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انُتخب فوك يريميتش رئيس�اً للدورة السابعة والس�تني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

8 حزيران/يونيه 2012. ويف وقت انتخابه، كان يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية 

لجمهورية رصبيا، وهو منصب بدأ العمل فيه اعتباراً من 15 أيار/مايو 2007.

وخالل الس�نوات الخمس التي قضاها كوزير للخارجية، كان الس�يد يريميتش يش�ارك 

بنشاط يف أعمال األمم املتحدة، حيث مثّل بلده يف دورات رئيسية للجمعية العامة ومجلس 

األم�ن. وترأس الوفد الرصبي إىل األجزاء الرفيعة املس�توى ملجل�س األمم املتحدة لحقوق 

اإلنس�ان )2008 و2010 و2011(، واملؤتمر العام السنوي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعل�م والثقاف�ة )اليونس�كو(، واالجتماع�ات الرفيعة املس�توى لتحالف األم�م املتحدة 

للحضارات.

ومثّ�ل يريميت�ش رصبيا أيض�اً يف مؤتمر األمم املتح�دة الرابع املعني بأق�ل البلدان نمواً 

)اس�طنبول، 2011(، واجتم�اع األم�م املتحدة الرفيع املس�توى املعني باألم�ن النووي، 

واملؤتم�ر االس�تعرايض ألط�راف معاهدة عدم انتش�ار األس�لحة النووية، لع�ام 2010 

)نيويورك، 2010(.

يف مكان آخر، ترأس الس�يد يريميتش وفد بلده إىل االجتماعات الرفيعة املستوى لالتحاد 

األفريق�ي، ومنظمة ال�دول األمريكية، وحركة عدم االنحياز. ويف أيلول/س�بتمرب 2011 

استضاف االحتفال التذكاري بالذكرى الس�نوية الخمسني لحركة عدم االنحياز، املعقود 

عىل املستوى الوزاري يف بلغراد.

وخالل فرتة عمله وزيراً للخارجية، ش�ارك الس�يد يريميتش بنش�اط يف مداوالت منظمة 

األم�ن والتع�اون يف أوروب�ا، حيث ش�ارك يف أعمال مجلس�ها ال�وزاري؛ ويف االجتماعني 

غري الرس�ميني لوزراء خارجي�ة املنظمة )أملاتي، كازاخس�تان، 2010 وكورفو، اليونان، 

2009(؛ ويف مؤتم�ر القم�ة الح�ادي عرش ملنظمة األم�ن والتعاون يف أوروب�ا املعقود يف 

أستانه، كازاخستان )2010(.

ويف عام�ي 2011 و2012 ترأس عدداً م�ن املنظمات اإلقليمية لجنوب رشق أوروبا منها 

مبادرة وس�ط أوروب�ا، واملبادرة األيونيّ�ة األدرياتيكية، وعملية التع�اون فيما بني بلدان 

جن�وب رشق أوروب�ا. وبهذه الصفة أدىل ببيان�ات أمام العديد من الدورات االس�تثنائية 

التي عقدها املجلس الدائم ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، يف فيينا. وخالل هذه الفرتة، 

عمل الس�يد يريميت�ش أيضاً بصفة رئيس للمب�ادرة اإلقليمية املعني�ة بالهجرة واللجوء 

والالجئني، ورئيس ملنظمة التعاون االقتصادي بني بلدان البحر األسود.
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وقبل ذلك، ترأس الس�يد يريميتش لجنة الوزراء التابعة ملجلس أوروبا )من أيار/مايو إىل ترشين 

الثاني/نوفم�رب 2007(، حي�ث مثّل اللجنة أم�ام الجمعية الربملانية التابع�ة للمجلس. ويف الفرتة 

م�ن عام 2008 إىل عام 2012، ترأس وفد بلده إىل جميع ال�دورات الوزارية للّجنة وأدىل ببيانات 

أمام ثالث دورات عقدها املحفل املعني بمس�تقبل الديمقراطية، التابع ملجلس أوروبا، يف الس�ويد 

)2007(، وأرمينيا )2010(، وقربص )2011(.

ويف عام�ي 2010 و2011، ق�ام الس�يد يريميتش ب�دور قيادي يف عقد مؤتمري�ن رائدين لوزراء 

خارجي�ة، كان الغرض منهم�ا حل محنة الالجئني الذي�ن اقتلعوا من ديارهم نتيج�ة األزمة التي 

حدثت يف غربي البلقان يف الفرتة 1991 - 1995.

بدأ السيد يريميتش حياته الوظيفية يف الخدمة العامة بصفة مستشار لوزير االتصاالت السلكية 

والالس�لكية يف جمهورية يوغوسالفيا االتحادية يف سنة 2000. ويف حزيران/يونيه 2003، ُعنّي 

مستش�اراً لوزير الدفاع يف اتحاد دولة رصبيا والجبل األس�ود، يف مجال الشؤون الخارجية، ويف 

ش�باط/فرباير 2004 ُعنّي رئيس�اً للجنة الش�ؤون الخارجية يف الحزب الديمقراطي. ويف وقت 

الحق من تلك السنة، وتحديداً يف 4 تموز/يوليه 2004، أصبح مستشاراً أقدم لرئيس جمهورية 

رصبيا يف مجال السياسة الخارجية، وظل يعمل بهذه الصفة إىل أن شغل منصب وزير الخارجية 

يف أيار/مايو 2007.

 وقب�ل الدخول يف املجال الس�يايس، عمل الس�يد يريميت�ش يف عدد من املؤسس�ات املالية يف لندن، 

بم�ا فيها م�رصف دويتش ومؤسس�ة دريس�دنر كالينورت بنس�ون ورشكة اس�رتانينيكا للمواد 

الصيدالنية.

وح�ارض الس�يد يريميت�ش يف جامعات ك�ربى يف العالم وش�ارك يف حوارات ومناقش�ات عقدتها 

مراكز الفكر واملنظمات التي تركز اهتمامها عىل قضايا عاملية، مثل مجلة اإليكونومس�ت، واملنتدى 

االقتص�ادي العامل�ي، ودار تش�اثام ومنتدى بلي�د االس�رتاتيجي، ومعهد أس�بني، واملحفل الدويل 

الس�نوي )MEDays( الذي تعقده مؤسس�ة أماديوس. وقد ُنرشت مقاالته يف كربيات الصحف بما 

فيها نيويورك تايمز وانرتناشيونال هريالد تريبيون ووول سرتيت جورنال.

يتحدث السيد يريميتش اللغة االنكليزية بطالقة إضافة إىل لغته الرصبية األم، ويحمل بكالوريوس 

يف العل�وم يف الفيزياء النظرية، من جامعة كامربدج )اململكة املتحدة( ودرجة املاجس�تري يف اإلدارة 

العامة من كلية جون ف. كينيدي لشؤون الحكم، يف جامعة هارفارد )الواليات املتحدة(.

ُولِد السيد يريميتش يف بلغراد يف عام 1975، متزوج من ناتاشا يريميتش. وهو نصري قوي أللعاب 

ك�رة املرضب، ويرأس حالياً االتحاد الرصبي لكرى املرضب.


