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رادار االبتكار

السياق  

رادار االبتكار الذي يعتزم اإلنتربول استحداثه هو منصة إلكترونية مقترحة كمصدر مرجعي 
موثوق للمعلومات واألسئلة وتبادل اآلراء بين األقران بشأن استخدام أجهزة إنفاذ القانون ألدوات 
التكنولوجيا الجديدة، والحلول المبتكرة لمكافحة ما تطرحه الجريمة الناشئة من تهديدات.

وستتيح هذه المنصة عند بدء اشتغالها اطالع األجهزة والشركات يف العالم أجمع على تفاصيل 
المشاريع الجارية المتصلة باالبتكار، والحّد من ازدواج الجهود، وتوثيق التعاون. وسيسهم 
تعميم المعلومات وأفضل الممارسات والبحوث واألنباء واألنشطة الجارية وغيرها يف دعم 
الجهود المبذولة عالميا للتأكد من أن أجهزة إنفاذ القانون هي أفضل استعدادا لالستفادة 

من أدوات التكنولوجيا الجديدة والتصدي للتحديات القائمة.

ويتمثل الهدف النهايئ يف سد ثغرة المعارف بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق 
باستخدام هذه األدوات وانعدام التواصل بين هذه األجهزة والقطاع الخاص والهيئات األكاديمية.



الخصائص الرئيسية

مكتبة رادار االبتكار - تعطي المكتبة المستخدمين لمحة عامة عن 
جميع محتويات هذه المنصة مثل:

معلومات عن أدوات التكنولوجيا الجديدة وفائدتها ألجهزة إنفاذ 	 
القانون؛

سائر االبتكارات غير التكنولوجية يف العمل الشرطي؛	 

الربط بين األدوات المبتكرة وبين مشاريع إنفاذ القانون المتصلة 	 
بها؛

مقاالت أعدها خبراء وغيرهم من رّواد الفكر.	 

المشاريع - سيكون بوسع أجهزة إنفاذ القانون التي تعمل على تنفيذ 
مشاريع محددة تعميم المعلومات المتصلة بهذه المشاريع على 
شركاء محتملين من سائر األجهزة والهيئات األكاديمية والمجموعات 
الفكرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. ويمكن أن تتمحور هذه 
المشاريع حول أدوات التكنولوجيا الجديدة )مثل الطائرات المسّيرة، 
والذكاء االصطناعي، والشبكة الخفية، والعمالت المشّفرة( أو سائر 
مجاالت العمل الشرطي )مثل إدارة الشرطة، والعمل الشرطي 
المجتمعي، وبحوث ’المختبرات الحّية‘(. والهدف هو تشجيع وتسهيل 

التعاون بين جهات معنية وأجهزة وبلدان ومناطق محتملة. 

مجتمعات الرادار - وهي عبارة عن مجموعات مغلقة ُتستحدث لتبادل 
ومناقشة مواضيع محددة بشأن االبتكار واستخدام أدوات التكنولوجيا 
الجديدة. ويمكن فتح باب المشاركة فيها أمام المستخدمين من جميع 
الخلفيات أو حصرها بأفراد أجهزة إنفاذ القانون عند االقتضاء، وذلك 
ألسباب أمنية أو سرية. وسيكون بوسع مستخدمي هذه المنصة 
رؤية جميع المجتمعات المشاركة والتماس االنضمام إىل تلك التي 

تتواءم مع مصالحهم واحتياجاتهم.

صفحة استقبال شخصية - توفَّر للمستخدمين صفحة استقبال 
شخصية ُيَعّد محتواها استنادا إىل معلوماتهم واهتماماتهم لتكون 
كثر فائدة وتكيفا مع هذه االهتمامات. وُتعرَض على هذه  تجربتهم أ
الصفحة أنباء ومقاالت ومشاريع وأحداث وأشخاص ومجتمعات شتى.

مقاالت وأفكار ريادية - ُتحّدث باستمرار المقاالت واألفكار الريادية 
المتعلقة باالبتكار واستخدام أدوات التكنولوجيا الجديدة المحرَّرة بقلم 

كاديميين وخبراء مختصين. أ

المنتدى - سيكون بوسع المستخدمين إطالق مواضيع للنقاش وطرح 
األسئلة وتلّقي اإلجابات عليها من سائر المستخدمين، ما يكسبهم 

معارف دقيقة من مختلف اآلراء المتاحة على المنصة.
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