
بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦(أ) من املادة ٤ُ  َّ                ً              ي قد م هذا البيان وفقا  ألحكام الفقرة
-ICCوالقرار من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية٦الدولية، والفقرة 
ASP/3/Res.6  ينالقرار لة مبوجب ّ جلمعية الدول األطراف بصيغته املعدICC-ASP / 5من املادة

٣٦ / ،Res.5وICC-ASP/12/Res.8 ،املتعلق و ، املرفق الثاين، اليت اعتمدته مجعية الدول األطراف
بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية:

؛بأخالق رفيعة وباحلياد والنزاهةالقاضي تشونغ تشانغ ّ  يتمت ع (أ) 

؛ّ                      له لتبو ؤ أعلى املناصب القضائيةاليت تؤهكوريااملؤهالت املطلوبة يف  جبميعالقاضي تشونغ ّ  يتمت ع و ) ب(

القاضي تشونغ:إن (ج) 

ّ        ، كما هو مبني  يف سريته من نظام روما األساسي٣٦من املادة (أ)٣مبتطلبات الفقرةيفي ‘١‘
بوصفهيه اخلربة الالزمة القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، ولدوقد برهن على كفاءته يفالذاتية. 

يف سنة١٧قاضي، خدم ألكثر من كخالل حياته املهنية  و قاضيا يف احملاكم الوطنية والدولية. 
جنائية؛ةيقضأكثر من مخسة آالف عاجلخمتلف احملاكم يف مجهورية كوريا، و 

على هو يف القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، و ً أيضا  برهن على كفاءته و ‘٢‘
صلة بالعمل القضائي الذي تضطلع به احملكمة اجلنائية ذيقانوين الال ايف خربة واسعة يف 

اكم كمبوديا، حمللدوائر االستثنائية يف األمم املتحدة تابع لقاض يشغل منصب ً وهو حاليا  . الدولية
يف الفرتةضد اإلنسانية خالل حكم اخلمري احلمرُ َ   اليت ارت كب ت ائم اخلطرية اجلر تعاجلاليت 

؛١٩٧٩- ١٩٧٥

اللغة أيضا ّ  كما يتحد ث طالقة.  ّ     هو يتحد ثها بليزية و كغة اإلنّ عرفة ممتازة لل  مبالقاضي تشونغ يتمتع(د) 
تلك اللغة؛لالفرنسية ولديه معرفة أساسية 

؛يف القائمة ألفإلدراج امسه القاضي تشونغ ُ  َّ (ه) ي رش ح

نظام القانون املدين، يفاجستري يف القانون يف مجهورية كوريا، املو على اإلجازة القاضي تشونغ حصل (و)
. وقد ريفنظم القانون العيفعامل أحباث، بوصفه يف اململكة املتحدة وهونغ كونغوحصل على تعليم قانوين 

يف حمكمة اخلمري ّ  مهم تهلقانون املدين األخرى أثناء ألنظمة اً ا  عميقً ا  فهمً اكتسب القاضي تشونغ أيضا  
نظام القانون املدين الفرنسي؛ الاحلمر، اليت تعمل على أساس 

دولة أخرى.أيمل جنسيةحيال ووهالكوريةاجلنسية القاضي تشونغ مل حيو )ز(

____________


