سونغ ،سانغ – هيون (جمهورية كوريا)
][Original: English

السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية
تاريخ الميالد 21 :كانون األول /ديسمبر1941
الجنسية :جمهورية كوريا
التحصيل األكاديمي
إجازة في القانون من كلية الحقوق في جامعة سيول الوطنية (كوريا)
:1963
ماجستير في القانون من كلية تولين للحقوق ( )Tulaneبزمالة من مؤسسة
:1968
المتحدة)
فولبرايت (الواليات
دبلوم في الدراسات القانونية المقارنة من جامعة كامبردج (المملكة المتحدة)
:1969
دكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق في جامعة كورنيل (الواليات
:1970
المتحدة)
باحث زائر من مؤسسة همبولدت ( )Humboldtلكلية الحقوق في جامعة
:1975-1974
هامبورغ (ألمانيا)
شهادة من أكاديمية الهاي للقانون الدولي (دورة صيفية)
:1978
باحث زائر في كلية الحقوق التابعة لجامعة هارفارد بزمالة من المجلس األمريكي
:1979-1978
(الواليات المتحدة)
للجمعيات العلمية
السيرة المهنية
:1964
:1967-1964
:1971-1970
ومؤسسة بور
:2007-1972
:1998-1996
:2015-2003
:2015-2009
 -2007الوقت الحالي:
 -2019الوقت الحالي:
خبرات أخرى

انضم إلى نقابة المحامين الكوريين
محام (نقيب في الجيش الكوري)
ٍ
قاض و ٍ
محام أجنبي في كل من مؤسسة هايت ( ،)Haightومؤسسة جاردنر ()Gardner
ٍ
آند هافينز (( )Poor & Havensنيويورك)
أستاذ القانون في جامعة سيول الوطنية (كوريا)
عميد كلية الحقوق في جامعة سيول الوطنية
قاض في المحكمة الجنائية الدولية
ٍ
رئيس المحكمة الجنائية الدولية
أستاذ فخري للقانون في جامعة سيول الوطنية
عضو اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات قضاة المحكمة الجنائية الدولية

أنشطة على المستوى المحلي
:2003-1979

عضو اللجنة االستشارية للمحكمة العليا الكورية
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عضو اللجنة االستشارية التابعة لوزير العدل
:2004-1981
إنه المستشار الذي لديه أطول فترة خدمة لدى وزارة العدل ،حيث شارك بانتظام
بينها إصالحات التحقيقات الجنائية ،ومسألة الجئي
لمسائل من
في تداول اللجنة
كوريا الشمالية ،واستقاللية سلطة
االدعاء ،والهجرة ،وإصالح السجون.
عضو اللجنة االستشارية المعنية باإلدارة النزيهة التابعة لرئيس الوزراء
:1993-1989
رئيس جمعية أساتذة القانون الكوريين
:2005-1999
رئيس الجمعية الكورية لمكافحة سرطان الدم لدى األطفال
:2009 -1999
عضو مجلس إدارة المؤسسة الجميلة
:2016 -2000
عضو لجنة رئيس الوزراء المعنية بحماية الشباب
:2005-2001
عضو اللجنة الرئاسية المعنية باإلصالح القضائي
:2006-2005
رئيس اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات التابعة للهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان
:2019-2015

أنشطة على المستوى الدولي
:1990
:1991
وجامعة
( ،)1994وكلية
جامعة هاواي (.)2001
:2003-1994
نيويورك
:2000-1995
الهادئ (جامعة
:2004-1999
اآلسيوي (جامعة
عضويات أخرى
:1991
:1991
:2015
:2015
:2015
:2017
الجوائز واألوسمة
:1994
:1997
:2011
:2012

أستاذ زائر لكلية الحقوق في جامعة ملبورن ()1996 ،1994 ،1992 ،1990
أستاذ زائر لكلية الحقوق في جامعة هارفارد (،)2003 ،1999 ،1995 ،1991
فلوريدا ( ،)1989وجامعة واشنطن ( ،)1994،1990وجامعة ويلنغتون
الحقوق في جامعة كولومبيا ( ،)1996باإلضافة إلى كلية الحقوق في
أستاذ قانون متميز ضمن البرنامج العالمي للقانون ( )Inge Rennertفي جامعة
عضو المجلس االستشاري الدولي لمجلة القانون والسياسة في بلدان حافة المحيط
واشنطن)
عضو اللجنة االستشارية الدولية المعنية ببدء إصدار المجلة األسترالية للقانون
ملبورن)
عضو مجلس إدارة منظمة األمم المتحدة للطفولة ( )UNICEFفي كوريا،
ورئيسا ً له ()2021-2012
عضو مجلس األمناء لمركز كوريا للخدمات القانونية لألسرة.
قائد العدل في مجموعة القيادة العدلية ()The Justice Leadership Group
عضو المجلس االستشاري لألكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرغ
عضو مجلس إدارة هيئة العدل المعنية بالحياة البرية
عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لحقوق اإلنسان في كوريا
وسام الخريجين األكثر تميزا ً(جامعة كورنيل)
الوسام الوطني من الدرجة الرفيعة الثانية (موران) (الحكومة الكورية)
الوسام الوطني األرفع (موغنغهوا) (الحكومة الكورية)
جائزة سيادة القانون من نقابة المحامين الدولية ()IBA
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:2015
:2018

وسام ريدر خروت كرويس من الحكومة الهولندية
وسام الخريجين األكثر تميزا ً (جامعة سيول الوطنية)
***
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