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Климатски 
промени

Причини/последици



Сектори - извори на емисии
СТАЦИОНАРНА ЕНЕРГЕТИКА ТРАНСПОРТ ОТПАД

ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ И 
КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ

ЗЕМЈОДЕЛ., ШУМАР. И ДР. 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ



Половина степен прави голема разлика



UNFCCC
 Страна на Рамковната Конвенција на Обединетите нации за

климатските промени (UNFCCC), 1997
 Македонските национални придонеси согласно Парискиот договор се

доставени во 2015 година како 21 земја во светот
 Националното собрание на Република Македонија го ратификуваше

Договорот од Париз во ноември 2017 година
 Прашањата за климатските промени се вградени во Законот за

животната средина, 2005

 Подготовка на Долгорочна стратегија за климатска акција, поддржана
од ИПА, која ќе започне во октомври 2018 година

 Подготовка на рамковен Закон за климатска акција и обезбедување
правна основа за дополнително усвојување на релевантни
подзаконски акти, која ќе започне во октомври 2018 година



Национални извештаи за климатски промени

Национален план за климатски промени  

• Првиот (доставен во 2003 година)
• Вториот (доставен во 2008 година)
• Третиот (доставен во 2014 година)

Двогодишен извештај за климатски промени   

• Првиот (FBUR) (доставен во 2015 година како 11 земја во светот)
• Вториот (SBUR) (усвоен од Владата на РМ во јануари 2018 година)

Соодветни национални придонеси за климатски промени

• NDC (2015 година)



Последните извештаи
за климатски промени
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НАЦИОНАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

ИНВЕНТАР

Енергетика
Индустрија
Земјоделство
Шумарство 
Отпад

РАНЛИВОСТ
АДАПТАЦИЈА

Сценарија
Водни ресурси
Земјоделство
Здравство
Управување со 
кризи
Биодиверзитет
Шумарство
Туризам
Културно наследство

УБЛАЖУВАЊЕ

Енергетика
Транспорт
Земјоделство
Шумарство
Отпад

ДРУГО

Стратегија за 
комуникација
Трансфер на 
технологии
Истражување
Мониторинг
Иновации

РОДОВИОТ 
АСПЕКТ

Дел од сите анализи



ЗОШТО?



• Добро развиени одделни “машинерии” и 
прогрес на двете полиња

• Примери несоодветни за нас

• Иницијалните анализи сумирани во еден 
документ

• Одредени приоритени сектори за анализи 
енергетика, транспорт, води, 
управување со ризици од кризи, 
туризам

• Родово одговорно буџетирање

• Усвоени методологија и родови индикатори 
за мониторинг и евалуација на РОБ
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Родовиот 
аспект на 

климатските 
промени

Започнавме пред 5 години 
“скоро од 0”



1
Иако жените се значајно 
вклучени во процесот на 
донесување одлуки за 
климатските промени, 
родовите прашања не се 
добро интегрирани

Постои ниско ниво на 
свесност за односот помеѓу 
родовите прашања и 
проблемите со 
климатските промени.

Резултати
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Владините 
институции немаат 
доволен капацитет да 
ги анализираат 
последиците од 
политиките и мерките 
за климатските 
промени врз мажите 
и жените, и им 
недостасува пристап 
до материјали и 
специјалисти кои би 
можеле да обезбедат 
насоки и поддршка.

Конечно, 
податоците и 
системите за 
известување не 
може да бидат 
поделени според 
полот, што ја 
ограничува 
способноста на 
креаторите на 
политиките да учат 
од 
програмирањето 
на климатските 
промени.

2 3 4



#КЛИМАТСКААКЦИЈА И 

#CLIMATEEMPOWERMENTACTION

“Време е да бидеме 
поамбициозни”
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ПАВЛИНА ЗДРАВЕВА

UNDP
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ПО ДОЖДОТ
Документарен филм 
Приказни за 4 жени -

земјоделки, на возраст меѓу 40 
и 80 години,кои ја даваат 

реалната слика на жената во 
овој “машки сектор”



14

Global Support 
Programme

ОБЕЗБЕДУВА:
АЛАТКИ И ПОДДРШКА



15

2РЕГИОНАЛНИ 
РАБОТИЛНИЦИ

СКОПЈЕ 2017
БЕЛГРАД 2018

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОД И 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
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Силни страни (+)
Акумулирано научно знаење
“Машинeрија” за родова еднаквост воспоставена на 
национално и локално ниво
Жени “информатичарки"
Комуникација

Предизвици (-)
“Empowerment” на политичарите за носење одлуки со 
климатски и родово чувствителни знаења и алатки
“Машинeријата” за родова еднаквост да бидат 
чувствителни на климата
Жени во технологијата
Зајакнување на институционалните капацитети
Комуникација
Вклучување на родовиот аспект во вториот NDC

• Пренесување на  
науката во 
ефективни родово 
сензитивни 
политики

Нашиот фокус:
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА 
РАЗЛИЧНОТО ЗНАЕЊЕ, 

ВЕШТИНИ

И ПОТРЕБИ НА МАЖИТЕ И 
ЖЕНИТЕ

НОСЕЊЕ ОДЛУКИ СО 
ЗЕМАЊЕ ПРЕВИД НА 
РОДОВИТЕ РАЗЛИКИ

СО АНГАЖИРАЊЕ НА 
ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

КАКО?
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АДАПТАЦИЈА

Перцепциите и ставовите 
кон климатските промени и 

можностите за климатска 
политика значително се 

разликуваат според родот. 
Жените во просек повеќе се 
загрижени за климатските 

промени отколку за мажите.

УБЛАЖУВАЊЕ

Жените повеќе се 
залагаат за 

политички мерки за 
намалување на 
употребата на 

автомобилите од 
мажите.

ЈАКНЕЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИ

Ангажирање 
/сензитизирање на 

националната 
Комисија за еднакви 
можности за жени и 

мажи, 
Парламентарниот 

клуб за родови 
прашања и за 

прашања поврзани 
со климатските 

промени

КЛИМАТСКИ 
ФИНАНСИИ

Родово одговорно 
финансирање ќе 

промовира родова 
еднаквост и ќе ги 

зајакне жените

ТЕХНОЛОГИЈА

Во енергетскиот сектор, каде 
технологијата игра клучна 

улога, мажите ги фокусираат 
своите напори на 
комерцијалниот и 

индустриски развој, додека 
жената е повеќе вклучена во 

енергетските решенија за 
домаќинствата и 

заедниците.
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Приоритетни области



ПОЛИТИЧКО 
ВОДСТВО
“Жените поседуваат уникатни 
перспективи и вештини кои се 
корисни за ефикасна адаптација и 
ублажување” 21

ТЕОДОРА ОБРАДОВИЌ ГРНЧАРОВСКА
МЖСПП



Силна 
политичка 

мотивација

Меѓусекторска 
координација

Комуникација

Клучни елементи за успешна
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Климатска акција со родова перкспектива



Жртви во поплавите во 
Скопје Жени учествуваа во 

евалуацијата на 
Стратегијата з 

аклиматски промени 
– Отпорно Скопје

Жени во Македонија имаат 
регистрирано возило на свое 

име

14.5%
Целна групана мерките 

за митигација треб ада се 
мажите

23
Најголем дел од нив 

жени и деца

Можеше да биде 
избегнато со соодветна 

комуникација

73%

Податоци, податоци....
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АГЕНТИ НА 
ПРОМЕНИ

“Жената чувствува поголема потреба за 
акција во справувањето со климатските 
промени и е поверојатно дека ќе го промени 
своето однесување и ќе дејствува.” 24

СВЕТЛАНА  ЦВЕТКОВСКА
МТСП
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шопинг
Традиционална/брза/бавна 

мода



Конференција 

3 декември 
2018

UNFCCC

Назначување на 
контакт лице за 

родот и 
климатските 

промени

Стратешки 
документи

Следни чекори
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Закон и Стратегија за 
климатска акција но и 

вклучување на родовите 
аспекти во 

националните 
документи и стратегии 



http://www.klimatskipromeni.mk/
http://www.klimatskipromeni.mk/


БЛАГОДАРАМ
НА 

ВНИМАНИЕТО
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