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Протокол за вода и здраве

•Многостранно международно 
споразумение за паневропейския регион

•Това е първият правен договор в света 
създаден за понижаване смъртността и 
заболеваемостта чрез подобряване 
управлението на водите

•Създаден през 1999 г.; влиза в сила през 
2005 г.

•36 подписали държави
•26 държави са страни по Протокола

Наташа Дюрасинович- Цели и ползи на Протокола

Presenter
Presentation Notes
As was highlighted in the video, the Protocol is the only multilateral environmental agreement on water, sanitation, health and environment globally. It was “born” from the European Environment and health Process and done during the Ministerial conference in London in 1999. It has 36 signatories and currently has 26 parties, with one country that is formally in the process of accession. 



Целта на Протокола се постига чрез 4 
взаимосвързани резултата

Качество на 
питейната вода

Здравен 
ефект

Качество на 
околната 

средаЗаконодателна 
рамка

Управление 
на околната 

среда

Здравен 
ефект

Ефективна защита на свързаните с 
водата екосистеми и устойчиво 
управление на водните ресурси
Доставка на адекватни количества 
здравословна питейна вода

Предотвратяване, контрол и 
намаляване на заболяванията, 
свързани с водата
Установяване, планиране при 
извънредни ситуации и реагиране при 
епидемии

Наташа Дюрасинович Цели и ползи на Протокола-

Presenter
Presentation Notes
The Protocol is itself an intersectoral tool. It brings togethwer the environment and health sectors, next to other sectors such as education, when we think of water and sanitation in schools. It seeks to protect the environment, and to improve health outcomes at the same time. Parties not only strive for better drinking-water quality and better sanitation services, but in order to do so, they acn rely on the legislative framework taht the protocol provides.  



Как функционира Протоколът за вода и здраве?

Среща на 
страните(MоP)

Съвместен секретариат
ИКЕ на ООН & СЗО Регионален офис за Европа

Съвет за 
съответствие

Бюро  Ударна работна 
група по контрол

 Ударна работна 
група по 
формулиране на 
задачи и отчитане

 Експертна група по 
равноправен достъп

Работна група за вода и здраве

Наташа Дюрасинович Цели и ползи на Протокола-

Presenter
Presentation Notes
The meeting of the Parties is the highest decision-making body of the Protocol which is convened every three years. The MOP elects the Bureau which is composed by representatives from 11 countries. The Bureau can take decisions as subsidiary body and thereby ensure the operations of the Protocol on a day-to-day basis. The Working group on water and health is the second highest decision making body of the Protocol and meets once per year. The Joint secretariat, that is based with UNECE in Geneva and WHO Regional Office for Europe in Bonn services the Protocol and supports its implementation.  Moreover, the Protocol has two task forces, according its two core obilgations: The task force on surveillance and the task force on target-setting and reporting. Moreover, there are expert groups, such as the expert group on equitable access. The compliance committee is an independent body in which members serve in their personal capacity. The compliance committee can also provide clarifications to countries considering acceeding to the Protocol. 



•Когато една държава стане страна по Протокола, той става 
„нейн“ Протокол: 
• Взема решение на Срещата на страните и в работните групи
• Споделя Работната програма
• Поема официална роля в органите на Протокола

– Член на Бюрото
– Водеща страна
– (Съ-)председател на ударна работна група, работна група, Среща на страните
– Предлага номинации за Съвета за съответствие

• Работи тясно със Секретариата, получава подкрепа за 
прилагане

Ползи на страните по Протокола от 
институционната му рамка

Наташа Дюрасинович Цели и ползи на Протокола-

Presenter
Presentation Notes
A strong advantage of becoming a Party to the Protocol is that Parties have many opportunities to shape the Protocol.  Parties can take decisions at the Meeting of the Parties, the Working Group or in the Bureau. They can influence the Programme of work, which outlines the priority areas for Parties for three years. Parties also can take on the lead for a programme area taht is of particular relevance to them. In addition, the joint secretariat is at the service of all Parties and can answer questions or facilitate exchange with other Parties, where necessary.    



Обмяна на опит, насърчаване на 
сътрудничеството с другите страни-
членки и не-членки

Наташа Дюрасинович- Цели и ползи на Протокола

Presenter
Presentation Notes
Another important aspect of the work under the Protocol is the exchange of experiences among Parties and non-Parties. Next to the meetings of the decision-making bodies, many technical workshops are being held under the Protocol which permit countries to build their capacities and strengthen their links  



Доказателства Насоки Капацитет Формулиране 
на задачи

Подкрепа за 
прилагане

Протоколът решава основните 
предизвикателства чрез серия от 
поддържащи дейности

Укрепване на политическия ангажимент за дългосрочен резултат

Наташа Дюрасинович Цели и ползи на Протокола-

Presenter
Presentation Notes
Different activities under the Protocol are designed to support implementation. There are reviews of evidence, such as the recent overview of WasH in Healthcare facilities in the pan-European Region, or the collection of evidence at national level, such a conducting a rapid assessment of drinking-water quality or applying the equitable access score card as has been done in the former Yugoslav Republic of Macedonia before. Moreover, a lot of guidance has been developed under the Protocol, such as the guidasnce on water supply and sanitation in extreme weather events or the publication «Taking policy action to improve small-scale water supply and sanitation systems. Tools and good practices from the pan-European Region”There are also capacity-building activities, such as regional workshops. Target-setting is a core obligation under the Protocol, I will highlight the benefits of the target-setting process on my next slide.    Assistance is provided by the secretariat, but Parties also mutually assist each other, especially in the area of water borne disease surveillance.  



• Ориентирани във времето задачи за подобряване на състоянието на водата, санитарията, здравето 
и околната среда формулирани съгласно нуждите, приоритетите и капацитета на съответната 
страна

Ползата на страните от поставяне на 
цели − задължение под Протокола

Наташа Дюрасинович Цели и ползи на Протокола-

Предстояща публикация: 
Как да се синхронизира 
формулирането на задачи 
под Протокола с 
формулирането на 
национални задачи по 
Целите за устойчиво 
развитие

Presenter
Presentation Notes
Parties benefit from setting targets according to their own needs, capacities and priorities. Targets help to analyse the current situation, ensure intersectoral buy-in as well as public participation. In setting and implementing national targets, the water and sanitation situation can be gradully and sustainably improved. Several publications are available to support countries in setting targets, such as the target setting guidelines and a collection of experiences and good practices. Another publication on how to align Prtocol targets with national SDg targets will be published next year.   



Защо е добре за една държава да се 
присъедини към Протокола? (1)

Наташа Дюрасинович- Цели и ползи на Протокола

•Протоколът е законово обвързващо споразумение: 
•От всяка страна зависи как да въведе законовите му изисквания за 
по-добър достъп до безопасна питейна вода и подобрена 
санитария

•Формира основа за подобряване на регулаторната среда
•Финансовите задължения в резултат на ратификацията са 
доброволни с скромни

•Протоколът улеснява международното партньорство



Защо е добре за една държава да се 
присъедини към Протокола? (2)

Наташа Дюрасинович- Цели и ползи на Протокола

•Предлага основа за междуведомствено сътрудничество за 
националните, регионалните и местните власти

•Увеличава междусекторното партньорство между политиките 
за околна среда и здраве

•Протоколът насърчава холистичния подход
•Подпомага изпълнението на Целите за устойчиво развитие

•Присъединяването към Протокола е дългосрочен ангажимент 
за състоянието на водата и санитарията



Благодаря!

http://unece.org/env/water
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