














نبذة عن البلد

تعد جمھوریة قیرغیزستان إحدى البالد التي 
تتمیز بطبیعتھا الجبلیة ذات المناظر الخالبة 
في آسیا الوسطى، كما یوجد بھا العدید من 
البحیرات (مثل بحیرة إیسیك كول، وصن 
كول، وصاري، وكیلیك وغیرھا)، وھي 

بحیرات محاطة بسالسل من الجبال والغابات 
والمناطق التي تزخر بأشجار الجوز 

والمشمش والمروج الممتدة.  ویبلغ عدد سكان 
جمھوریة قیرغیزستان في الوقت الحالي أكثر من ٦ مالیین نسمة، وتحدھا جغرافیا كل من ً

جمھوریة كازاخستان، وجمھوریة الصین، وجمھوریة طاجیكستان، وجمھوریة أوزبكستان.

المشاركة في أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت

جمھوریة قیرغیزستان ھي إحدى الدول األعضاء في 
االتحاد الدولي لالتصاالت منذ عام ١٩٩٤. وبصفتھا 

عضوا في االتحاد، تشارك قیرغیزستان على نطاق ً
واسع في أنشطتھ على المستویین اإلقلیمي والعالمي، 
كما أنھا تقدم في الوقت ذاتھ مساندة كبرى ألنشطتھ 

المختلفة.  وھناك العدید من الشركات الوطنیة لتقدیم 
خدمات االتصاالت فضال عن معھد اإللكترونیات ً

واالتصاالت التابع للجامعة التقنیة في جمھوریة قیرغیزستان، والذي أطلق علیھ اسم 
إیسخاك رازاكوف، ھم من أعضاء القطاعات الفعالین في االتحاد الدولي لالتصاالت.

·� لقد شھدت جمھوریة قیرغیزستان تنفیذ عدد من المبادرات اإلقلیمیة لالتحاد 
الدولي لالتصاالت، والتي تم اعتمادھا في المؤتمرات العالمیة لتنمیة االتصاالت لسنة 

٢٠٠٦ و سنة ٢٠١٠ وسنة ٢٠١٤ (والتي تھدف إلى تنمیة البث الرقمي، وتوفیر خدمات 
االتصاالت وتقنیة المعلومات لألشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة، وتنمیة التعلم عن 

بعد). كما یجري في جمھوریة قیرغیزستان تنفیذ مبادرة لمراقبة الوضع البیئي وتوفیر 
االستخدام الرائد للموارد الطبیعیة، والتي تم اعتمادھا في المؤتمر العالمي لتنمیة 

االتصاالت لسنة ٢٠١٧.

·� تقوم جمھوریة قیرغیزستان بكل نشاط بتنفیذ القرار الذي تم تنقیحھ في مؤتمر 
المندوبین المفوضین لالتحاد الدولي لالتصاالت، والذي عقد في بوسان بكوریا الجنوبیة 
ُفي العام ٢٠١٤، ویعرف بالیوم الدولي للفتیات في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

ویذكر أنھ بدایة من العام ٢٠١٢، أجریت في جمھوریة قیرغیزستان أحداث ضخمة 
تھدف إلى إشراك المرأة والفتیات في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وذلك 

بدعم من االتحاد الدولي لالتصاالت ومشاركة الدولة والمنظمات العامة فیھا. وفي 
ً السنوات الفاصلة، حققت جمھوریة قیرغیزستان تقدما كبیرا في ھذا المجال، حیث ً

أصبحت نسبة النساء في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الوقت الحالي 
تشكل أكثر من ٤٠٪.

·� بدایة من العام ٢٠١٢، أصبحت 
مؤسسات التعلیم العالي في جمھوریة قیرغیزستان 

تقوم سنویا بتقدیم ما یصل إلى ٨ دورات تدریبیة ً
في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للمعلمین من 
المدارس الموجودة في المناطق الریفیة النائیة من 
 البالد في إطار مبادرة االتحاد الدولي لالتصاالت 

(ITU-D).والمدرسة 
·� بدایة من العام ٢٠١٤، أصبح معھد 

اإللكترونیات واالتصاالت التابع للجامعة التقنیة في 
جمھوریة قیرغیزستان، والذي أطلق علیھ اسم 

إیسخاك رازاكوف، واحدا من مراكز التمیز الثالثة ً
في منطقة رابطة الدول المستقلة.

ً·� تستضیف جمھوریة قیرغیزستان سنویا 
اثنین على األقل من الفعالیات اإلقلیمیة لالتحاد 

الدولي لالتصاالت حول المواضیع األكثر مالءمة 
لتطویر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

·� استضافت جمھوریة قیرغیزستان 
"االجتماع التحضیري اإلقلیمي" (االجتماع 

التحضیري اإلقلیمي - رابطة الدول المستقلة) في 
إطار المؤتمر العالمي لتنمیة االتصاالت لسنة 
٢٠١٧، والذي عقد في شھر نوفمبر ٢٠١٦، 
وسبق ذلك عقد منتدى التنمیة اإلقلیمي لرابطة 

الدول المستقلة.


