
 

 

  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[

دي سفارة مجهورية موريشيوس حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية 
‘ فينود بوليل’ هذه الرسالة سعادة القاضي مبوجبوتتشرف بأن تبلغها بأن حكومة مجهورية موريشيوس ترشح 

ية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول النتخابه كقاضٍ باحملكمة اجلنائكمرشح 
  . يف نيويورك2011ديسبمرب / كانون األول21 إىل 12األطراف اليت ستعقد يف الفترة من 

 من 36من املادة ‘ 2’) أ (4و) أ (4ومرفق طيه البيان التفصيلي املصاحب، الذي أُعد طبقاً للفقرتني 
 من املادة 3 جبميع املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة ‘فينود بوليل’القاضي ويفي . ساسينظام روما األ
  .املذكورة آنفاً

 بعد أن 1988قد عين قاضياً يف احملكمة العليا ملوريشيوس يف عام ‘ فينود بوليل’وكان سعادة القاضي 
وعمل أيضاً . ليا ووزارة العدل يف كمبودياوعمل مستشاراً باحملكمة الع. عمل وكيل نيابة طوال سنوات عديدة

بفرع القضاء الدويل يف بعثة وعمل قاضياً . مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديامع مكتب 
، عني يف 2008ويف عام . 2009 إىل عام 2002 يف الفترة من عام األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

وهو يعمل يف . 2009فرباير / يف هذه البعثة وظل يعمل ذه الصفة حىت شباطالدولينيكبري القضاة منصب 
وقد ألقى . 2009مارس / يف نريويب منذ آذاريف حمكمة األمم املتحدة للمنازعاتالوقت احلاضر قاضياً 

بعني القضاة واملدعني وأفراد الشرطة التاعلى ‘ ملتعلقة االتحقيق يف جرائم احلرب واحملاكمات ا’حماضرات بشأن 
  . إلعداد تقارير عن مهنة ممارسة القانون يف كمبوديارابطة احملامني الدوليةمسته للبعثة األوروبية يف كوسوفو، و

ميتلك مجيع الكفاءات واخلربات ‘ فينود بوليل’وحكومة مجهورية موريشيوس مقتنعة بأن سعادة القاضي 
وهو أيضاً مشهود له بإسهامه .  روما األساسي يف ميدان القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائيةاليت يتطلبها نظام

  .املرموق يف ميدان القانون الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وحقوق اإلنسان

إلدراجه يف القائمة رشح وهو م ،دون غريها اجلنسية املوريشيوسية ‘فينود بوليل’ سعادة القاضي حيملو
باإلنكليزية ( وترفق طيه سريته الذاتية .نظام روما األساسي من 36 من املادة 5 الفقرة املنصوص عليها يف" ألف"

  .والبيان املصاحب للطلب واملستندات األخرى الداعمه له) والفرنسية

فريقي يف آخر مؤمتر قمة عقده يف بالتأييد من االحتاد األ‘ فينود بوليل’وقد حظي ترشيح سعادة القاضي 
  .2011يوليه / متوز1يونيه إىل / حزيران30بغينيا االستوائية يف الفترة من ‘ ماالبو’
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