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Português abaixo 
 

Nelson Moises Juarez Escorcia 

 
 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Nacido en Leon, Nicaragua. 
Ingeniero en Computación - Universidad Nacional de Ingeniería. ASC Cisco Academy - Nicaragua 
CEO ccTLD.Ni 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

En estos momentos estoy involucrado en el tema de la ciberseguridad, desarrollo de capacidades en ese 
ámbito y participando en foros que abordan esa temática. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Desde mis estudios universitarios me interese por las redes de computadoras, desarrollo de aplicaciones y lo 
que me llevo a ver el factor de seguridad. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 

a través del Nic.Ni he conocido y relacionado con muchas personas de Lacnic por lo que decidí postularme y 
así aportar mi grano de arena a esta organización. 
 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
Lacnic es fundamental en el desarrollo del internet a nivel regional especialmente por su espíritu colaborativo 
y participativo. 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
Estoy dispuesto a brindar mi apoyo total a la organización, con todas mis capacidades para seguir 
fortaleciendo la visión y misión de LACNIC en todos los procesos de desarrollo de la región. 

 
 

Ø Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 
 



 

 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 
Ninguno 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 
Foro Técnico de LACNIC 
 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  

 
Taller presencial de IPv6 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

 
Director Nic.Ni. 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

 
Ninguno 
 

 
 Brief biography of the candidate. 

 
Born in Leon, Nicaragua. 
Computer Engineer by the National University of Engineering. 
ASC Cisco Academy - Nicaragua 
CEO ccTLD.Ni 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

I am currently involved in cybersecurity, developing my capabilities in this field and participating in forums 
that address this topic. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 

I have been interested in computer networks and developing applications since I was a student at university, 
and this led me to understand the importance of security. 

 
 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 

 
Through Nic.Ni I have met and interacted with many of the people at LACNIC, which is why I have decided to 
run for this position and therefore contribute to this organization. 

 
 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 

development in the region? 
 

LACNIC is essential to the development of the Internet at the regional level, especially thanks to its 
collaborative and participatory spirit. 



 

 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
I am willing to fully support the organization, contributing with all my capabilities to continue strengthening 
LACNIC's vision and mission in all regional development processes. 
 

 
Ø Desirable Suitability Criteria 

 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 

None 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
LACNIC Technical Forum 
 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

 
In-person IPv6 workshop 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
Director of Nic.Ni. 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 
 

None 
 

 
 Breve biografia do candidato. 

 
Nascido em Leon, Nicarágua. 
Engenheiro em Computação - Universidade Nacional de Engenharia. 
ASC Cisco Academy - Nicarágua 
CEO ccTLD.Ni 

 
 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  

 
No momento estou envolvido com a questão da segurança cibernética, desenvolvimento de capacidades 
nessa área e participando de fóruns que tratam desse tema. 
 
 



 

 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Desde meus estudos universitários me interessei por redes de computadores, desenvolvimento de aplicativos 
e o que me levou a ver o fator da segurança. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 

Por meio do Nic.Ni conheci e me relacionei com muitas pessoas do LACNIC, portanto decidi me candidatar e 
assim contribuir com meu grão de areia para esta organização. 
 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
O LACNIC é fundamental no desenvolvimento da Internet em nível regional principalmente pelo seu espírito 
colaborativo e participativo. 
 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
Estou disposto a dar todo o meu apoio à organização, com todas as minhas capacidades para continuar 
fortalecendo a visão e a missão do LACNIC em todos os processos de desenvolvimento da região. 
 
 

Ø Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 

Nenhum 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Fórum Técnico do LACNIC 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
Oficina presencial do IPv6 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
Diretor Nic.Ni. 

 
 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 

com organizações da comunidade técnica da região. 
 

Nenhuma 
 


