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 بيان المؤهِّالت
من نظام روما األساسي للمحكمة  36)ج( من املادة 4يقدَّم هذا البيان عمالً بالفقرة 

، اليت تتعّلق ICC-ASP/10/Res.5من قرار مجعية الدول األطراف  20 اجلنائية الدولية والفقرة
 بإجراءات انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية  

هيون، رئيس احملكمة اجلنائية الدولية السابق والقاضي السابق  -إن القاضي سونغ سانغ 
شخص ذو خلق رفيع فيها، يفي باملتطلَّبات املبيَّنة يف إطار اختصاصات اللجنة االستشارية. وهو 

 وعلى درجة عالية من احلياد والنزاهة. 

بكفاءات وخربات راسخة يف القانون اجلنائي والقانون الدويل، كما يرد  ويتمتع القاضي سونغ
تفصيله يف سريته الذاتية. وله خربة عملية وأكادميية واسعة يف جمال اإلجراءات اجلنائية وجمال قانون 

 اإلثبات وجمال إدارة احملاكم وجمال القانون الدويل.

، وبدأ سريته املهنية القانونية 1964يني يف عام لقد انضم القاضي سونغ إىل رابطة احملامني الكور 
قاضيًا ووكيَل نيابٍة يف اجليش الكوري وعمل فيما بعد حماميًا أجنبيًا يف مؤسسة قانونية بنيويورك. 

عاماً،  25وعمل عضوًا يف اللجنة االستشارية للمحكمة العليا الكورية ولوزارة العدل الكورية ملدة 
. وهبذه الصفة شارك يف مبادرات رامية إىل إصالح نظام 2003حىت عام  1979من عام 

التقاضي الوطين ونظام التحكيم التجاري ونظام القضاء اجلنائي وإدارة احملاكم ومنظومة السجون.  
القاضي سونغ اللجنة االستشارية املعنية بالسياسات التابعة للهيئة الوطنية حلقوق  ترّأس كما

 .2019إىل عام  2015ن عام اإلنسان خالل الفرتة املمتدة م
وللقاضي سونغ خربٌة جّيدُة الرسوخ يف منظومة احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( وعملها. فقد 

. وكان أحد أوائل قضاهتا الذين انُتخبوا 2015إىل عام  2003عمل قاضيًا يف احملكمة من عام 
قاضيًا يف  2006تخابه يف عام وانُتدب للعمل يف شعبة االستئناف. وأُعيد ان 2003يف عام 

انُتخب رئيسًا للمحكمة وأُعيد انتخابه يف  2009احملكمة لوالية مدهتا تسع سنوات. ويف عام 
 لوالية أخرى مدهتا ثالث سنوات.  2012عام 

( املعمول هبا يف كوريا common lawإن القاضي سونغ َدَرس القانون املدين ونظم القانون العادي )
تحدة واململكة املتحدة وأملانيا. وَدرَّس القانون يف معهد القانون التابع جلامعة سيؤول والواليات امل

، وحاَضَر بصفته أستاذًا زائرًا يف معاهد قانون يف بلدان 2007إىل عام  1972الوطنية من عام 
رفارد عدة، منها على اخلصوص كلية احلقوق التابعة جلامعة ملبورن وكلية احلقوق التابعة جلامعة ها

وكلية احلقوق التابعة جلامعة نيويورك. وهو مؤلِّف عدد من املنشورات يف املسائل القانونية ذات 
الصلة مبجاالت اختصاصه. لقد ظل القاضي سونغ حريصًا على العمل بالقانون اإلنساين الدويل 

امة مؤسسة وحقوق اإلنسان، إذ شارك يف تأسيس مركز تقدمي املساعدة القانونية إىل النساء وإق
 مكافحة سرطان الدم لدى األطفال يف سيؤول، وترأس فرع منظمة األمم املتحدة للطفولة يف كوريا. 



وُمنح القاضي سونغ جوائز وأومسة تقديرًا إلسهاماته يف كوريا وخارجها، منها الوسام األرفع الذي 
ووسام دولة القانون الذي (، 2011متنحه احلكومة الكورية، موُغْنغهوا )وسام االستحقاق املدين( )

(، ووسام ريدر خروت كرويس )وسام الصليب 2012متنحه اجلمعية الدولية لروابط احملامني )
 (.2015األكرب بدرجة فارس( الذي متنحه احلكومة اهلولندية )
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