مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/39
ب�إ�صــدار قانــون تنظيــم وحمايــة
مواقــع الأفــالج املدرجــة بقائمــة التــراث العاملـــي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ف ـ ــي �شـ ـ�أن تنظي ــم وحمايـ ــة مواقـ ــع الأفـ ــالج املدرجـ ــة بقائم ــة التـ ــراث العامل ـ ــي ،
ب�أحك ــام القان ــون املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  8 :مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  30 :مـن �أغ�سطـــــــ�س �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قانــــون تنظيـــــم وحمايـــة
مواقــع الأفــالج املدرجـــة بقائمــة التــراث العاملـــي
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحــكـــام عـــامــــة
املــادة ()1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الــــــــوزارة :
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
الـوزيـــــــــر :
وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه .
الفلــــــــــــج :
قنــاة م�شقوق ــة فـي باطن الأر�ض �أو علــى �سطحها لتجميع املياه اجلوفـي ــة �أو مي ــاه العي ــون
�أو الينابيع الطبيعية � ،أو العرتا�ض وجتميع اجلريان ال�سطحي للمياه وتوزيعها من خالل
قنوات فرعية ال�ستخدامها فـي الأغرا�ض املختلفة .
ميــاه الفلــــــــج :
امليــاه التي جتــري عبــر قنــاة الفلج من املي ــاه اجلوفـية �أو الينابي ــع الطبيعيــة �أو مــن املي ــاه
ال�سطحيــة .
وكيــل الفلــــــج :
امل�س�ؤول عن �إدارة الفلج وتوزيع مياهه وفقا للأن�صبة املتعارف عليها  ،و�صيانته والقيام
بكافة �ش�ؤونه  ،ويتم ت�سميته من قبل �أرباب الفلج .
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�أم الفـلــــــج :
النقطة التي ينبثق منها الفلج .
�إحرامـات �أم الفلــج :
دائرة مركزها �أم الفلج  ،ون�صف قطرها ( )3.5ثالثة كيلومرتات ون�صف .
موقــع الفلــــج :
املنطقة املحيطة بالفلج التي حتددها الوزارة .
�إحرامـــات موقـــع الفلـــج :
املنطقة التي حتيط مبوقع الفلج وفقا للر�سومات التي حتددها الوزارة .
امل�ستجمـــع املائـــي :
م�ساحة من الأر�ض تتجمع فـيها املياه ال�سطحية الناجتة عن هطول الأمطار .
�آبـــار اال�ستك�شـــاف :
الآبار التي يتم حفرها بغر�ض ا�ستك�شاف وتقييم خزان املياه اجلوفـية .
�آبـــار املراقبــــــة :
الآبار التي يتم حفرها بغر�ض �أخذ قيا�سات م�ستوى املياه اجلوفـية .
الآبــار امل�ساعـــدة للأفـــالج :
الآبار الإنتاجية التي يتم حفرها بغر�ض �ضخ املياه اجلوفـية بقناة الفلج لري الزراعات
القائمة على ذلك الفلج خالل فرتة انخفا�ض جريان الفلج عن معدل االحتياج املائي .
الالئحـــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على الأفالج العمانية التي يتم �إدراجها فـي قائمة الرتاث العاملي .
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املــادة ( ) 3
يكـ ــون ملوظف ــي الـ ــوزارة ال ــذين ي�صدر بتحديده ــم قـ ــرار من اجله ــة املخت�صـ ــة باالتف ــاق
مع الوزير �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،والالئحة .
الف�صـــل الثانـــي
�إدارة وحمايـــة الفلـــج وموقعـــه
املــادة ( ) 4
يتبع النظام التقليدي لتوزيع و�إدارة مياه الفلج وفقا للأعراف املوروثة فـي تق�سيم املياه
وم�سميـ ــات فرتاته ــا الزمنيـ ــة وغريهـ ــا  ،وللـ ــوزارة و�ضـ ــع التدابي ـ ــر الالزم ـ ــة للحف ـ ــاظ
علــى ه ــذا النظ ــام .
املــادة ( ) 5
يحظر حفر �أو �إن�شاء �آبار مياه جديدة داخل �إحرامات �أم الفلج  ،وي�ستثنى من ذلك �إن�شاء
�آبار اال�ستك�شاف و�آبار املراقبة والآبار امل�ساعدة للفلج  ،وذلك بعد احل�صول على ترخي�ص
من الوزارة .
املــادة ( ) 6
ال يجـ ــوز �إجـ ــراء �أي تعدي ــل عل ــى �آب ــار املي ــاه القائمــة فـ ــي امل�ستجمــع املائــي املغـذي للفلـج ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 7
ال يجــوز نقــل �أو بيع املياه من �أي بئــر يقــع فـي �إحرامات �أم الفل ــج  ،وي�ستثن ــى مــن ذلك
الإمــدادات العامــة لل�شرب القائمــة وقـت �صــدور هذا القانون  ،وفقا لل�شــروط وال�ضواب ــط
التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 8
ال يجـ ــوز �إجـ ــراء �أي تعديل علـ ــى الفلـ ــج �أو القيـ ــام ب ـ ـ�أي عمل ل�صيانتـ ــه �إال بعـ ــد احل�ص ــول
على ترخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 9
يحظر القيام ب�أي عمل ي�ؤدي �إىل تلوث مياه الفلج ب�إحداث تغيري فـيزيائي � ،أو كيميائي ،
�أو ع�ضوي فـي خ�صائ�صها  ،بحيث يجعلها �ضارة بال�صحة العامة � ،أو يجعلها غري �صاحلة
لال�ستخدام .
املــادة ( ) 10
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )9من هذا القانون  ،يجوز للوزارة تنظيم ا�ستخدامات مياه
الفلج بالتن�سيق مع وكيل الفلج على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 11
ال يجـ ــوز �إقام ــة �أي م�شروعات �أو �إن�ش ــاءات �أو اعتمـ ــاد خمططات �إ�سكاني ــة فـي امل�ستجم ــع
املائي �أو موقع الفلج �أو �إحراماته �إال بعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من جهات
االخت�صا�ص  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( )12
ال يجوز �إقامة خزانات الحتجاز مياه ال�صرف ال�صحي فـي امل�ستجمع املائي �أو موقع الفلج
�أو �إحراماته �إال بعد احل�صول على موافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 13
ال يج ــوز �إج ــراء �أي تعديـ ــل � ،أو القي ــام بـ ـ�أي عمل على املبان ــي الرتاث ــية والآث ــار املوج ــودة
فـي موق ــع الفلج �إال بعــد احل�صــول على الرتاخيـ ــ�ص الالزمـ ــة من جه ــات االخت�ص ــا�ص ،
بعد التن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ( ) 14
ال يج ــوز تغييــر نـ ــوع ا�ستعم ــاالت الأرا�ضي الزراعيــة املوج ــودة فـي موق ــع الفل ــج �أو �إقامـ ــة
�أي من�شـ ـ�آت علي ــه �إال بعـ ــد احل�صـ ــول على الرتاخي ــ�ص الالزمـ ــة من جهـ ــات االخت�صـ ــا�ص
بعد التن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 15
تتوىل الوزارة تنفـيذ اخلطة الإدارية للتنمية امل�ستدامة ملوقع الفلج  ،بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة .
الف�صـــل الثالــــث
العقوبـــات
املــادة ( ) 16
م ــع ع ـ ـ ــدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبـ ــة �أ�شـ ــد فـي قانـ ــون اجلزاء العمانـ ــي �أو �أي قانـ ــون �آخ ــر ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 17
يعاقــب كـ ــل مـ ــن يخالـ ــف �أحكـ ــام امل ــواد ( )5و ( )6و ( )7و ( )8و ( )9م ــن ه ــذا القانـ ــون ،
بال�سجـ ــن م ـ ـ ــدة ال تق ــل عـ ــن ( )10ع�ش ــرة �أيـ ـ ــام  ،وال تزيـ ـ ــد علـ ـ ــى ( )3ثـ ـ ــالث �سنـ ــوات ،
وبغرام ــة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،مع �إلزامه ب�إزالة �أ�سباب املخالفة .
املــادة ( ) 18
مع ع ــدم الإخ ــالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون  ،يج ــوز للوزي ــر ف ــر�ض
غرامـ ــات �إداري ــة فـيم ــا ي�ص ــدره من لوائــح وقــرارات عم ــا يرتكــب من خمالف ــات لأحكــام
هـذا القانـون والالئحـة  ،علـى �أال يزيـد مقـدار الغرامـ ــة على (� )1000ألــف ري ــال عمانـ ــي ،
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وتت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املــادة
ارتكــاب خمالفة مماثلة خ ــالل (� )2سنتــني من تاريــخ ف ــر�ض الغرامة  ،وفـي حــال املخالف ــة
امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى ( )50خم�ســني ري ــاال عمانيــا عن ك ــل يــوم
ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
وفـي جميع الأحوال يتعني �إزالة املخالفات  ،ولو بالقوة اجلربية على نفقة املخالف .
الف�صــل الرابــــع
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 19
ي�صدر الوزير الالئحة خالل �سنة من تاريخ العمل بهذا القانون  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامــه  ،و�إىل �أن ت�صــدر  ،ي�ستمر العمل باللوائح والقـرارات املعمول بهـا ،
فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 20
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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