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تعيين عضو
اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات
مذكرة من األمانة
 -1تنص الفقرة ( 4ج) من المادة  36من نظام روما األساسي على ما يلي:
’’( ج) لجمعية الدول األطراف أن تقرر ،إذا كان ذلك مناسبا ،إنشاء
لجنة استشارية تعنى بالترشيحات .وفي هذه الحالة ،تقوم جمعية الدول
األطراف بتحديد تكوين اللجنة وواليتها‘‘.
 -2وبموجب القرار  ،ICC-ASP/10/Res.5أنشأت الجمعية لجنة استشارية معنية
بترشيحات القضاة .وتنص اختصاصات اللجنة االستشارية() 1على ما يلي:
’’ تتألف اللجنة من تسعة أعضاء ،من رعايا الدول األطراف ،الذين
تقوم جمعية الدول األطراف بتعيينهم بتوافق اآلراء ،بناء على توصية من
مكتب الجمعية بتوافق اآلراء أيضا ،وينبغي أن تعكس اللجنة النظم القضائية
الرئيسية في العالم ،وأن يتوافر فيها التمثيل الجغرافي العادل ،فضال عن
التمثيل الجغرافي العادل لكال الجنسين ،استنادا إلى عدد الدول األطراف في
()2
نظام روما األساسي‘‘.
 -3وعيّنت الجمعية خالل دورتها السابعة عشرة ثمانية أعضاء في اللجنة
وقررت أن العضو التاسع للجنة سيتم انتخابه خالل الدورة الثامنة
االستشاريةّ ،
()3
عشرة للجمعية.
 -4وحدد المكتب في اجتماعه الثاني المنعقد في  29شباط/فبراير  2019أن تكون
عا ،تمتد من  3حزيران/يونيو إلى  25آب/أغسطس
فترة الترشيح لمدة  12أسبو ً
(ICC-

( )1تقريرررر المكترررب عرررن إنشررراء لجنرررة استشرررارية معنيرررة بترشررريح القضررراة للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة
 ،)ASP/10/36المرفق.
( )2المرجع نفسه ،المرفق ،الفقرة .1
( )3الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف فري نظرام رومرا األساسري للمحكمرة الجنائيرة الدوليرة ،الردورة
السابعة عشرة 12-5 ،كرانون األول/ديسرمبر  ،(ICC-ASP/17/20) 2018المجلرد األول ،الجرزء األول ،الفقرتران
.28-27
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( 2019توقيت وسط أوروبا) .و ُ
طلب من الدول المرشحة إدراج بيان بشأن كيفية
استيفاء المرشحين للمعايير المحددة في اختصاصات اللجنة االستشارية.
 -5وفي ختام فترة الترشيح في  25آب/أغسطس  ،2019تم ترشيح مرشح واحد
لمقعد واحد في اللجنة االستشارية.
 -6وقرر المكتب ،خالل اجتماعه المعقود في  17أيلول /سبتمبر  ،2019النظر
في ملف المرشح لعضوية اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات وتقييمه وتقديم
تقريره بهذا الشأن.
 -7وترد توصيات المكتب في تقريره بشأن اللجنة االستشارية المعنية بالترشيحات
).(ICC-ASP/18/19
 -8وترد الترشيحات التي تلقتها األمانة في مرفق هذه المذكرة.
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المرفق
المرشح (مع بيان المؤهالت)
المحتويات
الصفحة
االسم والجنسية
 -1سونغ ،سانغ  -هيون (جمهورية كوريا) 4 ...................................
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سونغ ،سانغ  -هيون (جمهورية كوريا)
[األصل :باإلنكليزية]

مذكرة شفوية
تهدي سرفارة جمهوريرة كوريرا لردم مملكرة هولنردا تحياتهرا إلرى أمانرة جمعيرة الردول األطرراف فري
نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة وتتشرررف ،إذ تشررير إلررى مررذكرتها الشررفوية -
ASP/18/SP/07المؤرخة بـ  18نيسان/أبريل  ، 2019بإبالغها بأن حكومرة جمهوريرة كوريرا قرررت
ترشرريح القا رري السررابق سررانغ  -هيررون سررونغ النتخابرره فرري الرردورة الثامنررة عشرررة لجمعيررة الرردول
األطررراف لشررغل مقعررد العضررو التاسررع فرري اللجنررة االستشررارية المعنيررة بترشرريحات قضرراة المحكمررة
الجنائية الدولية.
تتشرف السفارة بإرفاق بيان مؤ ِّ ّهالت القا ي سونغ وسيرته الذاتية بهذه المذكرة الشفوية.
كما
ّ

المؤهالت
بيان
ِّ
يقدَّم هذا البيان عم ً
ال بالفقرة (4ج) من المادة  36من نظام روما األساسي للمحكمة
ّ
الجنائية الدولية والقرار  ICC-ASP/10/Res.5الذي اعتمدته جمعية الدول األطراف ،التي تتعلق
بإجراءات انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

إن القا ي سونغ سانغ  -هيون ،رئيس ا لمحكمة الجنائية الدولية السابق والقا ي السابق
فيها ،يفي بالمتطلَّبات المبيَّنة في إطار اختصاصات اللجنة االستشارية .وهو شخص ذو خلق
رفيع وعلى درجة عالية من الحياد والنزاهة.
ويتمتع القا ي سونغ بكفاءات وخبرات راسخة في القانون الجنائي والقانون الدولي ،كما يرد
تفصيله في سيرته الذاتية .وله خبرة عملية وأكاديمية واسعة في مجال اإلجراءات الجنائية
ومجال قانون اإلثبات ومجال إدارة المحاكم ومجال القانون الدولي.
لقد انضم القا ي سونغ إلى رابطة المحامين الكوريين في عام  ،1964وبدأ سيرته المهنية
القانونية قا يا ً ووكي َل نياب ٍة في الجيش الكوري وعمل فيما بعد محاميا ً أجنبيا ً في مؤسسة قانونية
بنيويورك .وعمل عضوا ً في اللجنة االستشارية للمحكمة العليا الكورية ولوزارة العدل الكورية
لمدة  25عاماً ،من عام  1979حتى عام  .2003وبهذه الصفة شارك في مبادرات رامية إلى
إصالح نظام التقا ي الوطني ونظام التحكيم التجاري ونظام القضاء الجنائي وإدارة المحاكم
ومنظومة السجون .كما ترأّس القا ي سونغ اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات التابعة للهيئة
الوطنية لحقوق اإلنسان خالل الفترة الممتدة من عام  2015إلى عام .2019
وللقا ي سونغ خبرة ٌ جيّدة ُ الرسوخ في منظومة المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") وعملها.
فقد عمل قا يا ً في المحكمة من عام  2003إلى عام  .2015وكان أحد أوائل قضاتها الذين
انتُخبوا في عام  2003وانتُدب للعمل في شعبة االستئناف .وأُعيد انتخابه في عام  2006قا يا ً
في المحكمة لوالية مدتها تسع سنوات .وفي عام  2009انتُخب رئيسا ً للمحكمة وأُعيد انتخابه في
عام  2012لوالية أخرم مدتها ثالث سنوات.
إن القا ي سونغ دَ َرس القانون المدني ونظم القانون العادي ( )common lawالمعمول بها في
كوريا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا .ودَ َّرس القانون في معهد القانون التابع
لجامعة سيؤول الوطنية من عام  1972إلى عام  ،2007وحا َ َر بصفته أستاذا ً زائرا ً في معاهد
قانون في بلدان عدة ،منها على الخصوص كلية الحقوق التابعة لجامعة ملبورن وكلية الحقوق
مؤلّف عدد من المنشورات
التابعة لجامعة هارفارد وكلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك .وهو ِّ
في المسائل القانونية ذات الصلة بمجاالت اختصاصه .لقد ظل القا ي سونغ حريصا ً على
العمل بالقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان إذ شارك في تأسيس مركز تقديم المساعدة
القانونية إلى النساء وإقامة مؤسسة مكافحة سرطان الدم لدم األطفال في سيؤول ،وترأس فرع
منظمة األمم المتحدة للطفولة في كوريا.
ً
و ُمنح القا ي سونغ جوائز وأوسمة تقديرا إلسهاماته في كوريا وخارجها ،منها الوسام األرفع
الذي تمنحه الحكومة الكورية ،مو ُ
غ ْنغهوا (وسام االستحقاق المدني) ( ،)2011ووسام دولة
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القانون الذي تمنحه الجمعية الدولية لروابط المحامين ( ،)2012ووسام ريدر خروت كرويس
(وسام الصليب األكبر بدرجة فارس) الذي تمنحه الحكومة الهولندية (.)2015

السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية
تاريخ الميالد:
الجنسية:

 21كانون األول/ديسمبر 1941
كورية

التحصيل الجامعي
:1963
:1968
:1969
:1970
:1975-1974
( 1978صيفا ً):
:1979-1978

إجازة في الحقوق من كلية القانون التابعة لجامعة سيؤول (كوريا)
ماجستير في الحقوق من معهد تولين ( )Tulaneللقانون ،حيث دَ َرس
بزمالة من مؤسسة فولبرايت (الواليات المتحدة)
دبلوم الدراسات القانونية المقارنة من جامعة كمبريج (المملكة المتحدة)
دكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق التابعة لجامعة كورنيل
(الواليات المتحدة)
باحث زائر من مؤسسة ُه ْمبولدت ( )Humboldtفي كلية الحقوق التابعة
لجامعة هامبورغ (ألمانيا)
شهادة من أكاديمية الهاي للقانون الدولي
أستاذ زائر في كلية الحقوق التابعة لجامعة هارفارد ،بزمالة من المجلس
األمريكي للجمعيات العلمية (الواليات المتحدة)

السيرة المهنية
:1964
:1967-1964
:1971-1970
:2007-1972
:1998-1996
:2015-2003
:2015-2009
-2007الوقت
الحا ر:

انضم إلى نقابة المحامين الكورية
قاض ووكيل نيابة عسكري( ،نقيب في الجيش الكوري)
ٍ
محام أجنبي بمؤسسة هايت ( )Haightوغاردنر ( )Gardnerوبور ()Poor
ٍ
وهافنز (( ،)Havensنيويورك)
أستاذ للقانون في جامعة سيؤول الوطنية
عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة سيؤول الوطنية
قاض في المحكمة الجنائية الدولية
ٍ
رئيس المحكمة الجنائية الدولية
أستاذ فخري للقانون في جامعة سيؤول الوطنية

الخبرات األخرى
األنشطة والمهام المضطلَع بها على الصعيد الوطني
:2003-1979
:2004-1981

عضو اللجنة االستشارية للمحكمة العليا الكورية
عضو اللجنة االستشارية لوزير العدل
بانتظام من إطار
إنه المستشار األطول خدمةً لوزارة العدل حيث شارك
ٍ
هذه اللجنة في التداول بشأن أمور منها إصالحات التحقيقات الجنائية،
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:1993-1989
:2005-1999
:2009-1999
:2016-2000
:2005-2001
:2006-2005
:2019-2015

والمسائل المتعلقة بالجئي كوريا الشمالية ،واستقالل االدّعاء العام،
والهجرة ،وإصالح السجون
عضو اللجنة االستشارية المعنية باإلدارة النزيهة ،التابعة لرئيس الوزراء
رئيس جمعية أساتذة القانون الكوريين
رئيس المؤسسة الكورية لمكافحة سرطان الدم لدم األطفال
عضو مجلس إدارة "المؤسسة الجميلة" (المؤسسة الكورية للتواصل
الخارجي)
عضو اللجنة المعنية بحماية الشباب التابعة لرئيس الوزراء
عضو اللجنة الرئاسية المعنية باإلصالح القضائي
رئيس اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات التابعة للهيئة الوطنية لحقوق
اإلنسان

األنشطة والمهام المضطلَع بها على الصعيد الدولي
أستاذ زائر
أستاذ زائر

:2003-1994
:2000-1995
:2004-1999

في كلية الحقوق التابعة لجامعة ملبورن ( 1990و 1992و1994
و)1996
في كلية الحقوق التابعة لجامعة هارفارد ( 1991و 1995و1999
و )2003؛ وفي جامعة فلوريدا ( )1989؛ وفي جامعة واشنطن (،1990
 )1994؛ وفي جامعة وي ِّلنغتون ( ،)1994وفي كلية الحقوق التابعة
لجامعة كولومبيا ( ،)1996وفي كلية الحقوق التابعة لجامعة هاواي
()2001
أستاذ قانون بارز للبرنامج العالمي للقانون (إنغيه ري ِّن ْرت) في جامعة
نيويورك
ع ضو المجلس االستشاري الدولي لمجلة القانون والسياسة في بلدان حافة
المحيط الهادئ (جامعة واشنطن)
عضو اللجنة االستشارية الدولية المعنية ببدء صدور المجلة األسترالية
للقانون اآلسيوي (جامعة ملبورن)

العضوية في هيئات أخرى
:1991
:1999
:2015
:2015
:2015

عضو مجلس إدارة فرع منظمة األمم المتحدة للطفولة في كوريا ،ورئيسه
(من عام  2012حتى اآلن)
عضو مجلس أمناء المؤسسة الكورية لمكافحة سرطان الدم لدم األطفال
قيادي في مضمار القضاء ،من مجموعة قياديي القضاء ( Justice Leadership
)Group
عضو المجلس االستشاري لألكاديمية الدولية لمبادئ محاكمة نورمبرغ
عضو مجلس إدارة لجنة العدل المعنية بالحياة البرية وعضو رابطة حقوق
اإلنسان الدولية لكوريا

الجوائز واألوسمة
:1994
:1997
:2011

أبرز ميدالية للخريجين (جامعة كورنيل)
الوسام الوطني من المرتبة الرفيعة الثانية (موران) (الحكومة الكورية)
الوسام الوطني من األرفع مرتبةً (مو ُ
غ ْنغهوا) (الحكومة الكورية)
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جائزة دولة القانون التي تمنحها الجمعية الدولية لروابط المحامين
وسام ريدر خروت كرويس الذي تمنحه الحكومة الهولندية
)أبرز ميدالية للخريجين (جامعة سيول الوطنية

:2012
:2015
:2018

المنشورات
الكتب
1976:
1976:
1977:
1980:

1983:
1983:
1984:
1985:
1987:
1989:
1989:
1990:
1993:
1996:
2002:

2002:
2007:
2015:

The Outlines of the Civil Procedure I (Korean) (Seoul: Kyungmunsa Pub., revised ed. 1979, 1980, 1981).
Cases and Materials on the Civil Procedure (Korean) (Seoul: Bupmunsa Pub., revised ed. 1980, 1982).
General Theories of Law (Korean) (co-ed. Seoul National University Publishing Division).
Lawrence M. Friedman, Legitimacy and the Jurisprudence of Rights in Western Law, translated by
Sang-Hyun Song, in the Proceedings of the 8th International Symposium on Legal Philosophy Between
East and West (National Academy of Sciences).
Introduction to the Law and Legal System of Korea (English) (1187p., Seoul: Kyungmunsa Pub.).
Melvin A. Eisenberg, The Structure of the Corporation, translated by Sang-Hyun Song and Kon-sik
Kim (Korean) (300p., Seoul: Kyungmunsa Pub.).
A Mitchell Polinsky, An Introduction to Law and Economics, translated by Sang-Hyun Song and Sang
Jo Jong (Korean) (280p., Seoul: Kyungmunsa Pub.).
The Civil Procedures (Korean) (Korea National Open University Publishing Division, revised ed.
1994, 1998, 2003).
Issues on the New Copyrights Law (Korean) (Korea Intellectual Property Research Society, Inc.).
Collection of Intellectual Property Laws (Korean) (Seoul: Pubkyung Pub. Co.)
The Commentaries on the Korean Computer Program Protection Law (Korean) (co-authored, 288p.,
Seoul National University Press).
The Korean Civil Procedure (Korean) (Seoul: Pakyoungsa Pub., revised ed. 1993, 1996, 1997, 2001,
2002, 2004, 2008, 2011, 2014).
Basic Text on Maritime Law in Korea (Korean) (Seoul: Pakyoungsa Pub., revised ed. 1999, 2005,
2008, 2015).
Korean Law in the Global Economy (English) (1500p., Seoul: Pakyoungsa Pub.).
Festschriften I for Professor Shimdang Song Sang Hyun on his 60th Birthday, entitled, “Prospects and
Tasks of the Civil Law in Korea” (Korean), Festschrift Publishing
Committee
(1054p.,
Seoul:
Pakyoungsa Pub.).
Festschriften II for Professor Shimdang Song Sang Hyun on his 60th Birthday, entitled, “Prospects and Tasks of
the Commercial Law in Korea” (Korean), Festschrift Publishing Committee (981p., Seoul: Pakyoungsa Pub.).
Anthology of Professor Shimdang Song Sang Hyun’s Works I, II, III combined on the occasion of his
Retirement (Korean) (Seoul: Pakyoungsa Pub.).
“An Eternal Lighthouse in my Mind - Unforgettable Teacher Song Sang Hyun,” Collection of Essays
of his Disciples and Colleagues on the Occasion of his Retirement from the ICC (Korean and English)
(447p., Seoul: Pakyoungsa, Pub.).

المقاالت
1970: A Comparative Study on Maritime Cargo Carrier's Liability under Anglo-American and French Laws
(English) (284p., Ann Arbor).
1972: A Study on the Impact of the Use of Computer Technology on the Various Fields of Law, Seoul Law
Journal vol. 13, No.1, pp. 35-68 (The Law Research Institute, Seoul National University).
1972: Recent Trend on the International Legal Regime of Oil Pollution at Sea, Justice vol.10, No.1, pp. 207217 (Korean Legal Center).
1973: On the Fiduciary Duties of Corporate Directors, Seoul Law Journal vol.14, No. 2, pp. 119-140 (The
Law Research Institute, Seoul National University).
1974: An Analytical Study of Court Cases on the Free Evaluation of Evidence Principle in Korean Civil
Procedure, Seoul Law Journal vol.15, No.2, pp. 49-90 (The Law Research Institute, Seoul National
University).
1976: Reevaluation of the Legal Aid and its Modern Themes in Korean Perspective, Seoul Law Journal
vol.17, No.2, pp. 69-100 (The Law Research Institute, Seoul National University).
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1977: On Non-Contentious Matters, Seoul Law Journal vol.18, No.1, pp. 139-154 (The Law Research
Institute, Seoul National University).
1977: A Few Notes on Korean Admiralty, Korean Journal of Comparative Law, vol.5, No.1, pp. 114-122
(Korean Research Institute of Comparative Law).
1978: Reform of Appeal System of the Korean Court, research report submitted to the Supreme Court, pp. 1-130.
1980: Legal and Administrative Environment for Transnational Corporations in Korea, Social Sciences
Policy Studies vol. 2, no.1 (Social Sciences Research Institute, Seoul National University).
1980: Review on the Class Action in U.S.A., Seoul Law Journal vol.21, No.1, pp. 103-114 (The Law
Research Institute, Seoul National University).
1982: Functions of the Supreme Court and newly enacted Special Law on Expedition of Litigation, Korean
Federal Bar Association Journal, vol.74, pp. 11-17 (Korean Federal Bar Association).
1982: The Rules Relating to the Anglo-American Container Carrier’s Liabilities and their Applicability,
Seoul Law Journal vol.23, No.1, pp. 187-211(The Law Research Institute, Seoul National University).
1983: A Review on the Federal Appeal System in the U.S., The Civil Case Commentariesvol.5, pp. 251-258
(Kyungmunsa).
1984: Domestic Court’s Civil Jurisdiction on Foreign State, Festschriften for Justice Soon won Bang, pp.
252-270 (Pakyoungsa).
1984: How to Diversify and Develop Legal Services Areas, research report submitted to the Minister of
Justice, pp. 1-116.
1984: Family Court in Korea, in Nakamura ed. Family Law Litigation, pp. 205-215 (The Comparative Civil
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