Strong
UN.
Better
World.

Informativne narave – ni uradni dokument

Časovnica

Sedemdeset let Združeni narodov

1945

V San Franciscu se 26. junija podpiše Ustanovna listina Združenih narodov. Listina začne
veljati 24. oktobra za 51 ustanovnih držav članic, med katerimi je bila tudi Jugoslavija.

1946

Trygve Lie (Norveška) postane prvi generalni sekretar
Združenih narodov (ZN).

1948

Razglašena je bila Splošna deklaracija človekovih pravic.
Ustanovljena je bila prva mirovna operacija ZN, in sicer misija za
nadzor premirja na Bližnjem vzhodu (UNTSO).

1953

Dag Hammarskjöld (Švedska) postane drugi generalni
sekretar ZN.

1957

Ustanovljena je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) s
sedežem na Dunaju.

1959

Generalna skupščina ZN sprejme Deklaracijo o otrokovih pravicah.

1961

Generalni sekretar Dag Hammarskjöld umre v letalski nesreči in
posthumno prejme Nobelovo nagrado za mir.
U Thant (Mjanmar) postane tretji generalni
sekretar ZN.

1965

Članstvo v Varnostnem svetu ZN se poveča iz 11 na 15.

1966

Ustanovljena je Organizacija ZN za industrijski razvoj (UNIDO) s
sedežem na Dunaju.

1969

V veljavo stopi Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne
diskriminacije (ICERD).

1971

Kurt Waldheim (Avstrija) postane četrti generalni
sekretar ZN.

1975

Svetovna konferenca o mednarodnem letu žensk.

1979

Svoja vrata odpre Dunajski mednarodni center (Vienna International Centre).

1980

Ustanovljen je Urad ZN na Dunaju (UNOV) kot eden izmed
glavnih sedežev ZN.
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1981

Javier Pérez de Cuéllar (Peru) postane peti generalni
sekretar ZN.

1988

Mirovne sile ZN prejmejo Nobelovo nagrado za mir.

1990

Svetovni vrh za otroke.

1991

Boutros Boutros-Ghali (Egipt) postane šesti generalni
sekretar ZN.

1992

Slovenija postane polnopravna članica ZN.
Svetovni voditelji se zberejo v Braziliji na t. i. Vrhu o Zemlji.

1993

Urad ZN za vesoljske zadeve (UNOOSA) se preseli v Dunajski
mednarodni center.

1996

Boutros-Ghali razglasi Pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih
poskusov kot odprto za podpise.
Kofi Annan (Gana) postane sedmi generalni
sekretar ZN.
Ustanovi se Pripravljalna komisija Organizacije za pripravo celovite Pogodbe o prepovedi
jedrskih poskusov (CTBTO) s sedežem na Dunaju.

1997

Ustanovi se Urad za nadzor nad drogami in preprečevanje kriminala, ki se kasneje
preimenuje v Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) s sedežem na Dunaju.

2000

Svetovni voditelji se zberejo na Milenijskem vrhu ZN, kjer se dogovorijo o
oblikovanju osmih milenijskih razvojnih ciljev oz. razvojnih ciljev tisočletja.

2001

Nobelovo nagrado za mir prejmejo ZN in generalni sekretar za
“njihova prizadevanja za bolj organiziran
in miren svet“.

2005

Ustanovljena je Komisija za izgradnjo miru.

2006

Oblikovan je Svet za človekove pravice.

2007

Ban Ki-moon (Republika Koreja) postane osmi generalni
sekretar ZN.

2010

Generalna skupščina ustanovi Agencijo ZN za ženske (UN Women) – organ, ki
se zavzema za enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk.

2012

Vrh ZN o Zemlji v Braziliji, imenovan tudi Rio +20, vzpostavi nove politike za
svetovni gospodarski razvoj in varstvo okolja.

2015

ZN praznujejo svoj sedemdeseti rojstni dan.

Vienna International Centre, Visitors Service
Wagramerstrasse 5, 1220 Wien • Telephone: +43 (1) 26060-3328
E-mail: tours@unvienna.org • Web: www.unis.unvienna.org/visit

V.15-04305

Čas za globalne ukrepe: države članice ZN se strinjajo, da bodo septembra
oblikovale cilje za trajnostni razvoj, decembra pa se združile na področju
preprečevanja podnebnih sprememb.

