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للفترة 2027-2023
السيرة الذاتية
وعبر مسيرتها الدبلوماسية البالغة  25عامًا ،اكتسبت الدكتورة
ً
ًطيبة كخبيرة مختصة في العديد
ويالوان ماغكألتأنأكول سمعة
من المجاالت القانونية الدولية .وتعد خبرتها رصي ًدا كبيرً ا لتنمية
جميع مجاالت عمل لجنة القانون الدولي ،وخاصة في قانون
العالقات الدبلوماسية ،وقانون المعاهدات ،وقانون المنظمات
الدولية ،وحصانة الدولة ،وقانون تسوية الخالفات الدولية .وهي
أيضًا دبلوماسية متميّزة و مفاوضة ماهرة مما يجعلها األكثر
شهرة لقدرتها على تجاوز االختالفات وتحقيق النتائج العملية.
لعبت الدكتورة ويالوان ماغكألتأنأكول أدوارً ا حاسمة في
المفاوضات والمؤتمرات الدولية المهمة .فكانت مفاوضة
رئيسية لدى تايالند في العديد من اتفاقيات االستثمار ،واتفاقيات
التجارة الحرة ،واالتفاقيات الثنائية حول التعاون في المسائل
الجنائية .كانت الدكتورة ويالوان ماغكألتأنأكول رئيسة للوفد
التايالندي إلى اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم المتحدة
في مناسبات عديدة ،و نائبة رئيس منتخبة للدورة السنوية
الـ  56للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -اإلفريقية
) .(AALCOكما أنها كانت الشخصية المناسبة للمشاركة
في اجتماعات مجموعة الخبراء القانونيين رفيعى المستوى
لرابطة دول جنوب شرق آسيا )،(HLEG
ساعد على
إتمام بروتوكول ميثاق اآلسيان بشأن آليات تسوية الخالفات
واتفاقية امتيازات وحصانات اآلسيان.

يسر تا يال ند أ ن تر شح ا لد كتو ر ة و يال و ا ن
ماغكألتأنأكول ،المديرة العامة إلدارة المعاهدات
والشؤون القانونية بوزارة الخارجية التايالندية،
كأول مرشحة تايالندية تخوض انتخابات عضوية
لجنة القانون الدولي للفترة  2027-2023والتي ستعقد
خالل الدورة  76للجمعية العامة لألمم المتحدة في
نيويورك ،في شهر نوفمبر 2021
تايالند ال تزال مساهمة في عالم القانون الدولي.
ونحن نعتقد أن القانون الدولي هو األساس الذي
يمكن أن يؤدي إلى ازدهار ن ظام دولي متوازن
وشامل ،وكذلك تعاون دولي محوره اإلنسانْ .إذ ال
يمكن تحقيق تنمية مستدامة عالمية على المدى الطويل
وتقاسـم عـادل للمنـافع إال من خالل هذا األساس
إنّ لجنة القانون الدولي ،التي تم تكليفها بالمهمة
العاجلة المتمثلة في مواجهة تحديات اليوم من خالل
القانون الدولي ،تلعب دورً ا مهمًا أكثر من أي وقت
مضى .وإن تايالند على ثقة أن الدكتورة ويالوان
ماغكألتأنأكول ،برؤيتها وخبرتها الفريدة ،سوف
تساهم مساهمة أساسية في لجنة القانون الدولي في
اإلضافة إلى تراثها وتحقيق نجاحها المستقبلي

إن خبرة الدكتورة فيالوان ومهنيتها
وبراجماتيتها ،قد جعلتها الشخصية المناسبة
للجنة القانون الدولي
سعادة السيد /دون برامودويناي ،نائب رئيس الوزراء،
ووزير الخارجية التايالندية؛

ليس هنالك وقت أفضل
من هذا الوقت للجنة القانون
الدولي في مواجهة التحديات
العالمية من خالل القانون
الدولي الشامل والمتجاوب
والفعال.
ّ
الدكتورة ويالوان ماغكألتأنأكول

بيان المهمة
للدكتورة ويالوان ماغكألتأنأكول اهتما ٌم كبي ٌر بمعالجة
القضايا العابرة للحدود التي تتوافق مع الوضع الحالي،
واالهتمامات الملحة للمجتمع الدولي .وبفضل خبرتها
الواسعة في مختلف مجاالت القانون الدولي ،ستكون
وحلول عملي ٍة لهذه القضايا
أفكار إبداعية،
قادرة على تقديم
ٍ
ٍ
المع ّقدة والمعاصرة.
وبصفتها محامية ودبلوماسية ،فإن الدكتورة ويالوان
ماغكألتأنأكول تمارس القانون الدولي بشكل يومي.
إنها تؤمن بإعادة النظر في بعض القضايا الجوهرية
للجنة القانون الدولي من منظور العالم الحديث ،مثل قانون
المعاهدات في العصر الرقمي ،واالستخدامات المعاصرة
للصكوك غير الملزمة قانونياً ،لتوفير اإلطار العملي للدول
مع التمسك بمبادئ القانون الدولي.
وبصفتها المدير العام الحالي إلدارة المعاهدات والشؤون
القانونية بوزارة الخارجية التايالندية ،تعد الدكتورة
ويالوان ماغكألتأنأكول وجهًا مألو ًفا في العديد من منتديات
األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة؛ فلديها الكثير
مما ستقدمه فيما يتعلق بالتواصل مع دول األعضاء في
األمم المتحدة ،من أجل تعزيز الحوار بين لجنة القانون
الدولي واللجنة السادسة .مما سيضمن الفوائد المرجوة
من أعمال لجنة القانون الدولي على جميع الدول ،وفي
جميع مستويات التنمية .ومن خالل نهجها العملي ستضمن
استمرارية عمل لجنة القانون الدولي في هذا الوضع
الطبيعي الجديد ،باالستفادة التامة من التكنولوجيا واألدوات
الحديثة المتاحة لها.

و ُتع ُّد الدكتورة ويالوان ماغكألتأنأكول خبيرة مشهورة
عالميًا في التجارة الدولية والقانون االقتصادي ،ولها
اهتمام ٌكبي ٌر في الطرق البديلة لتسوية النزاعات .ويشهد
لها المندوبون من جميع أنحاء العالم على أنها لعبت دورً ا
رئيسيًا في أعمال لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري
الدولي ) ،(UNCITRALومؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية ) ،(UNCTADومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
).(OECD

لعبت الدكتورة ويالوان ماغكألتأنأكول دورً ا محوريًا في
فريق تايالند للتقاضي بما في ذلك اإلجراءات من قبل
محكمة العدل الدولية مثل طلب تفسير الحكم الصادر في
 15يونيو /حزيران  1962في القضية المتعلقة بمعبد برياه
فيهيار ،وطلب رأيها االستشاري بشأن اآلثار القانونية
المترتبة عن فصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس
في  ،1965وقضايا أخرى أمام مجلس تسوية المنازعات
التابعة لمنظمة التجارة العالمية ،وغيرها من قضايا التحكيم
لدولية األخرى.
وباإلضافة إلى عملها الرسمي في الحكومة الملكية
التايالندية ،فإن الدكتورة ويالوان ماغكألتأنأكول تقوم
مهام وصفا ٍ
ت متعددة ،كصفتها
بخدمة المجتمع القانوني وفق ٍ
قاضية مشتركة في المحكمة المركزية للملكية الفكرية
والتجارة الدولية في تايالند ،وبصفتها عضوة في مجلس
إدارة مركز التحكيم بتايالند ،وكذلك محاضرة بشكل منتظم
في كليات القانون المنتشرة في أنحاء تايالند وخارجها.
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تاريخ الميالد:

 13يوليو 1964

الحالة االجتماعية:

متزوجة ولها ولدان

الجنسية:

تايالندية

الوظيفة الحالية:

المديرة العامة إلدارة المعاهدات والشؤون القانونية
بوزارة الخارجية التايالندية (منذ ( 2019

المسيرة التعليمية:
1997

دكتوراة في الفلسفة القانونية ،جامعة لندن ،المملكة المتحدة

1989

ماجستير في القانون (قانون األعمال الدولي) ،جامعة لندن،
المملكة المتحدة

1987

بكالوريوس في القانون ،جامعة تاماسات ،تايالند

وظائف سابقة:
2018

المديرة العامة إلدارة الشؤون االقتصادية الدولية

2015

نائبة المدير العام إلدارة المعاهدات والشؤون القانونية

2014

مديرة مكتب السياسات والتخطيط

أنشطة مهنية مختارة:
عضوية لجنة مكافحة غسيل األموال بمكتب تايالند ،عضوية مجلس إدارة الهيئة الماليزية التايالندية
المشتركة ،عضوية مجلس إدارة مركز تايالند للتحكيم ،محاضرة زائرة في القانون الدولي في
مختلف الجامعات الرائدة ،عملت كقاضية مساعدة بالمحكمة المركزية للملكية الفكرية والتجارة
الدولية في تايالند خالل الفترة 2008-2003

منشورات مختارة:
"أول معاهدة تحكيم في تايالند :كسب من األلم "2011 ،في نزاعات المستثمرين والدولة:المنع
ص 86-81؛ "
وبدائل التحكيم الثاني ، UNCTAD ،
) FCNالمعاهدات( إلى  :BITمبدأ عدم التمييز" ،مجلة  Saranrom 67، 2010ص 78-75
 Liber Amicorum ،تكريما
"هيئة االستئناف ودور النشاط القضائي :ضرورة
.330-324
الدكتور أرون بانوبونج  ،كلية الحقوق  ،جامعة تاماسات ،2007
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