 ماده

جامعـه   تـه یمشـاور بـه نـام کم    تهیکم کیبه صورت مکتوب،  دی) سازمان حوضه با1
 کند. جادیحوضه ا

 است: ریجامعه حوضه مشاوره دادن به سازمان حوضه در موارد ز تهیکم فهی) وظ2

 طرح حوضه سینو شیهرگونه پ هیکردن جامعه در ته ری) درگالف

 ) مسائل جامعه در ارتباط با منابع آب حوضهب

 .شود یمحول م تهیکم نیسازمان حوضه به ا يکه از سو ی) موضوعاتپ

 کند: جادیرا ا ریز یفرع يها تهیکم دیجامعه حوضه با تهی) کم3

 ياریآب یفرع  تهی) کمالف

 ستیز طیآب مح یفرع تهی) کمب

مربـوط بـه    یدر رابطه با مسـائل بـوم   یبخش یآگاه يبرا یآب بوم یفرع تهی) کمپ
 منابع آب حوضه.

 کند. جادیا زین يگرید یفرع يها تهیکم تواند یم تهیکم نیا نیهمچن

است که توسط  گریعضو د 16و تا حداکثر  سیرئ کیجامعه حوضه شامل  تهی) کم4
 .شوند یمنصوب م 204ماده  1سازمان حوضه و تحت بند 

 باشد: ریشامل افراد ز دیبا تهیکم نی) ا5
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 عضو از سازمان حوضه کی) حداقل الف

 کنندگان از استفاده یندگیشخص به نما 8) حداقل ب

آب حوضـه تخصـص    مرتبط با منـابع  یکه در موضوعات بوم یفرد بوم 2) حداقل پ
 دارند.

 است که: یشخص یکننده آب به معن ماده استفاده نی) در ا6

 مشغول است یآب ي) به کشاورزالف

 است ستیز طیآب مح تیری) در ارتباط با مدب

 کند یاستفاده م یمقاصد صنعت ي) از آب براپ

 کند یاستفاده م یمصرف خانگ ي) از آب برات

 .گذارند یبر منابع آب م یقابل توجه ریدر ارتباط است که تاث ییها تی) با فعالث

 مشاور يها تهیکم ریسا -203 ماده

 يهـا  تـه یخود، کم فیاز وظا کیدر انجام هر لیتسه يممکن است در راستا سازمان
 کند. جادیا زین يگریمشاور د

 مشاور يها تهیانتصابات کم -204 ماده

سـند   قیـ مشـاور، توسـط سـازمان حوضـه و از طر     يهـا  تهیکم ياز اعضا کی) هر 1
 .دنشو یمکتوب منصوب م

جامعه  تهیاز کم يمنصوب شدن به عنوان عضو یستگیشخص شا کی نکهیا ي) برا2
نامزد شـده   نگیدارل يحوضه مار رانیوز يشورا يابتدا از سو دیحوضه را داشته باشد با

 از تخصص باشد: ییسطح باال يدارا ریز يها نهیو در زم

 در ارتباط با منابع آب حوضه یمسائل دولت محل ای انی) جامعه، بومالف
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 یآب ي) کشاورزب

 ستیز طیآب مح تیری) مدپ

 ها دستورالعملامور  -205 ماده

 يهـا  تـه یرا بـه کم  ریشامل موارد ز یمکتوب يها دستورالعمل تواند یحوضه م سازمان
 مقامات حوضه) بدهد: تهیمشاور (به جز کم

 .دهد یخود را انجام م فیوظا تهیآن کم لهیکه به وس یروش) الف

 در رابطه با جلسات دنبال شود. دیکه با يا هی) روب

 سازمانکارکنان  -4 بخش

 کارکنان -206 ماده

 باشند. 1999 یافراد مشخص شده در قانون خدمات عموم دیسازمان با کارمندان

 :1999 یاهداف قانون خدمات عموم يبرا

 .دهند یم لیرا تشک یسازمان قانون کیو کارمندان سازمان با هم  ییاجرا ریمد) الف

 .شود یشناخته م یسازمان قانون نیبه عنوان راس (رهبر) ا ییاجرا ری) مدب

 کنند یکه به سازمان کمک م يافراد -207 ماده

 کمک شود: ریتوسط اشخاص ز تواند یم نیهمچن سازمان

 ها ) توسط کارکنان سازمانالف

 ها التی) توسط مقامات و کارکنان اب

 ها التیا ای ایحوضه دولت استرال يها ) توسط مقامات و کارکنان سازمانپ
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 شود ینم تیدر رابطه با موضوعات مشخص هدا ییاجرا ریمد -208 ماده

 تیتوسـط سـازمان هـدا    ریـ ز نیدر رابطه با عملکـرد خـود تحـت قـوان     ییاجرا ریمد
 :شود ینم

   2013 ییعملکرد و پاسخگو ،یعموم یحکمران) قانون الف

 1999 ی) قانون خدمات عمومب

 مقام مسئول است ییاجرا ریمد -الف 208 ماده

مقـام   ییاجرا ری، مد2013 ییعملکرد و پاسخگو ،یعموم تیرینظر از قانون مد صرف
 قانون است. نیمسئول سازمان حوضه در ارتباط با هدف ا

 یده و گزارش یالزامات مال -5 بخش

 نگیدارل يحوضه مار ژهیحساب و -الف قسمت

 نگیدارل يحوضه مار ژهیحساب و -209 ماده

 جادیا نگیدارل يحوضه مار ژهیرا تحت عنوان حساب و یصندوق دیحوضه با سازمان
 کند.

 به حساب زهایوار -210 ماده

 زیبه حساب وار ریحاصل کند که موارد ز نانیاطم دیبا نگیدارل يحوضه مار سازمان
 :شود یم

سـازمان در نظـر گرفتـه شـده و توسـط دولـت        يکه توسط مجلس برا ی) مبالغالف
 .شود یپرداخت م نگیدارل يبه سازمان حوضه مار ایاسترال

حوضـه پرداخـت    يهـا  الـت یسازمان توسط ا فیکه بابت عملکردها و وظا ی) مبالغب
 .شود یم
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 .شود یداخت مبه سازمان پر 212که تحت ماده  ی) مبالغپ

کـه   یانجام شده توسط سازمان، از محل مبـالغ  يها يگذار هی) سود حاصل از سرمات
 دارد. اریدر اخت

 به حساب حوضه. ها یشده از اموال پرداخت شده بابت بده افتی) مبالغ درث

پ بـه  239که تحـت مـاده    ییها ییتوسط سازمان از محل دارا شده افتی) مبالغ درج
 .ردیگ یسازمان تعلق م

همـه مبـالغ    ایـ  یشده توسط سازمان به عنـوان بازپرداخـت بخشـ    افتی) مبالغ درچ
قـانون   1از شـروع برنامـه    شیپـ  نـگ یدارل يحوضه مار ونیسیپرداخت شده توسط کم

 .2008اصالح آب 

 .هیبه عنوان هد یافتی) مبالغ درح

 ییکـارا مـاده ذکـر نشـده و در ارتبـاط بـا       نیـ که در ا گریکه به اشکال د ی) مبالغخ
 .شود یم افتیتوسط سازمان در ها نامه نیآئ ایقانون  نیسازمان تحت ا فیوظا

 اهداف حساب -211 ماده

 کند: نهیهز ریاهداف ز يرا برا یافتیمبالغ در تواند یم سازمان

تعهدات مربوط به سـازمان در جهـت    ریمخارج و سا ها، نهیهز هی) پرداخت و تسوالف
 خود. فیانجام وظا

قـانون مشـخص    نیـ که در ا یبه هرشخص نهیهز هرگونه پاداش و کمک ) پرداختب
 شده است.

 حساب تیریمد يها نهیهز نی) تامپ
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 یقبل یعملکرد مقررات انتقال -الف211 ماده

قسـمت اعمـال    نیـ در ا یانتقـال  یالف در رابطه موضـوعات مـال  10از فصل  4 بخش
 .شود ینم

 کند افتیممکن است کارمزد در سازمان -ب قسمت

 کارمزدها -212 ماده

 کند. افتیدر دهد یکه ارائه م یبابت خدمات ییکارمزدها تواند ی) سازمان حوضه م1

کنـد، مگـر    افـت یمشـخص شـده را در   نامه نیکه در آئ ییکارمزدها دی) سازمان نبا2
 :نکهیا

 معقول است. ها نهیهز نیموافقت کرده باشد که ا ACCC) الف

 خود منتشر کرده باشد. تیرا وبسا ACCC) سازمان موافقت ب

 یافتیدر يها نهیاهداف هز دیبا ACCCماده،  نیا 2) در موافقت اعالم شده در بند 3
 یافتیـ در ياهداف مرتبط با کارمزدهـا  يبرا نامه نیکه در آئ يگریو اصول و موضوعات د

 مشخص شده را مد نظر قرار دهد.

 باشد. اتیبه اندازه مال دینبا یافتی) کارمزد در4

 ها نهیو هز اتیاز مال تیمعاف -پ قسمت

 ها نهیو هز اتیاز مال تیمعاف -213 ماده

بـر درآمـد    اتیـ مال یابیـ قانون ارز 25-50اهداف ماده  يبرا ،دیترداز  يریجلوگ يبرا
 ایاسـترال  نیاز قوان یکیو بر اساس  یسازمان عموم کی، سازمان حوضه به عنوان 1997

 شده است. لیتشک

و تحـت   ریـ از طـرف مـوارد ز   یندگیبه نما ایکه توسط  یاقدام ایرابطه با هر کار  در
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 .شود ینم افتیدر يکارمزد ای نهیهز ات،یمال چیانجام شده باشد، ه التیا کیقانون 

 ) سازمان حوضهالف

 به سود سازمان حوضه ای) دولت استرالب

 یده الزامات گزارش -ت قسمت

 گزارش ساالنه -214 ماده

شـده و   هیـ دوره ته کیـ  يسـازمان بـرا   ییاجرا ریکه توسط مد يا گزارش ساالنه) 1
ـ   46تحت مـاده    ریـ وز میتقـد  2013 ییعملکـرد و پاسـخگو   ،یعمـوم  یقـانون حکمران

داده  لیـ تحو زیـ ن نگیدارل يحوضه مار رانیوز يشورا ياز اعضا کیبه هر دیبا شود، یم
 شود.

 ریـ وز میگزارش ساالنه تقد کیدر اسرع وقت  دیبا ییاجرا ریهر سال، مد انی) در پا2
 کند.

 باشد: ریشامل موارد ز دی) گزارش با3

 175در طول دوره تحت ماده  ریدستورات وز هی) مشخصات کلالف

در مـورد   یسازمان در طول دوره، شـامل اطالعـات   يها تیدر مورد فعال ی) اطالعاتب
 در مورد آن گزارش دهد. دیکه سازمان با یهر موضوع

 محرمانه بودن -6 بخش

 محرمانه بودن -215 ماده

اقـدامات   هیـ کل دیاز اطالعات محرمانه خود محافظت کند. سازمان با دی) سازمان با1
انجام  رمجازیاستفاده غ ایرا در جهت حفاظت از اطالعات محرمانه در برابر افشاء  یمنطق
 دهد.
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افشـا و اسـتفاده    دیآ یکه از اطالعات به دست م يآمار ایخالصه اطالعات  ي) افشا2
در آن  یاطالعات مربوط به شـخص خاصـ   نکهیمگر ا شود؛ یمجاز از اطالعات محسوب م

 وجود داشته باشد.

 کیـ قـانون   ایـ  ایاطالعات که توسط قانون دولت اسـترال  ي) هرگونه استفاده و افشا3
 هد بود.اطالعات مجاز خوا يداده شود، افشا صیمجاز تشخ التیا

مجـاز اطالعـات    ياسـتفاده و افشـا   ،ریـ از اشـخاص ز  کیـ اطالعات بـه هر  ي) افشا4
 :شود یمنمحسوب 

 ری) وزالف

 ریدپارتمان جهت مشاوره دادن به وز ری) دبب

 يشـخص بـرا   کیـ اطالعات توسط  يماده، استفاده و افشا نیا 1بند  ي) در راستا5
 مجاز است: ریاهداف ز

 به عنوان:شخص  فیا) انجام وظالف

 عضو سازمان کی -

 از کارکنان سازمان یکی -

 سازمان ندهینما -

 کارمند مجاز -

 .کند یم تیکارمند سازمان فعال ایکه در نقش عضو سازمان  یشخص -

 از طرف سازمان است. اریاعمال اخت ای فیکه مجاز به انجام وظا یشخص -

 خدمات توسط شخص در جهت کمک به سازمان ای فی) انجام وظاب

مشـخص   نامه نیآئ قیممکن است از طر نیمجاز اطالعات همچن ي) استفاده و افشا6
 شود.
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 )ژهیو اراتی(اخت نگیدارل ياداره حوضه مار -10 فصل 

 فصل نیکاربرد ا -1 بخش

 شود یمشخص محدود م يقانونگذار اراتیفصل به اخت نیکاربرد ا -216 ماده

 اثر دارد: ریقسمت به عنوان قانون بر موارد ز نیا

 ی) امور خارجالف

 ی) مشاهدات هواشناسب

 و آمار ي) سرشمارپ

 ها يریگ ) اندازهت

 قلمرو کیو  التیا کی انیم ای ها التیا انیم ی) تجارت و بازرگانث

 و مشابه یتلفن ،یتلگراف ،ی) خدمات پستج

 نیورود به زم -2 بخش

 کارمندان مجاز -الف قسمت

 انتصاب کارمندان مجاز -217 ماده

چند شخص را به عنوان کارمندان مجاز  ای کیبه صورت مکتوب  تواند ی) سازمان م1
 بخش منصوب کند. نیکارمند مجاز تحت ا کی اراتیاهداف اعمال اخت يبرا

 باشد: ریز طیشرا يدارا دیبا شود یکه به عنوان کارمند مجاز شناخته م ی) شخص2

 باشد: ریاز موارد ز یکی) الف

 .APSکارمند  کی

 .رساند یبه سازمان خدمت م 207که تحت ماده  یشخص
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 است. التیا کیسازمان  ای التیا کیدر  تیموقع ایدفتر  کیکه صاحب  یشخص

 شده است. یسازمان تحت قرارداد اکتساب يکه خدمت او برا یشخص

سـطح   يکارمند مجاز دارا کی اراتیو اخت فیچند رشته مرتبط با وظا ای کی) در ب
 باشد. ییتخصص باال

 ییشناسا يها کارت -218 ماده

هرکدام از کارمنـدان مجـاز    يبرا ییکارت شناسا کی نامه نیبر اساس آئ دیبا سازمان
 از کارمند مورد نظر باشد. دیعکس جد کی يدارا دیبا ییکارت شناسا نیکند. ا هیته

 از اهداف تطابق ریبه غ نیورود به زم اریاخت -ب قسمت

 وارد محل شوند توانند یکه کارمندان مجاز م یزمان -219 ماده

محـل وارد شـود    کیـ به  تواند یم یکارمند مجاز در صورت کیقسمت،  نیاساس ا بر
 سازمان باشد. فیاز وظا کیکار در جهت انجام هر نیکه ا

 :شود ینم ریقسمت شامل مجوز ورود در موارد ز نیا

شـده   هیـ منظـور ته  نیـ ا يکه بـرا  ییها نامه نیآئ ای 2) نظارت بر انطباق با فصل الف
 است.

 مدارك ي) جستجوب

 محل کیتعهدات کارمندان مجاز قبل از ورود به  -220 ماده

 محل شود: کیوارد  تواند ینم ریز طیکارمند مجاز به جز در شرا کی

 مکتوب قابل قبول به صاحب محل داده باشد. هیاخطار کی) کارمند الف

کـه صـاحب محـل بـه صـورت       یباشـد، در صـورت   ی) اگر محل مورد نظر مسـکون ب
 داوطلبانه موافقت کرده باشد.
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خـود را نشـان    ییکـارت شناسـا   دی) در صورت درخواست صاحب محل، کارمند باپ
 دهد.

 که در محل است یکارمند مجاز زمان اراتیاخت -221 ماده

 فیانجـام وظـا   يکه منطقـا بـرا   يهرکار تواند یاز ورود به محل، کارمند مجاز م بعد
 قانون الزم است، انجام دهد. نیا 219سازمان بر اساس ماده 

را بنـا بـه ضـرورت و در جهـت انجـام       ریـ ز يتمام کارهـا  ایهرکدام  تواند یم کارمند
 انجام دهد: 219سازمان بر اساس ماده  فیوظا

 منبع آب کیاز  ی) بازرسالف

 شیپا زاتیتجه یی) قرار دادن و جانماب

 يانـداز  راه ایـ  ییجانمـا  يمنبـع تنهـا در حـد ضـرورت بـرا      کیـ ) برداشت آب از پ
 .شیپا زاتیتجه

 شیپا زاتیتجه يانداز و راه ی) بازرست

 یو هواشناس يدرولوژیه يها ی) انجام بررسث

 آب يها رساختیاز ز ی) بازرسج

 ها ) انجام تستچ

 ایـ  اهانیگ ،یسنگ، مواد معدن زه،یآب، شن، خاك، سنگ ر يها نمونه يآور جمع) ح
 جانوران

 و ضبط صدا يلمبرداریف ،ي) عکسبردارچ

 ازیبه محل در صورت ن زاتی) ورود مواد و تجهح

وارد شـده باشـد،    هیـ نقل لهیاست و کارمند بـا وسـ   نیزم کیکه محل  ی) در صورتخ



 
 

 

 432 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

 نیدر زم هینقل لهیاستفاده از وس

 کارمندان مجاز يها تیرومام -222 ماده

در آن محـل انجـام    يو کـار  شـود  یقسمت وارد محل م نیکارمند مجاز که در ا کی
 :دیبا دهد یم

حاصل کنـد کـه انجـام     نانیالزم را انجام دهد تا اطم یاقدامات معقول و منطق تمام
 .کند یوارد م يخسارت شده و صدمات کمتر جادیباعث ا ازیکار به به قدر ن

 کند. يحد ممکن با صاحب محل همکار تا

 مدت زمان معقول و الزم در محل بماند. يبرا تنها

 اسرع وقت و به محض انجام کار محل را ترك کند. در

 یبا اهداف انطباق نیورود به زم اریاخت -پ قسمت

 نظارت بر انطباق يورود به محل برا -223 ماده

خـود را در   اراتیـ و اخت فیاز وظا کیوارد محل شده و هر تواند یکارمند مجاز م کی
شـده   هیـ ته يها نامه نیآئ ای 2نظارت بر انطباق با مفاد فصل  يدر حد ضرورت برا 2بند 

 اجرا کند. 2فصل  يبرا

 است: ریکارمند مجاز به شرح ز اراتی) اخت2

 221ماده  2گفته شده در بند  اراتی) اختالف

 ) جستجو در محلب

 در محل یهرگونه سند از هرشخص جادیسواالت و ا هست پاسخ ب) درخواپ

 يخالصه برداشتن از هر سند ایکردن  یآزمودن و کپ ،ی) بازرست
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 مدارك يجستجو يورود به محل برا -224 ماده

خـود را   اراتیـ و اخت فیاز وظا کیوارد محل شده و هر تواند یکارمند مجاز م کی) 1
سـوءظن در وجـود مـدارك     يبـرا  یمنطقـ  لیـ اجرا کند؛ اگر کارمند مجاز دال 2در بند 

 تخلف در محل داشته باشد.

 است: ریمند مجاز شامل موارد زرکا اراتی) اخت2

 مشخص شده است. 221ماده  2که در بند  یاراتی) اختالف

 مدارك تخلف ي) جستجو در محل براب

انجـام تسـت و    ،يریـ گ انـدازه  ،يبـردار  داشتن، خالصهبر یآزمودن و کپ ،ی) بازرسپ
 برداشت نمونه از مدارك تخلف.

 نظارت يمجوز ورود برا -225 ماده

 افتیدادگاه در یقاض کیمحل را از  کیمجوز ورود به  تواند یکارمند مجاز م کی) 1
 کند.

قابـل   لیـ اثبـات متقاعـد شـود کـه دال     ایسوگند  اکه ب یدر صورت تواند یم ی) قاض2
محـل وجـود دارد، مجـوز ورود و     کیـ و نظـارت در   یدر رابطه با ضرورت بازرسـ  یقبول
 را صادر کند. شیتفت

 مجوز ورود مرتبط با تخلف -226 ماده

 افتیدادگاه در یقاض کیمحل را از  کیمجوز ورود به  تواند یکارمند مجاز م کی) 1
 کند.

 یمعقـول  لیـ اثبات متقاعد شود کـه دال  ایسوگند  اکه ب یدر صورت تواند یم ی) قاض2
کـرد،   دایـ مدارك اثبات تخلف را در محل پ توان یم ندهیساعت آ 72 یوجود دارد که ط

 مجوز ورود به محل را صادر کند.
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 تلفن، فکس و تلکس قیمجوز ورود به محل از طر -227 ماده

مجـوز ورود   تواند یبداند، م يکه کارمند مجاز ضرور یو در صورت يمواقع اضطرار در
 کند. افتیدر یتلکس از قاض ایفکس  قیاز طر ،یبه محل را به صورت تلفن

 کند. یارتباط صوت يباشد، تقاضا ایمه طیکه شرا یدر صورت تواند یم یقاض

مـاده   2در بنـد   ازیـ از درخواست مجوز ورود، اطالعات مورد ن شیپ دیمجاز با کارمند
 کند. هیرا ته 226

اطالعـات درخواسـت مجـوز     دییـ از تا شیپ تواند یصورت ضرورت، کارمند مجاز م در
 ورود کند.

 تعهدات کارمندان مجاز (در همه موارد) -228 ماده

 :نکهیندارد، مگر ا 224 ای 223کارمند مجاز، اجازه ورود به محل را تحت ماده  کی

 ده باشد.خود را نشان دا ییصاحب محل، کارت شناسا ي) در صورت تقاضاالف

مکتوب حقوق و تعهدات صاحب محل در قبال کارمند مجـاز را بـه    هیانی) کارمند بب
 داده باشد. يو

کند و  ییکه صاحب محل از کارمند مجاز درخواست ارائه کارت شناسا ی) در صورت2
خـود در   اراتیـ خود نباشد، مجاز به اعمال اخت ییکارمند مجاز قادر به ارائه کارت شناسا

 نخواهد بود.قسمت  نیا

 )تیتعهدات کارمندان مجاز (ورود با رضا -229 ماده

، در صـورت عـدم   224ماده  4و مورد الف از بند  223ماده  3) در مورد الف از بند 1
 صاحب محل، کارمند مجاز اجازه ورود به محل را نخواهد داشت. تیرضا

اطـالع   يبـه و  دیـ صاحب محل را جلب کند، با تیکارمند مجاز رضا نکهی) قبل از ا2
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 رد کند. ایدرخواست را قبول کرده  نیا تواند یدهد که م

صاحب محل در آن محل حضور داشته باشـد، در   تیکارمند مجاز با رضا کی) اگر 3
 در اسرع وقت آنجا را ترك کند. دیصورت درخواست صاحب محل با

 تعهدات کارمندان مجاز (ورود با مجوز) -230 ماده

 226و  225از ورود به محل با داشتن مجوز تحـت مـواد    شیپکارمند مجاز  کی) 1
 :دیبا

 ) در ابتدا اعالم کند که مجوز ورود به محل را دارد.الف

 را به محل بدهد. يفرصت را بدهد که شخصا اجازه ورود و نی) به شخص اب

بـه   يبر لـزوم ورود فـور   یمبن یمعقول لیکه دل یدر صورت تواند ی) کارمند مجاز م2
 باشد: ریشامل موارد ز تواند یم لیدال نینکند. ا يرویپ 1محل داشته باشد، از بند 

 شخص، یمنیاز حفظ ا نانی) اطمالف

 ست،یز طیبه مح ياز صدمات جد يری) جلوگب

 موثر حکم. ياز اجرا نانی) اطمپ

در  يو نـده ینما ایـ حکم، شـخص صـاحب محـل     يکه در هنگام اجرا ی) در صورت3
صاحب  اریاز مجوز ورود را در اخت یکپ کی دیشته باشند، کارمند مجاز بامحل حضور دا
 محل قرار دهد.

 کند. یخود را به آن شخص معرف دی) کارمند مجاز با4

 باشد. یقاض يامضا يدارا دیلزوما نبا 3مجوز ورود ارائه شده در بند  ی) کپ5

 در محل زاتیاستفاده از تجه -231 ماده

 کاربرد دارد: ریماده در موارد ز نی) ا1
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 قسمت وارد محل شود. نیمجوز ورود ذکر شده در ا قی) کارمند مجاز از طرالف

ها در محـل   به آن بیرا بدون آس زاتیتجه تواند ی) کارمند مجاز معتقد است که مب
 استفاده کند.

 استفاده کند: ریرا با اهداف ز زاتی) کارمند مجاز ممکن است تجه2

 :ریخ ایاست  یقابل دسترس ریکار موارد ز نیبا ا ایآ ندی) ببالف

 2در رابطه با انطباق بـا فصـل    ی، اطالعات225در مورد مجوز ورود موضوع ماده  -
 قانون. نیا 2شده در رابطه با فصل  هیته يها نامه نیآئ ایقانون  نیا

 ، مدارك تخلف.226در مورد مجوز ورود موضوع ماده  -

 فرم مستند. کی) قرار دادن اطالعات و مدارك در ب

اطالعات که کارمنـد مجـاز    رهیدستگاه ذخ کیکردن اطالعات و مدارك در  ی) کپپ
 با خود به همراه آورده است.

 کار کیانجام  يکمک متخصص برا -232 ماده

قسمت با استفاده از مجـوز ورود، وارد محـل شـود و     نیکارمند مجاز تحت مفاد ا اگر
 وجود دارد که: یمعقول لیتقد باشد که دالمع

 باشد: یخاص قابل دسترس لهیوس کیبا استفاده از  ری) موارد زالف

 2در رابطه با انطباق بـا فصـل    ی، اطالعات225در مورد مجوز ورود موضوع ماده  -
 قانون. نیا 2شده در رابطه با فصل  هیته يها نامه نیآئ ایقانون  نیا

 ، مدارك تخلف.226موضوع ماده  در مورد مجوز ورود -

 است. ازیمورد ن لهیاستفاده از آن وس يمتخصص برا کی) کمک ب

 نیبند انجام ندهد، ممکن است اطالعات و مدارك از بـ  نیتحت ا یاقدام ي) اگر وپ
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 کند. دایتداخل پ ای افتهی رییرفته، تغ

است، انجام دهد؛ چـه   يضرور لهیآن وس تیامن نیتام يکه برا يهرکار تواند یم يو
 .گریموارد د ایقرار دادن نگهبان  ایبا قفل کردن آن 

 محافظت هستند. ازمندین لیبه صاحب محل اطالع دهد که وسا دی) کارمند مجاز با2

توسـط متخصـص    لهیکـه وسـ   یتا زمـان  ایساعت  24تا حداکثر  توانند یم لی) وسا3
 شوند. ينگهدار شود، یاستفاده م

 ينگهـدار  يبرا يشتریدهد که مدت زمان ب صیکارمند مجاز تشخ که ی) در صورت4
 کند. دیزمان را تمد نیبخواهد که ا یاز قاض دیاست، با ازیمورد ن لیوسا

 جبران خسارت -233 ماده

 استحقاق جبران خسارت را دارد: ریز طیدر شرا لهیوس صاحب

 .ندیبب بیاستفاده آس جهیمورد نظر، در نت لهی) وسالف

 باشد: ریموارد ز جهیدر نت) خسارت ب

 استفاده از دستگاه انجام نشده باشد. يبرا شخصدر انتخاب  یمراقبت کاف -

صـورت نگرفتـه    کنـد،  یکه از دستگاه اسـتفاده مـ   یتوسط شخص یمراقبت کاف -
 باشد.

 ورود يجرائم مربوط به مجوزها -234 ماده

 يا ، از گـزاره 226و  225 ) اگر کارمند مجاز در استفاده از مجـوز ورود تحـت مـواد   1
کننـده اسـت، مرتکـب تخلـف شـده اسـت کـه         گمراه ایاشتباه  داند یاستفاده کند که م

 واحد مجازات است. 120مجازات آن دو سال حبس، معادل 

 مرتکب تخلف شده است: ریکارمند مجاز در موارد ز کی) 2
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آن حکـم را   نکـه یاست، مگـر ا  یحکم از طرف قاض یسند نوع کی) ذکر کند که الف
 صادر کرده باشد. یقاض

حکـم اسـت کـه کارمنـد      یحکم را اجرا کند که نوع کی) ادعا کند که قصد دارد ب
 نشده است. دییتا یضمجاز اطالع دارد که توسط قا

 اوست. ازینباشد که مورد ن یدهد که آن نوع یقاض لیفرم مجوز ورود تحو کی) پ

 واحد مجازات است. 120سال حبس معادل  2 زیتخلفات ن نیا مجازات

هسـتند اعمـال    یمـان یکـه پ  يکارمنـدان مجـاز   يقسمت برا نیا -235 ماده

 شود ینم

 .شود یهستند اعمال نم یمانیکه پ يکارمندان مجاز يقسمت برا نیا مفاد

 گریموضوعات د -ت قسمت

 شود یباعث خودزن تواند یبخش نم نیا -236 ماده

امتناع از پاسخ دادن به سـواالت،   يبرا شخصبخش، مانع از حق  نیدر ا يزیچ چیه
و مجرم شـناخته شـدن    تیکه ممکن است باعث محکوم ياسناد دیتول ایطالعات اارائه 

 .شود گردد، نمیشخص 

صاحب محل حق دارد که در زمان ورود به محـل، حضـور داشـته     -237 ماده

 باشد

در  يو نـده ینما ایاحب محل ص شود، یکه کارمند مجاز وارد محل م ی) اگر در زمان1
 کارمند مجاز را در محل دارد. يها تیجا حضور داشته باشد، حق مشاهده فعال آن

حق مشـاهده از   نیکارمند مجاز شود، ا يها تی) اگر شخص صاحب محل مانع فعال2
 .شود یسلب م يو
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 اطالعات يآور جمع -3 بخش

 اطالعات يتقاضا اریاخت -238 ماده

بـر   یمبنـ  یلیکه سازمان دال رود یشخص به کار م کی يبرا یماده در صورت نی) ا1
 است: ریاز موضوعات ز یکیدارد که اطالعات مربوط به  نیا

 طرح حوضه يریکارگ و به هی) تهالف

 نیـ ا 2مرتبط بـا فصـل    يها نامه نیآئ ای 2از مفاد فصل  یتخلفات احتمال ی) بررسب
 قانون.

 سازمان. فیوظا به ) موضوعات مرتبط با عملپ

زمان  به صورت مکتوب از شخص بخواهد که اطالعات را در مدت تواند ی) سازمان م2
 دهد. لیو به شکل مشخص به سازمان تحو نیمع

معـادل   ،یکند. در صـورت تخطـ   یچیاز درخواست سازمان سرپ تواند ی) شخص نم3
 .شود یدر نظر گرفته م يو يواحد مجازات برا 50

کننده به سازمان ارائه دهـد. در صـورت    گمراه ایاطالعات اشتباه  تواند ی) شخص نم4
 .شود یدر نظر گرفته م يو يواحد مجازات برا 60معادل  ،یتخط

داشته باشد، مجـازات   3از بند  یچیسرپ يبرا یموجه لیکه شخص دل ی) در صورت5
 اعمال نخواهد شد. يو

 شود یاطالعات اعمال نم يمنع افشا -239 ماده

قانون مربوط بـه   ای یالتیقانون ا کی ا،یقانون از دولت استرال کیکه  نینظر از ا فصر
 .شود یبخش اعمال م نیاطالعات را منع کرده باشد، ا يقلمرو، افشا کی
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-1-6 مقدمه 

شـرقی دریـاي مدیترانـه و سـاحل      فلسطین اشغالی در غرب آسیا و در ساحل جنوب
جمعیـت آن در  مـیالدي،   2018شمالی دریاي سرخ واقع شده است کـه مطـابق سـال    

هـزار کیلومترمربـع بـوده و     22میلیون نفر است. مساحت این سرزمین حـدود   9حدود 
 دهند. اغلب ساکنان آن را یهودیان تشکیل می

ــومتی  ــاختار حک ــرژس ــغالگر می ــدس، اش ــه در آن   ق ــت ک ــانی اس ــوري پارلم جمه
عنوان رئـیس دولـت (قـوه     وزیر به جمهور مقامی تشریفاتی محسوب شده و نخست رئیس

شـورترین دریاچـه    کنند. گذاري، عمل می عنوان قوه قانون مجریه) و کنست (پارلمان) به
بـا  نام دریاي مرده (بحرالمیت) در مرز اردن و فلسطین اشغالی واقع شده است.  جهان به

واسـطه مـدیریت صـحیح و     وجود کمبود شدید آب در سـرزمین فلسـطین اشـغالی، بـه    
سـال گذشـته بـا رشـد و توسـعه       30هاي مناسب آبی، بخش کشاورزي درطـی   سیاست

طـوري کـه عـالوه بـر تـامین نیازهـاي داخلـی، بخـش          چشمگیري مواجه بوده است؛ به
 کند. پایی صادر میتوجهی از محصوالت کشاورزي خود را به کشورهاي ارو قابل

نشـان   1-6ها در شکل  حوضه آبریز وجود دارد که موقعیت آن 8در فلسطین اشغالی 
ــت.  ــده اس ــه آبر داده ش ــحوض ــدر زی ــطبر يای ــه هی ــت ورود رود اردن ب ــی ،عل از  یک

 نیفلسـط منـابع آب   نیتـر  کشـور اسـت. مهـم    نیـ در ا زیآبر يها حوضه نیتر کیاستراتژ
 یکوهسـتان  زیـ رود، حوضـه آبر  نیـ ا ریمس يها رود اردن و چشمه له،یجل يایدر یاشغال
  ).Becker, 2013(است  ی) و آبخوان ساحلیغرب يها (کوه

میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر است  8/1فلسطین اشغالی داراي تنها حدود 
هـاي   مترمکعب است که از این حیث، سرزمین 200و سرانه آب تجدیدپذیر آن درحدود 

هاي  ترین کشورهاي دنیا قرار گرفته است. به همین علت، سیاست آب اشغالی در زمره کم
هـا و تـامین نیـاز آب شـرب از طریـق       کـن  ینشـیر  آب فلسطین اشـغالی بـه توسـعه آب   



 
 

 

 444 

 جهانی تجارب منتخب کشورهاي آب قوانین 

 

زدایی آب دریا معطوف گردیده است. در حـال حاضـر، کـل مصـارف آب فلسـطین       نمک
میلیـارد مترمکعـب مصـارف     1/1میلیارد مترمکعب است که شامل  2اشغالی نزدیک به 

میلیـون مترمکعـب مصـارف آب     200میلیـون مترمکعـب شـرب و     700آب کشاورزي، 
 ).Becker, 2013( استصنعت 

 
 یاشغال نیفلسط زیآبر يها حوضه تیموقع -1-6 شکل

شـامل   یو در قالب دو فصـل اصـل   يالدیم 1959در سال  یاشغال نیقانون آب فلسط
 نیـ است. به موجـب ا  دهیرس بیاستفاده از آب به تصو يگذار و قانون یاظهارات مقدمات

منـابع برعهـده    نیکنترل و حفاظت از ا تیاعالم شده و مسئول یقانون، منابع آب، عموم
 یبـا اصـالحات   2006و  1971 يهـا  بار در سـال  دوقانون که  نیدولت قرار گرفته است. ا
قـانون مـرتبط بـا بخـش آب در      نیتـر  یو اصـل  نیتـر  عنوان مهم مواجه شده هنوز هم به

 .  ردیگ یمورد استناد قرار م یاشغال نیفلسط
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-6و تعداد مواد مربوط به هر فصل در جدول  یاشغال نیقانون آب فلسط یاصل فصول
 است. دهیارائه گرد 1

 هاي قانون آب فلسطین اشغالی سرفصل -1-6 جدول
 فصل عنوان تعداد ماده

 1 اظهارات مقدماتی 7

 2 گذاري استفاده از آب قانون 13

 مجموع 20

 

مـاده فـوق داراي یـک     20اشغالی عالوه بـر   الزم به ذکر است که قانون آب فلسطین
بنـد تشـکیل شـده و بـه      27) است که خـود از  جلوگیري از آلودگیعنوان  (تحت بخش

ها، مقـررات تخلیـه و    موضوعاتی نظیر حفاظت کیفی منابع آب، جلوگیري از آلودگی آب
هاي نهادهاي متولی حفاظت از منابع آب و اقـدامات   دفع فاضالب، اختیارات و مسئولیت

 پردازد.   با تخلفات میها و برخورد  مربوط به پرداخت خسارت
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-2-6 متن قانون آب فلسطین اشغالی 

 : مقدمه1فصل 

 آب منابع: 1 ماده

مردم است. این منابع توسط  متعلق بهاموال عمومی و فلسطین اشغالی  منابع آب در
مورد استفاده تأمین نیازهاي مردم و توسعه کشور  راستاي درشوند و  کنترل می دولت

 گیرند. قرار می

 منابع فیتعر: 2 ماده

ها و مخازن آب  ها و سایر جریان ها، دریاچه ها، نهرها، رودخانه منابع آب عبارتند از چشمه
صورت موقت  شده، به شده یا نصب روي زمین و چه در زیرزمین، طبیعی یا تنظیم چه بر -

چه جریان داشته باشد و چه  ها براي مدت کوتاهی قرار گیرد، چه آب در آن -یا دائمی
 آب و فاضالب. ها راکد باشد؛ به همراه زه ندر آ

   یشخص حق: 3 ماده

 ی حق دریافت آب و استفاده از آن را دارد.شخصمطابق با این ماده، هر 

 آب و نیزم نیب ارتباط: 4 ماده

حضور یا مالکیت شخصی در هر سرزمینی به وي هیچ حقی نسبت به منبع آبی که در 
 اما این ماده ؛دهد نمی کند، مرزهاي آن عبور می آن و یا از شده یا از درون آن زمین واقع

 ندارد. 3با ماده  مغایرتی
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 آب منابع از استفاده زانیم: 5 ماده

حق دریافت آب از منبع آب تا زمانی معتبر است که استفاده از آن منجر به شور شدن یا 
 .منبع نگردد 1تخلیه در حد تهی شدن

 کننده استفاده حق بر آن ریتأث و آب از استفاده هدف: 6 ماده

 :در زیر ذکرشده است هر حقی براي آب که با یکی از اهداف آب مرتبط است،

 خدمات عمومی. 5کار، تجارت و خدمات، . 4صنعت، . 3کشاورزي، . 2 مصارف خانگی،. 1

 : 2004شده در سال  اضافه

 .ها ها و تاالب رودخانهها،  اندازها ازجمله چشمه طبیعت و چشم حفاظت و احیاي. 6

 اجرا تیقابل: 7 ماده

االجرا شدن  نامه یا عرف که قبل از الزماي بر اساس توافق این قانون براي هرگونه استفاده
 االجرا است.این قانون یا بعدازآن به وجود آمده باشد، الزم

 

 : مقررات استفاده از آب2فصل 

 : حفظ آبAبخش 

 فیتعر: 8 ماده

در این فصل، تخلیه در حد تهی شدن منبع آب شامل پایین آمدن سطح آب، چه بر 
روي زمین و چه در زیر زمین و اختالل در باال آوردن آب به سطح زمین یا انتقال آن از 

 مکانی به مکان دیگر است. 
                                                            
1 depletion 
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 )1971( آب حفاظت نی: قوان9 ماده

 بایست: می شخصهر 

 .روشی کارآمد و اقتصادي استفاده کندکند به  آبی را که دریافت می •

 کند. آب را در شرایط مناسب حفظ براي جلوگیري از هدر رفتن آب، تاسیسات •

 .منابع آب خودداري کند در حد تهی شدن از انسداد و تخلیه •

 :10 ماده

 لغو شده است.

 )2006(سال  آب یمل اداره ریمد اراتیاخت: 11 ماده

رعایت نشده است، وي  9ماده  و فاضالب متوجه شوددر مواردي که مدیر اداره ملی آب 
 تواند: می

به هر شخصی که ملزم به رعایت این مقررات است دستور اصالح داده و در صورت   •
عدم اصالح در یک مهلت زمانی معقول، اقدامات الزم براي اصالح انجام شده و براساس 

د، تأمین یا مصرف آب یا شرایط، تا زمان اصالح شرایط ذکرشده، دستور توقف تولی
 ها را صادر نماید. کاهش آن

اقدامات الزم براي جلوگیري از صدمه جدي فوري به منبع آب، خصوصاً زمانی که با   •
دیدگی منابع آب وجود نداشته باشد، را صورت  هاي دیگر امکان جلوگیري از آسیب روش
 دهد.

 ها نهیهز پرداخت: 12 ماده

براي هر شخصی که  9(و مطابق ماده  11، براي اقدامات الزم در ماده آب اداره ملی مدیر
مجبور  شخصهایی را مشخص کند که  تواند هزینه ملزم به رعایت این مقررات است) می

 شود.  آوري می ها تحت عنوان مالیات مجموعه جمع . این هزینهشودبه پرداخت 
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 یخواه فرجام: 13 ماده

تواند به دادگاه مراجعه  خود را متضرر بداند می 12و  11 که شخصی تحت ماده هنگامی
با  مگر آنکه دادگاه دستور دهد، اندازد؛ خواهی، اجراي دستور را به تأخیر نمی کند. فرجام

 تحت اي هزینه هیچ نکند، صادر را تجدیدنظر خود حکم دادگاه که زمانی تاحال  نیا
 .شود نمی اعمال 12 ماده

 )2006( یمحافظت ينوارها ابعاد: 14 ماده

وضع  تواند قوانینی را در مورد عرض و مساحت نوارهاي محافظتی شوراي اداره ملی می
 و قوانین بوده این محدوده محافظی ایجاد کند که خارج از نوار نباید ملی اداره کند. مدیر

 .شده باشد تعیین آن براي محافظ نوار که هدفی تحقق براي نیاز آنچه از فراتر یا

 )2006(  یمحافظت ينوارها جادیا: 15 ماده

ملی، براي حفظ آب، منبع آب، نیروگاه آبی یا تأسیساتی براي  که مدیر اداره درصورتی
تواند دستور داده تا یک نوار محافظتی  ذخیره و جابجایی آب ضروري بداند، می تأمین،

و عبور از آن ممنوع اطراف یا کنار منبع یا تأسیسات ایجاد شود. همچنین ورود به آن 
 مگر اینکه با اجازه مدیر اداره ملی و مطابق با شرایط مجوز باشد. است،

 یخواه فرجام: 16 ماده

که با ایجاد نوارهاي محافظتی و امتناع مدیر اداره ملی از اعطاي مجوز به وي  شخصیهر 
 خواهی کند.  تواند به دادگاه مراجعه و فرجام می ، خود را متضرر بداند15ماده در 

 )2006( یبازرس و ورود حق: 17 ماده

تواند پس از اعالم  مدیر اداره ملی یا هر شخصی که کتباً از طرف وي مجاز باشد، می
کتبی قبلی به دارنده محل، به هر مکانی وارد شده و هرگونه اقدام براي نظارت بر منبع 
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گیري میزان  تواند براي تعیین منابع آب، اندازه دهد. همچنین می آب و حفاظت را انجام
در جهت تعیین  گیاه و سایر شرایط محلی ،بازرسی از خاكو  ها تولید و خصوصیات آن

 نیز اقدام کند. مصارف

 )2006( خسارت جبران: 18 ماده

به وي  17هر شخصی که به دلیل ایجاد یک نوار محافظتی یا هرگونه اقدام تحت ماده 
آسیب واردشده باشد، طبق قوانینی که توسط شوراي اداره ملی در مورد صالحیت جبران 

 که شخصی داري دولت غرامت دریافت کند. تواند از خزانه شود، می خسارت تعیین می
 خواهی فرجام دادگاه به تواند می است، نکرده دریافت غرامت مذکور قوانین طبق کند ادعا
 .کند

 )2006( یآب خسارت دادیور: الف18 ماده

 تأمین در توجهی قابل خسارت ایجاد باعث که رویدادي است "رویداد خسارت آبی"الف: 
 آب آشامیدنی براي که هایی زیرساخت و آب منبع قابلیت و یا آب کیفیت آشامیدنی، آب

 اند، گردد. شده تعیین

 تواند می آن، اعالم از پس و کند اعالم را آبی خسارت رویداد تواند می ملی اداره ب: مدیر
 رویداد، این با مقابله براي را الزم اقدامات هرگونه دهد دستور مربوطه شخص هر به

وقوع  از جلوگیري و قبلی وضعیت به آن بازگرداندن کردن آن، متوقف آن، از جلوگیري
 رویداد، براي این اثر در دیده آسیب کنندگان مصرف براي آب تأمین تنظیم مجدد آن و

 زیر در که قوانینی طبق تماماً و کند می تعیین وي که شرایطی تحت و زمانی دوره یک
 .است، انجام دهد شده ارائه) ج( بخش

 چنین برخورد با روشهاي آبی، خسارت رویداد اعالم مورد در ملی اداره ج: شوراي
 و قبلی شرایط بازگرداندن به آن، کردن متوقف آن، از جلوگیري هاي راه رویدادي،
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کنندگان آسیب دیده  مصرف براي آب تأمین نیز تنظیم و آن مجدد وقوع از جلوگیري
 .کند می وضع در اثر این رویداد، قوانین را

 که را دستوري مفاد دستور، در شده مشخص زمان مدت در شخص که صورتی د: در
 در که را آنچه تواند می ملی اداره مدیر ندهد، انجام است، شده داده او مطابق بند (ب) به

 شده و داده دستور وي به که شخصی اتمام، از پس و داده انجام است الزم دستورالعمل
 .بود خواهد شده انجام هاي هزینه مسئول است، نکرده رعایت را دستور مفاد

 شدن یدر حد ته شده هیتخل آب منابع: 19 ماده

شود  در مواردي که مدیر اداره ملی متوجه شود که منبع آب در حد تهی شدن تخلیه می
تواند مطابق با  می ،براي تأمین مقدار منظم تأمین آب کافی نیستکه دیگر تولید آن 

قوانین شوراي اداره ملی، به تولیدکننده آب دستور دهد که تولید را کاهش یا تنظیم 
دستور در مدت معقولی که  که در صورتی دیگري را انجام دهد.کند یا اقدامات اضطراري 
تواند پس از اخطار کتبی، الزامات  مدیر اداره ملی مینگردد، در آن اشاره شده انجام 

 هاي مترتب را از شخص دریافت نماید. را انجام داده و هزینه شده خواسته

 نشده استفاده آب يمجرا: 20 ماده

اي در  کننده یا تولیدکننده ملی متوجه شود که منبع آب تأمیندر مواردي که مدیر اداره 
دیده تا حدي  شده است یا استفاده از منبع یا تأسیسات آن آسیب حد تهی شدن تخلیه

تواند از مالک یک خط لوله، کانال یا هر  که تولید آن براي تأمین عادي کافی نیست، می
آب را نماید که  کند درخواست نمی نوع تأسیسات دیگر که از مجراي آبی خود استفاده

در  الذکر قرارگرفته، منتقل کند. فشار فوق کننده که تحتکننده یا مصرف براي تأمین
هاي مربوطه به  ونقل و پرداخت مواردي که طرفین در مورد میزان آب، شرایط حمل
 شود. توافق نرسند، این موارد توسط مدیر اداره ملی تعیین می
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 از آلودگی: جلوگیري A1بخش 

 تعریف -الف20ماده 

 میکروبی، زیستی، شیمیایی، فیزیکی، خصوصیات در تغییر معنی به »آب آلودگی«
 عموم سالمت که است تغییري یا و منبع یک در آب خصوصیات سایر یا و رادیواکتیو

 نامناسب مختلف مصارف براي را آب یا انداخته خطر به را جانوران و گیاهان یا مردم
 .کند

 .است زهکشی هايکانال و آب مخازن آب، بسته یا باز مجاري شامل »آب منبع«

 تاسیسات ساختمان، یک کشاورزي، یا صنعتی واحد یک شامل تواندمی »آلودگی عامل«
 عملکرد، ساخت، موقعیت، که باشد نقلیه وسیله یک یا و ماشین یک فاضالب، مانند آبی

 .دارد را آلودگی ایجاد پتانسیل یا شده آلودگی باعث آن از استفاده یا نگهداري

 آلودگی آب -ب20ماده 

 غیرمستقیم یا مستقیم آلودگی احتمال یا موجبات که عملی هرگونه از باید افراد -الف
 .کنند اجتناب کند،می فراهم مدتی از بعد یا فوري صورت به را آب

 ممنوع آن مجاورت در یا آب منابع به گاز یا جامد مایع، مواد هرگونه دفع یا تخلیه -ب
 .است

 جلوگیري از آلودگی آب در تاسیسات آبی -پ20ماده 

 تغذیه یا آب ذخیره و انتقال تامین، تولید، با مرتبط آبی تاسیسات مسئول که اشخاصی
در  ،آب آلودگی از جلوگیري جهت در را معقول اقدامات کلیه باید هستند، زیرزمینی آب
 انجام دهند. ،آبی تاسیسات از برداريبهره یانصب  یجهنت
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 مقررات جلوگیري از آلودگی آب -ت20ماده 

 زیستمحیط حفاظت وزیر آب، آلودگی از جلوگیري و آب منابع از حفاظت منظور به
 مقررات، ،1ملی سازمان شوراي سوي از الزم هايمشاوره دادن قرار مدنظر با باید

 :کند تعیین را زیر شرایط و هاممنوعیت ها،محدودیت

 .آلودگی عوامل استقرار و موقعیت مقررات) 1

 یا فعالیت تولید، فرآیندهاي طول در مشخص هايروش و مواد از استفاده مقررات) 2
 با باید مقررات این. کشاورزي در کوددهی و زنیشخم جمله از آلودگی عوامل از استفاده
 .شوند تنظیم بهداشت وزارت مشورت

 باید مقررات این. مشخص محصوالت و مواد بازاریابی و توزیع واردات، تولید، مقررات) 3
 .شوند تنظیم صنعت و تجارت وزارت مشورت با

 این. آب منابع بر آن تاثیر و نقلیه وسایل از استفاده و حمل و نقل) مقررات مربوط به 4
 .شوند تنظیم نقل و حمل وزارت مشورت با باید مقررات

 توسط عوامل آالیندهدفع فاضالب  -ث20ماده 

 فاضالب دفعانجام فرآیند  یازمندکه ن یندهعامل آال یکاستفاده از  یا یريبکارگ -الف
 فاضالب، دفع چگونگی طرحانجام شود.  2ملی سازمان مدیر مستقیم دستور با باید است،

 ارائه باید دیگر جزییات سایر و زیستی و فیزیکی شیمیایی، ترکیب آن، کمیت و کیفیت
خواستار اصالح آن  یاطرح اجتناب کرده  ینا یرشاز پذ تواندمی ملی سازمان مدیر. شود
 .شود

                                                            
1 Council of the National Authority 
2 Director of the National Authority 
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 را فاضالب دفع اجازه شخص است،نشده تصویب فاضالب دفع طرح که زمانی تا -ب
 هايدستورالعمل طرح، تصویب زمان تا تواندمی ملی سازمان مدیر حال، این با. ندارد

 .کند صادر فاضالب دفع با رابطه در را موقتی

 .شود دفع مصوب طرح طبق تنها باید فاضالب فاضالب، دفع طرح تصویب صورت در -پ

 طرح یا باشد نشده فاضالب دفع طرح تهیه به موفق مقرر مهلت در شخص چنانچه -ت
می ملی سازمان مدیر باشد، نداده انجام را شده خواسته اصالحات یا نشدهتصویب وي

 نظر مورد شخص از را آن هزینه و کرده تهیه فاضالب دفع طرح یک وي براي تواند
 .شد خواهد اضافه هزینه این به نیز مالیات. کند دریافت

 باید حداقل ت، بند در ملی سازمان مدیر براي شده مشخص اختیارات اعمال از قبل -ث
 .شودداده مهلت شخص به ماه یک

 از پیش تا باشد، شده تهیه فاضالب دفع طرح وي براي ت بند مطابق که شخصی -ج
 .نماید اجتناب فاضالب تخلیه از باید مذکور طرح تصویب

 بهداشت وزارت منتخب کارشناس با باید ملی سازمان مدیر فوق، بندهاي تمامی در) چ
 .کند مشورت

 شرایط جلوگیري از آلودگی آب -ج20ماده 

 در را شرایطی توانندمی مورد حسب ملی، سازمان مدیر یا زیستمحیط از حفاظت وزیر
 .کنند لحاظ برداريبهره هايپروانه و مجوزها در آب آلودگی از جلوگیري راستاي
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 اقدامات احیائی -چ20ماده 

 است،افتاده اتفاق آب آلودگی که دهد تشخیص ملی سازمان مدیر که مواردي در -الف
 کرده، متوقف را آلودگی تا دهد دستور استشده یکه موجب آلودگ یبه شخص تواند می

 .کند جلوگیري آب آلودگی تکرار از و بازگرداند اولیه حالت به را شرایط

 شخص یرد،که موارد گفته شده در بند قبل در مهلت مقرر انجام نگ یدر صورت -ب
 خواهد افزوده نیز مالیات هزینه این به. بپردازد دوبرابري ايهزینه باید آلودگی مسئول

 .شد

 دستور توقف -ح20ماده 

 یکه باعث آلودگ یبه شخص یه،هشدار اول یکپس از  تواندمی ملی سازمان مدیر -الف
 سرپیچی کردهداده شده است،  يبخش به و ینکه بر اساس ا یاز دستورات یاآب شده 

 یا ینتام ید،از مقررات گفته شده را نقض کرده باشد، دستور کاهش تول یکهر یاباشد 
موضوع شامل آب شرب  ینکند. ا يخوددار يآب به و یصاز تخص یامصرف آب را داده 

 . شودینم

 و نشده بازگردانده اولیه حالت به شرایط نشده، متوقف آلودگی ایجاد که زمانی تا -ب
 توقف دستور باشد، نشده انجام مجدد آلودگی از جلوگیري راستاي در موثر اقدامات

 کلیه آلودگی مسئول شخص که شود ثابت که صورتی در حال، این با. بود خواهد پابرجا
 که کند ضمانت یا و داده انجام اولیه حالت به شرایط بازگرداندن براي را الزم اقدامات

 توقف دستور تواندمی ملی سازمان مدیر دهد،می انجام معقولی مدت در را اقدامات این
 .کند لغو را
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 دستور این باشد، کنندگانمصرف ضرر به است ممکن توقف دستور که مواردي در -پ
آب  ینتام ياقدامات الزم برا یسازمان مل یرکه مد شودمی صادر صورتی در تنها
 .دهد انجام توقف دستور بودن پابرجا زمان تا یگزینجا

 دستور توقف در شرایط خاص -خ20ماده 

که از  یطیشرا یجهآب در نت یدهد که آلودگ یصتشخ یسازمان مل یرکه مد یطیشرا در
الزم است مشابه وجود دارد و  یکنترل انسان خارج است، اتفاق افتاده است و خطر آلودگ

 کلیه براي آب تامین از توقف، دستور صدور از پیش باید شود، صادر توقف دستور که
 شوند،یبه آب مواجه م یدسترس قطع یا کاهش با توقف دستور نتیجه در که کسانی

 .کند حاصل اطمینان

 اعمال قدرت اضطراري -د20ماده 

 وقوع احتمال یا افتاده اتفاق آب شدید آلودگی که شود متقاعد ملی سازمان مدیر هرگاه
 از آب مصرف یا تامین تولید، کاهش یا فوري توقف نیازمند موضوع این و دارد وجود آن

 جلوگیري یا توقف منظور به را الزم اقدامات تمام است ممکن است، خاص آب منبع یک
 قدرت از نیاز حد در تواندیمنظور م ینا يانجام دهد و برا آن اثرات یا آب آلودگی از

 .کند استفاده خود

 دستور مجاز کردن -ذ20ماده 

 از یکی مورد در بهداشت، کارشناس با مشورت از پس ملی، سازمان مدیر که زمانی -الف
 :شود متقاعد زیر موارد

 خطر از جلوگیري یا آن سازيرقیق آن، گندزدایی آب، کیفیت بهبود براي اقدامی که -1
 .است نیاز مورد ملی سازمان مدیر تایید با عموم، براي آن
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 یک در آب منبع به فاضالب تخلیه جز ايچاره که بخورد رقم شکلی به شرایط که -2
 .نباشد مشخص دوره

 آب آلودگی عنوان به است،شده ذکر بخش این در که آنچه اساس بر نباید اقدامی چنین
 .شود محسوب

 را مجوزها صدور هايمحدودیت و هاممنوعیت شرایط، تواندمی ملی سازمان مدیر -ب
 شرایط، از باید شخص اساس، همین بر. دهد تغییر بعدا چه و مجوز صدور زمان در چه

 .کند پیروي شدهمشخص هايمحدودیت و هاممنوعیت

 بهداشت وزارت طرف از که شخصی با مشورت از پس تواندمی ملی سازمان مدیر -پ
 ییرآن را تغ هايمحدودیت و هاممنوعیت شرایط، یا کرده لغو را مجوز است،شده معرفی

 آن خواستار مردم عموم یا باشد، کرده تغییر موقعیت که است شرایطی در این. دهد
 .شوندمی نقض هاممنوعیت و هامحدودیت شرایط، که شود متوجه یا و باشند

 تفویض اختیارات -ر20ماده 

 ینا یلخود را ذ یاراتاخت توانندمی ملی سازمان مدیر یا زیستمحیط حفاظت وزیر
 دستور قانونی، مقررات وضع به مربوط اختیارات شامل تفویض این. کنند تفویضبخش 
 زهکشی، سازمان آب، سازمان به تواندمی اختیارات این. شودنمی مجوز صدور و توقف

 به و هاآن صالحیت حوزه در فاضالب و آب شرکت و شهري هايانجمن محلی، نهادهاي
 .شود تفویض آب آلودگی از يجلوگیر منظور

 منافع که مواردي در آب آلودگی از جلوگیري منظور به توانندمی هاسازمان این -ب
 .کنند همکاري یکدیگر با باشد، میان در هاآن مشترك

 رضایت با باید شد، اشاره بدان ب و الف بندهاي در که اختیار تفویض هرگونه -پ
 .شودمی تفویض آن به اختیار که باشد نهادي یا سازمان
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 وزیر تایید با باید مورد حسب ب، و الف بندهاي در شده اشاره اختیارات تفویض -ت
 .گیرد صورت ملی سازمان مدیر یا زیستمحیط حفاظت

 مفاد مرتبط با کیفیت آب -ز20ماده 

در  یمقررات ی،سازمان مل يشورا يبا همکار تواندمی زیستمحیط حفاظت وزارت -الف
 از شرب آب بهداشتی کیفیت. کند تعیین مختلف مصارف يآب برا یفیتارتباط با ک
 .کندمی پیروي 1940 مصوب عمومی بهداشت دستورالعمل

 با باید است، ارتباط در عمومی بهداشت با که مواردي در الف بند به مربوط مقررات -ب
 .شود تهیه بهداشت وزارت مشورت

 ملی سازمان مدیر شد، اشاره بدان الف بند در که آب کیفیت مقررات تصویب از پس -پ
 این رعایت بدون را مختلف هاياستفاده براي آب مصرف و تامین تولید، اجازه نباید

 مجاز آن براي که مقاصدي براي را آب مصرف مورد تواندمی طرفی از. کند صادر مقررات
 .دهد تغییر است،

 حفظ تعهدات -ژ20ماده 

 را هاآن و بود خواهد جدا آب آلودگی با مرتبط مقررات سایر از بخش، این با مرتبط مفاد
 .کندنمی باطل

 دستورات عمومی و خاص -س20ماده 

 یکمرتبط با  یابوده و  یممکن است به صورت عموم بخش این دستورات از هریک
 یا آلودگی عامل نوع یک مشخص، آلودگی عامل یک ،اشخاصاز  ايشخص خاص، دسته

 .باشد شده اشاره بدان مشخصا بخش در که این مگر. باشد آلودگی عوامل از گروهی
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 حوزه کاربرد -ش20ماده 

 یک یا منطقه یک از بخشی یا کل براي تواندیم بخش این ذیل مقررات و دستورات
 .شود گرفته کار به مشخص آب منبع

 اقدامات مربوط به آب آشامیدنی -ص20ماده 

 با رابطه در 1940 مصوب عمومی بهداشت دستورالعمل 1 بخش مفاد از بخش این مفاد
 .کرد نخواهد تخطی آشامیدنی، آب

 حق تجدید نظر -ض20ماده 

 اعمال عدم یا اختیارات اعمال نتیجه در را خود بخش، این مفاد تحت که شخصی -الف
 که هاییسازمان و نهادها یا ملی سازمان مدیر یا زیستمحیط حفاظت وزیر اختیارات

 تا دارد فرصت روز 21 مدت به داند،می متضرر است، شده تفویض هاآن به اختیار
 .کند تجدیدنظر درخواست

 مگر به دستور دادگاه.  یاندازد؛ب یرقانون را به تاخ ياجرا یدنبا یدنظردرخواست تجد -ب

 دوره تغییر -ط20ماده 

 بخش، این اساس بر قدرت اعمال هنگام ملی، سازمان مدیر یا زیستمحیط حفاظت وزیر
 تا کنندمی مشخص است،شده آب آلودگی موجب که شخصی براي را زمانی مهلت یک
 ماه 6 از نباید مهلت این. کند عمل قانون با مطابق و داده تغییر را خود عملکرد آن طی

 .کند تجاوز

 دهی وظیفه گزارش -ظ20ماده 

 يآب و اقدامات انجام شده برا یآلودگ یتگزارش ساالنه وضع ی،سازمان مل مدیر
 .دهدیارائه م Knesset يامور اقتصاد یتهاز آن را به کم یريجلوگ
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 A1هاي مرتبط با بخش  مجازات -ع20ماده 

سال حبس و  یکتخلف کند، محکوم به  A1از مفاد بخش  یککه از هر یهر شخص -الف
که  ی) خواهد بود. در صورتیاشغال ین(واحد پول فلسط 1جدید لقش 350,000پرداخت 

 23,200روز حبس و  7هر روز تخلف،  يپس از اعالم هشدار، به ازا یابد،تخلف ادامه 
شمحیط وزارت عهده بر تخلف تشخیص. شودیافزوده م شخصبه مجازات  یدجد لق

 .شد خواهد محاسبه هشدار اعالم زمان از تخلف مدت و است زیست

 باعث وي تخلف و شود ماده این موضوع تخلفات از هریک مرتکب شخصی هرگاه -ب
 معادل پرداخت یا حبس سال سه وي مجازات شود، زیستمحیط به زیان آمدن وارد

 و نهادها توسط تخلف که صورتی در. است دادگاه توسط شدهتعیین نقدي جریمه دوبرابر
 .یابدمی افزایش برابر 4 تا نقدي جریمه این باشد، گرفته انجام مسئول هايسازمان

 دیگري یا خود نصیب منفعتی و سود قانون این مفاد از تخلف نتیجه در شخصی اگر -پ
 به سود معادل نقدي جریمه تحلف، جریمه دریافت بر عالوه باید دادگاه باشد، کرده
 .کند دریافت شخص از نیز را آمده دست

 مسئولیت افراد داراي مقام در یک شرکت -غ20ماده 

 در که شخصی گیرد، صورت سازمان یا شرکت یک توسطع 20 ماده تحت تخلفی هرگاه
 شناخته مجرم است،داشته فعالیت مسئول کارشناس یا مدیر عنوان به تخلف وقوع زمان
 اتفاق وي اطالع و آگاهی بدون تخلف که کند اثبات بتواند شخص اینکه مگر. شودمی

داده انجام نظر مورد تخلف توقف و جلوگیري براي را معقول و الزم اقدامات و استافتاده
 .است

 

                                                            
1 New shekel 
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 اختیارات دادگاه -ف20ماده 

 دارد، وجود تردیدع 20 ماده به مربوط تخلفات وقوع با رابطه در که مواردي در -الف
دستور به منظور  ینبه درخواست دادستان، دستور موقت صادر کند. ا تواندمی دادگاه
متهم است. دادگاه به  یا مظنون شخصتوقف آلوده کردن آب توسط  یاکاهش  یري،جلوگ

 مظنون یا متهم شخصتا از خود دفاع کند. اگر  دهدمی فرصت مظنون یا متهم شخص
 وي غیاب در دادگاه کند، غیبت یا کند استفاده فرصت این از نتواند شدن احضار رغمعلی

 .کندمی گیريتصمیم

 دادگاه توسط شده تعیین دوره به محدود شد، اشاره قبل بخش در که حکمی اعتبار -ب
 .یابد ادامه دادرسی مراحل پایان تا تواندمی و است

 در تغییر باعث موارد این و کند تغییر شرایط یا شده آشکار جدیدي حقایق چنانچه -پ
 دادگاه تصمیم در تجدیدنظر درخواست تواندمی متهم یا مظنون شود، دادگاه پیشین راي
 .کند

استدالل از ايخالصه حاوي شود،می ارائه کتبی صورت به که تجدیدنظر درخواست -ت
 .است زمینه این در قبلی تصمیمات از هایینسخه و ها

 کند لغو یا داده تغییر کرده، تایید را قبلی راي تواندمی دادگاه تجدیدنظر، هنگام در -ث
 .کند جایگزین دیگري راي با را آن یا و

 پرداخت هزینه و پاکسازي -ق20ماده 

 تواندمی است،کرده محکومع 20 ماده اساس بر تخلف دلیل به را شخص که دادگاهی
 هايهزینه پرداخت به ملزم را وي است،گرفته نظر در شخص يکه برا یعالوه بر مجازات

 انجام مشترك صورت به شخصکند. اگر خسارت توسط چند  یو رفع آلودگ يپاکساز
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 یانرا به صورت مشترك م یو رفع آلودگ يپاکساز هايهزینه تواندمی دادگاه باشد، شده
 کند.  تقسیم اشخاص ینا

 :کند ملزم زیر اقدامات از هریک انجام به را شخصممکن است  ینهمچن دادگاه

 آب آلودگی ادامه از پیشگیري یا کاهش توقف،) الف

 .است شده آلوده تخلف نتیجه در که هرچیزي و آب پاکسازي) ب

 .سابق شرایط به وضعیت احیاي) پ

 ها شکایت -ك20ماده 

 ینقانون آئ 68را مطابق با ماده  یتیممکن است شکا یراز اشخاص ز یکهر -الف
 مطرح کنند: A1از تخلفات بخش  یکدر مورد هر یفريک یدادرس

 .باشد شده متضرر تخلف یک نتیجه در که هرشخصی -1

 .باشد داده رخ آنان قضایی صالحیت حوزه در تخلف که محلی نهاد یک -2

 این ذیل تخلفات از هریک براي شده مشخص ايحرفه یا عمومی اشخاص از هریک -3
 یتهکم يو همکار يدادگستر یربا مشورت وز تواندمی زیستمحیط حفاظت وزیر. ماده

 .کند مشخص را اشخاص ینا یستل ،Knesset يامور اقتصاد

محیط حفاظت وزیر با را خود قصد شاکی که زمانی تا الف، بند به مربوط شکایت -ب
 که است این بر مشروط شکایت ثبت همچنین،. شودنمی ثبت نگذارد، میان در زیست

 .باشد نشده ابالغ دادستان توسط روز 60 مدت ظرف نظر، مورد تخلف کیفرخواست

 قابلیت اجرا -گ20ماده 

 .شود اجرا کشور کل در باید) A1بخش ( این
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