
 
 

ينضم إلى  سوق أبوظبي العالمي مكتب حماية البيانات في

 مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون

سوق أبوظبي  لتزامإ ويعكس ،الخليج منطقة فياألول من نوعه اإلنجاز يعتبر هذا • 

   المنطقة والعالم فيمعايير حماية البيانات بتطوير  العالمي

حماية الحقوق ل رواد القطاع عالميا  إلى جنب مع  ا  جنبمكتب حماية البيانات يعمل • 

 من سوء االستخدام الشخصية والبيانات

 

سوق أبوظبي مكتب حماية البيانات في انضم : 2021فبراير  17، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

، للجمعية العالمية للخصوصيةالتابعة و القانونإنفاذ مجال العالمي إلى مجموعة العمل الدولية للتعاون في 

 أول مكتب لحماية البيانات في منطقة الخليج ينضم إلى هذه المجموعة.بذلك ليصبح 

 لجمعية العالميةلمجموعة عمل دائمة تابعة  وتعد مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون،

 سلطات قضائية تؤثر علىالقضايا التي  إلنفاذ القانون فيالتعاون تسهيل وتعزيز  إلىتهدف  ،خصوصيةلل

وض المعلومات في ومكتب مفمكتب مفوض الخصوصية الكندي  هذه المجموعة يشترك في رئاسةو ،متعددة

 .األميركية ولجنة التجارة الفيدرالية بالواليات المتحدة المملكة المتحدة

على هذا الحدث  سوق أبوظبي العالمي سامي محمد، مفوض حماية البيانات فيوعلق السيد 

مجموعة العمل  نضم إلىتحماية البيانات في الخليج جهة تنظيمية متخصصة في يسعدنا أن نكون أول " :قائل  

قد باتت تعد من معالجة البيانات الشخصية وإساءة استخدامها  كون ،إنفاذ القانون مجال الدولية للتعاون في

  ".ل حول العالمالتي تواجهها الدو التحديات

فقد بات يومي، بشكل على الحلول والخدمات التكنولوجية الكثير منا يعتمد بينما : " محمد  سامي وأضاف

من حقوق األفراد، لذلك فإننا نحرص ل البياناتالجة المسؤولة عن مع الجهات حترامنضمن إ من الضروري أن

وتأتي  .بالسوق حماية البيانات الخاصة  لنظام الشركات المسجلة لدى السوق تمتثلعلى أن جانبنا 

لحماية  ستراتيجينالشركاء اإلمع العمل على تأكيدا  على حرصنا  هذه المجموعة وعضويتنا فيمشاركتنا 

 حقوق األفراد".

ا باسم المؤتمر الدولي لمفوضي حماية و، العالمية للخصوصيةالجمعية من الجدير بالذكر أن و المعروفة سابق 

حماية البيانات والخصوصية في جميع أنحاء  تشكل ملتقى للسلطات المسؤولة عنالبيانات والخصوصية، 

 .سوق أبوظبي العالمي سلطة مشاركة بما في ذلك 130تضم الجمعية أكثر من حيث  ،العالم

حماية البيانات في  نظمةأل إصدار السوقنتيجة ، وظبي العالميمكتب حماية البيانات في سوق أب تم إنشاء

 السوق تعزيز حماية البيانات داخلبالمكتب  يختصو ،2015حماية البيانات لعام  أنظمة، لتحل محل 2021عام 

 ودعم حقوق األفراد.والتأكد من تطبيق المعايير العالمية لحماية البيانات والحفاظ على سجل البيانات 

 -نهاية-

 حول مكتب حماية البيانات

 مه ، تشمل مهاتنظيمية مستقلة لحماية البيانات هو جهةمكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي 

البيانات وضمان  يالحفاظ على سجل مسؤولي ومعالجو سوق أبوظبي العالمي إدارة حماية البيانات داخل

 حقوق الخصوصية لألفراد.بالتزامهم 

 :اإللكتروني، يرجى زيارة موقعنا اختصاصات المكتبلمزيد من المعلومات حول 
protection/overview-data-of-adgm/office-in-https://www.adgm.com/operating 

https://www.adgm.com/operating-in-adgm/office-of-data-protection/overview


 
 

 

 


