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جملس األمن
السنة احلادية والسبعون

رســــالتان متطابقتــــان مؤرختــــان  14كــــا ون الثــــاي/ينــــاي  2016موجهتــــان
إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم للابـل األسـود
لدى األمم املتحدة
باإلشـارة إىل املــادة  97مــن ميثــا األمــم املتحـدة ووفقــا لل ســالة املشــت كة املوجهــة
من رئيس اجلمعيـة العامـة ورئيسـة جملـس األمـن واملؤرخـة  15كـا ون األول/ديسـم 2015
( )A/70/623-S/2015/988يش فين أن أبلغكم بأن حكومة اجلبل األسود قـ ر ت شـي إيغـور
لوكسيتش ائب رئيس الـوررا ووريـ اخلارجيـة واال ـدما األورويب ملنصـب األمـ العـا
لألمم املتحدة.
وبتقدمي هذا الت شي تع ب حكومة اجلبل األسود عـن قناعتـها ال اسـةة بـأن السـيد
لوكسيتش ميتلك مجيع املهارا والصفا واملعارف واخل ا الالرمة على النحـو املنصـو
عليه يف ق ار اجلمعية العامة  321/69للنااح يف أدا وظيفة األم العا لألمم املتحدة.
وميتلك السيد لوكسيتش أرضـية ر يـة ومتنوعـة وخـ ة يف االضـطالل بـأعلى الوظـائ
يف اجلبل األسود ال سيما وظـائ رئـيس الـوررا ( )2012-2010ووريـ املاليـة (لفتـ ت
 )2010-2004و ائب رئيس الوررا ووري اخلارجية واال دما األورويب ( - 2012حـ
اآلن) .وت فق السرية الذاتية للسيد لوكسيتش طي هذه ال سالة (ا ظ امل فق).
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وت جــو البعثــة الدائمــة للابــل األســود لــدى األمــم املتحــدة ممتنـة تعمــيم هــذه ال ســالة
وم فقها باعتبارمهـا وريقـة رمسيـة مـن ورـائق اجلمعيـة العامـة يف إطـار البنـد  120مـن جـدول
األعمال ومن ورائق جملس األمن.
(توقيع) ريليكو بريوفيتش
السفري
املمثل الدائم
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م فق ال سالت املتطابقت املؤرخت  14كـا ون الثـاي/ينـاي  2016املـوجهت
إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم للابـل األسـود
لدى األمم املتحدة
سرية ذاتية*
إيغور لوكسيتش (اجلبل األسود)
ائب رئيس الوررا ووري اخلارجية واال دما األورويب يف اجلبل األسود
رئــيس الــوررا يف الفتـ ة  2012-2010ووريـ املاليــة يف الفتـ ة 2010-2004
وعضو ب ملان اجلبل األسود يف الفتـ ة  2003-2001وعضـو ب ملـان صـ بيا واجلبـل األسـود
يف الفت ة .2006-2003
ومنذ عا  2012ائب رئيس الوررا ووري اخلارجية واال دما األورويب.
وولد لوكسيتش يف  14حزي ان/يو يـه  1976يف بـار اجلبـل األسـود حيـ أكمـل
التعليم االبتدائي والثا وي .وخت يف حزي ان/يو يـه  1998مـن جامعـة اجلبـل األسـود كليـة
االقتصاد يف بودغوريتسا قسم إدارة مباشـ ة األعمـال احلـ ة .وحصـل علـى درجـة املاجسـتري
يف فــس املؤسســة يف تش ـ ين األول/أكتــوب ( 2002األط وحــة ”النظــا التلقــائي والعمليــة
اال تقاليـــة‘‘) وعلـــى درجـــة الـــدكتوراة يف أيلـــول/ســـبتم ( 2005األط وحـــة ”العمليـــة
اال تقالية  -عملية حتقيق احل يا االقتصادية والسياسية“).
ومن حزي ان/يو يه  1998ح شباط/ف ايـ  2000عمـل بصـفة منتسـب يف تنفيـذ
ب ــام املفوضــية األوروبيــة لتقــدمي املســاعدة ’’ ‘‘Obnovaيف ورارة خارجيــة اجلبــل األســود.
ومن شباط/ف ايـ  2000حـ كـا ون الثـاي/ينـاي  2001عمـل بصـفة مستشـار للعالقـا
الدوليــة يف حــزب االشــت اكي الــدميق اطي .ويف الفتـ ة مــن كــا ون الثــاي/ينــاي إىل أيــار/مــايو
 2001اضطلع مبها سك تري يف ورارة اخلارجية.
ومــن كــا ون الثــاي/ينــاي حـ يســان/أب يــل  2003كــان مستشــار رئــيس الــوررا
للعالقا العامة ومن آذار/مارس  2003إىل شباط/ف اي  2004شغل منصـب ائـب وريـ
اخلارجية يف ص بيا واجلبل األسود.
* تصدر السري الذاتية دون حت ي رمسي.
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وبصفته وري ا للمالية أش ف على العديد من اإلصالحا وعلى ب ـام اخلصةصـة
يف قطال املصارف والتأم واضـطلع بأعمـال تتعلـق بتنفيـذ اإلصـالحا يف جمـا الضـ ائب
وامليزا يــة الــي أد إىل حتسـ شــفافية عمليــة امليزا يــة ومشوهلــا وتتعلــق كــذلك بإصــالحا
املعو ة املقدمة من الدولـة وامل اجعـة الداخليـة للحسـابا وحقـو امللكيـة .ومتثلـ املبـاد
ال ئيسية الـي است شـد هبـا يف امليزا يـة املتوار ـة والضـ ائب املنةفضـة وختفـي الـدين العـا .
ومنذ عا  2008ت أس اجمللس احلكومي املعين بتحس بيئة األعمال التاارية واإلصـالحا
اهليكلية الذي يش ف على تنفيذ اإلصالحا املتعلقـة مبزاولـة األعمـال التااريـة الـي ارتقـ
باجلبــــــل األســــــود مــــــن امل تبــــــة  86يف عــــــا  2008إىل امل تبــــــة  36يف عــــــا .2014
ومن عا  2006ح كا ون الثاي/يناي  2011شـغل منصـب احلـاكم باسـم اجلبـل األسـود
يف البنــك الــدو ويف املص ـ ف األورويب لإل شــا والــتعمري .ويف ظــل قيادتــه حصــل اجلبــل
األســود علــى تقــدي دو للاــدارة االئتما يــة للمـ ة األوىل يف تارخيــه يف عــا  2004وأصــدر
سندا يوروبو د للم ة األوىل يف تارخيه يف عا .2010
وبصفته رئيسا لوررا اجلبل األسود مارس لوكسـيتش ضـغوطا إلجـ ا اإلصـالحا
الــي أد إىل افتتــاح حمادرــا اال ضــما مــع االحتــاد األورويب يف حزي ان/يو يــه  2012وإىل
عضوية اجلبل األسود يف منظمة التاارة العاملية يف عا  .2011وكا املبـاد ال ئيسـية الـي
است شد هبا تتعلق باحلوار يف اجملتمع واتبال هنـ شـامل للاميـع إرا القطـال املـدي .وعـزر
احلكومــة أيضــا الشــفافية مــن خــالل املشــاركة يف مبــادرة احلكومــة املفتوحــة وإتاحــة احل يــة
لوسائط اإلعال  .وج خالل فت ة واليته تسوية العديد من املسائل املتعلقة باهلويـة الوطنيـة
مبــا فيهــا رد االعتبــار لســاللة بتـ وفيتش مــن ســكان اجلبــل األســود ســابقا إضــافة إىل مســائل
اقتصادية واجتماعيـة .وبـدأ العمـل مـن أجـل اعتمـاد القـا ون املتعلـق بالتـدريب املهـين خل جيـي
الكليا الذي أ شأ اإلطار الـالر لـتمك الشـباب مـن مواصـلة تعلـيمهم مـن خـالل العمـل.
وبدأ السيد لوكسيتش العمل مـن أجـل إطـال بوابـة احلكومـة للطلبـا اإللكت و يـة وجـ ى
أرنا مدة واليته توقيع عدد من االتفاقا الي تنظم العالقا ب الدولة والطوائ الدينية.
ويف كــا ون األول/ديســم  2012ا تةــب ائبــا لـ ئيس الــوررا ووريـ ا للةارجيــة
واال ــدما األورويب .وح ـ حزي ـ ان/يو يــه  2015كــان اجلبــل األســود قــد بــدأ احملادرــا
مــع االحتــاد األورويب يف  20موضــوعا .وكــان لوكســيتش أيضــا أحــد الشةصــيا احلكوميــة
ال ئيسية الفاعلة يف تنفيذ ق ار منظمة حل مشال األطلسـي (النـاتو) القاضـي بـإج ا حمادرـا
مكثفــة وم كــزة ينبغــي أن تــؤدي إىل عضــوية اجلبــل األســود يف النــاتو .ويف ميــدان التعــاون
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اإلقليمي أطلق لوكسيتش آلية بلدان منطقة غ ب البلقان الستة الـي حظيـ بـدعم املفوضـية
األوروبية وهي مبثابة ذرال تنفيذي للمبادرا اإلقليمية ال مسية.
واختري لوكسيتش قائدا عامليا شابا وأصب بالتا أحـد أعضـا جمتمـع القـادة العـاملي
الشباب التابع للمنتدى االقتصادي العاملي يف عا .2013
ويف الفت ة ب شباط/ف اي  2010وشباط/ف اي  2011تقلد منصـب رئـيس احتـاد
ك ة السلة يف اجلبل األسود.
وهــو أســتاذ مشــار يف كليــة االقتصــاد والشــؤون املاليــة واألعمــال التااريــة علــى
الصعيد الدو يف بودغوريتسا حي يدرس مق ري االقتصاد والتنمية.
وأكمــل عــدة دورا وتــدريبا متةصصــة ”دورة متةصص ـ ‘‘ أكادمييــة فيينــا
الدبلوماســية عــا  1999و ’’ب ــام الــزوار بالواليــا املتحــدة‘‘ واشــنطن  15آذار/
مـارس  1 -يســان/أب يـل  2000و ’’املدرســة الصـيفية لالقتصــاد يف معهـد  “G17بلغـ اد
متور/يوليه  1998و ’’ب ام الزوار يف جمال القيادة“ الذي ظمته ورارة اخلارجية الف سـية
يف عا .2001
وشــار يف عــدد مــن املــؤمت ا واحللقــا الدراســية واالجتماعــا العلميــة وعمــل
يف مشاريع متنوعة للمنظما غري احلكومية يف املاضي.
وهو عضو يف جملس إدارة العلو االقتصادية التابع ألكادميية العلـو والفنـون يف اجلبـل
األسود .وكان عضوا يف جملس رئاسة حزب االشت اكي الدميق اطي احلاكم مـن عـا 2001
ح عا  2015و ائب رئيس احلزب من عا  2011إىل عا .2015
و شـ لوكســيتش رالرــة كتــب شــع ية و ث يــة هــي ”كتــاب الضــحك‘‘ و ’’كتــاب
اخلوف“ و ”كتاب الشك‘‘ .وُش ’’كتاب اخلوف“ باللغت اإليطالية والف سية.
وَش أيضا عددا من ورقا العمل الي تناول

ظ ية االقتصاد والعملية اال تقالية.

وهو جييد اإل كليزية ويتكلم أيضا اإليطالية والف سية واألملا ية.

16-00872

5/5

