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، مونيكا (إكوادور)سانتشيز
[األصل: باإلنكليزية]

بيان المؤهالت

المعلومات الشخصية
ودمونيكا سوليداد سانشيز إسكيري االسم: 

قنصل، الشؤون اخلارجية إلكوادورالوظيفة احلالية: 
١٩٧٧كانون األول/يناير ٢٢التاكونغا، مكان وتاريخ امليالد: 

إكوادوريةاجلنسية: 
يمالتعل

: ماجستري يف العلوم السياسية من كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية٢٠١٠
: شهادة البكالوريوس يف العالقات الدولية، جامعة سان فرانسيسكو يف كيتو٢٠٠٠
: موضوع ثانوي يف االتصال التنظيمي، جامعة سان فرانسيسكو يف كيتو٢٠٠٠
الدولية. SEKن ثانوية: شهادة الثانوية العامة الدولية م١٩٩٦
اللغات

.اإلجنليزية: مستوى متقدم، هيئة فولربايت
.الفرنسية: مستوى متقدم، التحالف الفرنسي يف كيتو

.الربتغالية: املستوى الرابع، معهد الربازيل للدراسات الثقافية
.العربية: املستوى األول، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث

ميزانية والمالية، المحكمة الجنائية الدوليةالخبرة في لجنة ال
رئيس جلنة امليزانية واملالية ة: عضو اللجنة (جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب)؛ نائب٢٠١٤- ٢٠١٢
٢٠١٣.
رئيس جلنة امليزانية واملالية ة: عضو اللجنة (جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب)؛ نائب٢٠١٧- ٢٠١٥
٢٠١٧.

لخبرة المهنيةا
يف بوينس آيرس، األرجنتني.القنصل العام إلكوادور: ٢٠١٤أيار/مايو منذ 

مستشارة الشؤون الدولية يف وزارة الزراعة والثروة احليوانية، : ٢٠١٤نيسان/أبريل -٢٠١٢حزيران/يونيو 
وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف إكوادور.

مديرة مكتب نائب وزير الشؤون اخلارجية والتكامل : ٢٠١٢و حزيران/يوني-٢٠١١آب/أغسطس 
السياسي، وزارة الشؤون اخلارجية.

، اإلقليمية والدوليةنيابة كتابة الدولة للمنظمات : ٢٠١١آب/أغسطس -٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر 
.إدارة منظومة األمم املتحدة
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مستشارة يف التنمية وتفعيل قضايا األمم املتحدة : ٢٠١٠أيلول/سبتمرب –٢٠٠٩أيلول/سبتمرب 
ومستشارة لدى رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل الدورة الرابعة والستني للجلسات املخصصة 

.، والتنمية ومسائل اإلدارة وامليزانيةلقضايا تطوير النظام وإصالحه
لدى األمم املتحدة، نيويورك، سية بلوماوفد البعثة الد: ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب –٢٠٠٥آب/أغسطس 

مسائل اإلدارة اللجنة اخلامسة: املسائل املتعلقة بالتنمية؛ اللجنة الثانية: السالم واألمن؛ : اللجنة األوىل
.وامليزانية

.العاّمة اإلكوادور يف نيويوركقنصليةال، : قنصل٢٠٠٥آب/أغسطس –٢٠٠٥آذار/مارس 
.موظف يف ديوان وزير الشؤون اخلارجية: ٢٠٠٥آذار/مارس –٢٠٠٣حزيران/يونيو 

كيبيدو" الدبلوماسية يف اإلكوادور، الدفعة .سكرتري ثالث، أكادميية "أنطونيو خ: ٢٠٠٣- ٢٠٠٢
العاشرة.

املعنية بالسيادة األمانة العامة املساعدة منصب إداري؛ : ٢٠٠٢شباط/فرباير –١٩٩٩أيلول/سبتمرب 
.ة يف اإلكوادوروزارة الشؤون اخلارجيالوطنية، 
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