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ليةتطوير منظومة مكافحة الجرائم اإللكترونية في وزارة الداخ



سري للغاية

(جرائم تقنية المعلومات)الجرائم االلكترونية 

المعلوماتتقنيةجرائممكافحةشأنفي2012لسنة(5)رقماإلتحاديالقانون

واالحتيالوني،اإللكتراالبتزازاالختراق،:مثلالرتكابها،معلوماتتقنيةوسيلةاوأداةاستخداميتمالتيالجرائمهياإللكترونيةالجرائم.

االتحاديةالمعلوماتتقنيةجرائمنيابةوهيمتخصصةنيابةالعدلوزارةاستحدثت:

تحاديةاإلللنيابةوإحالتهالقيدهااإلتحاديالتحقيقإدارةإلىتحالاالتحادياإلختصاصضمنوتقعالدولةفيتسجلالتيالكترونيةالجرائم.

المطلوبينوضبطوالتحريبالبحثاإلتحاديالتحقيقإدارةالنيابةتكلفااللكترونيةالجرائمقضايابعضفي.

اإلتحاديالتحقيقإدارةعبرتمرالنيابةقرارات

منكلوادوارالتشابةأوجه:

الجريمة،لكشفاألدلةوجمعالواردةوالمعلوماتالحقائقدراسة:الجنائيالتحقيق–

.الخصوصبهذاالعامةالنيابةمعوالتنسيقواإلحالة

:االلكترونيوالتحريالبحث–

بهمشتبهشخصاومعلومةالىالتوصلاووجودعلىبناءالعمل•

الجرائممرتكبيعنوالتحريالبحث•

الحقيقةالىالموصلةواإلستدالالتالمعلوماتجمع•

:اإللكترونيةاألدلةمختبر–

oمعلوماتتقنيةأداةوجودعلىبناءالعمل

oالنتائجوعرضاألدلةوفحصوتحليلاستخراج

oومرتكبهابالجريمةالنتائجربط
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المستقبلإستشراف

0-3
سنوات

3-5
سنوات

الجرائم المرتبطة بوسائل النقل

تيالءلالسالقيادةذاتيةواحدةسيارةقرصنة

صشخاختطاف،بعدعنبالتحكمعليها

وحتى؛الركابوقتلطائرةتحطيمما،

بعد؛نعبالتحكمالهدفالىقنبلةتوصيل

السياراتفيروسات

الجرائم المالية والعملة الوهمية 

للتحويالوهميةالعمالتتستخدم
؛بي  ناألموال اتوحدقرصنةالمجرمي  
والمحافظالوهميةالعمالتتخزين
الرقمية

وسائل التواصل االجتماعي وتشويه الحقائق

نظاماستخدامأوالمزيفةالروبوتيةاألخباراختالق

اريروالتقالكاذبةاألخبارلنشراالصطناعيالذكاء

التيالمدمجةأاللعابالفوضى؛لخلقوغيرها

أوسهمأنفبإيذاءالالعبونيقومحيثالواقعتحاكي
.رتقديعلىالحصولأونقاطلتسجيلاآلخرين

الجرائم المرتبطة بالتعليم

مناصطناعيذكاءأداةشراء

فيللمساعدةالسوداءالسوق

التمارينوحلالغش
واالمتحانات

الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء

اق بشبكةالمتصلةاألجهزةاختر

نت ناإلنتر  
 
لكف ن)مت   نتعت  (األشياءإنتر

بيلسفعىلقتلكأونعليكللتجسس

.نومكأثناءالفرنإشعال:المثال

الواقع االفتراضي والواقع 
المعزز

نظاراتأوسماعاتاختراق

واقعالبتكنولوجيايعمللشخص

المعززالواقعأواالفتراضي
.يشاهدهماعلىللتجسس

الجرائم المرتبطة بالصحة

البيومتريةالبياناتسرقة

اقاخترالمستشفيات؛لمرضى

عقبتوأجهزةالصحيةالتطبيقات
البدنيةاللياقة

قبل ترجمة وإعداد إدارة االستراتيجية والمست: جرائم المستقبل

Source: Futurist Speaker - Thomas Frey - 60 Crimes that Don’t Exist Today , QuantumRun – Future of Crime
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لدولةالوضع الحالي لنشاط مكافحة الجرائم االلكترونية في ا

الداخليةوزارة

حاديةاإلتالجنائيةللشرطةالعامةاإلدارة/اإلتحاديالتحقيقإدارة–المعلوماتتقنيةجرائمفرع

أبوظبيلشرطةالعامةالقيادة

الجنائيةوالتحقيقاتالتحرياتمديرية/(إدارةمستوى)الجنائياإللكترونيةلألدلةاإلماراتمركز

الجنائيةوالتحقيقاتالتحرياتمديرية/الجنائيالبحثإدارة–اإللكترونيةالجرائممكافحةقسم

دبيلشرطةالعامةالقيادة

الجنائيةوالمباحثللتحرياتالعامةاإلدارة/اإللكترونيةالمباحثإدارة

الجنائيةلألدلةالعامةاإلدارة/اإللكترونيةاألدلةإدارة

(الفجيرة–الخيمةراس–القيوينأم–عجمان–الشارقة)للشرطةالعامةالقيادات

الجنائيةوالمباحثالتحرياتإدارة/المنظمةالجرائمقسم–التقنيةالجرائمفرع
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شرطةللالتابعاملعلوماتتقنيةجرائمعملياتمركز
(AFP)اإلستراليةاإلتحادية

رونيةااللكتالجرائمعنلإلبالغاالستراليةالشبكة
(ACORN)اإلختصاصلجهةوإحالتها

رائمالجفياإللكترونيوالتحقيقوالتحري البحث
واملعقدةاملقلقةااللكترونية

املحليةالجهاتمعاملعلوماتوتبادلالتنسيق
والدوليةواإلقليمية

 رفرادواال للمؤسساتوالتوعيةالوقايةفيرئيس يدور

اديةاالتحالحكوميةوالجهاتاملؤسساتضدالجرائم
الجريمةمناستراليامصالححماية 

 
 وخار داخليا

 
جيا

الدوليةاالرتباطات

ف
شرا

إل
ق ا

طا
ن

ي
حل

الم

(واليةالحسب)املحليالجنائيالقانون ضمنالجرائم
ليةاملحالحكوميةوالجهاتاملؤسساتضدالجرائم
راداالرفضداإللكترونيةالجرائمكلفيالتحقيق

املحليالنطاقضمنواملؤسساتوالشركات

قيقاتالتحملكتبالتابعااللكترونيةالجرائمقطاع
(FBI)اإلتحادية

االنترنتجرائمشكاوي مركز(I3C)الجرائمعنلإلبالغ
االختصاصلجهةواحالتهاااللكترونية

مننيااللكترو الهجومفيوالتحقيقوالتحري البحث
واإلرهابيينالخارجيينواألعداءاملجرمينقبل

املواطنينو الشركاتتستهدفالتيالجرائمفيالتحقيق
األطفالضدوالجرائماألمريكيين،

 رفرادواال للمؤسساتوالتوعيةالوقايةفيرئيس يدور

الوطنيةاملصالححماية 
 
 داخليا

 
وخارجيا

األجهزةاختراق:للمكتبالرئيسيةاألولويات
الفديةورفيروساتوالشبكات،

الدوليةاالرتباطات

(واليةالحسب)املحليالجنائيالقانون ضمنالجرائم
لتشمالتياإللكترونيةالجرائمفيالتحقيق

الخدمةوتعطيلالبياناتوسرقةاالختراقات
الجنائيالقانون ضمنتقعالتيااللكترونيواالحتيال

مةالعالإلدارةالتابعاملعلوماتتقنيةجرائمرفرع
اإلتحاديةالجنائيةللشرطة

القوانينتطويرمتابعة
الدوليةاالتفاقياتمتابعة
تقنيةجرائمعنومعلوماتبياناتقاعدةبناء

املعلومات

قياداتالبينالدوليةالقضايايخصرفيماالتنسيق
الدوليةوالجهاتللشرطةالعامة

القانون ضمناملجرمةاألرفعال
كترونيةاإللالجرائمكلفيوالتحقيقوالتحري البحث

ادةللقيالواردةواملؤسساتوالشركاتاالرفرادضد
للشرطةالعامة

كوريةالالوطنيةللشرطةالتابعاإللكترونيالقطاع:
،االلكترونياألمن:إداراتثالثمنمكونةعامةإدارة

كترونيةاإللواألدلةاإللكترونية،والتحقيقاتاملباحث

ونيةاإللكترالجرائمفيوالتحقيقوالتحري البحث
اإللكترونيواإلرهابواملعقدةاملقلقة

اإللكترونياألمنجوانبجميععلىالتركيز
تطويرجرائموضبطالوقايةعلىتركزخدماتتقديم

االلكترونيالتحقيق
لدوليةوااملحليةالجهاتمعوالتنسيقالتعاون تعزيز
والخاصةالحكوميةالقطاعاتمعالتعاون تطوير

 الدولةمستوى علىاإللكترونيلألمناالشملاملنظور
وضبطهااإللكترونيةالتهديداتمنالوقاية
الشراكاتوتعزيزالسياساتوضع

كوريامستوى علىمحليةشرطةوكالة18توجد
حثالبفيمتخصصةوحدةتوجدشرطةوكالةكلفي

حدةوو االلكترونيةالجرائمفيوالتحقيقوالتحري 
اإللكترونيةاألدلةفيأخرى 

اإلشرافقطاعضمنمكانياختصاص
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داخليةالتحديات التي تواجه نشاط مكافحة الجرائم اإللكترونية في وزارة ال

األمنيةلألجهزةمستمرةتحدياتخلقالحياةنواحيجميعفيالتقنيالتحول.

هومامعناسبيتالالداخليةوزارةفيااللكترونيةالجرائممكافحةلنشاطالتنظيميوالمستوىواالختصاصاتالمهام

.للشرطةالعامةالقياداتفيموجود

الدولةيفااللكترونيةالجرائممكافحةنشاطعلىتشرفعاليةتقنيةإمكانياتذاتمركزيةاتحاديةجهةوجودعدم.

المؤهلالبشريالكادرقلة.

االلكترونيةالجرائمتشكلهاالتيالمستمرةالتحدياتمعتتناسبإلكترونيوتحريوبحثتحليلبرامجوجودعدم.

6



سري للغاية

لكترونيالتحديات التقنية في عملية البحث والتحري اإل

مواقع 

مختلفة

لغات 

مختلفة

الوقت

تحديد 

المواقع

إخفاء 

الهوية

اثبات 

االحتفاظ الجريمة

بالبيانات

الربط بين 

الحسابات

معلومات 

كثيرة

التقارير 

التحليلية

التشفيردقة المعلومات
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الداخليةوزارةفيمتخصصةإدارة
(إمارات5)للشرطةالعامةللقياداتتابعةمتخصصةأرفرع

الجرائممكارفحةأنشطةكلعلىاملباشراإلشراف
الدولةفياإللكترونية

ترونيةاإللكالجرائمجميعفياإللكترونيوالتحري البحث
جميعىعلوالواجباتاملهاموتوزيعوتحديدالجرائمتصنيف

.الدولةفياملختصةالوحدات
املختصةالجهاتمعالتنسيق 

 
 محليا

 
 ودو واقليميا

 
ليا

املعلوماتتقنيةجرائمعنبياناتقاعدةبناء
األمنيةوالنشراتالتقاريروإصدارالبياناتتحليل
تفاقياتاالومتابعةالصلةذاتالقوانينتطويرفياملشاركة

الدولية

األنشطةجميععلىكاملإشراف
املتورفرةاإلمكانياتجميعمعررفة
الجرائموتصنيفاملهامتوزيع
اإلجراءاتتوحيد

واملهامالقراراتمركزية
األحداثومواجهةالقراراتإتخاذفيالبطء
األنشطةجميعتنفيذمتابعةصعوبة
كثيرةميدانيةتحديات
املحليةالقضايامتابعةصعوبة
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نشاط تنسيقينشاط مشتركنشاط مركزي

الداخليةوزارةفيمتخصصةإدارة
(إمارات5)للشرطةالعامةللقياداتتابعةمتخصصةأقسام

الداخليةوزارةفيمتخصصقسم
(إمارات5)للشرطةالعامةللقياداتتابعةمتخصصةأقسام

ولةالدفياإللكترونيةالجرائممكارفحةأنشطةعلىاإلشراف
للشرطةالعامةالقياداتمعبالتنسيق

والهامةوالعابرةالدوليةالجرائمفياإللكترونيوالتحري البحث
ل مجهو ضدتقيدالتيوالجرائماإلجراميةوالظواهرواملعقدة

مةالهاللقضاياالقياداتمعاملشتركةالعملرفرق تشكيل
املختصةالجهاتمعالتنسيق 

 
 محليا

 
 واقليميا

 
ودوليا

املعلوماتتقنيةجرائمعنبياناتقاعدةبناء
األمنيةوالنشراتالتقاريروإصدارالبياناتتحليل
اقياتاالتفومتابعةالصلةذاتالقوانينتطويرفياملشاركة

الدولية

أنشطةبخصوصللشرطةالعامةالقياداتمعالتنسيق
الدولةفياإللكترونيةالجرائممكارفحة

االقضايبخصوصللشرطةالعامةالقياداتمعالتنسيق
والخارجيةالداخليةالجهاتمنالواردة

اإلتحاديةاملعلوماتتقنيةجرائمنيابةمعالتنسيق
املختصةالجهاتمعالتنسيق 

 
 محليا

 
 ودوليواقليميا

 
ا

املعلوماتتقنيةجرائمعنبياناتقاعدةبناء

تالسياساووضعالقراراتإتخاذفيالقياداتمعاملشاركة
الشرطيةالقياداتمعبالتنسيقالرئيسيةاألنشطةعلىإشراف
اإلجراميةوالظواهروالدوليةالهامةالجرائمعلىالتركيز
واملهامواإلختصاصاتاألولوياتحسبالجهودتوزيع
الرئيسيةاألنشطةتنفيذمتابعةسهولة
العملرفرق تشكيل
الحاجةعندللقياداتالدعمتقديم

رفيهاقالتحقيتمالتياإللكترونيةالجرائمجميعمعررفةعدم
للشرطةالعامةالقياداتقبلمن

وخارجيداخليتنسيقيعمل

الجرائمنشاطفيوالعملوآلياتالسياساتإختالف
اإللكترونية

األحداثومواجهةالقراراتإتخاذفيالبطء

ليةأهمية تحديد مستوى نشاط مكافحة الجرائم اإللكترونية في وزارة الداخ
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تحاديالمهام الرئيسية المقترحة لمركز مكافحة الجرائم اإللكترونية اإل

ةاملهام الرئيسي

لىعاملعلوماتوتبادلوالتعاون التنسيق
الدوليةو واالقليميةاملحليةاملستوياتجميع

صةاملختالعملرفرق فيالفعالةاملشاركة
العملوورشواملؤتمراتواإلجتماعات

االلكترونيةالجرائمبمكارفحةاملعنية

ارجوخداخلمنواملعلوماتالبالغاتتلقي
الدولة

البالغاتبخصوصالالزمإجراء
لجهاتاحالتهااوالواردةواملعلومات
االختصاص

عناملعلوماتوجمعوالتحري البحث
االنترنتفياألطفالضدالجرائم

بمهاماملختصةالجهاتمعالتنسيق
ةالتوعيونشرالدولةفيالطفلحماية

لوماتالبحث والتحري االلكتروني وجمع املع
رصد الجرائم
جمع املعلومات عن املطلوبين

تلقي البالغات واملعلوماتالتنسيق والتعاون 

الدوريات اإللكترونيةرصد الجرائم ضد األطفال على االنترنت

نيةتحليل البيانات اإللكترو 

الجرائمعنبياناتقاعدةبناء
كابهاارتوأساليبوانواعهاااللكترونية

تقبلاملسواستشرافالبياناتتحليل
إستباقيةأمنيةتقاريرإصدار
التوعيةنشرفياملشاركة
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ةأدوات تقنية لرصد وجمع وتحليل وعرض البيانات اإللكتروني

نمالحقة وضبط املطلوبي Deepfakeالتعرف على تحديد مكان الحدث

ينالتدقيق على املوظف

ضبط املمنوعات

معرفة مرتكب الجريمة

معرفة الضحية

منع ارتكاب جريمة

الرصد االلكتروني

ملف معلومات

رصد وجمع وتحليل وعرض البيانات
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التوصيات

الداخليةوزارةمستوى علىاإللكترونيةالجرائممكارفحةملنظومةاملشتركالنشاطإعتماد.

املنظومةلتفعيلواملاديةالبشريةاإلحتياجاتوتحديدلدراسةللماليةالعامةواإلدارةالبشريةللمواردالعامةاإلدارةتكليف.

املشتركةوالخدماتاملشاريعإدارةمكتبقبلمنويتابعكمشروعاملنظومةإعتماد.
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شكراً سموكم
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المالحق
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إحصائيات الجرائم االلكترونية على مستوى الدولة
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2019 2018 2017 الجهة

مجهول معلوم عدد البالغات مجهول معلوم عدد البالغات مجهول معلوم عدد البالغات

541 989 1530 280 925 1205 255 576 831 أبوظبي

12 443 455 23 438 461 47 411 458 دبي

35 235 270 42 177 219 50 204 254 الشارقة

3 10 13 1 14 15 1 8 9 عجمان

3 8 11 7 11 18 9 12 21 أم القيوين

30 63 93 6 72 78 6 38 44 راس الخيمة

10 61 71 7 49 56 16 53 69 الفجيرة

1 28 29 2 25 27 0 14 14
الشرطة 

اإلتحادية

635 1837 2472 368 1711 2079 384 1316 1700 المجموع



سري للغاية

رائم مقارنة معدل التغير في الجرائم المقلقة والج

اإللكترونية في آخر ثالث سنوات
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مبادرة تطوير منظومة مكافحة الجرائم اإللكترونية في وزارة الداخلية

لة الحالية تهدف لتطوير  منظومة مكافحة الجرائم اإللكترونية على مستوى وزارة الداخلية لتتالئم مع متطلبات المرح
.والمستقبلية لوزارة الداخلية بشكل خاص ودولة اإلمارات بشكل عام

%25

نسبة اإلنجاز

األنشطةالمبادرة إسم
تاريخ بدء 

النشاط

2021-2017المستهدف السنوي 

201720182019

ة تطوير منظومة مكافح

ي الجرائم اإللكترونية ف

وزارة الداخلية

100%3/1/2017تشكيل الفريق وتوزيع المهام والواجبات

100%1/4/2017دراسة الوضع الحالي

100%1/5/2017ةعلى تجارب الدول المتقدمواإلطالعالمقارنات المعيارية 

100%1/1/2018رفع المقترح التطويري إلى الجهات المختصة

20%50%30/1/2018المقترح التطويريإعتمادمتابعة 

20%1/7/2018اختيار وتعيين كادر بشري متخصص

1/8/2018توفير معدات وأجهزة وبرامج

10%10%1/10/2018تدريب وتأهيل كادر بشري متخصص

20%10%30/10/2018واإلختصاصاتتفعيل المهام 

10%1/1/2019بناء الشراكات

1/1/2019وضع مؤشرات األداء الرئيسية وقياسها

1/1/2019آلية مراجعة المؤشرات ودراسة المعوقات

1/1/2019معالجة فرص التحسين

عالم بال حدود جغرافية

:المبادرةمنالرئيسيةالمنافع

(متخصصإتحاديمركز)الداخليةوزارةقدراتتطوير
اإللكترونيةالجريمةوخفضمكافحة
التحدياتومواجهةالمستقبلإستشراف
المجتمعيةالتوعية
وتحليلهاالمعلوماتمناإلستفادة
دوليةوالواإلقليميةالمحليةالجهاتمعالتنسيقتعزيز

العالقةذات



سري للغاية

ةآلية تعامل املركز مع الجرائم اإللكتروني

مركز مكافحة 

الجرائم 

االلكترونية المعلومالمجهول

عملية التنسيق 

والمتابعة

إمارة وحدة أكثر من إمارة

البحث 

والتحري

التنسيق

والمتابعة

تشكيل

فريق

البحث والتحري
التنسيق األمني

هيئة تنظيم اتصاالت

الشركات الخاصة

تقرير بحث 

وتحري

التنسيق

والمتابعة

اإلحالة لجهة 

االختصاص
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سري للغاية

الشركاء الداخليين

في الوزارة اإلدارات املعنية في وزارة الداخلية

مكتب الشؤون الدولية
ل االنتربو –إدارة الشرطة الجنائية الدولية 

إدارة التنسيق األمني

القيادات العامة للشرطة
إدارات التحريات واملباحث الجنائية

املجلس األعلى لألمن الوطني
جهاز أمن الدولة

القوات املسلحة

وزارة الخارجية
وزارة التربية والتعليم

هيئة تنظيم االتصاالت

–منظمة الشرطة الدولية 

االنتربول 
اليوروبول 

مكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات والجريمة
جهاز الشرطة الخليجية

اسيانبول 

شركات االنترنت الخاصة

الشركاء

ن الشركاء المحليي

في الدولة

الشركاء الدوليين
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