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TDRA’S JOURNEY WITH THE ITU 

The United Arab Emirates’ ICT sector plays a pivotal role in shaping the progress 
and development of the UAE. The significance of this sector is well recognized 
by the leadership, and it is one of the fastest growing sectors in the country. The 
UAE’s competitiveness in the ICT sector is evidently witnessed through its 
outstanding global rankings in the majority of ICT-related key performance 
indicators. 

Together with its collaborative regulatory environment, the ICT sector continues 
to offer the best to the society, including individuals as well as government and 
private institutions.

The UAE officially joined the ITU in 1972. Since becoming a member of the ITU 
Council in 2006, the UAE has been actively engaged in hosting and chairing 
several ITU conferences, events and forums. 



THE UAE IS CURRENTLY THE ONLY ITU MEMBER STATE TO HAVE CHAIRED 
ALL ITU EVENTS; CONFERENCES, COUNCIL MEETINGS AND THE WSIS FORUM.

CHAIRED BY THE UAE

2012 2012 2012 2014 2018

WRC WTSA WCIT WTDC PP18



The launch of the Hope Probe to Mars and the recent announcement of a mission to Venus and the main asteroid belt located between Mars and 
Jupiter in an attempt to develop satellite communications technology and deploy the latest space technologies for scientific research and terrestrial 
applications, is a testimony of the fact that the UAE believes in exploring the space sector.

In continuation of these efforts and based on the principles of international cooperation and sharing best practices, together with efforts to enhance 
the leading position of the country in international fora, the UAE has submitted its nomination for membership to the ITU Council for the next term. 

Continue supporting the ITU Member States and the Union in meeting the core objective of connecting the unconnected

Share best practices from the ICT and space sector with the ITU and its Member States

Promote and adopt principles of international cooperation for the achievement of the SDGs globally

Continue the facilitation and promotion of principles related to governance and transparency at the ITU

Constructive engagements and fruitful outcomes to meet the ITU vision, mission and key objectives as per the ITU Strategic Framework.

Our objectives for the re-election to the membership of ITU Council are as follows:
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2nd

in Mobile network coverage

THE UAE’S ICT RANKING 2021

1st
Mobile broadband 
subscriptions per 100 
inhabitants

1st
in Mobile cellular 
subscriptions per 100 
inhabitants 

1st
in Fiber to the Home 
penetration

1st

in government procurement 
of advanced technologies

1st
in the use of virtual 
professional networks

1st
in competition in fixed and 
mobile markets

1st

in ICT adoption in Foreign direct investment 
and technology transfer

3rd

mobile network speed globally
Fastest



MILESTONES OF THE UAE IN ITS JOURNEY WITH THE ITU

1972

The UAE joins the ITU

1997

Submitted First input
document in WRC 

2000

Submitted 7 input 
documents to WRC

2001

Appointed the Vice Chair 
of the Arab Spectrum 
Management Group

2003

Developed 40 input 
documents and 
chaired a Working 
Group panel 

2002

Participated in PP-02, 
Marrakesh; represented 
the Arab Group in the 
Editorial Committee

2004

Participated in the
Regional Radiocommunication
Conference

2006 2007 2010

His Highness Sheikh Mohammad 
Bin Rashid Al Maktoum, 
Vice-President and Prime Minister 
of the UAE met the ITU Secretary 
General

2008

Hosted its first major ITU event, 
the Global Symposium for Regulators 

 Submitted a report on Digital
 Broadcasting, chaired a
 Working Group level,
 225 succeeded in obtaining
 digitally coordinated channels

Participated in WTDC, Qatar

 Developed input document for
 Arab agenda and submitted to the
WRC, chaired a Working Group

Chaired the ASMG (on-going)

Participated in WSIS and 
submitted several documents 

Chaired the Arab 
Preparatory Group of PP-10 

Elected as Vice Chair of PP-10

Re-elected to the ITU Council

Elected as ITU Council Member



MILESTONES OF THE UAE IN ITS JOURNEY WITH THE ITU

2012 2014 2015 2016

Chaired the NRC (National Radio 
Committee), submitted Arab Common 
Proposals, including new items such 
as: 700 MHz band in Region1 with the 
support of 7 countries  
 

Chaired the WRC

Chaired the Conference 
Preparatory Meeting for the 
WRC-19

Hosted the WTSA

Hosted the WCIT

Appointed Vice Chair at PP-14

Hosted WTDC

Chaired the PP- 14 Arab group

UAE was appointed to Vice-Chair 
SG-2 (ITU-T)
 

UAE was appointed to chair 
SG-20 (ITU-T)

2017

Chaired the PP-18 Arab Group

Appointed Vice Chair in WTDC 
And Chaired the WTDC Arab 
Group

Appointed Vice Chair in Study 
group 2 

2018

Chaired and hosted the ITU PP-18 
in Dubai, recognized as the first 
green conference of ITU by the ISO

Re-elected to ITU Council membership

Chaired WSIS Forum 2018

Signed the agreement for sponsoring 
the Sheikh Zayed Hall at the new ITU 
building

2019

Selected to chair the ITU 
CWG-COP from 2019-2022

2020

 Hosted Inter-regional
 Arab-African Hands-on
training on BSG

Chaired the ITU Council 2020

Established i-CODI at the ITU

2021

 Became a member of Broadband
Commission

Chaired the ITU Council 2021
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ترشيح دولة اإلمارات
العربية المتحدة إعادة

انتخاب مجلس
االتحاد 2026-2023



يلعب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا 
في تعزيز ريادة الدولة وتطورها، وتولي حكومة دولة اإلمارات اهتمامًا كبيرًا بهذا بقطاع بحيث 
أصبح أحد أسرع القطاعات نموًا. تتجلى القدرة التنافسية لدولة اإلمارات في قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات من خالل تصنيفها العالمي المتميز في غالبية مؤشرات األداء الرئيسية 
وتكنولوجيا  االتصاالت  يواصل قطاع  المشتركة،  التنظيمية  بيئته  إلى  وباإلضافة  العالقة.  ذات 

المعلومات تقديم األفضل للمجتمع، بما في ذلك األفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.

 .1972 الدولي لالتصاالت في عام  إلى االتحاد  المتحدة رسميًا  العربية  انضمت دولة اإلمارات 
وأصبحت عضوًا في مجلس االتحاد في عام 2006، حيث شاركت الدولة في استضافة ورئاسة 

العديد من مؤتمرات وفعاليات ومنتديات االتحاد.

رحلة هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية مع االتحاد الدولي لالتصاالت



20122012201220142018

المؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية

الجمعية العالمية
لتقييس االتصاالت

المؤتمر العالمي
 لالتصاالت الدولية

المؤتمر العالمي
لتنمية االتصاالت

مؤتمر المندوبين
المفوضين

وتعتبر دولة اإلمارات حاليًا العضو الوحيد في االتحاد الذي ترأس جميع فعاليات االتحاد، بما في ذلك 
المؤتمرات واجتماعات المجلس ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة
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لتطوير  والمشتري في محاولة  المريخ  بين  الواقع  الرئيسي  الكويكبات  الزهرة وحزام  إلى كوكب  إرسال مهمة استكشافية  األخير عن  المريخ واإلعالن  إلى  األمل  إن إطالق مسبار 
تكنولوجيا االتصاالت الساتلية ونشر أحدث تقنيات الفضاء للبحث العلمي والتطبيقات األرضية ، دليل قدرات دولة اإلمارات وجهودها في استكشاف قطاع الفضاء.

واستمرارًا لهذه الجهود واستنادًا إلى مبادئ التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز ريادة الدولة في المحافل الدولية، قدمت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة طلب ترشيحها لعضوية مجلس االتحاد للدورة المقبلة.

مواصلة دعم االتحاد والدول األعضاء لتحقيق الهدف األساسي المتمثل في توصيل العالم.

تبادل أفضل الممارسات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والفضاء مع االتحاد الدولي لالتصاالت والدول األعضاء.
 

تعزيز وتبني مبادئ التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.

مواصلة تيسير وتعزيز المبادئ المتعلقة بالحوكمة والشفافية في االتحاد الدولي لالتصاالت.

مشاركات بناءة ونتائج مثمرة لتحقيق رؤية االتحاد ورسالته وأهدافه الرئيسية وفقًا لإلطار االستراتيجي لالتحاد.

أهدافنا من إعادة االنتخاب لعضوية مجلس االتحاد هي:



تصنيف دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في 2021

في تغطية شبكة الهاتف المتحرك

في المشتريات الحكومية لمنتجات
التكنولوجيا المتقدمة

في تبني تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

في االستثمار األجنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا

في استخدام الشبكات المهنية
االفتراضية

في المنافسة في أسواق
الشبكات الثابتة والمتنقلة

شبكة للهاتف المتحرك على
مستوى العالم

في اشتراكات إنترنت النطاق
العريض المتنقل لكل 100 نسمة

في اشتراكات الهاتف المتحرك
لكل 100 نسمة

في توصيل شبكة األلياف
الضوئية للمنازل 

المركز1

المركز1

المركز1

المركز1

المركز1المركز1

أسرع المركز1

المركز3المركز2



19721997200020012003 2002

2004200620072010 2008

محطات مهمة في رحلة دولة اإلمارات العربية المتحدة مع االتحاد الدولي لالتصاالت

انضمام دولة اإلمارات لالتحاد
الدولي لالتصاالت

المشاركة في المؤتمر اإلقليمي
لالتصاالت الراديوية

تقديم تقرير عن البث الرقمي،
وترؤس مجموعة العمل، والنجاح

في الحصول على 225 قناة منسقة رقميًا

المشاركة في المؤتمر العالمي
لتنمية االتصاالت، قطر

انتخاب دولة اإلمارات العربية المتحدة
لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

استضافة أول حدث رئيسي لالتحاد، الندوة
العالمية لمنظمي االتصاالت

ترؤس فريق العمل العربي الدائم
للطيف الترددي (مستمر حتى اآلن)

ترؤس الفريق العربي المكلف بالتحضير
لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010

انتخاب الدولة كنائب رئيس مؤتمر
المندوبين المفوضين 2010

إعادة انتخاب دولة اإلمارات لعضوية
مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

للمرة الثانية

المشاركة في القمة العالمية لمجتمع
المعلومات وتقديم عدة وثائق

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،

باألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

إعداد وثيقة مساهمة لجدول األعمال العربي
وتقديمها إلى المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،

وترؤس مجموعة العمل

تقديم أول وثيقة مساهمة في
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

تقديم سبع وثائق مساهمة في
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

تعيين دولة اإلمارات نائبًا لرئيس
فريق العمل العربي الدائم للطيف

الترددي

المشاركة في مؤتمر المندوبين
المفوضين 2002 في مراكش،
وتمثيل المجموعة العربية في

لجنة التحرير

إعداد 40 وثيقة مساهمة
وترؤس نقاش مجموعة

العمل



20122014201520162017

2018201920202021

محطات مهمة في رحلة دولة اإلمارات العربية المتحدة مع االتحاد الدولي لالتصاالت

رئاسة اللجنة الوطنية الراديو وتقديم مقترحات
عربية مشتركة، بما في ذلك مقترحات جديدة مثل:

نطاق 700 ميغاهيرتز في المنطقة 1 بدعم من 7 دول

رئاسة المؤتمر العالمي لالتصاالتاستضافة المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت
الراديوية

ترؤس المؤتمر التحضيري للمؤتمر
العالمي لالتصاالت الراديوية 2019

انتخاب دولة اإلمارات لرئاسة اللجنة
الدراسية 20 في قطاع التقييس 

انتخاب دولة اإلمارات العربية المتحدة
كنائب رئيس اللجنة الدراسية 2 في

قطاع التقييس

ترؤس الفريق العربي لمؤتمر المندوبين
المفوضين لعام 2018

انتخاب دولة اإلمارات العربية المتحدة
كنائب رئيس اللجنة الدراسية 2 في

قطاع التنمية 

انتخاب دولة اإلمارات العربية المتحدة
كنائب رئيس المؤتمر العالمي لتنمية

االتصاالت، وترؤس الفريق العربي للمؤتمر
العالمي لتنمية االتصاالت

انتخاب الدولة كنائب رئيس مؤتمر
المندوبين المفوضين 2014

ترؤس الفريق العربي لمؤتمر المندوبين
المفوضين لعام 2014

استضافة الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت 

استضافة المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية 

ترؤس واستضافة مؤتمر المندوبين
المفوضين 2018 في دبي، المعترف به كأول

مؤتمر صديق للبيئة لالتحاد الدولي لالتصاالت
ISO من قبل

إعادة انتخاب دولة اإلمارات العربية المتحدة
لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت للمرة الثالثة

ترؤس منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018

توقيع اتفاقية رعاية قاعة الشيخ زايد بالمبنى الجديد لالتحاد

ترؤس فريق عمل مجلس االتحاد الدولي
لالتصاالت المعني بحماية األطفال

عبر اإلنترنت من 2022-2019

استضافة دورة تدريبية إقليمية
عربية وأفريقية عملية لسد فجوة

التقييس

ترؤس مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت
 

(I-CoDI) إنشاء المركز الدولي لالبتكار الرقمي
التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت

عضوية لجنة النطاق العريض

رئاسة مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت
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شكرًا لكم


