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 تبوفادوليبين الدكتور كامالين

 
 الخلفية

 في بانكوك مدينة في ( Dr. Kamalinne Pinitpuvadol) تبوفادوليبين كامالين الدكتور ُولد
 جامعة من القانون  في البكالوريوس درجة على وحصل ،م7591 آب /أغسطس 71

 المتعمقة الدراسات دبلوم) الدولي ن القانو  في الماجستير ودرجة ،(تايلندا بانكوك،) شواللونغكورن 
 على وحصل ،ستراسبورغ الثالث باسم أيًضا والمعروفة شومان، روبرت جامعة من( DEA أو

 الجمهورية) ستراسبورغ جامعة من م7557 عام( Docteur en Droit) الدولي القانون  في الدكتوراه 
 (.الفرنسية

 في شواللونغكورن  بجامعة القانون  يةكل في كمحاضر المهنية حياته كامالين الدكتور بدأ
 الخاص الدولي القانون  مجاالت في البحثإجراء و  التدريس تولى مهام حيث م7557 عام

 الدولي والقانون  الدولي االقتصادي والقانون  الدولي التجاري  والقانون  الدولي االستثمار وقانون 
 تنفيذي كمديرُعين  القانونية، خبرته إلى باإلضافةو . األوروبي االتحاد وقانون  الطفل لحقوق 

 الدولي القانون  ورابطة القانون، كلية أسسته إقليمي مركز وهو الطفل، حقوق لشبكة اآلسيوية لل
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 الهادئ والمحيط آسيا لشرق  للطفولة المتحدة األمم وصندوق ( ILAT) تايلندا في
(UNICEF/EAPRO)، الهادئ لمحيطوا آسيا في األطفال حقوق  وحماية تعزيز إلى هدفوالذي ي .
 تايلندا مجلة إعداد وقاد تايلندا في الدولي القانون  لرابطة العام األمين منصب سعادته شغلو 

 الفكرية للملكية المركزية المحكمة في مساعد قاض   منصب شغلأنه  كما. الدولي للقانون 
 .الدولية والتجارة

 لشؤون  لرئيسا كنائب م3002 عام في آسيا شرق  جامعة كامالين الدكتوروانضم 
 ،م3072 عام إلى م3001 عام منو . األعمال قانون  في الماجستير برنامج ومدير البحوث

 منظمة ووه التعليم وزارة ،بتايلندا المعرفة شبكة معهد في التنفيذي المدير نائب منصب شغل
 معهد مدير منصب شغل أنه كما. العالي التعليم على تركز التي العامة السياسة مع تعمل
 .معاتللجا الرشيد الحكم

 الدولي للمعهد التنفيذي المدير منصب في بينيتبوفادول كامالين الدكتورُأنتخب وُعين 
 أدركسنوات،  ربعة أواليته لمدوخالل فترة  .م3079 عام في 1(عامة منظمة) والتنمية للتجارة
 تعزيزترويج و  في عمله عن فضالً  المنظمة، وتعزيز لتنشيط هثمار  يؤتي عمله أن سعادته
 المؤتمرات عقد خالل من والتنمية واالستثمار بالتجارة المتعلقة القضايا مختلف حول المعرفة

                                                           
بموجب اتفاقية تعاون بين الحكومة التايلندية الملكية واألونكتاد خالل الدورة العاشرة ُأسس المعهد الدولي للتجارة والتنمية   1

 مركز و. وهم3000 /شباطبانكوك في فبراير مدينة قد فيعُ ي ذ( الUNCTAD Xلتجارة والتنمية )حول ا لمؤتمر األمم المتحدة
في التدريب والبحث في مجاالت التجارة الدولية والتمويل واالستثمار والتنمية من أجل تلبية احتياجات القطاعين العام  تميز

التعاون في التجارة والتمويل  تعزيزلأيًضا  المعهد الدولي للتجارة والتنمية هدفويوالخاص في منطقة آسيا وإقليمها الفرعي. 
واالستثمار والتنمية بين البلدان في المنطقة والمنطقة الفرعية من خالل مشاريع البحث التعاونية والتعاون مع األونكتاد 

 .المنطقة والمنطقة الفرعيةوالمنظمات الدولية األخرى لنشر المعرفة المكتسبة إلى البلدان النامية في 
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 لمعهدأيضًا ا زاد قيادته،تحت و . البحثية والبرامج التدريبية والبرامج العمل وورش والندوات
 لمعهدا وتعاون . األخرى  واإلقليمية الدولية منظماتال مع ارتباطاته نطاقوالتنمية  للتجارة الدولي
 التجارة ولجنة العالمية، التجارة ومنظمة األونكتاد، مع وثيق بشكلوالتنمية  للتجارة الدولي

 الهادئ، والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ولجنة واألونسيترال، الدولية،
 من العديد أيًضا والتنمية للتجارة الدولي لمعهدا بدأ .ستثماراال منازعات لتسوية الدولي والمركز

 آسيان،و  أبيك، مثل واإلقليمية الوطنية المنظمات من العديد مع ثو والبح القدرات بناء برامج
 لرابطة االقتصادية البحوث ومعهد ،التجارة حول والتدريب للبحث الهادئ والمحيط آسيا وشبكة

 للقانون  اآلسيوية الجمعية ،(ALA) اآلسيان قانون رابطة و ، اآسي وشرق  آسيا شرق  جنوب دول
 الو جمهورية في للتجارة االقتصادية البحوث معهدو  ميكونغ، معهد الدولية، CUTSو ،الدولي

 في التجاري  والبحث التدريبومعهد  والدولية، الماليزية الدراسات معهدو  الشعبية، الديمقراطية
 .فيتنام في الحرة التجارة وجامعة كمبوديا

 مجلس مستشار منصب بينيتبوفادول كامالين الدكتوريشغل السنوات األخيرة، وفي 
 الشؤون  إدارةب الدولي القانون مجال  في كبير الخبراء القانونيينو  التايلندي القومي األمن

 الثالث ملاعال فريقال اجتماع في تايلندا مثلإنه و . الخارجية الشؤون  بوزارة الدولية االقتصادية
 منصب سعادته يشغل كما. م3030 كانون الثاني /يناير في( ISDS إصالح) ألونسيترالل

 الدولية، CUTsلـ الدولي االستشاري  المجلس مثل مختلفة منظمات في الخبراء لجنة عضو
 القانونية الشؤون  لجنةو  والشباب، األطفال شؤون  إلدارة التابعة الطفل حقوق المعنية ب لجنةالو 

 األكاديمية اللجنة التجارية، المنافسة لجنة مكتبب الخارجية الشؤون  لجنة االستثمار، لمجلس
 السياسي االقتصاد فياآلسيان و  تايلندا بشأن التنفيذية الدورة ولجنة للعدالة اتايلند لمعهد والبحثية
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 كلية في آلخر حين من دّرسيُ  يزال الو . براجاديبوك الملك معهد والحكم، السياسة لكلية العالمي
 .شواللونغكورن  بجامعة الحقوق 

 :العمل خبرة
 (عامة منظمة) والتنمية للتجارة الدولي للمعهد التنفيذي المدير 
 التايلندي القومي األمن مجلس مستشار 
 بوزارة الدولية االقتصادية الشؤون  إدارةب الدولي القانون مجال  في كبير الخبراء القانونيين 

 الخارجية الشؤون 
  العام لرابطة القانون الدولي التايلنديةاألمين 
 تايلندا الدولية، والتجارة الفكرية للملكية المركزية بالمحكمة مشارك قاض 
 تايالند بانكوك، شواللونغكورن، جامعة الحقوق، كليةب مساعدال ستا األ  
 آلسيا الطفل لحقوق  إقليمي مركز) الطفل حقوق للشبكة اآلسيوية ل تنفيذيال مديرال 

 (الهادئ والمحيط
 آسيا شرق  جامعة ،البحثية للشؤون  الرئيس نائب 
 جامعة شرق آسيااألعمال قانون  في الماجستير برنامج ومدير ، 
 التعليم وزارة بتايالند، المعرفة شبكة معهد التنفيذي، المدير نائب 
 والتعليم بوزارة للجامعات الرشيد الحكم معهد مدير 
  لـالمجلس االستشاري الدولي عضوCUTs الدولية 
 القانون  لسيادة المستقلة الوطنية اللجنة عضو 
  بإدار الشؤون األطفال والشباببحقوق األطفال المعنية  جنةللاعضو 
   االستثمار لمجلس القانونية الشؤون المعنية ب لجنةالعضو 
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  التجارية المنافسة لجنة مكتبب الخارجية الشؤون  لجنةعضو 
  للعدالة اتايلند لمعهد والبحثية األكاديمية اللجنةعضو 
  السياسي االقتصاد فياآلسيان و  تايلندا بشأن التنفيذية الدورةالمعنية ب لجنةالعضو 

 براجاديبوك الملك معهد والحكم، السياسة لكلية العالمي
 الشيوخ بمجلس والصناعة والتجارة االقتصاد مجموعةعضو اللجنة المعنية ب  
 ورابطة ندية،التايل التجارة لغرفة عالميةال التجارة منظمةالمعنية ب المشتركة اللجنة عضو 

  التايلنديين المصرفيين ورابطة التايالندية الصناعات
 التايلندية التجارة غرفة الخدمات، في للتجارة الفرعية اللجنة عضو 
 نديةالتايل التجارة غرفة الحرة، التجارة اتفاقيةالمعنية ب الفرعية اللجنة عضو 


