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رسالة مؤرخة  8شباط/فرباير  2016موجهة إىل رئيس اجلمعية العامـة ورئـيس
جملس األمن من املمثل الدائم لسلوفينيا لدى األمم املتحدة
عمــب ملاملــادة  97مــن ميثــام األمــم املتحــدةل وردا علــا الرســالة املشــتر ة املؤرخــة
 15انون األول/ديسمرب  2015املوجَّهـة مـن رئـيس اجلمعيـة العامـة ورئيسـة جملـس األمـنل
اليت تسـتند إىل رـرار اجلمعيـة العامـة 321/69ل يشـرف ملاسـم ومومـة رهوريـة سـلوفينيا أن
أردم ترشـي دانيلـو تـورال الـرئيس السـاملو جلمهوريـة سـلوفينيال لشـال مناـع األمـ العـام
لألمم املتحدة (انظر املرفو).
(توقيع) أندري لوغار
السفري
املمثل الدائم
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مرفو الرسالة املؤرخة  8شباط/فرباير  2016املوجهة إىل رئيس اجلمعية العامـة
ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم لسلوفينيا لدى األمم املتحدة
رسالة مؤرخة  3شباط/فرباير  2016موجهة إىل رئيس اجلمعية العامـة ورئـيس
جملس األمن من نائع رئيس وزراء ووزير خارجية سلوفينيا
عقــع الرســالة املشــتر ة املؤرخــة  15ــانون األول/ديســمرب  2015املوجَّهــة مــن
رئيس اجلمعيـة العامـة ورئيسـة جملـس األمـنل أتشـرأ ملـ ن أرـدم ترشـي السـيد دانيلـو تـورال
الرئيس الساملو جلمهورية سلوفينيال لشال مناع األم العام لألمم املتحدة.
إن الســيد تــورا ش اــية سياســية معروف ـ لة دولويــال ووــو دمللوماســل وأســتا للقــانون
الدويل لديه خربة سياسية ودولية وائلة .ويشهد له عمله علا التزامه القوي علـا مـدى عقـود
مــن الــزمن اــا األمــم املتحــدةا فعلــا مــر الســن ل عمــل ل انيمــاأ الرئيســية للمنظمــة وأوىل
س رهوريـة سـلوفينيا
اوتماما بريا للشؤون املتعددة األطـراأ خـبل فتـرة توليـه مناـع رئـي و
(.)2012-2007
ما شال مناع األمـ العـام املسـاعد للشـؤون السياسـية ()2005-2000ل ورـد
عيّنه آنذاا األم العام لألمم املتحدةل السيد ول عنان .وربل لكل شال ملـدة اانيـة أعـوام
مناع املمثل الدائم جلمهورية سلوفينيا لدى األمـم املتحـدة ل نيويـورال وتـوىل ل مناسـبت
رئاسة جملس األمن التاملع لألمم املتحدة عندما انت سـلوفينيا مـن ملـ أعهـائه غـري الـدائم
(.)1999-1998
وطــوال مســار الــو يفل ل األمــم املتحــدةل شــارا عــن ثــع ل اجلهــود الراميــة إىل
إصـــبمل املنظمـــةل مثـــل إنشـــاء جملـــس وقـــوم ا نســـان التـــاملع لألمـــم املتحـــدة ل الفتـــرة
 .2006-2005و ان عهوا أيها ل عدد من ويماأ اخلـرباء التاملعـة لألمـم املتحـدة العاملـة
ل جمال وقوم ا نسان.
أما ل الورت الراونل فـنن السـيد تـورا عهـو نشـيط ل نـادي مدريـدل ووـو منظمـة
تهم الرؤساء ورؤساء الوزراء الساملق املنت َب دميقراطيا .ووو رئـيس الفريـو العـاملل الرفيـع
املســتوى املع ـ ملامليــا والســبم ورئــيس جملــس إدارة مبــادرة ا ناــاأ العامليــةل ووــل منظمــة
غــري وموميــة يوجــد مقروــا ل واشــنمبن تيعــل نشــاريع التنميــة امرتاــادية وامجتماعيــة ل
البلدان النامية .ووو أيها أستا زائر ل لية القانون جبامعة ولومبيال نيويورا.
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وترد املزيد من التفاصيل ملش ن املسار الو يفل للسـيد تـورا ل سـريته الذاتيـة املرفقـة
(انظر الهميمة).
مؤوــل لشــال مناــع األم ـ العــام لألمــم
وأنــا متــيقنن مــن أن الســيد تــورا مر ّش ـ مرمــوم َّ
املتحدة .ونظـرا خللفيتـه املهنيـة وخربتـه الواسـعةل سيسـهم السـيد تـورا ـثريا ل عمـل األمـم
املتحدة ل وذ األورـاأ الاـعبةل الـيت تتمبلـع اوتمامـا شـامب جبميـع عناصـر الرسـالة العامليـة
لألمم املتحدة.
وأشمر م علا ريع مساعيمم الراميـة إىل الشـرويف ل عمليـة اختيـار وتعـي األمـ
العــام لألمــم املتحــدة املقبــل وفقــا ألومــام املــادة  97مــن ميثــام األمــم املتحــدةل مسترشــدين
نبادئ الشفافية والشمولية وراغب ل مللوغ ودأ تعـي أفهـل مرشـ ميمـن أن يشـال وـذا
املناع الفائو األمهية.
وســ ون نتنــا لــو تفهــلتم ملتعمــيم وــذا الترشــي علــا ريــع الــدول األعهــاء ل
األمم املتحدة.
(توقيع) ارل إريافيتش
نائع رئيس الوزراء
ووزير اخلارجية
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الهميمة
دانيلو تورا
املؤوبأ العلمية واملسار األ ادميل
ويلــد دانيلــو تــورا ل  19شــباط/فرباير  1952ل مــاريبورل ســلوفينيال ويـ أ مــل
تعليمــه امملتــدائل والثــانوي .وملعــد أن لــرا مــن ليــة القــانون جبامعــة ليوملليانــال ســلوفينيال ل
عام 1975ل التحو جبامعة مللارادل صرمليال وي وال علا شـهادة املاجسـتري ل احلقـوم ل
عــام  .1978مث عــاد إىل ليوملليانــا وملــدأ تــدريس القــانون الــدويل ل ليــة القــانون .ول تلــك
الفتــرةل ــان عملــه ير ملــز ل املقــام األول علــا رهــايا األرليــاأ القوميــة .ول عــام 1982ل
وال علا شهادة الد تورا من لية احلقوم ل ليوملليانا علـا رسـالة الـد تورا الـيت رـدّمها
حتت عنوان ’’مبدأ عدم التدخل ل العبراأ الدولية ول القانون الدويل“.
وتاملع السيد تورا مسار األ ادميل ل لية احلقـومل جبامعـة ليوملليانـال ويـ أصـب
أستا ا مساعدا ل عام 1982ل مث أستا ا مشـار ا ل عـام 1987ل وأخـريا أسـتا ا جامعيـا ل
القانون الدويل ل عام  .1995وخبل الفترة ما مل  1983و 1992ل ترأملس معهـد القـانون
الدويل والعبراأ الدولية ل وـذ اجلامعـة .وخـبل وـذ الفتـرةل ر ملـز علـا األعمـال البحثيـة
وعلا التعليمل و ذلك علا اجلهود الرامية لتعزيز محاية وقوم ا نسان.

األنشمبة املتالة حبقوم ا نسان
ل عام 1987ل أطلو السيد تورال استنادا إىل أعماله البحثية وخربتـهل مبـادرةر راميـة
نشــاء جملــس محايــة وقــوم ا نســان واحلريــاأ األساســية ل ســلوفينيال ووــو ويمــة مســتقلة
وضــعت أسســس األعمــال التشــريعية البوقــة والــدعواأ املوجَّهــة موتــرام وقــوم ا نســان ل
سلوفينيا .ورد أنشئ وذا اجمللس ل ممبلع سنة 1988ل وعييِّن السـيد تـورا نائبـا لرئيسـه .ول
عــام  1991ل رــام ملاــياغة مشــرويف الفاــل املتعلــو حبقــوم ا نســان مــن دســتور رهوريــة
سلوفينيا املستقلة وديثرا.
وتعــود ملدايــة مشــار ته الدوليــة ل جمــال وقــوم ا نســان إىل أيــام دراســته اجلامعيــة
ل منتاــس ســبعيناأ القــرن العشــرين .ومنــذ عــام 1975ل عمــل ملشــمل وميــو مــع منظمــة
العفــو الدوليــة ور ـدّم املشــورة ملش ـ ن رهــايا تتعلــو ملانتــها اأ حلقــوم ا نســان ارتيمبــت ل
يوغوسبفيا الساملقة.
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ول عام 1982ل أصب عهوا ل فريـو اخلـرباء العامـل املعـ ملـاحلو ل التنميـة التـاملع
لألمــم املتحــدة .ول عــام 1985ل رــام ملاــياغة نــن ا عــبن ملش ـ ن احلــو ل التنميــة الــذي
اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ل عام .1986
ومــن عــام  1984إىل عــام 1992ل عمــل خــبريا مســتقب لــدى اللعنــة الفرعيــة ملنــع
التمييـز ومحايـة األرليـاأ التاملعـة لألمـم املتحــدة .ول وـذا ا طـارل أعـ ّد تقريـرا ملشـ ن احلــو ل
وريــة الـــرأي والتعـــبري إىل جانـــع سلســـلة مـــن التقـــارير ملشــ ن إعمـــال احلقـــوم امرتاـــادية
وامجتماعية والثقافية .ول عام 1990ل توىل رئاسة وذ اللعنة الفرعية.
وملعــد عــدة ســنواأل انتي ــع عهــوا ل اللعنــة املعنيــة حبقــوم ا نســان التاملعــة لألمــم
املتحــدةل املنشـ ة نوجــع العهــد الــدويل اخلــان ملــاحلقوم املدنيــة والسياســيةل و ــل عهــوا ل
اللعنة خبل الفترة من عام  1996إىل عام .1998

العمل ل السلك الدمللوماسل
ملعــد أن أعلنــت ســلوفينيا اســتقبنا ل وزيران/يونيــه 1991ل اضــمبلع الســيد تــورا
ملـدور نشــيط ل األنشـمبة الدمللوماســية للبلـد .ول ووز/يوليــه وآغ/أغسـمبس 1991ل أ ن لــه
وزيــر اخلارجيــة آنــذاا ملتمثيــل مللــد ل الــذي ا يمــن ل لــك الورــت ظــا ملــامعتراأ علــا
الاــعيد العــاملل ملع ـديل ل امتاــامأ مــع نثلــل األمــم املتحــدةل ومــؤور األمــن والتعــاون ل
أوروملال وجملس أوروملا ل جنيس .ومل أيلول/سـبتمرب  1991وآغ/أغسـمبس 1992ل ـان
عهوا ل الوفد السلوفي ل املـؤور املعـ مليوغوسـبفيا .وملاسـم سـلوفينيال تـولملا صـياغة عـدد
مــن املــذ راأ للعنــة التحمــيم التاملعــة للمــؤورل املعروفــة ملاســم جلنــة ملــادينترل الــيت وــددأ
فتاواوــا ا طــا َر القــانوف خلبفــة الــدول الــيت انــت تاملعــة جلمهوريــة يوغوســبفيا امحتاديــة
امشترا ية الساملقة.
ول آغ/أغســمبس 1992ل مت تعــي الســيد تــورا أول ســفري لســلوفينيا لــدى األمــم
املتحدة ل نيويورا .ووناا رام ملننشـاء البعثـة الدائمـة لسـلوفينيا لـدى األمـم املتحـدةل ووضـع
نظاما لألنشمبة داخل اجلمعية العامة لألمـم املتحـدةل مـع التر يـز ملشـمل خـان علـا املسـائل
السياسية واألمنيةل و ذلك علا وقوم ا نسان واملساعداأ ا نسانية.
ومل عام  1996وعام 1997ل راد ملنعامل محلة سلوفينيا لتاب عهوا غـري دائـم ل
جملــس األمــن الت ـاملع لألمــم املتحــدة .وملعــد لــكل شــال مناــع نثــل البلــد ل جملــس األمــن
( .)1999-1998وخــبل تل ـك الفتــرةل تنــاول مســائل مــن ملينــها وســوفو والعــرام وليبيــا
وتيمور الشررية وأناوم وسرياليون والموناو .ما ترأملس جلنـة اجلـزاءاأ التاملعـة جمللـس األمـن
املعنيــة ملليبيــا (لــو رال) .وعــبوة علــا لــكل تــرأملس جملــس األمــن الت ـاملع لألمــم املتحــدة ل
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آغ/أغســمبس  1998وتشــرين الثــاف/نوفمرب  .1999ول تلــك الفتــرةل انــت األزمــاأ ل
العرامل و وسوفول وسرياليونل وتيمور الشررية وادة ملشمل خان.

أم عام مساعد
عقــع امختتــام النــاج لوميــة ســلوفينيا عهــو غــري دائــم ل جملــس األمــنل رــام
األم ـ العــام لألمــم املتحــدةل الســيد ــول عنــانل ملتعــي الســيد تــورا أمينــا عامــا مســاعدا
للشؤون السياسية.
وملدة أ ثر مـن سـس سـنواأل ر ـزّأ مهامـه ل مقـر األمـم املتحـدة علـا األنشـمبة
التحليلية وامستشارية املتعلقـة حبـامأ األزمـاأ ل ريـع أاـاء العـاال نـا ل لـك ل منمبقـة
البلقــانل وم ســيما وســوفو ومقــدونيال و ــذلك ل فلســمب ولبنــان وأفاانســتان والعــرام
وميامنار و وريا الشمالية وتيمور الشررية و ولومبيا وواييت وفزنويب.
وملوصفه أمينا عاما مسـاعدال شـارا أيهـا ل عـدد مـن املشـاريع الـيت نفـذةا املنظمـةل
مع التر يز ملشمل خان علـا تعزيـز أنشـمبة األمـم املتحـدة انادفـة لتفـادي نشـوغ الزناعـاأ
املسلحةل وعلا مشـار ة األ مـم املتحـدة ل أنشـمبة الـدميقراطياأ احلديثـة النشـ ة أو الـيت وـت
اســـتعادةا وـــديثال والتعـــاون مـــع جمتمـــع الـــدميقراطياأل وإعـــداد تقـــارير ملشـ ـ ن املســـؤولية
عن احلماية.
وشــارا أيهــا ملنشــاط ل أنشــمبة ا صــبملل وم ســيما تلــك الــيت أفهــت إىل إنشــاء
جملس وقوم ا نسان التاملع لألمم املتحدة ل عام .2006

رئيس رهورية سلوفينيا
ملعــد أن رهــا الســيد تــورا  13ســنة ل نيويــورال عــاد إىل ســلوفينيا ل صــيس عــام
 .2005واست نس تدريس القانون الدويل واملواد املتالة مله ل لية احلقـوم جبامعـة ليوملليانـا.
ومن أيار/مايو  2006إىل انون األول/ديسمرب 2007ل شال مناع نائع عميد الملية.
ونشر السيد تورا ما يزيد عن  100مقال ل جمبأ رانونية متنوعة إضـافة إىل مبمـة
تع .ونيشر آخر عمل له ووو ملعنوان ”األسس ل القـانون الـدويل“ ل عـام ( 2007ملاللاـة
الســلوفينية) ويتــرجم للاــاأ اننااريــة والتشــيمية والروســية .ونيشــرأ المببعــة املو ّســعة الثانيــة
للمتاغ ل عام .2015
ول  11تشــرين الثــاف/نوفمرب 2007ل انتي ــع رئيســا جلمهوريــة ســلوفينيا وأصــب
ملذلك مال رئيس نـذا البلـد واسـتلم مهامـه ل  22ـانون األول/ديسـمرب  .2007وانتـهت
وميتهل اليت استمرأ سس سنواأل ل  22انون األول/ديسمرب .2012
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مسار الو يفل ملعد الرئاسة
واليــال يتمتــع الســيد تــورا نر ــز الــرئيس الس ـاملو جلمهوريــة ســلوفينيا .ووــو عهــو
ل نــادي مدريــدل وو ـل منظمــة غــري وموميــة تهــم رؤســاء الــدول واحلمومــاأ الس ـاملق
املنت َب دميقراطيا.
ووو يشالل منذ عام 2014ل مناـع رئـيس جملـس إدارة مبـادرة ا ناـاأ العامليـةل
ووــل منظمــة غــري وموميــة يوجــد مقروــا ل واشــنمبن تيعــل ملاملشــاريع امملتماريــة الــيت تعــزز
ا نااأ ل املساعل انادفة لتحقيو التنمية والتالع علا الفقر.
ول  16تشــرين الثــاف/نوفمرب 2015ل يع ـيون رئيســا للفريــو العــاملل الرفيــع املســتوى
املع ملامليا والسبم املنشَ وديثا.
والسيد تـورا أ سـتا رـانون ف ـري أيهـا ل جامعـة ليوملليانـال وأسـتا رـانون زائـر ل
ليــة احلقــوم جبامعــة ولومبيــا ل نيويــورا وزميــل أرــدم غــري مقــيم ل معهــد تشــونايان
للدراساأ املاليةل جبامعة رينم الاينيةل ل مليع .

اللااأ
ملا ضافة إىل لاته األمل وول اللاة السلوفينيةل جييد الد تور تـورا اللاـاأ امنمليزيـة
والفرنسية والارملية  -المرواتية.

الرتع واألومسة
• واصــل علــا وســام الاــليع األ ــرب ملدرجــة فــارسل ووــو أمســا رتــع مــن أومســة
’’ و ملاث‘‘ل اململمة املتحدة ()2008
• واصل علا وسام الاليع األ رب املاسلل ضمن فمة أومسة الشمسل ملريو ()2008
• واصــل علــا وســام رائــدل مــن الدرجــة األوىلل ضــمن فمــة أومســة الــوردة البيهــاء
الفنلنديةل فنلندا ()2010
• واصل علا وسام الاليع األ ـرب ملدرجـة فـارسل ضـمن فمـة أومسـة سـان  -شـارلل
مونا و ()2011
• واصــل علــا وســام الاــليع األ ــرب ملدرجــة فــارس ملشــريطل وســام امســتحقام ل
اجلمهورية ا يمباليةل إيمباليا ()2011
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• واصــل علــا وســام النعمــة المــبريةل ووــو وســام تقــديري عــن اخلــدماأ املقدَّمــة إىل
رهورية النمسال ()2011
• واصــل علــا وســام الاــليع األ ــربل ووــو وســام النظــام امللمــل النروجيــل للقــديس
أومأل النرويج ()2011
• واصل علا وسام الاليع األ رب ملدرجة فارسل ملرتبة فالمونل أيسلندا ()2011

املن واجلوائز
• واصل علا امليدالية الذوبيةل راملمبة سزيشي للعلومل ونااريا ()2008
• واصــل علــا جــائزة آرمــر ا .غول ـدملرغل ليــة تــورو للقــانونل الوميــاأ املتحــدة
األمريمية ()2008
• أستا ف ري ل أ ادميية ا دارة العامةل أستانال ازاخستان ()2009
• واصل علا جائزة إلياس أفاندييس الدوليةل أ رمليعان ()2010
• واصل علا شهادة د تورا ف ريةل جامعة زيايدل ونااريا ()2010
• واصل علا شـهادة د تـورا ف ريـةل جامعـة ـارازين خـار يس الوطنيـةل أو رانيـا
()2011
• واصــل علــا شــهادة د تــورا ف ريــةل معهــد موســمو احلمــومل للعبرــاأ الدوليــةل
امحتاد الروسل ()2013
• واصــل علــا شــهادة د تــورا ف ريــةل جامعــة ورفينــوسل ملودامليســتل ونااريــا
()2015

املبادراأ واملشاريع
ل عــام 2009ل أطلــو الســيد تــورا مشــروعا يهــدأ إىل إعــادة ت ويــل األطفــال مــن
ضحايا الزنايف املسل ل رمبايف غزة .ول وذا السيامل رام ملتمويل وتنظيم عمليـة إعـادة ت ويـل
 120طفــب مــن رمبــايف غــزة .وعــبوة علــا لــكل أنش ـ ل عــام  2010مؤسســة ”دعــووم
لسمــون  -مؤسســة دانيلــو تــورا“ل ووــل تمــرِّس نشــاطها لتقــدع املســاعدة إىل األطفــال مــن
ضحايا العنس.
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