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 )جمهورية كوريا(هيون  –سونغ، سانغ 

 

[Original: English] 

 

 السيرة الذاتية

 

 المعلومات الشخصية

 1941 ديسمبر /كانون األول 21تاريخ الميالد: 

  جمهورية كورياالجنسية: 

  التحصيل األكاديمي

 وريا(نية )كة سيول الوطوق في جامعمن كلية الحق قانونفي ال إجازة     :1963

 مؤسسةبزمالة من  (Tulane) وقتولين للحقكلية  نون مني القار فستيجام     :1968

 دة(المتح   ولبرايت )الواليات ف

 قارنة من جامعة كامبردج )المملكة المتحدة(دبلوم في الدراسات القانونية الم     :1969

 اتيل )الوالية كورنعممن كلية الحقوق في جا يةالقانونالعلوم دكتوراه في      :1970

 المتحدة(

لكلية الحقوق في جامعة ( Humboldt) تولدمبائر من مؤسسة ه  ث زحبا  :1974-1975

 هامبورغ )ألمانيا(

 انون الدولي )دورة صيفية(ي للقيمية الهاأكادشهادة من     :1978

ريكي ألمس ابزمالة من المجل التابعة لجامعة هارفاردالحقوق باحث زائر في كلية    :1978-1979

 ة(دحواليات المتلا)        مية يات العلللجمع

 

 لمهنيةالسيرة ا

  يننقابة المحامين الكوريإلى ضم ان    :1964

 ي(لكور)نقيب في الجيش ا محامٍ وقاٍض    :1964-1967

 (Gardner) ومؤسسة جاردنر (،Haight) مؤسسة هايت كل من محاٍم أجنبي في   :1970-1971

 يورك(نيو) (Poor & Havens) فينزآند ها   بور ومؤسسة 

 ا(ة )كورينيوطال قانون في جامعة سيولال أستاذ   :1972-2007

 سيول الوطنيةعميد كلية الحقوق في جامعة    :1996-1998

 المحكمة الجنائية الدولية فيقاٍض    :2003-2015

 رئيس المحكمة الجنائية الدولية   :2009-2015

 ي جامعة سيول الوطنيةن فلقانولفخري  اذأست  :وقت الحاليال -2007

  لجنائية الدوليةكمة المحاضاة قنية بترشيحات ية المعارشتاللجنة االس عضو  :وقت الحاليال -2019

 خبرات أخرى

 لمستوى المحليأنشطة على ا

 ة للمحكمة العليا الكوريةشارياللجنة االست عضو   :1979-2003
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  عدلر اللوزيالتابعة ة الستشارياللجنة او عض   :1981-2004

نتظام ، حيث شارك باالعدل ةراوزدى ل ذي لديه أطول فترة خدمةالمستشار ال إنه   

الجئي  سألةمالتحقيقات الجنائية، و بينها إصالحات  سائل منلم    للجنة ا اولتد في

 استقاللية سلطةكوريا الشمالية، و

 والهجرة، وإصالح السجون.ء، االدعا   

 زيهة التابعة لرئيس الوزراءة المعنية باإلدارة النالستشارياللجنة اعضو     :1989-1993

 ينريون الكوية أساتذة القانرئيس جمع    :1999-2005

 لدى األطفال من الدمكافحة سرطاورية لالكجمعية الرئيس     :2009 -1999

 المؤسسة الجميلة إدارةمجلس  عضو   :2016 -2000

 لجنة رئيس الوزراء المعنية بحماية الشباب وعض    :2001-2005

 اإلصالح القضائيية المعنية باللجنة الرئاسعضو    :2005-2006

 ة الوطنية لحقوق اإلنسانلهيئالسياسات التابعة لعنية بة المستشارياالة لجنرئيس ال   :2015-2019

 أنشطة على المستوى الدولي

 (1996، 1994، 1992، 1990لبورن )م عةجامقوق في أستاذ زائر لكلية الح    :1990

، (2003، 1999، 1995، 1991جامعة هارفارد )أستاذ زائر لكلية الحقوق في     :1991

يلنغتون (، وجامعة و1994،1990) معة واشنطنوجا(، 1989فلوريدا )    جامعة و

 في  كلية الحقوقباإلضافة إلى ، (1996مبيا )وق في جامعة كولوالحق    ية كل، و(1994)

  (.2001) جامعة هاواي

في جامعة   (Inge Rennert) لقانونالعالمي لرنامج لبضمن امتميز  قانونأستاذ     :1994-2003

 وركيوين

حافة المحيط  بلدانالقانون والسياسة في لمجلة  الدولي المجلس االستشاري عضو  : 1995-2000

 واشنطن(    الهادئ )جامعة 

قانون رالية للستلمجلة األا إصدارلمعنية ببدء ارية الدولية استشعضو اللجنة اال   :1999-2004

   ملبورن(    )جامعة اآلسيوي 

 ضويات أخرىع

 ،( في كورياUNICEF)مم المتحدة للطفولة األدارة منظمة إمجلس  عضو     :1991

 (2021-2012) رئيساً لهو    

 ة لألسرة.مركز كوريا للخدمات القانونيل اءمناألعضو مجلس      :1991

 (The Justice Leadership Group) العدليةفي مجموعة القيادة  لقائد العد     :2015

 برغلألكاديمية الدولية لمبادئ نورممجلس االستشاري ال عضو   : 2015

 يةلبرالحياة با ل المعنيةعدة الارة هيئإدمجلس  عضو     :2015

 رياإلنسان في كوق االرابطة الدولية لحقومجلس إدارة عضو      :2017

 الجوائز واألوسمة

 )جامعة كورنيل(تميزاً الخريجين األكثر  وسام     :1994

 الوطني من الدرجة الرفيعة الثانية )موران( )الحكومة الكورية(ام الوس   : 1997

 ومة الكورية(األرفع )موغ نغهوا( )الحكالوطني  الوسام   : 2011

 (IBAالمحامين الدولية ) نقابةجائزة سيادة القانون من      :2012
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 من الحكومة الهولنديةرويس ك وسام ريدر خروت     :2015

 (الوطنية األكثر تميزاً )جامعة سيولريجين خال وسام   : 2018

 

* * * 


