
 
 نبذة عن األستاذ تیجاني دمحم بندي

 الممثل الدائم لنیجیریا لدى األمم المتحدة
 

حصل األستاذ تیجاني على بكالوریوس العلوم السیاسیة من جامعة . إن لألستاذ تیجاني دمحم بندي مسیرة حافلة كعالم ودبلوماسي
، )1981(عة بوسطن بالوالیات المتحدة األمریكیة عام، وماجستیر العلوم السیاسیة من جام)1979(أحمدو بیلو في نیجیریا عام

 ).1987(ودرجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة من جامعة تورنتو في كندا عام
 

ثم إلى  1998تم انتقل إلى بروفسور في عام  1980بدأ في جامعة اوسمانو دانفودیو في سوكوتو بنیجیریا كأستاذ مساعد في عام 
وقد احتلت الجامعة التي كانت تحوي حوالي . حیث شغل ھذا المنصب لمدة خمس سنوات 2004م نائب رئیس الجامعة في عا

ً لھا المركز األول في مجال اعتماد ) 20,000(عشرین ألف  طالب بدوام كامل موزعة على مختلف الكلیات وقت أن كان نائبا
ً ) 2007(البرامج األكادیمیة على الجامعات النیجیریة   .لھا وقت أن كان نائبا

 
. 2004و  2000في طنجة بالمغرب في الفترة الممتدة بین عامي ) CAFRAD(كما شغل منصب المدیر العام لمنظمة كافراد 

. لتكون المركز الحكومي الدولي األول في القارة إلصالح أسالیب الحكم 1964وھي منظمة انشأتھا الحكومات األفریقیة في عام 
في تطویر كافة التدریبات التي قد یحتاج إلیھا كبار الموظفین العمومیین في الحكومة األفریقیة نجحت المنظمة خالل فترة رئاستھ 

وكذلك القیام بأبحاث متخصصة حول قضایا الحوكمة األفریقیة وتوسیع نطاق عملھا لیشمل مجموعة متنوعة من الشركاء ال سیما 
 .المتحدةفیما یتعلق بإدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم 

 
وھو ) 2016 - 2010( دراسات السیاسیة واالستراتیجیةشغل البروفسور دمحم بندي منصب المدیر العام للمعھد الوطني النیجیري لل

أكثر المؤسسات السیاسیة شھرة في مجال تدریب قادة القطاعین العام والخاص بما في ذلك كبار المسؤولین في القوات المسلحة 
بین مبادراتھ الممیزة  ومن خالل ھذا المنصب، قام تیجاني بتحسن ملحوظ في جودة برمجة المعھد وأنشطتھ، وقد كان من. النیجیریة

 . في ھذا الصدد إنشاء مركز لتطویر قیادات األحزاب السیاسیة والسیاسات، ھو األول من نوعھ في أفریقیا
 

وقد تولى . وبصفتھ الممثل الدائم لنیجیریا لدى األمم المتحدة فقد تعاون مع نظرائھ من جمیع مناطق العالم لتحقیق أھداف مشتركة
ئیس الجمعیة العامة لألمم المتحدة خالل الدورة الحادیة والسبعین وال یزال نشًطا في العدید من المحافل بما تیجاني منصب نائب ر

وعضو المجلس االستشاري لمركز األمم ) C34(في ذلك منصب رئیس لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنیة بعملیات حفظ السالم 
 ). 2019-2018(س المتحدة لمكافحة اإلرھاب ورئیس مجموعة اإلیكوا

 
وقد فاز . والتعیینات في مناصب األستاذیة) نیجیریا(عمل البروفیسور دمحم بندي أیًضا كمستشار تقییمي لجائزة االستحقاق الوطنیة 

وأبرزھا حصولھ . بالعدید من جوائز الجدارة واألوسمة من مختلف المؤسسات والحكومات بما في ذلك الوالیات المتحدة والصین
 .  في نیجیریا، وھو واحد من أعلى أوسمتھا الوطنیة) OFR(م االستحقاق الوطني برتبة ضابط على وسا

 
 . السید تیجاني متزوج ولدیھ أربعة أطفال وتشمل ھوایاتھ السباحة وكرة القدم والھوكي والزراعة والموسیقى


