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ПРОГРАМАТА И НЕЈЗИНИТЕ ЦЕЛИ
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Во мај 2012 година УНИСДР и Светската метеоролошка 
организација (СМО) започнаа со заедничко спроведување 
на проектот „Градење на отпорност на катастрофи во 
Западен Балкан и Турција“ со поддршка на Европската 
комисија (Генералниот директорат за проширување) во 
рамките на Инструментот за предпристапна помош (ИПА). 
Проектот ќе се спроведува во партнерство со релевантните 
национални агенции одговорни за управување со ризиците 
од катастрофи и хидрометеорологија во земјите 
кориснички на ИПА од Југоисточна Европа: Албанија, Босна 
и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Србија, поранешната 
Југословенска Република Македонија, Турција и Косово*. 
Овој проект се надоврзува на резултатите од претходните 
интервенции спроведени во регионот корисник од страна 
на меѓународни организации како што се СМО, УНДП (со 
поддршка на ИПА), УНИСДР и Светската банка.

Севкупната цел на проектот е да се изгради отпорност кај 
корисниците на ИПА на катастрофи предизвикани од 
влијанијата на природните опасности согласно 
приоритетите од Рамката за акција од Хјого за 2005-2015 
– Градење на отпорност на катастрофи кај државите и 
заедниците (ХФА). Поконкретно проектот има за цел:

да се унапреди регионалната соработка и капацитетите 
во развивањето и спроведувањето на мерките за 
намалување на ризикот од катастрофи,

да се посвети внимание на новите ризици од 
катастрофи кои се наметнуваат од промените во 
климата,

да се зајакне прекуграничната соработка во 
управувањето со ризици од катастрофи, и

да се унапредат националните и регионалните 
капацитети за следење и предвидување за опасни 
услови и споделување на соодветните податоци и 
производи за да се овозможи регионален пристап кон 
намалувањето на ризикот од катастрофи.

Активностите на проектот се структурирани во рамките на 
осум задачи: со четири раководи УНИСДР и се концентрирани 
на градење на капацитети за намалување на ризикот од 
катастрофи, управување со сознанијата, капацитети за 
трансфер на ризикот од катастрофи (осигурување од 
катастрофи) и управување со катастрофи во рамките на 
заедницата. За другите четири задачи одговорна е СМО и таа 
се фокусира на проценка на ризикот, капацитети за 
метеоролошка и хидролошка прогноза, овозможување на 
управувањето со климатските ризици во процесот на 
одлучување, и креирање на усогласен систем за рано 
предупредување на регионално ниво.
 
Овој проект ќе трае 24 месеци и ќе заврши во мај 2014 година.

* Ова именување не прејудицира ништо во однос на ставовите за статусот и е во 

согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ООН и мислењето на 

Меѓународниот суд на правдата за Декларацијата за независност на Косово

ОБЛАСТИ ВО ФОКУСОТ

градење на капацитетите за 
отпорност на катастрофи 

споделување на знаење за тоа 
како да се намалат ризиците

трансфер на ризици од 
катастрофи

отпорност во рамките на 
заедницата

анализа и мапирање на 
опасностите

прогноза на опасни појави

управување со климатски ризици и 
прилагодување на климатски 
промени

систем за рано предупредување 
од повеќе опасности 



 
 

 

Размената на искуства меѓу корисниците на ИПА и земјите 
членки на ЕУ е од клучна важност за унапредување на 
отпорноста на катастрофи. Активностите во рамките на оваа 
задача промовираат учење од колегите за службениците кои се 
одговорни за превенција, подготвеност и намалување на 
ризикот. Релевантните елементи на учењето стекнати од 
корисниците на ИПА ќе бидат документирани во крајниот 
извештај.

Постои огромно знаење во земјите кориснички за управувањето со 
ризици од катастрофи. Проектот го поддржува развојот на веб 
портал на кој ќе можат да се најдат документи, публикации и 
медиуми на повеќејазичен интерфејс за промовирање на 
ширењето на знаењата во врска со намалувањето на ризикот од 
катастрофи од национално ниво на ниво на заедниците.

Потребни се производи за осигурување од ризици од катастрофи и 
временски непогоди за сопствениците на станбени објекти, 
земјоделците и малите и средни претпријатија за да се обезбеди 
адекватна финансиска заштита на нивниот имот и деловни приходи 
во случај на катастрофи. Проектот придонесува за градењето на 
капацитети кај корисниците на ИПА за осигурување од ризиците од 
катастрофи и ја унапредува свеста за овие производи кај општата 
јавност.

Свеста на граѓаните за ризиците претставува клучен елемент за 
секоја интервенција за намалување на ризикот. Проектот ги 
поддржува активностите чија цел е да се развие култура на свест за 
ризикот во рамките на заедниците коишто живеат во урбаните 
области со поддршка на кампањата која се спроведува на локално 
ниво „Кампања како градовите да станат отпорни: Мојот град се 
подготвува!“.

ЗАДАЧИТЕ НА УНИСДР ЗАДАЧИТЕ НА СМО

Ќе се вложат напори за да се помогне спасувањето на постари 
метеоролошки и климатски податоци и унапредување на системите 
за управување со климатски податоци со акцент на унапредување 
на квалитетот, хомогенизација и стандардизација на 
хидрометеоролошките податоци. Исто така ќе се спроведат и 
активности за подобрување на анализата и мапирањето на 
опасностите од суши како и управувањето со опасностите од 
поплави што ќе вклучи и воспоставување на пилот проектот за 
Реката Сава за да се подобри управувањето со хидролошките 
податоци и размената на процедури на ниво на речните сливови.

Капацитетите на корисниците за прогноза на временски непогоди 
ќе се унапреди во рамки на поддршката на Системите за рано 
предупредување преку опсежна обука за метеоролошки и 
хидролошки прогнозери. Целта исто така е да се унапреди и 
прекуграничната размена на податоци и подобрување на 
квалитетот на податоците кои го поддржуваат намалувањето на 
ризиците од метеоролошки и хидролошки катастрофи.

Ќе бидат унапредени капацитетите на корисниците во однос на 
управувањето со ризици од суши, користењето и толкувањето на 
долгорочни прогнози и користењето на климатски надзор и 
сценарија. Исто така фокусот ќе биде и на развивање и 
обезбедување на специјализирани услуги и производи поврзани со 
управување со метеоролошките и хидролошки ризици на полето 
на осигурувањето како и развивање и обезбедување на климатски 
услуги за различни економски сектори.

Задачата ќе се концентрира на креирањето на регионален Систем 
за рано предупредување за повеќе опасности за навремено 
обезбедување на точни, веродостојни и разбирливи 
предупредувања за властите, кризните операции и населението 
соочени со ризик со цела да се овозможат превентивни активности 
за намалување на последиците од потенцијални катастрофи. 
Фокусот ќе биде врз приоритетните опасности кои го погаѓаат 
регионот, како што се шумските пожари, топлотните бранови, 
големи бури, поплави и суши.

Унапредување на регионалниот институционален 
капацитет и координација во однос на 
намалувањето на ризиците од катастрофи и 
прилагодувањето на климатски промени

Зајакнување на регионалниот капацитет и 
соработка во насока на споделување на податоци 
и сознанија за ризиците

Промоција на производи за осигурување и 
реосигурување за трансфер на ризикот од 
катастрофи кај корисниците на ИПА

Подигната свест за намалувањето на ризиците од 
катастрофи

Унапредување на регионалните капацитети за 
проценка и мапирање на ризиците преку 
подобрување на капацитетите на корисниците за 
анализа и мапирање на опасностите

Унапредување на капацитетот на корисниците на 
ИПА за прогноза на опасни метеоролошки и 
хидролошки појави и навремено предупредување 
заради намалување на ризикот од катастрофи

Развивање на капацитет потребен за поддршка на 
управувањето со климатски ризици и 
прилагодување на климатските промени во 
рамките на националната и регионалната агенда 
за намалување на ризикот од катастрофи

Креирање на Систем за рано предупредување за 
повеќе опасности составен од усогласените 
национални Системи за рано предупредување во 
рамките на регионалната рамка за соработка
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