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 (ITU) لالحتاد الدويل لالتصاالت نائب األمين العامملنصب  براهيما سانوترشيح السيد  الموضوع:

 السيد األمين العام الموقر،
 حتية طيبة وبعد،

، يسرين إبالغكم باسم حكومة بوركينا فاصو وشعبها بأن بوركينا 2017أكتوبر  23بتاريخ  CL-17/42باإلشارة إىل رسالتكم املعممة 
، 2019-2022للفرتة  (ITU)لالحتاد الدويل لالتصاالت  نائب األمين العامملنصب  براهيما سانوفاصو تتقدم برتشيح السيد 

 أكتوبر إىل 29ه يف ديب )اإلمارات العربية املتحدة( من االنتخابات اليت ستجري خالل مؤمتر املندوبني املفوضني املزمع عقد يف
 . 2018نوفمرب  16

وقد أكمل السيد سانو دراسته كمهندس اتصاالت، وحصل أيضًا على دبلوم دراسات عليا يف الدراسات املالية واالقتصادية 
حديات اليت تنطوي ح االنفتاح ما يلزم لفهم التواملصرفية. وقد أضفت هذه اخللفية الدراسية املتنوعة على السيد سانو من القدرة ورو 

 عليها تنمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأبعادها التقنية واالقتصادية واملالية.
وقد اكتسب السيد سانو اخلربة يف العمل امليداين بصفته املدير اإلقليمي لالحتاد الدويل لالتصاالت يف منطقة إفريقيا ملدة عشر 

، مما جعله يتحلى باملزايا الالزمة 2011منذ عام  (BDT)سنوات، ُتضاف إليها خربته الثرية يف منصب مدير مكتب تنمية االتصاالت 
 لتويل منصب نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت.

 أجل ترسيخ مكانة االحتاد الدويلوعالوة على ذلك، حيظى السيد سانو بكل ما يلزم من الرؤية وااللتزام والطاقة واحلماس من 
لالتصاالت يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيق حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 

 حتقيق التنمية املستدامة.
ذا العام" أثناء ة اإلفريقية هلوقد جرى مؤخرًا تكرمي السيد سانو ملا يتحلى به من صفات القيادة من خالل منحه "جائزة الشخصي

 .2017فعالية "جوائز القيادة اإلفريقية" لعام 

mailto:gbs@itu.int
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إن بوركينا فاصو اليت تؤمن باملثل العليا لالحتاد، تؤكد من جديد استعدادها ملواصلة وتعزيز جهودها على مدى السنوات املقبلة، من 
 خالل مسامهة أكثر فعالية يف أعمال منظمتنا املشرتكة.

 حضرة األمني العام، بقبول فائق التقدير واالحرتام.وتفضلوا، 

 بول كابا ثيبا
 قائد وطين أكرب

 )اخلتم الرمسي لرئيس وزراء بوركينا فاصو(

 : رؤية السيد سانو وسريته الذاتيةالمرفقات
 



براهيما سانو
� العام مرشح لمنصب نائب ا�م��
(ITU) ل�تحاد الدو�� ل�تصا�ت

تكنولوجيا المعلومات واتصات من أجل التنمية المستدامة
نعمل مًعا �حداث الفرق

نجازات �ة المهنية وا لمحات من الس��

(BDT) تيناير 2011 وح�� ا�ن: مدير مكتب تنمية اتصا
� عام 2014. نفذ السيد سانو بنجاح خطط عمل حيدر 

انتخب مدير مكتب تنمية ا�تصا�ت وأعيد انتخابه با��جماع ��
اكة وا�بتكار. � ذلك بالركائز الرئيسية من الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وال��

شًدا �� ، مس¤£ � أباد ود¦¥

� إطار رؤية 
ة توليه منصب مدير مكتب تنمية ا�تصا�ت، أطلق السيد سانو أيًضا ث�ث مبادرات رئيسية �� خ�ل ف¤£

نت،  ن¤£ �قليمية والدولية ل�تصا�ت ومجتمع ا� �اكات مع المنظمات ا� شاملة للتنمية المستدامة. كما وسع وعزز ال��
كاء التنمية. �̧ والقطاع الخاص، و

التعليم  وزراء   � ب¼� ا�½و�،  للمرة  ا�½طراف،  المتعددة  العالمية  المصلحة  أصحاب  اجتماعات  عقدت  قيادته،  وتحت 
� وزراء الصحة ووزراء تكنولوجيا المعلومات  ووزراء تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت بالتعاون مع اليونسكو، وكذلك ب¼�
كة  وا�تصا�ت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لبدء مناقشات منظمة بشأن السياسات واللوائح التعاونية المش¤£
التنمية المستدامة من خ�ل  � ت�يع تحقيق أهداف 

� القطاعات �ستخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت �� ب¼�
ونية أيًضا  لك¤£ �اتيجية الزراعة ا� ونية. وتحت قيادته، وضعت المبادئ التوجيهية �س¤£ لك¤£ �� والصحة ا�

و¦� لك¤£ �التعليم ا�
اكة مع منظمة ا�½غذية والزراعة. �̧  �

��

� أفريقيا ومسؤول اتصال بمفوضية اتحاد 
قليمي ل�تحاد الدو�� ل�تصات �� �من 2000 ح�� 2010: المدير ا

ا�فريقي، ولجنة ا�مم المتحدة اقتصادية �فريقيا
تنمية  لقضايا  مبتكرة  حلول  تطبيق  خ�ل  من  الكث¤�  المجال  هذا   �

�� هذه  العمل  سنوات  طوال  سانو  السيد  حقق 
 �Êللبلدان ا�½قل نمًوا. إنجاز رئي � � أعË ترك¤�

� تمثلت ��
£Ìالمنطقة وال �

تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت والتفاوت ��
كاء التمويل  �̧ قليمية والشبه إقليمية و �آخر للسيد سانو هو تعزيز التعاون مع ا�تحاد ا�½فريقي ومنظمات ا�تصا�ت ا�

� ا�½مم المتحدة.
والتنمية والوكا�ت الشقيقة ��

واتفاقية  وال�سلكية  السلكية  اتصات  ص�ح  � ا�فريقي  قليمي  �ا وع  الم¦¥ منسق   :2000 ح��   1997 من 
(GATS) الخدمات �

العامة للتجارة ��
� التكيف مع تغي¤� نموذج ا�تصا�ت الدولية وظهور 

ة، دعم السيد سانو بنشاط، البلدان ا�½فريقية �� خ�ل هذه الف¤£
� إطار منظمة التجارة 

يعات، والوصول إ� ا�½سواق �� أطر تنظيمية جديدة (تحرير ا�½سواق والمنافسة وتوحيد الت��
العالمية).

� بوركينا فاسو
يد واتصات السلكية وال�سلكية �� كة ال�» ¥¬ �

 من 1981 ح�� 1997: موظف كب�� ��
� ب�ده.

� تطوير قطاع ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ��
شغل السيد سانو عدًدا من المناصب العليا ��

ة الدولية الخ�»
منها  المناصب  من  العديد  السيد سانو  فقد شغل  وغنية.  متنوعة  دولية  ة  بخ¤¥ للسيد سانو  المهنية  ة  المس¤�  � تتم¤�  
داري ل�تحاد الدو�� ل�تصا�ت (مجلس ا�تحاد حالياً)، ونائب رئيس  �� المجلس ا�

مستشار ورئيس وفد بوركينا فاسو ��
ل�تصا�ت  الصناعية  ل�½قمار  الدولية  المنظمة   � محافظ¼� مجلس   �

�� عضو  ا�تصا�ت،  لتنمية  ا�ستشاري  المجلس 
� العديد من ا�جتماعات رفيعة 

INTELSAT (يمثل مجموعة من 15 بلًدا أفريقيا)، وممثل ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت ��
المستوى.

�ام بالتحقيق‘‘ � العمل، وا�ل��
�
’’الرغبة 



�ام بالتحقيق‘‘ � العمل، وا�ل��
�
’’الرغبة 

�
رؤي��

الكاملة  مكانات  �ا من  استفادة  الجماعية  مسؤوليتنا  فمن  ايًدا،  � م�� نمًوا  يشهد  المعرفة   µع قائم  عالمي  اقتصاد   �
��

لتكنولوجيا المعلومات واتصات لت¦يع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). تحقيًقا لهذه الغاية، أؤمن بقوة 
� جميع أصحاب المصلحة  � العام والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق ب�� � القطاع�� اكات ب�� أننا بحاجة إ� تعزيز ال¦¥

�م بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة �حداث الفرق. � مجال اتصات / تكنولوجيا المعلومات واتصات. أنا مل��
��

نبذة عن المرشح
� مجال ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت. فقد تم انتخابه • 

ة تتجاوز 35 عاًما �� يمتلك السيد براهيما سانو خ¤¥
� عام 2014.

� عام 2010 وأعيد انتخابه با��جماع ��
�� (ITU) مديًرا لمكتب تنمية ا�تصا�ت التابع ل�تحاد الدو�� ل�تصا�ت

 • �
قليمي ل�تحاد الدو�� ل�تصا�ت �� �وقبل انتخابه مديًرا لمكتب تنمية ا�تصا�ت، شغل السيد سانو منصب المدير ا�

أفريقيا ومسؤول ا�تصال بمفوضية ا�تحاد ا�½فريقي، ولجنة ا�½مم المتحدة ا�قتصادية �½فريقيا (UNECA) �½ك¤� من 
� مجلس ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت لما يقرب من 10 أعوام.

10 أعوام، وقبل ذلك، شغل منصب ممثل بوركينا فاسو ��
� الدراسات المالية وا�قتصادية • 

ومع كونه مهندس اتصا�ت وفق تدريبه، إ� أنه حاصل عË دبلوم الدراسات العليا ��
ته الطويلة والغنية، تمنحه القدرة  والمÜفية (CEFEB، باريس) هذه الخلفية التعليمية المتنوعة، جنًبا إ� جنب مع خ¤¥
� أبعادها الفنية وا�قتصادية والمالية، ال�زمة 

� تعت¤¥ حيوية لفهم تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ��
£Ìوروح ا�نفتاح ال

لت�يع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المحلية •  والمجتمعات  البلدان  الميدانية، ومعايشته �حتياجات  وتجربته  الفريد  التعريفي  فملفه  ذلك،  إ�  ضافة  �وبا�

� مجال ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت 
وواقعها، يمنح السيد سانو المفاهيم ا�½ساسية �غتنام الفرص ��

لصالح أعضاء ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت.
تكنولوجيا •  حلول  توف¤�   �

�� فرق  �حداث � ال�زم  والحماس  ال�محدودة  والطاقة  ام  � وال¤£ رؤية  معه  سانو  السيد  يجلب 
المعلومات وا�تصا�ت من أجل التنمية المستدامة.

ف المجتمع الدو�� بالصفات القيادية للسيد سانو وذلك من خ�ل منحه «جائزة الشخصية القيادية ا�½فريقية»  •  لقد أع¤£

� حفل توزيع جوائز الريادة  ا�½فريقية لسنة 2017.
��

دارة الرشيدة ��م با شخص مل��
دارة الرشيدة من خ�ل: �� العام، سيواصل السيد سانو تعزيز تطبيق ا� كنائب ل�½م¼�

للموارد •  الفعالة  دارة  �وا والتشاور  الشفافية  إ�  تستند  وأعضائه  ل�تصا�ت  الدو��  ا�تحاد   � ب¼� الع�قة  تعزيز 
والمساءلة؛

دارة الكفؤة �½مانة ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت، •  �� ا�
� العام والمدراء الث�ثة �� ترسيخ روح عمل الفريق من خ�ل دعم ا�½م¼�

ات م�ئمة؛ � ف¤£
� وإلهامهم، من أجل تحقيق نتائج ملموسة ل�½عضاء �� � الموظف¼� � ذلك تحف¤�

بما ��
� قطاع ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات • 

ريادة ابتكار لتعزيز دور ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت ليكون طرف فاعل ومي¦ ��
؛ وا�تصا�ت ¸يع التغ¤�

� تعزيز ع�قات فعالة وقوية مع • 
ة ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت �� � اكة والتعاون عن طريق ا�ستفادة من م¤� ال¦¥ تعزيز 

� منظومة 
ها من أصحاب المصلحة �� نت وغ¤� ن¤£ �ا� القطاع الخاص، ومجتمع  قليمية والدولية،  �ا� منظمات ا�تصا�ت 

تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت بغية إيجاد أوجه تكامل وتآزر بناءة؛
لت�يع •  وا�تصا�ت  المعلومات  تكنولوجيا  تبسيط  بهدف  ا�½خرى  المتحدة  ا�½مم  وكا�ت  مع  التعاونية  النهج  تعزيز 

� والتجارة والبنية التحتية  � الجنس¼� � مجا�ت الزراعة والصحة والتعليم والمساواة ب¼�
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ��

والبيئة وتغ¤� المناخ.

المؤه�ت التعليمية
� هندسة ا�تصا�ت من المدرسة 

•  درجة الماجست¤� ��
الوطنية العليا ل�تصا�ت (ENST، باريس)

� الدراسات المالية 
•  دبلوم الدراسات العليا ��

وا�قتصادية والمÜفية (CEFEB، باريس)

اللغات 
ية (بط�قة)، العربية  � الفرنسية (بط�قة)، ا�نجل¤�

(معرفة أساسية)

�µالوضع العائ
وج ولديه 3 أو�د � م¤£

الجوائز وا�وسمة
� بوركينا فاسو‘‘ 

�� �
�Ìفارس ’’وسام قائد وط •

� لجمهورية 
�Ìفارس ’’وسام ا�ستحقاق الوط  •

الغابون‘‘
•  جائزة ’’أفضل مدير أو مدير الشؤون العامة‘‘ من 

مجلة Africa Telecom People لعام 2007
•  ’’جائزة الشخصية القيادية ا�½فريقية « من جوائز 

حفل الريادة  ا�½فريقية  لسنة 2017.

وسائل اتصال

brahima@bsanou.name : �
و¦� لك¤£ �يد ا� ال¤¥

@BrahSanou : توي¤£
www.bsanou.name
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تكنولوجيا المعلومات واتصات من أجل التنمية المستدامة
نعمل مًعا �حداث الفرق

نجازات �ة المهنية وا لمحات من الس��

(BDT) تيناير 2011 وح�� ا�ن: مدير مكتب تنمية اتصا
� عام 2014. نفذ السيد سانو بنجاح خطط عمل حيدر 

انتخب مدير مكتب تنمية ا�تصا�ت وأعيد انتخابه با��جماع ��
اكة وا�بتكار. � ذلك بالركائز الرئيسية من الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وال��

شًدا �� ، مس¤£ � أباد ود¦¥

� إطار رؤية 
ة توليه منصب مدير مكتب تنمية ا�تصا�ت، أطلق السيد سانو أيًضا ث�ث مبادرات رئيسية �� خ�ل ف¤£

نت،  ن¤£ �قليمية والدولية ل�تصا�ت ومجتمع ا� �اكات مع المنظمات ا� شاملة للتنمية المستدامة. كما وسع وعزز ال��
كاء التنمية. �̧ والقطاع الخاص، و

التعليم  وزراء   � ب¼� ا�½و�،  للمرة  ا�½طراف،  المتعددة  العالمية  المصلحة  أصحاب  اجتماعات  عقدت  قيادته،  وتحت 
� وزراء الصحة ووزراء تكنولوجيا المعلومات  ووزراء تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت بالتعاون مع اليونسكو، وكذلك ب¼�
كة  وا�تصا�ت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لبدء مناقشات منظمة بشأن السياسات واللوائح التعاونية المش¤£
التنمية المستدامة من خ�ل  � ت�يع تحقيق أهداف 

� القطاعات �ستخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت �� ب¼�
ونية أيًضا  لك¤£ �اتيجية الزراعة ا� ونية. وتحت قيادته، وضعت المبادئ التوجيهية �س¤£ لك¤£ �� والصحة ا�

و¦� لك¤£ �التعليم ا�
اكة مع منظمة ا�½غذية والزراعة. �̧  �

��

� أفريقيا ومسؤول اتصال بمفوضية اتحاد 
قليمي ل�تحاد الدو�� ل�تصات �� �من 2000 ح�� 2010: المدير ا

ا�فريقي، ولجنة ا�مم المتحدة اقتصادية �فريقيا
تنمية  لقضايا  مبتكرة  حلول  تطبيق  خ�ل  من  الكث¤�  المجال  هذا   �

�� هذه  العمل  سنوات  طوال  سانو  السيد  حقق 
 �Êللبلدان ا�½قل نمًوا. إنجاز رئي � � أعË ترك¤�

� تمثلت ��
£Ìالمنطقة وال �

تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت والتفاوت ��
كاء التمويل  �̧ قليمية والشبه إقليمية و �آخر للسيد سانو هو تعزيز التعاون مع ا�تحاد ا�½فريقي ومنظمات ا�تصا�ت ا�

� ا�½مم المتحدة.
والتنمية والوكا�ت الشقيقة ��

واتفاقية  وال�سلكية  السلكية  اتصات  ص�ح  � ا�فريقي  قليمي  �ا وع  الم¦¥ منسق   :2000 ح��   1997 من 
(GATS) الخدمات �

العامة للتجارة ��
� التكيف مع تغي¤� نموذج ا�تصا�ت الدولية وظهور 

ة، دعم السيد سانو بنشاط، البلدان ا�½فريقية �� خ�ل هذه الف¤£
� إطار منظمة التجارة 

يعات، والوصول إ� ا�½سواق �� أطر تنظيمية جديدة (تحرير ا�½سواق والمنافسة وتوحيد الت��
العالمية).

� بوركينا فاسو
يد واتصات السلكية وال�سلكية �� كة ال�» ¥¬ �

 من 1981 ح�� 1997: موظف كب�� ��
� ب�ده.

� تطوير قطاع ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ��
شغل السيد سانو عدًدا من المناصب العليا ��

ة الدولية الخ�»
منها  المناصب  من  العديد  السيد سانو  فقد شغل  وغنية.  متنوعة  دولية  ة  بخ¤¥ للسيد سانو  المهنية  ة  المس¤�  � تتم¤�  
داري ل�تحاد الدو�� ل�تصا�ت (مجلس ا�تحاد حالياً)، ونائب رئيس  �� المجلس ا�

مستشار ورئيس وفد بوركينا فاسو ��
ل�تصا�ت  الصناعية  ل�½قمار  الدولية  المنظمة   � محافظ¼� مجلس   �

�� عضو  ا�تصا�ت،  لتنمية  ا�ستشاري  المجلس 
� العديد من ا�جتماعات رفيعة 

INTELSAT (يمثل مجموعة من 15 بلًدا أفريقيا)، وممثل ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت ��
المستوى.

�ام بالتحقيق‘‘ � العمل، وا�ل��
�
’’الرغبة 



�ام بالتحقيق‘‘ � العمل، وا�ل��
�
’’الرغبة 

�
رؤي��

الكاملة  مكانات  �ا من  استفادة  الجماعية  مسؤوليتنا  فمن  ايًدا،  � م�� نمًوا  يشهد  المعرفة   µع قائم  عالمي  اقتصاد   �
��

لتكنولوجيا المعلومات واتصات لت¦يع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). تحقيًقا لهذه الغاية، أؤمن بقوة 
� جميع أصحاب المصلحة  � العام والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق ب�� � القطاع�� اكات ب�� أننا بحاجة إ� تعزيز ال¦¥

�م بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة �حداث الفرق. � مجال اتصات / تكنولوجيا المعلومات واتصات. أنا مل��
��

نبذة عن المرشح
� مجال ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت. فقد تم انتخابه • 

ة تتجاوز 35 عاًما �� يمتلك السيد براهيما سانو خ¤¥
� عام 2014.

� عام 2010 وأعيد انتخابه با��جماع ��
�� (ITU) مديًرا لمكتب تنمية ا�تصا�ت التابع ل�تحاد الدو�� ل�تصا�ت

 • �
قليمي ل�تحاد الدو�� ل�تصا�ت �� �وقبل انتخابه مديًرا لمكتب تنمية ا�تصا�ت، شغل السيد سانو منصب المدير ا�

أفريقيا ومسؤول ا�تصال بمفوضية ا�تحاد ا�½فريقي، ولجنة ا�½مم المتحدة ا�قتصادية �½فريقيا (UNECA) �½ك¤� من 
� مجلس ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت لما يقرب من 10 أعوام.

10 أعوام، وقبل ذلك، شغل منصب ممثل بوركينا فاسو ��
� الدراسات المالية وا�قتصادية • 

ومع كونه مهندس اتصا�ت وفق تدريبه، إ� أنه حاصل عË دبلوم الدراسات العليا ��
ته الطويلة والغنية، تمنحه القدرة  والمÜفية (CEFEB، باريس) هذه الخلفية التعليمية المتنوعة، جنًبا إ� جنب مع خ¤¥
� أبعادها الفنية وا�قتصادية والمالية، ال�زمة 

� تعت¤¥ حيوية لفهم تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ��
£Ìوروح ا�نفتاح ال

لت�يع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المحلية •  والمجتمعات  البلدان  الميدانية، ومعايشته �حتياجات  وتجربته  الفريد  التعريفي  فملفه  ذلك،  إ�  ضافة  �وبا�

� مجال ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت 
وواقعها، يمنح السيد سانو المفاهيم ا�½ساسية �غتنام الفرص ��

لصالح أعضاء ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت.
تكنولوجيا •  حلول  توف¤�   �

�� فرق  �حداث � ال�زم  والحماس  ال�محدودة  والطاقة  ام  � وال¤£ رؤية  معه  سانو  السيد  يجلب 
المعلومات وا�تصا�ت من أجل التنمية المستدامة.

ف المجتمع الدو�� بالصفات القيادية للسيد سانو وذلك من خ�ل منحه «جائزة الشخصية القيادية ا�½فريقية»  •  لقد أع¤£

� حفل توزيع جوائز الريادة  ا�½فريقية لسنة 2017.
��

دارة الرشيدة ��م با شخص مل��
دارة الرشيدة من خ�ل: �� العام، سيواصل السيد سانو تعزيز تطبيق ا� كنائب ل�½م¼�

للموارد •  الفعالة  دارة  �وا والتشاور  الشفافية  إ�  تستند  وأعضائه  ل�تصا�ت  الدو��  ا�تحاد   � ب¼� الع�قة  تعزيز 
والمساءلة؛

دارة الكفؤة �½مانة ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت، •  �� ا�
� العام والمدراء الث�ثة �� ترسيخ روح عمل الفريق من خ�ل دعم ا�½م¼�

ات م�ئمة؛ � ف¤£
� وإلهامهم، من أجل تحقيق نتائج ملموسة ل�½عضاء �� � الموظف¼� � ذلك تحف¤�

بما ��
� قطاع ا�تصا�ت / تكنولوجيا المعلومات • 

ريادة ابتكار لتعزيز دور ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت ليكون طرف فاعل ومي¦ ��
؛ وا�تصا�ت ¸يع التغ¤�

� تعزيز ع�قات فعالة وقوية مع • 
ة ا�تحاد الدو�� ل�تصا�ت �� � اكة والتعاون عن طريق ا�ستفادة من م¤� ال¦¥ تعزيز 

� منظومة 
ها من أصحاب المصلحة �� نت وغ¤� ن¤£ �ا� القطاع الخاص، ومجتمع  قليمية والدولية،  �ا� منظمات ا�تصا�ت 

تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت بغية إيجاد أوجه تكامل وتآزر بناءة؛
لت�يع •  وا�تصا�ت  المعلومات  تكنولوجيا  تبسيط  بهدف  ا�½خرى  المتحدة  ا�½مم  وكا�ت  مع  التعاونية  النهج  تعزيز 

� والتجارة والبنية التحتية  � الجنس¼� � مجا�ت الزراعة والصحة والتعليم والمساواة ب¼�
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ��

والبيئة وتغ¤� المناخ.

المؤه�ت التعليمية
� هندسة ا�تصا�ت من المدرسة 

•  درجة الماجست¤� ��
الوطنية العليا ل�تصا�ت (ENST، باريس)

� الدراسات المالية 
•  دبلوم الدراسات العليا ��

وا�قتصادية والمÜفية (CEFEB، باريس)

اللغات 
ية (بط�قة)، العربية  � الفرنسية (بط�قة)، ا�نجل¤�

(معرفة أساسية)

�µالوضع العائ
وج ولديه 3 أو�د � م¤£

الجوائز وا�وسمة
� بوركينا فاسو‘‘ 

�� �
�Ìفارس ’’وسام قائد وط •

� لجمهورية 
�Ìفارس ’’وسام ا�ستحقاق الوط  •

الغابون‘‘
•  جائزة ’’أفضل مدير أو مدير الشؤون العامة‘‘ من 

مجلة Africa Telecom People لعام 2007
•  ’’جائزة الشخصية القيادية ا�½فريقية « من جوائز 

حفل الريادة  ا�½فريقية  لسنة 2017.

وسائل اتصال

brahima@bsanou.name : �
و¦� لك¤£ �يد ا� ال¤¥

@BrahSanou : توي¤£
www.bsanou.name


