Међународне декаде и годишњице













































1959/1960. - Светска година избеглица
1961. - Међународна година здравља и медицинских истраживања
1965. - Међународна година сарадње
1967. - Међународна година туриста
1968. - Међународна година људских права
1970. - Међународна година образовања
1971. - Међународна година борбе против расизма и расне дискриминације
1974. - Светски година популације
1975. - Међународна година жена
1978/1979. - Међународна година против апартхејда
1979. - Међународна година детета
1981. - Међународна година инвалида
1982. - Међународна година мобилизације за санкције против Јужне Африке
1983. - Светски година комуникација
1984. - Година жена у Јужној Африци [1]
1985. - Година Уједињених нација
1985. - Међународна година младих
1986. - Међународна година мира
1987. - Међународна година склоништа за бескућнике
1990. - Међународна година писмености
1992. - Међународна година свемира
1993. - Међународна година сиромашних
1994. - Међународна година спорта и олимпијског идеала
1994. - Међународна година породице
1995. - Светска година сећања на жртве Другог светског рата
1995. - Година толеранције Уједињених нација
1996. - Међународна година за искорењење сиромаштва
1998. - Међународна година океана
1999. - Међународна година старијих особа
2000. - Међународна година ''Дана захвалности''
2000. - Међународна година културе и мира
2001. - Међународна година мобилизације против расизма, расне дискриминације,
ксенофобије и сличне нетолеранције
2001. - Међународна година волонтера
2001. - Година Уједињених нација за дијалог међу цивилизацијама
2002. - Међународна година екотуризма [2]
2002. - Међународна година планина [3]
2002. - Година културног наслеђа Уједињених нација [4]
2003. - Међународна година пијаће воде [5]
2003. - Година инвалида
2004. - Међународна година сећања на борбу против ропства и његовог укидања [6]
2004. - Међународна година пиринча [7]
2005. - Међународна година спорта и физичког образовања
2005. - Међународна година микрокредита [8]
2005. - Светска година физике (declared by IUPAP) [9]





2006. - Међународна година пустиња и дезертификације [10] (признају је Уједињене нације)
2008. - Међународна година планете Земље [11] &[12]
2008. - Међународна година кромпира (предложио ФАО, усвојила Генерална скупштина,
резолуција 60/191)

Декаде









1976—1985. - Декада Уједињених нација за жене [13]
1994—2004. - Прва међународна декада сиромашних [14]
1997—2006. - Прва декада Уједињених нација за искорењење сиромаштва [15]
2000—2010. - Друга међународна декада за искорењење колонијализма [16] (pdf)
2001—2010. - Међународна декада за културу мира и ненасиља над децом [17], recognized
by the UN
2003—2012. - Декада писмености Уједињених нација [18]
2005—2014. - Друга међународна декада сиромашних [19]
2005—2015. - Декада ''Вода за живот'' [20]

