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  التخفيف من مضار الزرنيخ 
  للحصول على مياه جوفية مأمونة

  
  تقرير من األمانة

  
 

 تقدير الوضع
  
بـصورة   الزرنيخ على الصحة العمومية في مياه الـشرب، ويحـدث ذلـك،              يكمن أكبر خطر يشكله     -١

. مياه تحتوي على تركيزات منخفضة من الزرنيخ غير العضوي لفترات طويلة          نموذجية، عن طريق استهالك     
وهناك صلة بين هذا التعرض وبين عدة آثار مزمنة، بما في ذلك مشاكل الجلـد، مثـل الـسحامية والتقـرن                     

 والقـدمين،  للـساقين ان المثانة وسرطان الكلى وسرطان الرئة وأمراض األوعية الدمويـة      وسرط ،والسرطان
.  لألطفـال  العقلـي النمو  ضعف  ربما داء السكري أيضاً وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الجهاز التناسلي و          و

كانت بعض  ولما  . عادة خالل فترة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة        ) التزرنخ(ويظهر التسمم بالزرنيخ    
آثار التعرض للزرنيخ ال راد لها، فإن التدبير الصحي العمومي األساسي لمواجهتها هو الوقاية مـن تعـرض                  

  .البشر للزرنيخ
  
 الذي يخلف تركيزات عالية    المعادن والخامات    انحالل المياه الجوفية من خالل      طبقاتويدخل الزرنيخ     -٢

ي مياه الشرب الموجودة في مـصادر سـطحية عـادة علـى             وال تحتو . في المياه الجوفية في بعض المناطق     
 والناتجة عن   مياه الجوفية الملوثة بالزرنيخ   التركيزات عالية من الزرنيخ، إال إذا كانت هذه اإلمدادات تأتي من            

 من خالل سلسلة األغذية محـدوداً، ومـع ذلـك فـإن             غير العضوي ويعتبر التعرض للزرنيخ    . عملية الري 
وتكـون  .  بالزرنيخ يبرر إجراء المزيد من البحـوث       تلوثاً شديداً المروية بالمياه الملوثة    امتصاص المحاصيل   

 األدنى، وهكذا فعلى سبيل المثال فـإن غـسل اليـدين أو    صاص الزرنيخ عن طريق الجلد في حدها   امت درجة
يـاه ملوثـة    المالبس واالستحمام في مياه محتوية على الزرنيخ أو العمل في حقول األرز المحتويـة علـى م                

وبناء على ذلك فإن استراتيجيات تخفيـف المـضار      . بالزرنيخ هي أمور ال تشكل مخاطر على صحة اإلنسان        
  .ينبغي أن تركز أساساً على تقليل استهالك مياه الشرب الغنية بالزرنيخ

  
 لملوثـة ا مدى العواقب المترتبة على شرب المياه        معرفةومن العوامل التي تحد بشدة من القدرة على           -٣
 االعتالل، وعدم وجود تعاريف موحدة حتى وقت قريب، ومحدودية الوعي على الصعيد             حدوثالزرنيخ تأخر   ب

كشف وجود التركيـزات فـي ميـاه        لوباإلضافة إلى ذلك فإن طُرق التحليل المتبعة        .  وضعف التبليغ  ،المحلي
 مـن    في اآلونة األخيرة فـي كثيـر        إال الشرب، والتي لها أثرها بالنسبة إلى الصحة لم تصبح متاحة بسهولة          

ومن العوامل التي مازالت تحد بقوة من تحسين فهم مدى وشدة تلوث مياه الـشرب بـالزرنيخ ومـن                   . البلدان
إمكانية استحداث اختبار لجودة المياه يستعمل في المجتمع المحلي عدم توافر اختبار بسيط يمكن تطبيقه ميدانياً                
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 إلـى زيـادة الحـذر وإلـى       ١ منظمة الصحة العالميـة     التي لدى  معلوماتالت  قد أفض و. ويكون زهيد التكلفة  
، بما فيهـا األرجنتـين      بلدان شتى الزرنيخ أحد األسباب الباعثة على القلق في        الطبيعي ب تلوث  الاالعتراف بأن   

ية وفييت  وبنغالديش وكمبوديا وشيلي والصين وهنغاريا والمكسيك ورومانيا وتايلند والواليات المتحدة األمريك          
  . نام
  
 محتوية على الزرنيخ بمقـدار يزيـد علـى          اً شخص ممن يشربون مياه    ١٠٠وهناك شخص من كل       -٤
. بـالزرنيخ يمكن في خاتمة المطاف أن يموت بسبب سرطانات ذات صـلة             لتر لفترة طويلة     /ميليغرام ٠‚٠٥

يوان بشأن  جة إعالن تا   في ديبا  وورد ٢.ر لت /ميليغرام ٠‚٥٪ عندما تتجاوز التركيزات     ١٠وتُصبح هذه النسبة    
يتضرر حالياً من تركيزات الزرنيخ في المياه الجوفية آسيوياً  بلداً ١٢أن هناك ) ٢٠٠٤( المياه والزرنيخ نوعية

مـستويات تتجـاوز    شخص ل  مليون   ٥٠والتي تتجاوز المستويات المسموح بها، حيث يتعرض ما ال يقل عن            
 المركب في البيئة تـسبب حتـى اآلن فـي          القلق من أن التعرض       وأعرب اإلعالن عن   .لتر/ ميكروغرام ٥٠

 بالتزرنخ، وهو مرض ال يوجد له أي عالج شاف ويتسبب فـي فقـدان                شخص على األقل   ٢٠٠ ٠٠٠إصابة  
 األطفال على هذا    ، وباإلضافة إلى ذلك فإن تعرض      إلى الوفاة   في النهاية  ويؤدياإلنتاجية تدريجياً نتيجة العجز     

مـن   في مراحل الحقـة       بالصحة ضعف نموهم اإلدراكي ويزيد احتمال إصابتهم بآثار ضارة        ي النحو للزرنيخ 
 وفي أمريكا الالتينية تشير التقديرات إلى أن هناك ما ال يقل عن أربعة ماليـين شـخص يتعـرض                    ٣.العمر

هلكون ميـاه    سكان الريف الذين يست    وهم، في المقام األول، من    لتركيزات عالية من الزرنيخ في مياه الشرب،        
  .والمكسيك ونيكاراغوا وبيرواآلبار في البلدان المتأثرة، بما فيها األرجنتين وبوليفيا والسلفادور 

  
 وأفيد . آلية السرطنة واالستجابة للمستويات المنخفضة من المدخولومع ذلك فمازال عدم اليقين يكتنف  -٥

كمـا أن   . ألسباب غير مفهومة فهماً كافيـاً حتـى اآلن         بين البلدان واألقاليم     اآلثارأيضاً باختالفات كبيرة في     
 ،استعداد الفرد للتسمم بالزرنيخ يتفاوت أيضاً تفاوتاً كبيراً حسب السن والحالة التغذوية والظروف االجتماعيـة              

 أن  ، على سبيل المثال   ،البينات الواردة من بنغالديش   وتُظهر  . وغير ذلك من العوامل غير المفهومة فهماً جيداً       
تعزى على األرجح إلى الحالة التغذوية وارتفاع استهالك المياه أثنـاء           هي   و ، في األسر الفقيرة   لوحظتآلثار  ا

 األسر والمجتمعات   عبئاً يثقل كاهل   التطور المزمن للتزرنخ      أيضاً وقد يصبح .  فضالً عن النظام الغذائي    ،العمل
 المترتب بالنسبة   ن ذلك فال يمكن توقع أبعاد األثر      وعلى الرغم م  . والوقتمن المال   من حيث الموارد اإلجمالية     

  .إلى الصحة
  
ذلـك لـدى    كان   و ، الزرنيخ في الهند   بسببإصابة بآفات الجلد     تحديد أول حاالت      تم ١٩٨٣وفي عام     -٦

 تم تحديد عدة حـاالت لـدى مرضـى مـن بـنغالديش              ١٩٨٧مرضى من غرب البنغال، ولكن بحلول عام        
، والـساقين  الجلد تغيرات في التصبغ، والسيما أعلى الـصدر والـذراعين         وشملت خصائص آفات  . المجاورة

وفي النهاية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، تم تحليل مـوارد الميـاه             .  اليدين وباطن القدمين   تقرن راحة و
م  تشخيص المرض الناج    تركيزات عالية من الزرنيخ في مياه الشرب       وأكد العثور على  التي يستعملها المرضى    

  .عن الزرنيخ
  

                                                      
 Gomez-Caminero A. Arsenic and arsenic compounds. Environmental Health Criteriaانظر على سبيل المثال،    ١

224, second edition. Geneva, World Health Organization, 2001.                                                      
٢   Smith AH, Lingas EO, Rahman M. Contamination of drinking-water by arsenic in Bangladesh: a public 

health emergency. Bulletin of the World Health Organization, 2000; 78(9): 1093-1103.                                  
٣   Adopted at the Inter-Regional Conference on Water Quality and Arsenic and Mitigation. (Taiyuan, China, 

23-26 November 2004).                                                                                                                        
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وحتى السبعينات من القرن العشرين كان معظم مياه الشرب في ريف بنغالديش يجمع مـن مـصادر                 -٧
را يالزحار والتيفـود والكـول    وسطحية تتعرض للتلوث بالبراز، مما يؤدي إلى اإلصابة بأمراض مثل اإلسهال            

 كمـا أنهـا    المسببة لألمراض،    المجهريةلكائنات  والمياه الجوفية تكون عموماً خالية نسبياً من ا       . والتهاب الكبد 
 مـن القـرن     وبالتالي فخالل فترة السبعينات   . متاحة بسهولة في مستودعات المياه الضحلة في حوض البنغال        

 عمل اليونيسيف مع حكومة بنغالديش على إنشاء آبار أنبوبية لتحسين حصول الـسكان علـى ميـاه                  العشرين
 مـن   هـذه المهمـة    من القرن العشرين تولى القطاع الخاص المحلي تدريجياً          الشرب، وخالل حقبة الثمانينات   
ويقال إن المبادرة الخاصة باآلبـار األنبوبيـة        .  بئر أنبوبية في البلد     مليون ٨,٦اليونيسيف؛ واليوم هناك نحو     

نصف فـي   أسهمت إسهاماً كبيراً في تقليل معدالت وفيات الرضع وصغار األطفال دون سن الخامسة بمقدار ال              
  .١٩٩٦ و١٩٦٠بنغالديش بين عامي 

  
 إلى المناطق الحضرية، يكون  في مواسيرضخوفيما يتعلق بإمدادات المياه المركزية، مثل المياه التي تُ     -٨

.  نـسبياً  دقيقـة  الزرنيخ وإزالة الزرنيخ من المياه عملية         المحتوية على مستويات منخفضة من     مصادرالتحديد  
ث بالزرنيخ تتعلق تحديداً بالمناطق الريفية التي يوجد فيها الكثير من مـصادر الميـاه               ومن ثم فإن مشكلة التلو    

ومن أشيع استراتيجيات تخفيف مضار الزرنيخ في هذه المناطق استخدام اآلبار غير الملوثة             . الجوفية الصغيرة 
إزالة الزرنيخ مـن الميـاه      وأو القليلة التلوث، واالستعاضة عن المصادر الملوثة بالزرنيخ بمصادر أقل تلوثاً،            

  .الملوثة قبل استهالكها
  
مـن تركيـزات    جـداً   وقد تحتوي اآلبار القريبة من بعضها البعض على مياه ذات مستويات مختلفة               -٩

وتحقـق بعـض   . الزرنيخ، ألنها تجري في مستودعات مياه ذات أعماق مختلفة ودرجات مختلفة من التلـوث      
آلبار لتمييز اآلبار المالئمة لجمع مياه الشرب عن اآلبار التي قـد ال تكـون               النجاح من خالل الترميز اللوني ل     

، والتي يبلـغ    األعمق اآلبار    المياه بالزرنيخ في   وفي بنغالديش يقل احتمال تلوث    . راضٍ أخرى غمالئمة إال أل  
مـن المـصادر    ولكن البد من إنشائها بعناية للحيلولة دون تـسرب الميـاه             ، أو أكثر  عمقها أحياناً مائتي متر   

  .السطحية، وقد تكون استدامتها في األمد الطويل موضع شك
  
ومن االستراتيجيات البديلة الخاصة بتخفيف المضار االستعاضة بالمياه التي توفرها مصادر أخـرى               -١٠

 علـى    يبعث اً أمر "استبدال الخطر "ولكن في هذه الحاالت يعتبر      . أقل تلوثاً، مثل المياه السطحية ومياه األمطار      
 االستعاضة عن خطر الزرنيخ في مياه الشرب بخطر األمراض المعدية المنقولة بالمياه أو البعوض               مثلالقلق،  

 مياه األمطار، والذي يكون مناسباً بوجه خـاص فـي           تجميعوقد أثبت   . مياهال تخزين   حاوياتالذي يتكاثر في    
  .ليته في بعض األحوال، مثل بنغالديش، فعاالمرتفعةالمناطق ذات معدالت سقوط المطر 

  
  إزالـة الـزرنيخ  األساليب الخاصة بـنُظم ومن .  خيارات إلزالة الزرنيخ من مياه الشرب  عدة وتوجد  -١١

  :  ما يلي على مستوى المجتمع المحليبفعالية
  

يمكن أن تزيل بعض العناصـر مـن        و منتجة تجارياً    اصطناعية، باستعمال مواد    التبادل األيوني   •
  . وليس الزرنيخيتراتينجات تزيل الزرنيخات وهذه ال؛المياه

  
المتاح تجارياً في شكل     ()نا المنشطة ياأللوم(بأكسيد األلومنيوم األحادي النصفي المنشط      الترشيح    •

، وعادة ما يكون وقت تشغيل طبقات األلومينا أطول من وقت تـشغيل راتينجـات               )حبوب خشنة 
يلـزم  جية يمكن معالجة عشرات اآلالف من الطبقات قبل أن          التبادل األيوني، ومن الناحية النموذ    

وتعمل األلومينا المنشطة على أفضل وجه في الميـاه ذات الدرجـة          . هااستبدالأو   األلومينا   تجديد
  ).٦‚٠ والرقم الهيدروجيني ٥‚٥ما بين الرقم الهيدروجيني (البسيطة من الحمضية 
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ه الغنية بالزرنيخ على تركيزات عاليـة مـن الحديـد           عندما تحتوي أيضاً الميا   . الترشيح الرملي   •
قد ثبت  وهكذا ف . المذاب ستؤدي أيضاً إزالة الحديد بواسطة الترشيح إلى إزالة الكثير من الزرنيخ           

" الرملية البيولوجيـة  " المرشحات   ونظام) في بنغالديش (ن نظام ترشيح المياه الثالثي الحاويات       أ
  .ية على مستوى األسر وبتكلفة قليلة نسبياًيعمالن بفعال) في كمبوديا ونيبال(

  
ولكي يتحقق النجاح يجب تقديم الدعم الخاص باالتصاالت إلى الجهود الرامية إلى تعديل الـسلوكيات                 -١٢

ومن ثم ينبغي أن تشمل الحلول الطويلة       . من أجل استعمال المصادر البديلة أو أساليب معالجة المياه في المنزل          
  .دريب على نطاق واسع فيما يتعلق باآلثار الضارة للزرنيخ وبكيفية تالفيهااألجل التوعية والت

  
 بمفردها أن تـزود المجتمعـات بإمـدادات          يمكنها وفي بعض الحاالت ال توجد أية تكنولوجيا واحدة         -١٣

الـسنة   على مدار     متاح  مصدر للمياه المأمونة   يكن هناك وإذا لم   . مستدامة ومستمرة ومعقولة التكلفة من المياه     
 فـي المواسـم  ) مثل المياه الجوفية أو مياه األمطـار  ( واحد فقد يلزم، كحل في األمد القصير، استخدام مصدر       

مثل المياه الملوثة بعد إزالة الزرنيخ أو مياه البـرك التـي تعـالج     (في مواسم الجفافالمطيرة، ومصدر آخر  
  ).بمطهرات منزلية

  
 التـي   يجب أن تكون الميـاه    : ولوجيات بعدة معايير تقنية أساسية    وفي كل الحاالت ينبغي أن تفي التكن        -١٤

 قادرة على تـوفير إمـدادات الميـاه         الشبكات مأمونة كيميائياً وميكروبيولجياً؛ ويجب أن تكون        تصل إمداداتها 
، وال ينبغي أن يكـون أليـة   راسخة؛ وينبغي أن تكون التكنولوجيات   المواسم المختلفة بكميات كافية على مدار     

  . كما ينبغي تأمين المأمونية العملية،داعي له على البيئة خلفات ناتجة أي أثر ضار الم
  
ونـة،  وإذا لم يتسن تحديد مصدر مياه يفي بالغرض ويكون خالياً من تركيزات الـزرنيخ غيـر المأم                  -١٥
رنيخ في ميـاه     القصير في تقليل تركيزات الز     مدينبغي أن يتمثل الهدف في األ     إعداد خطة طويلة األمد،      معو

الشرب، حتى إن لم يتسن الوفاء بالمعايير التنظيمية على الفور لكون آثار الـزرنيخ الـسامة تتوقـف علـى                    
  . الجرعات

  
  إجراءات منظمة الصحة العالمية

  
اه الـشرب منـذ عـام       ولمنظمة الصحة العالمية موقف معلن بشأن المخاطر الصحية للزرنيخ في مي            -١٦

ئ والمبـاد ) ١٩٧١ و ١٩٦٣ و ١٩٥٨(اقبة من المعايير الدوليـة لميـاه الـشرب          عات متع وهناك طب . ١٩٥٨
أفضت إلى   مراجعات للمعطيات     فيها نشرت) ٢٠٠٤ و ١٩٩٣ و ١٩٨٤(نوعية مياه الشرب    التوجيهية الخاصة ب  

. لهواجس الصحية الهامة  ة للبينات المستجدة الخاصة با    تدريجي لقيمة المعيار أو المبدأ التوجيهي استجاب      خفض  
قيمة مؤقتة  )  لتر /ميليغرام ٠‚٠١( للمنظمة بشأن الزرنيخ في مياه الشرب         القيمة الحالية للمبدأ التوجيهي    وتُعتبر

 ومن شأن توافر المزيد من المعلومات المتأتية مـن الدراسـات            ). أعاله ٥انظر الفقرة   (نظراً للشكوك العلمية    
لـدى األطفـال، والتـي تُرصـد فـي مختلـف            الوبائية الدقيقة، وخصوصاً فيما يتصل باآلثـار الـصحية          

 ووفـرت   .السائدة، أن تساعد كذلك على إعداد المبادئ التوجيهيـة الالزمـة فـي هـذا المـضمار                 الظروف
انظـر  (أيضاً معلومات محدثة عن األثر الصحي، وذلك ضمن وثيقتها الخاصة بمعايير الصحة البيئية               المنظمة
  ). أعاله٣الفقرة 
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قامـت  وزمة الزرنيخ في بنغالديش اضطلعت المنظمة بدور رئيسي في تحديد المشكلة            وعندما بدأت أ    -١٧
تبار لنوعية  على الفور بتحذير حكومة بنغالديش من المخاطر الصحية ذات الصلة، وأصدرت تكليفاً بإجراء اخ             

 - ريـل أب/  نيـسان  ٢٩نيـودلهي،   ( مشاورة إقليمية    ونظمت،  ١٩٩٣ في عام    جنغبي نوا المياه في منطقة شابا   
 تنشط حكومة بنغالديش، بدعم ١٩٩٨ومنذ عام . بشأن السياسات وتدابير تخفيف المضار) ١٩٩٧مايو / أيار ١

وتعاون موظفو . من المنظمة وسائر الشركاء في التنمية، في معالجة القضايا ذات الصلة بنوعية المياه والصحة  
وآلية ) بما في ذلك لجنة التنسيق المعنية بالزرنيخ(كومة مع اللجان التقنية واالستشارية التابعة للحأيضاً المنظمة 
  .ق المعنية بوكاالت الدعم الخارجيالتنسي

  
، وذلك في سـياق االهتمـام       ١٩٩٨وفي بنغالديش أطلقت المنظمة برنامجاً موسعاً لألنشطة في عام            -١٨

واليونسكو والبنـك الـدولي   ة المشترك بين الوكاالت، ومع شركاء منهم منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراع         
وأجريت دراسات مشتركة   . والوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونيسيف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية         

وتبين من  . مع مؤسسات محلية اختبرت وسائل إزالة الزرنيخ في المنازل ونوعية مصادر مياه الشرب البديلة             
 مليون شخص فـي     ٣٥ مليون شخص و   ٢٨رنيخ أن ما يتراوح عدده بين       الدراسات الخاصة بمدى التلوث بالز    

 مليـون شـخص     ٢٠ التقديرات إلى أن نحو       أحدث  لمخاطر شرب المياه الملوثة، وتشير     يتعرضونبنغالديش  
 مـن   اً جـزء  ٥٠ من   أكبر كمية زرنيخ     على أي أنهم يحصلون على مياه تحتوي     ( لمخاطر الزرنيخ    يتعرضون

  .)المليار
  
يوليو / قرت في تموز   مليون دوالر أمريكي، أُ    ٢‚٥منحة من مؤسسة األمم المتحدة تبلغ قيمتها        وبفضل    -١٩

، تمكنت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من دعم مشروع لتوفير إمدادات بديلة من ميـاه الـشرب                 ٢٠٠٠
واتبـع  . غالديش في ثالث من أشد المناطق الفرعية تضرراً فـي بـن           شخص مليون   ١‚١النقية لما يبلغ عدده     

 المناطقالمهارات وتهيئة جميع أصحاب المصلحة على مستوى تكوين المشروع نهجاً متكامالً يشمل االتصال و
، وتجربة اآلبار األنبوبية، والتدبير العالجي للمرضى، وتـوفير خيـارات           الفرعية نزوالً إلى المستويات الدنيا    

لق بشأن وجوب استمرار تعزيز وعي موظفي الصحة العمومية         وكان هناك ق  . بديلة فيما يتعلق بإمدادات المياه    
  .وزيادة مشاركتهم

  
وقام مركز البلدان األمريكية لهندسة اإلصحاح والعلوم البيئية، المشترك بين منظمة الصحة العالميـة                -٢٠

يـاه   ميدانية بسيطة لفحص محتوى الـزرنيخ فـي م         مجموعة لوازم بإعداد  ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية،     
 إلزالة الزرنيخ من مياه الشرب في المنزل، وقـد طُبـق ذلـك فـي                ومنتجاً تكنولوجيا   كما استحدث الشرب،  

 توفير اإلرشادات للبلدان فيما      أيضاً وشملت استجابة المنظمة في إقليم األمريكتين     . األرجنتين والمكسيك وبيرو  
  . األرجنتين والمكسيك ونيكاراغوا وبيرويخص تقدير المخاطر والتصدي للمخاطر في المجتمعات الريفية في

  
وغرب البنغال والهند، منذ أوائل التسعينات      وأفضى االعتراف الدولي بحدوث التزرنخ في بنغالديش          -٢١

 خطورة وجود الـزرنيخ فـي ميـاه          مدى من القرن العشرين، إلى تكثيف الجهود على نطاق العالم بغية تقدير          
 التعاون مع البلدان على تقدير المخاطر المحتملـة المحدقـة            العالمية منظمة الصحة  وشملت مساهمة    .الشرب

 حسب أحدث الوسائل،   ، مراجعة  إجراء بسكانها، والتعاون مع مؤسسات أخرى في منظومة األمم المتحدة على         
معالجـة  لواختبـار تكنولوجيـات     أيضاً اسـتحداث    كما تشمل تلك المساهمة     . ٢٠٠٦ في عام     نتائجها ستنشر
  .الزرنيخ
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 الحاالت على نحو معترف به دولياً فيما يتعلق بالتزرنخ أعدت المنظمة دليالً             تحديدوتسليماً بضرورة     -٢٢
  ١.وترصدهميدانياً لكشف التزرنخ وتدبيره العالجي 

  
 عواقب احتواء مياه الشرب على الزرنيخ مثالً للهواجس المستجدة ذات الصلة بمياه الـشرب               وتُعتبر  -٢٣

الدول األعضاء المتـضررة    مع  ة إلى األنشطة الخاصة بتخفيف مضار الزرنيخ، والتعاون         وباإلضاف. والصحة
الزرنيخ تعكف األمانة على تعزيـز التأهـب لمواجهـة    ب مياه الشرب    تلوثمن  بالفعل أو المحتمل أن تتضرر      

يعين مـن   قضايا مستجدة أخرى، وذلك على سبيل المثال من خالل استحداث أداة بسيطة للتقدير والفحص السر              
على الصحةاًحتمل أن تشكل خطرأجل تحديد المواد الكيميائية الموجودة في مياه الشرب والتي ي .  

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٢٤
  
  
 

=     =     =  
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