
فرنانديز أوبازو، كارولينا ماريا (المكسيك) 
]جنليزية[األصل: باإل

السيرة الذاتية
يف كينغستون جبمايكا يف كانون األول/ديسمرب املكسيك) كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو (السيدة  ولدت اآلنسة 

1972 .

باملكسيك.يبالبو يف األمريكتنيشهادة البكالوريوس يف العالقات الدولية من جامعة حتمل 

كما درست االقتصاد يف اجلامعة الكاثوليكية البوليفية يف البازاألمريكتني يف بويبال،اإلدارة يف جامعة درست أيضاً 
بوليفيا.ب

الخبرة العملية

اخلارجية، مجيعها يف جماالت متعددة األطراف:الشؤون شغلت السيدة فرنانديز مناصب خمتلفة يف وزارة
؛حىت اآلن2007رين الثاين/نوفمرب تشمناألمم املتحدة،منظومة، شعبةاملاليةون الشؤ ةمدير -
2003رين األول/أكتوبر تشمناألمم املتحدة،منظومة نائب مدير الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية، شعبة -

؛2007إىل تشرين األول/أكتوبر 
2000منظومة األمم املتحدة، من تشرين الثاين/نوفمرب إدارة الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية، شعبةةرئيس-

؛2003إىل أيلول/سبتمرب 
إىل تشرين األول/أكتوبر 2000كانون الثاين/يناير من  املدير العام املعين مبنظومة األمم املتحدة، ةمستشار -

؛2000
إىل  1999نيسان/أبريل مناألمم املتحدة،منظومة عن الرتشيحات والشؤون السياسية، شعبة ةمسؤولةحملل-

.1999كانون األول/ديسمرب 

األنشطة الرئيسية

حىت اآلن).2008يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية (من نيسان/أبريل ةعضو -

مايو أيار/إىل2006كانون األول/ديسمرب من  لتقييم عضوية املكسيك يف املنظمات الدولية (ةالفنيةاألمين-
2007(.

األنصبة املقررة لفرتة لعملية تقييماجلمعية العامة لألمم املتحدة دىلبوفد املكسيكي للة الرئيسيةفاوضامل-
).2006/مارس إىل كانون األول/ديسمرب آذارمن (2009–2007السنتني 

الفريق اخلاص بوزارة الشؤون اخلارجية املكسيكية املعين بتقييم األنصبة املقررة يف املنظمات الدولية ةمسؤول-
).2006(كانون الثاين/يناير 



، 2007-2006يف الوفد املكسيكي لعملية التفاوض بشأن ميزانية األمم املتحدة لفرتة السنتني ةعضو -
).2005ول/ديسمرب عامة (كانون األالدورة الستون للجمعية ال

الوفد املكسيكي لعملية التفاوض بشأن ميزانية قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، الدورة ةعضو -
).2005أيار/مايو التاسعة واخلمسون للجمعية العامة (

ل/أكتوبر تشرين األو من (لألمم املتحدة للجمعية العامة نيالدورة التاسعة واخلمسيف الوفد املكسيكي ةعضو -
).2004إىل كانون األول/ديسمرب 

تشرين من ةمسؤول-
).2002إىل كانون األول/ديسمرب 2001األول/أكتوبر

2000ن األول/ديسمرب كانو من  عن ترشيح املكسيك لعضوية جملس األمن التابع لألمم املتحدة (ةمسؤول-
).2001تشرين األول/أكتوبر إىل

بالالمؤتمرات في جامعة األمريكتين في بوي

تنظيم املؤمتر الوطين للشباب املعين باملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما -
).2001هلك من تعصب (حزيران/يونييتصل بذ

مية املنظمة قليمية املعنية بالتعاون القضائي يف الشؤون اجلنائية املتعلقة باملخدرات واجلر حلقة العمل اإلتنظيم -
).2000ه(حزيران/يوني

).2000معية األلفية (أيار/مايو تنظيم املؤمتر الوطين للشباب املعين جب-

وقابلية للتنبؤ وصلته اراً تنظيم االجتماع اإلقليمي الرفيع املستوى بعنوان "حنو نظام مايل دويل أكثر استقر -
).1999مع" (أيلول/سبتمرب 

اللغات
اللغتني األسبانية واإلنكليزية بطالقة ولديها معرفة باإليطالية والفرنسية.تتحدث السيدة فرنانديز 

متزوجة وأم لطفلني.فرنانديزالسيدة 


