
  البيانات الشخصية

  ‘فينود بوليل’    :االسم  
  1944يوليه / متوز31  :تاريخ امليالد  
  موريشيوسي    :اجلنسية  
  اإلنكليزية، والفرنسية، والكريولية    :اللغات  

  اخللفية العلمية

 يف الفقه القانوين، من جامعة أوكسفورد، باململكة املتحدة) مع مرتبة الشرف(بكالوريوس يف اآلداب  •

 .، بلندن‘إنر تمبِل’ة ممارسة مهنة احملاماة يف منح رخص •

 شهادة املاجستري يف القانون الفرنسي •

 . يف باريس، بفرنساءشهادة من املدرسة الوطنية للقضا •

  )احمللية والدولية(اخللفية املهنية 

  .كمة األمم املتحدة للمنازعاتانتخب كأول رئيس حمل  :2009يوليه /متوز  

    :الوقت احلاضر حىت – 2009مارس /آذار
  ويوجد مقر عمله يفحمكمة األمم املتحدة للمنازعاتقاضٍ منتخب يف 

  .نريويب

بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف ، كبري القضاة الدوليني    2009 – 2008  
  .كوسوفو

بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف قاضٍ دويل بفرع القضاء الدويل يف   2009 – 2002
  كوسوفو

عضو فريق من عشرة خرباء ساعدوا يف وضع النصوص النهائية ملدونات   2004
 القضاء اجلنائي املرتبط بالصراعات، –  ما بعد الصراعألوضاعمنوذجية 

  .برئاسة الربوفيسور وليام شاباس يف غاالواي، بأيرلندا

  .مستشار باحملكمة العليا ووزارة العدل يف كمبوديا  2001

  .لية احلقوق، جبامعة موريشيوسعميد ك  1991 إىل 1989

  عمل وكيل نيابة يف موريشيوس  1987 - 1972
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 موريشيوسيف مستشار بوزارة العدل،  •

 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبودياعمل مبكتب  •

 مارس العمل باحملاماة يف موريشيوس •

  احللقات الدراسية اليت حضرها

 يف االجتماع الدويل كمة األمم املتحدة للمنازعاتألقى البيان الرئيسي بشأن حم  2010
  .حملقِّقي األمم املتحدة، نريويب

التحقيق يف جرائم احلرب واحملاكمات املتعلقة ا ’املتكلم الضيف بشأن موضوع   2007 – 2005
، وهو مشروع ممول من االحتاد يف مركز عمليات السالم الدولية‘ يف كوسوفو

  .األورويب يف برلني والسويد

  .التحكيم التجاري الدويل، القاهرة، مصر  1996

  .التعاون القانوين، باريس، فرنسا  1990

  .املؤمتر القانوين اآلسيوي األفريقي، بانكوك، تايلند  1987

  .اجلرمية والعقاب، الواليات املتحدة األمريكية  1987

  .، هامبورغ، أملانيامم املتحدة املعين بالنقل البحري للبضائعمؤمتر األ   1978

 .شارك كمتكلم ضيف يف حلقات دراسية بشأن احلوكمة اجليدة والفساد •

  احملاضرات

 ألقاها على القضاة واملدعني ‘التحقيق يف جرائم احلرب واحملاكمات املتعلقة ا’حماضرات بشأن  •
 .2008وبية يف كوسوفو يف عام وأفراد الشرطة التابعني للبعثة األور

• ر بشأن قانون حقوق اإلنسان يف كمبودياحماض. 

• األدلة واإلجراءات اجلنائية،  –يف كلية احلقوق جبامعة موريشيوس ) لطالب احلقوق والشرطة(ر حماض
 .والقانون اجلنائي، وقانون حقوق اإلنسان، وقانون العمل، والقانون الدستوري

  املنشورات

 .ظام القضائي جلزر القمر أُعد من أجل سفارة الواليات املتحدة يف موريشيوستقرير عن الن •
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 2001 إلعداد تقارير عن مهنة ممارسة القانون يف كمبوديا يف عامي رابطة احملامني الدوليةمسته  •
 .2003و

مؤلف كتاب عن حقوق اإلنسان أُعد لكي يستخدم يف املدارس يف موريشيوس، وهو مشروع قامت  •
 .الواليات املتحدة برعايتهحكومة 

 .مؤلف كتاب عن اإلجراءات اجلنائية لكي تستخدمه الشرطة •

حقوق قانون الة األوروبية لكاتب مقال عن حقوق اإلنسان والدستور يف موريشيوس، نشر يف  •
 ).European Human Rights Law Review) (Sweet & Maxwell 1996(اإلنسان 

***  


