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Nacions Unides, un model en qüestió.
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1865 Fundació de la Unió Internacional de Telègrafs, una de les 
primeres organitzacions internacionals de cooperació entre estats 
en temes específics, i precursora de l’actual Unió Internacional de 
Telecomunicacions (UIT); el 1874, es crea la Unió Postal Universal 
(UPU). Actualment, ambdues són agències especialitzades de 
l’ONU.

1899 Se celebra la Conferència Internacional de Pau a l’Haia, 
amb l’objectiu d’elaborar eines per a la resolució pacífica de les 
crisis, la prevenció de guerres i la definició dels codis de conducta 
en els conflictes. S’adopta la Convenció per a l’acord pacífic en les 
disputes internacionals i s’estableix el Tribunal Permanent d’Arbitri, 
el qual comença a treballar el 1902.

1919 Es crea la Lliga de Nacions sota el Tractat de Versalles. 
Concebuda durant la Primera Guerra Mundial, i precursora de 
l’ONU, la Lliga té com a objectiu la promoció de la cooperació 
internacional i l’assoliment de la pau i la seguretat. Com agència de 
la Lliga es crea l’Organització Internacional de Treball (OIT). La 
Lliga es dissol el 1946 en no haver estat capaç de prevenir la Segona 
Guerra Mundial.

1941 El 12 de juny, es reuneixen a Londres els representants 
de 14 països aliats i signen una declaració per treballar plegats 
amb els pobles lliures en la guerra i en la pau. El 14 d’agost, 
el president dels Estats Units, Franklin Delano Roosevelt, i el 
primer ministre del Regne Unit, Winston Churchill, signen la 
Carta de l’Atlàntic, un document amb un seguit de principis 
de col·laboració internacional per al manteniment de la pau i 
la seguretat.

1942 L’1 de gener, representants de 26 nacions aliades de la Segona 
Guerra Mundial signen, a Washington D.C., la Declaració de les 
Nacions Unides, amb què es dóna suport a la Carta de l’Atlàntic.

1943 Els governs de l’URSS, el Regne Unit, Estats Units i Xina 
es reuneixen a Moscou i Teheran i signen unes declaracions on 
expressen el seu desig de crear una organització internacional per 
a la pau i la seguretat.

1944 Entre setembre i octubre, els Estats Units, el Regne Unit, 
l’URSS i Xina es reuneixen a Dumbarton Oaks, a Washington 
D.C., i acorden els objectius, l’estructura i el funcionament de 
l’organització mundial.

1945 L’11 de febrer, Roosevelt, Churchill i Stalin declaren a 
Ialta (Ucraïna), la seva determinació a establir l’organització. El 25 
d’abril, delegats de 50 nacions assisteixen a la Conferència sobre 
Organització Internacional, a San Francisco. Els representants 
redacten la Carta de Nacions Unides, amb 111 articles, que s’aprova 
per unanimitat el 25 de juny. El 24 d’octubre, es crea l’ONU 
mitjançant la ratificació de la Carta per part dels cinc membres 
permanents del Consell de Seguretat i la majoria d’altres signants.

1946 El 10 de gener, se celebra la primera Assemblea General a 
Westminster, Londres, en què participen les 51 nacions represen-
tades. Una setmana més tard, té lloc la primera reunió del Consell 
de Seguretat en la qual s’adopta el seu reglament. El 24 de gener, 
s’aprova la primera resolució de l’Assemblea General que tracta 
sobre els usos pacífics de l’energia atòmica i l’eliminació de les armes 
atòmiques i d’altres armes de destrucció massiva. L’1 de febrer, el 
noruec Trygve Halvdan Lie és designat primer secretari general de 
l’ONU, tot i que el britànic Gladwyn Jebb, un dels fundadors 
de l’ONU, havia ocupat el càrrec d’ofici fins aquell moment.

1948 Al juny, s’estableix a Palestina la primera missió d’observa-
dors de l’ONU: l’Organisme de Nacions Unides per a la Vigilància 
de la Treva (ONUVT). El 10 de desembre, l’Assemblea General 
adopta la Declaració dels drets humans, a París. 

1960 Aquest és l’any en què s’incorporen més estats membres, un 
total de 17 recentment independitzats, 16 dels quals són africans.

1968 L’Assemblea General aprova el Tractat sobre la no-prolife- 
ració d’armes nuclears. Els estats que no en tenen es comprometen 
a no adquirir-les i a canvi se’ls garanteix assistència per a l’ús pacífic 
de l’energia nuclear; els estats que sí en tenen es comprometen 
a iniciar negociacions per aturar la carrera armamentística i 
començar processos de desarmament.
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1969 Entra en vigor la Convenció internacional sobre l’eliminació 
de totes les formes de discriminació racial.

1972 Se celebra a Estocolm el primer Congrés de l’ONU sobre 
el medi ambient que duu a la creació del Programa de Nacions 
Unides per al Medi Ambient (PNUMA).

1975 Se celebra a Mèxic la primera Conferència de les Nacions 
Unides per promoure el respecte dels drets de la dona. S’inicia així 
el decenni de les Nacions Unides per a la dona que es tanca el 1985, 
a la tercera Conferència, a Nairobi.

1979 L’Assemblea General aprova la Convenció internacional 
sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la 
dona, que comprèn valors polítics, econòmics, socials, culturals i 
cívics. 

1981 L’Assemblea General aprova la Declaració sobre l’eliminació 
de totes les formes d’intolerància i discriminació per motiu de 
religió o creences. 

1982 S’obre la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del 
mar, que estableix, entre altres coses, les regles per a la determinació 
de la jurisdicció marítima nacional.

1984 L’Assemblea General aprova la Convenció contra la tortura 
i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.

1987 Se signa el Tractat per a la protecció de la capa d’ozó, 
conegut com el Protocol de Montreal.

1990 Entra en vigor la Convenció sobre els drets de l’infant. 
Quatre anys més tard, la Convenció es transforma en llei.

1992 Al gener, se celebra a Nova York la Primera Cimera del 
Consell de Seguretat, amb representants dels 15 estats membres, 
que donarà com a resultat el Programa de Pau presentat pel secretari 
general Boutros Boutros-Ghali: un informe sobre la diplomàcia 
preventiva i l’establiment, manteniment i consolidació de la pau.
Al juny, se celebra a Rio de Janeiro la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (CNUMAD), o 
Cimera de la Terra, que esdevé la major reunió intergovernamental 
de la història. Com a resultat de la Cimera s’adopta l’Agenda 21, un 
pla d’acció per al desenvolupament sostenible.

1993 El Consell de Seguretat determina la creació del Tribunal 
Penal Internacional per a l’ex Iugoslàvia, amb l’objectiu de jutjar 
les persones que des de 1991 han violat greument les convencions 
del dret internacional humanitari i que són responsables de crims 
contra la humanitat i de genocidi al territori de l’ex Iugoslàvia.

1994 Se celebra a El Caire la Conferència internacional sobre 
població i desenvolupament on es tracten temes relacionats 
amb la població, el creixement econòmic i el desenvolupament 
sostenible.

El Consell de Seguretat crea el Tribunal Penal Internacional per a 
Rwanda, amb l’objectiu de jutjar els delictes de genocidi, crims contra 
la humanitat i violacions de les convencions de dret internacional 
humanitari comesos, entre 1991 i 1994, per ruandesos a Rwanda i 
països veïns, i per no ruandesos a Rwanda.

1995 Se celebra a Copenhaguen la Cimera mundial sobre 
desenvolupament social amb l’objectiu de renovar el compromís 
de combatre la pobresa, l’atur i l’exclusió social.

1996 L’Assemblea General aprova el Tractat de prohibició 
completa dels assajos nuclears.

1997 Kofi Annan inicia el seu mandat com a setè secretari general 
de l’ONU. Annan ocupa el càrrec fins al 31 de desembre de 2006.

1998 Entra en vigor el Tractat d’Ottawa que prohibeix l’ús, la 
producció i l’emmagatzemament de mines terrestres. 
Es crea la Cort Penal Internacional, organisme judicial internacional 
encarregat d’investigar, perseguir i condemnar aquelles persones que 
han comès greus crims contra la humanitat. L’Estatut de Roma, 
que regirà la Cort, entra en vigor el 2002.

2000 El setembre, se celebra la Cimera del Mil·lenni a Nova York, 
la cimera amb més nombre de dirigents polítics. La Declaració del 
Mil·lenni defineix sis objectius fonamentals que haurien d’assolir-
se en les relacions internacionals: llibertat, igualtat, solidaritat, 
tolerància, respecte per la natura i cooperació; i vuit objectius 
específics, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 
El Consell de Seguretat celebra una sessió dedicada a la dona, la 
pau i la seguretat, en què es conclou que la dona és una de 
les principals víctimes dels conflictes armats, alhora que es 
reconeixen les funcions i contribucions de les dones en l’àmbit de 
la consolidació de la pau.

2001 La Conferència de les Nacions Unides sobre el tràfic il·lícit 
d’armes petites i lleugeres defineix un Programa d’acció per prevenir, 
combatre i eliminar el tràfic il·lícit d’aquestes armes.
Se celebra a Durban la Conferència mundial contra el racisme, la 
discriminació racial, la xenofòbia i les formes connexes d’intole-
rància, amb l’objectiu de conscienciar i impulsar mesures polítiques 
efectives per combatre aquests problemes.
El 28 de setembre, el Consell de Seguretat aprova per unanimitat 
una resolució en què s’exigeix als estats l’aplicació d’àmplies mesures 
antiterroristes, alhora que insta que se suprimeixi el finançament 
dels grups terroristes i fa una crida a la cooperació internacional.

2002 El març, se celebra a Monterrey la Conferència inter-
nacional sobre el finançament per al desenvolupament, per tal 
de fer front als problemes d’aquest finançament i propiciar idees 
per afavorir el creixement econòmic. 
Entre agost i setembre, se celebra la Cimera de Johannesburg o 
Cimera mundial sobre desenvolupament sostenible, per cercar 
solucions per millorar la vida de les persones alhora que es 
garanteix la conservació dels recursos naturals.



2003 El 19 d’agost, es produeix un atac terrorista contra la seu de 
l’ONU a Bagdad; moren 22 funcionaris de l’organització.
S’adopta la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció.
Se celebra a Ginebra la Cimera mundial sobre la societat de la 
informació.

2005 El 22 de març, dia internacional de l’aigua, l’Assemblea 
General proclama el decenni internacional de l’aigua (2005-
2015).
L’Assemblea General aprova el Conveni internacional per a la 
repressió dels actes de terrorisme nuclear.
Del 14 al 16 de setembre, se celebra la Cimera mundial 2005 a 
Nova York, amb l’objectiu d’adoptar mesures per fer front a les 
amenaces mundials.
El 20 de desembre, l’Assemblea General, en una acció simultània 
amb el Consell de Seguretat, estableix la Comissió de Consolidació 
de la Pau de Nacions Unides.

2006 Vuit dirigents de l’ONU són suspesos per les acusacions de 
frau en la compra d’equipaments per a les operacions de pau. 
El 15 de març, l’Assemblea General aprova l’establiment del Consell 
de Drets Humans que substituirà la Comissió de Drets Humans.

2007 L’1 de gener, Ban Ki-Moon inicia el seu mandat com a 
vuitè secretari general de l’ONU. 
El 13 de setembre, l’Assemblea General aprova la Declaració sobre 
els drets dels pobles indígenes, que estableix els drets a la propietat 
de la terra, l’accés als recursos naturals, el respecte i preservació de 
les seves tradicions o l’autodeterminació, entre d’altres. 
El 24 de setembre, se celebra a Nova York la Cimera sobre canvi 
climàtic més gran que mai abans s’ha realitzat. El 17 de novembre, es 
presenta el quart informe del Grup d’Experts sobre Canvi Climàtic 
(IPCC). El desembre, té lloc a Bali la Conferència internacional de 
l’ONU sobre canvi climàtic, que elabora el full de ruta a seguir fins 
al desembre de 2009, quan, a Copenhaguen caldrà tenir definits els 
acords per al post-Kyoto.

2008 El 3 de maig, entra en vigor la Convenció de l’ONU sobre 
drets de les persones amb discapacitat, que preveu mesures de no-
discriminació i d’acció positiva cap a aquest col·lectiu. 
El 26 de setembre, comença la 63 sessió de l’Assemblea General 
amb el primer debat dedicat a l’escàs progrés cap a la consecució 
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. També es fa una 
crida a una major representativitat del Consell de Seguretat amb 
l’ampliació de membres.
El 19 de novembre, el secretari general de l’ONU reclama 5.525 
milions d’euros en ajuda humanitària per a 30 milions de persones 
en 31 països, la major petició plantejada a la història de l’ONU.

Redacció Fundació CIDOB

Font
www.un.org

56

Cronologia històrica

56

  Finançament de l’ONU: de limitacions i de deutes
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