
Централата на ООН, Ню Йорк 
 

Представители на ООН за централата в Ню Йорк са Мартин Гайон и Мишел Бърджис. 

Inner Wheel притежава консултативен статут на НПО, участваща в Икономически и 

социален съвет на ООН. Икономическият и социален съвет(ECOSOC) е в основата на 

системата на ООН и е съсредоточена върху напредъка на трите измерения на 

устойчивото развитие - икономическо, социално и околната среда. В рамките на 

ECOSOC има много комисии, които улесняват междуправителствени дискусии. Тези 

комисии предлагат уникална глобална гледна точка за диалог между политиците, 

парламентаристите, учените, фондациите, бизнеса, младежта и 3 200+ регистрирани 

неправителствени организации. 

Inner Wheel има честта и привилегията да участва в следните комисии в ООН в Ню 

Йорк всяка година, както и координирани странични събития. Различните Комисии 

фокусират своите срещи около уникална тема всяка година. Това гарантира фокусирано 

внимание между всички участници. Моля, погледнете по-долу  списъка на Комисии и 

техните теми за тази година.  

● UNPFII Постоянен форум на ООН по въпросите на коренното население 

2021 Тема: Мир, справедливост и силни институции, ролята на коренното население 

при прилагането на Цел за устойчиво развитие 16. 

● Комисия по социално развитие 

Тема 2021: Социално справедлив преход към устойчиво развитие: Ролята на 

дигиталните технологии за социалното развитие и благосъстоянието на всички. 

● Комисия по населението и развитието 

Тема 2021: Население, осигуряване на продоволствие, хранене и устойчиво развитие. 

● Отворена работна група по въпросите на  стареенето 

2021 Тема: С цел засилване на защитата на човешките права на възрастни хора: права 

на труд и достъп до пазара на труда, достъп до правосъдие, образование, обучение, 

учене през целия живот и изграждане на капацитет, социални защита и социална 

сигурност. 

● Комисия по статута на жените 

2021 Тема:Пълно и ефективно участие на жените в обществения живот и вземане на 

решения, както и премахването на насилието, постигане на равенство между половете и 

овластяване на всички жени и момичета. 
 


