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باليوم العالمي لحماية يحتفي سوق أبوظبي العالمي 
 البيانات

 
 28 يناير هو اليوم العالمي لحماية البيانات 
  سوق أبوظبي العالمي يشارك في رفع مستوى الوعي بحماية البيانات

 والخصوصية
 

سوق أبوظبي العالمي، المركز يحتفي : 2022يناير  28أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
المالي الدولي الرائد في أبوظبي، باليوم العالمي لحماية البيانات الذي يطلق عليه أيضاً اسم "يوم 

كرى السنوية هذا العام الذوالذي يصادف ، من كل عاميناير  28وذلك بتاريخ خصوصية البيانات"، حماية 
يشارك و، المعاهدة الدولية الوحيدة لحماية البيانات. لمجلس أوروبا 108توقيع االتفاقية رقم ل 41الـ 

باعتباره المراقب الوحيد من دول مجلس في أنشطة هذا اليوم نشاط سوق أبوظبي العالمي ب
 .108 مجلس أوروبا التفاقيةالتعاون الخليجي 

 
الوطنية والقطاعات األخرى في اليوم الدولي لحماية البيانات كل عام  وتنفذ هيئات حماية البيانات

أنشطة لرفع مستوى الوعي بحقوق حماية البيانات الشخصية والخصوصية، وقد أصدر سوق أبوظبي 
. وقد تم مقارنة هذه اللوائح 2021لوائح تنظيمية لحماية البيانات لعام  2021العالمي في العام 
 .108الدولية بما في ذلك االتفاقية رقم  التنظيمية بالمعايير

 
، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي المهيري وقال ظاهر بن ظاهر

الواقع حق في ي ه، فإضافيةخصوصية البيانات الشخصية وحمايتها مجرد ميزة ال تعد “: العالمي
تعتبر عملية بناء الثقة بين الشركات . التنظيميةمعايير اللوائح تنص عليه  شخصأساسي لكل 

التقدم تحقيق ، مما سيحول دون تهمخصوصيالتأكيد على حماية دون واألفراد أمراً غير ممكن 
العالمي اليوم يأتي و ،يوميبشكل هذه المشكلة حول االقتصادي. نحن ملتزمون بزيادة الوعي 

الحتفال بهذا يؤكد ا. ناواالحتفال بإنجازاته الذي حققنابالتفكير في التقدم ليسمح لنا لحماية البيانات 
السعي مواصلة حماية المصالح الفردية والكبير من قبل سوق أبوظبي العالمي بلتزام على االاليوم 

اإلمارات وفي جميع أنحاء العالم دولة لتحقيق ذلك. أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر كل فرد داخل 
 بيانات إلى ما هو عليه اليوم".في إيصال مجتمع حماية الوا ساعدممن 

 
: "يسعدنا أن نشارك في من جهته، قال سامي محمد، مفوض حماية البيانات في السوق

اليوم فرصة مهمة إلعادة التأكيد على هذا . يوفر باليوم العالمي لحماية البيانات االحتفالفعاليات 
 حقعلى األفراد لضمان حصول حماية البيانات والخصوصية، والتي يتم سنها لقوانين ضرورة وجود 

سوق يتبنى . الشركاتمعلوماتهم وتسهيل االستخدام العادل واألخالقي للبيانات من قبل حماية 
سرعة أدوات رقمية متقدمة ذات آثار بشكل واضح وبوالواليات القضائية األخرى أبوظبي العالمي 

نتيجة  الخصوصية أهمية أكبرحماية كتسب ، وتلتنمية االجتماعية واالقتصاديةواسعة النطاق على ا
وعلى المستوى السوق في  رئيسياً  . يلعب مكتب حماية البيانات دوراً لعيشنا في العصر الرقمي

 اإلقليمي فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ودعم حقوق الخصوصية لألفراد".
 

 -انتهى-
 



 

 البياناتحول مكتب حماية 
تم إنشاء مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي كنتيجٍة لسن السوق لمجموعة جديدة من اللوائح 

، لتحل محل لوائح حماية البيانات التي صدرت في العام 2021التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات في العام 
حماية البيانات في التنظيمية للوائح الن إدارة . يعد المكتب السلطة اإلشرافية المستقلة والمسؤولة ع2015

عن تعزيز حماية البيانات داخل  مسؤوالً يعد  كما أن مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي .السوق
على مراقبي البيانات ودعم حقوق المفروضة والحفاظ على سجل مراقبي البيانات وإنفاذ االلتزامات  السوق

 أصحاب البيانات.


