
Уважаема г-жо президент Бина Виас, 

Скъпи приятели по целия свят, 

 

Като член на Inner Wheel, аз съм много ентусиазирана да докладвам на всички вас за 

нашата работа в комитета на НПО по устойчиво развитие във Виена, въпреки че 

дейностите не са толкова продължителни и интензивни, колкото преди пандемията 

Covid-19  и срещите са само виртуални. 

Нашият комитет е фокусиран върху екологичните, социалните и икономическите 

измерения на устойчивото развитие. Той осигурява форум за НПО, които се 

интересуват от обсъждане и анализ на работата на междуправителствените органи на 

ООН в областта на устойчивото развитие, където целите са: 

1. Прекратете бедността във всичките й форми навсякъде 

2. Прекратяване на глада, постигне продоволствена сигурност и подобрено хранене и 

насърчаване на устойчивото земеделие 

3. Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във 

всички възрасти 

4. Гарантиране на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване 

на възможностите за учене през целия живот за всички 

5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета 

6. Осигуряване на  достъпно и устойчиво управление на водоизточници и 

канализацията за всички 

7. Осигуряване на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички 

8. Насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

производителна заетост и достойна работа за всички.  

9. Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива 

индустриализация и насърчаване на иновациите 

10. Намаляване на неравенството във  и между страните 

11. Създаване на приобщаващи, безопасни  и устойчиви градовете и населените места 

12. Осигуряване на устойчиви и отговорни модели на потребление и производство 

 

Съответните области, по които специално работим, са: 

• Устойчивост в ранните етапи на икономическо развитие 

• Устойчиви технологии на различни етапи на икономическо развитие 

• Продоволствена сигурност: осигуряване на необходимото количество и качество на 

храната за всички 



• Предоставяне на устойчива енергия за всички 

• Образование за устойчивост 

Всички сме загрижени за устойчивостта, от години това се превърна в глобална 

отговорност и трябва да работим за намиране на  решения. Толкова много аспекти са 

засегнати и това може да бъде необратимо за бъдещото поколение и нашата планета, 

ако не работим усилено върху устойчивостта през следващите години. Следователно 

нашите членове не са отделни хора, а по-скоро представители на НПО и МНПО от 

различни среди. 

Например към нашите членове можем да броим организации като: 

- Африканска женска организация 

- Международен алианс на жените (AIW) 

- Международна федерация на бизнес и професионални жени (IFBPW) 

-Pan Pacific и Югоизточна Азия Асоциация на жените 

- Общество за международно развитие (SID) 

- Общество за напредък в глобалното разбирателство (VFV) 

- Soroptimist International 

- Международната федерация за мир на жените (WFWPI) 

- Zonta International 

Заедно всички ние работим върху изявления, базирани, наред с другото, на 

наблюдение, индикация, доклади, специализирани доклади. Последните изявления, 

които представихме: 

• COP25, Мадрид и COP24, Катовице, свързани с изменението на климата 

• Конгрес на UNODC за престъпност 2021 г., свързан с превенцията на престъпността, 

укрепване на наказателното правосъдие и осигуряване правилото на срещата на върха 

на SDG 2019 

• CCPCJ 2018, свързани с градското развитие и устойчивите градове 

Ние сме наблюдатели, не можем сами да решаваме и променяме нищо, работата ни е 

плодотворна много бавно, но това е от полза , защото нещата трябва да се променят, за 

да се гарантира, че бъдещите поколения имат здрава планета и освен това добър живот 

и здравословна среда във всичките му аспекти. 

 

Véronique Bicu Michaille 

Представители на IIW ООН 

Виена, март 2021 г. 
 


