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  زمبابوي

 يف جنيف األخرى املنظمات الدوليةو  مكتب األمم املتحدة البعثة الدائمة لدى

  
  269/2018املذكرة رقم 

الحتاد الدويل لا*ا يف جنيف أطيب حتي األخرى املنظمات الدوليةو  مكتب األمم املتحدة لدىجلمهورية زمبابوي  الدائمةالبعثة  دي*ُ 
 لزمبابوي، ةواخلدمات الربيديوزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معايل رسالة من  0ن حتيل طّيه تتشّرفلالتصاالت و 

 ازافازافالسيد هولني جاو، لرتشيح الدكتور سعادة ، (ITU)، إىل األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت املوّقر يبكاظميب كاظم السيد
  �الحتاد. (BDT)تنمية االتصاالت  مدير مكتبلتويل منصب 

، يف أعمال تتعلق (SADC)فريقي مرشح معتمد من اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلوهو ، اخنرط الدكتور زافازافا فطوال ثالثني عاماً،
 وخمتلف األدواراد، �الحت وإدارة املعارفاملشاريع  دعمدائرة بصفته رئيس و بنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها. 

اجلزرية  الدولو تلبية االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية على  فقد عكف طوال سنوات، أداهااليت 
شأن انتخاب من و  ، مع عدم اإلخالل بتلبية احتياجات البلدان املتقدمة.رومة يف ا2تمعالصغرية النامية والفئات الضعيفة واحمل

 .للجميع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسخري علىا2تمع الدويل  أن يساعدالدكتور زافازافا 

لالحتاد  لتعربرصة يف جنيف هذه الف األخرى املنظمات الدوليةو  مكتب األمم املتحدة لدىجلمهورية زمبابوي وتغتنم البعثة الدائمة 
  .والتقديرفائق االحرتام جمدداً عن الدويل لالتصاالت 

  2018سبتمرب  28
  جنيف

  [اخلتم الرمسي للبعثة الدائمة جلمهورية زمبابوي]

  االحتاد الدويل لالتصاالت
Place des Nations 

CH1221 Geneva 20 
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 وزارة

  ات واالتصاالت واخلدمات الربيديةتكنولوجيا املعلوم

 

  
 زمبابوي

  
  2793376-4-263+ اهلاتف:

  2763016-4-263+ الفاكس:

  ministryict@zarnet.ac.zw الربيد اإللكرتوين:

 املرجع: 

مكتب وزير تكنولوجيا املعلومات 
  واالتصاالت واخلدمات الربيدية

Private Bag CY419, CAUSEWAY 

8th Floor, Bank Chambers Building

76 Samora Machel Ave 

Harare 
    

 2018سبتمرب  19

 السيد هولني جاو سعادة

 (ITU)األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 

  جنيف، سويسرا

  
  ،السعادةصاحب 

 حتية طيبة وبعد،

 2018 امع األعمال التحضريية ملؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد املزمع عقده يفبشأن  2017أكتوبر  23رسالتكم املؤرخة �إلشارة إىل 
منصب  0ن حكومة مجهورية زمبابوي قد قررت ترشيح الدكتور كومساس زافازافا لتويل أبلغكم رمسياً يشّرفين أن  )،CL-17/42(املرجع 

  مدير مكتب تنمية االتصاالت �الحتاد الدويل لالتصاالت.

 ة البلدان النامياملعلومات واالتصاالت واستخدامها يفيف أعمال تتعلق بنشر تكنولوجيا  فطوال ثالثني عاماً، اخنرط الدكتور زافازافا
النامية  ما بينها، وبني القطاع اخلاص والدول األعضاء يف االحتاد. وقد أوىل األولوية يف أعماله الحتياجات أقل البلدان منواً والبلدانوفي

  اجلزرية الصغرية النامية والفئات الضعيفة يف جمتمعنا. والدولغري الساحلية 
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اجلماعة  تؤمن حكومة زمبابوي واحلكومات األعضاء يف ،(SADC)فريقي من اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإل اً عتمدم اً وبصفته مرشح
لتحقيق االت تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتص علىا2تمع الدويل مساعدة  ،�نتخابه ،سيواصلزافازافا  كومساس  الدكتور0ن 

 املستدامة. التنمية

  بقبول فائق االحرتام والتقدير. وتفّضلوا

  املوّقرالسيد كاظميب كاظميب 
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات الربيدية لزمبابويوزير 

  (بست لغات) وصورته الشخصيةاملرفقات: السرية الذاتية للدكتور كومساس زافازافا ومنشور عنه 

  (خامت الوزارة) 

  7fh Floor, Bonk Chambers Building -وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين  -مكتب الوزير 
  2018سبتمرب  19

76. Somoio Machel Avenue Private Baa CY 419, Causeway. Harare:  

  376 793-04اهلاتف: 
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  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حياة أفضل

  حتويل  تطوير بناء 

  
  بيان الرؤية

وخى ويليب احتياجات الدول األعضاء ويت هًا من األعضاءموجَّ  االتصاالتة تنمي يكون مكتبه ينبغي على الدوام أن 0نأُؤمن 
االنضباط املايل و  الكفاءة واالبتكار والشفافية واملساءلة. وألتزُم 0ن أُرّكز يف أعمايل على النتائج وأكون مبتِكرًا وأُعلي قيم النزاهة

 والتواضع.واألمانة والعمل اجلاد 

  والتزاميماين إي

جيعله   سيما يف البلدان النامية، مبا  الو  ،النطاق العريضإىل النفاذ تنمية  تعزيزيف يف جمتمع معلومات عاملي سريع التغري، تتمثل مسؤوليتنا 
، (ICT)  صاالتاجلوانب اإلنسانية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالت ويراعي، يف الوقت ذاته، وسيلة قوية لتحقيق التنمية املستدامة

لزم حفز عقد شراكات بني ي وحتقيقاً لذلك،من شأtا أن تؤثر sثرياً إجيابياً على حياة الناس. على حنو مأمون  جديدةبتقدمي تطبيقات 
لزم *يئة بيئة تصاالت، كما يجذب استثمارات إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالمن أجل  القطاعني العام واخلاص ُجمزية للطرفني

ار بني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة مبا يشمل اهليئات التنظيمية وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبناء القدرات للحو  مؤاتيه
  تمع املعلومات.جمقياس املؤسسية والبشرية يف الدول األعضاء، وتعزيز عمليات مجع البيا�ت وحتليلها واإلبالغ �ا كجزء من 

بتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ألتزم ين، فإن2030طة التنمية املستدامة لعام املقرتنة خبلتحد�ت ل وانطالقًا من إدراكي
لرعاية ا وجعل مفهوميتغري املناخ، آ�ر 
لقضاء على الفقر، وختفيف  (SDG)ساعدة البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة مل

 ،وإيالء أولوية ة،الكوارث وإدار?ا بفعالي حلد من خماطرملموساً، وإنقاذ حياة الناس 
للجميع والتعليم للجميع واقعاً الصحية 
 لى بذل جهودعوبتعاون مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ألشخاص الضعفاء يف جمتمعنا. ل اخلاصة الحتياجاتل ،يف الوقت ذاته

  حياة الناس.على قطاع تنمية االتصاالت sثرياً إجيابياً رؤية مشرتكة، سنجعل ل علىتقوم 
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  السرية الذاتية

ستري يف التجارة املتعددة األطراف وثالث درجات ماج هالدكتوراحمنَّك، حاصل على درجة  اتصاالت خبريالدكتور كومساس زافازافا 
 (BBA)  بكالوريوس يف إدارة األعمالحاصل على شهادة ال.كما أنه (MA)والعالقات الدولية  (LLM)والقانون  (MBA)إدارة األعمال  يف
عاماً   نيثالنظم. وقد أكسبته خربته يف قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لثالهندسة شهادتني دبلوم يف االتصاالت و و 

فا ألكثر من وقد عمل الدكتور زافازاحًا مناسبًا ملنصب مدير مكتب تنمية االتصاالت. مرش اليت تؤهله ليكوناملهارات والكفاءات 
تكنولوجيا املعلومات تعلق بتتنفيذ مشاريع/أنشطة ب املتصلةحافل �إلجنازات  وحيظى بسجل عشرين عامًا يف بيئة متعددة الثقافات
  واالتصاالت يف مجيع مناطق االحتاد.

  املؤهالت العلمية

  سويسرا)(لوزان،  املتعددة األطرافيف التجارة  هدرجة الدكتورا  •
  .(اسكتلندا) ، اململكة املتحدة(LLM)تكنولوجيا املعلومات االتصاالت و يف قانون قانون الماجستري درجة   •
ائزة ج�متياز مع مرتبة الشرف، �ل الوال�ت املتحدة األمريكية (وري، ميز ، (MA) اجستري يف العالقات الدوليةدرجة امل  •

  األكادميية) الر�دة
  مبابوي، ز (MBA) يف إدارة األعمالاجستري درجة امل  •
  مقر اليا�ن - الوال�ت املتحدة األمريكية ،البكالوريوس يف إدارة األعمال شهادة  •
  ، رومانيا واليا�ن.النظموهندسة االتصاالت  دبلوم يف اتشهاد  •

  املهنية اخلربة

  (مكتب تنمية االتصاالت) االحتاد الدويل لالتصاالت

  وإدارة املعارفاملشاريع  دعمرئيس دائرة  حىت اآلن:-  2010

ائية يُنتج وينشر يف الوقت املناسب بيا�ت إحص ها وتقييمها،داملسؤول عن وضع املشاريع وتنفيذها ورص
 بناء قدرا*ا يقدم الدعم إىل البلدان يف مات واالتصاالت وجمتمع املعلومات،وحتليلية عن قطاع تكنولوجيا املعلو 

ر يقدم املساعدة يف جماالت احلد من خماط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف جمالالبشرية واملؤسسية 
كثفة إىل البلدان مفات اإللكرتونية، يقدم مساعدة خلالكوارث والتكيف مع تغري املناخ وختفيف آ�ره وإدارة امل

  اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية. والدولالنامية 

وإدارة  الطوارئيف حالة تصاالت االالصغرية النامية و  اجلزرية والدول أقل البلدان منواً  شعبةرئيس   :2011−2002
  تغري املناخ وختفيف آ�ره اإللكرتونية والتكيف مع املخلفات

  شعبة تنمية األعمال التجاريةرئيس   :2006−2003

  شعبة أقل البلدان منواً رئيس   :2002−2001

  مقر االحتادمبكتب تنمية االتصاالت يف استشاري   :2002−2001
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  مبابويز حكومة 

  (سويسرا) لزمبابوي الدائمة بعثةاليف  ستشاروزير م  :2000−1997

  اهليئة العامة لالتصاالترئيس   :1997−1994

  شعبة املشاريعرئيس   :1997−1989

 مبابوي يف اليا
نسفارة ز ب السكرتري الثاين  :1989−1985

  شعبة االتصاالتاتصاالت ب موظف  :1985−1983

  دارة الطريان املدينG تقين وظفم  :1982

  جبامعة نوتنغهام ترينت (MBA) املاجستري يف إدارة األعمال لدوراتمدرس   :*1996−1993

  أبرز اإلجنازات املهنية يف االحتاد

تحدة مؤمتر األمم امل مثل(مؤمترات األمم املتحدة اليت عقدت على مستوى رؤساء الدول واحلكومات خاطب العديد من   1
قل املعين 0مؤمتر األمم املتحدة الرابع و ، سمبوريشيو  2005لدول اجلزرية الصغرية النامية الذي ُعقد يف عام الثاين املعين �

ي ُعقد دول اجلزرية الصغرية النامية الذاملعين �ل ر األمم املتحدة الثالثمؤمتو برتكيا،  2011البلدان منواً الذي ُعقد يف عام 
هيوغو  يف 2005الذي ُعقد يف عام املعين �حلد من خماطر الكوارث مؤمتر األمم املتحدة الثاين و بساموا،  2014يف عام 

  �ليا�ن). يف سينداي 2015قد يف مارس عام الذي عُ  املعين �حلد من خماطر الكوارث مؤمتر األمم املتحدة العامليو �ليا�ن، 
الكوارث،  ، والتنمية، وإدارةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأندولية طنية وإقليمية و و ث يف أحداث م وحتدّ نظّ   2

االتصاالت، و املناخ، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، ومؤشرات تكنولوجيا املعلومات  وتغري
  وبناء القدرات، إخل.

لدعم البلدان يف أعقاب الكوارث الطبيعية. فنجح، ألول الكربى صّمم وطّور مشروعًا أصبح إحدى مبادرات االحتاد   3
رت هذه وقد ُنشحاالت الطوارئ. يف تصاالت االلشراء معدات مرة يف �ريخ االحتاد، يف حشد موارد خارج امليزانية 

منها: و  من البلدان يف شىت أحناء العامل، منها العديد استفادتا التاريخ، يف معظم مناطق العامل و املعدات، حىت هذ
سلفادور وهاييت وسورينام وبريو ونيكاراغوا وال كابو فريدي ودومينيكاو  مبيق وكينيااوي وأوغندا وزمبابوي وموز ومال �كستان

ونيبال  واليا�ن ندو�يال نيوالفلب وميامنار وقريغيزستانو�كستان وإندونيسيا  وميكرونيز� والصني وساموا امنارومي وشيلي
بعض وكاالت األمم املتحدة الرئيسية، كمنظمة كما استفادت من هذه املعدات   وجزر مارشال، إخل. نواتواوف وتونغا

  ا*ا.للهجرة، يف تيسري عملي الدوليةالصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة 
مشروعًا إلعادة بناء البىن التحتية لالتصاالت يف البلدان اليت مرت حبالة حرب أو ضربتها كوارث طبيعية، وذلك أطلق  4

يل د موارد خارج امليزانية لتمو شَ طلقت �سم "البلدان ذات االحتياجات اخلاصة"، وحَ االحتاد اليت أُ  يف إطار محلة
 وإثيوبيا وهاييت يةالدميقراط الكونغوية ومجهور  ون والصومال وليبري�منه سريالي اليت استفادتومن البلدان املشروع.  هذا

  وإريرت�.  وغينياليشيت -وتيمور
ُيستنسخ اإليبوال، �لرتكيز أوًال على سرياليون وليبري� وغينيا. و لحد من انتشار مرض ل الضخمةلبياIت لاً أطلق مشروع 5

حاليًا لفائدة املزيد من البلدان يف أفريقيا وشىت أحناء العامل وسيتجاوز نطاقه مرض اإليبوال ليعزز أيضًا جهود املشروع 
  خرى.التصدي ألوبئة أ
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علق �التصاالت منها ما تاملشاريع، اليني الدوالرات 2موعة من مبقيمتها  قّدرتخارج امليزانية  د موارد مالية ومعداتشَ حَ  6
بلدان لل اإلنرتنت ليةة النامية، وتوصيوارئ، والبلدان اليت مرت حبالة حرب، والتوصيلية للدول اجلزرية الصغري يف حاالت الط

 إخل.، النامية

  لإلحصاءات الرمسية. الضخمةللبياIت أطلق مشروعاً  7
 لحكومات وللقطاع اخلاص واملصارفلشركاء االحتاد، حضرها ممثلون بعض مع  اجتماَع مائدة مستديرة 23نّظم وعقد  8

ومات مشاريع االتصاالت/تكنولوجيا املعلتمويل لرتويج الواستهدفت آخرون  إمنائيونواملؤسسات اإلمنائية وشركاء 
 حشده.و  ،منواً األعضاء يف االحتاد واالتصاالت املقدمة من أقل البلدان

لف من وكاالت األمم املتحدة ومؤسسات القطاع اخلاص يتأ ،بقيادة االحتاد للمخلفات اإللكرتونيةحتالفًا أنشأ   9
 آخرين. وشركاء

  2002-2018: أخرى يف االحتاد أدوار

  :يليومنها ، وكان عضوًا فيهاجلان االحتاد بعض س أر ت  1
  (الرئيس)املشرت�ت  بشأن ختياراال جلنة  •
  ات والرتقياتجلنة التعيين  •

 (�ئب الرئيس)  اللجنة االستشارية املشرتكة  •

 الشبكيتحرير ال جلنة  •
جلسة العامة للعمل ال(فريق  2006عام  على النحو التايل: (WTDC)تنمية االتصاالت ل عمل أميناً لدورات املؤمتر العاملي  2

أمني اجللسة ( 2014للمبادرات واملشاريع اإلقليمية)، عام  4(اللجنة  2010املعين �إلعالن واخلطة االسرتاتيجية، عام 
  ).جلسة العامة املعين �إلعالن واخلطة االسرتاتيجيةلل ملعال(فريق  2017، عام )وجلنة التوجيهالعامة 

 اجلوائز

  املاجستري يف العالقات الدولية) ، درجةجائزة الر�دة األكادميية (من جامعة ويبسرت  1
  املاجستري يف العالقات الدولية) ، درجة(جامعة ويبسرت درجة امتياز مع مرتبة الشرف 2
  )2009(عام  لتكرمي األداء املتميز للموظفنيالدويل لالتصاالت  جائزة االحتاد 3
  )2012، عام اخلرجينيتكرمي جملس  - األعمال يف لوزان إدارة (كلية تمعية اجلليلةاإلسهامات ا2 جائزة 4

 الشخصية بيا'تال

  الرومانية، اليا
نية، لغة الشوIالفرنسية، اإلنكليزية،   اللغات:

   1961 أبريل N  12ريخ امليالد:

  ةمبابويز   اجلنسية:

  )(ابن وابنة ابنانولديه متزوج   احلالة االجتماعية:


	ITU Document

