
  بيان باملؤهالت

  

 من قرار مجعية 6 من نظام روما األساسي والفقرة 36من املادة ) أ (4بيان تفصيلي مقدم وفقاً للفقرة   
  . املتعلق بإجراءت ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةICC-ASP/3/RES.6الدول األطراف 

كمرشح ‘ فينود بوليل’ة القاضي  هذه املذكرة سعادمبوجبوترشح حكومة مجهورية موريشيوس   
النتخابه كقاضٍ باحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول 

  . يف نيويورك2011ديسبمرب / كانون األول21 إىل 12 يف الفترة من  اليت ستعقداألطراف

حكام وفقاً ألذاتية هنا باإلنكليزية والفرنسية، يقدم ، املرفقة سريته ال‘فينود بوليل’وترشيح القاضي   
اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام  : "، أي وفقاً لـ من نظام روما األساسي36من املادة ‘ 2’) أ (4الفقرة 

  ."األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة

كفاءة ثابتة "تضم املرشحني الذين لديهم  اليت "ألف"لقائمة اإلدراجه يف ‘ فينود بوليل’ح القاضي يرشو  
يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أو 

ظام  من الن36 من املادة 5والفقرة ‘ 1’) ب (3انظر الفقرة " (بصفة مماثلة أخرى، يف جمال الدعاوى اجلنائية
  ).األساسي للمحكمة

جبميع الشروط املتعلقة باخلربة واألقدمية املطلوبة للتعيني يف أعلى املناصب ‘ فينود بوليل’ويفي القاضي   
  . من النظام األساسي للمحكمة36من املادة ) أ (3القضائية، كما تنص على ذلك الفقرة 

أن تكون لديه املؤهالت البديلة " ألف"قائمة ورغم أنه من غري املطلوب يف املرشح املؤهل لإلدراج يف ال  
خربة واسعة على النحو لديه لديه الكفاءة و‘ فينود بوليل’، فإن القاضي "باء"املطلوبة لإلدراج يف القائمة 

  ".باء"مما يؤهله أيضاً لإلدراج يف القائمة ‘ 2’) ب) (3 (36املطلوب مبوجب املادة 

 أكثر من أربعني عاماً ولديه خربة واسعة يف ممارسة القانون سجل مهين ميتد‘ فينود بوليل’وللقاضي   
وكذلك يف  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، كمحامٍ وكمدعٍمع كذلك كقاضٍ يف موريشيوس و

تدريس القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، واإلجراءات املتعلقة باألدلة، وحقوق اإلنسان، والقانون 
  .العمللدستوري واإلداري، وقانون ا

ويوجد مقر عمله يف  حمكمة األمم املتحدة للمنازعاتحالياً قاضياً يف ‘ فينود بوليل’ويعمل القاضي   
وقد عمل كأول رئيس هلذه احملكمة اليت بادرت بواحد من أكرب إصالحات النظام القضائي داخل األمم . نريويب

وتتمثل واجباته يف التعامل . 2010يونيه / حزيران30 حىت 2009 يوليه/ متوز1املتحدة، وذلك يف الفترة من 



 

 

2 

وتتصل هذه املنازعات بعقود العمل، مبا يف . مع مجيع املنازعات اليت تنشأ بني موظفي األمم املتحدة واألمني العام
، واملسائل التأديبية، واملسائل املالية،  بعقد عمليتعلقبوقف إجراء إداري اليت تصدر  األوامر الؤقتة ذلك

ض هذا ر وعكمة األمم املتحدة للمنازعاتحملوظل يعمل أيضاً عن قرب يف صياغة النظام الداخلي . والوساطة
  .وقد اعتمد هذا النظام الداخلي دون أي تعديل. النظام يف اللجنة السادسة للجمعية العامة من أجل املوافقة عليه

قاضياً دولياً مع بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو يف الفترة من عام ‘ فينود بوليل’اضي وقد عمل الق  
، شغل منصب 2009فرباير / إىل اية البعثة يف شباط2008ويف الفترة من عام . 2009 إىل عام 2002

ألمم املتحدة إىل البعثة  وكان مسؤوالً عن االنتقال السلس من القضاء الدويل التابع ل باإلنابةكبري القضاة الدوليني
القضايا اجلنائية البارزة تنطوي على حاالت قتل عرقي وقام أثناء فترة واليته بالتحقيق يف عدد من . األوروبية

 كثري من هذه وكان.  وبترأس النظر يف هذا القضاياوجرائم حرب واجتار بالبشر وإرهاب وجرائم اقتصادية
خربة واسعة يف ‘ فينود بوليل’ واكتسب القاضي ،ية الشهود والضحايا على عنصر من عناصر محا ينطويالقضايا

، وإقرار لوائح االاموتعامل أيضاً مع مسائل سابقة للمحاكمة مثل االحتجاز، . التعامل مع هذه املسألة احلساسة
  .واملساعدة القانونية الدولية مبا فيها طلبات تسليم األشخاص املشتبه يف أم جناة

 إىل 2001مارس /كان موجهاً قضائياً يف الفترة من آذار‘ فينود بوليل’ أن القاضي ونظراً إىل  
 يف مكتب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا، فإنه كان مستشاراً 2002أبريل /نيسان

 مواد تدريبية، وعمل بشأن للقضاة واملدعني التابعني للمحكمة العليا وقام بتدريب القضاة وكتبة احملاكم وبإعداد
 تطبيق حقوق اإلنسان يف نظام القضاء اجلنائيب املسائل املتعلقةوتناول . إجراء إصالحات قانونية وقضائية
  .احملكمة اخلاصة حملاكمة اخلمري احلمروباحملكمة اجلنائية الدولية ومبركز 

 وبصفته 1987و 1972 يا بني عام، بصفته وكيل نيابة يف الفترة م‘فينود بوليل’وقام أيضاً القاضي   
، بتناول عدد من القضايا اجلنائية 1998 و1988قاضياً يف احملكمة العليا يف موريشيوس فيما بني عامي 

  .البارزة

 بتدريس القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية لطالب احلقوق والشرطة يف ‘فينود بوليل ’وقام القاضي  
وهو حيمل حصرياً اجلنسية املوريشيوسية وجييد اللغتني . سة عشر عاماًجامعة موريشيوس طوال أكثر من مخ

  .اإلنكليزية والفرنسية
***  


