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  البيانات الشخصية 

 االسم واللقب  مونيكا سوليداد سانشيز إيسكيريدو

 تاريخ ومكان امليالد  بالتاكونا١٩٧٧يناير / كانون الثاين٢٢

 اجلنسية  إكوادورية

 التعليم 

ماجستري يف العلوم السياسية، الكلية الالتينية األمريكية للعلوم 

 االجتماعية

٢٠١٠ 

سان فرانسيسكو  من جامعة لعالقات الدوليةيف ا درجة البكالوريوس

 .دي كيتو

٢٠٠٠ 

سان فرانسيسكو دي  جامعة من ، املؤسسييف االتصال شهادة

 .كيتو

٢٠٠٠ 

 اخلربة املهنية 

 ٢٠١١أغسطس /منذ شهر آب .رئيسة ديوان نائب وزير العالقات اخلارجية واإلدماج السياسي

انة العامة املساعدة األم املتحدة يف إطار منظومة األمممديرية 

  .دون اإلقليميةلمنظمات الدولية ل

  : التالية املسائل مسؤولة عن

عن نظام روما  االلتزامات الناشئةرصد الدولية و احملكمة اجلنائية

، وإصالح انتشار األسلحة النووية وعدم، ونزع السالح األساسي

ابعة الت جلنة العقوباتو عدم االحنياز، املتحدة وحركة األممنظام 

لس االقتصادي و ؛األمن لألمم املتحدة لساالجتماعي، وا

 . من مجلة أمور أخرىاخلارجي واستخدام الفضاء

 ٢٠١١أغسطس / آب-٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  العامة لألمم املتحدة رئيس اجلمعية مكتب

٦٤ ايف دور.  

ز تعزيالثانية اخلامسة وباللجان  املتصلة بشأن املسائل ةمستشار

 .املنظمة

 ٢٠١٠سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٩سبتمرب /من أيلول

 املتحدة يف البعثة الدائمة إلكوادور لدى األمم وفد عضو يف

  .نيويورك

امليزانيات، واملسائل املتعلقة ، وجدول األنصبة : اخلامسة اللجنة

  .حفظ السالم ميزانيات، وبالتقاعد

  . األوىللجنةال

  .املستدامة تعلقة بالتنميةامل املسائل:  الثانية اللجنة

  .العامة تعزيز اجلمعية

 ٢٠٠٩سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٥أغسطس /من آب
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 .حفظ السالمعمليات نزع السالح و قضايا:  األمن جملس

القنصل األول، القنصلية العامة إلكوادور يف نيويورك؛ مسؤولة عن 

 .الشؤون القانونية

 ٢٠٠٥أغسطس / إىل آب٢٠٠٥مارس /من آذار

 ٢٠٠٥مارس / إىل آذار٢٠٠٣يونيو /من حزيران يوان وزير العالقات اخلارجيةد

كادميية التدريبية لأل يف الدورة ةمشارك؛ السكرترية الثالثة

 .العاشرة الدفعة، اإلكوادور ،"كيفيدو انطونيو" الدبلوماسية

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

دة األمانة املساعدة للسيا. وزارة العالقات اخلارجية. مستشارة ثانية

  .الوطنية

إلزالة  اإلنسانية ضية قعنة األوىل املسؤول. مديرية السيادة اإلقليمية

 .احلدود اجلنوبية على طولألغراض إنسانية  األلغام

٢٠٠٢-١٩٩٩ 

 :الدروس واحللقات الدراسية واحملاضرات 

العاملي ، واحلكم نقل السلطة: "دبلوماسينيدرس رفيع املستوى لل

برنامج األمم -ألمانة العامة األيبريية األمريكيةا" التعددية اجلديدةو

 ).اسبانيا(مدريد ، املتحدة اإلمنائي

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ٣من 

، بايل عدم االحنيازالوزاري ل ؤمترامل يف الوفد الرمسي عضو يف

  ).اندونيسيا(

 

 ٢٠١١مايو /أيار

، ا األساسييف نظام روم مجعية الدول األطراف إكوادور يف ةمندوب

  )الواليات املتحدة(نيويورك األمم املتحدة، منظمة 

 

  

   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 
 يف قدمااملضي املتحدة  لألمم ميكنهل " :الدمار الشامل  أسلحة

 .، نيويوركبروكراي "؟ هعدم انتشارجمال نزع السالح و

 ٢٠٠٩أبريل /نيسان

ريو دي اخلفيفة،  واألسلحة األسلحة الصغرية  حولحلقة دراسية

 ).الربازيل(جانريو 

 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

لسوق املشتركة لبلدان ا ،١٥٤٠ تنفيذ القرار حول حلقة دراسية

 .الربازيل ،باولو، ساو السوق املشتركة املخروط اجلنويب

 ٢٠٠٨يونيو /حزيران

 ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٧ إىل ٢٥من  ).انيكاراغو(، ماناغوا اإلمنائي لألمم املتحدة للتعاون اإلقليمي املؤمتر

، ويست املتحدة واألمم العابرة للحدود القضايا األمنية

 .للسالم األكادميية الدولية/بوينت

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٠ إىل ٧من 

 للدبلوماسيني  القانون الدويل اإلنساينحول السنوية احللقة الدراسية

 .نيويورك كلية احلقوق يف، املتحدة املعتمدين لدى األمم

 ٢٠٠٧مايو /  أيار١٥-١٤

 ،متويل التنمية لغرض األجنيب املباشر االستثمار  حولحلقة دراسية

  .والتمويل علم االقتصاد يف حماضرات سلسلة

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣-٢٢
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 ستيلمان وكلية )يونيتار( والبحوثمعلومات معهد األمم املتحدة لل

 .جامعة سيتون هول ،لألعمال
 خرىاألنشطة األ 

 .٢٠١١يف عام  اخلارجية الشؤون يف وزارة جلنة التقييم ةمساعداملوظفني الدبلوماسيني و ةممثل
 اللغات 

 .العربيةوالربتغالية و للغة الفرنسيةيف ا األساسية واملعارف اإلسبانية واإلنكليزية
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