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 مقدمة

حول  راسةد" عن دراسة إجراء اليابان حكومة رتقر ة،السوري العربية ةالجمهوري حكومة من طلب على ردًّا
 للتعاون اليابانية الوآالة إلى راسةبهذه الد وعهدت "ةالسوري ةالعربي ةالجمهوري فيالصحي  رفالص نظام تطوير
  ).JICA (الدولي

 شرآة من) Mr. Hirofumi Sano( سانو ميوهيروف دالسي برئاسةوأرسلته  دراسة فريق JICAاختارت 
 مستشاري وشرآة ، المحدودةNJS مستشاري شرآة من اءويتكون هذا الفريق من خبر ، المحدودةNJS مستشاري
 لجنة JICAت أنشأ لذلك، باإلضافة. 2007 آانون أولو 2006، للفترة ما بين تشرين ثان المحدودة طوآيو، هندسة
 وصيانة راعةقسم الز ،رئيسي مهندس )Mr. Atsuo Furuyama (ياماوروف أتسو دف السيبإشرا ةشارياست

 هيروآواآلنسة و) ةالسوري ةالعربي ةلجمهوري باJICAفي  سابق خبير() Ninohe( نينوه مدينة حكومة ،الغابات
 من راسةالد فحصقام ب الذي JICA،وليالد عاونمعهد الت رئيسي من مستشار ، )Ms. Hiroko Kamata (آاماتا

 . االختصاصيةو الّتقنّية ظرالن وجهات

 اتحومسقاموا بتنفيذ و ةالسوري ةالعربي ةالجمهوري حكومةالمسؤولين المعنيين في  مع المناقشات الفريق أجرى
 . النهائي قريرالت هذا أعّدو ةإضافي راساتد الفريق أجرى اليابان، إلى العودةوعند . راسةالد منطقة في ميدانية 

 . بلدينا بينية الوّد العالقة تحسين وفي راسةتعزيز هذه الد في قريرالت هذا يساهم أن لآم

 لتعاونهم ةالسوري ةالعربي ةالجمهوري حكومةالمسؤولين المعنيين في  إلى ادقالّص تقديريأرغب بالتعبير عن  ،أخيرًا
 . راسةالد في هذه الوثيق

 
 
 2008 آذار
 
 
 

 ماتسموتو أرييوآي
 سالرئي نائب

 الدولي للتعاون اليابانية الوآالة
 



  2008 آذار
 

  السيد أرييوآي ماتسموتو
 

 نائب الرئيس
 الوآالة اليابانية للتعاون الدولي

 
  آتاب الرد

 
 

  السادة المحترمين،
 

.  ةفي الجمهورية العربية السوريالصحي تطوير نظام الصرف حول دراسة  هذا التقرير النهائييسرنا أن نرسل لكم 
أيضًا التقرير ويتضمن . في مؤسستكمو حكومة اليابان، ن المعنيين في المسؤوليواقتراحات آراء قرير هذا الت يتضمن

المعنية في ة األخرى المؤسسات الحكومية والجمهورية العربية السوريالتعمير في وزارة اإلسكان ومالحظات 
 .حول مسودة التقرير النهائي ةلجمهورية العربية السوريا

 
  :بين أدناه آما هو مأجزاء ثالثة يشمل التقرير النهائي

  
 )ةالعربية واليابانيو، باللغات اإلنكليزية (الملخص التنفيذي :  األولالجزء
  )ةالعربية واليابانيو، باللغات اإلنكليزية( ئيسيالتقرير الر :  الثانيالجزء

 )باللغتين اإلنكليزية والعربية( الداعمقرير الت : الجزء الثالث
 

.   للدراسةالتي انبثقت عن المراحل الثالثوصيات التوالخالصات وراسة، قرير على نتائج فريق الديحتوي هذا الت
 ،مراجعة خطط التطوير الموضوعة في القطاعات الوطنية للصرف الصحياألولى آان  للمرحلة ئيسيالهدف الر

 هدف المرحلة الثالثة تنفيذبينما آان  ، لسبع محافظاتالمخطط التوجيهيتشكيل الثانية آان مرحلة والهدف الرئيسي لل
 .منهاج المرحلة الثانيةأثناء تم تحديده سابقًا في المخطط التوجيهي ذي قد لاوة دراسة جدوى مشروع األولوي

 
وزارة الشؤون الخارجية و وزارة األرض، ول، لمؤسستكمعبير عن امتناننا الّصادق انتهاز هذه الفرصة للتنرغب ب

ديرنا ونود أيضًا أن نعبر عن تق. ةمينقتراحاتهم الثعلى نصائحهم واحكومة اليابان في حة سياالقل والبنية التحتية، الن
مساعدتهم ة لتعاونهم الوثيق ولجمهورية العربية السوريالتعمير في اوزارة اإلسكان وللمسؤولين المعنيين في العميق 

 . خالل دراستنالنا 
 

 المخلص،
  مي سانووهيروف

 
 رئيس الفريق

  الصحيرفتطوير نظام الصدراسة حول 
 ة الجمهورية العربية السوريفي
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المحافظات المستهدفة
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 وزارة اإلسكان والتعمير
 الجمهوریة العربية السوریة

 
 دراسة عن

 تطویر نظم الصرف الصحي
 في

 الجمهوریة العربية السوریة
 

 > التقریر النهائي <
 

 الملخص التنفيذي:  األولالجزء
 

 جدول المحتویات
 

  خريطة الموقع
  جدول المحتويات

  جداولقائمة ال
  قائمة األشكال
  االختصارات

 

  التوجيهي المخطط : I الجزء 

 
 MS-1................................................................................................. خلفية الدراسة 1 الفصل 

 
 أهداف الدراسة ووصف منطقة الدراسة 2 الفصل 
 MS-1....................................................................................................................أهداف الدراسة 2.1

 MS-2...................................................................................................................منطقة الدراسة 2.2
 MS-2........................................................................................................توصيف منطقة الدراسة 2.3

 MS-2..........................................................................................................الشروط الطبيعية 2.3.1
 MS-4.........................................................................................ية اإلقتصاديةالشروط اإلجتماع 2.3.2

 
 الوضع الراهن لضبط تلوث المياه في سوریة 3 الفصل 

 MS-5...............................................................................................................اإلطار المؤسساتي 3.1
 MS-5..................................................................................................................اإلطار القانوني 3.2
 MS-6.................................................................................الوضع الحالي لتلوث المياه في المياه العامة 3.3

 MS-6...............................................................................................................مصادر المياه 3.3.1
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 MS-6..................................................................نوعية المياه في المياه العامة وأبرز مصادر تلوثها 3.2.2
 

  اإلطار التنظيمي والمؤسساتي في قطاع الصرف الصحي 4 الفصل 
 MS-8.............................................................................................................. اإلطار المؤسساتي 4.1
 MS-8...................................................................التحديات والقضايا في قطاع المياه والصرف الصحي  4.2

 
 MS-9.............................................................األوضاع الراهنة لنظام الصرف الصحي القائم 5 الفصل 

 
 برنامج االستثمار والوضع المالي لقطاع الصرف الصحي 6 الفصل 

 MS-10......................................................االستثمار في قطاع الصرف الصحي في الخطة الخمسية العاشرة 6.1
 MS-11...............................................................................ترتيبات الميزانية لمشاريع الصرف الصحي 6.2
 MS-11.......................................................................................الظروف المالية في المؤسسات العامة 6.3

 
 أساسيات التخطيط 7 الفصل 

 MS-12..........................................................................................................................عموميات 7.1
 MS-12............................................................................................................توقع التعداد السكاني 7.2

 MS-12...................................................................................................................عموميات 7.2.1
 MS-12....................................................................................................بيانات التعداد السكاني 7.2.2
 MS-12.............................................................................................طريقة تقدير التعداد السكاني 7.2.3
 MS-13......................................................................................................توقع التعداد السكاني 7.2.4

 MS-14........................................................................................................خطة استخدام األراضي 7.3
 MS-15..........................................................................................نوعية وآمية مياه الصرف الصحي 7.4

 MS-15..............................................................................................آمية مياه الصرف الصحي 7.4.1
 MS-16.............................................................................................نوعية مياه الصرف الصحي 7.4.2

 
  إستراتيجية التطویرتوصيات 8 الفصل 

 MS-18.............................العامة    تأثير تطوير الصرف الصحي والحد من التحميل الصناعي على نوعية المياه  8.1
 MS-19..................................................................................................استراتيجية ضبط تلوث المياه 8.2
 MS-20...........................................................................توصيات لبناء القدرة في قطاع الصرف الصحي 8.3
 MS-22........................................................................... )العالجية(توصيات حول اإلجراءات المضادة  8.4

 MS-25.............................................. توصيات حول طرق المعالجة لمشاآل مياه الصرف الصحي الصناعية8.5  
 

 وضع الخطة الرئيسية لتطویر الصرف الصحي 9 الفصل 
 MS-27......................................................................................................منشآت الصرف المقترحة 9.1
 MS-28.........................................................)الكبيرة(طرق المعالجة المقترحة ومنظمات الجريان الرئيسية  9.2
 MS-29...............................................................................)الكبيرة(شآت الرئيسية معايير التصميم والمن 9.3

 
 التقدیرات األولية للكلفة وخطة التنفيذ 10 الفصل 

 MS-30...........................................................................................تقديرات الكلفة المتعلقة بالمشاريع 10.1
 MS-36........................................................الهيكل التنظيمي لتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام الصرف الصحي 10.2
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 MS-37...........................................................................................برنامج المساعدة اليابانية المقترح 10.3
 

 تصادي والماليالتحليل االق 11  الفصل
 MS-39...................................................................................................منهجية التحليل اإلقتصادي 11.1
 MS-39..............................................................................نتائج التحليل اإلقتصادي للمخطط التوجيهي 11.2
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  وضع قاعدة بيانات للصرف الصحي في المدن الصغيرة والمناطق الریفية 12  الفصل
 MS-40....................................................................................................... سوريا في GISوجود 12.1
 MS-41..................................................تشكيل قاعدة بيانات الصرف الصحي لمدينة صغيرة ومنطقة ريفية 12.2
 MS-42....................................................في إدارة نظام الصرف الصحي GIS التطبيقات الممكنة لنظام  12.3
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 االعتبارات البيئية والفحص البيئي األولي 13  الفصل

 MS-44..............................................................................................اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية 13.1
 MS-44....................................................................................... نتائج دراسة الفحص البيئي األولي  13.2

 
 تقييم الخطة األساسية 14  الفصل

 MS-45..................................................................................................................النواحي الفنية 14.1
 MS-45.................................................................................................النواحي المالية واإلقتصادية 14.2
 MS-46..................................................................................................................النواحي البيئية 14.3
 MS-47...............................................................................اختيار المشروع األساسي ودراسة الجدوى 14.4

 
 
 

  الجدوى دراسة : II الجزء 

 
 دراسة الجدوى لمرافق الصرف الصحي 1  الفصل

 FS-1................................................................................................الظروف العامة لدراسة الجدوى 1.1
 FS-1......................................................................................................المنطقة والسنة الهدف 1.1.1
 FS-1...............................................................................................نظام جمع الصرف الصحي 1.1.2
 FS-2...........................................................................تدفق الصرف الصحي للفرد والحمل الملوث 1.1.3
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 FS-4....................................................يمية لخطة تطوير نظام الصرف الصحيملخص للمبادئ التصم 1.1.5

 FS-4.................................................................................................تصميم مرافق الصرف الصحي 1.2
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 FS-6...............................................................................................نظام جمع الصرف الصحي 1.2.2
 FS-7..........................................................................................محطة معالجة الصرف الصحي 1.2.3
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 FS-10........................................................................................................................خطة اإلنشاء 2.1
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 FS-12.....................................................................................................................تطوير القدرات 3.2
 FS-12...................................................................................................ضرورة تطوير القدرات 3.2.1
 FS-13..........................................................................................برنامج تطوير القدرات المقترح 3.2.2
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 تقدیر الكلفة و برنامج التنفيذ الزمني 4 الفصل 

 FS-16...........................................................................................(2015) 1-آلفة المشروع للمرحلة  4.1
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 FS-17..................................................................................................................التقييم اإلقتصادي 5.1
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 FS-17.........................................................................................................التكاليف اإلقتصادية 5.1.2
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 FS-18..............................................................................................................تقييم قابلية الدفع 5.2.2
 FS-18..............................................................................................................الرغبة في الدفع 5.2.3
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 FS-21............................................................................................................نظام الصرف الصحي 8.1
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 FS-27.............................................................................................................التطوير المؤسساتي 8.2
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 قائمة االختصارات

 
  

BOD    متطلب األآسجين الحيوي  

COD    مطلب األآسجين الكيميائي  

Company  شرآة الصرف الصحي  

Council   مجلس حماية البيئة  

DAWSSA  سلطة تزويد المياه والصرف الصحي في دمشق  

DFEA    مديرية شؤون البيئة  

DSDC    شرآة تطهير المياه المصرفة في دمشق  

EC    وبيالمجتمع األور  

EIA    تقييم األثر البيئي  

EIB    بنك االستثمار األوروبي  

EIRR    معدل االسترداد االقتصادي الداخلي  

Establishment  مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي  

EU    االتحاد األوروبي  

FAO     منظمة الغذاء والزراعة  

FIRR    معدل االسترداد المالي الداخلي  

F/S     دراسة الجدوى  

GCEA    ية العامة للتأثيرات البيئيةالمفوض.  

GCEC    الشرآة العامة للدراسات واالستشارات الهندسية  

GES    نظام التأسيس العام  

GIS    نظام المعلومات الجغرافية  

GORS    الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  

GOS    الحكومة في الجمهورية العربية السورية  

GTZ    شرآة ألمانية  

IEE    فحص البيئة المبدئي  

IMF    صندوق النقد الدولي  

JICA    وآالة تعاون العالمية في اليابان  

KFW    مصطلح ألماني  

L/A    موافقة القرض  

LBS    موارد أرضية  

L/S    ليتر بالثانية  

MAP    خطةاألفعال المتوسطية  



 
 

  التقرير النهائي                                                                   دراسة تطوير نظم الصرف الصحي في الجمهورية العربية السورية            
 

 vii 

MEDPOL   لتلوث في منطقة المتوسطابرنامج تقييم و ضبط المرحلة الثالثة من  

MHC    وزارة اإلسكان والتعمير  

MLAE    وزارة اإلدارة المحلية والبيئة  

M/M    دقائق االجتماع  

MOF    وزارة المالية  

MOC    وزارة الري  

M/P    الخطة الرئيسية  

M3/d    متر مكعب في اليوم  

NEAP    خطة األفعال البيئية العالمية  

O&M    التشغيل والصيانة  

PS    محطة الضخ  

SAP    برنامج األفعال االستراتيجي  

SASMO  ة للمواصفات و المقاييس في الجمهورية السوريةالهيئة العام  

SPC    هيئة تخطيط الدولة  

SS  معلقات صلبة  

                  STP محطة معالجة     

SP    ليرات سورية  

10th fyp   الخطة العاشرة الخمسية    

TN     النتروجين الكلي   

TP     الفوسفور الكلي  

UNDP    نظام تطوير األمم المتحدة  

UNEP    لألمم المتحدةنظام بيئي   

UNRWA  وآالة العمل على تحرير الالجئين الفلسطينيين في األمم المتحدة في الشرق القريب  

WB    البنك الدولي  

 WHO    منظمة الصحة العالمية 

WRIC    مرآز معلومات مصادر المياه 
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  ملخص تنفيذي

 منطقة الدراسة  1

ارجع إلى .  محافظة في سوريا آمناطق ذات أولوية لوضع خطة تطوير الصرف لها14تم اختيار سبع محافظات من بين 
  .ES-1الجدول 

 
 منطقة الدراسة  ES-1 الجدول

 تتبع األحواض إلى اسم المحافظة
 حوض البحر المتوسط طرطوس، الالذقية
  نهر الفراتحوض دير الزور، الرقة

 حوض نهر البليخ والخابور الحسكة
 حوض نهر اليرموك درعا

  األعوج/حوض نهر بردى ريف دمشق

 
   وضع المخطط التوجيهي لتطوير الصرف الصحي2

و " المخطط اإلجمالي: " آان العمل قد نفذ من خالل مرحلتينعند وضع المخطط التوجيهي لتطوير الصرف الصحي
  . لملخص عنهماES-2الجدول  ارجع إلى ".المخطط التوجيهي"

 
 ملخص عن المخطط اإلجمالي والمخطط التوجيهي  ES-2 الجدول

 ملخص عن المخطط  المخطط
إعداد هدف طويل األمد لخطة تطوير الصرف الصحي مثل منطقة خدمة الصرف، عدد السكان الذين سيتم  المخطط اإلجمالي

لسياسة األساسية حول إعادة استخدام الصرف المعالج ومعالجة الحمأة خدمتهم، عدد محطات المعالجة المقترحة، ا
  .وخطة التشغيل والصيانة

في المخطط اإلجمالي، يتم تنفيذ خطة صرف إقليمية ال تحتوي فقط على المدن المستهدفة للمخطط التوجيهي ولكن 
ع للصرف متكاملين وغير أيضًا المدن المحيطة بها، والبلدات والقرى للحصول على إمكانية معالجة وجم

 .تستخدم النتائج لوضع مخطط توجيهي بجدوى أآبر. متمرآزين
 

يتم تنفيذ تفاصيل أآثر عن تفصيالت منطقة خدمة الصرف في المدينة المستهدفة لوضع أفضل الخيارات لنظام  المخطط التوجيهي
 .الصرف، وخاصة نظام صرف مرآزي، نظام صرف غير مرآزي ونظام في الموقع

 

 
لتطوير الصرف لسبعة مدن  ملخص عن نظام الصرف المرآزي المقترح اعتمادًا على مخطط توجيهي ES-3الجدول يبين 

  :في المحافظات السبع المعينة
 

 المنشآت المخططة في المخطط التوجيهيملخص عن  ES-3 الجدول

تلوث  /السنة المستهدفة  المحافظات/اسم المدن
 الخدمة التصميمي

صميمي التدفق الت
 الداخل للصرف

 آلفة المشروع  وحدة معالجة الصرف
（103SP） 

 2025   الالذقية/صلنفة
2,800 

1,833 m3/day طريقة االتصال المغمور 
×3 STPs 

177,427 

 2025   طرطوس/بانياس
85,600 

19,556 m3/day  طريقةOD 
×1 STP 

1,060,688 

 2025   دير الزور/الميادين
100,400 

15,300 m3/day قة طريOD  
×1 STP 

529,824 

 OD  192,018طريقة  m3/day 4,518 2025 الحسكة/ المالكية 
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 المنشآت المخططة في المخطط التوجيهيملخص عن  ES-3 الجدول

تلوث  /السنة المستهدفة  المحافظات/اسم المدن
 الخدمة التصميمي

صميمي التدفق الت
 الداخل للصرف

 آلفة المشروع  وحدة معالجة الصرف
（103SP） 

34,500 ×1 STP 
 2025 الرقة/الثورة

115,600 
17,889 m3/day  طريقة األرض الرطبة المنشأة 

×1 STP 
315,550 

 2025 درعا/مزيريب
30,500 

3,994 m3/day  طريقة األرض الرطبة المنشأة  
×1 STP 

198,789 

 2025 ريف دمشق/الزبداني
53,500 

22,201 m3/day  طريقةOD   
×1 STP 

781,026 

  
  دراسة الجدوى لمنشآت الصرف3

من المناطق ذات األولوية السبعة للمخطط التوجيهي، اختار فريق الدراسة الزبداني من محافظة ريف دمشق آمنطقة مستهدفة 
  :لدراسة الجدوى لألسباب التالية

  
ني تقع أعلى مجرى نبع عين الفيجة، والذي يعد أهم مصدر للمياه في محافظة دمشق، فيوجد احتمال لتلوث مياه بما أن الزبدا •

 . مليون نسمة1.5تم تقدير عدد السكان المتأثرين بهذا األمر بـ . النبع بمياه الصرف الخام
ر بتلوث مياه نهر بردى الواضح جدًا بسبب بالرغم من أن الزبداني بقعة سياحية مشهورة للغاية، إال أن مصدر سياحتها تأث •

 .تصريف مياه الصرف الخام إليه
وإعادة االستخدام لمياه الصرف . يوجد العديد من المزارعين في الزبداني الذين يستخدمون مياه الصرف الخام ألغراض الري •

 .المنتجات الزراعية والتربةالخام هذه بدون المطابقة مع مواصفات نوعية مياه الري له تأثيرات خطيرة جدًا على 
  

 .ولذلك تم اعتماد تطوير نظام الصرف في الزبداني آحالة طارئة، وتم اختيارها آمنطقة مستهدفة لدراسة الجدوى

  . ملخص عن مشروع دراسة الجدوىES-4الجدول يبين 
 

 ملخص عن مشروع دراسة الجدوى ES-4 الجدول

 مشروع دراسة الجدوى الوحدة البند
 2015  ستهدفةالسنة الم

 48,300 شخص عدد السكان المخدمين التصميمي
التدفق التصميمي الداخل 

 m3/day 18,250 ) متوسط يومي(للصرف

طريقة /محطات معالجة الصرف
 معالجة الصرف

 ODطريقة  

 103SP 770,978 آلفة المشروع 
 

يذ تحليل مالي اقتصادي وفحص بيئي أولي لتاآيد واعتماد بالتوازي مع العرض إلعادة إنشاء اإلطار التنظيمي والمؤسساتي، تم تنف
 .جدوى المشروع



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التوجيهي المخطط : I الجزء
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 ملخص
 

  خلفية الدراسة: 1الفصل 
  

سورية من هضاب      ة ال ة العربي ة أراضي الجمهوري ألف غالبي ين   ) Plateaus(تت راوح ب صحراوية وبارتفاعات تت
200 m  1000إلى m        د ذا البل شح في ه ة ت وارد المائي إن الم دفق      .  وبسبب قلة الهطول المطري ف سريع في ت د ال ونظرًا للتزاي

  .ية والتحول نحو التصنيع أصبحت المناطق الخضرية تعاني شحًا في المياهالسكان من المناطق الريف
  

شآت       ك من ر تمل سكاني األآب داد ال ع ذات التع دن األرب صحي إال أن الم صرف ال ة ال وير أنظم ة تط دأت عملي د ب لق
اة     ب، حمص وحم ك م   . للصرف الصحي وهي دمشق، حل دن ال تمل ة الم اك شبكات للصرف الصحي إال أن أغلبي شآت وهن ن

لمعالجة الصرف الصحي، مما تسبب بأضرار على الصحة والحياة والظروف البيئية وانخفاضًا في المياه الجوفية ومياه السدود     
سدود               اه ال ام                . التي تمد بالمياه ونتج عن ذلك إغالق آبار وتعليق السحب من مي اه الصرف الصحي الخ إن مي ك ف ى ذل يضاف إل

اه               الناتجة عن صناعات آعصر الزيتون     ة المي دهور نوعي ذلك في ت ساهمة ب .  تطرح مباشرة إلى األنهار القريبة دون معالجة، م
  .إن غياب أنظمة الصرف الصحي ومنشآت معالجته تصعد من شح موارد المياه

  
ة وشؤون              ر ووزارة اإلدارة المحلي اه وبخاصة وزارة اإلسكان والتعمي ة للمي شاآل البيئي تواجه الحكومة السورية الم

ارب           . ةالبيئ سبة تق اه بن داد المي ام إم شآت المعالجة بهدف                  % 100وبإتم ة الصرف الصحي ومن ة لتطوير أنظم تخطط الحكوم
صحي     صرف ال ال ال ة أعم تعادة آلف اه واس وارد المي تخدام م ل اس اه وتفعي وث المي كان  . ضبط تل ن أن وزارة اإلس الرغم م وب

ة             والتعمير تطلب مراجعة وتجديد خطط المحافظات األساسية         ة والبيئ فإن النقص في مكاتب المحافظات ووزارة اإلدارة المحلي
ة                . يؤدي إلى ضغط على هذه المكاتب بأعمال التخطيط        ساعدة الفني ى طلب الم سورية إل ة ال ونظرًا لهذه الظروف لجأت الحكوم

دت    ) JICA(الوآالة اليابانية للتعاون الدولي     . من الحكومة اليابانية   شرين      واستجابة لهذا الطلب أوف ة في ت ق الدراسة األولي  فري
  . لتنفيذ هذه الدراسة2006/آذار/15 في S/W وآذلك 2005 تشرين األول عام 19 في M/M ووقعت 2005األول عام 

  
 

  أهداف الدراسة ووصف منطقة الدراسة: 2الفصل 
  : أهداف الدراسة2.1

  :حددت األهداف األساسية للدراسة بما يلي

  .موجودة في قطاعات الصرف الصحي الوطنية ـ مراجعة خطط التطوير ال1

  . ـ صياغة خطة أساسية على مستوى المحافظات لتحديد أولويات المناطق ولضبط تلوث المياه وتحسين الصحة العامة2

  . ـ إجراء دراسة جدوى في ريف دمشق بالتعاون مع الجانب السوري3

  .لدراسة ـ نقل المعرفة التقنية إلى الجانب السوري أثناء إجراء ا4

  

  :ـمجال الدراسة  2.2 

ة محددة من الدراسة في             آما هو موصوف أدناه ثم تقسيم الدراسة إلى ثالث مراحل آل منه              ستهدف منطق  S2.2.1الجدول  ا ت
  S2.2.1والشكل 
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  .محتویات الدراسة ومناطقهاS2.2.1الجدول   
 محتويات و مجال الدراسة المرحلة

 طاع الصرف الصحي و التحضير لخطة  التطويرلكامل مساحة سورياتحري الوضع الراهن لق 1-لمرحلةا  
, طرطوس, درعا, ريف دمشق:  محافظات 7 مناطق في 4(التأسيس للخطة الرئيسية للمناطق ذات األولوية II-المرحلة

  )دير الزور, الرقة, الالذقية
 راجع خريطة الموقع التالية

 ريف دمشقمحافظة في ألغراض تدريبية جيهي مشروع توآالقيام بدراسة الجدوى  III-المرحلة

  

M
ED

IT
ER

RA
N

EA
N 

SE
A

 Rural Damascus

Raqqa

Hassakeh

Dar'aa

Deir-Ez-zor

Tartous

Turkey

Lebanon

Jordan

 Iraq

Lattakia

：Prefectural
  boundary

：Border

 ：Target Governorates
   of Master Plan

Dar'aa

Damascus

Syria

  

  خریطة الموقع لمنطقة الدراسة S2.2.1الشكل 

  

  : وصف مجال الدراسة 2.3

  : الشروط الطبيعية2.3.1

ى   . الفارق بين الحرارة العظمى والدنيا مرتفع عمومًا في أغلب مناطق سوريا          ا هو موضح في     20oCوقد يصل إل  الجدول  آم
S2.3.1  ول هي             ، أشهر آانو ى أيل ران إل ين حزي دة ب ام في حين أن الم رودة في الع ن األول، آانون الثاني وشباط هي األشد ب

ا دون                . األشد حرارة  ى م ًا إل بط الحرارة أحيان شتاء ته ر من            ) 0oC(في ال ى أآث ع إل ة في حين ترتف اطق الجبلي  48oCفي المن
  .صيفًا

  

 )2005-1996(عدل الحرارة في سوریا م S2.3.1الجدول 
1آانون2تشرين1تشرينأيلول آبتموزحزيران أيارنيسانآذارشباط2آانون البند
المعدل 
15.1 21.0 13.215.119.624.931.235.138.437.534.028.6 األعظمي

المعدل 
 2.3 4.6 1.64.27.611.815.418.617.914.410.2 0.9 األصغري
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حلب، القامشلي، المالكية في الحسكة حيث تلتقي (أغلب آميات المطر تليها المناطق الشمالية نتلقى المناطق الجبلية والساحل 
وبالمقابل فإن المناطق الشرقية والجنوبية والصحراء تتلقى هطوًال . المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط بالجبال

  2005 ـ 1996 معدل الهطول المطري من تاريخ S2.3.2 الجدوليبين. مطريًا قليل
  

  )2005 ـ 1996( بحسب المحافظة والشهرمعدل الهطول المطري S2.3.2 الجدول
 المجموع1آانون2تشرين1تشرينأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط2آانون المحافظة

 709.9 171.1 79.2 68.7 18.9 76.648.78.37.90.43.5 85.2 141.4  الالذقية
 801.6 181.9 91.6 67.0 13.5 95.239.78.10.40.00.1 124.2 180.0 طرطوس
 148.8 25.4 21.4 4.0 0.2 20.013.37.30.12.30.0 24.8 30.0 دير الزور
 226.8 39.8 24.4 11.1 1.6 32.024.910.50.30.00.0 38.6 43.8 الحسكة
 169.4 24.7 16.4 5.9 0.2 30.517.59.80.00.10.0 26.3 38.1 الرقة
 214.5 38.6 16.5 7.6 0.4 37.69.73.01.60.00.0 46.5 52.9 درعا

 111.1 22.5 15.3 3.5 0.0 11.42.63.70.00.00.0 20.4 31.8 ريف دمشق
 184.4 41.2 25.8 6.0 0.0 18.64.92.40.00.00.3 37.6 47.6 دمشق

  المصدر مكتب األرصاد الجوية بدمشق
  

ا تبقى       5.934 ألف هكتارًا منها  8.518مة لسوريا هي    المساحة العا  ة للزراعة في حين أن م  ألف هكتار أراٍض قابل
 ألف هكتار وقد تستخدم للرعي عند جود         8.300تشكل الصحراء والبادية حوالي     . أراض غير قابلة للزراعة وتصنيفات أخرى     

  .2005 حتى 2003ية الستخدام األراضي من العام  يوضح الظروف الحالS2.3.3الجدول . هطول مطري آاٍف وإدارة جيدة

  )2005 ـ 2003(استغالل األراضي  S2.3.3الجدول
 األراضي غير الزراعية األراضي الزراعية

العام
وية
مر

وية 
مر

ر 
غي

 

حة
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الم
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خر
ص
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ت
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الغ

 

 مجموع

مساحات 

 األراضي
20031,3613,3001,2025,8636361592,9353,7308,33559018,518 
20041,4393,2901,1815,9106511612,9243,7368,27959318,518 
20051,4263,4471,0615,9346521612,9073,7208,26659818,518 

 .2006المصدر إحصاء عام 
 

  :االقتصادیة الظروف االجتماعية ـ 2.3.2

ام       . يتميز المجتمع السوري بأنه مجتمع شاب        إن    2006بحسب إحصاء ع ل من عمر           % 39.5 ف سكان أق  15من ال
ذآور  .  عامًا65يزيد عمرهم عن % 3.3 سنة و 64 ـ  15بين % 57.2سنة،  ل  % 50.2نسبة ال ذه    49.8مقاب نعكس ه اث ت  لإلن

  .ن في محافظات دمشق، ريف دمشق وحلبمن السكا % 39.2يعيش  .النسبة على العامل االقتصادي

   يوضح توضع توزع السكان في المحافظات السوريةS2.3.4الجدول 

  . توزع السكانS2.3.4الجدول 
(%) النسبة المئوية ذآور إناث  مجموع السكان المحافظة

 5.3 561 560 1,121 الالذقية 

 4.2 441 433 874 طرطوس 
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(%) النسبة المئوية ذآور إناث  مجموع السكان المحافظة

 6.5 686 701 1,387 دير الزور 

 6.3 670 679 1,349 حسكة ال

 3.9 412 427 839 الرقة

 4.5 478 466 944 درعا

 7.8 822 797 1,619 ريف دمشق

 23.6 2,500 2,474 4,974 حلب

 8.8 930 907 1,837 حماة

 9.0 950 931 1,881 حمص

 8.3 883 861 1,744 إدلب

 2.1 221 222 443 السويداء

 2.0 213 209 422 القنيطرة

 7.7 815 812 1,627 دمشق

 100 10,582 10,479 21,061 المجموع

  .2006المصدر إحصاء عام 

صادية   % 24.3 شطة االقت ي األن ون ف سكان يعمل ن ال سبة  . م ذه الن وزع ه ذآور و 40.8تت اث7.5 لل شاط .  لإلن الن
ي  ا يل وزع آم صادي يت دمات، % 44.4: االقت اع الخ ة، % 6.9قط ارة، 16.8الزراع صناعة 16.2 التج اع % 13.7و  ال لقط

  .البناء والتشييد

  . أهم المؤشرات االقتصادية في سوريا وبشكل أساسي حاصل الزراعة والصناعةS2.3.5الجدول يوضح 

  .2006 وعام 1993 المؤشرات االقتصادیة في سوریا بين عام S2.3.5الجدول 
 2006 1990 المؤشرات االقتصادية

 1,947,029 925,377 )مليون ليرة سورية(  الناتج المحليمجموع

 391,532 207,034 )مليون ليرة سورية( ناتج الزراعة

 696,029 360,233 )مليون ليرة سورية( ناتج الصناعة

 2006المصدر إحصاء عام 

  

اعي     صادي واالجتم وير االقت رة للتط سية العاش ة الخم ة الخط دت الحكوم اني  ) 2006 ـ    2010(أع انون الث ي آ ف
المجتمع      . لى مستويات التخطيط للتطوير على المستوى الوطني في سوريا   تمثل هذه الخطة أع   . 2006 ة ب ذه الخطة النقل ل ه تمث

راد والجماعات                    وق األف دعومًا بحق حيث سيكون    . نحو مجتمع اقتصاد السوق، وتشدد على الحاجة إلى تحسين وعي المجتمع م
ى م  اع للوصول إل ة واإلقن شؤون العام ي ال شارآة ف ي الم م دور فاعل ف ة له داف مقاس دة أه اء ع ة وإعط الي اإلنتاجي ع ع جتم

صادي،  2010أجل البنى االقتصادية الكبرى، والمؤشرات االجتماعية ومؤشرات البنية التحتية لغاية العام    ) رقمية(  آالنمو االقت
  ..معدل وفيات األطفال، معدل األمية، معدل توفر مياه الشرب، وهكذا

 
  
  
  
 



 
 

  مسودة التقرير النهائيدراسة تطوير نظم الصرف الصحي في الجمهورية العربية السورية                                                                             
 

MS-5 

  بط تلوث المياه في سوریةالفصل الثالث  الوضع الراهن لض
 

  اإلطار المؤسساتي 3.1

و إذا آان , بأية حال.   وزارة اإلدارة المحلية و البيئةتقع مسؤولية التعامل مع القضايا البيئية الرئيسية في سورية على عاتق 
رس أدوارًا مختلفة األمر متعلقًا بمراقبة و ضبط نوعية المياه فإن إدارة هذا األمر هو مسؤولية عدة وزارات و هيئات تما

  .المستويات في أعمال التخطيط و الضبط
وزارة اإلدارة المحلية و البيئة مسؤولة عن حماية البيئة عبر إصدار المعايير المطلوبة و مراقبة نوعية المياه لجميع 

  .قليميمستوى اإللها مهمة تخطيط و إنجاز جميع النشاطات الحكومية على ال, باإلضافة إلى ذلك.  االستخدامات
  

و .  وزارة الري مسؤولة عن إدارة الموارد المائية و التزويد بمياه الري في القطر متضمنة مياه الصرف الصحي المتدفقة
 . المياه من خالل لجنة أمن المياهفإن وزارة الري مسؤولة عن ضبط و مراقبة نوعية, لمراقبة نوعية المياه

  
اح و تخطيط و تنفيذ برامج الحكومة في قطاع اإلمداد المائي و الصرف الصحي وزارة اإلسكان و التعمير مسؤولة عن اقتر

تدير المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي و تحت آنف وزارة , من ناحية أخرى.   في جميع المناطق في سورية
  . مختبراتهااإلسكان و التعمير اختبارات نوعية مياه الشرب في

  
  اإلطار التشریعي 3.2

حيث يحدد القانون أهداف و مهام و تشكيل الهيئة .   الخاص بالبيئة 2002 لعام 50الحكومة السورية القانون رقم أصدرت 
 .العامة لشؤون البيئة و آذلك مهام و تشكيل مجلس حماية البيئة و الدعم المادي و المسؤوليات و التعويضات

  
  :تتعلق بضبط تلوث المياه و إدارة الصرف الصحيتم إصدار المعايير و القوانين التالية و التي ,  حاليًا

  
  .الحدود القصوى للملوثات الصناعية المسموح بتصريفها إلى البيئة الخارجية •
  .الحدود القصوى للملوثات الصناعية المسموح بتصريفها إلى شبكات الصرف الصحي •
  .قوانين إلعادة استخدام المياه المعالجة في الري •
 . في الزراعةقوانين الستخدام الحمأة •

 
الممارسة الفعلية ضعيفة جدًا بسبب عدم تطبيق التعليمات المرتبطة  أن  من جايكاةبالرغم من ذلك فقد الحظ  فريق الدراس

و لكن تطبيق العقوبات , و بالرغم أن القانون قد اشترط العقاب اتجاه أي خرق له, في الحقيقة.   بشكل فعال بعد50بالقانون رقم 
ل تقريبًا بحق الشرآات و الفعاليات المخالفة ألن معظم مياه الصرف التي تلقى في شبكة الصرف غير معالجة آان شبه مستحي

  .و ال تحقق نوعيتها المواصفة الخاصة بها
  

  : يجب إصدار قوانين داخلية تحدد اشتراطات لدقائق الفقرات القانونية مثل50لدعم تطبيق القانون 
  

  عات التي يجب تنظيمهاتعريف مفصل لنوع و حجم الصنا •
  االلتزام باالبالغ عن منشآت المعالجة و نوعية و آمية المياه العادمة المطروحةمن المصارف الصناعية •
  اشتراط مواصفات مؤقتة أو فترات تعليق نشاط للمنشآت الصناعية الموجودة  •
  ) حصرًا قصرها على المناطق الصناعية ( جديدة  مواقع صناعية حظر انشاء •
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  الوضع الحالي لتلوث المياه العامة  3.3

  مصادر المياه 3.3.1
 

 بان حلب تستخدم الكمية األآبر بما يقارب ربع الكمية 2005تظهر آميات المياه المستخدمة لإلمداد تبعًا للمحافظات في عام 
اإلمداد للمحافظات تزيد آمية مياه .   على التوالي11% و ريف دمشق بنسبة 17%الكلية في سورية و تليها دمشق بنسبة 

آخذين بعين االعتبار التمرآز للسكان و األنشطة الصناعية و التجارية في ,  من الكمية الكلية في سورية50%الثالث عن نسبة 
  . هذه المحافظات

 90%ـ تعتمد محافظات حلب و الرقة و دير الزور على المياه السطحية بشكل آبير بنسبة تفوق ال, تبعًا لنمط الموارد المائية
  .تعتمد محافظات دمشق و ريف دمشق على استخدام المياه الجوفية بينما.  من الكمية الكلية

  

   جودة المياه العامة ومصادر تلوثها الرئيسية3.3.2
  

باإلضافة إلى مياه نهر العاصي جميعها ملوثة بشكل في منطقة الدراسة وجدنا أن المياه الجوفية ألحواض بردى واألعوج 
باإلضافة إلى المشاآل المذآورة أعاله، فإن حوضي . ي آال الحوضين يوجد فعاليات وأنشطة سكانية وصناعيةوف. ملحوظ

  . أنهار بردى واألعوج بشكل خاص يتلقيان أمطارًا محدودة وفيهما نسبة عالية من استخدام المياه من أجل الزراعة
   .واض نهري بردى واألعوجمثل هذه الظواهر تقوم بتسريع حودث مشاآل جودة المياه في أح

  
  .S3.3.1 و يمكن تلخيص مصادر التلوث بالجدول

 
   ومشاآل جودتهالتلوث المياهالتقدیریة  المصادر األساسية  .S3.3.1الجدول  

اسم 
 األحمال الملوثة الرئيسية  مشاآل تلوث الماء )المحافظة(الحوض

   و تجاري غير معالجةمياه صرف منزلي • تلوث مياه الري السطحية
  المصانع العامة ذات الكميات الكبيرة من األحمال الملوثة •

حوض بردى و 
دمشق و (األعوج
  )ريفها

تلوث المياه الجوفية لإلمداد و 
 الري

تسرب مياه النهر الملوثة بالصرف المنزلي و التجاري و  •
  .الصناعي

تسرب مياه الري المأخوذة من المياه السطحية الملوثة  •
  .جاري و الصناعيبالصرف المنزلي و الت

الملوثة بالصرف المنزلي و التجاري و تسرب مياه الري  •
  .الصناعي

  . معالجة الصرف تسرب  مياه الري  المعالجة في محطة •
 لمياه الصرف )فردية  مع نمط االختراق(محطات المعالجة •

  .المنزلي
  

 حوض نهر العاصي
حمص وحماة (

  )وإدلب

 )مصب أنبوب الصرف(لية وتجارية مياه صرف منز •  تلوث المياه السطحية للري
  األحمال الملوثةمعامل عامة لديها آمية ضخمة من  •

من أجل مياه التلوث مصادر 
 اإلمداد

المخلفات السائلة لمعاصر الزيتون صغيرة الحجم و المبعثرة  •
  .بشكل واسع

ياه و م) فردية بنظام اختراق(مرافق معالجة الصرف المنزلي  •
 .الصرف المنزلي غير المعالجة

حوض 
الالذقية و (الساحل

 ومياه البحرفي منطقة مياه التلوث   )طرطوس
  )تلوث جرثومي (البحر

مياه الصرف المنزلي و التجاري غير المعالجة في أنابيب  •
 الشبكة

  )مصب أنبوب الصرف(مياه الصرف المنزلي و التجاري  •  تلوث مصادر مياه الريحوض نهر البليخ 
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اسم 
 األحمال الملوثة الرئيسية  مشاآل تلوث الماء )المحافظة(الحوض

 لعامة ذات الكميات الكبيرة من األحمال الملوثةالمصانع ا •  تلوث مياه البيئة الحية  )الحسكة(والخابور

حوض نهر   تلوث مصادر مياه الري
نهر (حلب (الفرات
، الرقة و دير )قويق
  البيئة الحيةتلوث مياه   )الزور

  )مصب أنبوب الصرف(مياه الصرف المنزلي و التجاري  •
 المصانع العامة ذات الكميات الكبيرة من األحمال الملوثة •

حوض 
درعا و (اليرموك

السويداء و 
  )القنيطرة

  مياه الصرف المنزلي و التجاري و الصناعي •  تلوث مياه اإلمداد الجوفية
 

 

  
    اإلطار التنظيمي والمؤسساتي في قطاع الصرف الصحي4الفصل 

  : اإلطار المؤسساتي 4.1

ا في سوريا                 ًا م دة نوع سة في الصرف الصحي                ومن ح  . تبدو مؤسسة الصرف الصحي معق م المواضيع الرئي دأ تحك يث المب
ان ) مؤسستان(سلطتان   ر        . مرآزيت ا وزارة اإلسكان والتعمي ة          (MHC)وهم ة وشؤون البيئ  (MALE) ووزارة اإلدارة المحلي

  . والسلطات المحلية

ة الصرف الصحي                       ا مديري اطق سوريا وفيه ضايا        وزارة اإلسكان مسؤولة عن قضايا إمداد المياه في آل من ي تتعامل مع ق الت
سية (المياه العادمة، مهامها الرئيسية ترآز على تصميم مواقع معالجة مياه الصرف وشبكات الصرف العامة                ى    ) الرئي إضافة إل

  .الموافقة على الخطط التي تعدها منظمات أخرى واإلشراف على مشروعات اإلنشاء

شبكات    ل ب ة تعم ضًا مديري ة أي دى وزارة اإلدارة المحلي و    ل ا ه صغيرة، ودوره رى ال ة للق ع المعالج صحي ومواق صرف ال ال
  . الموافقة على تصميم خطوط األنابيب ومواقع المعالجة وعقود اإلنشاء

آما أن للمحافظات األربع عشرة وتحت إشراف وزارة اإلدارة المحلية والبلديات ميزانياتها الخاصة وتقوم باالستثمار في مجال     
ام                       المياه العادمة وإدارة ا    ذه المه ل ه ى مراحل لنق اك إجراءات عل صغيرة إال أن هن لنفايات، وبشكل أساسي لشبكات الصرف ال

شرب والصرف الصحي            اه            . في المحافظة   ) المؤسسة (إلى المؤسسة العامة لمياه ال م لمي ورد مالئ ية ضمان م ا األساس ومهمته
ة  ي المحافظ صحية ف دمات ال شرب والخ يط  .ال ي التخط ى الخصوص ف سهم عل دة إضافة  وت شاريع الجدي شغيل الم ذ وت  والتنفي

شرآات (شرآات الصرف الصحي       . لصيانة المرافق القائمة   شغيل           ) ال اه للت ا محطات معالجة المي تحت إشراف المؤسسات له
ه      . والصيانة لمنشآت الصرف الصحي التابعة لها أي محطات المعالجة وشبكات المجارير           سلطة وتوجي شرآات ل ذه ال تخضع ه

ية         .سكان أآثر من السلطات المحلية    وزارة اإل  ة دمشق     (GCEC)المؤسسات األخرى آالشرآة العامة للدراسات الهندس  وجامع
  .توآل وزارة اإلسكان التخطيط والتصميم ألنظمة الصرف الصحي إلى هذه المؤسسات. لها عالقة بأعمال الصرف الصحي

  

  : قضایا وتحدیات قطاع المياه والصرف الصحي4.2

ي            " الخمسية العاشرة تصورًا للعشرين سنة القادمة        تضع الخطة  ؤة الت بتقديم خدمات ترضي حاجات الناس عبر المؤسسات الكف
  ".بشرب مياه مأمونة وصرف صحي معالجتدير وتحفظ موارد المياه المخصصة للشرب لضمان حقوق جميع المواطنين 
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ام            بتقديم خدمات النصح     GTZولتحقيق متطلبات الخطة الخمسية قامت       ، 2006لوزارة اإلسكان لإلصالح المؤسساتي من الع
 إدارة التخطيط  -3 اإلدارة المالية واالقتصادية،               -2 المرافقة والتقييم،    -1: تتضمن هذه الخدمات   .2008وستستمر حتى عام    

  . وتطوير الموارد البشرية-5 إدارة وتطوير المشروعات،      -4االستراتيجي واالتصال، 

درة          GTZبات المؤسساتية الضرورة قد أنجزت عن طريق دعم    أهم الترتي  اء الق ى التنظيم وبن ذه الدراسة ترآز عل إن ه ذا ف  ول
صرف         رآات ال سات وش ي المؤس صحي ف صرف ال ة ال ى الخصوص مديري صحي وعل صرف ال شاريع ال ذ لم ب المنف للجان

ا، التحضير      إن البدء بمشروعات جديدة معينة في آل محافظة فستواجه المحافظة           . الصحي دورة آاملة من المشروعات بما فيه
ذا  صيانة وهك شغيل وال شاء والت صات اإلن داد المناق ى   ...وإع ول البن ات وتوصيات ح ًا واقتراح ة عروض ذه الدراس تقدم ه ، س

  .التنظيمية وخطط اإلدارة للجهة المنفذة في المحافظات السبع المستهدفة بالدراسة والمخطط للدعم الفني الضروري
  
 

   لنظام الصرف الصحي القائمة الراهناألوضاع  5فصل ال
  

ع عشرة              ي             . لقد تم تحري نسب خدمات الصرف الصحي في المحافظات األرب ة الصرف الصحي تعن سبة خدم ي ن عدد  "وتعن
ائج                   ". السكان الذين تخدمهم شبكة الصرف الصحي      ذ في بعض المحافظات، النت م تنف إال أن منشآت معالجة الصرف الصحي ل

  .S5.1.1الجدول ة في موضح

  . الوضع الراهن لمنشآت الصرف الصحي القائمةS5.1.1الجدول 

  الوضع الراهن لمنشآت الصرف الصحي القائمة  متوسط نسبة التخدیم  المحافظة الرقم

اه البحر المتوسط من            %61  الالذقية  1 ى مي  13ال توجد مرافق منفذة والصرف غير المعالج يطرح إل

  .نقطة تصريف

شاء    آبيرة الحجملم تنفذ محطات معالجة   %58  وسطرط  2 د اإلن توجد  , الدراسة / ، عدد من المحطات قي

 يطرح الصرف    , محطتا معاجة للقطاع الخاص تخدمات مجمعي المنتجعات الشاطئية       

  . نقطة تصريف60غير المعالج إلى البحر المتوسط من 

ل      على الرغم من عدم وجود محطات معالجة، فق     %44  دير الزور  3 صميم محطة من قب م ت ، GCECد ت

  .يطرح الصرف غير المعالج إلى الفرات من عدة نقاط

صميم محطة الحسكة من         . سيتم توسعة محطة المعالجة الوحيدة العاملة حالياً        %37  الحسكة  4 يجري ت

  .، معظم الصرف غير المعالج يطرح في الخابورGCECقبل 

ل   %31  الرقة  5 ن قب ة م ات معالج س محط ذت خم د  نف ًا وتع شغل حالي ة ت  وزارة اإلدارة المحلي

اتج ن               المحافظة لمناقصة إنشاء محطة الرقة بدعم من الحكومة األسبانية، الصرف الن

ق       الج بمراف رات أو يع ر الف ى نه رح إل صرف يط شبكة ال ة ب ر المرتبط اطق غي المن

  .معالجة في المكان

ة بأنها مخزن القمح ويستخدم الصرف    تعرف هذه المحافظ  . هناك محطتان قيد اإلنشاء     %45  درعا  6

روجين والفوسفور في      . الصحي بشكل آامل للري   سبة النت يالحظ مستوى عالي من ن

  .المياه الجوفية
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  الوضع الراهن لمنشآت الصرف الصحي القائمة  متوسط نسبة التخدیم  المحافظة الرقم

ى            % 33. محطتان قيد التشغيل    %71  ريف دمشق  7 من الصرف الناتج يضخ من محطة ضخ اليرموك إل

ة درا للمعالج ر مال. محطة ع الج غي صرف المع ة ال ريإال أن نوعي تخدام لل م لالس . ئ

 محطة من قبل جامعة دمشق وأعمالها المدنية قيد اإلنشاء          12وعدا عن هذا تم تصميم      

  .ومستمرة

  الوضع الحالي لمنشآت الصرف الموجودة  %82  حلب  8

اك محطة       . محطة واحدة سيجري توسيعها     %66  حماة  9 اة وهن يجري العمل في محطة معالجة حم

  .قيد الدراسة

ة ت  %45  حمص  10 ر مرغوب اءة المعالجة غي ر أن آف شأة غي أة المن ة الحم ستخدم محطة حمص طريق

  .بسبب الوارد من الصرف الصناعي

  .تستخدم محطة أدلب برك الترقيد وهي قيد اإلنشاء وأخرى قيد الدراسة  %69  إدلب  11

ن     %56  السويداء  12 دعم م د درست ب سويداء ق ة ال ذة إال أن محط ة منف د محط ه ال توج ع أن ة م الحكوم

  .األسبانية

  .ال توجد محطة معالجة والصرف الناتج يطرح إلى الجداول القريبة  %53  القنيطرة  13

ر          %96  دمشق  14 الج غي محطة ضخ اليرموك ومحطة عدرا قيد التشغيل غير أن نوعية الصرف المع

  .مالئمة لالستخدام للري

  .لشرآة في المدن حيث أقيمت محطات المعالجةأسست ا. تدار المرافق المكتملة من قبل المؤسسة و الشرآة

داً                             ة ج ديم عالي سبة التخ دن حيث ن ز في مراآز الم اطق الترآي إن من د بنيت ف بكة المجاري ق د حساب    . حيث أن ش ر أن عن غي
ي بعض         ى ف سب أدن وحظ ن ي ل سكان الكل دد ال ى ع ة عل ى الخدم صلون عل ذين يح سكان ال دد ال سمة ع ة بق ط المحافظ متوس

  %.47، المتوسط الوطني هو S.5.1.1الجدول ما هو موضع في المحافظات آ

 

  

   االستثمار والوضع المالي لقطاع الصرف الصحي برنامج6الفصل 
  : االستثمار في قطاع الصرف الصحي في الخطة الخمسية العاشرة6.1

ين عامي              غ   2010 و 2006تنوي الخطة مضاعفة االستثمار خمس مرات ب ا يبل رة سور   37 بم ار لي ية تتضمن   ملي
شاريع مقترحة   3 ـ مشاريع جديدة،  2 ـ مشاريع تم البدء بها،  1 :خطة االستثمار ثالثة أنماط من المشاريع ا هو موضح    .  ـ م آم

دول  ي الج و 6.1ف شاريع ه دد الم ا  (529 ع ا، 145منه دء به م الب د ت دة، 77 ق ررة جدي شاريع مق ة257 م شاريع مقترح ، ) م
ذها                    المشاريع التي ت  . باستثناء دمشق  ى تنفي ة عل م البدء بها هي قيد التنفيذ حاليًا، المشاريع الجديدة المقررة هي التي تمت الموافق

تم               . خالل عام أو عامين ومعظمها مدرجة في ميزانية االستثمار السنوية          راح لي ة االقت زال ضمن مرحل شاريع المقترحة ال ت الم
  .تنفيذها مستقبًال
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 مليار ليرة سورية ويحتل أآثر من 21.9حة هو األآبر بين أنواع المشاريع الثالثة ويبلغ االستثمار المخطط للمشاريع المقتر
 مليار 9.1تتلو المشاريع المقترحة المشاريع التي تم البدء بها بقيمة . خالل فترة الخطة%) 59.2(نصف إجمالي االستثمار 

  .%16.2 مليار ليرة ويمثل 6غ االستثمار للمشاريع المقررة يبل. من اإلجمالي%) 24.6(ليرة وتمثل 
 

  : ترتيبات الميزانية لمشاریع الصرف الصحي6.2

سنوية في                           تثمارات ال ة االس ر والمؤسسات وتتضمن آلف ل وزارة اإلسكان والتعمي تثمار من قب ة االس تحضر ميزاني
  .اراتمشاريع المياه والمياه العادمة، التي ينفذها الجانبان والتمويل المقدر لتغطية هذه االستثم

 

ع عشرة                       ات األرب ة والميزاني ة الوطني تتألف ميزانية االستثمار في مجال إمداد المياه والصرف الصحي من الميزاني
ة            ) المؤسسات(لمؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي       ولكل منها مسؤوليات يجب القيام بها تطويرًا وتشغيًال وصيانة ألنظم

ا ضمن نطاق صال         اه والصرف الصحي من         . حياتهاالشرب والصرف الصحي آل منه داد المي ة لتطوير إم ة الوطني الميزاني
في حين أن وزارة اإلدارة المحلية والمحافظات األربع عشرة التابعة لها تقع عليهم مسؤولية      . مسؤولية وزارة اإلسكان والتعمير   

ديات التاب           ا الخاصة للصرف الصحي            إنجاز األعمال المتعلقة بالحكومات المحلية والمرآزية للمحافظات والبل ا ميزانياته ة له ع
ؤخرًا                 ا شرآة الصرف     (والتخلص من النفايات إال أن مشاآل الصرف الصحي أصبحت تدريجيًا تحول إلى المؤسسة م ا فيه بم

  .6,6.2الفصل راجع ).الصحي

  
 مليون ليرة 10.940 والمخططة ضمن الخطة الخمسية العاشرة 2007تبلغ ميزانية االستثمار لمشاريع الصرف الصحي خالل 

  . مليونًا للمشاريع المقررة الجديدة والمشاريع المقترحة6.774سورية تتضمن 
 

    لظروف المالية للمؤسسات العامةا 6.3 

ة     دمي خدم ى مق ق عل دة تطب ة واح صحي وبتعرف صرف ال اه وال ور المي ة ألج د للجباي ام موح وريا نظ ي س د ف يوج
ين   ذا النظام       . إقليميين مختلف د حدد ه ام    وق ام    2000 ع ه ع الي موضح     .  في شهر آب  2007 وتمت مراجعت ة الح جدول التعرف

  .6.3.1Sبالجدول 

ة                 إن تعرفة الصرف الصحي محددة بنسبة مئوية من تعرفة المياه إال أنها ال تفرض على الزبائن الذين ال يتلقون خدم
  .ن مثًال آما هو موضح أدناهنقل التعرفة الحالية في سوريا عن مثيلتها في تونس واألرد. الصرف الصحي

  
 تعرفة المياه والصرف الصحي في سوریاS 6.3.1الجدول  

 الشرائح الشهرية تعرفة المياه

SP/m3 US$/m3 

نسبة إضافية لقاء خدمات الصرف 

 *الصحي
 20m3 3.000.065% حتى 1
 30m3 4.500.0910%  حتى21

 60m3 13.50.2715% حتى 31
61 and over 19.50.3920% 
 %8.500.1755  المباني الرسمية

 %22.500.4540  المباني الصناعية و التجارية و السياحية
  غير مطبق في المحافظة لعدم وجود خدمات الصرف الصحي*

 
 البيانات إال أن .  وهي دمشق، حلب الالذقية وريف دمشق2004 فإن أربعة مؤسسات فقط آانت رابحة في عام MHC بحسب
  . ال تلتزم سوريا بنظام المالي الدولي لكشف الحساباتحيثعول عليها ال ي
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    أساسيات التخطيط7الفصل 
  :السياسة الرئيسية إلنشاء خطة تطویر الصرف الصحي 7.1

رحلتين        ى م داد خطة التطوير عل م إع ة،    1ت سية   2 ـ الخطة الكبري ي      ـ الخطة الرئي ة يعن  إن مصطلح الخطة الكبري
ستهدفة          ) مجهرية(ة  الصورة بالغة الدق   لتطوير قطاع الصرف الصحي و يشمل ذلك المناطق ذات األولوية للمحافظات السبع الم

ألف من األهداف     .  من هذه الخالصة   8.3و للتفاصيل راجع الفقرة      وإلنجاز الخطة الكبرى سيتم فحص إطار العمل األساسي يت
ذين سيخدمهم النظام، عدد من محطات معالجة           : يهذه األهداف ه  .على المدى البعيد لتطوير نظام الصرف الصحي       سكان ال ال

صحي  صرف ال ة      STPال ب أولوي صيانة وطل شغيل وال ية للت سياسة األساس أة، ال صحي والحم صرف ال اه ال ة مي  معالج
  .آما سيتم اختيار منطقة أو مدينة أساسية ستتم صياغة هذه األهداف للمحافظات السبع بالقياس إليها. المشروعات

سنة الهدف         إن حجم  ي ال اه الصرف التصميمي ف دفق مي ددها ت اه   .  نظام الصرف الصحي يح دفق التصميمي لمي الت
  .الصرف يحسب بضرب عدد السكان بمعدل مياه الصرف الصحي وهذه المعايير ستقيم في هذه الدراسة

  

  : تعداد السكانتوقعات 7.2

  عموميات 7.2.1

و العامل األ صميمي ه سكان المخدمين الت دد ال صحيع ام الصرف ال م خطة تطوير نظ د حج ي تحدي ية ف ر أساس دد . آث إن ع
ات                      ق بيان ع عن طري ذا التوق تم حساب ه سنة الهدف وي سكان في ال دد ال ستقبلي لع ع الم السكان المخدمين التصميمي هو التوق

  .السكان السابقة

  

  : ـ بيانات عدد السكان7.2.2
 بيانات من جايكاالوطني، وبيانات السجل السكاني اعتمد فريق الدراسة بيانات اإلحصاء : يتوفر نوعان من بيانات السكان

  .7.1.1الجدول لمزيد من التفاصيل راجع التقرير الرئيسي . البياناتاألحصاء الوطني لتقدير عدد السكان المستقبلي بسبب دقة
  

  : طریقة تقدیر تعداد السكان7.2.3

دير                     يحسب المتوسط السنوي لنمو عدد السكان استناداً       تم تق سنوات الماضية وي ى ال سكان عل نقالت في عدد ال ى ال  إل
وهو معدل مرتفع جدًا في  % 3.3) 1994 ـ  1981(قارب معدل نمو السكان بين . التعداد المستقبلي بناًء على المعدل المحسوب

  .آلن فصاعدًايبدي معدل نمو عدد السكان اتجاهًا نحو االنخفاض من ا%. 2.66 2004 ـ 1994حين آان في الفترة 

  

 1981معدالت نمو السكان في آل خمس سنوات حسبت اعتمادًا على معدل التخفيض على الفترتين المذآورتين من         
  ).S7.2.1 الجدولراجع . (2004 ـ 1994 ومن 1994ـ 

   تعداد السكان في آل محافظة S7.2.1الجدول 

  (%) نسبة التزايد )شخص(السكان في سوريا 
تخطيطيةل النسبة ال

  سنوات5

 1981 2004 1994 1981 المحافظة
-1994 

1994 
 (%) النسبة 2004-

 80.0 69.9 1.65 2.36 879,551 746,441 551,508 الالذقية
 90.0 81.7 1.79 2.19 701,395 587,514 443,167 طرطوس
 90.0 80.5 3.51 1,004,7474.36 711,375 408,357 دير الزور

 80.0 67.4 2.23 1,022,9401,275,1183.31 669,614 الحسكة
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  (%) نسبة التزايد )شخص(السكان في سوريا 
تخطيطيةل النسبة ال

  سنوات5

 1981 2004 1994 1981 المحافظة
-1994 

1994 
 (%) النسبة 2004-

 100.0 102.2 3.67 3.59 793,514 553,395 349,848 الرقة

 90.0 83.1 3.35 4.03 843,478 606,620 362,798 درعا

 80.0 71.5 3.28 1,646,7442,273,0744.59 918,551 ريف دمشق

 90.0 86.4 3.12 2,975,0634,045,1663.61 1,877,339 حلب

 80.0 75.6 2.35 1,097,7691,384,9533.11 736,822 حماة

 80.0 73.1 2.31 1,217,3421,529,4023.16 812,419 حمص

 100.0 96.3 3.35 1,258,4273.48 905,483 580,440 إدلب

 80.0 67.8 1.56 2.30 313,231 268,337 199,584 السويداء

 80.0 65.0 3.17 4.88 66,627 48,774 26,266 القنيطرة

 70.0 61.0 1.08 1,394,3221,552,1611.77 1,109,431 دمشق

  80.9 2.66 13,782,11917,920,8443.29 9,046,144 اإلجمالي

  اإلحصاءات الوطنية: المصدر

  : توقع عدد السكان7.2.4 
للمحافظات السبع ذات  تم حساب التعداد المستقبلي باستخدام آال معدلي النمو، بالنسبة 2004انطالقًا من عدد السكان عام 

  ، S7.2.2الجدول األولوية راجع 
   توقع تعداد السكان في آل محافظةS7.2.2الجدول 

  تعداد السكان في سوريا 
 2025 2020 2015 2010 2004 المحافظة
 1,185,300 1,127,800 1,060,700 983,300 879,551 الالذقية
 990,100 922,700 853,900 784,300 701,395 طرطوس
 1,793,700 1,618,200 1,433,400 1,239,800 1,004,747 دير الزور
 1,773,100 1,679,100 1,569,300 1,443,300 1,275,118 الحسكة
 1,492,500 1,303,800 1,130,000 968,500 793,514 الرقة
 1,468,500 1,321,100 1,171,700 1,020,500 843,478 درعا

 4,500,700 3,909,000 3,358,900 2,855,400 2,273,074 ريف دمشق
 7,085,600 6,330,300 5,586,900 4,864,000 4,045,166 حلب
 1,998,300 1,882,600 1,747,500 1,592,100 1,384,953 حماة
 2,193,900 2,068,900 1,922,400 1,754,000 1,529,402 حمص
 2,514,000 2,132,100 1,808,200 1,533,500 1,258,427 إدلب

سويداءال  313,231 313,231 343,700 365,700 384,400 
 109,000 100,600 91,000 80,300 66,627 القنيطرة
 1,800,000 1,749,100 1,691,800 1,625,800 1,552,161 دمشق
 29,289,100 26,511,000 23,769,400 21,058,031 17,920,844 اإلجمالي

a( 2004ني في إحصاء قدر عدد السكان اعتمادًا معدل النمو السكا  
b( 2004 و 1994 حسب من عدد السكان بين 2010معدل النمو السكاني لغاية  
c(  حسب أرقام النمو لكل محافظة1.0 و 0.7 حسب بتطبيق نسبة تتراوح بين 2025 و 2010معدل النمو بين   

 
  )الخطة األساسية(ط التوجيهي  عدد السكان المتوقع في المدن المتضمنة في المناطق الهدف في المخطS7.2.3 الجدوليوضح 
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  توقع عدد السكان في المناطق الهدف في الخطة األساسية7.2.3Sالجدول 

مدينة و  الناحية المنطقة المحافظة
199420042010201520202025 بلدة

معدل 
التزايد 
 السنوي
(%)

 2,5342,6002,7002,8002,800       المجموع الالذقية

1,8471,9002,0002,1002,1000.78  صلنفة  لنفةص الحفة  
6877007007007000.78  بيرين      

 43,64754,30064,20074,70085,600      المجموعطرطوس

28,62341,63252,10061,70071,90082,5003.82 بانياس بانياس بانياس  
7268389001,0001,1001,2001.45 تيرو      
6457008009001,0002.03 خربة سناسل      
2665326007008009002.03بستان الناجور      

 Total     39,12160,17580,40095,400107,600117,100دير الزور

26,15144,02860,20072,40082,40090,3005.35 الميادين الميادين الميادين 
7,4326,0617,6008,7009,50010,1003.76 يبةط      
5,53810,08612,60014,30015,70016,7003.76 مخان      

199420042010201520202025مدينة و بلدة الناحية المنطقة  المحافظة

معدل 

التزايد 

 السنوي

(%) 

 22,18226,31129,10031,20033,00034,5001.72 المالكية المالكية المالكية الحسكة
 54,47369,42580,30090,700102,400115,6002.46 الثورة الثورة الثورة الرقة
  23,84430,53635,60039,60043,10046,200     المجموع درعا
 Atman 5,942 8,929 11,40013,20014,60015,7004.16 درعا درعا  
 10,47612,64014,20015,50016,70017,9001.90 مزيريب  مزيريب 
 10,00010,90011,80012,6001.90 8,967 7,426  يعدودا      

  40,96647,73754,00058,70062,70066,100     المجموعريف دمشق
 21,04926,28530,00032,80035,20037,3002.25 الزبداني الزبداني  الزبداني 
 1.00 3,600 3,500 3,400 3,300 3,101 4,685 بلودان      
 4.85 8,700 8,000 7,100 6,000 4,536 2,825 الروضة      

      
حوش 
Bajet 429 604 700 800 900 1,000 3.48 

 10,10010,40010,6000.80 9,800 9,371 8,649 مضايا مضايا    
 0.67 2,000 2,000 2,000 1,900 1,866 1,746 بقين      
 2.23 2,900 2,700 2,500 2,300 1,974 1,583عين حور سرغايا    

 

  : خطة استخدام األرض7.3

 S7.3.1 .بالجدول االستخدام الحالي والمستقبلي لألرض في المحافظات موضحة 

  االستخدام الحالي لألرض في المحافظاتS7.3.1الجدول 

باديىة  غابات 2025
ومراعي

أراض 
صخرية 
dو رملية

أنهار و 
يراتبح

أبنية و 
طرق 
 عامة

أراض 
مزروعة

أراض 
 مروية

أراض 
 بعلية

أراض 
مراحة و 
 أخرى

المجمو
 ع

 2,297 0 603 377 980 261 46 106 19 884 الالذقية
 1,896 0 960 1,232273 260 31 19 29 324 طرطوس
 33,060 380 235 2,3762,142 297 18,82910,916152 110 دير الزور
 23,334 5,1421,928 12,1727,030 720 334 5,890653 1,635 الحسكة
 19,616 2,2602,845 5,1612,902 726 892 9,462309 221 الرقة
 3,730 691 959 1,443484 834 24 309 298 131 درعا

 18,018 154 611 1,7161,105 817 13,1801,34342 767 ريف دمشق
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باديىة  غابات 2025
ومراعي

أراض 
صخرية 
dو رملية

أنهار و 
يراتبح

أبنية و 
طرق 
 عامة

أراض 
مزروعة

أراض 
 مروية

أراض 
 بعلية

أراض 
مراحة و 
 أخرى

المجمو
 ع

 18,500 6,4802,807 9,2722,792 785 2,2692,274400 695 حلب
 1,861 1,315 165 66 231 75 13 51 131 44 القنيطرة
 118 0 0 7 7 100 0 0 0 11 دمشق

  ).2006المصدر الخالصة اإلحصائية (
  

  : آمية ونوعية المياه العادمة7.4

  : آمية المياه العادمة7.4.1

  :معدل الصرف (1

  :  ـ عموميات1

ة            بما أن الترتيبات لمثل هذه البيا     رد الواحد صعب للغاي دل الصرف للف دقيق لمع دير ال ات ضعيفة في سوريا فالتق . ن
  .  ونتيجة لذلك سيتم التقدير استنادًا إلى تقارير الدراسات الموجودة والحالة الفعلية للحياة السكانية

ى   6عمومًا فإن فترة إمداد المياه في سوريا محدودة من       إن آل      3 صباحًا حت ذا ف ـ ل د الظهر، زود بخزان     بع زل م من
ي         . لتأمين المياه عند انقطاعها وهذا مؤشر عن شح المياه الذي يعد مشكلة مزمنة في سوريا               ذه الظروف يوضح منحن وبسبب ه

شدة            . استهالك المياه ذروة عند الصباح     ع ب ع أن يرتف رد ال يتوق وبسبب وعي السكان بوضع إمداد المياه الحالي فإن استهالك الف
  .في المستقبل

  :الدراسات الموجودة )2

ردى والغوطة             EIBدراسة الجدوى التي أجرتها     لوفقًا   .  في الزبداني ودراسة الجدوى التي أجراها البنك الدولي في ب
ا موضح في الجدول              دل في آل        . S7.4.1فإن معدل الصرف الصحي للفرد هو آم ذا المع صيلية لحساب ه إال أن األسس التف

  .دراسة لم تكن موضحة

  .معدل الصرف الصحي للفرد في الدراسات الموجودةS7.4.1الجدول 

 بردى و الغوطة الغربية EIB الزبداني  الوحدة 
WB 

 L/capita/day2005 80 110 المتطلب المنزلي من المياه
   2025 175 110 

 من الطلب المنزلي % 10    المتطلب غير المنزلي من المياه
 ب المنزليمن الطل % 20    المياه غير المحتسبة
 80 80  % إنتاج المياه العادمة

   مي األعظميوالعامل الي
5/P1/6  

P: (Population in 1000) 1.2 
 1.8    عامل ساعة الذروة

  . الشرآة العامة للدراسات واالستشارات الهندسيةGCECدراسة الجدوى حول مزيريب من قبل   : المصدر

  . بنك االستثمارEIB/ ه والصرف الصحيدراسة الجدوى حول الزبداني لمشروع الميا

  .البنك الدولي/ دراسة الخطة االستراتيجية لمياه الصرف الصحي ودراسة أولويات االستثمار في بردى والغوطة الغربية

اه                      رد من المي ة الستهالك الف في حين أن المؤسسة العامة للشرب والصرف الصحي بدمشق استخدمت الشرائح التالي
  . وعكست هذا االستخدام في تصميم المنشآت)S7.4.2الجدول (
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   استهالك المياه للفردS7.4.2الجدول 
 LCD  عدد سكان التجمع السكاني

1-5000 75 
5,000-10,000 100 

10,000-25,000 125 
25,000-50,000 150 

50,000 or More 175 
 معدل الصرف الصحي) (3

  )S7.4. 3 –S7.4. 4الجداول(د آما يلي للفرالمنزلي يتم حساب معدل مياه الصرف الصحي 
 

  ).0.3تعد نسبة المياه غير المنزلية ( معدل مياه الصرف المنزلية للفرد S7.4.3الجدول 
 2025 2020 2015 2010 2004 البنود 

 متوسط الجريان اليومي
 120 115 110 105 100 منزلي 
 36 35 33 32 30 غير منزلي 
 156 150 143 137 130 اإلجمالي 
 0.8 التبادلنسبة  
 125 120 114 109 104 المياه العادمة 

 )متوسط الجريان اليومي(X1.2 الجريان األعظمي اليومي 
   125 131 137 144 150 

 ) الجريان األعظمي اليوميX 1.8(جريان ساعة الذروة 
  225 236 247 258 270 

 %)X 20الجريان األعظمي اليومي (التدفق غير المحسوب 
  25 26 27 29 30 

 تدفق وحدة الصرف الصحي المصممة
 155 148 142 135 129 المعدل اليومي 
 180 172 165 157 150 األعظمي اليومي 
 300 287 275 262 250 ساعة الذروة 

  ).0.1تعد نسبة المياه غير المنزلية ( معدل مياه الصرف المنزلية للفرد S7.4.4الجدول 
  2004 2010 2015 2020 2025 

 معدل التدفق اليومي
 120 115 110 105 100 المنزلي 
 12 12 11 11 10 غير المنزلي 
 132 127 121 116 110 اإلجمالي 
 0.8 التبادلنسبة  
 106 101 97 92 88 المياه العادمة 

 )متوسط الجريان اليومي(X1.2 الجريان األعظمي اليومي 
   106 111 116 121 127 
 ) الجريان األعظمي اليوميX 1.8(ريان ساعة الذروة ج

  190 200 209 219 228 
 %)X 20الجريان األعظمي اليومي (التدفق غير المحسوب 

  21 22 23 24 25 
 تدفق وحدة الصرف الصحي المصممة

 131 125 120 115 109 المعدل اليومي 
 152 146 139 133 127 األعظمي اليومي 
 253 243 232 222 211 ةساعة الذرو 

االفتراض) مالحظة  

  السنة بسبب االرتفاع المستقبلي لمستوى المعيشة/LCD 1يزيد ) االستهالك للمياه(متوسط التدفق المنزلي اليومي 
   للمناطق السكنية0.1 تعتمد في المناطق العمرانية في حين استخدمت نسبة0.3نسبة المياه غير المنزلية المقدرة  
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  عية المياه العادمة نو7.4.2
  
  :لحمل التلويثيا. 1

إن متوسط الحمل                  ات ف بالعودة إلى بيانات تحليل نوعية مياه الصرف في محطة عدرا للمعالجة والتي لديها أآبر عدد من العين
ا         T-Pومع أن  S7.4.5الجدول   حسب آما يلي في      SS  ،T-N  ،T-Pالتلويثي   ة العلي ل من القيم زال أق يًال فال ي ع قل ي   مرتف والت

  .المعتمدة في الواليات المتحدة وال يوجد أثر غير عكوس على التخطيط مستقبًال) 4g/d/c(تبلغ 

  . تحليل متوسط الحمل التلویثي تلوث المياهS7.4.5الجدول 

  حمل التلوث العامل
（g/d/c） الحساب 

BOD 38 23+53.7/2＝38.4 
SS 45 #1  38.4*242/205＝45.3 

T-N 9 #2  38.4*62/255＝9.3 
T-P 3 #3  38.4*20/255＝3.0 

  

  :نوعية مياه الصرف التصميمية. 2

  :S7.4.6استنادًا لمتوسط الحمل التلويثي وضعت نوعية مياه الصرف التصميمية آما يلي في الجدول 

  

  . متوسط الحمل التلویثي ونوعية المياه التصميمية :S7.4.6الجدول 
حمل التلوث عندما يكون متوسط العامل

 LCD 155  ك الماءاستهال
(g/d/c) 

نوعية مياه الصرف 
 المحسوبة
(mg/ℓ) 

نوعية مياه الصرف 
(mg/ℓ) التصميمية

BOD 38.4 248 310 
SS 45.3 292 360 

T-N 9.3 60 74 
T-P 3.0 19 24 

  

ات  إن مختبر محطة عدرا يملك . S7.4.1.بالشكل  في مياه الصرف الواردة إلى محطة عدرا موضح    BODتوزع تراآيز    بيان
ز     ة   BODعن نوعية مياه الصرف، ترآي ى     ) mg/l 307( المحسوب بقيم ة األعل شكل  يتوضع في القيم يعطي   و S 7.4.1لل

  .تسامحًا مالئمًا عند التخطيط

د                   رز تع ي هي األب اه الصرف المنزل ادين حيث مي ة تتجاوز   mg/l 307وبالمقارنة مع نتائج نوعية مياه الصرف في المي  قيم
  .عند التصميم) l/mg 307(وهذا يؤشر أن المنشآت المصممة سيكون لها تسامح مالئم إذا طبق ترآيز . BODمتوسط ترآيز 

  

  

  

  

  

  

  ).2006( لمياه الصرف لواردة لمحطة عدرا BODتراآيز S7.4.1الشكل 

100

150

200

250

300

350

400

Average　205 mg/l

90%　293mg/l
80%　257 mg/l
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   إستراتيجية التطویر توصيات8الفصل  
  

ق الدراسة                ا فري دم به ي تق ا   تنصح استراتيجية التطوير الت اه لقطاع الصرف لصحي بهدف                من جايك وث المي وث تل بضبط تل
 .استدامة التشغيل من قبل الجانب السوري خالل إدارة فترة حياة الصرف الصحي

 
    استراتيجية ضبط تلوث المياه 8.1

  
  على نوعية المياه العامةوتخفيض الحمل الصناعي أثر تطویر الصرف الصحي ) 1(

  
   :نهر الفرات) 1

  
ة المقترحة آمتوسط سنوي       من المتوقع أن تط  ايير البيئي وير نظام الصرف الصحي سيجعل نوعية مياه نهر الفرات تالقي المع

رة للصرف                   ). لتر أو أقل  /ملليجرامBOD) 2للـ   اه النهر نظرًا للحموالت الكبي ومن غير المتوقع مالحظة أي تحسن لنوعية مي
  .الصناعي

  
  : أنهار اليرموك والخابور وبردى واألعوج) 2

  
ار تالقي                    ذه األنه اه ه ة مي بالنسبة ألنهار الخابور وبردى واألعوج من المتوقع أن تطوير نظام الصرف الصحي سيجعل نوعي

اه نهر               )لتر أو أقل  /ملليجرامBOD) 8المعايير البيئية المقترحة آمتوسط سنوي لـِ        ة مي ع أن تالقي نوعي ، ولكّنه من غير المتوق
ة          اليرموك المعايير المقترحة تبعاً    ة الحالي ز العالي ـِ              .  لهذه الدراسة نتيجة للتراآي الي ل ز الح  BODحيث من الواضح أن الترآي

  .المطلوب تجميع بيانات لنوعية المياه لعدم توافرها حاليًا. وهو غير مناسب أبدًا آمصدر لمياه الشرب)لتر/ملليجرام33(
  

  : البحر المتوسط) 3
  

ة المقترحة                من المتوقع أن تطوير نظام الصرف الصحي س         ايير البيئي ساحل تالقي المع ة ال اه منطق ز العصيات    (يجعل مي ترآي
   ).1000MPN/100mlالكولونية 

  
  أثر تطویر الصرف الصحي على نوعية المياه الجوفية) 2(

  
ردى           طريقةإن تطوير نظام الصرف الصحي مع       اه حوض ب ة مي ة في تحسين نوعي روجين هي وحدها آفيل  التخلص من النيت

   ). NO3لتر /ملليجرام50(وتقريبًا معايير الصحة العالمية ) لتر/ملليجرام12(ج لتالقي المعايير البيئية المقترحة واألعو
  

  ضرورة تخفيض الحمل الصناعي) 3(
  

ان    ال الجري يض أحم يتم تخف ه س سورية فإن ايير ال صناعي المع صرف ال ى ال صحي، إذا الق صرف ال ى تطوير ال باإلضافة إل
BODمعايير الصرف الصناعي فّعالة جدًا وبشكل خاص لحوض الفرات والساحل%. 87-56  إلى مستويات.  
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   إستراتيجية ضبط تلوث المياه8.2
  
  إستراتيجية تطویر نظام الصرف الصحي) 1(

  
 ستسوء نوعية مياه أنهار 2025دون تطوير نظام الصرف الصحي فإن نوعية المياه العامة ستتدهور حيث من المتوقع في عام    

ردى واألعوج                     1.4الفرات واليرموك والخابور بمقدار      ة لحوض ب سطحية والجوفي اه ال ا المي ة، بينم ستويات الحالي  مرة في الم
ستقبل        صناعية في الم شاطات ال صادي والن ع     . ستتضاعف تبعًا للنمو السكاني السريع والتقدم االقت ى الوضع المتوق ب عل وللتغّل

بأن تكون   من جايكا   يوصي فريق الدراسة     .ريع وأن يتم االستثمار بالمواضيع الفّعالة     يحتاج نظام الصرف الصحي للتطوير الس     
ة              اه العام ة المي اه                . أولويات االستثمار مبنية على الفّعالية المتوقعة لتحسين نوعي ة المي دار التحسن لنوعي ا هو مق بكالم آخر، م

ذه الد العامة المتوقع نتيجة تطوير نظام الصرف الصحي   ة نتيجة لتحسين          ونتيجة له اه العام ة المي ع ان تتحسن نوعي راسة يتوق
  . S8.2.1الشكل نظام الصرف الصحي آما هو موضح في 

  
    التحسن المتوقع في نوعية المياه العامة نتيجة تحسين نظام الصرف الصحيS8.2.1الجدول 

بدون الصرف  Year 2007 2025 المياه العامة ومحدد التلوث
  الصحي

رف  بوجود الص2025
  الصحي

BOD (mg/l)1.8 2.6 1.8   في نهر الفرات 
BODi (mg/l)3.8 8.5 6.1   في نهر الخابور 
BOD (mg/l)5.8 27.0 13.0   في نهر بردى 
BOD (mg/l)20.0 46.0 33.0   في نهر اليرموك 

  البرازية في المتوسطالعصيال الكولونية 
(MPN/100ml) 

 1000أقل من   1000أآثر من   1000أآثر من 

T-N في المياه الجوفية في ريف دمشق  
 (mg/l ;المعدل)

17.4 31.5 11.7 

  : بناًء على ذلك فإن سلم األولويات هو

  ).ريف دمشق ( حوض بردى واألعوج ) أ

  ).الالذقية، طرطوس، درعا ( حوض الساحل وحوض اليرموك ) ب

  ).دير الزور، الرقة، الحسكة ( حوض الفرات وحوض الخابور ) ت

  
ة جدير بالمالحظة أن تطوير نظام الصرف الصحي لريف دمشق بتطبيق طرق معالجة          من ال  روجين    وطريق تخلص من النيت  ال

ستطيع                  . هو شيء حيوي لحماية المياه الجوفية من التلوث        ى ت د وتحديث محطة معالجة عدرا حت باإلضافة إلى ذلك يجب تجدي
  . القيام بالتخلص من النيتروجين

  
  .بين االستثمارات في محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحييجب الموافقة أخيرًا 

  
  توصيات لإلجراءات المقابلة لضبط الصرف الصناعي) 2(

  
الي و طرح في                قد تّمت اإلشارة إلى اإلجراءات المقابل        صناعي آالت الطرق  من الخالصة      8.5الفصل   ة لمعالجة الصرف ال

  . لكل نوع من المعامل الموصى بها
  
  

  قة بالصرف الصناعي والحمأة عالية التلوثتوصيات متعل 
 معاصر الزيتون •

حوض مع سرير تجفيف وآذلك من المقترح نقل مخلفات .  ينصح بإنشاء محطة معالجة لمخلفات معاصر الزيتون
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  .معاصر الزيتون بشاحنات خاصة إلى محطة المعالجة
  
 معامل السكر •

تتم معالجة الصرف . ))22** وصرف صحي صلب))11**ئل ينصح بتقسيم نظام تجميع الصرف الصحي إلى صرف صحي سا
 أحواض الترسيب واألآسدة، وتطبيق طريقة نظام الحوض مع أسرة تجفيف لمعالجة الصرف بطريقةالصحي السائل 

  .الصحي الصلب وبشكل مشابه لمعالجة مخلفات معاصر الزيتون
  

طريقة التكرير تدعى بالطريقة الصلبة ولذلك يدعى , نصح بتكريره بما أن السكر المستخرج من  الشوندر السكري يحتوي شوائب ي) 1*مالحظة 

  .الماء الناتج بالمياه العادمة  القاسية

يغسل الشوندر السكري ثم ينقل لعملية المعالجة التالية االماء الناتج عن الغسيل يصف إلى مسيل أو قناة فالصرف السائل هو المياه ) 2            *

   .غسيل و النقلالعادمة النتجة عن ال

  

 الدباغات •
 لتصريف شبكات الصرف )ترسيب، معالجة بيولوجية، تخثير، PHمنخل، ضبط ( معالجة أولية بطريقة يوصى 
  .ومن الموصى أيضًا تجميع جميع الدباغات في منطقة صناعية خاصة بهم .الصحي

  
 الحمأة الحاوية على مواد سامة •

  . يوصى بإنشاء مطمر خاص بالنفايات السامة
  

  إجراءات مقابلة مقترحة إلدارة ضبط تلوث الصرف الصناعي 
  .تطوير وتصنيع المنتجات النظيفة •
  .على سبيل المثال" مدير ضبط التلوث الصناعي " اقتراح نظام  •
  ".مكافأة أفضل مصنع وأفضل نشاط من قبل المنظمات األهلية " اقتراح نظام  •

  
  مواضيع أخرى متعلقة بمصادر التلوث) 3(

  
ة                         ال يوج  اطق الزراعي ات تلقى في المن ع المخلف وزارة الزراعة، وجمي ًا ل ك تبع ية وذل زارع الماش د نظام صرف صحي في م

اتج عن الصرف الناشئ عن                     . آمخلفات صلبة  وث الن اه من التل ة المي ى نوعي رة عل حيث من المعتقد أنه ال توجد أي آثار خطي
  . الماشية في سوريةحظائرو

  
  ات في قطاع الصرف الصحيتوصيات تطویر القدر  8.3
  
  إستراتيجية تأسيس خطة تطویر الصرف الصحي) 1(

  
ا          ق الدراسة من جايك ة لتطوير الصرف الصحي       قبل وضع المخططات التوجيهية عرض فري ـ   (رسم صورة عام سماة ب والم

ة تغطي مناطق األولوية في المحافظات السبعة بهدف التأآيد على إنشاء بنًى تحتي   ) المخطط التوجيهي  وستتضمن الخطة   . ة فعال
  :ما يلي

  
  ...هدف طويل األمد للمناطق المغطاة بالصرف الصحي، عدد السكان المخدمين، •
  .عدد محطات المعالجة المراد إنشاؤها •
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المناطق المروية، نوعية المحاصيل، معالجة : مثال(خطة أساسية إلعادة استخدام المياه المعالجة ومعالجة الحمأة •
  .)الحمأة بشكل فعال

  ).معايرة المرافق، تأسيس نظام تشغيل وصيانة فعالة: مثال(خطة رئيسية لتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي •
أثر تطوير نظام الصرف الصحي على تحسين نوعية المياه العامة : مثال(خطة رئيسية لإلنشاء على مراحل •

  ).الصرف الصحي في آل منطقةومصادر مياه الشرب، تحديد األولويات والجداول الزمنية لبرامج إنشاء 
  
  

دام                شكل مق يتم عرض تفاصيل طرق        .  إن تطبيق هذه اإلجراءات هو أساسي إلقامة الخطة المثلى ولتغطية مناطق واسعة ب وس
داد                 ر إع التخطيط  وإجراءات الخطة العامة في تقرير الدراسة آنوع من أدوات نقل المعرفة، ويجب على الفريق السوري النظي

  .هنامن جايكا التي لم تؤخذ باألولوية للعمل بها من قبل فريق الدراسة اد على أنفسهم للمناطق األخرى خطة باالعتم
  
  
  إستراتيجية اإلصالح المؤسساتي والمالي) 2(

  
ر وي                وزارة اإلسكان والتعمي ًا ل ًا تقني دولي دعم اون ال ة للتع ة األلماني ّدمت الوآال ع، ق دو أن  آما تّم اإلشارة إليه في الفصل الراب ب

  .معظم الترتيبات المؤسساتية والقانونية حول قطاع الماء والصرف الصحي ستنجز من خالل هذا الدعم
  

ذه                                     ة ه امج حيث ستنجز أغلبي ذا البرن ات له ة آمكون تعادة الكلف ة واس ضايا المالي ى أن تكون الق اق عل تم االتف ك ي ى ذل إضافة إل
  .ياه الشربالمظاهر آنتيجة لهذه النشاطات في تحسين إدارة م

  
ى                          ادًا عل تثمار اعتم ة االس ادة آلف ضمنة إع ة الصرف الصحي مت ستويات من تعريف ستقوم هذه الدراسة بفحص واقتراح عّدة م
ة في المحافظات                سية ذات األولوي شاريع الخطة الرئي صيانة لم مسوحات تفصيلية من أجل تقدير رأس المال وآلفة التشغيل وال

اء نظام                     حيث من الممكن    . السبع الهدف  ة الصرف الصحي وبن ة مع تعريف ستويات مالئم أن تشّكل هذه النتائج رآيزة لوضع م
ذه       .إعاقة مالية حكومية لمشاريع الصرف الصحي من منظور طويل األمد           وهكذا فإن النتائج التي يتم الحصول عليها من مثل ه

ا هو منصوح ب           ر آم ى وزارة اإلسكان والتعمي ديمها إل ا، لتكون األساس لوضع سياسة        في ه االختبارات سيتم تق دراسة جايك
  .استعادة الكلفة لقطاع الصرف الصحي

  
  

  إستراتيجية الدعم المؤسساتي) 3(
  

ة           من جايكا   لقد وضع فريق الدراسة      ر أهمي باعتباره أن رفع القدرات في تنفيذ المشاريع والتشغيل والصيانة هو الموضوع األآث
وسترّآز هذه الدراسة على بناء القدرات والتنظيم لألوصياء         . ق االستدامة في األعمال   لقطاع الصرف الصحي في سورية لتحقي     

صحي   صرف ال رآة ال ي المؤسسات وش صحي ف صرف ال ة ال صحي وهي مديري صرف ال شاريع ال ى م دء . عل د الب ث عن حي
ص        داد والمناق ن األع شاريع م اة الم ع دورة جب ل م يهم التعام ب عل ات يج ي المحافظ ددة ف شاريع مح شغيل  بم شييد والت ة والت

ذة في المحافظات                           . والصيانة االت المنف ة وخطة اإلدارة للوآ ة المؤسسات الهام ذه الدراسة مقترحات وتوصيات لبني تقدم ه س
  .السبع الهدف وخطة المساعدة التقنية الضرورية
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    أخرى مضادة توصيات حول تدابير 8.4
  

  .ث الصناعي و الزراعي و ضبطها مناقشة التدابير المضادة للتلوسيتم في هذا القسم
  
  ) الصرف من حظائر المواشي(التدابير المضادة للمياه العادمة الناتجة عن الصرف الزراعي ) 1(

  
ي                  ائج المسح الحقل ى معلومات وزارة الزراعة ونت اًء عل شكل   يتم وصف الصرف الناجم عن المواشي في سورية، بن ه الي  بأن

  .مصدرًا خطرًا لتلويث المياه 
  
ري في ريف دمشق                ال اه ال شكلة مي ر حدوث    .  يعد االجراء التالي تدبيرًا مضادًا للصرف الزراعي و ينصح به آحل لم د ذآل لق

ة  و األسباب في                              تم توضيح الظروف الفعلي م ي ه ل تأثير غير عكوس لنواتج المزارع على مياه الري في عدرا و الغوطة إال أن
ة             آال المنطقتين و لذلك يجب أن تتحرى وزار        ذا التحري أولوي ولى ه ا و أن ي شكلة و ظروفه ة الزراعة عن األسباب الفعلية للم

  .قصوى
  
  التدابير المضادة لمياه الصرف الصناعي) 2(

  
د   , تشكل مياه الصرف الصناعي ثاني األحمال الملوثة بعد الصرف المنزلي         فمياه الصرف غير المعالجة الناتجة عن المعامل ق

ريانات عالية التلوث أو الجريانات الصناعية ذات المستويات العالية من المواد الملوثة قد تسبب تلوث     تحتوي مواد خطرة و الج    
  .العامةالمياه 

  
  . المشكالت المتعلقة بالتلوث الناجم عن الصناعة و التدابير المضادة لها في ظل التطبيق الحاليS8.4.1يوضح الجدول 

  
  لتلوث الناجم عن الصناعة و التدابير المضادة لها في ظل التطبيق الحالي المشكالت المتعلقة باS8.4.1  الجدول 

 المحتويات  البنود
المشكالت المتعلقة 

بمياه الصرف الصحي 
 الصناعي

نظام المراقبة و إدارة 
 البيانات

و إنما . قبل اجراء فريق جايكا لهذه الدراسة لم تكن المراقبة الدورية لنوعية المياه تجرى من قبل
  ت تجرى التحريات التاليةآان
  وزارة الري  

  .بهدف التحري عن التلوث في نهر معين آانت تجرى تحليالت لنوعية الملوثات الصناعية
    وزارة االدارة المحلية و البيئة 

  آانت التحريات عن الملوثات الصناعية تجرى بناء على شكاوى السكان
  وزارة الصناعة   

    مل التي لديها مشكلة في نوعية مياه الصرفتجرى تحريات غير منتظمة للمعا
  .ات التي تطبق القوانينإضافة لما سبق لم تكن النتائج تدار منقبل  المنظم

 
 

و بناء على نتائج تحليل نوعية مياه الصرف  لم يتم الحصول على أثر آاف للتوجيه االداري التوجيه االداري
لصناعي من الواضح أن نوعية مياه الصرف الصناعي ال تحقق المواصفات االخاصة بالجريان 

 .المصرف
 

مياه صرف معاصر 
 الزيتون

آما أن المعالجة ضمن المعمل صعبة بسبب الترآيز  العديد من معاصر الزيتون صغيرة و موسمية
 العادمة غير آفوء و مصدرًا العالي لمياه الصرف و حاليًا اصبح عدد من مواقع تصريف المياه

  للتلوث
 

مياه الصرف من 
 الدباغات

و الكروم تصرف العديد من ) عضوية و غير عضوية(تحتوي مياه الصرف على مواد معلقةعادة 
  المعامل الصغيرة مياهها العادمة إلى نهرأو إلى المجاري العامة دون معالجة

 

المشكالت المتعلقة 
بمياه الصرف الصحي 

 الصناعي

الحمأة التي تحتوي مواد 
  خطرة

 إدارة التخلص من الحمأة التي تحتوي مواد خطرة و يبدو أنه يتم التخلص منها مع الحمأة ال يتم حاليًا
 العادية
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 المحتويات  البنود
نظام المراقبة و إدارة 

 البيانات
. أنشأت وزارة االدارة المحلية و البيئة نظام مراقبة نوعية المياه و يحتوي أضًا الصرف الصناعي

 الذي تقوم به المنظمات األخرى لنظام إدارة البيانات الذي يحوي نتائج تحريات نوعية المياه إضافة
  

تخطيط و انشاء مناطق 
تحتوي مناطق ( صناعية

 )خاصة للدباغات

  تحت االنشاء اآلن أربع مناطق صناعية في حلب و حمص و ريف دمشق و دير الزور
 و أصبح المنطقة الصناعية في عدرا في ريف دمشق فيها منطقة تستخدم حصرًا النشاء الدباغات

باالمكان نقل أماآن الدباغات آما أن منطقة عدرا الصناعية فيها ثالثة محطات معالجة األولى 
للصرف الصناعي في آامل المنطقة و الثانية وحدة لمعالجة الصرف الصحي الناتج عن الدباغات و 

الثالثة وحدة لمعاجة مياه الصرف الصناعي الجريان المعاج في محطة عدرا للمعاجة ينقى في هذه 
  الوحدة و تزود به المعامل في المنطقة الصناعية

 
المعامل األخرى آما ينصح بانشاء المعامل الجديدة في المنطقة ال ينصح بنقل الدباغات فقط بل  

 الصناعية

 

التدابير المضادة في 
 ظل التطبيق الحالي

 نظام المساعدات و المنح
لكلف االنشاء ومنشآت 

المعالجة و االعفاء 
 الضريبي 
 

بناء على معلومات وزارة االدارة المحلية و البيئة التي تتضمن النظر في اعفاءات ضريبية على 
 استيراد مرافق ضبط التلوث بحيث ستصدر بقرار وزاري 

  
و تخفيف االحمال  معالجة مياه الصرف لصناعيآخطة للتشجيع على تحسين ينصح باالجراءات التالية اضافة لما ذآر سابقًا 

   )S8.4.2الجدولانظر ( التلويثية
  

    تدابير مضادة تخص الصرف لصناعيS8.4.2الجدول 

 الجهة االدارية المسؤولة التدابير المضادة  البنود

نظام برك المعالجة مع أسرة التجفيف , ينصح بانشاء محطة معالجة لمعاصر  لزيتون معاصر الزيتون
 آطريقة معالجة و نظام النقل المقترح لمياه الصرف هو النقل بالصهاريجالئم م

  وزارة الصناعة
  )غرفة الصناعة(

  
 

ال ينصح بنقل الدباغات و معامل الطلي الكهرليتي فقط بل المعامل األخرى آما ينصح  الدباغات
 بانشاء المعامل الجديدة في المنطقة الصناعية

  

  وزارة الصناعة
 

التي تحتوي مواد الحمأة 
  خطرة

 وزارة االسكان و التعمير  ينصح بتخطيط و انشاء محطات لمعالجة الحمأة التي تحتوي مواد خطرة

دعم تشريعات  ضبط المصانع ,   لنتائج مراقبة نوعية المياه للصرف الصناعي وفقًا تدعيم التشريعات
  .مواصفات صرف الصناعي المخالفة التي ال تراعي 

رة المحلية و البيئةوزارة االدا

دعم  التوجيهات االدارية للمصانع  ,وفقًا لنتائج مراقبة نوعية المياه للصرف الصناعي دعم  التوجيهات االدارية
 .  المخالفة

 

 وزارة الصناعة

طرح مفهوم مدير ضبط 
 IPCالتلوث الصناعي 
manager 

ن فوري و  لتحسيIPC managerيوصى بطرح مفهوم مدير ضبط التلوث الصناعي 
 فعلي للتوجيه االداري

 وزارة الصناعة

تحديث و توسيع االنتاج 
 2النظيف

تنفيذ االنتاج النظيف في مواقع االنتاج بتوجيه من مدير ضبط التلوث الصناعي مثًال و 
 يتوقع تحسين آبير فيما يخص األحمال التلويثية الصناعية

 وزارة الصناعة

االطراء على المصنع الممتاز 
شطة المميزة و االن
للمنظمات السكانية/للمواطنين

يوصى للحصول على ناتج جيد من مدراء المصانع المسؤولين عن االنشطة المتعلقة 
بالتدابير البيئية بانشاء نظام حوافز و يوصى بهذا الخصوص بمنح اشادة اجتماعية و 

شادة بالنشاط ا"و بشكل مشابه " اشادة و تقدير للمصنع الممتاز"تقديرا للمدير المصنع 
يتوقع للعرفان االجتماعي ان يؤدي إلى تحسن في " منظمة سكانية/المميز لمواطن

 الوعي تجاه البيئة

 & وزارة الصناعة
وزارة االدارة المحلية و البيئة

  8.5طريقة المعالجة مشروحة في الفصل) 1مالحظة 

  8.5االنتاج النظيف مشروح في الفصل ) 2            

  خالصة عن مدير ضبط التلوث الصناعي ) 3            
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في , تتطلب االجراءات المضادة للحفاظ على البيئة المائية معالجة و إدارة المياه العادمة ضمن المصنع •
اليابان يعين مدراء المعمل شخصًا مسؤوال عن ضبط التلوث حيث يتوقع حدوثه آجزء من االلتزام 

المدير المسؤول عن ضبط التلوث في المصنع " الشخص هو و هذا . القانوني للمصنع لضبط التلوث 
طريقة التشغيل ¥مراقبة التشغيل, يتولى هذا المدير المسؤولية عن األنشطة التالية ضمن المصنع". 

  .لمنشآت االنتاج

  تطبيق االنتاج النظيف •

  قياس و تسجيل ظروف استخدام المياه و المياه العادمة •

  التصرف عند الطوارئ •

  ى طريقة التشغيلاالشراف عل •

  استقبال الزوار من الجوار و تقديم التوضيحات الستفساراتهم •

  ابالغ الوآاالت االدارية •

  
    توصيات حول طرق المعالجة الشكالية المياه الصناعية العادمة 8.5
  
  تحري نوعية المياه للمياه العادمة) 1(

  
   الصناعية النتائج الرئيسية التي تتعلق بخصائص المياه الصناعيةبناء على تحليالت نوعية المياه تتم التحريات للمياه العادمة

  :هي آالتالي

  في الجريان من معاصر الزيتون و معامل (BOD)يالحظ بشكل خاص  المستوى العالي من التلوث العضوي   •
و (اللحومو في حالة معامل الورق و معاجة ,  او أآثر 10000) mg¥l ( في هذه BODالبيرة و يقارب المستوى من 

 يضاف إلى ذلك المعامل التي تنتج 2000mg/lو معامل الخميرة فعندها يقارب هذا المستوى )يتضمن ذلك المسالخ
تتضمن )  mg¥l 800( يفوق العايير المحددة في المواصفات BODصرفًا إلى المجاري العامة  بمستوى من 

  .يوتالدباغات معامل معالجة الحليب و األلبان و معامل تكرير الز

في الجريانات من معاصر الزيتون و الدباغات و معامل ) NH4-N(تتواجد التراآيز المرتفعة من نتروجين األمونيا  •
 آم أن NH4-N من mg¥l 200الخميرة و يالحظ  في المياه العادمة من ههذه المعامل احتواؤها على أآثر من 

وق المعايير المنصوص عليها في  تفNH4-Nالمعامل التي تصرف مياهًا عادمة ذات تراآيز من 
  .هي معامل النسيج و تكرير الزيوت الغذائية و معامل األلمنيوم) NH4-N من  100mg¥l(المواصفات

و يمكن الحكم أن معدل % 44من نتائج المسح االستبياني يتضح أن ترآيب مرافق معالجة في المصانع المستهدفة هو  •
 .الترآيب غير آاف

  
  المعالجة للياه العادمة الصناعية ذات الشكالت و الظروف الخاصة توصيات حول طرق ) 2(

الجدول انظر (توصف طرق و نظام  المعالجة استنادًا إلى المعلومات الناتجة عن المسح الحقلي و تحريات نوعية المياه 
S8.5.1(  
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  الظروف الخاصةياه العادمة الصناعية ذات الشكالت و متوصيات حول طرق المعالجة لل   S8.5.1الجدول 
 توصيات حول طريقة المعالجة والنظام الظروف و الشكالت الخاصة نوع الصناعة
 معامل صغيرة الحجم •  معاصر زيتون

 موسمية التشغيل •
 مياه صرف عالية الترآيز •
 حجم صغير للمياه العادمة •

ه نظام برك المعالجة مع أسرة التجفيف مالئم آطريقة معالجة و نظام النقل المقترح لميا
 الصرف هو النقل بالصهاريج  يقترح انشاء محطة معالجة مشترآة

 
  

 معامل آبيرة الحجم • السكر
 تشغيل موسمي •
نوعان من مياه الصرف مياه  •

و )صرف سائل(الغسيل
 صرف متصلب

 بطريقةيعالج الصرف السائل , تقسم مياه الصرف إلى صرف سائل و صرف متصلب
المتصلب بنظام البرك و أسرة التجفيف مثل الترسيب و برك األآسدة و يعالج الصرف 

الصرف المتصلب يحوي ترآيزًا عاليًا من االلمياه ( الصرف من معاصر الزيتون
  )العادمة العضوية من عمليات تكرير السكر

 معامل صغيرة الحجم • الدباغات
مياه الصرف الصحي تحوي  •

معلقات عضوية و غير 
 عضويةو أمالح الكروم

  ترشيح طريقة ال وإضافة  ، ترسيب، تخثيرPHيقترح غربال،  ضبط 

ينصح بنقل الدباغات الصغيرة إلى المناطق الصناعية و التفكير بالتخلص من الحمأة 

 الحاوية على الكروم

مياه الصرف الصحي تحوي  • الطلي الكهربائي
 مواد خطرة

 

توصيات المعالجة هي التخثير و الترشيح من الضروري إضافة االدمصاص بالتخليب 
  .او ايون  ) Resin(بواسطة راتنج

  
ي لكل نوع من الضروري تصنيف أنواع مياه الصرف الصناعي لمعامل الطلي الكهربائ

ينصح ان تنقل معامل الطلي الكهربائي الصغيرة إلى المناطق . من التغطية و المعالجة
  .الصناعية

  

  
  )صناعيتخفيض األحمال التلویثية في مياه الصرف ال(اإلنتاج النظيف ) 3(

  
  :تخفيض األحمال التلويثية في مياه الصرف الصناعيجدًا في التالية فعالة الثالثة تعد البنود آمقدمة إلى اإلنتاج النظيف، 

  .تكوين صفيحة التدفق السالب     حيث تتم السيطرة على نوعية و آمية المياه العادمة •

ة التدفق السالب يتم اختيار نظام التجميع المالئم للمياه بناء على صفيح:   فصل المكونات/فصل أنواع المياه العادمة •
  .العادمة و طريقة المعالجة

 .الغسيل متعدد المراحل يمكن أن يخفف  حجم المياه العادمة و الحمل التلويثي:     طقرق الغسيل متعدد المراحل •

  )S8.5.2 الجدول انظر(موضحة أدناه " اإلنتاج النظيف"إن المحتويات واألمثلة عن 
  

   لمحة عامة عن اإلنتاج النظيفS8.5.2الجدول 
  .آمية مياه الصرف واألحمال الملوثة من آل عملية يتم عرضها وفقًا لتدفق العملية اإلنتاجية إنشاء قائمة تدفق سلبية

  .إن نسبة آمية الملوثات ونسبة التأثير في آل عملية يمكن حسابها من هذه األرقام
أثير األآبر هي عملية إنتاجية تؤخذ بعين االعتبار في نظام المعالجة، ولهذه العملية التي لها نسبة الت
 .العملية األولوية القصوى

  تخفيض مياه الصرف ومنشآت المعالجة البسيطة بتغيير المواد األولية تغيير المواد األولية
 التغيير إلى ملوثات منخفضة -
 التغيير إلى المواد ذا تالخطورة المنخفضة -
 إلى االنحالل البيولوجي العاليالتغيير  -
 الملوثات العضوية المنخفضة/التغيير إلى التلوث -

إدارة وتحسين وتغيير المعدات 
 واألدوات

  الملوث/تقسيم نظام التصريف حسب الترآيز -
 )المسح، الغسيل بالرش، الغسيل بالبخار، الغسيل متعدد المراحل(تحسين طريقة الغسيل  -
 .ضمنع وقوع السوائل على األر -

 .قائمة التدفق السلبية، يتم تحسين العملية اإلنتاجية باألخذ بعين االعتبار تخفيض مياه الصرفاعتمادًا على  تغيير العملية اإلنتاجية
 

فحص إعادة استخدام مياه الصرف منخفضة الترآيز واستعادة المواد األولية والمواد المهمة من مياه  إعادة التدوير
 .الصرف المرآزة

 معالجة أخرى بدون طرق
  التدفق

  :يتم األخذ بالحسبان تطبيق طرق التشغيل التالية
 التجفيف -
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 حرق مياه الصرف السميكة - 
 األآسدة الرطبة -

  
     وضع الخطة الرئيسية لتطویر الصرف الصحي9الفصل 

  
  منشآت الصرف الصحي المقترحة 9.1
  

 المخطط التوجيهي اعتمادًا على تقصيات جادة للمنشآت لسبع مناطق محددة فيمنشآت الصرف من جايكا اقترح فريق الدراسة 
الحالية، وللظروف الطبوغرافية وتوفر أراض إنشاء وحدات معالجة الصرف الصحي ومهارات التشغيل والصيانة المتوفرة 

  .الجةتمتد المجمعات من نقاط التصريف الحالية و حتى محطات المع. S9.1وتظهر المنشآت المقترحة في الجدول . محليًا
  

   خالصة لمنشآت الصرف المقترحة 19.1S.  الجدول
  مالحظات  الكمية  المنشآت البنود  مناطق الخطة

   2025في  2,800   التلوث
  ) اليوم/3م(المعدل اليومي  1,833   مياه الصرف

 D 250 2,700 m No.1DP – No.1 STP مجرور صلنفة
  D 250 1,600 m No.3DP – No.2 STP 
  D 250 3,600 m No.6DP – No.3 STP 
  D 100 500 m No.5 DP 
  D 100 500 m No.8 DP 
 m3/min 2 No.5,8 DP 0.5 محطة ضخ 
 STP 610 الجريان الداخل m3/day×3 STPs 3  
الطريقة الملحقة المدمجة  طريقة المعالجة  

  فرعيًا
 

  ha × 3 0.1 مساحة الموقع  
  2025في  82,500  التعداد السكاني
 )اليوم/3م(المعدل اليومي  19,556  مياه الصرف

 من طيرو D 250 1,800 m األنابيب
 من خربة سناسل D 250 1,300 m المرحلة األولى

 D 250 1,600 m من الناجور 
 D 300 580 m الجاذبية 
 D 250 140 m الضغط 
 D 300 550 m الضغط 
 D 400770 m الضغط 
 D 5001,820 m الضغط 
 D 6002,310 m الضغط 

 الضغط D 250140 m المرحلة الثانية
 D 300550 m الضغط 
 D 400770 m الضغط 
 D 5001,820 m الضغط 

   طرطوس/بانياس

 D 6002,310 m الضغط 
 )المرحلة األولى، المرحلة الثانية( m3/min 4×2 3.0 مضخة حفرة تفتيش  طرطوس/بانياس

  1.0 m3/min 5×2 )المرحلة األولى، المرحلة الثانية( 
  m3/day 19,556 الجريان الداخل محطة معالجة الصرف 
  Oxidation Ditch طريقة المعالجة  
  ha 5.1 مساحة الموقع  
  2025في  117,100   التعداد السكاني 
  )اليوم/3م(المعدل اليومي  15,300   مياه الصرف 

  D 400 3,500m مجرور الميادين
  D 800 1,000m  دير الزور

 m3/min  2 set (1 set is Stand by) 3.0 محطة ضخ 
  m3/day 15,300 الجريان الداخل محطة معالجة الصرف 
  Oxidation Ditch طريقة المعالجة  
  ha 5.9 مساحة الموقع  
 2025في  34,500  التعداد السكاني 
 )اليوم/3م(مي المعدل اليو 4,518  مياه الصرف 

 D 500 100 m diversion device –STP مجرور المالكية
 m3/day 4,518 الجريان الداخل محطة معالجة الصرف  الحسكة
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  مالحظات  الكمية  المنشآت البنود  مناطق الخطة
  Oxidation Ditch طريقة المعالجة 
  ha 2.6 مساحة الموقع 

 2025 في  115,600  التعداد السكاني 
 )ومالي/3م(المعدل اليومي  17,889  مياه الصرف 

 D 500 100 m No.3 – STP مجرور الثورة
 D 600 1,300 m No.2,3 – STP  الرقة

 m3/day 17,889 الجريان الداخل 
 األرض الرطبة المنشأة طريقة المعالجة 
 

 محطة معالجة الصرف

  ha 2.4 مساحة الموقع
 2025 في 30,500  التعداد السكاني 
 )اليوم/3م(ي المعدل اليوم 3,994  مياه الصرف 

  D 400 5,800 m  المجرور مزيريب
  D 500 4,000 m  درعا

 m3/day 3,994 الجريان الداخل 
 األرض الرطبة المنشأة طريقة المعالجة 
 

 محطة معالجة الصرف

  ha 4.9 مساحة الموقع
 2025 في 53,500  التعداد السكاني 
 )ماليو/3م(المعدل اليومي  22,201  مياه الصرف 

 D 800 100 m diversion device –STP المجرور /الزبداني
 m3/day 22,201 الجريان الداخل محطة معالجة الصرف ريف دمشق

  Oxidation Ditch طريقة المعالجة  
  ha 5.5 مساحة الموقع  

  نقطة التصريف: DP، )مم( القطر D: مالحظة

  
 طرق المعالجة و التشریعات األساسية للجریان 9.2

  
 يبين الطرق المقترحة لمعالجة الصرف الصحي والحمأة والمستخدمة في آل محطة معالجة للصرف في S9.2الجدول 

تم أيضًا بيان المواصفات السورية للدفق وفق أنواع هيئات استالم المياه واستخدامات مياه الصرف . المناطق المستهدفة السبع
  . المعالجة

  
   األساسية للجریانلمقترحة والتشریعات ا   طرق المعالجة.S.9.2.الجدول

الحدود العليا المسموح بصرفها إلى 
 المخلفات السائلة

منطقة الخطة 
 األساسية

 
 حاالت محطات الضخ و طرق معالجة مياه الصرف

 
 طرق معالجة الحمأة

BOD SS NH3-N No3-N 

  صلنفة الطرح إلى نهر
  الالذقية/

و المياه  محطات معالجة تتوزع في منطقة جبلية سياحيةو3
و ستصل إلى سدين يبعدان  المعالجة ستطرح إلى  الوادي

سعة آل منهما   عن صلنفة  السدان غير ملوثين28 و 20
500 m3/d بطريقة النمو المتصل المغمور والتي تطبق 
في اليابان بالمنشآت  في الموقع والتحتاج تشغيل و صيانة 

 الطريقة يوميًا و يكتفى بالتشغيل و الصيانة األسبوعية هي
 المقترحة

طبقة الحمأة المكشوطة  من الغشاء 
الحيوي سترسل إلى الالذقية 
 50 5 4030 بالصهاريج

بما أن أرض محطات المعالجة ستحول إلى االستحدامات  بانياس الطرح إلىالبحر
العمرانية  فإن حفر األآسدة  ذات الصيانة و التشغيل 

 رائحة مزعجة  األسهل  و دون خزان  ترسيب الذي ينتج
 هي الطريقة المقترحة 

يجب التغلب على مشكلة الرائحة  
سيتم اقتراح طريقة التكثيف 
 50 10 6060 الميكانيكي و التجفيف  ميكانيكيًا

 الطرح إلى نهرتملك المحطة مساحة آافية من تتوضع محطة المعالجة في أرض زراعية  عامة    الميادين
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الحدود العليا المسموح بصرفها إلى 
 المخلفات السائلة

منطقة الخطة 
 األساسية

 
 حاالت محطات الضخ و طرق معالجة مياه الصرف

 
 طرق معالجة الحمأة

BOD SS NH3-N No3-N 

 الستقبال المياه يوجد مسطح مائي في  وسط المزرعة ذو
فإن حفر األآسدة  ذات الصيانة و سعة بيئية آبيرة ؛ 

 هي المقترحة    التشغيل األسهل

األرض إال أن الحمأة ال يمكن تكثيفها 
بفعل الجاذبية لذا يقترح التكثيف 
 الميكانيكي وأسرة التجفيف

4030 5 50 

ري القطن/ الطرح إلى نهر بب األراضي الشاسعة  غير أن حفر آل الطرق ممكنة بس المالكية 
األآسدة هي المقترحة لتحقيقها مواصات  الجريان و 
الحفاظ على الموارد المائية و سهولة التشغيل و الصيانة  و 
  إعادة  استخدام الري

تملك المحطة مساحة آافية من 
األرض إال أن الحمأة ال يمكن تكثيفها 
بفعل الجاذبية لذا يقترح التكثيف 

نيكي وأسرة التجفيفالميكا  4030 5 50 

 آم  سيقترح طريقة 2يوجد أسرة قصب يبلغ طولها حوالي  الثورة الطرح إلى نهر
سيتم ترآيب منشآت معالجة أولية  و . األرض الرطبة

خزان ترسيب أولي لتدعم أسرة القصب  وذلك لمواآبة 
  النمو السكاني المتوقع

جفيف و التكثيف بالحصى و أسرة ت
مع ان  الحمأة ,هي طريقة اقتصادية
 50 5 4030  الناتجة غير مهضومة

مصدر التلوث المائي . محطة المعالجة في ملكية خاصة  مزيريب الطرح إلى نهر
غير ظاهر  الطريقة المقترحة هي طريقة األرض ا ) بئر(

الرطبة  لتطوير البيئة المائية للجسم المائي  و تخفيف 
اديةالكلف الم  

 نفس ما سبق

4030 5 50 

/ /الري  هكتار في وسط 5المحطة في أرض عامة  مساحتها  الزبداني الطرح إلى نهر 
مزرعة  أحواض األآسدة هي الطريقة المقترحة  لتخفيض 
مرآبات  اآلزوت  في حوض نهر بردى و الري و سهولة 
 التشغيل و الصيانة

نظرًا لمشكلة الرائحة المساحة غير 
 تجفيف لذا ال بد من آافية ألسرة

التجفيف الميكانيكي هي الطريقة 
 المقترحة 

3030 3 20 

  
 معایير التصميم و المرافق األساسية 9.3

   
  . معايير التصميم، واألبعاد اإلنشائية للمرافق األساسية وخصائص المعدات الرئيسيةS9.3الجدول يظهر 

  و المرافق األساسيةمعایير التصميم   S9.3الجدول 
 الزبداني مزيريب  الثورة المالكية   الميادين بانياس   صلنفة  

m3/d) 1,83319,55615,3004,51817,8893,99422,201متوسط التدفق
3,54837,85129,6108,74434,6257,73042,970 (m3/d)الساعي األعظمي

 kgDS/d 2244,4013,7871,1192,3615275,495  الحمأة
m3/d 2.722.09.52.85.91.327.5  الحمأة

 80 60 60 60 60 80 92 %محتوى الرطوبة
No. of STP 3111111

النمو المتصل  طريقة المعالجة
 المغمور

OD OD OD األرض الرطبةاألرض الرطبةOD 

 Each 1-1×1m2-1.5×7m 2-1.4×6m 1-1.3×4.0m 2-1.3×7.5m 1-0.9×5m 2-1.6×8m (No.-w*L) حجرة الغربلة  

معدات القدرة 
(No.-D*power) 

- - 5-φ200mm 
×11kw 

3-φ150mm 
×3.7kw 

5-φ250mm 
×11kw 

3-φ150mm 
×5.5kw 

5-φ250mm 
×15kw 

  φ10 2-φ6.5ｍ-4 خزان الترسيب  األولي
  21ｍ×37m-24  أسرة القصب

(No.-W*L*H) المفاعل  Each 
2-5.5×12 
×5m 

12-4.5  
×140× 3.0m/ 
high rate 

8-4.5 
×140×3.0m/
high rate 

4-4.5 
×140×3.0m 

  10-5.5 ×150 
×5m 
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 الزبداني مزيريب  الثورة المالكية   الميادين بانياس   صلنفة  

 Each خزان الترسيب النهائي
2-5.5×3m 

8-φ18m 8-φ15m 4-φ11m   8-φ18m 

 قناة تعقيم
(No.-W*L*H) 

Each 
1-φ0.9m 

2-2×24×2.1m 2-2×21×1.9
m 

1-0.9×3.5×0.
8m (UV) 

  3-1.5×3.5×0.
8m (UV) 

 مكثف الجاذبية
(No-kg/d) 

2-5.0×5.0     2-6.0×6.0 

 المكثف الميكانيكي
(No-kg/d) 

 2-1,893  1-1,119     

 المجفف الميكانيكي
(No-kg/d) 

2-2,201   2-2,747 

 قسم التجفيف
(No.-W×L) 

24-15×43m 8-15×38m 20-15×32m 8-12×22m  

مساحة األرض المطلوبة 
（ha） 

 5.5 4.9 0.15.15.92.62.4 آل

 عامة خاصة عامة عامة عامة خاصة خاصة/عامة ملكية األرض

 المواصفة اليابانية لنظام الصرف الصحي بالنسبة لمحتوى رطوبة الحمأة: المصدر

  
  

   التقدیرات األولية للكلفة وخطة التنفيذ10الفصل 

   : تقدیرات الكلفة المرتبطة بالمشاریع10.1
 
  آلفة المشروع) 1(

  تشمل آلفة المشروع البنود التالية للكلفة
  آلفة االنشاء و البناء •
  )و التعويضات(آلفة الحصول على األرض •
  آلفة الخدمات الهندسية •
  آلفة االدارة الحكومية •
  آلفة التطوير التنظيمي •
  الطوارئ المادية •
  طوارئ للسعر •

  
  
  و الصيانة آلف التشغيل) 2(

  
  بأنها البنود التاليةالكلف السنوية للتشغيل و الصيانةتقدر 

  الكلف الجارية لمحطة معالجة مياه الصرف و محطة الضخ •
  الكلف الجارية لألنابيب •
  آلفة قاعدة البيانات •
  آلف أخرى •

  
  الجدول الزمني للتنفيذ) 3(

  :يستند وضع جدول لالستثمار و التنفيذ إلى االفتراضات التالية
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  2025~2008                                                   مدة المشروع  

  2010~2009المدة التحضيرية لالنشاء                                       
  )بناء على حجم المشروع(2013~ 2011مرحلة االنشاء                                                    

  2025~ 2014   مرحلة التشغيل و الصيانة                                   

  .لكل مشروعخالصة لتقديرات الكلفة  S10.1.7 وحتى S.10.1.1.توضح الجداول من 
  

  )صلنفة(الالذقية ) 1(
  مكونات المشروع

  )اليوم/3 مQ = 1,830اليوم بالموقع، اإلجمالي /3 مQ = 610( مواقع 3  محطة معالجة الصرف الصحي
  )طريقة النمو المتصل المغمور(      

PS:       موقعين)Q = 0.5الدقيقة/3 م(  
   م7,900   مم 250القطر     ):المجرور(األنابيب 

   م1,000   مم100القطر       
  

   آلفة المشروع لـ صلنفةS10.1.1الجدول 
 (103SP) الكلفة بند الكلفة

 آلفة اإلنشاء
 محطة المعالجة . 1
  2 . PS  
 األنابيب .3 

 إجمالي آلفة اإلنشاء

84,504
25,700
1,340
111,544

 آلفة شراء األرض
 الكلفة الهندسية

 آلفة إدارة الدولة
 آلفة تطوير التنظيم

   آلفة احتياطية للطوارئ المادية
اإلجمالي الفرعي

1,000
11,154
5,577
3,347
11,154
32,232

33,651 مبلغ الطوارئ
143,776 )باستثناء مبلغ الطوارئ(اإلجمالي 
177,427 اإلجمالي

  

  )بانياس(طرطوس ) 2(
  مكونات المشروع

  ، موقع واحد)ODطريقة (اليوم /3 مQ = 19,560  محطة معالجة الصرف الصحي
PS:      8 مواقع )Q = 3.0الدقيقة/3 م(  

  )الدقيقة/3 مQ = 1.0( مواقع 10      
   م4,620   مم 600القطر     ):المجرور(األنابيب 

   م3,640   مم500القطر       
   م1,540   مم400القطر       
  م1,680  م م300القطر       
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   م4,980   مم250القطر       
  

  بانياس آلفة المشروع لـ S10.1.2الجدول 
 (103SP) الكلفة بند الكلفة

 آلفة اإلنشاء
 محطة المعالجة . 1
  2 . PS  
 األنابيب .3 

 إجمالي آلفة اإلنشاء

462,954
14,700
86,550
564,204

 آلفة شراء األرض
 الكلفة الهندسية

 آلفة إدارة الدولة
 آلفة تطوير التنظيم

   آلفة احتياطية للطوارئ المادية
اإلجمالي الفرعي

127,500
65,420
28,210
16,927
56,420
285,477

211,007 مبلغ الطوارئ
849,681 )باستثناء مبلغ الطوارئ(اإلجمالي 
1,060,688 اإلجمالي

 

  )ميادینال (دیر الزور) 3(
  مكونات المشروع

  ، موقع واحد)ODطريقة (اليوم /3 مQ = 15,300  صحيمحطة معالجة الصرف ال
PS:      موقعين) Q = 3.0الدقيقة/3 م(  

   م1,000   مم 800القطر     ):المجرور(األنابيب 
   م3,500   مم400القطر       

  
  الميادین آلفة المشروع لـ S10.1.3الجدول 

 (103SP) الكلفة بند الكلفة
 آلفة اإلنشاء

 محطة المعالجة . 1
  2 . PS  
 األنابيب .3 

 إجمالي آلفة اإلنشاء

295,200
2,000
28,250
325,450

 آلفة شراء األرض
 الكلفة الهندسية

 آلفة إدارة الدولة
 آلفة تطوير التنظيم

   آلفة احتياطية للطوارئ المادية
اإلجمالي الفرعي

-
32,545
16,273
9,763
32,545
91,126

113,248 مبلغ الطوارئ
416,576 )ء مبلغ الطوارئباستثنا(اإلجمالي 
529,824 اإلجمالي

 

  )المالكية (الحسكة) 4(
  مكونات المشروع

  ، موقع واحد)ODطريقة (اليوم /3 مQ = 4,520  محطة معالجة الصرف الصحي
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   م100   مم 500القطر     ):المجرور(األنابيب 
  

  المالكية آلفة المشروع لـ S10.1.4الجدول 
 (103SP) الكلفة بند الكلفة

 لفة اإلنشاءآ
 محطة المعالجة . 1
  2 . PS  
 األنابيب .3 

 إجمالي آلفة اإلنشاء

117,330
-
600
117,930

 آلفة شراء األرض
 الكلفة الهندسية

 آلفة إدارة الدولة
 آلفة تطوير التنظيم

   آلفة احتياطية للطوارئ المادية
اإلجمالي الفرعي

-
11,793
5,897
3,537
11,793
33,020

41,068 طوارئمبلغ ال
150,950 )باستثناء مبلغ الطوارئ(اإلجمالي 
192,018 اإلجمالي

 

  )الثورة (الرقة) 5(
  مكونات المشروع

  ، موقع واحد)األرض الرطبةطريقة (اليوم /3 مQ = 17,890  محطة معالجة الصرف الصحي
   م1,300   مم 600القطر     ):المجرور(األنابيب 

   م100   مم500القطر       
  

  الثورة آلفة المشروع لـ S10.1.5ل الجدو
 (103SP) الكلفة بند الكلفة

 آلفة اإلنشاء
 محطة المعالجة . 1
  2 . PS  
 األنابيب .3 

 إجمالي آلفة اإلنشاء

182,485
-
11,000
193,485

 آلفة شراء األرض
 الكلفة الهندسية

 آلفة إدارة الدولة
 آلفة تطوير التنظيم

   ديةآلفة احتياطية للطوارئ الما
اإلجمالي الفرعي

-
19,348
9,674
5,806
19,348
54,176

67,889 مبلغ الطوارئ
247,661 )باستثناء مبلغ الطوارئ(اإلجمالي 
315,550 اإلجمالي

 

  )مزیریب (درعا) 6(
  مكونات المشروع

  ، موقع واحد)األرض الرطبةطريقة (اليوم /3 مQ = 3,990  محطة معالجة الصرف الصحي
   م4,000   مم 500القطر     ):المجرور(األنابيب 
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   م5,800   مم400القطر       
  

  مزیریب آلفة المشروع لـ S10.2.6الجدول 
 (103SP) الكلفة بند الكلفة

 آلفة اإلنشاء
 محطة المعالجة . 1
  2 . PS  
 األنابيب .3 

 إجمالي آلفة اإلنشاء

58,636
-
50,100
108,736

 آلفة شراء األرض
 الكلفة الهندسية

 آلفة إدارة الدولة
 آلفة تطوير التنظيم

   آلفة احتياطية للطوارئ المادية
اإلجمالي الفرعي

24,500
10,874
5,437
3,263
10,874
54,946

35,107 مبلغ الطوارئ
163,682 )باستثناء مبلغ الطوارئ(اإلجمالي 
198,789 اإلجمالي

 

  )الزبداني (ریف دمشق) 7(
  مكونات المشروع

  ، موقع واحد)ODطريقة (اليوم /3 مQ = 22,200  ة الصرف الصحيمحطة معالج
   م100   مم 800القطر     ):المجرور(األنابيب 

  
  الزبداني آلفة المشروع لـ S10.1.7الجدول 

 (103SP) الكلفة بند الكلفة
 آلفة اإلنشاء

 1 *محطة المعالجة . 1
  2 . PS  
 األنابيب .3 

 إجمالي آلفة اإلنشاء

509,300
-
1,250
510,550

 آلفة شراء األرض
 الكلفة الهندسية

 آلفة إدارة الدولة
 آلفة تطوير التنظيم

   آلفة احتياطية للطوارئ المادية
اإلجمالي الفرعي

-
51,055
25,527
15,316
51,055
142,953

127,523 مبلغ الطوارئ
653,503 )باستثناء مبلغ الطوارئ(اإلجمالي 
781,026 اإلجمالي

  .تتضمن آلفة اإلزالة للمنشآت الموجودة وآلفة تسوية مستوى األرضال : 1*
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  البنية التنظيمية لتنفيذ و تشغيل و صيانة نظام الصرف الصحي 10.2

  :يمكن تقسيم فترة حياة المشروع إلى المراحل التالية

  .طور تشكيل المشروع •

  .)تتضمن مرحلة التحضير، ما قبل اإلنشاء، اإلنشاء(طور تنفيذ المشروع  •

  .طور التشغيل والصيانة •

دة             من جايكا   ينصح فريق الدراسة     ل وزارة واح ا من قب ثالً    . بأن تضبط األطوار جميعه ر م ويجب أن  . وزارة اإلسكان والتعمي
وطني        ى المستوى ال . ترآز الوزارة المرآزية على اإلشراف على أداء القطاع وعلى تشكيل المشروع عبر وضع األولويات عل

  .1984 لعام 14شروع يجب أن يدار من قبل المؤسسة والشرآة على الترتيب وفقًا للمرسوم الوزاري رقم تنفيذ وتشغيل الم

شكل   وفي الخالصة، يوضح     صيانة لنظام الصرف الصحي                  S10.1ال شغيل وال ذ والت ة للتنفي ة التنظيمي وجزًا للبني راح    . م م اقت ت
 مجلس المدينة ليكونوا أعضاء في الهيئة التوجيهية         و المحافظة و   MHC,MALE,SPC,GCEC: ممثلين عن الجهات التالية   

  في محافظة الالذقية فقط وعلى المحافظات الست األخرى أن تشكل هيئات مماثلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  . هيكلية تنظيمية مقترحة لتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع الصرف الصحيS10.1لالشك
  

  
 

(Project Implementation)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Operation and Maintenance)
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Project Management 

Unit 
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ng & 
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mainte
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Project 

Consultant for Engineering and Procurement
 
Basic & detailed design, preparation of 
tender documents, procurement of goods and 
services, construction supervision, financial 
management and handing-over of the 
facilities 

Technical Assistance Team (Proposed) 
 
Uplift of the project management capacity, 
strengthening of the facility planning capacity, 
capacity building of personnel in the Sewerage 
Company for the O&M of constructed STPs, etc. 
 

Sewerage Company 
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Managemen
t 

Treatment 
plant 
 

Pumping 
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  : برنامج المساعدة اليابانية المقترح10.3

ى األردن و       ً وفقا ة إل للمعلومات التي قدمها مدير قسم االتدريب في وزارة االسكانن فقد قاموا بإرسال آادرهم  في بعثات خارجي
و هم يخططون لتعيين هذا الكادر في  مرآز تدريب محطة عدرا          . ألمانيا و مصر و تونس لحضور حلقات نقل المعرفة التقنية           

, آما لديهم خطة مستقبلية لبناء مرآز تدريب آخر في محطة حماه      .  التدريب على أداء العمل    ليقوموا بتدريب آوادر أخرى حول    
  .إال أن هذه الكوادر التي تم إرسالها عادت للتو للعمل في مكاتبهم دونما أي اآتساب للتقنية

صدد       و حتى اآلن لم يحرز برنامج تدريب وزارة االسكان و التعمير نتائج ملحوظة و ال يتوقع أن يحد                  ذا ال , ث تطور آبير في ه
  . و ألنهم ال يملكون أية آوادر مؤهلة فهم بحاجة للمساعدات األجنبية في هذا المجال

ا        اون                     ODAباستثناء القروض الثنائية التي تمنحه اون والتع الين منحة التع ى مج ة الموجودة إل ساعدة الياباني رامج الم سم ب ، تق
  . ليكون مساعدة مالئمة مبنية على االعتبارات آنفة الذآرJICAع التعاون الفني لـ ضمن هذه البرامج تم اقتراح مشرو .الفني

  

  : اسم المشروع-1

  .مشروع تطوير إدارة محطات معالجة الصرف الصحي في الجمهورية العربية السورية

  : الخلفية واألهداف-2

اة مع       تتم معالجة الصرف الصحي في سوريا في أربعة مدن رئيسية ذات أآبر تعداد س     ب، حمص، وحم كاني وهي دمشق، حل
المناطق األخرى غير مجهزة بمرافق معالجة مع وجود شبكات مجاري           . بعض محطات المعالجة الصغيرة في المناطق الريفية      

ة    اه الجوفي ار والمي ار والبح ة آاألنه اه العام ي المي ة تطرح ف ر المعالج صحي غي صرف ال اه ال شروط . ومي سببة أضرارًا لل م
شكلة                        .  والصحية والبيئة  المعيشية م هو م شكل مالئ ر معالجة ب اه صرف غي آما أن تدهور نوعية المياه الجوفية بسبب طرح مي
ا يوضح                           .حديثة اقص آم اطي يتن إن حجم التخزين االحتي ة ف اه الجوفي ة المي شكلة نوعي شكل   و إضافة لم ر     3.4.4ال  في التقري

ار   لالستعمال غير المالئم آالتساألساسي و يعود ذلك    ديل األنابيب    . رب من أنابيب التغذية و الحفر غير القانوني لآلب ينبغي تب
  .بصورة منتظمة و تطبيق القانون بحق المخالفين فورًا

ة                         بالد أصبح سياسة وطني وبهدف رفع سوية نوعية الحياة واألداء البيئي فإن تطوير أنظمة الصرف الصحي في جميع أنحاء ال
ة               تضمنتها الخطة الخمسية الع    ي اإلسكان واإلدارة المحلي شكل أساسي وزارت من الجدير تحسين       .اشرة ويتصدى لهذا الهدف ب

ذ      . أنظمة الصرف الصحي وهذا سيسهم بضبط تلوث المياه واالستخدام الفعال لموارد المياه     دعم التنفي ذا المشروع يهدف ل إن ه
  .الفعال لمثل هذه األعمال في الصرف الصحي في سوريا

  :ساعدة محتوى الم-3

شكل            ي ال تعمل ب ينفذ المشروع في محطة عدرا الت بهدف تطوير ظروف التشغيل في محطات معالجة الصرف في سوريا، س
وجيهي    وى المشروع إصالح       . مرض، آمشروع ت شطة                 / سيتضمن محت د، وتطوير أن شكل جي ي ال تعمل ب تطوير المرافق الت

شغي ة للت داد األدل ق، إع ذه المراف صيانة له شغيل وال اقم الت دريب لط ة للت تراطات الالزم ة، واالش صيانة لمحطات المعالج ل وال
ة في                 .العاملين المرتبط بهذه األنشطة    شطة الفعلي محتوى األدلة والتدريب سيتضمن المعرفة العملية التي يحصل عليها عبر األن

صمي     . محطة عدرا، بحيث يمكن تطبيقها في محطات أخرى مستقبالً         ى         آما سيتضمن نقل الخبرة ت م وتخطيط المرافق إضافة إل
تقنيات التشغيل والصيانة، بحيث يستوعب الطاقم السوري في أعمال الصرف الصحي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التشغيل            
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  .والصيانة

  : المدة المتوقعة للمساعدة-4
  ).ثالثة سنوات (2012 وحتى نيسان 2009من نيسان 

  : الجانب السوري-5
  .(DSDC)ق شرآة الصرف الصحي بدمش

  : موقع المشروع-6
  .محطة عدرا

  : تعيين الخبرات-7
  .اختصاصي بمعالجة مياه الصرف/  مدير للفريق-1
  ).ميكانيكيًا( اختصاصي تشغيل وصيانة -2
  ز)إلكترونيًا( اختصاصي تشغيل وصيانة -3
  . اختصاصي نوعية مياه-4
  ).مدنيًا( اختصاصي تخطيط مرافق -5
  ).ميكانيكيًا، آهربائيًا( اختصاصي تخطيط مرافق -6

  :يدة الجهة المستف-8
  . مليون مواطن يعتمدون على محطة عدرا1.5وبشكل غير مباشر . (DSDC) فرد من طاقم 800بشكل مباشر 

  : طریقة التدریب ومحتویاته-9
  :(OJT) التدريب على العمل -1

شغيل في محطة المعالجة،                 صيانة والت شاملة لل شطة ال ى األن ى       وهذا يتضمن عل شغيل إل صيانة والت راء تعليمات ال ينقل الخب س
  .الطاقم العامل في الصيانة والتشغيل عبر العمل اليومي

a . ،األمور العامة  
b . ،التجديد واإلصالح  
c . ،اآتشاف مشاآل مرافق المعالجة  
d . ،المعدات اإللكترونية للتشغيل والصيانة  
e .ضبط نوعية المياه.  
  :يس التدريب في غرفة التدر-2

راء               يجب أن يعد الخبراء قبل البدء بالتدريس عدة تدريب، يجب أن يتألف التدريب أربع دورات والتدريب لكل دورة سيقدم الخب
  :وقد اقترح المنهاج التالي للتدريب في غرفة الدرس. ما يلي دوريًا وعلى مدى فترة تنفيذ المشروع

a .تخطيط وتصميم مواقع المعالجة.  
b .الميكانيكية والكهربائيةتخطيط المعدات .  
c .تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي.  
d .ضبط نوعية المياه.  

  : البرنامج الزمني للمشروع-10

  . جدوًال زمنيًا مقترحًا لتنفيذ المشروعS10.8الجدول يوضح 
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    الجدول الزمني المقترح للتنفيذ.S10.8الجدول 
FY 

2009 
FY 

2010 
FY 

2011 
FY 

2012
 

 البنود و وصفها
� � � � � � � � � � � � � 

               التدريب في مكان العمل-1
 a. األمور العامة              
 b. اإلصالح والتجديد               
 c. اآتشاف األعطال              

 d.  تشغيل وصيانة المعدات
 الكهربائية

             

 e. ضبط نوعية المياه              
              التدريب في الصف .2

              عداد وسائل التدريبإ 

a .،تخطيط وتصميم المحطات              

 b.  . تخطيط المعدات آهربائيًا
  وميكانيكيًا

             

 c. ،تشغيل وصيانة المحطات              
 d. ضبط نوعية المياه              

              . تقييم ومراجعة المشروع-3

 

  المالي االقتصادي والتحليل : 11 الفصل 
  : اإلقتصادي منهجية التحليل11.1

ة                           ة ليست المهم إن الربحي ذلك ف ة ول ة العام ساهمة في المنفع صممت الخطة الرئيسية لتطوير نظام الصرف الصحي أساسًا للم
افع            وعلى الرغ . األساسية لهذا المشروع   م أن المشروع عرضة لمواجهة صعاب عدة في استعادة آلفته المادية إال أنه سيجلب من

ع     ي المجتم صادي ف اعي واالقت صعيدين االجتم ى ال صادي      . عل داخلي االقت د ال دل العائ ة مع إن منهجي ذا ف ي ) EIRR(ول ه
ة في الخطة      لكل من الEIRRوقد بذلت الجهود بشكل خاص لتقدير . المستخدمة في تبرير المشروع    سبع ذات األولوي مناطق ال
   .الرئيسية ولكامل الخطة أيضًا

  
كلف االقتصادية  الآلف المشروع باستثناء الضريبة الكلية و آلف التشغيل والصيانة على مدى فترة المشروع هي التي تمثل 

 الفوائد االقتصادية لتطوير السياحة.1: التالية في الحسبان عند التحليل االقتصادياإلقتصادية تدخل الفوائد  .EIRRلحساب 
الفوائد االقتصادية من .3. من تخفيض آلفة الوقت المنتج الضائع وتخفيض النفقات الطبية الفوائد االقتصادية الصحية.2

لم يتم تي لاألخرى االفوائد االقتصادية وعدد من  . الفوائد االقتصادية الستخدام الحمأة آسماد.4استخدام المياه العادمة المعالجة 
 .حسابها آميًا

  : نتائج التحليل االقتصادي للخطة األساسية11.2

شكل آامل      وجيهي ب ل أن المخطط الت ائج التحلي ين نت صادية   تب ة النظر االقت ة . مجدي من وجه وجيهي  NVPقيم  للمخطط الت
ارة في     في  وخاصة   15.0%هو   EIRRومعدل  )  مليون SP 764.6(موجبة   ة المخت  EIRR ث حسب ريف دمشق حي   المنطق
  .الرقم المتوسط للمخطط التوجيهيوهو ما يفوق % 18.0بقيمة 
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  : موجز لخطة التمویل لمشروع الخطة الرئيسية11.3
  

لريف دمشق فإن األفكار األساسية لهذه للمنطقة المختارة دراسة الجدوى مرحلة في حين أن خطة التمويل المفصلة ستعد ضمن 
  . التقريرل الخطة الرئيسية مدرجة في هذا الخطة التي يمكن تطبيقها على آام

  
آلف رأس مال المشروع ستمول من مصادر مختلفة مثًال صندوق التسليف الشعبي آمنحة من الحكومة السورية، بقروض 

 .المصادر الفعلية ستحدد الحقًا في دورة حياة المشروع. ميسرة، منح من الوآاالت المانحة الدولية، وهكذا

ة      ن استعادة الكلف  إ ة لرأس المال في مشاريع الصرف الصحي عن طريق رسوم المستخدمين نادر الحدوث في التجارب العالمي
سورية          ة ال دة الحكوم ة يجب أن            . وال يدخل في أجن تعادة آامل الكلف ضمان اس زداد ل ع             ت ذا الرف ر وه شكل آبي ة ب ة الحالي  التعرف

اً       ق قطع إن التحضير للخطة          .للتعرفة غير قابل للتطبي ذا ف ديمها         ل تتم تق ال للمشروع س ة افترض أن آل آلف رأس الم التمويلي
  .بشكل دعم حكومي

 

دى               صيانة لنظام الصرف الصحي ل شغيل وال ل آلف الت ى تموي من جهة أخرى فإن اتباع أفضل الممارسات الدولية سيؤدي إل
سبة    . إتمام المشروع من عائدات المشروع أي من رسوم الصرف الصحي            تعادة   % 100إن ن الكلف المفروضة في خطة        الس

  .التمويل ستمثل هدفًا هامًا وفي نفس الوقت قابًال للتحقيق الستدامة التمويل لنظام الصرف الصحي على مدى حياة المشروع
 

  

  وضع قاعدة بيانات للصرف الصحي في المدن الصغيرة والمناطق الریفية: 12الفصل 

  
وهو نظام حاسوبي و أداة     . _نظام فعال جدًا لجمع وتخزين وإدارة البيانات      وهو  _ GISيعد استخدام نظم المعلومات الجغرافية      

ات الرسوم،            . آافية لصنع قرار مالئم وإدارة أعمال نظام الصرف الصحي         ألف من بيان ذا المشروع النظام الموضوع يت في ه
اه   التي تتضمن معلومات عن مرافق الصرف الصحي وشبكاته مثل خزانات الصرف الصحي، ومحطات ال               ضخ ومصادر المي

  .والخطط الصناعية

  

اه                رامج مكافحة     . لم تهيئ وزارة اإلسكان والتعمير أي قاعدة بيانات للمنشآت الصرف الصحي، إمداد المياه وبيئة المي إن ب ذا ف ل
ود  بشكل فعال بعد بسبب عدم وج GISالتلوث وتشغيل وصيانة نظام الصرف الصحي لم يتم تنفيذها واستخدامها بواسطة نظام   
  .بيانات عن المواقع، والتناسق بين هذه المواقع والمعلومات األخرى عن هذه المنشآت

 

  : في سوریاGISوجود  12.1

  

  . وال يوجد تبادل للمعلومات أو تعاون بين هذه المنظماتS 12.1الجدول  مدرجة في GISإن قائمة المنظمات التي تستخدم 
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  .GISاة  قائمة بالمنظمات التي تستخدم أدS12.1الجدول 
  الوضع  المنظمة

كان    ي، وزارة اإلس يط اإلقليم اع التخط قط

  .والتعمير

ط    سبعة الخط ات ال ي المحافظ ية ف ة األساس ة الرقمي اع الخريط ذا القط ك ه يمل

  .التنظيمية تقام خصيصًا من قبل هذا القطاع

نظم، وزارة اإلدارة    ات وال ة المعلوم مديري

  .المحلية والبيئة

وارث     «ولة عن إجراء المشروع      آانت هذه المديرية مسؤ    امج التخفيف من الك برن

  .GIS آبرمجية للنظام Geomediaفي هذا المشروع استخدم برنامج » الشامل

في » إدارة موارد مياه بردى واألعوج والحوض الساحلي«نفذ هذا المرآز مشروع   )WRIC(مرآز المعلومات عن موارد المياه 

دة بيا    ز قاع ع المرآ شروع وض ذا الم وج    ه وض األع ردى، ح وض ب ن ح ات ع ن

  .GISوالمنطقة الساحلية باستخدام 

ات             )GORS(الهيئة العامة لالستشعار عن بعد  رتبط بقاعدة بيان شاريع ت  بطلب من منظمات أخرى حصل           GISقامت بعدة م

  ).GORS( على قاعدة بيانات طرطوس والالذقية من JICHفريق دراسة 

صرف ال شرب وال اه ال داد مي لطة إم صحي س

  )DAWSSA(بدمشق 

 لمنشآت GISتملك الخريطة الرقمية األساسية لمدينة دمشق ووضعت قاعدة بيانات 

  .المياه والصرف الصحي

  .1:50000 الخارطة الرقمية األساسية لكامل سوريا بمقياس GESيشكل   )GES(نظام المؤسسة العامة 

  

  :ق الریفيةوضع قاعدة بيانات للصرف الصحي في المدن الصغيرة والمناط 12.2

  
، GIS نظرًا لعوامل مثل األداء التشغيلي وضع الموزع لبرمجيات GISآأداة ) Arc GIS(قرر فريق جايكا للدراسة استخدام 

 مستقبًال وصيغة البيانات التي تم الحصول GIS في آل منظمة، النزعة نحو استخدام برمجيات GISحالة استخدام برمجيات 
 .يةلبيانات الخريطة الرقمعليها 

  
  .يقدم  قطاع التخطيط اإلقليمي، وزارة اإلسكان والتعمير بيانات الخارطة األساسية

 

د من                               ة ضمن عق اطق الريفي صغيرة والمن دن ال ال الصرف الصحي للم ات أعم دة بيان أجرى فريق دراسة جايكا صياغة لقاع
شآت الصرف                    . الباطن ا يخص من ات بم ز البيان ات وترمي وث          هذا العمل يتضمن جمع بيان اه ومصادر تل وارد المي الصحي، م

يًا                   ي تصف األجسام هندس ات الرسومية الت ين البيان ثًال خطوط الصرف الصحي    (المياه، والجمع ب ي    ) م ة الت ات الرقمي والبيان
  ).مثًال قطر أنابيب الصرف الصحي(ترتبط بالبيانات الرسومية 

  
 موقعًا في المحافظات السبع) 137(تم إجراء مسح ميداني ل 

 

وانين العسكرية            ) إسقاط ميرآاتور المستعرض   (STMم استخدام   ت سبب الق في سوريا لإلسقاط إال أن هذه المعلومات لم تنشر ب
ات ذه البيان ة ه شروع  . وطبيع ذا الم ي ه إن ف ذلك ف  W65-1984-UTM(و ) ”WGS_1984_UTM_Zone_37N“(ل
GCS_WGS_84 ( هي المطبقات لإلسقاط لبيانات خريطةGIS.  

  .GIS بالتوازي مع شراء برمجيات GIS عدة دورات تدريبية في مجال JICA أجرى فريق
  



 
 

  مسودة التقرير النهائيدراسة تطوير نظم الصرف الصحي في الجمهورية العربية السورية                                                                             
 

MS-39 

  : إلدارة نظام الصرف الصحيGISالتطبيقات المحتملة في  12.3

  

تخدام  صحي GISاس ام الصرف ال ي إدارة نظ ة ف ية التالي ال األساس ذ األعم دًا لتنفي ون مفي د يك دم .  ق ة GISيق ائل المثالي  الوس
صيانات             لوصف منشآت البنية التحتية    سجيل ال ة وت الحلول، جدول ل    .  للمجاري وتحديد المشاآل والتوصية ب ي لتحلي دعم الغن وال

  . المنشآت

  . إدارة المعلومات لمواصفات منشآت الصرف الصحي وظروف التشغيل والصيانة•

  . محاآاة الحمل التلويثي في األجسام المائية العامة•

  . التأسيس لنظام مراقبة نوعية المياه•

  .تقييم الهيدروليكي والهيدرولوجي لنظام الصرف الصحي ال•

  . اإلنشاء الكفؤ ألعمال مد أنابيب الصرف الصحي•

  ).المسؤولية( تطوير خدمة الصرف الصحي والمحاسبة •
 

  : التوصيات12.4

  

  :االستمرار بوضع وصياغة قاعدة بيانات الصرف الصحي) 1(

اء م أثن د ت صحي ق ات الصرف ال دة بيان ين إن وضع قاع شآت الهدف ب دد المن وجيهي، ع شروع الت ل ) 27(و ) 15( الم ي آ ف
ستهدفة      ) 137(محافظة،   ات       (مجموع المحطات الم اه        )محطات معالجة، ضخ، خزان وث المي واني   (، مصدر تل ) صناعي وحي

ة الصرف الصحي         ) آبار، نقطة المأخذ من نهر أو نبع      (وموارد المياه    تحديث  ينصح ب  . لتطوير تخطيط الصرف الصحي وخدم
  تحديث    S12.4.1الجدول   يوضح    .قاعدة البيانات بطريقة مالئمة باستخدام الطرائق الفعالة ومن قبل وزارة اإلسكان والتعمير           

  .قاعدة البيانات من قبل وزارة االسكان و التعمير

    تحدیث قاعدة البيانات من قبل وزارة االسكان و التعميرS12.4.1الجدول 
  GISالبنود المستهدفة  لوضع و تحديث قواعد بيانات  GISو تحديث قواعد بيانات األعمال المطلوبة لوضع 

   التي وضعها فريق دراسة جايكاGISتحديث قواعد بيانات 

و جمع بقية )  نقطة137(تحديث البيانات المجموعة من : البنود المستهدفة 
المرافق المستهدفة التي تخص قطاع  الصرف الصحي في المحافظات 

  المستهدفةالسبع 
تجري وزارة االسكان و آل من المحافظات تحريات حقلية : الطريقة 

 . و االستبياناتGPSباستخدام 

  للمحافظات السبع الباقيةصياغة قاعدة بيانات الصرف الصحي 

في جمع بقية مرافق الصرف الصحي  المستهدفة : البنود المستهدفة  
 المحافظات السبع المستهدفة

زارة االسكان و آل من المحافظات تحريات حقلية تجري و: الطريقة 
  و االستبياناتGPSباستخدام 

    في وزارة االسكان و المحافظات GISتأسيس قطاع 

المؤسسة العامة ,  شرآة الصرف الصحيMHC: المنظمات المستهدفة 
 لمياه الشرب و الصرف الصحي

ص  و تخصيGIS و تعيين آوادر مهندسي GISهيكلة قطاع : الطريقة 
 .ميزانية

  

ا              سم المسمى مؤقت سم   "وفقًا لمسودة برنامج التدريب المقترح لدى وزارة االسكان فالق سي          " GISق سيؤسس  في المكتب الرئي
سبع        ات  ب    ". المؤسسات " للوزارة و في المحافظات ال دة البيان شكيل قاع سم    سينحصر ت ين لق ادر المع وزارة    .GISالك قامت ال
ي الم   ستويات ه ة م دم بوضع ثالث ط و المتق دائي و المتوس ن    , ستوى االبت هر م ا  ش دًا يتلوه هرًا واح ستوى ش ل م ستغرق آ ي

  .GPSو بعد اتمام  المستويات الثالثة يستطيع المتدربون اجراء دورة لمدة أسبوعين في .  التدريب
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ستقبلية لجمع م                   ر خطة م ة للتحديث فيجب أن تضع وزارة اإلسكان والتعمي ات   بما يخص الطرائق الفعال . GISعلومات وبيان
ات           ستقبلية من خطة شراء لبرمجي ع     (GPS و GISتتألف الخطة الم د المواق المي لتحدي يم   )النظام الع ق الخطة والتقي  .، لتطبي

ذ جمع            GISاستنادًا إلى الخطة المستقبلية يجب أن ترتبط الوزارة بشكل وثيق بالمسؤول عن              ذي ينف سبع، وال  في المحافظات ال
  .البيانات

  

  :GIS مشارآة قواعد بيانات )2(

.  آجزء من أنشطة مختلفة، إال أنه لم يتم إقامة نظام لتشارك قواعد البيانات في سوريا  GISلقد قامت عدة جهات بوضع قواعد   
ات لنظام                     ة قواعد البيان شارآة المعلومات حول       GISونتيجة لذلك هدرت آل جهة وقتًا وآلفة، من الضروري تطوير فعالي  بم

وير الب ستقبلي    تط يط الم اء، والتخط از والكهرب اه، الغ داد المي شمل إم ذا ي ة وه ة التحتي ام . ني شارك  GISنظ د لت ل مفي  المتكام
غير أن من المطلوب إتمام جمع . المعلومات وهو نظام متقاطع حيث جميع مستخدمي شبكة يستطيعون االتصال بقاعدة البيانات         

  . المتكاملGIS البيانات الحالية في آل منظمة قبل إنشاء نظام

  

  :GISإدارة رخصة برمجية ) 3(

مع ) Arc View 8.3(نتيجة للعقوبات االقتصادية التي تفرضها الواليات المتحدة، قام فريق دراسة جايكا بشراء قانوني لنسخ 
ة لنظام         سخة األحدث هي        (GISمفتاح دخول آبرمجي دخول الصلب                ) 9.1الن اح ال شغيل من استخدام مفت دء الت د لب ى   ال ب  عل

ة                . الحاسب لمنع االستخدام والنسخ غير المشروع      ة لرخصة البرمجي إدارة مالئم ر ب وم وزارة اإلسكان والتعمي لذا ينصح أن تق
  .لمنع االستخدام غير المشروع

  

دس     وزارة مهن ار ال ة يجب أن تخت صة البرمجي ة لرخ ا يخص اإلدارة المالئم ب  GISفيم يتحمل العواق ار س شخص المخت  ال
ضائية GIS األخالقية لحقوق حيازة الملكية وحقوق نشر الملفات المتعلقة بنظام         والمسؤولية . ، وبرمجيات التطبيق، والصور الف

  .يجب أن يخزن المفتاح الصلب في مكان مقفل

  

  :إدارة أمن المعلومات) 4(

  

ق ضياع أو            وفي.  لديها اإلمكانية واالحتمالية لتحسين فعالية األعمال      GISالمعلومات مثل قواعد بيانات      ه فمن المقل  الوقت ذات
شروع      ر الم دخول غي ات، وال ة إدارة المعلوم دهور وظيف ب أو ت صنفة وتخري دة والم ات المع شاء المعلوم رخص(إف ر م ) غي

ش  GIS ينصح أن يقوم قسم متخصص في          GISألجل أمن قواعد بيانات     . والتخريب األمني  شاء وتحسين أمن          ب كل إلزامي بإن
  .ياناتإدارة جميع قواعد الب

ل                  ا GISيجب أن يزود مهندس      ة مث دات المطلوب ة المع سم بكاف ذا الق ين في ه ) Scanner(، حاسب، ماسح ضوئي        GPSلمع
  . المخولGISيجب أن تخزن هذه المعدات في مكان مقفل وتدار من قبل مهندس .  وبرمجية أمانGISبرمجية 
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  :  االعتبارات البيئية والفحص البيئي األولي13الفصل 

  :  االعتبارات البيئية واالجتماعية13.1

ين      ن المعني ن م اق ممك ع نط ار أوس د اخت ين، فق اع المعني اد اجتم بة انعق ع وزارة  ) 10(بمناس شاورات م ى الم ستند إل ات ت فئ
ة. اإلسكان شاورات فعال ين أجريت نقاشات وم ين S13.1.1الجدول يلخص . خالل اجتماعات المعني اع المعني  تفاصيل اجتم
  .الثانياألول و

  : تفاصيل اجتماعات المعنيينS13.1.1الجدول 

  االجتماع الثاني  االجتماع األول للمعنيين  المحتویات

  )IIالطور  (2007أيلول   )Iالطور  (2007شباط ـ آذار   الزمان

  المكان
  )لمحافظتي ريف دمشق ودرعا(: دمشق

  )لالذقية وطرطوسالمحافظتي (: الالذقية

  )والحسكةر الزور، الرقة، ديلمحافظات (: دير الزور

ة   :األعضاء ة المعني االت الحكومي ر، (الوآ كان والتعمي ات، GCEAوزارة اإلس خDFEAs، المحافظ ون ) ، ال ون المحلي والمعني

.. المتبرعون الدوليون، الجامعة، ومعاهد البحث، المنظمات غير الحكومية، واإلعالم         / السكان، القطاع الخاص، المنظمات   (

  ).الخ

  . شخصًا99-44ع المجمو

رض   وى الع محت

  التقديمي

  . موجز عن تقدم الخطة الرئيسية-1

 واألدلة اإلرشادية السورية للبيئة   (JICA) شرح األدلة اإلرشادية لـ      -2

  .واالعتبارات االجتماعية

  . مجال العمل لدراسة الفحص األولى البيئي-3

  . نتائج دراسة الخطة الرئيسية-1

  .بيئي األولي نتائج دراسة الفحص ال-2

  

  ات الخطة الرئيسية للمناطق السبعحول دراس IEE نتائج مستوى دراسة 13.2 

  

ة       ستوى دراس ال م د مج ين األول لتحدي اع المعني ي اجتم ين ف شارات المعني ائج است ى نت تنادًا إل ة   IEEاس ات الخط ي دراس ف
 .S.113.2.الجدول ة ملخصة في نتائج مستوى الدراس. الرئيسية للمناطق الهدف السبع والذي انعقد في آب
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  . حول دراسات الخطة الرئيسية للمناطق السبعIEE نتائج مستوى دراسة13.2S. 1الجدول

  الزبداني  مزيريب  الثورة  المالكية  الميادين  بانياس  صلنفة  البنود البيئية

 D D D D D D D  إعادة التوطين

ي  صاد المحل تالك /االقت  C C D C D C Dام

 C C D D D C C م المرورياالزدحا

 D D D D D D D  اإلرث الثقافي

 D D D D D D D  استخدام وحقوق المياه

 D D D D D D D  تلوث المياه

 C C C C C C C  تلوث التربة

 D D D D D D D  النفايات، 

 D D D D D D D  الضجيج واالهتزاز

 C C C C C C C  الروائح الكريهة

  
 . تأثير مهملD تأثير خفيف، Cعض التأثير،  بBأثر آبير،، : A )حيث

أثير خفيف             . من خالل هذه الدراسة ال توجد آثار فعلية وهامة في المشاريع المقترحة على البيئة فيما عدا بعض البنود التي لها ت
  .ولتخفيف هذه اآلثار السلبية ينصح ببعض اإلجراءات المضادة من وجهة نظر بيئية

 

  ألساسيةتقييم الخطة ا: 14الفصل 
 : النواحي الفنية14.1

ع    رح م صحي المقت ام الصرف ال شروع نظ ديم م د تق ة بع اه الجوفي ار، والمي ر، واألنه اه البح ة مي ع أن تتحسن نوعي أو / يتوق
  .سيقل التدفق من الحفر الفنية والمياه الرمادية في المنازل وسيحسن الراحة السكانية. منشآت ال مرآزية في الموقع

 
هذه األنظمة يتوقع أن . لمعالجة في منطقة الدراسة   ل هما الطرق المقترحة   الحمأة المنشطة ونظام المعالجة الطبيعي       نظام معالجة 

ي سوريا         ة ف ة والمؤسساتية الحالي درة الفني ة في ضوء الق دات       .تكون مالئم ة ستطور بالمع اه الصرف الحالي شآت جمع مي من
  . المقترحة لتنظيف المجاري

  
ادة                           بإعادة استخدام ا    شرب، إع اه ال وارد مي ى م اتج عن محطة المعالجة للزراعة وري الحدائق سيحافظ عل الج الن سائل المع ل

ق      . أو الحدائق آسماد سيحفظ الموارد الطبيعية والكيماوية      /استخدام الحمأة المجففة لألغراض الزراعية و      إن تطبي ونتيجة لذلك ف
  .المشروع سيسهم في الحفاظ على المحيط البيئي

  

  : النواحي االقتصادي والمالية14.2

ار           ذلك يصعب اعتب اعي ول اه االجتم لقد صممت مشروعات تطوير نظام الصرف الصحي في الخطة الرئيسية لتساهم في الرف
الي واقتصادي      ) EIRR(الربحية آمهمة أساسية لهذا المشروع، لذا فإن معدل االسترداد االقتصادي الداخلي             استخدم آمسوغ م
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  .للمشروع

  

ي  صادية      تب ة النظر االقت شكل آامل مجدي من وجه وجيهي ب ل أن المخطط الت ائج التحلي ة . ن نت وجيهي  NVPقيم  للمخطط الت
ارة في ريف دمشق حيث حسب          15.0% هو   EIRRومعدل  )  مليون SP 764.6(موجبة   ة المخت  EIRR وخاصة في المنطق
  .وهو ما يفوق الرقم المتوسط للمخطط التوجيهي% 18.0بقيمة 

  

صادية            الفوا دة االقت ة إضافة للفائ اليف الطبي تج، خفض التك ئد االقتصادية التي ترتبط بتطور السياحة، تخفيض هدر الوقت المن
سية   ة الرئي ي الخط رز ف ي األب ة ه اه المعالج ى    . للمي ادًا عل رى اعتم ة أخ ى منطق ة إل ة أولوي ن منطق اوت م إال أن الوضع يتف

  .الظروف الفعلية

  

ارة لريف دمشق،   منطقة الة مالية مفصلة في مرحلة دراسة الجدوى في خطبما أنه سيتم إعداد    يمكن   المخت ديم  فقط  ف خطوط  تق
  .المخطط التوجيهيلكامل للتقييم المالي ريضة ع

  

ة      ن الحكوم م م شعبي، أي دع سليف ال ددة آمصرف الت صادر متع ن م تمول م سية س ة الرئي شروع الخط ال لم ف رأس الم آل
ة من                    أو عن طريق قروض      .السورية ة الحق ميسرة أو من الوآاالت الدولية المانحة، المصادر الفعلية يمكن أن تحدد في مرحل

شاريع الصرف الصحي              .دورة تنفيذ المشروع   ال    (من النادر أن يتم استرداد آلفة م ة رأس الم ة        ) آلف ة العالمي ى التجرب اء عل بن
ل      االستعادة ا. وليس هذا واردًا في أجندة الحكومة السورية أيضاً     ر قاب لكلية للكلفة ستتطلب زيادة هائلة في الرسوم وهو أمر غي

  .آدعم حكوميلذا فقد افترض أن آلفة رأس مال المشروع ستساهم تدريجيًا في دعم المؤسسات ذات الصلة . للتطبيق

صيانة من ال                    شغيل وال ل آلف الت دات الناتجة   وعلى العكس فإن االستخدام للممارسات الدولية الفضلى فإن من الممكن تموي عائ
ل                .  الصرف  عن مشروع الصرف عند إتمامه أي من رسوم         تدامة تموي سه الس ابًال لإلنجاز في الوقت نف ًا وق دفًا هام سيكون ه

  .نظام الصرف الصحي على مدى دورة حياة المشروع

  

  : المظاهر البيئية14.3

  

ين األول لتحد    اع المعني ي اجتم ين ف شارات المعني ائج است ى نت تنادًا إل ة  اس ستوى دراس ال م د مج ة   IEEي ات الخط ي دراس ف
شاريع المقترحة          . الرئيسية للمناطق الهدف السبع والذي انعقد في آب    ة في الم ة وهام ار فعلي ذه الدراسة ال توجد آث من خالل ه

ضادة من وجهة ولتخفيف هذه اآلثار السلبية ينصح ببعض اإلجراءات الم. على البيئة فيما عدا بعض البنود التي لها تأثير خفيف    
  .نظر بيئية
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  : اختيار المشروع التوجيهي لدراسة الجدوى14.4

  

ين          ة ب ة والمتبادل اع الموقع سيستخلص موقع دراسة الجدوى من محافظة ريف دمشق استنادًا إلى مجال العمل ومحاضر االجتم
  .زارة اإلسكان والتعميرواختيرت منطقة الزبداني من محافظة ريف دمشق بناء على المناقشات مع و. الحكومتين

ضًا          . خصائص منطقة الزبداني التي تقع أعلى نبع الفيجة وهو األآبر واألهم آمورد مائي في دمشق                 ع عين الفيجة أي يواجه نب
آما أن الزبداني منطقة معروفة سياحيًا الوضع الحالي هو أن الصرف الخام يصرف مباشرة إلى بردى مخربًا بشدة          . نهر بردى 
  .ني آمورد سياحيقيمة الزبدا

  

  
 

 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الجدوى دراسة : II الجزء 
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 الملخص
 

   الصحي الصرفلمرافقدراسة الجدوى   الفصل األول 
  

  الظروف العامة لدراسة الجدوى 1.1
  المنطقة والسنة الهدف  1.1.1

توجد أربعة تجمعات رئيسية و هي الزبداني و . تقع الزبداني و هي منطقة الهدف لدراسة الجدوى في محافظة ريف دمشق
لسائحين منطقة الزبداني التي تتمتع ببيئة مريحة خالل فصل الصيف نظرا يزور عدد آبير من ا . بلودان و بقين و مضايا

لذلك تزيد آمية الصرف الصحي في فصل الصيف بأآثر من مرتين عنها في فصل .  متر1,000الرتفاعها الذي يزيد عن 
  .الشتاء

  
 :المفاهيم األساسية لدراسة الجدوى فيما يلي

 
 آسنة الهدف لدراسة الجدوى آسنة وسطية 2015 و قد تم تحديد السنة 2025إن السنة الهدف للخطة الرئيسية هي  •

 .بالنسبة للخطة الرئيسية آخذين بعين االعتبار تنفيذ المشروع على مراحل
و يجب أخذ عدة سنوات . من المفترض أن تأخذ عملية تصميم و إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ثالث سنوات •

لذلك تلزم سبع سنوات من اآلن لتحقيق . الترتيبات الضرورية المتعلقة بالمشروعأخرى بعين الحسبان من أجل إنهاء 
 آسنة الهدف و تم تحديد 2015 العام وضع فريق الدراسة من جايكالذلك . مهمة إنشاء محطة المعالجة بشكل فعلي

  .2015استطاعة المحطة التصميمية تبعا لكمية الصرف الصحي المتوقع تولدها في سنة 
  

   نظام جمع الصرف الصحي1.1.2

النظام العام لجمع مياه الصرف الصحي في سورية هو نظام مشترك بقوم بجمع مياه الصرف الصحي و مياه العاصفة المطرية 
و حتى عند . و نظام جمع مياه الصرف الصحي القائم حاليا في منطقة الزبداني هو نظام مشترك أيضا. في أنبوب واحد

فصل مياه [تمت دراسة . ك فإنه يتوجب جمع مياه األمطار يشكل منفصل عن مياه الصرف الصحياستخدام النظام المشتر
بالرغم من أن لهذه األنابيب نوعية غير جيدة حيث . تم استخدام األنابيب اإلسمنتية في جميع األقسام .4.3الملحق في ] األمطار

. لربط مصنعة بطريقة غير دقيقة مما يسبب ربط غير جيدباإلضافة إلى أن بعض منشآت ا. بعضها غير معدم بحديد التسليح
هناك احتمال آبير لتسرب مياه الصرف , تبعا لهذه الظروف.  عاما و هي تالفة50آما أن بعض هذه األنابيب يزيد عمرها عن 
   .لقد تمت عمليات إصالح و استبدال األنابيب في آل مدينة. الصحي من الشبكة العامة و أماآن العطب

 
 إلقاء مياه الصرف الصحي الناتجة عن التدفق المنزلي و الموصولة إلى الشبكة العامة إلى نهر بردى بشكل مباشر دون أية يتم

و قد تم تطوير . أي أنه يتم إلقاء مياه الصرف الصحي الخام إلى أوساط المياه العامة. معالجة و ذلك عبر المجمع الرئيسي
و قد تم استخدام الحفر التقليدية في المناطق غير المخدمة بشبكة الصرف . لمدنأنابيب شبكة الصرف الصحي في جميع ا

و يتم طمرها ضمن المجرى المائي أو ضمن ) صهاريج(الصحي و يتم ترحيل الحمأة المخزنة بشكل دوري عبر شاحنات نقل 
تم تنفيذ حفر التفتيش .  المياه العامةو تساهم هذه الحمأة في تلوث أوساط. حفرة التفتيش الخاصة بشبكة الصرف الصحي القريبة

يحصل رآود لتدفق مياه الصرف الصحي عند ترسب أجسام .  متر بهدف أعمال الصيانة ألنابيب الشبكة40 إلى 20بتباعد 
و . لذلك و ألجل ضمان تدفق سلس لمياه الصرف الصحي فإنه يتم تنظيف الشبكة مرة في العام. صلبة في قاع أنابيب الشبكة

 .لطبيعة الجغرافية للمنطقة و التي لها انحدار متوسط فقد تم تنفيذ أنابيب الشبكة على سطح األرض نسبيانظرا ل
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   تدفق الصرف الصحي للفرد و حمل التلوث1.1.3 
  

 تدفق الصرف الصحي للفرد)  1(

و تتألف الكمية . يميتم حساب آمية مياه الصرف الصحي بضرب تدفق الصرف الصحي للفرد بعدد السكان المخدمين التصم
الكلية لمياه الصرف الصحي من الصرف المنزلي و صرف آخر و الذي يتضمن الصرف الناتج عن المخازن و المكاتب و 

و .  و ذلك تبعا للدراسات القائمة2004يوم و ذلك في عام /فرد/ لتر200و قد تم تقدير آمية المياه للفرد بـ . المدارس و المعامل
   .يوم/فرد/ لتر1يد آمية المياه للفرد في المستقبل بتزايد تم تقديره بـ من المفترض أن تز

 
و تصبح هذه النسبة قليلة في . تزداد نسبة استهالك المياه غير المنزلية إلى استهالك المياه المنزلية تبعا لدرجة التحضر

أما بالنسبة للمدن الثالث . 30% تطبيق النسبة و بما أن مدينة الزبداني مدينة آبيرة فقد تم. التجمعات السكانية صغيرة الحجم
  . 10%األخرى ذات الحجم المتوسط و هي بلودان و بقين و مضايا فقد تم وضع النسبة 

 
تبعا للدراسات . يتحول جزء من المياه المستهلكة إلى مياه صرف صحي و يدعى هذا الجزء بنسبة تحول الصرف الصحي

  .80%القائمة فقد تم تطبيق النسبة 
  

و نسبة تدفق الصرف الصحي اليومي . تدفق الصرف الصحي اليومي األعظمي هو آمية الصرف الصحي العظمى خالل العام
 باالعتماد على دراسة 1.8و نسبة تدفق الصرف الصحي اليومي األعظمي هي .  تبعا لدراسة البنك الدولي1.2الوسطي هي 
  .البنك الدولي

 
ي منطقة ذات انحدار متوسط و تم تنفيذ شبكة صرف صحي سطحية فوق منسوب المياه منطقة الدراسة ه, و آما ذآر سابقا

  .تم إهمال موضوع تسرب المياه الجوفية إلى داخل أنابيب شبكة الصرف الصحي, لذلك. الجوفية
 

ذلك و مقارنة مع ل. منطقة الزبداني منطقة سياحية مشهورة يرتبط بها السائحون بما فيهم األجانب نظرا لمناخها المعتدل صيفا
بناء . فصل الشتاء نجد أن آمية الصرف الصحي المتولدة صيفا هي أآبر نتيجة ما يدعى تدفق مياه الصرف الصحي السياحي

 . النسبة إلى تدفق مياه الصرف الصحي المنزليS1.1.1الجدول يظهر , على دراسة بنك االستثمار األوروبي
  

 ي السياحية نسبة تدفق مياه الصرف الصحS1.1.1جدول 

  (%)المجموع  (%)الصرف الصحي المنزلي   (%)الصرف الصحي السياحي  اسم المدينة
 300 100 200  الزبداني
 400 100 300  بلودان
 150 100 50  مضايا
 350 100 250  بقين

 
 . تدفق مياه الصرف الصحي للفرد المحسوب وفق االفتراضات السابقةS1.1.3 و .2S1.1الجدوالن يظهر 
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 )0.3= نسبة غير المنزلي (  تدفق مياه الصرف الصحي للفرد S1.1.2جدول 
 )يوم/فرد/لتر: الواحدة(

 2025 2020 2015 2010 2004  البنود 
 التدفق اليوميمعدل 

 120 115 110 105 100  منزلي 
 36 35 33 32 30 غير منزلي 
 156 150 143 137 130  المجموع 
 0.8  نسبة التبادل 
 125 120 114 109 104   الصرف الصحيمياه 

 )معدل التدفق اليوميx  1.2( التدفق اليومي األعظمي 
   125 131 137 144 150 

 ) التدفق اليومي األعظميx 1.8( التدفق في ساعة الذروة 
  225 236 247 258 270 

 %) x 20التدفق اليومي األعظمي (= التدفق غير المحسوب 
  25 26 27 29 30 

 تدفق وحدة الصرف المصممة
 155 148 142 135 129 المعدل اليومي 
 180 172 165 157 150 األعظمي اليومي 
 300 287 275 262 250 ساعة الذروة 

  
 

  )0.1= نسبة غير المنزلي (تدفق مياه الصرف الصحي للفرد  S1.1.3جدول 
 )يوم/فرد/لتر: الواحدة(

 2025 2020 2015 2010 2004 البنود  
      التدفق اليومي الوسطي

 120 115 110 105 100  منزلي 
 12 12 11 11 10 غير منزلي 
 132 127 121 116 110  المجموع 
 0.8  نسبة التبادل 
 106 101 97 92 88  مياه الصرف الصحي 

 )معدل التدفق اليوميx  1.2( التدفق اليومي األعظمي 
  106 111 116 121 127 

 ) التدفق اليومي األعظميx 1.8( ة الذروة التدفق في ساع
  190 200 209 219 228 

 %) x 20التدفق اليومي األعظمي (= التدفق غير المحسوب 
  21 22 23 24 25 

 تدفق وحدة الصرف المصممة
 131 125 120 115 109 المعدل اليومي 
 152 146 139 133 127 األعظمي اليومي 
 253 243 232 222 211 ساعة الذروة 

 
 حمل التلوث)  2(

 . حمل التلوث للفرد تبعا لنوعية مياه الصرف الصحي الداخل إلى محطة معالجة عدراS1.1.4الجدول يظهر 
  

 حمل التلوث الوسطي و نوعية مياه الصرف الصحي التصميمية S1.1.4الجدول 

  حمل التلوث الوسطي  المؤشرات
 )يوم/فرد/غرام(

نوعية الصرف الصحي 
 )لتر/ملليجرام(يمية التصم

BOD 38.4 310 
SS 45.3 360 
T-N 9.3 74 
T-P 3.0 24 

  باالعتماد على بيانات خارجية و أخرى تم تقديرها بناء على تحليل بيانات واقعية من محطة معالجة عدراBODقدر حمل الـ ) مالحظة



 
 

  التقرير النهائي دراسة تطوير نظم الصرف الصحي في الجمهورية العربية السورية                                                                              
 

FS-4 

    المرافق المصممة خالل مرحلة دراسة الجدوى1.1.4

و تجري اآلن مياه الصرف الصحي ضمن . بق شبكات الصرف الصحي في المدن الرئيسية األربعةتم تطوير و يشكل مس
و سيتم إغالق األجزاء المكشوفة بهدف التخفيف من الرائحة المنبعثة . مجاري مغلقة و أقنية مكشوفة تم تصرف إلى نهر بردى

بشكل مواز لخط السكة الحديدية المهجورة و تقع إلى المجاري المغلقة إنشاء تم آان من المخطط أن ي. و ذلك ضمن آل مدينة
  .ال حاجة إلى تصميم مجمع رئيسي إضافي ضمن دراسة الجدوى, لذلك. جوار األقنية المكشوفة

  
فإن من الممكن جمع مياه الصرف الصحي المتولدة , و بما أن منطقة الزبداني هي منطقة جبلية ذات انحدار أرضي متوسط

  . ال حاجة الستخدام محطة ضخباإلسالة الطبيعية و
إن شبكة الصرف الصحي القائمة حاليا هي شبكة مشترآة أي أنها تجمع آل من مياه الصرف الصحي و مياه العاصفة المطرية 

يجب معالجة مياه الصرف الصحي بأآملها ضمن محطة , في المناخ الجاف. ضمن الشبكة نفسها و المجمع الرئيسي ذاته
فإن مياه الصرف الصحي تحوي آمية , أما في المناخ الرطب. وجد مياه العاصفة المطرية متضمنة فيهاالمعالجة لكونه ال ت

حيث يجب معالجة جزء من . آبيرة من مياه العاصفة المطرية لذلك فإنه من غير الممكن معالجة الصرف الصحي بأآمله
و لفصل . رف إلى نهر بردى دون أية معالجةالصرف الصحي للمناخ الرطب في محطة المعالجة أما البقية فيجب أن تص

إن االستطاعة التصميمية لمحطة . تم اقتراح تنفيذ مرافق تحويل ضمن دراسة الجدوى, الصرف الصحي للمناخ الرطب
  .2015المعالجة تالقي تدفق الصرف الصحي المتولد حتى عام 

  
   ملخص للمبادئ التصميمية لخطة تطویر نظام الصرف الصحي1.1.5

 . عدد السكان و تدفق الصرف الصحي و مبادئ تصميمية أخرىS1.1.5الجدول ص يلخ
  

   ملخص المبادئ التصميميةS1.1.5الجدول 

 الخطة الرئيسية دراسة الجدوى  الواحدة  البنود
 2025 2015  السنة الهدف

 53,500 48,300  شخص عدد السكان المخدمون
 22,200 18,250 يوم/3م تدفق الصرف الصحي اليومي الوسطي

 10 9 - خزان التفاعل
  طريقة خنادق األآسدة  طريقة خنادق األآسدة  طريقة المعالجة

 نهر بردى عبر قناة نهر بردى عبر قناة  المصب
  الخارج  الداخل  الخارج  الداخل  نوعية الصرف الصحي

BOD 30 310 30 310لتر/ملليجرام 
SS 30 360 30 360لتر/ملليجرام 

 
  مرافق الصرف الصحي  تصميم1.2

   تقدیر عدد السكان و تدفق مياه الصرف الصحي1.2.1

 تقدير عدد السكان)  1(

و قد . تم استخدام التعداد الوطني للسكان من أجل تقدير عدد السكان لكونها أآثر البيانات المرتبطة بعدد السكان ذات وثوقية
م تصنيف بيانات عدد السكان تبعا للوحدة اإلدارية آالمدينة و  و قد ت2004 و 1994 و 1981أجري التعداد الوطني أعوام 

  .  و بناء على التعدادين األخيرين تم حساب نسبة النمو السكاني الوسطي2004 و 1994البلدة و القرية و البلدية في عامي 
 

 – 1994 و 1994 – 1981و بمقارنة نسبة النمو السكاني المحسوبة بناء على عدد سكان الكلي للمحافظة ضمن الفترتين 
  . نجد أن الفترة األخيرة ذات نسبة أخفض و بالتالي هناك قيود على النمو السكاني2004
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نسبة من جايكا فقد طبق فريق الدراسة , و بما أنه قد تم حساب عدد السكان المتزايد بناء على نسبة النمو السكاني الثابت
  .  لخمسة سنوات80%و قد آانت نسبة التخفيض . كان المستقبلي المالئمتخفيض لنسبة النمو السكاني بهدف إدراك عدد الس

 . تقدير عدد السكان في آل مدينة11.2S.الجدول يظهر 
  

 تقدیر عدد السكان 11.2S.جدول 
   )شخص: الوحدة(

& المدينة  الناحية  المنطقة
 2025 2020 2015 2010 2004 1994 البلدة

معدل النمو 
السنوي
(%) 

 21,04926,28530,00032,80035,20037,3002.25  الزبداني  بدانيالز  الزبداني
 4,6853,1013,3003,4003,5003,6001.00  بلودان  
 1,7461,8661,9002,0002,0002,0000.67  بقين 
 8,6499,3719,80010,10010,40010,6000.80  مضايا مضايا 
 36,12940,62345,00048,30051,10053,500    المجموع

 

 تدفق مياه الصرف الصحي تقدير ) 2(

يزور عدد آبير من السائحين منطقة الزبداني خالل فصل الصيف و بالتالي يزداد تدفق مياه الصرف الصحي , آما ذآر سابقا
نسبة تدفق كا من جاياعتمد فريق الدراسة , باالعتماد على دراسة بنك االستثمار األوروبي. بشكل ملحوظ في هذا الفصل

يظهر  .S1.1.1الجدول الصرف الصحي السياحي المتوقع إلى تدفق الصرف الصحي المنزلي و آما هو مشار إليه في 
، بينما تم 0.3" بنسبة غير منزلية " لمياه الصرف للفرد 1تم حساب المعدل .  تدفق الصرف الصحي المقدرS1.2.1الجدول 

  .0.1" نسبة غير منزلية ب" لمياه الصرف للفرد 2اعتبار المعدل 
 

   تقدیر تدفق مياه الصرف الصحيS1.2.2جدول 

 2025 2020 2015 2010 2004 الواحدة   البند  المدينة

 37,300 35,200 32,800 30,000 26,285شخص  عدد السكان    الزبداني
 155 148 142 135 129   متوسط  للفرد 
 180 172 165 157 150 يوم/فرد/لتراليومي األعظميمياه الصرف الصحي 
 300 287 275 262 250  الساعي األعظمي  1المعدل  
 200 200 200 200 200 %    سياحي 
 17,317 15,661 13,959 12,187 10,169   متوسط   المتولدة 
 20,110 18,187 16,210 14,152 11,809يوم/3ماليومي األعظمي مياه الصرف الصحي 
 33,516 30,311 27,017 23,587 19,862  ساعي األعظميال 1-معدل الصرف للفرد   
 131 125 120 115 109   متوسط  للفرد 
 152 146 139 133 127يوم/فرد/لتراليومي األعظميمياه الصرف الصحي 
 253 243 232 222 211  الساعي األعظمي  2المعدل   

 3,600 3,500 3,400 3,300 3,101شخص  عدد السكان    بلودان
 300 300 300 300 300 %    سياحي 
 1,886 1,757 1,632 1,512 1,354   متوسط   المتولدة 
 2,190 2,040 1,896 1,756 1,572يوم/3ماليومي األعظمي مياه الصرف الصحي 
 3,650 3,400 3,160 2,927 2,620  الساعي األعظمي 2-معدل الصرف للفرد   
 2,000 2,000 2,000 1,900 1,866شخص  عدد السكان    بقين
 250 250 250  250 250 %    سياحي 
 917 878 840 762 713   متوسط   المتولدة 
 1,064 1,020 976 885 828يوم/3ماليومي األعظمي مياه الصرف الصحي 
 1,774 1,700 1,626 1,475 1,379  الساعي األعظمي 2-معدل الصرف للفرد   

 10,600 10,400 10,100 9,800 9,371شخص  عدد السكان    مضايا
 50 50 50 50 50 %    سياحي 
 2,082 1,958 1,818 1,684 1,534   متوسط   المتولدة 
 2,418 2,273 2,112 1,956 1,781يوم/3ماليومي األعظمي مياه الصرف الصحي 
 4,030 3,789 3,520 3,260 2,969  الساعي األعظمي 2-معدل الصرف للفرد   
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 2025 2020 2015 2010 2004 الواحدة   البند  المدينة
 53,500 51,100 48,300 45,000 40,623شخص  السكانعدد     المجموع

 22,201 20,254 18,250 16,145 13,769   متوسط   المتولدة 
 25,782 23,520 21,193 18,749 15,990يوم/3ماليومي األعظمي مياه الصرف الصحي 
 42,970 39,201 35,322 31,249 26,650  الساعي األعظمي  

 
  صحي  نظام جمع الصرف ال1.2.2

لقد تم تطوير و بشكل مسبق شبكات الصرف الصحي باإلضافة إلى أن إجراءات تخفيف الرائحة قيد االنجاز و بالتالي ال يبقى 
حيث تقوم هذه المرافق . سوى تصميم مرافق التحويل و المجمعات لنقل مياه الصرف الصحي المحولة إلى محطة المعالجة

اخ الجاف إلى محطة المعالجة و تفصل جزء من مياه الصرف الصحي في المناخ بتحويل جميع مياه الصرف الصحي في المن
   .S1.2.1الشكل انظر . الرطب

  

-1.500

Section A-A

-0.900

AA

Extra banking
Extra banking

Bank protection

Coarse screen

Inlet pipe O800

 
   مخطط مرافق التحویلS1.2.1الشكل 

  
و الحمل الملوث المتضمن . جزء من مياه الصرف الصحي ستتخطى الهدار و تصب في نهر بردى, في حالة المناخ الرطب
نة بالحمل الملوث المتضمن في مياه الصرف الصحي في المناخ الجاف باإلضافة إلى عملية التنقية فيها هو صغير جدا مقار

  .و قد تم تصميم لوح الوقف لضبط آمية مياه الصرف الصحي الفائضة. الذاتية المتوقعة في نهر بردى
 

الشكل انظر . جة عبر مجمع الدخلسيتم تحويل مياه الصرف الصحي عبر الهدار إلى حفرة ثم يتم نقلها إلى محطة المعال
S1.2.2.  

 

 
   مخطط مرافق التحویل و محطة المعالجةS1.2.2الشكل 

 
 

 محطة المعالجة

مجمع الخرج

  مرفقمجمع الدخل
 تحييد/  تحويل 
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تحسب آميتها , في التحليل التفصيلي لمياه العاصفة المطرية. آمية مياه العاصفة المطرية الواردة غير معروفة لحد اآلن

ة الجمع لكل قسم من شبكة الصرف الصحي تبعا لمعادلة شدة األمطار و معادلة تدفق مياه المتدفقة باالعتماد على منطق
من , آما ذآر سابقا.  تقديم تحليل تفصيليمن جايكا لم يستطع فريق الدراسة , نظرا لفترة الدراسة المحدودة. العاصفة المطرية

لذلك جزء منها . رطب نظرا للكمية الكبيرة المتوقعة لهاغير الممكن القيام بمعالجة آامل مياه الصرف الصحي في المناخ ال
اقترح فريق الدراسة معالجة آمية مياه الصرف الصحي في المناخ الرطب بمقدار ضعفي . يجب معالجته في محطة المعالجة

 . خصائص المجمع الرئيسي المقترحS1.2.3الجدول يظهر . آمية مياه الصرف الصحي في المناخ الجاف
 

   مواصفات المجمع الرئيسي المقترحS1.2.3الجدول 

تدفق مياه الصرف 
 الصحي

االستطاعة 
 المقترحة

استطاعة   السرعة  الميل  القطر
 األنبوب

 ثانية/3م ثانية/م ‰  مم ثانية/3م ثانية/3م يوم/3م
42,970 0.497 0.994 800 3.4 1.99 1.002 

2QDWF    2.1QDWF تدفق المناخ الجاف

 
  .القناةمياه الصرف الصحي المعالجة إلى أسفل مجرى مرافق التحويل لضمان حدوث تدفق ثابت ضمن تم التخطيط إلرسال 

 
    محطة معالجة الصرف الصحي1.2.3

 الشروط األساسية لتصميم مرافق معالجة الصرف الصحي)  1(
 البيانات األساسية من الخطة الرئيسية) 1

 .فق معالجة الصرف الصحي الشروط األساسية لتصميم مراS1.2.4الجدول يظهر 
 
   

   الشروط األساسية لتصميم محطة معالجة الزبدانيS1.2.4الجدول 

  1المرحلة  الخطة الرئيسية  الواحدة  البنود
 2015 2025  السنة الهدف

لمرافق ) المتوسط اليومي(التدفق التصميمي 
 Q1المعالجة الرئيسية 

 18,250 22,201 يوم/3م
 

) ي األعظميالساع(التدفق التصميمي 
للمضخة و وحدة التعقيم باألشعة فوق 

 Q2البنفسجية 

 35,322 42,970 يوم/3م

    UVللمضخة و
  62,400 2م مساحة األرض المتوفرة

 BOD SS  نوعية مياه الصرف الصحي
 360 310 لتر/ملليجرام  الداخل
 30 30 لتر/ملليجرام الخارج

  اإلشعاعات فوق البنفسجيةمعدات  = UV )مالحظة

  
 التحقق من الشروط األساسية) 2

 :الموقع عدة مرات و استطلع ما يليمن جايكا فقد زار فريق الدراسة , من أجل تصميم التدفق

 بداني لكونها بقعة سياحية مشهورةال بد من وجود تذبذب فصلي في تدفق مياه الصرف الصحي في الز -

 المخارج في آل مرة و لذلك فإنه من غير المتوقعتم رصد تدفق غزير مع سرعة آافية في األقنية المكشوفة و  -
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 حدوث ترسبات في المجمع الرئيسية

 BOD 290آانت قيمة الـ ,  من جايكاباالعتماد على مسح تدفق مياه الصرف الصحي و نوعيتها و الذي قام به فريق الدراسة
تدفق مياه الصرف الصحي قيمة التدفق يتجاوز عندما  . S1.2.5الجدول انظر . يوم/3 م16,000لتر و التدفق /ملليجرام

  . نوعية الصرف الصحي أقل من النوعية التصميميةتكونالتصميمي 
 

    مؤشرات تدفق الصرف الصحي و النوعية و المعالجةS1.2.5الجدول 

  مالحظات التدفق التصميمي  القياسات  البنود
 Q1 Q2 (2.2・Q1)  الفعلية 

  Q1=QDA, Q2=QHM 42,970 22,201 16,000 )يوم/3م(التدفق 
BOD) 160 310 290  )لتر/ملليجرام  

SS) 186 360 272  )لتر/ملليجرام  
 في خنادق  BOD-SSحمل

  األآسدة 
(kg-BOD/kg-SS･D) 

0.043 0.040 0.041 Japanese standard 0.03 to 0.05
Metcalf & Eddy 0.04 to 0.1 

زمن المكوث في خنادق األآسدة
 )ساعة(

38 44 20  

 2007 تشرين الثاني 11 في 12:00 إلى 10:00 القياسات الفعلية من  من جايكاأجرى فريق الدراسة) ظةمالح

 
 الوارد و هو           BODآذلك فإن الحمل الملوث ثابت و التدفق الساعي األعظمي ثابت أيضا و قد تم حساب ترآيز الـ 

 تبعا للمعايير اليابانية (kg-BOD/kg-SS･D) 0.041ة بـ  في خنادق األآسدBOD-SSلتر و يقدر حمل الـ / ملليجرام144
  .إيدي& و المعايير األمريكية المعروضة في الدليل الصادر عن ماتكالف 

لمحطة المعالجة عمل و وظيفة معالجة ثابتة بالرغم من .  الملوثBODلهذا األمر يتم تقدير استطاعة خنادق األآسدة بحمل الـ 
 .S1.2.5الجدول و بهذا تم التحقق من مالئمة الشروط األساسية الواردة في . صرف الصحيالتذبذب  في تدفق مياه ال

  
  معالجة الصرف الصحي المشترك) 3

  
من غير المتوقع حصول ترسبات في قاع أنابيب شبكة الصرف الصحي أو األقنية المكشوفة نظرا للتدفق , آما سبق ذآره

ق مياه الصرف الصحي المتولدة عن التدفق التصميمي فإن نوعيتها تصبح أقل من حينما يزيد تدف, الغزير و السرعة المالئمة
مما يعني أيضا أن أداء هذه المعالجة سيكون ثابتا لتدفق . Q1*2.2لذلك من الممكن لخنادق األآسدة معالجة . النوعية التصميمية

القيام بمسح تفصيلي لنوعية و آمية الصرف من المفضل , لذلك.  Q1*2مياه الصرف الصحي في المناخ الرطب و المقدر بـ 
  .الصحي المشترك للحصول على تصميم مالئم لمحطة المعالجة و ذلك ضمن مرحلة التصميم التفصيلي

 
  وضع استمالك أرض محطة المعالجة و ضرورة ضبط الرائحة)  2(

و موقع المحطة . من منطقة زراعيةإن أرض محطة المعالجة هي أمالك عامة و هي مملوآة من قبل وزارة الزراعة و تقع ض
 :المقترح صالح و مالئم لألسباب التالية

 

بما أن موقع محطة المعالجة المقترح مجاور للمجمع الرئيسي القائم حاليا لذلك فإنه من المطلوب إنشاء مجمع رئيسي  •
  .إضافي و بطول أقل لنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة

  .طقة زراعية فهي مالئمة إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الزراعةو بما أنها تقع ضمن من •

من أجل التنمية المستدامة لمنطقة الزبداني آبقعة سياحية هامة خالل المستقبل فإن إقامة محطة معالجة للصرف الصحي هو 
 من اجل االطالع 1.1الملحق انظر . لرائحةأمر أساسي و بما أنها تقع ضمن أراض زراعية فمن الضروري القيام بضبط ا
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  . على تفاصيل ضبط الرائحة
 
 شروط الموقع)  3(

إن . تم إجراء مسح طبوغرافي لقياس مساحة األرض و منسوبها في الموقع المقترح إلنشاء محطة المعالجة في الزبداني
و , متر+ 0.500عالجة التصميمي عند و يجب أن يكون منسوب محطة الم, منسوب األرض الحالي أدنى من منسوب الطريق

  . آشروط الموقعS1.2.6الجدول انظر .  ±0.000 متر أعلى من منسوب الطريق 0.5
 

   شروط  الموقع المقترح إلنشاء محطة المعالجةS1.2.6الجدول 

  مالحظات  القيمة الواحدة  البنود
  m2 60,000 مساحة األرض

  m －1.000 منسوب األرض الحالي
 طريق عام أمام محطة المعالجة m ±0.000 ريقمنسوب الط

  العام الطريقبعيدًا عن م m －1.370 36 منسوب سطح مياه الصرف الصحي
  m +0.500 منسوب أرض محطة المعالجة التصميمي

 .هو االرتفاع بالنسبة لنقطة األساس أمام الطريق المجاور: المنسوب) مالحظة

 
 عالجةالمقطع الهيدروليكي لمحطة الم)  4(

  .S1.2.7الجدول تم تلخيص المرافق في 
 

  ملخص عن المرافق المقترحة  S1.2.7الجدول 

 دراسة الجدوى المخطط التوجيهي البنود
 2-1.6m×8m 2-1.6m×8m (No.-W×L) الرمال الخشنة غرفة 

 5(1)-φ250mm×15kw 5(1)-φ250mm×15kw (No.-D×power)  المضخة الرئيسية

 10-5.5m×150.0m×5m 9-5.5m×150.0m×5m (No.-W×L×H)  المفاعل

 φ18m 7-φ18m-8  النهائيالترسيبخزان 
 1.5m×3.5m×0.8m 3-1.5m×3.5m×0.8m-3 قناة التعقيم

 6.0m×6.0m 2-6.0m×6.0m-2 لحمأة  بالثقالة لمكثف 
 30m3/hr 2-30m3/hr-2  الميكانيكيةإزالة المياهوحدة 

  االرتفاع= Hطر، الق = Dالطول، = Lالعرض،  = W) مالحظة

 
 خطة اإلنشاء و خطة الشراء   الثانيالفصل 

 
   خطة اإلنشاء2.1

 اإلنشاء مكونات) 1 (
لدراسة الجدوى و ) 1المرحلة  ( 2015تم تخطيط مشروع الزبداني ليتم تنفيذه على مرحلتين باالعتماد على السنة الهدف 

من المتوقع أن يبدأ مشروع له األولوية، وة عاجلة و طارئة و  مرحل1المرحلة . للمخطط التوجيهي) 2المرحلة  (2025السنة 
  ).دراسة الجدوى (I – تم تنفيذ اإلنشاء لمرافق المرحلة .2013عام التشغيل في 

 
  )عمليات خنادق األآسدة(محطة معالجة الصرف الصحي ) 1

 1 مكونات اإلنشاء في المرحلة S2.1.1الجدول يظهر 
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  محطة المعالجة  مكونات إنشاءS2.1.1الجدول 

 ]I] 2015المرحلة   المرفق
  )يوم/18,250 (

 ]II] 2025المرحلة 
  )يوم/3 م22,200(

  محطة الضخ
Dia. 250mm 

 
   وحدة 5/5

 
－ 

  أحواض  1/10  أحواض  9/10  خزان خندق األآسدة
  أحواض  1/8  أحواض  7/8 خزان الترسيب

 －   وحدة 1 قناة التعقيم
 －  أحواض  2/2 مكثف الحمأة

 －  ات وحد 2/2 لة المياه من الحمأةإزا
 －   وحدة 1 المولد

 
 )المجمع الرئيسي(األنابيب ) 2

Dia. 800mm (HDPE),  L=100 m 
 
  برنامج اإلنشاء الزمني) 2(

 .2012 و حتى 2010 حوالي ثالث سنوات بدءا من 1يستغرق إنشاء محطة المعالجة و األنابيب ضمن المرحلة 
  . اإلنشاء الزمني برنامجS2.1.2الجدول يظهر 

  
 I  برنامج اإلنشاء الزمني للمرحلة S2.1.2الجدول 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
         مرحلة ما قبل اإلنشاء. 1
         إعداد المشروع). 1
, التصميم التفصيلي(ما قبل اإلنشاء ). 2

 )المناقصة, دفتر الشروط الفنية
        

          اإلنشاءمرحلة . 2
         األعمال المدنية و أعمال البناء). 1
         إعداد اإلنشاء. أ
         إزالة المرافق القائمة. ب
         األعمال اإلنشائية. ج
         المجمع الرئيسي. د
         األعمال الميكانيكية و الكهربائية). 2
         التصنيع, المخططات. أ
         أعمال التنزيل. ب
         اإلنهاء, الترخيص). 3
         مرحلة التشغيل و الصيانة. 3

 
  خطة الشراء2.2

 خطة استمالك أرض محطة معالجة الصرف الصحي)  1(

بما أن التشاور . )تستخدمها وزارة الدفاع حاليا(تعود ملكية األرض المزمع إقامة محطة المعالجة عليها إلى وزارة الزراعة 
  .قائم و بشكل مسبق بين آال الوزارتين فال توجد أية مشكلة في استمالك األرض

 
  خطة الشراء مواد البناء و المعدات) 2(

و يجب شراء المواد غير المتوفرة في البالد أو التي ال تالقي . يجب شراء مواد البناء للمشروع من سورية ألقصى حد ممكن
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و سيتم تلخيص . من خارج البالد, ية من حيث المواصفات و النوعية أو التي ال يمكن الوثوق بموزعهاالمتطلبات التصميم
  .خطة الشراء ضمن الفقرات التالية

  
 . مكونات اإلنشاء مقسمة إلى محلية المنشأ و أجنبية المنشأS2.2.1الجدول يظهر 

 
   تقسيم المكونات إلى محلية و أجنبيةS2.2.1الجدول 

  القسم المحلي  القسم األجنبي  موادال  البند
 ○   اليد العاملة

 ○  البحص, الرمل
 ○   االسمنت
 ○   القوالب

 األعمال المدنية) 1(

  ○ قضبان التسليح
 ○  HDPE األنابيب) 2(
, جامع الحمأة, معدات التهوية, المضخاتالمعدات الميكانيكية و الكهربائية) 3(

 ...., أجهزة إزالة المياه
○  

 ○   معدات اإلنشاء) 4(
 معدات البناء) 5( ○   اآلجر

 ○  المواد الداخلية
 
 

 خطة التشغيل و الصيانة   الثالثالفصل 
 

  التعزیز المؤسساتي 3.1

  ملخص للتنظيم الحالي3.1.1

مياه الشرب المهمة العامة للمؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة ريف دمشق هي ضمان تزويد مالئم ب
و هي مختصة في تخطيط و تنفيذ و تشغيل المشاريع الجديدة باإلضافة إلى . و الخدمات الصحية في محافظة ريف دمشق

سيتم إحداث شرآة للصرف الصحي في محافظة ريف دمشق تحت إدارة المؤسسة العامة لمياه الشرب  .صيانة المرافق القائمة
  .و الصرف الصحي في محافظة ريف دمشق

 
   التنظيمية المقترحة البنية3.1.2

تمت مناقشة البنية التنظيمية المقترحة لتنفيذ المشروع و مرحلة التشغيل و الصيانة الالحقة و بالتفصيل في الفصل العاشر من 
 :تقرير الخطة الرئيسية و التي يمكن تلخيصها بما يلي

 
خالل مرحلة تنفيذه و ذلك تحت إدارة ) PMU(من المفترض إحداث وحدة إدارة المشروع ، مرحلة تنفيذ المشروع )1(

المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي بريف دمشق و التي ستكون مسؤولة عن إنجاز جميع المشاريع 
آما يجب أيضًا إنشاء لجنة تدقيق . من قبل المستشارين المختارينحدة إدارة المشروع يجب مساعدة و و .الجارية

  .اسة الجدوىلتسهيل تطبيق مشروع در
 
جميع المسائل الجديدة بإدارة الصرف الصحي ، من المفترض أن تقوم شرآة مرحلة التشغيل و الصيانةخالل  )2(

 .المتعلقة بالتشغيل و الصيانة لنظام الصرف الصحي
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   تفاصيل البنية التنظيمية للتشغيل و الصيانة3.1.3

لصرف الصحي في منطقة الزبداني لتشغيل و صيانة تم اقتراح تأسيس مرآز عمليات الصرف الصحي و قبل شرآة ا
  .المشروع بعد تنفيذه

 
قسم محطة معالجة الصرف الصحي و قسم جمع : و قد تم اقتراح مرآز عمليات الصرف الصحي ليتألف من قسمين رئيسيين

.  لكل قسم في الشكل نفسهو تظهر اليد العاملة المطلوبة. الصرف الصحي على أن يتم دعمه بقسم أنظمة المعلومات الجغرافية
و يجب على المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في ريف دمشق تأمين فريق العمل المطلوب عبر توظيفهم من 

  .الخارج بهدف ضمان تشغيل مناسب
 

  تطویر القدرات3.2

   ضرورة تطویر القدرات3.2.1

حيث من المفترض أن تتم إدارة إنشاء مشروع دراسة . عملو من غير الممكن إعادة التشكيل دون قدرات مناسبة لفرق ال
ف الصحي بعد االنتهاء من الجدوى من قبل وحدة إدارة المشروع و سيتم نقل جميع المرافق المنشأة إلى شرآة الصر

لصحي سيتم نقل جزء من فريق عمل وحدة إدارة المشروع و شرآة الصرف ا. آما سبق مناقشته في المفقرة السابقة. المشروع
.  و سيتم توظيف بقية الفريق.من األقسام ذات العالقة من المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في ريف دمشق

يجب أن ترتكز أية خطة تطوير للقدرات على إنجاز تقييم شامل الحتياجات التدريب و الذي يقوم على تعريف الهوة بين 
  . المهارات المطلوبة و المهارات الحالية

 
يتم اقتراح حيث متطلبات بناء القدرات من الممكن أخذ شرآة الصرف الصحي في مدينة دمشق آقاعدة لتقييم المهارات الحالية 

  . التصور لبرنامج بناء القدرات المستقبلي
 

  برنامج تطویر القدرات المقترح3.2.2
  

ة فريق عمل وحدة إدارة المشروع المستقبلية و يجب أن يحوي برنامج بناء القدرات على مواضيع تكون قادرة على رفع آفاء
مرآز عمليات الصرف الصحي في شرآة الصرف الصحي تحت إدارة المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في 
ريف دمشق حتى الوصول على مستوى مرض من تخطيط و تشغيل و صيانة و إدارة نظام الصرف الصحي في منطقة دراسة 

  .ترض أن يتم إنهاؤه بنهاية عملية اإلنشاء ومن المف.الجدوى
  

المحاضرات و (التدريب الّصفي , )TNA( تقييم احتياجات التدريب  مثلالمنهجيات لبرنامج بناء القدراتأمثلة عن تم اقتراح 
 .التقييممراقبة و وال,  خبراء مختصينمن خاللو ذلك ) OJT(تدريب خالل العمل ، ال)ورشات العمل

 
إدارة نظام الصرف ) 2(, مهارات اإلدارة العامة) 1: (نامج بناء القدرات المقترح على األمور التاليةيجب أن يرآز بر

 الخ. اإلدارة البيئية) 5(, قاعدة البيانات و أنظمة المعلومات الجغرافية) 4(, تشغيل نظام الصرف الصحي) 3(, الصحي
 

   دليل إرشادات التشغيل و الصيانة3.3

 ومن أجل تنفيذ أعمال تشغيل . دون أعمال تشغيل و صيانة مالئمةهأو استمرارنظام الصرف الصحي اف ال يمكن تحقيق أهد
 تم 4.3 في الفقرة .وصيانة مالئمة فمن الضروري تطوير مؤشرات ومواصفات التشغيل والصيانة لمرافق الصرف الصحي

  .واحي الفنيةشرح النقاط حول تشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي مع الترآيز على الن
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ومحطات الضخ ومحطات لنظام الصرف الصحي صيانة التشغيل و  تدفق أعمال الS3.3.2 و S3.3.1الشكالن يظهر 
 .المعالجة

>ةنايصلا و ليغشتلا تامولعم<

تايرحتلا لجس�
 تاهوشت ,يواآشلا�
تاناضيفلا لجس ,قرطلا
 ,حالصإلا ,فيظنتلا�
جراخلا قفدتلا تاسايق

ةمئاقلا تامولعملل حسم

فيظنتلا

 ةلماش ةعجارم
تاءارجإلل

>بيبانألا طوطخ صيخشت<
 اريماآلاب حسملا تالجس�
ةينويزفلتلا
يرصبلا حسملا تالجس�
 قفدت / حشر( نود/عم�
)لخاد

>ىرخأ تامولعم<
ءارشلا فورظ�
ةصاخ فورظ�
ىرخأ ءايشأ�

يرحتلا و ةنايصلاللخلا نع فشآلا

تالجسلا و ةيمويلا لامعألا رتفد

 ةنايصلا و ليغشتلا لامعأ
ةططخملا

>قفارملا تامولعم<
 عون و قفارملا ةينب�
بيبانألا
ءاشنإلا ةنس�
ةمدخلا ءدب ةنس�
ثيدحتلا ةنس�
قفدتلا لودج�
.خلا

ةآرشلا ليلد ديدجتلا و حالصإلا ةعجارم
 

   تدفق أعمال التشغيل و الصيانة لشبكات الصرف الصحيS3.3.1الشكل 
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  عمال تشغيل و صيانة محطات الضخ و محطات المعالجة تدفق أS3.3.2الشكل 
 

   العالقات العامة في نظام الصرف الصحي3.4

يجب أن تقوم خدمة الصرف الصحي بإدارة المشروع أآثر من الخدمات العامة األخرى بما أنها مبنية على عالقة الثقة مع 
  . السكان

روع الصرف الصحي طالبين اإلدراك الكامل من القاطنين حول و تعتبر العالقات العامة نشاطا ضروريا لحشد الدعم لمش
  .و الخ" نية المالية للصرف الصحيالب"و " خطة تطوير الصرف الصحي"و " قاعدة و أثر الصرف الصحي"

  .مشروع الصرف الصحي مثال عن خطة العالقات العامة في آل مرحلة من مراحل S3.4.1الجدول يظهر 
  

  طة العالقات العامة أمثلة عن خS3.4.1الجدول 

  المواضيع  الهدف المرحلة أمثلة عن األنشطة
 المحتويات الطريقة

وم
مفه
ال

 
 

تعزيز فرص تطوير 
  المواطنين الصرف الصحي

 اإلعالن
معاينة األماآن المتقدمة

 محاضرات
مجالت العالقات العامة
 موقع على اإلنترنت

زز إمكانية تبني تقدير أهمية الصرف الصحي و التوعية العامة التي تع
 .الخطة

  شرح حول زيادة المسؤولية االقتصادية
  االستماع لطلبات العموم حول الصرف الصحي

 

الفهم التام لنظام 
 المواطنين  الصرف الصحي

 اإلعالن
معاينة األماآن المتقدمة

 محاضرات
مجالت العالقات العامة
 موقع على اإلنترنت

  ,باإلضافة إلى ما سبق
  عام عن تأثيرات تطوير الصرف الصحياإلعالن ال

  
 
 
 

اإلعالن عن خطة 
 الصرف الصحي

 المواطنين
المقيمين أصحاب 

خاصة القاطنين (العالقة
 قرب محطة المعالجة

 

 اإلعالن
معاينة األماآن المتقدمة

 محاضرات
مجالت العالقات العامة

موقع على 
 نشرات・اإلنترنت

  ,باإلضافة إلى ما سبق
االقتصادية للصرف الصحي و أسباب اختيار موقع شرح حول الفعالية 
  محطة المعالجة

  االستماع لطلبات العموم حول الصرف الصحي
 

طة
لخ
ا

 
 

اإلعالن عن الدفع من 
 المواطنين  قبل المنتفعين

 اإلعالن
معاينة األماآن المتقدمة

 محاضرات
مجالت العالقات العامة

موقع على 
 نشرات・اإلنترنت

 ,باإلضافة إلى ما سبق
ن العام حول أهمية الدفع من قبل المستفيدين بناء على زيادة التطوير اإلعال

البيئي باإلضافة إلى الخير العام المصاحب لتطوير الصرف الصحي و 
  .اإلرتفاع في أسعار العقارات

  االستماع لرأي العموم حول وضع العوامل و اإلجراءات الوقائية
 

طلب التعاون مع   
 عملية اإلنشاء

 

قاطنين قرب محطة ال
  المعالجة

 

مجالت العالقات العامة
موقع على 
 نشرات・اإلنترنت

  الجدول اإلنشائي

 
اإلعالن العام حول الرغبة باإلنشاء بشكل سلس و فهم محتويات 

  مخطط اإلنشاء العام و الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوي(اإلنشاء
  اإلعالن عن جدول البدء بالتشغيل
  االستماع للعموم حول طلب اإلنشاء

شاء 
إلن
ا

اإلعالن عن جدول  
  البدء بالتشغيل

 

القاطنين و المؤسسات 
  االقتصادية في
  منطقة التخديم

 

 اإلعالن
 محاضرات

مجالت العالقات العامة
موقع على 
 نشرات・اإلنترنت

  اإلعالن حول وضع ربط منزلي
 التوصية حول الربط المبكر للمنازل

 م حول وضع العوامل و اإلجراءات الوقائيةاالستماع لرأي العمو

 دعم الربط المنزلي

القاطنين و المؤسسات 
  االقتصادية في
  منطقة التخديم

 

 شرح مختصر
 استبيان

موقع على 
 نشرات・اإلنترنت

  اإلعالن حول إعداد ربط منزلي
 التوصية حول الربط المبكر للمنازل
  العوامل و اإلجراءات الوقائيةاالستماع لرأي العموم حول وضع

اإلعالن عن 
 االستخدام األمثل

القاطنين و المؤسسات 
االقتصادية ف منطقة 

  التخديم
 

 اإلعالن
زيارة محطات المعالجة
مجالت العالقات العامة

موقع على 
 نشرات・اإلنترنت

 اإلعالن عن االستخدام األمثل للصرف الصحي
صريف إلى نظام الصرف الصحي و إنشاء مرافق معالجة أولية قبل الت(

 ).منع إلقاء  الزيوت 
 

انة
صي
 ال
 و
يل
شغ
الت

 

 إعادة التأهيل

القاطنين و المؤسسات 
  االقتصادية في
  منطقة التخديم

 

 اإلعالن
زيارة محطات المعالجة
مجالت العالقات العامة

موقع على 

  .اإلعالن العام حول ضرورة تجديد و إصالح المرافق المتضررة
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  المواضيع  الهدف المرحلة أمثلة عن األنشطة
 المحتويات الطريقة

 نشرات・اإلنترنت

 
 تقدیر الكلفة و برنامج التنفيذ الزمني   لرابعاالفصل 

 )2015 (1 –  آلفة المشروع للمرحلة 4.1

 ). 2015السنة الهدف : 1 –المرحلة ( ملخص لكلفة مشروع الزبداني S4.1.1الجدول يظهر 
 

 مكونات المشروع
 Q=18,250 m3/day  ) خنادق األآسدةطريقة(  : محطة المعالجة

 Dia. 800mm, L=100 m    :األنابيب
  

   آلفة مشروع الزبدانيS4.1.1الجدول 

 )س. ل103(المجموع   الحصة األجنبية  الحصة األجنبية  البنود

 آلفة اإلنشاء
 محطة المعالجة) 1
 األنابيب) 2

آلفة اإلنشاء الكلية

  234,208

234,208

270,735
1,250

271,985

 
504,944 

1,250 
506,194 

 آلفة استمالك األرض
 هندسيةالكلفة ال

 آلفة اإلدارة الحكومية
 آلفة التطوير التنظيمي

 األعمال الطارئة
المجموع الفرعي

-
45,557

-
-

23,421
68,978

-
5,062

25,310
15,186
27,199
72,756

 
50,619 
25,310 
15,186 
50,619 

141,734 
 65,97157,080123,050  تغيرات األسعار الطارئة

 303,186344,741647,928 )سعار الطارئةال يتضمن تغيرات األ(المجموع 
 369,157401,821770,978  المجموع

 
   برنامج التنفيذ الزمني4.2
  

  :باآلتي) 20154: السنة الهدف (1 –تم تلخيص البرنامج الزمني لتنفيذ المرحلة 
  

 مرحلة ما قبل اإلنشاء
 )اختيار االستشاري, الترتيبات المالية(إعداد المشروع  : 2008
 )المناقصة, التصميم التفصيلي(ما قبل اإلنشاء  : 2009

 مرحلة اإلنشاء
 )محطة المعالجة(إنشاء  : 2010-2012

 )المجمع الرئيسي(إنشاء  : 2012
 مرحلة التشغيل و الصيانة

  البدء بالتشغيل : ~2013
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 

مرحلة ما قبل اإلنشاء

مرحلة اإلنشاء

 محطة المعالجة

األنابيب

 إعداد المشروع
ما قبل اإلنشاء

مرحلة التشغيل و الصيانة

)اختيار االستشاري, الترتيبات المالية(

)المناقصة, دفتر الشروط الفنية,التصميم التفصيلي(

  
   برنامج التنفيذ الزمنيS4.2.1الجدول 

 

 اليالتقييم االقتصادي و الم   الخامسالفصل 

  التقييم االقتصادي5.1

   منهجية التقييم االقتصادي5.1.1

حيث يجلب العديد من . ليساهم في الرخاء العام) مشروع دراسة الجدوى(تم تصميم مشروع تطوير نظام الصرف الصحي 
م اعتماد نسبة العائد ت, لذلك. الفوائد االجتماعية و االقتصادية للمجتمع و لكن من الصعب تقدير الربح المالي لمهمته العظيمة

   .لتبرير المشروع بشكل أولي) EIRR(االقتصادي الداخلي 
  

   التكاليف االقتصادیة5.1.2

رأس مال مشروع دراسة الجدوى بالنسبة لتقدير الكلفة و لمن ال تتضمن الضريبة ) 1: (تتألف تكاليف المشروع االقتصادية من
 .اة المشروعصيانة المتزايدة خالل دورة حيتكاليف التشغيل و ال) 2(, 5%الشاملة المفترضة 

 
  األرباح االقتصادیة5.1.3

التنمية ) 1: (و قد تم األخذ بعين االعتبار األرباح االقتصادية التالية .تم تقديم جهود آبيرة لتقدير عدد من األرباح االقتصادية
األرباح الصحية المتعلقة بتخفيض النفقات ) 3(, األرباح الصحية المتعلقة بتخفيض ضياع الزمن اإلنتاجي) 2(, السياحية
هناك العديد من األرباح االقتصادية الكامنة . استخدام الحمأة آسماد) 5(, استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة) 4(, العالجية

   .في تطوير معالجة الصرف الصحي و التي ال يمكن قياسها و خاصة في االصطالحات االقتصادية
 

 سابات نسبة العائد االقتصادي الداخلي نتائج ح5.1.4

مجد من دراسة الجدوى ن المشروع ، فإلذلك. 12.9 %بـتم حساب نسبة العائد االقتصادي الداخلي لمشروع دراسة الجدوى 
  .وجهة النظر االقتصادية
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   التقييم المالي5.2

  الغرض و االفتراضات العامة للتقييم المالي5.2.1

تم اقتراح خطة مالية لتحديد . يم المالي ألي مشروع هو ضمان الصالحية المالية للمشروع المقترحالغرض الرئيسي من التقي
  .باإلضافة إلى مصادر الممكنة لهذا االعتماد, االعتماد المالي المطلوب لتمويل المشروع

  
  . سيناريوهاتتم تطوير نموذج مالي بسيط من أجل التقييم المالي لمشروع دراسة الجدوى و ذلك من أجل عدة 

  
   تقييم قابلية الدفع5.2.2

 ).2007تشرين الثاني (عرفة األخير تم تقييم قابلية الدفع لرسوم المياه و الصرف الصحي باالعتماد على جدول الت
 

.  المنزلي في منطقة دراسة الجدوىدخلمعدل ال من 0.56%للمياه و الصرف الصحي تشكل فقط المقدرة إن الرسوم النظرية 
  . آما أن هناك إمكانية لزيادة التعرفة.  هي العتبة المعتمدة5-4%يعني أن التعرفة الحالية قابلة للدفع باعتبار أن هذا 
  

   الرغبة في الدفع5.2.3

  
تؤمن األغلبية . تم تحليل الرغبة في الدفع مقابل خدمات الصرف الصحي باالعتماد على نتائج المسح االجتماعي السابق ذآره

هناك مرونة واضحة . بأن نظام الصرف الصحي في منطقة دراسة الجدوى يحتاج إلى تحسين) 92(% المجيبين الساحقة من
  . ية من وجهة نظر الرغبة في الدفعفي رفع تعرفة الصرف الصحي الحال

  
    نتائج التقييم المالي ضمن سيناریوهات مختلفة5.2.4

 .تعرفة سيتم مناقشتهاتم استخدام النموذج المالي ضمن أربع سيناريوهات لل
 
  السيناريو األساسي) 1(

 سيناريو استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة)  2(

   من رأس المال50%سيناريو استرداد ) 3(

  سيناريو الجدوى المالية) 4(

  
ء هذه التوصية وبالنسبة للسبب التفصيلي ورا. سيناريو استرداد تكاليف التشغيل و الصيانةوباعتبار هذه السناريوهات، ينصح ب

  . من تقرير دراسة الجدوى)5 (5.2.4انظر للفقرة 
 

    ملخص الخطة المالية المقترحة لمشروع دراسة الجدوى5.2.5

الخطة المالية المقترحة لمشروع دراسة الجدوى أن جميع تكاليف رأس المال و رسوم الفوائد الممكنة يجب أن تقدم تفترض 
وفي نفس الوقت، تتطلب اإلدارة المالية  . آمنحة الصرف الصحي في ريف دمشقالشرب وإلى المؤسسة العامة لمياه 

جميع تكاليف التشغيل ) رسوم الصرف الصحي(الصحيحة لمشروع دراسة الجدوى أن تغطي العوائد الناتجة عن المشروع 
تكاليف التشغيل ومن أجل هذا الغرض، يجب رفع تعرفة الصرف الصحي الحالية إلى مستو يعكس . والصيانة للمشروع

  . من تقرير دراسة الجدوى8.3ارجع إلى الفقرة .   تقريبًا آمستوى تعرفة3م/ ليرة سورية 3.2تم تقدير . والصيانة
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 االعتبارات االجتماعية و تقييم األثر البيئي   السادسالفصل 

  االعتبارات االجتماعية و البيئية6.1

اختيار أآثر عدد ممكن من المعنيين األساسيين اعتمادًا على التشاور مع تم , يينبمناسبة عقد االجتماع الثالث للمعنيين األساس
الجدول يلخص . وأثناء االجتماع الثالث للمعنيين األساسيين تم طرح المناقشات الفعالة والتشاورات. اإلسكان و التعميروزارة 

S6.1.1تفاصيل اجتماع المعنيين الثالث .  
 

 ماع المعنيين الثالث  تفاصيل اجتS6.1.1 الجدول 

 المحتويات  البند
 2007 تشرين الثاني 20  التوقيت
 ، محافظة ريف دمشقمدينة بلودان, فندق بلودان الكبير  المكان

وزارة اإلسكان والتعمير، الهيئة العامة لشؤون البيئة، المحافظات، (الهيئات الحكومية ذات العالقة   األعضاء
المانحين، الجامعة ومعاهد البحث، المنظمات غير الحكومية و  / المنظمات.) مديريات البيئة، الخ
  شخص61: اإلجمالي. وسائل اإلعالم، الخ

 ملخص دراسة الجدوى لنظام الصرف الصحي في الزبداني )1 محتويات العروض
  نتائج دراسة تقييم األثر البيئي األوليشرح )2

 )عدد السكان خالل الصيفتزايد (تقدير عدد السكان  )1األسئلة و التعليقات الرئيسية
 موقع محطة المعالجة المقترحة )2
 تفاصيل طرقة معالجة الصرف الصحي و الحمأة )3
 أثر الرائحة المنبعثة من محطة المعالجة )4

 
 نتائج دراسة تقييم األثر البيئي األولي  6.2

حول ) فسها آدراسة تقييم األثر البيئيأجزاء فقط من بنود الدراسة هي ن(نتائج دراسة تقييم األثر البيئي األولي اعتمادًا على 
.  وفقًا لطلب من وزارة اإلسكان والتعمير2007دراسة الجدوى لنظام الصرف الصحي في الزبداني والمنفذة في تشرين الثاني 

 .S6.2.1الجدول تم تلخيص أهم التأثيرات السلبية للمشروع في 
 

  ي لدراسة الجدوى لنظام الصرف الصحي في الزبداني  نتائج دراسة تقييم األثر البيئي األولS6.2.1الجدول 

  مالحظات  التقييم  البنود البيئية
و من الممكن أن يكون ألعمال اإلنشاء آثارا , إن محطة المعالجة قريبة إلى طريق رئيسي C  حرآة المرور

و لكن التدفق المروري الحالي منخفض . سلبية على حرآة المرور خالل فترة اإلنشاء
سيتم اتخاذ , و باإلضافة إلى ذلك. و فترة اآلثار هي فترة قصيرة) ساعة/ة سيار100(

 .بعض اإلجراءات خالل فترة اإلنشاء
أن ترآيز المعادن الثقيلة في الحمأة ) 8الملحق انظر (تشير نتائج تحليل المعادن الثقيلة  C تلوث التربة

اني هي أقل من المعايير الناتجة عن محطة معالجة قائمة حاليا و في تربة منطقة الزبد
تم اقتراح إعادة استخدام الحمأة الجافة و الناتجة , لذلك. السورية لمخلفات الحمأة و للتربة
و لكن من الضروري وضع نظام مراقبة لفحص آثار . من محطة المعالجة في الزراعة

 .المعادن الثقيلة في الحمأة على التربة خالل مرحلة التشغيل
الضجيج و 

 زاالهتزا
C  من الممكن أن يتولد ضجيج و اهتزاز من قبل استخدام معدات و آليات اإلنشاء خالل

آانت مستويات الضجيج عند , و بناء على نتائج مسح الضجيج الحقلي. مرحلة اإلنشاء
و تم تقدير أن مستويات .  على التواليdb(A) 69 و dB(A) 5المنازل األقرب هي 

د خالل مرحلة إنشاء محطة المعالجة لتصل إلى  الضجيج عند المنازل األقرب ستزي
62 dB(A) 72 و db(A) من الضروري القيام , لذلك). 8الملحق انظر ( على التوالي

إن فترة األثر قصيرة و ال توجد منطقة سكنية , على آل حال. ببعض اإلجراءات المقابلة
 .حول موقع محطة المعالجة المقترح
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  مالحظات  التقييم  البنود البيئية
لذلك . مكن أن يتم إصدار للرائحة من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي و الحمأةمن الم C الرائحة النافذة

 :فقد تم أخذ األمور التالية بعين االعتبار
تم اختيار طريقة خنادق األآسدة و نظام إزالة المياه , خالل مرحلة التخطيط, أوال )1

 .للتقليل من مستويات الرائحة,الميكانيكي
 . منطقة حرم لتخفيض الرائحةتم اقتراح إنشاء حزام شجري و )2
في . تم اقتراح نظام مراقبة لفحص الرائحة خالل مرحلة تشغيل محطة المعالجة )3

 . إزالة الرائحة عند الحاجةطرقمن الممكن تطبيق , المستقبل
و تتراوح المسافة بين المحطة ,  آم تقريبا عن موقع المحطة2تبعد منطقة الكثافة السكانية 

باإلضافة إلى أن الصرف الصحي الخام .  م تقريبا100)  منازل4(و المنازل األقرب 
 .تم تقدير أن أثر الرائحة سيكون خفيفا, و باعتبار هذه العوامل. يبعث رائحة

  بعض اآلثار: B         أثر جدي: A   )مالحظة
            C :أثر خفيف        D :أثر مهمل  

  
باستثناء بعض البنود التي لديها على البيئة  المقترح روعية آثار جدية للمشلم تعرف أمن خالل دراسة تقييم األثر البيئي األولية 

 إذا تم . فقد تم إعطاء بعض اإلجراءات المقابلة و التوصيات من وجهة النظر البيئية, بهدف تخفيض اآلثار السلبية. آثارا خفيفة
 .ستكون بحدها األدنىأخذ هذه اإلجراءات التخفيفية بعين االعتبار فإن آثار المشروع المقترح 

  
  

 صياغة خطة تنفيذ المشروع   السابعالفصل 
 

  إجراءات تخصيص الميزانية العامة لمشاریع الصرف الصحي7.1

من الممكن تلخيص اإلجراءات العامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالترتيبات الخاصة بميزانية مشاريع الصرف الصحي و ذلك 
قنية في وزارة اإلسكان و التعمير تعمل على تقدير احتياجاتها و تعد خطط أولية و تقدر مديريات ت) 1: (بالنقاط التالية

. ثم تحال هذه الخطط إلى مديرية التخطيط في وزارة اإلسكان و التعمير. الميزانيات باالعتماد على الخبرة و الدراسات التقنية
ثم ترسل الخطة المدموجة إلى هيئة تخطيط . لوزارة السنويةتستلم مديرية التخطيط الخطط و تراجعها و تدمجها في خطة ا) 2(

هيئة تخطيط الدولة خطة الوزارة و تراجعها بالتشاور مع وزارة تستلم ) 3. (الدولة و وزارة المالية للتصديق و الموافقة
 المعتمدة إلى المجلس و يتم تعديل بعض التصورات إذا اقتضى ذلك و يتم إرسال الخطة, اإلسكان و التعمير و وزارة المالية

ترسل الخطة المعتمدة النهائية إلى وزارة اإلسكان و . يعتمدها المجلس األعلى للتخطيط الخطة و يراجع) 4. (األعلى للتخطيط
  . التعمير للتنفيذ

  
 للمشاریع في سوریة) قروض& منح ( تدبير تمویل خارجي 7.2

تخاطب هيئة تخطيط الدولة وزارة اإلسكان و التعمير لتحديد ) 1: ( خارجييجب إتباع اإلجراءات التالية عند توقع تدبير تمويل
و بدورها تبلغ وزارة اإلسكان و التعمير هيئة تخطيط الدولة حول المشاريع . المشاريع الممكن اقتراحها للتمويل الخارجي

المؤهلة عن وجود المشاريع لمأمول تبلغ هيئة تخطيط الدولة مؤسسات التمويل ا) 2. (الهامة والتي يجب إعطاؤها األولوية
اإلقراض أن تزور وزارة اإلسكان و / يجب على مؤسسات المنح ) 3). (أو قروض/عبر منح و(للحصول على التمويل 

وترسل آتاب إلى هيئة تخطيط الدولة تعبر فيه المشاريع، اإلقراض / تختار مؤسسات المنح ) 4(المشاريع هذه التعمير لمناقشة 
المهتمة بجميع اإلقراض / تزود وزارة اإلسكان و التعمير مؤسسات المنح ) 5(. تمويلل موافقتها و استعدادها لعن رغبتها و

 وسياسة الحكومة ، واالستراتيجية، بما في ذلك الهدف والرؤية، والمعلومات العامةحول المشاريع المستقبليةالتفاصيل 
شروط اإلقراض المختارة / هيئة تخطيط الدولة مؤسسة المنح تفاوض ) 6(.  والمعلومات المالية،السورية، والتفاصيل الفنية

رئيس اليتم توثيق و توقيع االتفاق على القرض من قبل مجلس الشعب و يجب أن يصدر آمرسوم من قبل السيد ) 7 (القرض
  .السوري
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  تقييم المناقصة7.3

تشكل الهيئة المنفذة  .المشروعتفاصيل علن عن يجب أن ي, لضروري من قبل هيئة تخطيط الدولةعند تخصيص التمويل ا
لجنة فض العروض، واللجنة الفنية، واللجنة المالية التي تقيم العروض اعتمادًا على المعايير الفنية والمالية ) الوزارة(

  .وتقرر العرض الفائز
  

ويله إلى البدء بتنفيذه هي عام على المدة الزمنية اإلجمالية المتوقعة لتطوير مشروع ممول خارجيًا اعتبارًا من مرحلة تم
  .األقل

  
 

  توصيات و أعمال على الجانب السوري القيام بها   الثامنالفصل 
 

  نظام الصرف الصحي 8.1

 مرافق القائمةال تحسين و استبدال 8.1.1

هناك عدد , و بالرغم من ذلك. هناك عدد آبير من مرافق الصرف الصحي تم إنشاؤها بشكل رئيسيي في المناطق الحضرية
 .آبير من المشاآل

 
تم استخدام األنابيب اإلسمنتية في معظم مناطق الخدمة و بما أن نوعيتها منخفضة فقد تم اآتشاف تسرب لمياه الصرف , أوال

حيث أن معظم هذه األنابيب ال تحوي على مرافق ربط مالئمة و بعضها يفتقر إلى قضبان . الصحي من العديد من األماآن
بعض هذه األنابيب قد تلفت مسبقا و . غير مناسبة و تسبب آسر لألنابيب) البطانة(أساسات األنابيب , وة على ذلكعال. التسليح

لذلك يجب استبدال هذه األنابيب التالفة تبعا لترتيب األولويات و مواد . مقدار الكسر الذي يصيبها يسبب هبوط في الطرق
و ) PVC(تخدامها بدال عن األنابيب اإلسمنتية آأنابيب البولي فينيل الكلوريد األنابيب األخرى المتوفرة في سورية التي اس

و لها . فهذه النوعية من األنابيب أخف و أسهل في الترآيب, و مقارنة مع األنابيب اإلسمنتية).  PE(أنابيب البولي إيتيلين 
يل من األنابيب اإلسمنتية و لكن ذلك يعتبر مهمال و هي ذات آلفة أعلى بقل. خاصية سهولة الربط و شديدة العزل اتجاه المياه

  .عند تقدير آلفة االستبدال المستقبلي
 
و ,  محطة معالجة عدرا في محافظة دمشقخاصةو , إن بعض محطات معالجة الصرف الصحي ال تشغل بفعالية, ثانيا

 S8.1.1الجدول يظهر . ة حمصمحطات دبس عفنان و محطة المنصورة و محطة معدان في محافظة الرقة و محطة معالج
   . العالجية المقترحة لهذه المحطاتالتخفيفيةاإلجراءات 
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   اإلجراءات المقابلة العالجية المقترحة لمحطات المعالجة القائمةS8.1.1الجدول 

  اإلجراءات المقابلة اسم محطة المعالجة
/ محطة معالجة عدرا 

 محافظة دمشق
و لكي نعوض ذلك . و هو ناتج عن عدم فعالية وظيفة المعالجة,  آاف في خزان التهويةبما أن زمن التهوية غير

  .فقد تم اقتراح إنشاء خزان تهوية إضافي أو ترآيب جهاز تهوية عالي الفعالية
 

تعيق المعالجة البيولوجية المناسبة للصرف الحمأة معالجة طريقة  عالية الترآيز المستعادة من الموادإن 
و بما أن الحمأة األولية عالية الترآيز .  هذا عائد لعدم فعالية وظيفة خزان هضم الحمأة الالهوائيو. الصحي

من الضروري القيام بأعمال إعادة التأهيل . مما يساهم في الخلط غير المنسب للحمأة في خزان الهضم, جدا
  .لخزان الهضم

 
هذا سوف يسبب . إلى آمية الحمأة الناتجة أيضاسيزيد تدفق الصرف الصحي الداخل باإلضافة , في المستقبل

, عند تطبيق مثل هذا النظام. لذلك يجب اختبار نظام إزالة المياه من الحمأة. قصور في سعة أسرة تجفيف الحمأة
  .يصبح من الممكن استخدام المساحة المخصصة ألسرة التجفيف من أجل إنشاء مرافق أخرى مستقبال

 
 .ضرورية لترقية توعية الصرف الصحي المعالجمرافق المعالجة الثالثة 

 
محطات دبس عفنان 
و محطة المنصورة و 

/ محطة معدان 
 محافظة الرقة

تم تمويل محطات . هناك خمس محطات معالجة أنشئت بعقد تسليم بالمفتاح مع شرآة خاصة في هذه المحافظة
رض و بعد االنتهاء من تنفيذ محطات المعالجة أن آان من المفت. المعالجة من قبل وزارة اإلدارة المحلية و البيئة

يتم اختيار عدد من مهندسي التشغيل و الصيانة لكل محطة و يتم تعليمهم نشاطات التشغيل و الصيانة بالعمل مع 
المشغلين من الشرآة الخاصة و لكن لم يتم اختيار أي أحد باإلضافة إلى أنه تم تعليق تشغيل هذه المحطات 

   . اآلن إلقاء الصرف الصحي الخام في أقنية الري بالقرب من المحطات الثالثو يتم. الثالث
 

و في . يجب اختيار عدد من مهندسي التشغيل و الصيانة المناسبين حاال, لتفعيل محطات المعالجة المكتملة
 حيث من و هو أمر حتمي. يجب تخطيط برنامج تطوير الموارد البشرية و تنفيذه بأسرع ما يمكن, الوقت نفسه

  .المتوقع أن يتم إنشاء العديد من محطات المعالجة في المستقبل القريب
 

 /محطة معالجة حمص
  محافظة حمص

يوم و تطبق طريقة الحمأة /3 م133,900سعة المحطة . 1998تم تشغيل محطة معالجة حمص منذ عام 
ف الصحي الصناعي الخاص هناك خطان أحدهما يدعى خط السكر و هو من أجل الصر. المنشطة التقليدية

  .بمعمل السكر أما اآلخر فيدعى الخط النظامي من أجل الصرف الصحي المنزلي
  

في " الحدود القصوى للملوثات الصناعية المسموح بإلقائها إلى شبكة الصرف الصحي"تمت اإلشارة إلى 
. لتر/ ملليجرام1,600ي  ه CODالحدود القصوى لـفإن , و بناء عليه. المخطط التوجيهي في 3.3.2الجدول 

 في تقرير المخطط التوجيهي، 5.2.3والموضح في الشكل خط السكر حسب تحليل نوعية الصرف الوارد في 
لقوانين فيجب اإللزام القانوني لترآيب  مؤشرات السكر تنتهك بوضوح ابما أن.  مرآزCODحيث تم مالحظة 

  .مرافق معالجة أولية
 

 50للتطوير الصناعي غير القانوني في المسؤوليات و التعويضات في قانون رقم تم النص على اإللزام القانوني 
 .2002المحدث عام 

 
و هذا ناتج عن صعوبة شراء المعدات من . بعض محطات الضخ تم هجرها دون ترآيب المعدات الميكانيكية و الكهربائية, ثالثا

لذلك يجب استيرادها من الخارج و لكن هذا االستيراد , ة محلياو بما أن المعدات المطلوبة غير متوفر. الموردين الخارجيين
يتم إزالة هذه القيود تدريجيا و أصبح من الممكن التعاقد من , في هذه األيام. المؤسساتيةيبدو صعبا نتيجة القيود السياسية و 

 ترآيب المعدات لمحطات الضخ لذلك يجب أن يتم التعاقد من أجل أعمال. أجل أعمال ترآيب المعدات مع متعهدين خارجيين
  .السابقة وذلك مع متعهدين خارجيين لتفعيل أعمال التنفيذ الراآدة بسببها

 
   وسجالت التشغيل والصيانةاألصول اإلدارة واستخدام بيانات  8.1.2

 بما أن وزارة و. مما يجعل تنفيذ هذه المشاريع غير فعال, إن اإلدارة الحالية لبيانات مشاريع الصرف الصحي غير آافية
بيانات األصول حول مرافق الصرف الصحي القائمة آمحطات المعالجة و محطات معلومات اإلسكان و التعمير لم تقم بإدارة 

فإنها غير قادرة على إعداد خطة تطوير الصرف الصحي المعتمدة على , بشكل منتظم, الضخ و شبكات الصرف الصحي
فمن الصعب القيام بالعمل بشكل مناسب و , ك بيانات دقيقة و مفصلة عن المرافق القائمةو إذا لم تمتل. ادخار الكلفة و الوقت

و يجب القيام بتجديد صارم لنظام إدارة البيانات الذي ال غنى عنه من أجل تنفيذ المشاريع . سريع و خاصة في حاالت الحوادث
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  .لة وزارة اإلسكان و التعميرالمستقبلية و تشغيل و صيانة المرافق و ذلك بالتوافق مع إعادة هيك
  

قدم فريق الدراسة من جايكا معلومات تفصيلية لتكون ". GISنظام "آما تم ذآره مسبقًا، جميع الملعومات سيتم تكاملها بـ 
يضاف إلى ذلك، يجب إضافة  سجالت التشغيل والصيانة .  8.1.2الجدول مدخالت في هذا النظام آما هو موضح في 

   .ة تشغيل وصيانة مالئمة وفعالةللمحافظة على أنشط

O&M Record
BBB Factory Replaced Concrete Pipe to PVC
Food Processing Due to Deterioration
Q = 500 m3/day PVC Dia = 250 mm,  L = 170 m
BOD = 600 mg/L, SS = 400 mg/L PVC Dia = 250 mm Executed on 10 to 17 April 2007

I = 3.0 0/00, L = 210 m Labor = 35 man・day, Cost = 1,250 SP
AAA STP Installed June 2007
Constructed June 2007
Extended Aeration Method
Plant Capacity = 5,000 m3/day
Specifications of Facilities and Equipment
Construction Cost = 1.2 million SP

Well
  Well

MC = +105.03

  Well
  Well

  Well
XXX River

  Well

   PIL = +103.572

PIL = +104.202
MC = +105.65

Cattle Farm

 
 

   التصور المقترح لخریطة أنظمة المعلومات الجغرافية لقاعدة بيانات لنظام الصرف الصحيS8.1.1الشكل 
 

 فسيكون من المفيد بشكل آبير من وجهة نظر تطوير اختيار المنطقة ذات GISإذا تم إدخال هذه البيانات بالكامل إلى خريطة 
المستهلكة وبما أن المنشآت والمرافق . الصرف الصحي ألن مواقع المرافق الحالية مشار إليها بشكل واضحاألولوية لنظام 

والمهترئة أيضًا متوضعة بشكل واضح وعمرها أيضًا موضح في الخريطة فإن هذا األمر يسهل تخطيط اإلصالح واالستبدال 
  . آقاعدة بيانات لنظام الصرف الصحيGISة  الصورة المقترحة لخريطS8.1.1الشكل يظهر . الفوري والفعال

 
يجب على وزارة اإلسكان و التعمير إعداد خطة دورية لنشاطات تشغيل و صيانة مرافق الصرف الصحي , أبعد من ذلك

يجب أن تلخص . الموجودة و ليس فقط من أجل المرافق القائمة و أنما المرافق المنشأة حديثا و التي ستعمل آصيانة وقائية
من قبل آلف " تقرير التشغيل و الصيانة الشهري"ات التشغيل و الصيانة و التي تتضمن أعمال اإلصالح أيضا في نشاط

و يجب أن تعد وزارة اإلسكان و . مؤسسة و يجب أن يسلم إلى وزارة اإلسكان و التعمير عند نهاية آل شهر ضمن ملف رقمي
يجب أن يتضمن التقرير سجالت نشاطات التشغيل و الصيانة . اتالتعمير صيغة تقرير رقمية و توزعه إلى جميع المؤسس

تستطيع وزارة اإلسكان . و المعدات التي تم صرفها خالل النشاطات الشهرية, و اليد العاملة, و المواد, المنفذة و إجمالي الكلفة
  .تقريرو التعمير تقييم فعالية نشاطات التشغيل و الصيانة في آل محافظة باالعتماد على هذا ال

 
يجب أن تنشئ وزارة اإلسكان و التعمير خريطة أنظمة المعلومات الجغرافية و تنشرها مع تقرير التشغيل و الصيانة الشهري 
لجميع الحقول العاملة في هذا المجال من أجل تنفيذ مالئم و فعال للمشروع من حيث الوقت و الكلفة و تأمين نشاطات تشغيل و 

   .صيانة مستدامة
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   المراقبة البيئية و مراقبة نوعية المياه 8.1.3

هناك العديد من أقسام و وظائف المتعلقة بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي مغطاة من أآثر من وزارة , آما تم التصريح به دائما
  . مما يجعل العمل غير فعال على اإلطالق

  
فقد تم ترآيب مختبرات في , المدعوم من قبل الجايكا" ةتطوير القدرات في المراقبة البيئي"بالتوافق مع تقدم العمل في مشروع 

لذلك يجب أن يتم تريب .  مديرية تابعة للهيئة العامة لشؤون البيئة المنضوية تحت وزارة اإلدارة المحلية والبيئة14
ز مهمة االختصاصات بالنسبة لوزارة اإلسكان و التعمير في تنفيذ مشروع تطوير نظام الصرف الصحي حيث يجب أن تترآ

 .المراقبة البيئية و مراقبة نوعية المياه في وزارة اإلدارة المحلية و البيئة
  

 مع وزارة اإلدارة المحلية و البيئة من GISيجب على وزارة اإلسكان و التعمير أن تتشارك في قاعدة البيانات و خرائط الـ 
لمحلية و البيئة إعداد خطة مراقبة دورية لنوعية المياه تستطيع وزارة اإلدارة ا. أجل مراقبة جيدة و مفيدة لنوعية المياه

تستطيع . باالعتماد على هذه الخرائط شارحة مواقع نرافق الصرف الصحي القائمة و المصادر المحتملة للتلوث آالمصانع
 و التعمير مراقبة و تستطيع أيضا وزارة اإلسكان. وزارة اإلدارة المحلية و البيئة إدخال نتائج المراقبة ضمن هذه الخرائط
المشاريع المقترحة ملخص  S8.1.2الجدول يظهر . عمل مرافق الصرف الصحي باالعتماد على نتائج مراقبة نوعية المياه

  .لوزارة اإلدارة المحلية و البيئة و الخطة الخمسية العاشرة
 
 

  )ملخص( لخمسية العاشرة المشاریع المقترحة لوزارة اإلدارة المحلية و البيئة و الخطة ا S8.1.2الجدول 

 سنة التنفيذ  الميزانية المشاريع المقترحة الرقم
 to 2010 2007 س. مليون ل72 نظام معلومات 10
إعادة تأهيل الخرائط باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية ة الصور  14

  الفضائية
 to 2010 2007 س. مليون ل60

 
مفيدين جدًا في تخطيط نظام  14 و 10البندين طة الخمسية والتي يبدو فيها  مشروعًا في الخ15بشكل إجمالي تم اقتراح 

  . نتائج مع وزارة اإلسكان و التعميرهذه الو لذلك يجب أن تتشارك وزارة اإلدارة المحلية والبيئة الصرف الصحي، 
 

مرآز موقع "ين أنهم يخططون لتأسيس فقد تب, بناء على مقابلة السيد مدير مديرية المسح في وزارة اإلدارة المحلية و البيئة
المشروع رقم سورية بناء على كامل أنحاء الذي يدير البيانات المكانية الشاملة ل: الكتروني لبيانات أنظمة المعلومات الجغرافية

 . و ستكون البيانات متاحة على موقع الكتروني:نظام المعلومات "10
   

ات و التبادل المشترك و التشارك بالبيانات المتوفرة و ذلك من أجل تنفيذ سلس و ال غنى على اإلطالق عن التعاون بين الوزار
  . مالئم للمشروع

  
  .يستطيع برنامج التعاون التقني الياباني المساعدة في صياغة ظروف إدارة البيانات الفعالة

  
   تقدیم التقنية المناسبة8.1.4

ن وبمقارنو آفاءة طرق المعالجة هذه نجد أ. ع من طرق المعالجة محطة معالجة أساسية في سوريا تتبع عدة أنوا13يوجد 
معظم المعالجة البيولوجية العامة المطبقة للوحدات الميكانيكية آطريقة التهوية المديدة أو طريقة الحمأة المنشطة التقليدية لها 

و أن أداء المعالجة البيولوجية , ردةأهمها الترآيز العالي لمياه الصرف الصحي الوا, و هذا يعود لعدة عوامل. أداء ضعيف
   ..وهكذا, يتأثر بشكل آبير بدرجة الحرارة
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حيث عند إنشاء محطة . أن العامل األآثر أهمية هو االفتقار إلى نشاطات التشغيل و الصيانة المناسبة و المستدامة, لذلك
و ال يستطيع المستوى التقني . المعالجة المطلويةال غنى عن أعمال التشغيل و الصيانة المناسبة للحفاظ على وظيفة , المعالجة

يجب تطبيق طريقة معالجة يمكن تشغيلها , لذلك. الحالي لوزارة اإلسكان و التعمير أن يقدم طرق معالجة تتطلب مهارات معقدة
   .و صيانتها بالمستوى التقني الحالي

 
ة مهارات تشغيل و صيانة معقدة و آلفة إنشائها ال يتطلب نظام األرض الرطب.  بشكل جيد"نظامي أرض رطبة"تم تشغيل 

رض الرطبة أداء المعالجة في نظام األ. منخفضة جدا مقارنة مع المعالجة البيولوجية العامة المطبقة للوحدات الميكانيكية
 .مرض جدا ضمن آلفة ممتازة

 
 لذلك هناك مطالبة من المزارعين ,يعتبر الهطول المطري في سورية شحيح بشكل عام, بغض النظر عن المنطقة الساحلية

, و باالعتماد على تخطيط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري
يجب التخطيط إلنشاء محطة المعالجة بالقرب من منطقة , أي. يجب معالجة الصرف الصحي بالقرب من مناطق إنتاجها

حيث ستخدم منطقة الخدمة المجاورة فقط لتزويد مياه الصرف الصحي " صغيرا"ون حجم المحطة سيك. الخدمة الهدف
من , مقارنة مع النظام المرآزي آبير الحجم ".نظام الصرف الصحي الصغير"يطلق على هذا النظام اسم . المعالجة لمزارعها

و هي مناسبة جدا من حيث إعادة . ية أقلالممكن إنشاء نظام الصرف الصحي الصغير بمدة زمنية أقصر و ضمن ميزان
سيكون نظام الصرف الصحي الصغير أحد . استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة نظرا لكونها متاحة بالقرب من مزارعهم

 .الحلول للمناطق التي تتطلب معالجة مناسبة لمياه الصرف الصحي و إعادة استخدام المياه المعالجة
 

ض الرطبة ضمن هذه المناطق لكونها ال تتطلب مهارات تشغيل و صيانة معقدة و نظرا النخفاض و يمكن تطبيق نظام األر
 .آلفة إنشائها الملحوظ

   
 و التي أنشأت مرافق معالجة صغيرة الحجم تطبق نظام األرض الرطبة و ذلك GTZتعاقدت وزارة اإلسكان و التعمير مع 

 ضمن المحافظات حيث يكون الطلب اتجاه إعادة استخدام المياه المعالجة  مرفق20تم اقتراح إنشاء . بنظام قروض المقايضة
 .عالي جدا

  
و آان االهتمام األآبر هو موضوع , و لعدة مرات المعنيين و موظفي الوزارة و المحافظاتمن جايكا قابل فريق الدراسة 

ل الموضوع األخير بتطبيق نظام الصرف من الممكن أن يح". إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة"و " الرائحة"
للمعنيين . و عدم األآسدة بشكل جيد فإن الرائحة ليست نافذة جدا, و بالرغم من تأآيدهم على مشكلة الرائحة. الصحي الصغير

م يهدحيث ل. اهتمام آبير جدا بمشكلة الرائحة و لكن عدد محدود منهم قام فعليا بزيارة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي
 .فقط صورة سلبية اتجاه محطة المعالجة

   
حيث على . حيث أن مياه الصرف الصحي تتشكل عنهم. سيكون إقامة مخيم تعليمي فعال جدا, و لمحو هذه الصورة السلبية

و يجب على الوزارة . وزارة اإلسكان و التعمير آيفية تلوث أوساط المياه العامة بمياه الصرف الصحي عند عدم معالجتها
 .المهم عن دور نظام الصرف الصحي في حماية بيئتهم الصحية و الحفاظ على األنظمة المائية المجاورةإع
  

طريقة المعالجة األآثر قابلية للتطبيق في سوريا نظام األرض الرطبة يعتبر . زيارة محطات المعالجة طريقة مقنعة لهم أيضًا
قائمين في محافظتي ريف دمشق المرفقين طيط زيارة لمحطة المعالجة للبالوقت الحالي، وتستطيع وزارة اإلسكان والتعمير تخ

 .و الرقة
 

سيساهم في تنفيذ سلس وهذا . سيتم تطور إدراك و وعي المعنيين بأهمية مرافق الصرف الصحي من خالل هذا المخيم



 
 

  التقرير النهائي دراسة تطوير نظم الصرف الصحي في الجمهورية العربية السورية                                                                              
 

FS-25 

 .للمشروع متضمنا استمالك موقع محطة المعالجة
  

   التطویر المؤسساتي8.2

 :  تحليل المظاهر المؤسساتية لخطة التشغيل و الصيانة و التي أوصي بها الجانب السوري بالتالييمكن تلخيص نتائج

إحداث وحدة إدارة المشروع ضمن هيكلية المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في ريف دمشق لتنفذ  •
 .مشروع دراسة الجدوى

يات في الزبداني تحت إدارة المؤسسة العامة لمياه القيام بإجراءات عملية إلحداث شرآة صرف صحي و مرآز عمل •
الشرب و الصرف الصحي في ريف دمشق لتشغيل و صيانة نظام الصرف الصحي بعد تنفيذ مشروع دراسة 

 .الجدوى
أحد مكونات مشروع دراسة الجدوى لتعزيز قدرة فريق العمل في وحدة إدارة آالتطوير المؤسساتي تضمين  •

ابتداء من تقييم احتياجات التدريب , ة لمياه الشرب و الصرف الصحي في ريف دمشقالمشروع و المؤسسة العام
 األخرى لبناء قدرات فريق العمل متضمنة برامج مساعدة تقنية الوسائلاستخدم جميع . لفريق العمل ذو الصلة

  .متنوعة

  

   اإلدارة المالية8.3

 : اقتراح التوصيات التاليةيمكن

 .رة مالية متطوريجب أن يتم تطبيق نظام إدا •
يجب أن يتم منح رأس مال مشروع دراسة الجدوى بالتوافق مع التكاليف المالية األخرى ذات الصلة من قبل  •

 .الحكومة السورية أو مانحين آخرين
 .آهدفيجب وضع استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة من خالل رسوم الصرف الصحي  •
تم تقدير أنه يتوجب رفع رسوم , ل و الصيانة بعد تنفيذ المشروع من تكاليف التشغي100%بهدف انجاز استرداد  •

 .  مضمنة الرسوم الثابتة تقريبًا3م/س. ل2.4الصرف الصحي الحالية بالسعر الحالي إلى 
 .ينصح بتطبيق تعرفة تتبع المناطق نظرا الختالف الظروف باختالف المناطق •

  . أن يتم وضع الهدف التالي مباشرةيجب,  من تكاليف التشغيل و الصيانة100%عند استرداد  •

 .يجب تعديل التعرفة دوريا تبعا للتضخم •

يجب أخذ استخدام نظام اإلعانة . يجب متابعة القيام باإلعانات المتبادلة بين الزبائن غير المنزليين إلى المنزليين منهم •
  .تقبلالمتبادل من عائدات مياه الشرب إلى نظام الصرف الصحي بعين االعتبار في المس
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