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7 الطوارئ  اتصاالت  قبيل  من  السياسات  جمال  يف  أخرى  كربى  أولويات  إىل  إضافًة  بالكامل  لالتصاالت  العاملي 
والتخفيف من آثار تغري املناخ. ومثة أولوية قصوى لالحتاد تتمثل يف املساعدة على سد الفجوة الرقمية، إذ إن العديد 

من أنشطة االحتاد تساهم يف يئة بيئة متكينية من خالل اإلصالحات التنظيمية وتنسيق السياسات.

وقد شهد عام 2008 تقدمًا ملحوظًا باجتاه حتقيق األهداف االستراتيجية السبعة لالحتاد. وواصل االحتاد التعاون مع 
عدد من منظمات غري حكومية ودولية وإقليمية ومع كيانات من القطاع اخلاص، وجنح يف نقل جماالت اهتمامه 
الرئيسية إىل قمة الربنامج العاملي. واالحتاد ملتزم مببادرات خمتلفة من شأا أن تضمن بقاء معايري االحتاد وحتليالته 

للسياسات وبراجمه للمساعدة التقنية، على صلة وثيقة باحتياجات أعضائه.

كما كان عام 2008 حافًال باألحداث ومثمرًا. فقد استضافت احلكومة املصرية بكل سخاء تليكوم إفريقيا لعام 2008 
الذي افتتحه الرئيس حسين مبارك يف القاهرة، مصر، يف 11 مايو 2008. وقد اتسم احلدث بتنظيم معرض القى رواجًا 
كبريًا واجتذب 191 عارضًا من 37 بلدًا إىل جانب املنتدى رفيع املستوى وندوة عن تنمية االتصاالت ومنتدى 

للشباب. واختتم تليكوم إفريقيا 2008 يف 15 مايو 2008 وهو اليوم العاملي ملجتمع املعلومات واالتصاالت الذي 
اتسم بشعار «توصيل األشخاص املعوقني: الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للجميع»3.
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