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االستعداد ملواجهة
التهديدات املستقبلية

لقد أحدث العرص الرقمي تغيريا جذريا يف جوانب حياتنا اليومية كافة
وحمل معه يف الوقت نفسه تهديدات عاملية جديدة تقتيض اعتماد نهج
شامل ملواجهتها.
وتغطي هذه التهديدات العاملية طائفة واسعة من الجرائم يزداد عددها
وتأثريها يف املجتمع يوما يعد يوم .ويمكن أن تأخذ هذه الجرائم شكل
حمالت للسطو عىل املعطيات والنظم الحاسوبية وانتحال الهوية
واالعتداء عىل نظم الخدمات املالية االلكرتونية أو تجهيزات بنية تحتية
حيوية واالحتيال عرب رسائل الربيد االلكرتوني وتطوير برمجيات خبيثة.
ويف الوقت الذي يكتيس فيه عمل أجهزة إنفاذ القانون أهمية بالغة يف
مواجهة مثل هذه املخاطر ،نعي أيضا أهمية إرشاك جميع الجهات
املعنية والسيما القائمون عىل قطاع التكنلوجيا لتعزيز األمن العاملي يف
هذه املجاالت.

ولضمان مزيد من الفعالية لجهودنا الرامية إىل مكافحة الجريمة
السيربية والتهديدات األخرى الناشئة ،يتعني علينا أن نعتمد عىل خربة
وقدرات البلدان األعضاء يف منظمتنا لخلق رشاكات اسرتاتيجية مع
الكيانات االقليمية والدولية والقطاع الخاص واألوساط االكاديمية يف
مجال البحوث واالبتكار.
وسرتكز وظيفتا البحوث واالبتكار التي سيضطلع بهما مجمّ ع اإلنرتبول
العاملي لالبتكار عىل دراسة التطورات التكنولوجية الجديدة بشكل
رئييس ،والكشف بشكل استباقي عن التهديدات املستقبلية ،وتعزيز
القدرات يف املجال السيربي من خالل برامج تدريب موحدة.
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ابتكار رائد يف مجال العمل الرشطي
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األنشطة املبتكرة
البحوث يف مجال التهديدات الناشئة

وضع آليات يف مجال التحقيقات

تعتزم اإلنرتبول القيام بدراسات معمقة يف مجال التهديدات الناشئة
الستقراء األساليب املستقبلية للجريمة السيربية وآثارها .وستعمل
أيضا عىل توحيد نتائج البحوث التي أجرتها معاهد البحوث واألوساط
األكاديمية ورشكات القطاع الخاص .وسيتوىل بذلك مجمع اإلنرتبول
العاملي لالبتكار مهمة تحديد آليات عمل جديدة وبحوث من شأنها
تعزيز االبتكار يف كيفية قيام أجهزة الرشطة بتحقيقاتها يف املجال
السيربي.

عىل ضوء البحوث املنجزة يف مجال التهديدات الناشئة وما تمخض
عنها من تصور ألفضل املمارسات ،ستعزز جهود البحوث واالبتكار
مشاريع التعاون والتنسيق البحثي بهدف بلورة حلول مبتكرة وآليات
تحقيق متطورة .ويسعى اإلنرتبول من خالل ذلك ،إىل تنمية القدرات
يف مجال التحقيق يف الجريمة الرقمية وتعزيز التعاون يف امليدان بني
جميع الجهات املعنية .وستستند جهود االبتكار عىل معلومات مستمدة
من مصادر مفتوحة وكذا الرشاكات االسرتاتيجية مع أطراف رائدة يف
مجال االبتكار.

وضع أفضل املمارسات يف مجال التحقيقات
ستؤدي هذه الوظيفة دورا أساسيا يف تعزيز اسرتاتيجية اإلنرتبول يف
مجايل البحوث واالبتكار مع الرتكيز عىل االبتكار الرقمي لخدمة أجهزة
إنفاذ القانون .وستعمل هذه االسرتاتيجية عىل تحفيز واستحداث
وتنسيق مشاريع البحوث املنجزة بالتعاون مع أطراف أخرى بهدف
تزويد أجهزة الرشطة بأفضل املمارسات يف مجال التحقيقات وإعدادها
ملواجهة االعتداءات السيربية يف املستقبل عىل أفضل وجه .وسيتوىل
مجمع اإلنرتبول العاملي لالبتكار بناء عىل ذلك تعميم أفضل املمارسات
التي وضعت بشكل استباقي يف مجال التحقيقات التقليدية أو السيربية
عىل البلدان األعضاء لتحصني آلياتها التحقيقية.
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