
بيران دو بريشامبو مارك بيير

)فرنسيةبال(األصل:

مذكرة شفوية

، وإشارة )أمانة مجعية الدول األطرافاحملكمة اجلنائية الدولية (فرنساسفارة تقدم
أن بها غبالإ، تتشرف ب2014فرباير شباط/18، املؤرخة ICC-ASP/13/SP/06اجلمعية إىل مذكرة
سلطة أعلى عضو جملس الدولة (، بريان دو بريشامبوالسيد مارك قررت ترشيح الفرنسيةمهورية اجلحكومة 

انتخابات الدورة الثالثة عشرة يف قاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةقضائية يف النظام اإلداري)، ملنصب
كانون 17إىل08ك يف الفرتة من يف نيويور ، اليت ستعقد جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي

.2014ديسمرب األول/

حسبمن نظام روما األساسي‘2‘4، الفقرة 36املادة مبوجببريان دو بريشامبوويُرّشح السيد 
."اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة"

تقدميه إىلفقد ّمت وبالتايل 
احملكمة يف الرتشيحات لتقدميإعالن عاّم إشعار 

أكثر من عشرين مرشحا. وشارك فيها الدائمة للتحكيم، 

من نظام روما ‘أ‘4الفقرة 36ت وفقا للمادة عدّ أُ اليت فصلة املوثيقة ويف الكما هو مبني سريته الذاتية و 
من هذه املادة. 3في مبتطلبات الفقرة يالسيد مارك بريين دي بريشامبو فإن املرفق، الواردين يف األساسي، 

ليت جتمع ا"القائمة باء" يف هو مرشح و ، ، ال غرياجلنسية الفرنسيةيتمّتع بمارك بريين دي بريشامبو السيد 
كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون اإلنساين "الذين لديهم املرشحني 

الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي 
ساسي].من نظام روما األ5والفقرة ‘ 2‘ب) (3، الفقرة 36[املادة "للمحكمة

يف أعلى سلطة قضائية يف النظام اإلداريالسيد مارك بريين دي بريشامبو عضو يف جملس الدولة، وهي 
ته.ونزاهه يادحبمعروف هو فرنسا، ويتمتع بأخالق عالية. و 

السيد مارك بريين دي بريشامبو مجيع املهارات واخلربات اليت يتطلبها نظام روما األساسي يف وميتلك 
عضو بوصفهقانون الدويل، مثل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وميلك خربة واسعة جماالت ال

جملس الدولة. 

منصب بانتظام شغل وقد . 1974السيد مارك بريين دي بريشامبو عضو يف جملس الدولة منذ عام و 
اليت تعاجل يف الوقت احلايل يف العديد من اهليئات عضووهو . سلطة القضائية يف النظام اإلداريالقاض يف 

احلريات املدنية وحقوق اإلنسان. اخلاّصة بمبا يف ذلك العديد من السجالت ، الدعاوى القضائية



األمني العام منصب ، 2011إىل 2005يف الفرتة منالسيد مارك بريين دي بريشامبو أيضا،قد احتل و 
، مستقالادولياكان موظفمقرها يف فيينا. اليت يوجد ، باملنظمة األمن والتعاون يف أورو 

مع وزراء خارجية هذه فعمل بتوافق اآلراء مرتني. تهنتخبامشاركة، دولةمخسني و يعمل حلساب ستة
دور املنظمة يف زَ نظمة. كما عزّ املقمة مؤمتر العديد من االجتماعات الوزارية و قام بتحضري البلدان و 

يف احلياة القضائية ودعم أعمال املنظمة  اجلهات الفاعلة ساعدة يف إعداد التشريعات اجلنائية وتدريب امل
.اإلنسانكمنتدى دائم للحوار حول حقوق

مدير الشؤون قد شغل منصب فباحملاكم اجلنائية الدولية. ملّم إملاما ممتازا السيد مارك بريين دي بريشامبو 
جمال مباشرة يف يعملكجزء من واجباته، كان و ). 1998- 1994اخلارجية (وزارة الشؤونيفالقانونية

العتماد نظام روما األساسي للمحكمة ةالتحضرييشارك يف األعمال و ،التعاون مع احملاكم اجلنائية الدولية
ي شارك يف التفاوض على نظام روما األساسي للمحكمة ذالوفد الفرنسي الرأس تو اجلنائية الدولية.

يف ائية الدولية. وقد عزز ذلك معرفته النظرية واخلربة يف القانون الدويل العام والقانون اجلنائي الدويل، و اجلن
أن يرتافع كممثل للحكومة بمسحت هذه الوظيفة أيضا له و املفاوضات يف سياق متعدد الثقافات. 

حمكمة العدل التابعة لالحتاد الفرنسية أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وحمكمة العدل الدولية و 
جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.أمام املوقف احلايل للحكومة الفرنسية ، وبتقدمي األورويب

رصد القضايا الدولية بقام)، 2005-1998املنتدب يف الشؤون االسرتاتيجية يف وزارة الدفاع (وبصفه 
القانون اإلنساين يف جمال طوي على مسائل قانونية هامة وشارك يف إدارة عدد كبري من األزمات اليت تن

العراق. و الدويل، مثل كوسوفو وأفغانستان 

،لغة العمل يف احملكمة، مارك بريين دي بريشامبو اللغة اإلجنليزيةيعرف السيد الفرنسية، إضافة إىل اللغة
طالقة. ويتحدث اإلسبانية واإليطالية أيضا.يتحّدثها بمعرفة ممتازة و 

____________


