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مالحظة :
إن املعلومات الواردة يف هذه النشرة مبنية على:

الدراسات امليدانية اليت أجريت من قبل وزارة الصحة واجلهات األخرى. 1 .
املعلومات واإلحصائيات الدورية املرسلة من قبل اجلهات املشاركة يف املشروع.  2 .

اجلهة املنسقة للمشروع  )دائرة صحة البيئة(

للمزيد من املعلومات :
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نبذة عن المشروع : 
المرتسم الوطني للصحة والبيئة 

م��ع توصي��ات ومقرتح��ات مؤمت��رات وزراء الصحة العرب ح��ول ضرورة تأس��يس قاعدة بيان��ات تعكس العالقة جتاوبًا 
ب��ن البيئ��ة والصح��ة، فق��د قام��ت منظم��ة الصح��ة العاملية / املكت��ب اإلقليمي لش��رق املتوس��ط / بالتع��اون مع 
 ،AGFUND يف عمان وبرنامج اخلليج العرب��ي لدعم منظمات األمم املتح��دة اإلمنائي CEHA املرك��ز اإلقليم��ي ألنش��طة  صحة البيئ��ة 

باقرتاح مشروع حتت اسم :  املرتسم الوطين للصحة والبيئة

وقد استضافت سوريا احللقة الدراسية اإلقليمية حول هذا املقرتح ووضعت األسس األولية إلنشاء هذا املشروع، وكانت سوريا من بن 
مثانية دول يف اإلقليم اختريت لتطبيق هذا املشروع كمرحلة جتريبية، وعماًل بتوجيهات احللقة الدراسية مت تشكيل جلنة توجيه 
املشروع من جهات متعددة مهمتها وضع خطة لتنفيذ مكونات املشروع، وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات وشاركت يف حلقة 

عمل مع خبري من منظمة الصحة العاملية وتوصلت اىل عدة توصيات وهي :

تشكيل جلنة وطنية للمشروع على مستوى معاوني وزراء.  1 .

لة من خمتلف اجلهات ذات العالقة باإلضافة اىل  تشكيل جلنة فنية تنفيذية من نفس أعضاء جلنة توجيه املشروع املشكَّ 2 .
حمافظة دمشق.

اختيار وزارة الصحة لتكون اجلهة املنسقة للمشروع.  3 .

توفري املعلومات إىل اجلهة املنسقة من القطاعات األخرى بشكل دوري. 4 .

تبين املؤشرات املقرتحة من منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق بالصحة وعالقتها بالبيئة. 5 .

إصدار نشرة نصف سنوية باسم املشروع. 6 .

البدء مبحافظة دمشق لتطبيق املشروع. 7 .

التوسع التدرجيي ليشمل املشروع كافة احملافظات. 8 .

ويهدف املشروع أساسًا اىل وضع قاعدة معلومات مشرتكة بن جهات متعددة تربط بن املؤشرات البيئية واملعطيات الصحية بهدف 
إتاحتها إىل اجلهات اليت حتتاجها عند وضع اخلطط واختاذ القرارات .



المياه - مياه الشرب

 اإلمداد بمياه الشرب -  وزارة اإلسكان والتعمير

الرقم
اسم 

التجمع 
السكاني

خدمات اإلمداد باملياهمعلومات سكانية
كمية املياه 

املستخدمة ليرت/
شخص يوميًا

عدد 
السكان

عدد 
املنازل

نسبة البيوت 
املزودة بشبكة 

عامة

نسبة البيوت 
املزودة بآبار 

خاصة %

نسبة البيوت 
اليت تعتمد على 

الصهاريج %

نسبة البيوت اليت 
تعتمد طرائق 

أخرى 

145-165التتوفر معلومات100%350 الف3 مليوندمشق

مكافحة تلوث مياه الشرب- وزارة اإلسكان والتعمير

الرقم
بيوض الطفيلياتاملعلومات السكانيةاسم التجمع السكاني

العددالنوععدد املنازلعدد السكان

مل يتم التحري عنها3350000 مليوندمشق1

مراقبة نوعية مياه الشرب- وزارة اإلسكان والتعمير

الرقم
اسم التجمع 

السكاني

عدد العينات املعلومات السكانية
املطلوب أخذها 

حبسب املواصفات 
السورية

 ) شهريًا(  

عدد 
العينات 
املأخوذة 

فعليًا 

نسبة العينات الصاحلة
نسبة العينات 

امللوثة 
ببيوض 

االسكاريس

الكلور احلر املتبقي

عدد 
السكان

عدد 
املنازل

كيماويًاجرثوميًا
عدد 

العينات

نسبة 
العينات 
الصاحلة

100%100%50-75 عينة3350000 مليوندمشق1
ما يقارب

%100
مل يتم 

التحري عنها
50 عينة

يوميًا
%100

تقصي نوعية مياه الشرب ـ وزارة الصحة

الرقم
اسم التجمع 

السكاني

عدد العينات الواجب املعلومات السكانية
أخذها حبسب 

املواصفة السورية 
)شهريًا (

عدد 
العينات 
املأخوذة 

فعليًا

 الكلور احلر املتبقي نسبة العينات الصاحلة %

عدد 
السكان 

عدد 
املنازل

كيماويًاجرثوميًا
عدد العينات 

املأخوذة
نسبة العينات 

املطابقة 

5454التتوفر معلومات3350000 مليوندمشق1



المياه السطحية

مراقبة نوعية المياه السطحية في مدينة دمشق – نهر بردى ـوزارة الري

املكانالنهررقم 

نوعية املياه

كوليفورم 
برازي

األكسجني 
احليوي 

املستهلك 
BOD

الناقلية 
الكهربائية

Conduct-
ivity

الرقم 
اهليدروجيين  

PH

املواد 
العالقة
SS

الكادميوم
Cd

الرصاص
Pb

النحاس
cu

100Mg/GLUs/cmMg/LMg/LMg/LMg/L مل

26930084657.9225.80.00010.0010.0023نورا القصربردى9

310090104457.98270.00040.00150.0025بانياس الربوةبردى10

337400114428290.00030.00130.0029بردى بانياسبردى11

391000163938.2310.00080.00190.0031بردى دباغاتبردى12

29010017317نورا –جسر االبيضبردى17

37600018تورا-سفارة كوريابردى18

ديراني ربوة هندسةبردى19

العقرباني رسالنبردى20

يزيد كفتاروبردى21

يزيد القابونبردى24

بردى27
يزيد مستودع 

الكهرباء

دعيالي دباغاتبردى28

مزواي الرازيبردى29

بردى32
ديرالي كفرسوسة 

خزان



الهواء العام 

مراقبة نوعية الهواء العام – الهيئة السورية للطاقة الذرية

اسم التجمع السكانيالرقم

املعلومات السكانية

الفرتة الزمنية

متوسط تركيز الرصاص 
والبنزوبريين يف اهلواء

متوسط تركيز العوالق )  ( يف 
اهلواء

عدد 
السكان

عدد 
املنازل

الرصاص ميكرو 
غرام /م3

بنزوبريين نانو 
غرام /م3

العوالق 
الكلية

العوالق
PM10

 2.5-10
مكرون

 2.5 <
مكرون

1 
جوبر

إحدى عشرية

2000/2/2910511106

2000/3/14.04645

2000/3/212.11261

2
القابون
كراج

2000/2/240.15352

2000/2/250.1183

2000/2/260.33313

2000/2/270.54430

3
برا مكة
احملافظة

2000/2/240.15163

2000/2/250.10126

2000/2/260.33257

2000/2/270.54242

4

املزة
خمابر اهليئة-

السومرية

2000/4/218691112587525

2000/4/3866509256253

2000/4/4529311147164

املزة5

2000/2/240.0591

2000/2/250.0581

2000/2/260.27125

2000/2/270.29158



مراقبة نوعية الهواء العام – مركز البحوث والدراسات العلمية 

اسم التجمع السكانيالرقم

املعلومات السكانية
الفرتة 
الزمنية

متوسط تركيز الرصاص 
والبنزوبريين يف اهلواء

متوسط تركيز العوالق ) ( يف 
اهلواء

عدد 
السكان

عدد 
املنازل

الرصاص ميكرو 
غرام /م3

بنزوبريين نانو 
غرام /م3

العوالق 
الكلية

 2.5-10
مكرون

 2.5<
مكرون

1
موقع ساحة احملافظة

مركز املدينة

1999/120.594291220

غري 
متوفر

غري 
متوفر

2000/10.3822201

2000/20.4833181

2000/30.4649224

2000/40.2321602

2000/50.4551479

2000/60.4732353

399مل حيدد بعد2000/7

441مل حيدد بعد2000/8

2

موقع املعهد العالي 
للعلوم التطبيقية 

والتكنولوجيا 
طرف املدينة

مشال 

1999/120.13373121

2000/10.078964

2000/20.376381

2000/30.10851123

2000/40.22394361

2000/50.14314172

2000/60.11993173

153مل حيدد بعد 2000/7

222مل حيدد بعد2000/8



مراقبة نوعية الهواء بحسب تركيز الغبار والعوالق الكلية والرصاص والبنزوبيرين - مركز الدراسات والبحوث العلمية

اسم التجمع السكانيرقم

املعلومات السكانية

الفرتة الزمنية

متوسطات الرتكيز اليومية

عدد املنازلعدد السكان
الرصاص 

ميكروغرام/م3
بنزوبريين 
نانوغرام/م3

العوالق الكلية 
مريوغرام/م3

1

20000.482.13388.55  ساحة احملافظة

20010.823.59446.82  ساحة احملافظة

295������2002  ساحة احملافظة

2

20000.180.84176.89  مساكن برزة

20010.390.44233.96  مساكن برزة

150.67�������2002  مساكن برزة

تركيز الغبار في الهواء - وزارة اإلدارة المحلية والبيئة – الهيئة العامة لشؤون البيئة –مركز الدراسات البيئية

اسم املوقع
اسم التجمع 

السكاني

النتيجةالفرتة الزمنيةاملعلومات السكانية
Ug/m3

القيمة العظمى
عدد املنازلعدد السكان

باب توما1
332522شهر  4 و 11/ 2001

325374شهر  8 - 9 / 2005

التجارة2
199325شهر  1 و 4 / 2001

478609شهر  9 / 2005

الربامكة3
210368شهر 2 و 5 / 2001

233268شهر 10 / 2005

150احلد اليومي املسموح به

مقارنة المتوسطات اليومية لـ SO2 – الهيئة العامة لشؤون البيئة-مركز الدراسات البيئية
So2
h 24

200120042005

µg/m3املتوسطاملتوسطاملتوسط

884561باب توما

474370الربامكة

412860التجارة

653273احملافظة

482759امليدان

µg/m3 125 : ال يوجد جتاوزات للحد اليومي املسموح به يف األعوام الثالثةاحلد املسموح به



مقارنة المتوسطات اليومية لـ NOx – الهيئة العامة لشؤون البيئة-مركز الدراسات البيئية
NOX
h 24200120042005

µg/m3املتوسطاملتوسطاملتوسط
184437135باب توما
58269135الربامكة
66291137التجارة

126292273احملافظة
7521888امليدان

احلد املسموح به : ال يوجد

مقارنة المتوسطات اليومية لـ NO – الهيئة العامة لشؤون البيئة-مركز الدراسات البيئية
NO
h 24

200120042005

µg/m3املتوسطاملتوسطاملتوسط

8917956باب توما

1812854الربامكة

2314064التجارة

53138137احملافظة

2810953امليدان

احلد املسموح به : ال يوجد

مقارنة المتوسطات اليومية لـ NO2 – الهيئة العامة لشؤون البيئة-مركز الدراسات البيئية
NO2
h 24

200120042005

µg/m3املتوسطاملتوسطاملتوسط

488850باب توما

317352الربامكة

317839التجارة

458164احملافظة

335131امليدان

احلد املسموح به : ال يوجد



مقارنة المتوسطات اليومية لـ NO2 – الهيئة العامة لشؤون البيئة-مركز الدراسات البيئية
CO
h 24

200120042005

m3/ mgاملتوسطاملتوسطاملتوسط

13.18.191.5باب توما

4.75.61.4الربامكة

5.82.51.1التجارة

9.96.82.1احملافظة

6.56.91.3امليدان

mg/m3 10 : احلد املسموح به

متوسط مستويات الضجيج )ديسيبل- A( – الهيئة السورية للطاقة الذرية
احلد املسموح بهمتوسط مستويات الضجيج  LAeqالفرتة الزمنيةالصفةاملنطقةالرقم

200271.660جتاري- سكينباب توما1

200273.960جتاري- سكينشارع األمن2

200274.760جتاري- سكينالشاغور3

200274.360جتاري- سكينالقشلة4

200275.265جتاريباب اجلابية5

200277.865جتاريالبزورية6

200276.465جتاريمدحت باشا7

200265.865جتارياحلريقة8

200271.565جتاريالعصرونية9

200269.465جتاريسوق الذهب10

200267.850سياحياجلامع األموي11

200260.155سكيناجلاحظ12

200266.255سكينجامع األكرم13

200260.055سكيندمر14

200274.155سكينركن الدين15

200273.255سكينامليسات16

200276.655سكينامليدان17

200279.955سكينابن عساكر18



200274.860جتاري- سكينمساكن برزة19

200275.960جتاري- سكينمهاجرين-شورى20

200275.060جتاري- سكينالريموك21

200273.960جتاري- سكينالدويلعة22

200270.360جتاري- سكينالقصاع23

200276.060جتاري- سكينالطلياني24

200276.165جتاري/سكين/شوارع مزدمحةشارع بغداد25

200276.165جتاري/سكين/شوارع مزدمحةشارع احلمراء26

200275.165جتاري/سكين/شوارع مزدمحةشارع النصر27

200276.365جتاري/سكين/شوارع مزدمحةشارع  فايز منصور28

200276.665مزدمحة بالسريساحة احملافظة29

200277.565مزدمحة بالسرياجملتهد30

200281.865مزدمحة بالسرياملواساة31

200280.065مزدمحة بالسريالربامكة32

200279.365مزدمحة بالسريالزبلطاني33

86.585-200294.0صناعيةسوق النحاسن34

35
املنطقة الصناعية 

)حوش بالس(
73.970-200287.0صناعية

األمراض المرتبطة بنوعية الهواء- وزارة الصحة

قم
لر

اسم ا
التجمع 
انالسكاني

سك
د ال

عد

عام
ال

هر
لش

ا

حاالت اإلنتانات التنفسية احلادة لدى 
األطفال دون اخلمس سنوات

الرصاص يف الدمحاالت الربو

عدد احلاالت 
املرضية

نسبة اإلنتانات التنفسية 
احلادة إىل كافة احلاالت 

املرضية

أطفال 
دون 5 
سنوات

بقية 
العمار

 نسبة التالميذ )6-12 سنة( الذين 
لديهم نسبة تركيز الرصاص يف الدم 

أكثر من 10 مكغ/ 100 مل دم

84%852991449%40579دمشق1

� تركيز الرصاص يف دم تالميذ املدارس االبتدائية يف مدينة دمشق مأخوذة من دراسة ميدانية قام بها برنامج صحة البيئة يف وزارة 
الصحة يف عام 2000



الغذاء

مراقبة الغذاء – وزارة التجارة واالقتصاد 

الرقم
اسم التجمع 

السكاني

مراقبة نوعية الغذاءاملعلومات السكانية

عدد املنازلعدد السكان
عدد العينات املطلوب أخذها حبسب 

املواصفات السورية
عدد العينات املأخوذة 

فعليًا
نسبة العينات املخالفة %

كيماويًاجرثوميًا
17.4%2216-دمشق1

� مع العلم بأن خمرب متوين دمشق ال يقوم إال بإجراء التحاليل الكيميائية فقط.

مراقبة الغذاء – وزارة الصحة

الرقم 
اسم التجمع 

السكاني

مراقبة نوعية الغذاءاملعلومات السكانية

عدد املنازلعدد السكان
عدد العينات املطلوبة حبسب 

املواصفات السورية
عدد العينات املأخوذة 

فعليًا
نسبة العينات الصاحلة

بيولوجيًاكيميائيُا
92%549دمشق1

األمراض المنقولة بالغذاء – وزارة الصحة

اسم التجمع السكانيالرقم 

األمراض املنقولة بالغذاءاملعلومات السكانية

كولرياشلل رخو حادعدد املنازلعدد السكان
التهاب كبد 

إسهال حادمحى مالطيةفريوسي
تسمم 

49142176640دمشق1

الحمأة

تركيز العناصر الثقيلة في الحمأة مدينة دمشق )مغ / كغ وزن جاف( ـ هيئة الطاقة الذرية
دمشقالفرتة الزمنيةالعنصر

20003.2الزرنيخ

20002.7الكاديوم 

2000127الكروم

2000285النحاس

200031.0الرصاص

20005.2الزئبق

200074.9النيكل

20005.0السيلينيوم

20001912الزنك



عدد البكتريا السالمونيال والكلوليفورم في الحمأة الجافة في مدينة دمشق )عام 2000( - هيئة الطاقة الذرية

عدد خاليا الكلوليفورم  خلية/ غعدد خاليا الساملونيال خلية/ غمدة التخزين/ شهراملوقع

11601700

21201700

3902500 دمشق

4702100

5201900

إدارة المياه العادمة

وزارة االسكان والتعمير- الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق

الرقم
اسم التجمع 

السكاني

معاجلة مياه الصرف الصحيمعلومات سكانية

عدد 
السكان

عدد 
املنازل

كمية مياه الصرف 
الصحي اجملمعة 
يوميًا م3/اليوم

كمية مياه الصرف الصحي املعاجلة 
يوميًا م3/اليوم

كمية مياه الصرف الصحي غري 
املعاجلة يوميًام3/اليوم

تستخدم يف 
الزراعة

ال تستخدم يف 
الزراعة

تستخدم يف 
الزراعة

ال تستخدم يف 
الزراعة

ال تتوفر معلومات3500000350000349.900دمشق1

استخدام نواتج محطة معالجة الصرف الصحي في الزراعة – وزارة الزراعة 

الرقم
اسم التجمع 

السكاني

استخدام احلماةأنواع املزروعات املروية مبياه الصرف الصحي املعاجلة املعلومات السكانية

عدد 
السكان

عدد 
املنازل

اخلضراوات اليت 
تؤكل نيئة

احملاصيل 
الصناعية 

األعالف
األشجار

غري املعاجلة%ا ملعاجلة%
مثمرةحراجية

املعلومات غري متوفرة



الصرف الصحي

نظام الصرف الصحي -  وزارة اإلسكان والتعمير- الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق

قم
لر

اسم التجمع ا
السكاني

نظام الصرف الصحي 
)طريقة مجع املياه العادمة(

معاجلة مياه الصرف الصحي
طريقة التخلص من 

احلمأة

املساكن املزودة 
بشبكة الصرف 

الصحي
%

املساكن 
املعتمدة على 
حفرة فنية

%

املساكن 
بدون نظام 

صرف صحي 
%

كمية املياه 
العادمة اجملمعة 

م3/يوم

كمية املياه 
العادمة املعاجلة 

م3/يوم

كمية املياه 
غري املعاجلة 

م3/يوم

استخدام 
مباشر

%

استخدام 
بعد املعاجلة

% 

1
ركن الدين 

وجادتها
%100--

381000381000%100

2
املهاجرين 

وجادتها
%100--

3
برزة عش 

الورور
%90%5%5

2%2%93%املزة4

--100%القنوات5

--100%ساروجة6

7
امليدان 

+التضامن
%96%2%2

8
الشاغور 

+حي الزهور
%96%2%2

9
دمر +حي 

الورود 
+العرين

%78%8%5

2%5%93%كفرسوسة10

11
القابون +حي 

تشرين
%95%3%2

1%2%97%القدم12

1%2%97%جوبر13

14
دمشق 
القدمية

%100--



مراقبة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة – وزارة الري

قم
لر

ا

نقاط املراقبة

ي 
رباز

م ال
ور

يف
ول

لك
د ا

عد

س
ري

كا
الس

ض ا
يو

د ب
نوعية املياه املعاجلة )حمطات املعاجلة(عد

األكسجن 
احليوي 
املستهلك

األكسجن 
الكيميائي 

املستهلك
الناقلية الكهربائية

الرقم 
اهليدروجيين

املواد 
ومالعالقة

سي
كال

ال

ص
صا

لر
ا

س
حا

الن

بق
زئ

ال

BODCODConductivityPHS.SCdPbCuHg

ملغ/1لميكرومرت/1سمملغ/1لملغ/1ل /ل/100مل

1
)القناة الرئيسة(

عدرا
36300

د 
ص

ير
ال 

2510257.6518.50.0020.0040.003

2
)القناة الفرعية(

النشابية
325002710327.65230.0030.0030.003

3
)القناة الفرعية(

مرج السلطان
437503010447.71240.0040.0040.004

4
)القناة الفرعية(

بسينة
175002810507.7230.0040.0050.004

5
)القناة الفرعية(

جسرين
757003010487.824.50.0030.0050.003

) PH والرقم اهليدروجيين  EC( والناقلية الكهربائية )تركيز العناصر الثقيلة والضارة )مغ/ل

في مياه محطة الصرف الصحي في دمشق )عام 2000(/هيئة الطاقة الذرية

العنصر  
نوع العينة

خمرج املياه بعد الكلورةمدخل املياه )قبل املعاجلة(

≥0.01≥0.01الكادميوم
0.330.03الزنك

≥0.10≥0.10النيكل
0.100.10النحاس

0.100.10الكروم

14.092.68الرصاص

0.602.68الكلور

2.82.61الصوديوم

7.478.10الرقم اهليدروجيين

EC(ds/m)0.70.83



تصريف الفضالت الصلبة

إدارة الفضالت الصلبة المنزلية –وزارة اإلدارة المحلية – محافظة دمشق

قم
لر

ا

اسم التجمع السكاني

املعلومات 
السكانية

نسبة املساكن اليت جتمع 
منها القمامة بانتظام

طرق التخلص النهائي من القمامة

ان
سك

د ال
عد

زل
ملنا

د ا
عد

ميًا
يو

دة 
ح

 وا
رة

م

ميًا
يو

ن 
رت

م

ميًا
يو

ت 
مرا

 3

% 
ية

فن
ة 

جل
معا

مر
ط

ال
يتم التخلص منها 

باحلرق
ترمى يف العراء

ضمن 
التجمعات

يف مقالب 
خاصة

بالقرب من 
التجمعات السكنية

يف مقالب 
خاصة بعيدة

50%50%=شاغور+ قصاع1

50%50%=برا مكة+مزة+جمتهد2

50%50%=أبو رمانة + املهاجرين3

50%50%=ركن الدين+املزرعة4

50%50%=مشروع دمر5

50%50%=امليدان6

50%50%=برزة+قابون+جوبر7

8
طبالة + دويلعة + تضامن 

+ قدم + كفرسوسة
=%50%50

إدارة فضالت الرعاية الصحية  – وزارة اإلدارة المحلية – محافظة دمشق
100%100%40 كغ500 كغ180 كغشاغور+قصاع1

100%100%15 كغ130 كغ700كغبرا مكة+مزة+جمتهد2

100%100%10 كغ150 كغ40 كغاملهاجرين + أبورمانة3

100%100%20 كغ95 كغ200 كغركن الدين مزرعة4

100%100%5 كغ---300 كغمشروع دمر5

100%100%10 كغ75 كغ---امليدان6

100%100%5 كغ5 كغ150 كغبرزة+قابون+جوبر7

8
دويلعة   +    قدم 
   + كفرسوسة

100%100%10 كغ------
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