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عضًوا معتمًدا يصبح  مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي

 ةالعالميالخصوصية  جمعيةفي 

  إقليمياً.بإحراز تقدم في معايير حماية البيانات مكتب حماية البيانات تعزز العضوية التزام 
 

 وصناع القرار في مجال  يةالعالم الهيئات والسلطاتعمل إلى جانب سي مكتب حماية البيانات

 .حماية البيانات والخصوصية

المركز ،  أصبح مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي – 2021 اكتوبر 21أبوظبي، االمارات، 

 ، حيث قامت ةالخصوصية العالمي جمعيةفي ، عضًوا معتمًدا  ة دولة اإلماراتفي عاصم الدوليالمالي 

التي  جمعية العامة الثالثة واألربعينفي الجلسة المغلقة لل عن ذلكعالن باإل للجمعية اللجنة التنفيذية

 .  المكسيكدولة تنعقد حاليًا في 

، المنتدى  لمفوضي حماية البيانات والخصوصية سابًقا، المؤتمر الدولي ة الخصوصية العالمي جمعية عدت

 من حماية بيانات سلطة 130ن أكثر م تضمالتي ، والعالمي األول لحماية البيانات وسلطات الخصوصية 

 .1979ألول مرة في عام  اعد انعقادهب، جميع أنحاء العالم

يل لدى سوق جظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسوتعليقاً على ذلك قال 

أبوظبي من قبل مجلس إدارة سوق  2021وائح حماية البيانات في عام لاصدار  ندع: " أبوظبي العالمي

ملتزمون  نا، صرحنا بأنحماية البيانات في سوق أبوظبي العالميانشاء مكتب من خاللها تم  العالمي، و

 روهذا مانفتخ - بتبني أفضل الممارسات في القطاع التنظيمي بالتماشي مع اللوائح والقوانين العالمية

 حماية البيانات إقليمياً هو ما تشاهدونه."  بتطوير معايير مكتب حماية البياناتحيث أن إلتزام وآلن. بتطبيقه ا

إصدار "بعد  :سوق أبوظبي العالميسامي محمد، مفوض حماية البيانات في  صرححيث 

ونظراً لتطبيق افضل الممارسات العالمية لحماية البيانات  ، للوائح الجديدة لحماية البياناتا وتشريع

 اشخصيً  شاركت  قد ، فة الخصوصية العالمي جمعيةأصبح مكتب حماية البيانات عضًوا معتمًدا في  بالسوق ،

جمعية الخصوصية لجتماع التاسع والثالثين منذ اإل سوق أبوظبي العالميعن  نيابةً  "مراقببصفة "

 ".2017العالمية في هونغ كونغ في عام 

وأهداف  األفرادخصوصية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق تهدف قوانين حماية البيانات وال: " ايضاً  وأضاف

ؤكد عضويتنا في جمعية الخصوصية العالمية على مكانة سوق أبوظبي العالمي حيث ت. االعمال بالسوق 

ت وتعزز التزامنا بحماية البيانا، الخصوصية حماية البيانات وبين النظراء الدوليين الرئيسيين ومنظمي 

 د." األفرا الشخصية وحماية حقوق

والخصوصية، حيث يلعب  يعد مكتب حماية البيانات عضًوا في المنتديات الدولية الرئيسية لحماية البيانات

صبح منظًما رائًدا لحماية البيانات في الشرق يلاالستراتيجية ورؤيته  مهمتهدوًرا في الدولي ه اعتماد

إلنفاذ  في الشبكة العالمية ول عضوأكمكتب حماية البيانات  وتمثل ذلك من خالل عضوية.  األوسط

. عالوة على ذلك، العربي  الخليج قةمنط في مجموعة عمل التعاون الدولي في مجال اإلنفاذوالخصوصية 

مراقب في لجان كمي هو المشارك الخليجي الوحيد سوق أبوظبي العال في فإن مكتب حماية البيانات

 .108 المعاهدةبشأن  يوروباأل االتحاد مجلس

 -انتهى-

  مكتب حماية البيانات نبذة عن

  نتيجة لسن سوق أبوظبي العالمي حماية البيانات في سوق أبوظبي العالميانشاء مكتب رسميًا تم 

، لتحل محل لوائح حماية البيانات السابقة لعام 2021وائح حماية البيانات في عام لمجموعة جديدة من ل

، السوقحماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي مسؤول عن تعزيز حماية البيانات داخل مكتب . 2015



 

، ودعم حقوق أصحاب االلتزامات على مراقبي البيانات ، وفرضناتوالحفاظ على سجل مراقبي البيا

 البيانات.

 االلكتروني: ، يرجى زيارة موقع حماية البياناتمكتب لمزيد من المعلومات حول 
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