في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حماية البيانات الشخصية

سوق أبوظبي العالمي يحصل على صفة مراقب في اللجنة
الاستشارية للاتفاقية 108
أبوظبي 11 ،يوليو  :2018حصل سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،على
صفة مراقب في "اللجنة الاستشارية للاتفاقية  "108المنبثقة عن منظمة "مجلس أوروبا" ،وذلك
خلال الاجتماع الأخير للجنة في يونيو الماضي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ،ليصبح السوق بذلك
أول هيئة تنظيمية عربية في الشرق الأوسط تحوز على هذه الصفة.
ويمثل سوق أبوظبي العالمي في "اللجنة الاستشارية للاتفاقية  "108سلطة التسجيل التابعة
للسوق ،وهي الجهة المعنية بتنظيم ممارسات تبادل المعلومات وحماية البيانات الشخصية في
السوق ،حيث تهدف "الاتفاقية  "108لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية،
كما تحدد عدة مبادئ لحماية ملفات التعاطي الآلي مع البيانات الشخصية ،والمعالجة الآلية
للبيانات الشخصية في القطاعين العام والخاص.
وتعد "الاتفاقية  "108المعاهدة العالمية الوحيدة الملزمة بحماية البيانات الشخصية على النطاق
العالمي ،وهي تضم أكثر من  50دولة عضوة وأكثر من  25دولة بصفة مراقب .وكانت الاتفاقية
قد اعتمدت مؤخراً عدة تعديلات لتحديث بنودها وتعزيز فاعليتها في التعامل مع تحديات
الخصوصية الناجمة عن التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات بما يدعم الالتزام بتنفيذ بنودها
ومستهدفاتها داخل الدول الأعضاء.
ويأتي حصول سوق أبوظبي العالمي على صفة مراقب في أعقاب حصول سلطة التسجيل التابعة
للسوق على عضوية الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية "جي بي إي إن" في مارس الماضي.
ويتيح منح السوق صفة المراقب في "اللجنة الاستشارية للاتفاقية  "108فرص المشاركة في
الاجتماعات الدورية للجنة ،والحوار مع الأعضاء الآخرين والمراقبين والخبراء من مختلف أنحاء العالم
حول المعايير الدولية المتصلة بقضايا مثل الذكاء الاصطناعي ،وتحليل البيانات الضخمة ،ومعالجة
البيانات الوراثية ،وممارسات الخصوصية في الانترنت وغيرها من القضايا ذات الصلة بحماية

البيانات الشخصية ،ومناقشة التوجهات المستجدة والتحديات الراهنة ،والمبادرات المعمول بها
حالياً لتعزيز خصوصية الأفراد.
وأكد ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ،بأن
التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات غيّرت بشكل كبير من طبيعة ممارسة الأعمال
التجارية ،كما فرضت ضرورة وجود متطلبات تنظيمية فعالة لحماية البيانات الشخصية للمتعاملين،
فرصة
مشيراً إلى أن حصول السوق على صفة مراقب في اللجنة الاستشارية للاتفاقية  108يعد
ً
مميزة للمشاركة في الاجتماعات الدولية للجنة ،وتعزيز التزام السوق لتطوير ممارسات مبتكرة
وأكثر فاعلية لحماية البيانات الشخصية والحفاظ على حقوق خصوصية الأفراد بما يرسخ مكانة
السوق وأبوظبي كمركز دولي رائد للأعمال.
وسيستفيد السوق من صفته كمراقب في "اللجنة الاستشارية للاتفاقية  "108من خلال تعزيز قدرة
سلطة التسجيل على رفع مستوى الوعي وضمان تطبيق أفضل ممارسات حماية البيانات ،كما
تساعد صفة المراقب في الترويج لمفهوم استخدام معيار عالمي لحماية البيانات الشخصية مثل
"الاتفاقية  "108لزيادة الاتساق والتماشي مع أطر العمل وممارسات الهيئات التنظيمية الأخرى.
وستقوم سلطة التسجيل ،المعنية بتنظيم حماية البيانات في السوق ،بالتنسيق مع اللجنة
الاستشارية لتسهيل عمليات الاتصال عبر الحدود ،والتعاون فيما يتصل بتبادل المعلومات،
والقوانين والأنظمة المعمول بها ،وأفضل الممارسات الإدارية.
يذكر أن نظام حماية البيانات المتبع في سوق أبوظبي العالمي يشكل عنصراً رئيساً في تعزيز
مكانة ونزاهة السوق كمركز مالي دولي ،كما يساهم تواصل السوق مع أبرز الهيئات الدولية
المعنية بحماية البيانات الشخصية مثل "اللجنة الاستشارية للاتفاقية  "108في دعم جهوده وترسيخ
موقعه كهيئة تنظيمية رائدة ضمن المجتمع الدولي لحماية البيانات والخصوصية.
 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 هاماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال
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 زيارة الموقع
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