
االددكتوورر باباتووندديي أأووشيیتيیمنن 	  
ووكيیل ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة وواالمديیر االتنفيیذيي لصندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن  

 

	  

يعد االدكتورر باباتونديي أأووشيیتيیمن أأحد االقيیاددااتت االعالميیة في 

مجالل االصحة االعامة٬، ووتمكيین االمرأأةة وواالشبابب٬، مع االتركيیز بوجه 

يتعلق منهھھا بالصحة خاصص على حقوقق ااإلنسانن٬، ووال سيیما ما 

وواالحقوقق االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، عالووةة على االسكانن وواالتنميیة. 

تنفيیذياً لصندووقق  ووكانن االدكتورر أأووشيیتيیمن٬، منذ تعيیيینه مديرااً

٬، في ططليیعة 2011ااألمم االمتحدةة للسكانن٬، ااعتباررااً من عامم 

االجهھھودد االتي يبذلهھھا االمجتمع االدوولي للنهھھوضض بتواافق ااآلررااء 

في االمؤتمر االدوولي للسكانن وواالتنميیة٬،  االتارريخي االذيي تحقق

 .1994االذيي عقد في االقاهھھھرةة في عامم 
	   	  

٬، فإنه قامم 2015من عامم  ووإإذذ بدأأ االدكتورر أأووشيیتيیمن بالفعل فترةة وواليته االثانيیة كمدير تنفيیذيي ااعتباررااً

بإددخالل إإصالحاتت جديدةة كانن من شأنهھھا ززياددةة فعاليیة ووكفاءةة صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن٬، كما قامم 

بتحديد ررؤؤية أأقوىى من أأجل تحسيین حيیاةة االنساء وواالمرااهھھھقيین وواالشبابب حولل االعالم. وومن خاللل ما 

تت صاحبة االمصلحة االرئيیسيیة٬، يتمتع به من ررووحح االقيیاددةة٬، ووبدعم من االحكوماتت ووغيیرهھھھا من االجهھھا

سيیتوااصل االتركيیز على االشبابب ووعلى تنظيیم ااألسرةة االطوعي. كما أأنه يتولى توجيیه ااألعمالل وواالجهھھودد 

ااإلنسانيیة االتي يضطلع بهھھا صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن بهھھدفف االقضاء على االعنف االقائم على نوعع 

االجنس ووغيیر ذذلك من االمماررساتت االضاررةة.   

 

ووتعودد االخلفيیة االمهھھنيیة للدكتورر أأووشيیتيیمن إإلى مجالل االصحة وواالطب. ووهھھھو يتمتع بمعرفة ووااسعة باألططر 

وواالعمليیاتت االعالميیة وواالوططنيیة ذذااتت ااألهھھھميیة االفائقة لعمل صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن. ووقد شغل 

لمكافحة  من قبل منصب ووززير االصحة في نيیجيیريا٬، كما شغل منصب االمدير االعامم للوكالة االوططنيیة

فيیرووسس نقص االمناعة االبشرية ووااإليدزز في نيیجيیريا٬، االتي تتولى جميیع جهھھودد االبلد في هھھھذاا االمجالل.   

 

وويشارركك االمدير االتنفيیذيي لصندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن في هھھھيیئاتت وومجالس ااستشاررية شتى. 

ي٬، كما ووهھھھو يرأأسس مجلس االخطة االعالميیة للمنتدىى ااالقتصادديي االعالمي بشأنن االعائد االديمغرااف

. 2020يشارركك في ررئاسة االفريق االمرجعي لبرنامج تنظيیم ااألسرةة لعامم   

 

٬، ووحصل على 1972ووقد أأتم االدكتورر أأووشيیتيیمن تعليیمه االطبي في جامعة عبداانن في نيیجيیريا في عامم 

. ووشغل منصب أأستاذذ بجامعة 1979ددررجة االدكتوررااهه من جامعة برمنغهھھامم في االمملكة االمتحدةة عامم 

ووررأأسس قسم ااألمرااضض االسريرية قبل ااختيیاررهه عميیدااً لكليیة االطب بنفس االجامعة  1980،٬عبداانن في عامم 

. ووعمل االدكتورر أأووشيیتيیمن ررئيیساً ووعضوااً في االعديد من االمنظماتت ااألكادديميیة 1990في عامم 

. 2007إإلى  2002وواالصحيیة٬، بما في ذذلك ررئيیس لجنة االعمل االوططنيیة االمعنيیة باإليدزز خاللل االفترةة من 

ورر أأووشيیتيیمن ووسامم االشرفف االوططني االنيیجيیريي بدررجة ضابط في كانونن ااألوولل/دديسمبر وونالل االدكت

٬، وواالذيي يُعرفف بوسامم نهھھر االنيیجر.2005  

االدكتورر أأووشيیتيیمن متزووجج ووله خمسة أأططفالل.   


