على هامش المؤتمر الأول لحماية أمن البيانات بأبوظبي

مذكرة تفاهم بين "أبوظبي العالمي" ولجنة حماية المعطيات
الشخصية المغربية
أبوظبي 28 ،يناير  :2018انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات الدورة السنوية الأولى لمؤتمر
حماية أمن البيانات الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
بمشاركة عدد من أبرز الخبراء والمختصين والمتحدثين في شؤون الخصوصية وحماية
البيانات لمناقشة أحدث التوجهات العالمية في حماية البيانات ،واستعراض أبرز التحديات
والتطورات المتصلة بحماية البيانات في القطاع المالي بالمنطقة والعالم.
و يشهد المؤتمر المقام بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية البيانات ،توقيع مذكرة تفاهم بين
سوق أبوظبي العالمي واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب ،لتعزيز
مجالات التعاون المستمر بين الطرفين ،وتفعيل آليات وأدوات تبادل المعلومات ،وتشارك
الخبرات وأفضل الممارسات المتصلة بحماية أمن المعلومات ،وأحدث التطورات والتوجهات
العالمية المرتبطة بأنظمة خصوصية وأمن البيانات .كما تأتي المذكرة في إطار الجهود
المستمرة للسوق لبناء علاقات تعاون استراتيجية فعالة مع أبرز الهيئات الحكومية
والمؤسسية والدولية المختصة بحماية أمن البيانات.
وأكد ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي،
بأن تنظيم الدورة الأولى من المؤتمر تأتي في توقيت هام نظراً لما تمثله حماية أمن البيانات
من عنصر شديد الأهمية لسلامة القطاع المالي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية والهيئات
الفعالة التي يواصل سوق أبوظبي العالمي اتخاذها
التنظيمية العالمية ،مشيراً للخطوات
ّ
لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي وهيئة تنظيمية رائدة تطبق أفضل ممارسات حماية البيانات
في العالم.
وأضاف بأن فعاليات المؤتمر تسلط الضوء على آخر المستجدات العالمية في حماية أمن
البيانات ،وتستعرض أبرز التطورات والانجازات التي حققها سوق أبوظبي العالمي خلال الفترة
تعرف الحضور وشركاء السوق ومختلف الأطراف المعنية على
الماضية في هذا الصدد ،كما
ّ
الاجراءات الاضافية التي سيطبقها السوق لتعزيز خصوصية وحماية البيانات.
ويتحدث في المؤتمر عدد من أبرز خبراء حماية البيانات ،حيث يلقي ظاهر بن ظاهر المهيري،
الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل الكلمة الترحيبية ،ويقدم الحسين أنيس ،الكاتب العام للجنة
الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب الكلمة الرئيسة للمؤتمر .وتضم قائمة
المتحدثين كلاً من كارولين روبسون ،مدير خصوصية البيانات للمجموعة في الاتحاد للطيران،
ونك أوكونيل ،الشريك في مكتب "التميمي ومشاركوه" للمحاماة والاستشارات القانونية،
وتيم لاند من مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي ،حيث يتناول المتحدثون عدة
مواضيع تشمل أنظمة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ،ونظرة على واقع تطور حماية
البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي وسوق أبوظبي العالمي وغيرها من المواضيع
ذات الصلة.

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي أسس في ديسمبر الماضي مكتب حماية البيانات لتولي
مسؤولية تعزيز حماية البيانات في السوق ،والاحتفاظ بسجلات مراقبي البيانات ،وفرض
الالتزامات على وحدات التحكم بالبيانات وحماية حقوق الأفراد .كما عمل السوق مؤخراً على
تعديل لوائحه وقوانينه المتصلة بحماية البيانات لتعزيز فعاليتها وتماشيها مع المعايير
المطبقة عالمياً.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من
رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي
كمركز رائد للمال والأ عمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط،
وأفريقيا ،وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات
المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر
الصناديق السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على
النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،والابتكار المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة
عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد
قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في
أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة
إجمالية تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات
تجارية ،وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء
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