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Kalendarium wydarzeń 2013
EUROPA I AMERYKA PÓŁNOCNA

12 stycznia – w Czechach odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Miloš Zeman.

20 stycznia – w Austrii odbyło się referendum; większość obywateli zagłosowała za utrzyma-
niem poboru powszechnego. 

23 stycznia – premier David Cameron ogłosił założenia renegocjacji warunków członkostwa 
Wielkiej Brytanii w UE oraz możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie wystąpienia 
z UE.

28 stycznia – w Bułgarii rozpoczął się protest przeciwko wysokim cenom elektryczności, który 
przerodził się w demonstracje przeciw rządowi i systemowi politycznemu. W jego wyniku 20 lu-
tego do dymisji podał się premier Bojko Borisow.

1–3 lutego – w Liechtensteinie odbyły się wybory parlamentarne. Zwyciężyła w nich Postępowa 
Partia Obywatelska, a premierem został Adrian Hasler.

10 lutego – Jeffrey Delisle, b. oficer kanadyjski, przyznał się do przekazywania tajnych informa-
cji NATO Rosjanom.

10 lutego – w Monako odbyły się wybory parlamentarne, które wygrał blok Horizon Monaco. 

17 lutego – na Cyprze odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Nicos Anastasiades.

18 lutego – w Armenii odbyły się wybory prezydenckie. Prezydentem pozostał Serż Sarkisjan. 
Rada Europy wyraziła zaniepokojenie dotyczące nieprawidłowości wyborczych.

24–25 lutego – we Włoszech odbyły się wybory. Najwięcej głosów zdobyła Partia Demokratyczna, 
porażkę poniosła partia Silvia Berlusconiego. Premierem został Enrico Letta. Rządząca koalicja 
nie zdobyła większości w senacie.

28 lutego – parlament Słowenii odwołał premiera Janeza Janšę. Misję formowania nowego rządu 
powierzono Alence Bratušek.

5 marca – rząd Mołdawii nie uzyskał wotum zaufania od parlamentu. 

9 marca – na Malcie odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je Partia Pracy, a premierem 
został Joseph Muscat.

12 marca – w Bułgarii powołano tymczasowy rząd, na którego czele stanął Marin Rajkow.

16 marca – Cypr, UE i MFW wypracowały porozumienie dotyczące pakietu ratunkowego o war-
tości 10 bln euro. W kraju wybuchły masowe protesty, ponieważ częścią porozumienia była 
zgoda na przekazanie 10% wszystkich depozytów bankowych na poczet spłaty pakietu.

7 kwietnia – w Czarnogórze odbyły się wybory prezydenckie, w których zwyciężył Filip 
Vujanović.
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8 kwietnia – zmarła Margaret Thatcher, b. premier Wielkiej Brytanii.

12 kwietnia – USA nałożyły sankcje na kilkunastu Rosjan związanych ze sprawą Siergieja 
Magnitskiego, prawnika, który ujawnił nadużycia w organach skarbowych i zmarł w areszcie 
w niewyjaśnionych okolicznościach. W odpowiedzi Rosja zabroniła kilkunastu dyplomatom 
amerykańskim wjazdu do kraju.

19 kwietnia – Serbia i Kosowo podpisały porozumienie normalizujące stosunki.

20 kwietnia – Giorgio Napolitano został ponownie wybrany na prezydenta Włoch.

27 kwietnia – w Islandii odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je koalicja centroprawico-
wa.

12 maja – w Bułgarii odbyły się wybory parlamentarne. Najwięcej głosów uzyskała partia 
GERB, ale nie zdołała utworzyć większości. 

17 czerwca – premier Czech Petr Nečas złożył dymisję w związku ze skandalem korupcyjnym.

23 czerwca – w Albanii odbyły się wybory parlamentarne. Najwięcej głosów zdobyła 
Socjalistyczna Partia Albanii, a premierem został Edi Rama. 

1 lipca – Chorwacja stała się 28. państwem członkowskim UE.

11 lipca – premier Luksemburga Jean-Claude Juncker złożył dymisję.

21 lipca – król Belgii Albert II abdykował na rzecz syna Filipa.

7 sierpnia – premier Czech Jiří Rusnok złożył dymisję, nie uzyskał bowiem wotum zaufania.

8–9 września – w Norwegii odbyły się wybory parlamentarne. Premierem została Erna Solberg, 
liderka Partii Konserwatywnej.

22 września – w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je Chrześcijańska Unia 
Demokratyczna (CDU), notując najwyższy wynik od 1990 r. Kanclerzem została ponownie 
Angela Merkel. Największe niemieckie partie – CDU wraz z CSU oraz Socjaldemokratyczna 
Partia Niemiec – utworzyły rząd, tzw. wielką koalicję.

29 września – w Austrii odbyły się wybory parlamentarne. Najwięcej głosów zdoby-
ła Socjaldemokratyczna Partia Austrii. Utworzyła rząd razem z Austriacką Partią Ludową. 
Kanclerzem pozostał Werner Faymann.

9 października – w Azerbejdżanie odbyły się wybory prezydenckie. Urząd utrzymał Ilham 
Alijew.

20 października – w Luksemburgu odbyły się wybory parlamentarne. Władzę utrzymała 
Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa.

24 października – Niemcy wezwały do wyjaśnień ambasadora USA w związku z podejrzenia-
mi o podsłuchiwanie telefonu Angeli Merkel. Następnego dnia przywódcy UE wydali wspólne 
oświadczenie w sprawie szpiegowania czołowych polityków przez USA.

25–26 października – w Czechach odbyły się wybory parlamentarne. Najwięcej mandatów 
zdobyły Czeska Partia Socjaldemokratyczna (50 z 200) i ANO 2011 (47). Umowę koalicyjną 
podpisano dopiero w styczniu 2014 r. Do największych partii dołączyła Komunistyczna Partia 
Czech i Moraw.

27 października – w Gruzji odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Giorgi Margwelaszwili.
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24 listopada – w Kijowie wybuchły masowe protesty (tzw. Euromajdan) przeciw decyzji władz 
o zawieszeniu rozmów z UE dotyczących podpisania umowy stowarzyszeniowej pod naciskami 
Rosji. Protesty nasiliły się w kolejnych dniach; doszło do starć z milicją.

27 listopada – premier Łotwy Valdis Dombrovskis złożył dymisję.

4 grudnia – premierem Luksemburga został Xavier Bettel.

9 grudnia – Władimir Putin ogłosił zamknięcie kilku stacji medialnych.

AFRYKA, AMERYKA ŁACIŃSKA, AUSTRALIA I AZJA

6 stycznia – RPA zadeklarowała wysłanie 400 dodatkowych żołnierzy do Republiki 
Środkowoafrykańskiej do obrony stolicy kraju przed antycypowanym atakiem koalicji rebelian-
tów – Séléka.

12 stycznia – w Kuala Lumpur odbył się protest przeciw polityce rządu, w tym dystrybucji 
dochodów z wydobywania ropy i polityce edukacyjnej oraz przeciw fałszerstwom wyborczym.

21 stycznia – w Erytrei dokonano nieudanego zamachu stanu. Prezydent Isaias Afewerki utrzy-
mał się przy władzy.

22 stycznia – w Izraelu odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je koalicja Likud Yisrael 
Beiteinu, a premierem pozostał Beniamin Netanjahu.

23 stycznia – w Jordanii odbyły się wybory parlamentarne. Zostały zbojkotowane przez opo-
zycję islamistyczną. Frekwencja wyniosła ponad 56,6%. Osoby dotychczas niebędące posłami 
zajęły 90 spośród 150 miejsc w parlamencie.

25 stycznia – w Egipcie odbyły się masowe protesty przeciw władzy Muhammada Mursiego. 
Doszło do starć demonstrujących z policją. Następnego dnia Mursi ogłosił stan wyjątkowy 
i wprowadził godzinę policyjną w niektórych miastach.

31 stycznia – opublikowano raport Rady Praw Człowieka ONZ, wzywający Izrael do usunięcia 
osad z Zachodniego Brzegu i Wzgórz Golan bez wstępnych warunków.

4 lutego – Japonia oskarżyła Chiny o wkroczenie na wody wokół spornych wysp Senkaku.

5 lutego – Mahmud Ahmadineżad odwiedził Egipt. Była to pierwsza wizyta irańskiej głowy 
państwa w Egipcie od 1979 r.

6 lutego – zamordowano Chokriego Belaida, jednego z liderów sekularnej opozycji w Tunezji. 
Jego śmierć pogłębiła kryzys polityczny, a pogrzeb przyciągnął ponad milion osób. Premier 
Hamaadi al-Dżibali złożył dymisję 19 lutego, po nieudanej próbie skonstruowania rządu jedno-
ści narodowej. 

8–9 lutego – w Bangladeszu protestowało ponad 100 000 osób, domagając się sprawiedliwości 
za zbrodnie popełnione w czasie wojny o niepodległość w 1971 r. Protesty wygasły dopiero 
w kwietniu 2013 r.

11 lutego – w Malezji wybuchł konflikt między rządem a rebeliantami podającymi się za spad-
kobierców sułtanatu Sulu, islamskiego państwa istniejącego do 1915 r. na północnych terytoriach 
Malezji. Roszczenia do tych terenów zgłaszały Filipiny. Na czele rebeliantów stanął Jamalul 
Kiram III, pragnąc uregulować status sułtanatu. Rebelianci złożyli broń 23 marca 2013 r.

12 lutego – Korea Północna przeprowadziła próbę jądrową.

15 lutego – w Trynidadzie i Tobago odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Anthony 
Carmona.
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17 lutego – w Ekwadorze odbyły się wybory. Prezydentem pozostał Rafael Correa.

19 lutego – w Nepalu utworzono tymczasowy rząd, na którego czele stanął przewodniczący Sądu 
Najwyższego, Khil Raj Regmi.

24 lutego – w Addis Abebie 11 państw afrykańskich, w tym wszystkie leżące nad Wielkimi 
Jeziorami Afrykańskimi, podpisało plan pokojowy dla wschodniej części Demokratycznej 
Republiki Konga. W 2012 r. na tym terenie rozpoczęła się rebelia Ruchu 23 Marca, wspieranego 
przez Rwandę. Ruch skapitulował ostatecznie 7 listopada 2013 r.

24 lutego – Raúl Castro po raz drugi został wybrany na prezydenta Kuby.

4 marca – w Kenii odbyły się wybory. Prezydentem został Uhuru Kenyatta. Głosowano również 
na przedstawicieli w Senacie i Zgromadzeniu Narodowym, gubernatorów oraz władze lokalne. 
Doszło do starć z policją, zginęło 17 osób. W ostatnich wyborach w 2007 r. zginęło ponad 1000 
osób.

5 marca – zmarł Hugo Chávez, prezydent Wenezueli. Tymczasowym prezydentem został Nicolás 
Maduro.

6 marca – rebelianci syryjscy zdobyli Ar-Raqqah, pierwsze duże miasto od początku wojny 
domowej. 

6 marca – Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nr 2039, która częściowo zniosła 
embargo na sprzedaż broni do Somalii. Intencją była pomoc rządowi w Mogadiszu w walce 
z rebeliantami.

8 marca – Korea Północna wycofała się z wszelkich porozumień pokojowych z Koreą 
Południową.

14 marca – Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych wybrało Xi Jinpinga na 
nowego prezydenta Chin. Li Yuanchao został wiceprezydentem, Li Keqiang – premierem, Zhang 
Dejiang – przewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli 
Ludowych, organu, który pomiędzy sesjami parlamentu – przez większą część roku – sprawuje 
najwyższą władzę ustawodawczą i kontrolną.

20 marca – zmarł Zillur Rahman, prezydent Bangladeszu.

21 marca – Abdullah Öcalan wezwał Partię Pracujących Kurdystanu do dialogu z władzami 
Turcji.

21–27 marca – w Dausze odbył się szczyt Ligi Arabskiej. Syrię reprezentowała opozycja – 
Syryjska Koalicja Narodowa na rzecz Opozycji i Sił Rewolucyjnych, a nie rząd.

22 marca – premier Libanu Nadżib Mikati złożył dymisję. Zastąpił go Tammam Salam, jednak 
został zaprzysiężony dopiero 15 lutego 2014 r.

24 marca – w Republice Środkowoafrykańskiej rebelianci przejęli pałac prezydencki, podczas 
gdy prezydent François Bozizé zbiegł do Demokratycznej Republiki Konga.

25 marca – Michel Djotodia, muzułmanin stojący na czele rebelianckiego ugrupowania Séléka, 
ogłosił się prezydentem Republiki Środkowoafrykańskiej, zawiesił konstytucję i rozwiązał par-
lament. Rebelianci przejęli kontrolę nad Bangi, stolicą kraju.

4 kwietnia – Uganda wycofała swoje wojska z Republiki Środkowoafrykańskiej. Poszukiwały 
one Josepha Kony’ego, lidera Armii Bożego Oporu.

10 kwietnia – Japonia i Tajwan zawarły porozumienie dotyczące wysp Senkaku. 
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12 kwietnia – Wietnam oficjalnie zaprotestował przeciw chińskim planom otwarcia spornych 
Wysp Paracelskich dla turystów.

14 kwietnia – w Wenezueli odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Nicolás Maduro.

24 kwietnia – w Xinjiangu w Chinach doszło do starć między policją a muzułmanami z ruchu 
niepodległościowego Wschodniego Turkmenistanu. Zginęło 21 osób. W kolejnych miesiącach 
w tym regionie dochodziło do wielu zamieszek.

5 maja – w Malezji odbyły się wybory parlamentarne. Większość utrzymała partia Barisan 
Nasional, a premierem pozostał Najib Tun Razak.

11 maja – w Pakistanie odbyły się wybory parlamentarne. Większość zdobyła Pakistańska Liga 
Muzułmańska, a premierem został Nawaz Sharif. Terrorystyczna organizacja Tehrik-i-Taliban 
Pakistan przeprowadziła ataki na głosujących; zginęły 24 osoby.

13 maja – na Filipinach odbyły się wybory parlamentarne. 

14 maja – prezydent Nigerii Goodluck Jonathan wprowadził stan wyjątkowy w części kraju 
w związku z atakami islamskich rebeliantów.

24 maja – rebelianci Al-Kaidy zniszczyli główny ropociąg w Jemenie.

28 maja – w Turcji zaczęła się fala protestów na placu Taksim w Stambule. Początkowo protest 
dotyczył planów zniszczenia miejskiego parku, lecz po brutalnej interwencji policji przerodził 
się w demonstracje przeciw władzy oraz próbom ograniczania praw obywatelskich i świeckie-
go charakteru państwa. Zginęło ok. 20 osób, wiele tysięcy zostało rannych. Protesty trwały do 
2014 r.

31 maja – 13 lipca – w Bhutanie odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je Demokratyczna 
Partia Ludowa, a premierem został Tshering Tobgay.

1 czerwca – według raportu ONZ w maju w Iraku w walkach zginęło ponad 1000 osób, najwię-
cej w miesięcznym okresie od 2008 r.

2 czerwca – Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Egiptu orzekł, że parlament i zgromadzenie 
konstytucyjne, zdominowane przez islamistów, zostały wybrane nielegalnie.

14 czerwca – w Iranie odbyły się wybory prezydenckie i samorządowe. Prezydentem został 
Hasan Rouhani.

18 czerwca – rząd Mali i tuarescy rebelianci uzgodnili zawieszenie broni.

20 czerwca – Komitet Praw Dziecka ONZ oskarżył izraelską armię o torturowanie palestyńskich 
dzieci i używanie ich w charakterze żywych tarcz.

25 czerwca – emir Kataru Hamad bin Khalifa Al Thani abdykował na rzecz swojego syna 
Tamima bin Hamady Al Thaniego.

26 czerwca – w Mongolii odbyły się wybory prezydenckie. Urząd utrzymał Cachiagijn 
Elbegdordż.

27 czerwca – Kevin Rudd został premierem Australii.

29 czerwca – w Egipcie wybuchły protesty przeciw prezydentowi Muhammadowi Mursiemu. 
3 lipca przeprowadzono zamach stanu. Wojsko aresztowało Mursiego. Doszło do starć między 
wojskiem a zwolennikami Bractwa Muzułmańskiego.

15 lipca – armia Meksyku pojmała Miguela Treviño Moralesa, przywódcę kartelu Los Zetas.
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21 lipca – w Japonii odbyły się wybory do izby wyższej parlamentu. Wygrała je koalicja rzą-
dząca.

23 lipca – prezydent Sudanu Południowego Salva Kiir Mayardit zdymisjonował rząd.

25 lipca – ONZ opublikowała raport, zgodnie z którym liczba ofiar wojny domowej w Syrii 
przekroczyła 100 000.

25 lipca – na Togo odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je partia Unia dla Republiki.

27 lipca – w Kuwejcie odbyły się wybory parlamentarne. Ugrupowania szyickie straciły połowę 
dotychczasowych mandatów.

28 lipca – w Kambodży odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je Kambodżańska Partia 
Ludowa, a premierem pozostał Hun Sen. Opozycja zarzuciła władzy fałszerstwa wyborcze.

28 lipca – w Mali odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Ibrahim Boubacar Keïta.

30 lipca – w Pakistanie odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Mamnoon Hussain.

31 lipca – w Zimbabwe odbyły się wybory. Wygrał je Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe 
– Front Patriotyczny Roberta Mugabe, który pozostał prezydentem. Opozycja zarzuciła fałszer-
stwa wyborcze.

9 sierpnia – prezydent Beninu Boni Yayi zdymisjonował rząd.

13 sierpnia – rozpoczęły się rozmowy pokojowe między Izraelem a Palestyną. Główną kwestią 
sporną była budowa osiedli izraelskich.

7 września – w Australii odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je opozycyjna Koalicja 
Liberalno-Narodowa, a Tony Abbott został premierem.

7 września – na Malediwach odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Abdullah Jamin.

11 września – ONZ wydała raport, według którego rząd syryjski i w mniejszym stopniu opozycja 
dopuściły się zbrodni wojennych.

16 września – w Rwandzie odbyły się wybory parlamentarne. Wygrał je Rwandyjski Front 
Patriotyczny prezydenta Paula Kagame.

23 września – sąd zakazał działalności Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie.

27 września – w Bahrajnie wybuchły masowe protesty antyrządowe.

28 września – w Gwinei odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je partia prezydenta Alphy 
Condé.

7 października – Mulatu Teshome zastąpił Girmę Wolde-Giorgisa na stanowisku prezydenta 
Etiopii.

10 października – prezydent Joyce Banda odwołał rząd Malawi.

23 października – Chiny i Indie zawarły porozumienie o ochronie granicy.

23 października – w Tunezji odbyły się protesty przeciw islamistycznemu rządowi.

23 października – w Kambodży tysiące osób protestowało przeciwko lipcowym wyborom. 

6 listopada – w Tadżykistanie odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Emomali Rachmon.

13 listopada – Izrael odwołał plany budowy kolejnych osiedli na Zachodnim Brzegu.
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16 listopada – na Malediwach ponownie odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Abdullah 
Jamin.

17 listopada – w Chile odbyły się wybory. Prezydentem została Michelle Bachelet. 

23 listopada – Chiny ustanowiły Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej (ADIZ), która objęła 
sporne obszary Morza Wschodniochińskiego i wysp Senkaku. Zaprotestowały rządy Japonii, 
Tajwanu i Korei Południowej.

24 listopada – w Hondurasie odbyły się wybory. Prezydentem został Juan Orlando Hernández. 
Rząd utworzyły Partia Narodowa, Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Demokratyczna Partia 
Zjednoczenia.

24 listopada – w Mali odbyły się wybory. Wygrała je partia Rassemblement pour le Mali.

1 grudnia – masowe protesty skłoniły premier Tajlandii Yingluck Shinawatrę do ucieczki, lecz 
nie złożyła ona dymisji.

2 grudnia – parlament odwołał Abdi Faraha Shirdona, premiera Somalii.

5 grudnia – zmarł Nelson Mandela, b. prezydent RPA.

8 grudnia – Korea Południowa ogłosiła, że rozszerzy swoją przestrzeń obrony powietrznej w re-
akcji na ustanowienie ADIZ przez Chiny.

15 grudnia – w Sudanie Południowym rozpoczął się konflikt militarny między rządem a opozy-
cją. Ponad 1000 osób zginęło w ciągu kilku pierwszych dni. 

25 grudnia – rząd Egiptu wpisał Bractwo Muzułmańskie na listę organizacji terrorystycznych.

SPRAWY GLOBALNE

1 stycznia – Argentyna, Australia, Luksemburg, Rwanda i Korea Południowa rozpoczęły kaden-
cję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

10 stycznia – islamscy rebelianci przejęli Konnę, strategiczne miasto na północy Mali. 18 stycz-
nia siły rządowe odzyskały Konnę, a w ciągu kolejnych dni odbito inne miasta z pomocą wojsk 
francuskich, jednak walki w regionie nie ustały.

16 stycznia – w Algierii w mieście In Amenas terroryści powiązani z Al-Kaidą przejęli pole ga-
zowe i wzięli kilkuset zakładników w odwecie za interwencję Francji w Mali. Po czterech dniach 
algierscy antyterroryści odbili pole gazowe; w walce zginęło 29 porywaczy i kilkudziesięciu 
zakładników.

22 stycznia – Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję nr 2087, potępiającą Koreę 
Północną za wysłanie satelity w grudniu 2012 r. i nakładającą na ten kraj kolejne sankcje gospo-
darcze.

13 lutego – MAEA rozpoczęła nową rundę negocjacji z Iranem w sprawie jego programu jądro-
wego. 

19 lutego – Korea Północna zagroziła całkowitym zniszczeniem Korei Południowej podczas 
konferencji rozbrojeniowej ONZ. 

28 lutego – papież Benedykt XVI abdykował. 

5 marca – Rada Bezpieczeństwa ONZ debatowała nad nałożeniem nowych sankcji na Koreę 
Północną. Nałożono je jednogłośnie 7 marca.
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10–11 marca – na Falklandach odbyło się referendum dotyczące statusu wysp. 99,8% mieszkań-
ców opowiedziało się za pozostaniem zamorskim terytorium Wielkiej Brytanii.

12–13 marca – w Watykanie odbyło się konklawe. Nowym papieżem został Jorge Mario 
Bergoglio (Argentyna), który przyjął imię Franciszek.

18 marca – Korea Północna zagroziła Japonii atakiem jądrowym.

28 marca – Rada Bezpieczeństwa ONZ zgodziła się na nową interwencję w Demokratycznej 
Republice Konga.

30 marca – Korea Północna ogłosiła stan wojny z Koreą Południową.

2 kwietnia – Zgromadzenie Ogólne ONZ zaakceptowało tekst Traktatu o handlu bronią. Iran, 
Korea Północna i Syria głosowały przeciw, 23 państwa wstrzymały się od głosu, 154 były za.

11 kwietnia – odbyło się spotkanie G-8 w Londynie. Grupa potępiła Koreę Północną. Rozmowy 
dotyczyły również konfliktu w Syrii i programu jądrowego Iranu.

22 kwietnia – UE zniosła embargo na import ropy z Syrii, aby pomóc syryjskiej opozycji. UE 
zniosła również wszystkie sankcje nałożone na Myanmar, poza embargiem na broń.

25 kwietnia – RB ONZ zgodziła się na wysłanie sił pokojowych do Mali, aby pomóc w walce 
z islamistycznymi rebeliantami.

15 maja – Chiny, Indie i cztery inne państwa uzyskały status obserwatora w Radzie Arktycznej.

15 maja – ZO ONZ uchwaliło rezolucję potępiającą rząd syryjski za naruszenia praw człowieka.

18 maja – Korea Północna wystrzeliła rakiety w kierunku Morza Japońskiego. Próby rakietowe 
przeprowadzano przez kilka kolejnych dni.

27 maja – UE zniosła embargo na dostawy broni dla syryjskiej opozycji.

11 czerwca – UE zwróciła się do USA z oficjalnym żądaniem wyjaśnienia założeń programu 
szpiegowskiego PRISM, dającemu wywiadowi USA dostęp do danych zgromadzonych na ser-
werach największych przedsiębiorstw IT. Informacje na temat programu zostały przekazane 
przez b. pracownika CIA Edwarda Snowdena i opublikowane 6 czerwca przez The Washington 
Post. Snowden zbiegł z USA.

17–18 czerwca – w Irlandii Północnej odbył się szczyt G-8. Przywódcy dyskutowali m.in. na 
temat wojny domowej w Syrii.

3 lipca – samolot prezydenta Boliwii Evo Moralesa został zmuszony do lądowania w Wiedniu. 
Podejrzewano, że na pokładzie znajduje się Edward Snowden. Boliwia złożyła skargę w ONZ.

5 lipca – Chiny i Rosja rozpoczęły wspólne manewry wojskowe na Morzu Japońskim.

22 lipca – UE wpisała militarne skrzydło Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych.

18 sierpnia – inspektorzy ONZ rozpoczęli w Damaszku śledztwo w sprawie użycia broni che-
micznej przez syryjską armię. Rozpoczęły się międzynarodowe negocjacje dotyczące interwencji 
w Syrii. 

11 września – ONZ wydała raport, według którego rząd syryjski i w mniejszym stopniu opozycja 
dopuściły się zbrodni wojennych. 

16 września – ONZ potwierdziła użycie gazu sarin w Ghucie 21 sierpnia 2013 r. Według sza-
cunków zginęło wtedy do 2000 osób. USA i Rosja uzgodniły plan usunięcia broni chemicznej 
z Syrii. 
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27 września – Barack Obama i Hasan Rouhani ujawnili, że doszło między nimi do rozmowy. 
Głowy obu państw porozumiały się bezpośrednio po raz pierwszy od 1979 r.

1 października – zespół Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej udał się do Syrii w celu in-
wentaryzacji tego rodzaju broni.

5–7 października – na Bali odbył się szczyt APEC. Zdominowały go kwestie gospodarcze.

9 października – w Brunei rozpoczęły się szczyt ASEAN i Szczyt Azji Wschodniej. Dominowały 
tematy polityczne, w tym kwestie bezpieczeństwa morskiego.

11 października – Pokojową Nagrodę Nobla przyznano Organizacji ds. Zakazu Broni 
Chemicznej.

23 listopada – ministrowie spraw zagranicznych grupy P5+1 (pięciu mocarstw i Niemiec) spo-
tkali się w Genewie w celu omówienia programu jądrowego Iranu. Następnego dnia Iran zawarł 
z nimi tymczasową umowę ograniczającą program w zamian za częściowe zniesienie sankcji.

5 grudnia – ONZ zgodziła się utworzyć misję pokojową MISCA w Republice 
Środkowoafrykańskiej. W walkach o Bangi zginęło dotychczas ok. 300 osób.

7 grudnia – zakończył się szczyt WTO w Bali. Uzgodniono porozumienie dotyczące uproszcze-
nia umów handlowych oraz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego państw rozwijających się. 
Tzw. Pakiet z Bali to pierwszy globalny układ zawarty przez wszystkich członków WTO.

13 grudnia – rozpoczął się szczyt państw ASEAN i Japonii w Tokio. Tematem spotkania było 
ustanowienie ADIZ przez Chiny.


