
 بارانكيتس، توما
 بوروندي لعضوية اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية مرشح

 ة الذاتيةر السي

 بيانات اهلوية كاملة -أوالا 

 بارانكيتس  اللقب:
 توما  االسم:

 بوهيغا –نكورونو  حمل وتاريخ امليالد:
 1955بوروندي 

 موظف قانوين  املهنة:
 متزوج املدنية:احلالة 

 بوروندي  اجلنسية:
 

 اخلربة املهنية -ثانياا 

اخلارجية سفري، مساعد وزير الشؤون  إىل اآلن: 2014متوز/يوليو 
 الدويلوالتعاون 

دبلوماسي، ملحق قضائي بسفارة  :2014إىل متوز/يوليو  2007يسمرب كانون األول/د
بوروندي لدى جمموعة بنيلوكس 

لربيطانيا العظمى واململكة املتحدة 
 وأيرلندا الشمالية واالحتاد األورويب

منسق بني البعثة الدائمة لبوروندي 
واحملكمة اجلنائية الدولية وحمكمة العدل 

الدولية ومنظمة حظر األسلحة 
 الكيميائية

 رئيس جهاز التشريع الوطين :2007 ديسمرب/إىل كانون األول 2007كانون الثاين/يناير 

 عضو يف نقابة احملامني ببوروندي :2007إىل كانون الثاين/يناير  1998مرب كانون األول/ديس

مستشار متعاون مع منظمة  –ا  حم
مكتب حمامني بال حدود البلجيكية و 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
 ببوروندي



النائب األول للمدعي العا  لدى  :1998إىل أيلول/سبتمرب  1997سطس آب/أغ
 جومبوراحمكمة االستئناف بب

وكيل عا  للشرطة القضائية ورئيس  :1997إىل آب/أغسطس  1993ب/أغسطس آ
 املكتب املركزي لإلنرتبول يف بوروندي

وزارة العدل، ورئيس اللجنة بمدير عا   :1993إىل آب/أغسطس  1990أيار/مايو 
التقنية للتعوضيات، ورئيس اللجنة 

 الوطنية ملنازعات األسواق العامة

مدير للشؤون القضائية وشؤون  :1990إىل أيار/مايو  1987وفمرب تشرين الثاين/ن
لدى وزارة العدل ونقيب  املنازعات
 الدولةب احملامني

وأستاذ  مدير مدرسة الشرطة الوطنية :1987إىل تشرين الثاين/نوفمرب  1983أيار/مايو 
املعهد العايل للكوادر بمنتدب 
 العسكرية

 مدع عا  للجمهورية يف جيتيغا  :1983إىل أيار/مايو  1982آذار/مارس 

 نائب للمدعي العا  يف بوجومبور  :1982إىل آذار/مارس  1979تشرين الثاين/نوفمرب 

 

 الدراسات والتدريبات الوجيهة -ثالثاا 

أكادميية دورة يف القانون الدويل اخلاص يف  :2009متوز/يوليو 
 القانون الدويل بالهاي

 سلاعية يف اللغة اإلنكليزية، بروكدورة مج :2009شباط/فرباير  –كانون الثاين/يناير 

 روكسلعن القانون الدويل، ب حلقة دراسية :2008حزيران/يونيو 

ندوة عن تدريب الدبلوماسيني وإعالمهم،  :2008شباط/فرباير 
 بوجومبورا

، والقانون الدويل الصياغة القانونيةتدريب على  :2007تشرين الثاين/ونوفمرب  –تشرين األول/أكتوبر 
العا  وتقنيات الدعوة والتخطيط االسرتاتيجي، 

 بوجومبورا

ندوة لتدريب املدربني على النهج الربناجمي القائم  :2006آذار/مارس 
 على حقوق اإلنسان، بوجومبورا

 تدريب على العدالة الدولية، بوجومبورا :2003تشرين األول/أكتوبر 



 ، بوجومبوراون اإلنساين الدويلتدريب على القان :2001أيار/مايو 

 اإلجراءات اجلنائية، بوجومبورا علىتدريب  :2000أيلول/سبتمرب 

 مهنة احملاماة، بوجومبوراتدريب على آداب  :2000ل/سبتمرب أيلو 

 

 اللغات -رابعاا 

 الفرنسية -
 اإلنكليزية -
 السواحيلية -
 الكريوندي -

 

 املشورات -خامساا 

 الوضعي البورونديالوصول إىل العقارات يف القانون  -
 دراسة على مواءمة املمارسات يف جمال األراضي يف بوروندي -
بيان حكومة بوروندي أما  حمكمة العدل الدولية بشأن امتثال إعالن استقالل كوسوفو األحادي للقانون  -

 الدويل 


