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 األدلة الجنائية ن عنمسؤوليلل 18الـ  الدولية الندوة
 

 2016 تشرين األول/أكتوبر 13-11 ليون )فرنسا(،
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 جدول األعمال

  

 

 

   2016 تشرين األول/أكتوبر 1 تاريخ النشر:

:األصلي النص باإلنكليزية   والفرنسيةباإلسبانية واإلنكليزية والعربية يُنشر:  النص العربي 
 



 األدلة الجنائية للمسؤولين عن 18الندوة الدولية الـ  
 جدول األعمال
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 2016تشرين األول/أكتوبر  11اليوم األول: 

 العنوان رقم البند الساعة
مجال األدلة 
 الجنائية المعني

 المنّسق التقني 

افتتاااا الوااوول وال بيااد با وااووب   1. 10.30 - 10.00
نوهااا الوااوول والتواعااا  الغار  ناان 

اإلجااااااااااارا ا  نعلوناااااااااااا   ااااااااااان  –
 ا لصقا و 

  Niamh Nic Daéid 
 رئيس اللجوة التوظيمية

 كلمة تربيد نن اجلهة ا ستضيفة  
 صورل مجا ية

 تيم نوريس  
 األنانة العانة لإلن بول

 Jan De Kinder   جلسة خمصصة لعلم اجلرمية  13.00 - 10.30

األساااااااااااالحة الواريااااااااااااة   .2 
 وآثارها

 & Erwin Mattijssen دايقة 25

Martin Baiker 
 ولووانعهو الشرطة العلمية، ه

    اس ابة و ر  ا لصقا   11.45 - 10.55

بقاياااااااااااااااا ال لقاااااااااااااااا    .3 
 الوارية

 Sebastien Charles دايقة 25
ا عهو الوطين لعلم اجلرمية 

(INCCبلجيكا ،) 
 

 José Almirall دايقة 25 ال ال  والزجاج  .4 
 (FIUجانعة فلوريوا الوولية )

 الواليا  ا تحول

 Kyra Lunstroot دايقة 25 األلياف  .5 

ا عهو الوطين لعلم اجلرمية 
(INCCبلجيكا ،) 

    الغوا   14.00 - 13.00

 Pavel Kolar دايقة 90  جلسة خمصصة للملصقا   14.30 - 13.00

جلسااااااااااااااااااة خمصصااااااااااااااااااة  و ااااااااااااااااااو    16.30 - 14.30
 ‘‘التقليو’’

 Max Houck / Paul Ludik دايقة 120 

/ Fernando Fernandes 
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 )تتمة( 2016تشرين األول/أكتوبر  11ل: اليوم األو 

 العنوان رقم البند الساعة
مجال األدلة 
 الجنائية المعني

 المنّسق التقني 

األدلااااااااة اجلوائيااااااااة االسااااااااتفادل ناااااااان  .6 
األبياااااااااا  النياااااااااة  تبياااااااااا   حلماياااااااااة
البيولوجيااااااة شااااا  البشاااااارية  العواصااااار

للمسا ول يف نكافحة االجتاار شا  
 ا شرو  باألبيا  النية

 Rob Ogden دايقة 35 

العا ياااااااااااااااة  ا شااااااااااااااااك  –التقلياااااااااااااااو  .7 
 واخلنا  احمللية

 Bobbie KK Cheung دايقة 35 

 

التحقيقاااا  يف  اااال التقلياااو  د ااام .8 
 التحلي  العلميب

 Bobbie Chris Palenik دايقة 35 

 

  مو  ا شارك  دايقة 15  نوااشة وأسئلة  

    للموووب  كوكتي بفلة    16.30-17.30
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 2016تشرين األول/أكتوبر  12اليوم الثاني: 
  

 العنوان رقم البند الساعة
مجال األدلة 
 الجنائية المعني

 المنّسق التقني 

 Nelson Santos   األدلة اجلوائية الكيميائية  11.30 - 09.00

التحقيقا  يف   .9 
 احلرائق

 Eric Stauffer دايقة 25
ة العلوم اجلوائية، جانع كلية

 (ESC-UNILلوزا  )
 سويسرا

 Doug Klapec دايقة 25 ا تفجرا   .10 
نكتد الكحول والتبغ 

واألسلحة الوارية وا تفجرا  
(ATFالواليا  ا تحول ،) 

 Jeffrey Comparin دايقة 25 ا خورا   .11 
إدارل نكافحة ا خورا  

(DEA)الواليا  ا تحول ، 
    صقا اس ابة و ر  ا ل  11.00 - 10.15

  ,Bobbie KK Cheung دايقة 25  لم السموم  .12 

GLHK  
ا و قة اإلدارية اخلاصة هلونغ 

 الص  كونغ،
 Max Houck / Paul دايقة 90  جلسة خمصصة  و و  اإلدارل  13.00 - 11.30

Speaker 
 Max Houck دايقة 25   آخر ا ستجوا  ا تعلقة باإلدارل .13 
 Paul Speaker دايقة FORESIGHT 20/20   25نشرو   .14 

 Jennifer Doleac دايقة 25   القيمة االجتما ية لألدلة اجلوائية 15. 

  مو  ا شارك  دايقة 15   نوااشة وأسئلة  

    الغوا   14.00 - 13.00

  Pavel Kolar دايقة 70  جلسة خمصصة للملصقا   14.10 - 13.00
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 )تتمة( 2016األول/أكتوبر  تشرين 12اليوم الثاني: 
  

 العنوان رقم البند الساعة
مجال األدلة 
 الجنائية المعني

 المنّسق التقني 

14.10 - 16.15 

0 

جلساااااااة خمصصاااااااة  و اااااااو  أباااااااو   
 التقويا 

 / Niamh Nic Daéid دايقة 90 

Shaun Mallinson 

اجليااااااااااا  ا قبااااااااااا  للبصااااااااااامة الوراثياااااااااااة  .16 
 والبصمة الوراثية السريعة

 John Butler ايقةد 40 

 Alice Isenberg دايقة 40  الت بيقا  البيون ية ا قبلة 17 

    اس ابة  15.55 - 15.30

  مو  ا شارك  دايقة 15  نوااشة وأسئلة  

 Fatou Bensouda دايقة 60  نواخلة رئيسية .18 17.15 - 16.15

 نو ية  انة أوىل
 احملكمة اجلوائية الوولية

 

    تتام أ مال اليوم الثايناخ  17.15
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 2016تشرين األول/أكتوبر  13اليوم الثالث: 
مجال األدلة  العنوان رقم البند الساعة

 المنّسق التقني  الجنائية المعني

 Peter Pfefferli   األدلة اإللك ونية  10.15 - 09.00

  Zeno Geradts دايقة 25 الفيويو  .19 
نعهو الشرطة العلمية، 

 وواهول
 Zeno Geradts دايقة 25 الصور  .20 

نعهو الشرطة العلمية، 
 هولووا

 Paul Reedy دايقة 25 األدلة الرامية  .21 
Consolidated Forensic 

Laboratory 
 الواليا  ا تحول

    اس ابة و ر  ا لصقا   11.00 - 10.15

جلسة خمصصة  و و  اجلرمية  ن  .22 12.35 - 11.00
 الوطوية

 Jan De Kinder / Paul دايقة 90 
Reedy 

تبادل األدلة اجلوائية ا تصلة   
بسما  البصمة الوراثية  ن احلوود 

 يف إطار نعاهول بروم
 Patrick Jeuniaux دايقة 45 

 Doris Eerhart دايقة 25  التفا   ا تسلس   
   مو  ا شارك  دايقة 20  نوااشة وأسئلة .23 

آخااااااااار ا ساااااااااتجوا   لااااااااا  صاااااااااعيو  .24 13.00 - 12.35
يف وباااااااوا  اإلن باااااااول ا تخصصاااااااة 

 األدلة اجلوائية

 األنانة العانة لإلن بول دايقة 25 اإلن بول

     الغوا   13.00-14.00

 Pavel Kolar دايقة 90  جلسة خمصصة للملصقا   14.30 - 13.00
 Dominique Saint-Dizier    لوم حتويو اهلوية  14.30-15.45

األدلاااااااااااااة ا تصااااااااااااالة   .25 
 ببصما  األصابع

  Christophe Champod دايقة 25
كلية العلوم اجلوائية، جانعة 

 (ESC-UNILلوزا  )
 سويسرا

 البيولوجيةاألدلة   .26 
 )البصمة الوراثية(

 Laurent Pene دايقة 25
ا عهو الوطين للشرطة العلمية 

(INPSفرنسا ،) 
األدلااااااااااااة ا تصاااااااااااالة   .27 

 بالوثائق
  Franck Partouche دايقة 25

نعهو البحاو  اجلوائياة التاابع 
(، IRCGNللاااااااااور  الاااااااااوطين )

 فرنسا
 انتخاب اللجوة التوظيمية ا قبلة .28 15.45-17.00

 نالبظا  ختانية
  Niamh Nic Daéid 

 


