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المسار المهني

بريين دي بريشامبو:العائلةاسم

ماركاألول:االسم

بيرياألوسط:االسم

ذََكرالجنس:نوع

1948أكتوبر/تشرين الثاين29الميالد:تاريخ

فرنسي:الجنسية
جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى:اإلقليميةالمعايير
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/لفأ’القائمة

‘باء’
باءالقائمة 

الفرنسيةاللغة اللغة األم: اللغات
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)لفرنسيةا-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوىتوبة): (املكاإليطالية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلسبانية-

ى:(املكتوبة) رج يارُي ت ىالشفوية)(<<االخ رج يارُي ت <<االخ
ى(املكتوبة): رج يارُي ت ىالشفوية)(<<االخ رج يارُي ت <<االخ

)باألحدث(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء املؤهلاملؤسسة، املؤهل،على تاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذيُرجى االستنساخ واللصق-

1967-1972
) العليااألساتذةتدريب(كلوسانيفالعليااملعلمنيرسةمداملؤسسة:-
)تعليميةدرجةأعلى(مساعد يف ماّدة اجلغرافياأستاذاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

1967-1970
العامةاخلدمةقسمباريس،يفالسياسيةالدراساتمعهداملؤسسة:-
)العامةاخلدمةقانون(باريسيفالسياسيةالدراساتمعهدمنتخرجشهادة ال:ليهااملؤهل (املؤهالت) احلاصل ع-

1972-1974
)املسؤولنيكبارتدريب(لإلدارةالوطنيةاملدرسةاملؤسسة:-
اإلداريةاحملكمةدرجة الدخول إىل(الدولةجملسيفاحلساباتراجع ماملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

)العليا
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)باألحدث، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا

2011منذ 
جملس الدولة:العملجهة-
مستشار يف جملس الدولةاللقب الوظيفي:-

األساسيةاحلقوقمحايةالفرنسيةاإلداريةاحملاكمتضمنو . فرنسايفإداريةحمكمةأعلىالدولةيُعّد جملس:أخرىمعلومات 
. للمواطنني

للصكوكاالمتثالرصد ت. فهيخمتلفيفاإلنسانوحقوقاملدنيةاحلرياتأنظمةبدور الوصّي على احملاكمهذهتقوم 
وتساهم يف . العامةالشخصياتوتصرفاتاإلنسان،حلقوقاألوروبيةاالتفاقيةوالسيمااإلنسان،حقوقايةحلموالدوليةاألوروبية
اتمن خالل إجراء. أمامهااملطروحة األولوية املتعّلقة بالدستور و ذاتالقضايادراسة خالللدستور منمع االقوانني متاشيمراقبة 

اليت األساسيةاحلرياتعلىللحفاظأمر اختاذ مجيع التدابري الالزمة بإصدار للقاضي سمح يإجراء، وهو احلرية"-"القضية املقتضبة 
النزاعات بني األفراد ،يُعاجل، الدعاوى القضائيةتعّلق بما يفيو إحدى الشخصيات العامة. متّسها 

احملاكم اإلدارية وحماكم االستئناف اإلدارية واحملاكم من املالذ األخري األحكام الصادرة يفيقاضوهو قبل كّل شيء واهليئات العامة. 
وحدةعلىئه وآراقراراتهبواسطة قاضي القضاة،، بوصفه جملس الدولةوحيرس اللجوء. حلّق اإلدارية املتخصصة مثل احملكمة الوطنية 

. يفالتغرياتمعتكيفهضمانالقانوين و الفقهومتاسك
إصدار األحكام يشارك يف املداوالت وطرفاً يف اوقاضي، مسائل معينةمسؤوال عن دراسةمقررا بوصفي التقاضي عمل يف جمال أوأنا 

واقرتاحاتمشاريع،مداوالتأيتدرس قبل اليتالدولة،العامةاجلمعيةيف التقاضي،قسمكما إنين أمثل . بشكل مجاعي
األبعاد القانونية والدستورية. بومة احلكلتنويرالقوانني واملراسيم 

لقوانني الوطنية، يف التنفيذ العملي ملعايري قضايا حقوق اإلنسانليف حمكمة عليا و لعمل القاضي خربة عملية أمتلك ، 
تامةمراعاةاليت تراعي و الدولة،جملسبعهاتّ ياليتالقضائية إلجراءاتإن ا

تقصيقواعدباملساواة، أو بدأسواء كان ذلك يتعلق مبالدولية،اجلنائيةاحملاكمحتكماليتتلكلماثلةاملالدوليةالنصوصمتطلبات
.اإلجراءاتتضاربطبيعةبأواحلقائق

2005-2011
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا:العملجهة-
العام ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبااألمنياللقب الوظيفي:-

األممميثاقمنالثامنالفصلإطاريفإقليميةمنظمةهيأوروبايفوالتعاوناألمنمنظمة:معلومات أخرى
حمورالقانونوسيادةاإلنسانحقوقوتعّد . اإلنساينالبعدمنها،أبعادعدةباملشاركةالدولبنياألمنضمانإىل، املتحدة

إىل التعاون من الدول املشاركة بنظمة املمؤسسات تسعىتوىل رئاسة منظمة األمن والتعاون، تيتالعم الدولة ومن أجل دهذه القيم. 
على املدى الطويل.تنفيذ هذه القيم القادرة على تعمل على تعزيز املؤسسات واملمارسات فهي هذه القيم. احرتامملساعدة يف ا

تشاركوهي . اجلنائيةواحملاكماجلنائيالقانونلتعزيزاملساعدةتقدمييفنشطبدوروالتعاوناألمنمنظمة، تقوم الصددهذايف
كليفاملديناحلكوميةغرياملنظماتمعوثيقةعالقاتوهلا . بالبشراالجتارومكافحةاملرأةحقوقتعزيزيفكبريبشكل

. بلد
ومخسنيستةمن طرف اآلراءبتوافقهاختيار متّ الذي ،ملّدة سّت سنواتوالتعاوناألمنملنظمةالعاماألمنيصفيتب،يعملحبكم 

القانوناحرتامضمان يفاملسامهة حاولتوقد . املنظمةإىلاملوَدَعة الصراعومناطقاألزماتحاالترصديفسامهتُ ،ُمشاركةدولة
قيملتعزيزالعمليفسامهتكما. التفاوضطريقعنسلميحلّ إىلنفسه، السعي الوقتيف، و هذهالصراعحاالتيفاإلنساين
عقدأيضاوالتعاوناألمنملنظمةالعاماألمنيمسؤولياتتشملو. املديناألعضاءالدولمعالوثيقبالتعاوناملنظمة،

هواهلدففإناحلاالت،مجيعيفو . متنوعةثقافيةخلفياتمنوظفنيواملالشركاءمعالتعاونوتسهيللغاتبعدةصعبة اجتماعات
.مجاعيقرارباختاذ اآلراءيفتوافقإىلالتوصل
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1998-2005
وزارة الدفاع:العملجهة-
االسرتاتيجيةالشؤونمديريةعنمسؤولاللقب الوظيفي:-
املهاراتمنواسعةجمموعةبشأنواملشورةتالتحليالدفاعالوزارةإىلاالسرتاتيجيةالشؤونتُقّدم مديرية:معلومات أخرى-

توجد ماغالباحيثأفريقيااحلالة كثبعنوتتّبع . أزمةاليت تعيش حالة للمناطقخاصاهتمامإيالءمعتقنية والوالقطاعيةاجلغرافية
. الدولينيوالشركاءالشركاءمنكبريعددمعاتصاالتهلا و وعسكرية،مدنيةمتنوعة،خلفياتمنوجتمع بني أفرقة . فرنسامصاحل
يفالصراعاتبأواإلرهابيةتعّلق األمر باألعمال سواءوالقانون،األمنحتدياتكثـَُرت ،السنواتخالل
يفواملسامهةاإلنساينالقانونتنفيذيف لمساعدةلالفرصمنالعديداحلاالتهذهوسنحت يل . والبلقانوأفريقياوأفغانستانالعراق
. الصعبةالبيئاتيفاألزماتإدارة

حتدثقداليتاألزماتحاالتعلىعرفبالتيلتمسحاالسرتاتيجية قد الشؤونترأست فيها مديريةاليت سنواتأن تلك الأعتقدو 
العدالة،يفالسالماستعادةجاهداً إىل الدويلتمعفيها سعىيواليتاجلماعية،واإلبادةاإلنسانيةضدواجلرائماحلربجرائمهافي

اجلنائيةاحملاكمالقضاة يف تواجهاليتالتحدياتملواجهةالعملية جمدية التجربةهذهويبدو يل أن . الضحايامحايةنفسهالوقتويف
. القضائيةتهموظيفملمارسةخلفيةمبثابةتكونأنوميكنالدولية

مع) بويانس س(باريسالسياسية يف الدراساتمعهديفالعامالدويلالقانونكنت أُدّرس سنوات،  سبعوملدة،نفسهوقتاليفو 
.دوبيلالسيد

1994-1998
وزارة الشؤون اخلارجيةالعمل:جهة-
انونيةمدير الشؤون القاللقب الوظيفي:-
ممّثل و مستشار قضائيبقيامها بدورالوزير،اخلارجيةالشؤونوزارةلالتابعة،القانونيةالشؤونمديريةتساعد : معلومات أخرى-

يفحموريدوروتقوم ب. القانونجماليفالدوليةاملفاوضاتيفالفرنسيالوفدقيادةوتعّد مسؤولة عن .الدوليةاحملاكمأمامفرنسا
والقانوناإلنسانحقوقجماليفوالسيماالفرنسية،املؤسساتيفالدوليةلقواعداونشرالفرنسيةاخلارجيةالسياسةوتنفيذحتديد

وسامهتلرواندا،الدوليةاجلنائيةواحملكمةالسابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةمعالتعاونيفمباشرةشاركتوقد. اإلنساين
.احملاكمهذه و فرنسابنيتعاوناتفاقياتوإنشاءطلبها،علىبناءاحملاكم،هلذهوالشهاداتاألدلةمجعيف

الوفد، وكنت على رأس الدوليةاجلنائيةاحملكمةإلنشاءالتحضرييةاألعماليفالفرنسياجلانبتنسيقمسؤوال عننتُ كما كُ 
. والضحاياوالتكاملجلرائمفيما خيّص ااألساسيالنظاممنأساسيةأجزاءإنشاءيفمباشرةشاركتوقد. رومامؤمتريفالفرنسي

متعّمقة معرفةكتسبتفا . فرنساعننيابةاألساسيرومانظامعتُ وقّ ،املستنريةاملؤمتربإدارة مكتو للوفداجلماعيالعملبفضلو 
. املستقبليفهتطوراتيفجمديةمسامهةبالتفكري يف يليسمح، وهو ما األساسيالنظامصياغةإىلأدتليتتنازالت اوالخيارات لل

التابعةالعدلحمكمةأمامالدفاع فرصةيلأتيحتفقد الدولية،العدلحمكمةقضّيَتني أمام يففرنساأنين مثّلتإىلفةباإلضا
متّ كان قد لقانون اجلنائي  يف جمال ات سجالّ قّدمتُ أمام هذه األخرية، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. وأمام لالحتاد األورويب 
. الدورية اجلنائيةكم احملا فحصها من قبل 

وال يزال . باءاحملكمة اجلنائية الدولية يف الفئة يف قاضي الأساسا متينا لعمل متّثل مديرية الشؤون القانونية يف رحلة أن هذه امليل يبدو و 
ومن خطاهماتّباع إىل أطمحوأنا . املتميزةالوظائفبامتياز ضطلعون ينظام روما األساسي اآلخرين يف فاوضني العديد من امل

ملحوظة.طفرةالسنواتهذهخاللاليت شهدت الدوليةاجلنائيةالعدالةقضيةخدمةجديد إىل 
:األخرىالمهنيةاألنشطة

يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-
جماالتتتعلق بثالثجتربيتكانت،1994عامسبقتاليتالسنواتيف :
-يف لفرنساالدائماملمثلو السفري،منصبأشغلكنت. 1994عامإىل1991عاممن.فرنسافيماسيالدبلو النشاط

. هأبعادمجيعيفيف جمال األمن األورويبوالتعاونالتقليديةاألسلحةنزعمنكالتشملكانت اليتفيينامفاوضات
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 ،املتحدةالوالياتيففرنساسفارةيفسنتنيو ، وزيرللدبلوماسيكمستشارالدفاعوزارةيفسنواتثالثعملتوقبل ذلك
كمستشاراخلارجيةالشؤونني يف وزارةتعاقبموزيرينديوانيفعملت ،1986-1981سنوات،أربعملدةو . ثقايفمستشارك
. كمدير الديوانمث

 منحينلقدو . األجنبيةوالقانونية،األوروبيةالسياسةمنالعديديفسياسةخياراتإعداديفشاركت ،و
اليت األزماتمنالعديدو الفرتة،هذهخاللأوروبايفحدثتاليتالكربىالتغرياتكثبعنملراقبةاً فريداً وضعاملنصب اهذ

. البلقانمنطقةيفاحلالهوكمااجلماعية،واإلبادةاحلربجرائمإىلأدت 
 بالنسبة جلميع أنشطيت مرجعياتمتمّيزة متّثل شخصيات، وعملت معدوليةفاوضاتوم،اً أحداثالتجربةوشهدت أثناء هذه

. الحقةال
-املعين العاماألمنينائبنباجإىلالتنميةمجالفي1981-1978المتحدةلألممالعامةاألمانةفيالمشاركة

واسعة النطاق األطرافمتعددةمفاوضاتجتري فيه كانت الذيالوقتيفريبري،جانالدولية،واالجتماعيةاالقتصاديةلشؤونبا
املتعددلتفاوضلكي أتعّلم ااملنصبهذاينساعد. التنميةجماليفالعامليوالتعاوناجلديد الدويلاالقتصاديالنظامخبصوص 
. املتحدةاألممومنظمةالسالمخبدمة التزامييفيلعميقدافعكان مبثابة و األطراف

-قسميفأثناءها عملتومتميزةمكثفةوفرتةالدولة،جملس مقرر يف راجع مثّ كمقاضيعلى مهنة الالتدريبسنوات
. موميةالعاألشغالويف قسم التقاضي

.الدوليةالساحةهّزت اليتالتغرياترصدمسرييتمناألوىلنو العشر لسنواتمسحت يل ا-

1991 /1944
:مؤمتر األمن والتعاون يف مراقبة التسّلح وتدابري بناء الثقة (حول فيينااوضاتمفيف لفرنسادائموممثلسفري،النشاط

أوروبا).
1988 /1991

:الدفاعلوزيردبلوماسيمستشارالنشاط

1986 /1988
للجامعات الفرنسيةدائموممثل، املتحدةالوالياتيففرنساسفارةيف ثقايفمستشار:النشاط

1985/1986
:وزير الشؤون اخلارجيةالديوان لدى السيد روالن دوماس، وزير الشؤون األوروبية مثمدير النشاط

1981/1984
وبالتنميةالدوليةاالقتصاديةاخلارجية، املكلَّف بالشؤونالعالقاتلوزيرتقينمستشار:النشاط

1978/1981
االقتصاديةللشؤوناملساعدالعاملألمنياخلاصملساعدانيويورك بصفيتيفاملتحدةلألممالعامةاألمانةُمنَتدب لدى:النشاط

الدوليةواالجتماعية
1974/1978
الدولةجملس مقرر يف مراجع مثّ :النشاط

يفواسعةخربة، ولديّ العليااحملكمةاء، بوصفي عضواً يف بالفئةيف قاضيا إىل منصبمنطقيؤّدي الشخصيملفيإن 
الدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةلفريقكبريةمسامهةه ميكنين تقدمي أنأعتقد،السببهلذا. وليةالدالعالقاتيفالدويلالقانون
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.2014األول/ديسمرب كانونشهر  يفمالذين سيتّم 
بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر-ألف

 Perrin de Brichambaut ( Marc), “ The OSCE in perspective, six years of service, six questions and
a few answers” pp 31-44 dans Security and human rights Volume 23, issue 1, 2012

Perrin de Brichambaut (Marc), “Six years as OSCE Secretary General: An Analytical and personal
retrospective”pp.25-49 dans OSCE Yearbook 2011, Hamburg, Nomos, 2012

 Perrin de Brichambaut (Marc), Dobelle (Jean-Francois), Coulée(Frédérique), Leçons de droit international
public, 2011, 701 pages, 2nde édition, Paris, Presses de Sciences-Po et Dalloz

 Perrin de Brichambaut(Marc), “The OSCE. Status quo and future perspectives” pp. 489-501 dans
“Strategie und Sicherheit 2011” ,Wien, BohlauVerlag, 2011

 Articles récents dans la revue Survival: "Jump-starting democracy" April-May 2010; "An agenda for
human dignity", November-December 2008

 Perrin de Brichambaut(Marc), “Les nouveaux enjeux de la sécurité internationale” pp. 337-352 in Jacques
Attali (ed.) » Le sens des choses », Paris, Robert Laffont, 2009

 Perrin de Brichambaut (Marc), "The role of the United Nations Security Council in the International Legal
System" pp 269-277 in Michael Byers(ed.), The role of Law in International Politics, Oxford, Oxford
University Press, 2000

 Perrin de Brichambaut( Marc), “ Le rôle du Directeur des Affaires juridiques dans un pays engagé dans la
coopération européenne” pp. 85-97 dans « Recueil d’articles de conseillers juridiques d’Etats,
d’organisations internationales et de praticiens de droit international », Nations Unies, 1999

 Perrin de Brichambaut(Marc) et Dubrocard (Michèle), « Quelques aspects de la spécificité de la
procédure devant la Cour de Cassation française face au contrôle de la Cour Européenne des
droits de l’homme »pp.593-605 in Mélanges en hommage à Louis-Edmond Pettiti, Bruxelles,
Bruylant, 1998

 Perrin de Brichambaut (Marc), “Les avis consultatifs rendus par la CIJ le 8 juillet 1996 sur la licéité de
l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé (OMS) et sur la licéité de la menace de l’emploi
d’armes nucléaires (AGNU)”, pp 314-336 in Annuaire Français de Droit International 1996, Paris,
CNRS Editions, 1997

 Perrin de Brichambaut(Marc), « Opening argument »pp.195-211, « Closing argument »pp 238-241 in New
Zealand at the International Court of Justice French nuclear testing in the Pacific, Wellington, New Zealand
Ministry of Foreign Affairs and trade, 1996

 Perrin de Brichambaut (Marc), « Les relations entre les Nations Unies et les systèmes régionaux », pp
97-107 in Société Française de Droit International, Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Paris, Pedone, 1995

الدراسيةالحلقاتأكثر
فرانسواانمع جُمشتَـَركتعليم(2005-1997باريسيفالسياسيةالدراساتمعهدالعام،الدويلالقانونأستاذ

) دوبيل
نيكوالمع(السياسيةمالعلو معهد،لألعمالباريسمدرسةيف، "الدوليةواملنظماتالعاملياحلكم"بعنوانتعليمية دورة

) البحاروديفيدريفيريدي
الدويلالقانونلرابطةالفرنسيفرعالو الدويلللقانونالفرنسيةاجلمعيةملؤمتراتاملنتظمالرصد

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
. نيويورك،للسالمالدويلللمعهدالدويليفعضو
.الدويلللقانونالفرنسيةاجلمعيةيفعضو

) الفرنسيالفرع(الدويلالقانونرابطةيفعضو
االسرتاتيجيةللدراساتالدويلاملعهديفعضو

واألوسمةالجوائز
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وسام االستحقاق من درجة ضابط (فرنسا)
وسام االستحقاق من درجة فارس(فرنسا)

وسام صليب االستحقاق من درجة قائد (أملانيا)
يةالشخصاالهتمامات

العدو، الفنون التشخيصية
الصلةذاتاألخرىالحقائق


