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Adriana Ibarra Vazquez 

 
 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Abogada con licencia en Mexico y el estado de Georgia en USA. Cuenta con mas de 20 años de experiencia en 
Tecnologia y Propiedad Intelectual en Mexico y las Americas incluyendo Canada, USA, Colombia y Brasil. 
Adriana ha participado como miembro de la Comision Fiscal de LACNIC desde el 2003 y recientemente en el 
Comite Etica. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Soy mexicana, abogada y madre de una hermosa hija. Me gusta viajar, bailar y comer comida deliciosa. 
 
Es un gusto colaborar con la comunidad de LACNIC y usar mi experiencia como abogada y en auditorias para 
aportar un granito de arena en el continuo desarrollo, crecimiento y confianza en la region. 

 
 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Soy abogada con maestria en Derecho Comercial Internacional del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Me 
desempeñe como asesora Legal del Tec de Monterrey y NIC.MX por varios anos. Posteriormente trabaje en 
diversos despachos de abogados en Mexico y en USA. Tengo licencia como abogada enla barra de abogados 
en el estado de Georgia en los Estados Unidos y ahora soy Directora Legal para la Americas, en una empresa 
global enfocada en comunicaciones en la nube.  
 
Cuento con mas de 20 años de experiencia en Tecnologia y Propiedad Intelectual en Mexico y las Americas 
incluyendo Canada, USA, Colombia y Brasil. 
 
He participado como miembro de la Comision Fiscal de LACNIC desde el 2003 y recientemente en el Comite 
Etica. 

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

 
Conoci LACNIC cuendo trabaje como asesora legal de NIC.MX. De ahi surgio mi interes en participar en los 
eventos y activadades en la region. He tenido la oportunidad de participar como miembro de la Comision 
Fiscal de LACNIC desde el 2003 y recientemente en el Comite Etica. 
 
En mis funciones como miembro de la Comision Fiscal he sido testigo de la implementacion de sugerencia y 
policas que evidencian el profesionalismo y transparencia de las funciones de LACNIC. 
 

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

 



 

 

Continuo desarrollo y ejemplo de compromiso en la region y para otros RIRs. Factor fundamental para la 
capacitacion, colaboracion y desarrollo de capacidades en la region. 
LACNIC es un elemento clave de apoyo en la administracion de recursos numericos y de capacitacion y apoyo 
para el desarrollo de la region. Los eventos, becas y entrenamiento fortalecen el conocimiento y seguridad en 
la region en todos los niveles y contribuyen al uso y desarrollo de estándares de Internet. 
 

 ¿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? 

 
Compromiso en las actividades y responsabilidades de la Comision Fiscal. La fiscalizacion de los recursos 
financieros es un elemento clave para el correcto desarrollo e implementacion de programas que contribuyen 
a la mision de LACNIC y crecimiento de la region. 
He tenido el gusto de colaborar con LACNIC en la Comision Fiscal desde el 2003, y lo que mas me motiva es 
ver el crecimiento y compromiso de la organizacion y la region. Desde implementacion y desarollo de 
politicas internas para incrementar la transparencia de sus actividades, reportes, hasta la publicacion del 
Codigo de Etica, declaracion de conflicto e interes todo ha contribuido a tener una organizacion mas 
comprometido y transparente en sus actividades. Es un gusto ver la evolucion y crecimiento de LACNIC. Ser 
parte de la Comision Fiscal es mi forma de contribuir con mi granito de arena en la region. 

 
 
 

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. 
 
Comisión Fiscal 
 

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

 
 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 

ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  
 

Evento LACNIC 
 

 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). 

 
Miembro de la Comision Fiscal de LACNIC desde 2003 a la fecha.  
Asesora legal interno de NIC.MX del 2000 al 2003. 
Asesora Legal externo de NIC.MX 2003 al 2004. 
 
 
 
 



 

 

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

 
Miembro de la Comision Fiscal de LACNIC desde 2003 a la fecha.  
Asesora legal interno de NIC.MX del 2000 al 2003. 
Asesora Legal externo de NIC.MX 2003 al 2004. 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
 

Lawyer licensed in Mexico and in the State of Georgia, United States. More than 20 years of experience in 
Technology and Intellectual Property in Mexico and the Americas, including Canada, the US, Colombia and 
Brazil. 
Adriana has served on LACNIC's Fiscal Commission since 2003 and has recently been selected to be part of 
the organization's Ethics Committee. 

 
 Tell us about yourself and your interests. 

 
I am Mexican, a lawyer and the mother of a beautiful daughter. I like travelling, dancing and delicious food. 
 
It is a pleasure to collaborate with the LACNIC community and to use my experience as a lawyer and auditor 
to contribute my part to continued development, growth and trust in the region. 
 

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

I am a lawyer and have a master's degree in International Commercial Law from Tecnologico de Monterrey. I 
was Legal Advisor for Tecnologico de Monterrey and NIC.MX for several years, after which I went on to work 
for various law firms in Mexico and the United States. I am licensed by the State Bar of Georgia, USA, and am 
currently serving as Director of Legal for the Americas at a global company focusing on cloud 
communications.  
 
I have more than 20 years of experience in Technology and Intellectual Property in Mexico and the Americas, 
including Canada, the US, Colombia and Brazil. 
I have been a member of LACNIC's Fiscal Commission since 2003 and have recently been selected to be part 
of the organization's Ethics Committee. 

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

 
I first became acquainted with LACNIC while working as legal advisor to NIC.MX. That's when I became 
interested in participating in regional events and activities. I have had the opportunity to serve on LACNIC's 
Fiscal Commission since 2003 and have recently been selected to be part of the organization's Ethics 
Committee. 
 
In my role as a member of the Fiscal Commission, I have witnessed the implementation of suggestions and 
policies that show the professionalism and transparency of LACNIC's functions. 

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

development in the region? 
 

Continuous development and an example of commitment in the region and to other RIRs. An essential factor 
for training, collaboration and capacity-building across the region. LACNIC is a key element in number 
resource administration and in providing training and support for regional development. The events, 



 

 

sponsorships and training activities strengthen regional knowledge and security at every level and contribute 
to the use and development of Internet standards. 

 
 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? 
 

My commitment to the Fiscal Commission's activities and responsibilities. Auditing the organization's 
financial resources is a key element for the proper development and implementation of programs that 
contribute to LACNIC's mission and regional growth. 
I have had the pleasure of collaborating with LACNIC by serving on the Fiscal Commission since 2003, and my 
strongest motivation is seeing the growth and commitment of the organization and the region. From the 
implementation and development of internal policies to increase the transparency of its activities, to its 
reports, to the publication of the Code of Ethics and the conflict and interest statement, everything has 
contributed to increase the organization's commitment and transparency. It is a pleasure to witness LACNIC's 
growth and evolution. Being part of the Fiscal Commission is my way of contributing my bit to the region. 

 
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. 
 

Fiscal Commission 
 

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

 
None 

 
 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 

Move, AMPARO, etc.) 
 

LACNIC event 
 

 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). 

 
Member of LACNIC's Fiscal Commission since 2003. 
Internal legal advisor for NIC.MX from 2000 to 2003. 
External legal advisor for NIC.MX from 2003 to 2004. 

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

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

Member of LACNIC's Fiscal Commission since 2003. 
Internal legal advisor for NIC.MX from 2000 to 2003. 
External legal advisor for NIC.MX from 2003 to 2004. 

 
 



 

 

 Breve biografia do candidato. 
 

Ela é advogada com licença no México e no Estado de Geórgia nos Estados Unidos. Tem mais de 20 anos de 
experiência em Tecnologia e Propriedade Intelectual no México e nas Américas, incluindo o Canadá, EUA, 
Colômbia e Brasil. 
Adriana participou como membro da Comissão Fiscal do LACNIC desde 2003 e recentemente no Comitê de 
Ética. 

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

 
Eu sou mexicana, advogada e mãe de uma menina adorável. Gosto de viajar, dançar e comer comidas 
deliciosas. 
 
É um prazer colaborar com a comunidade do LACNIC e usar minha experiência como advogada e em 
auditorias para contribuir com um grão de areia no desenvolvimento, crescimento e confiança contínuos da 
região. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Sou advogada com mestrado em Direito Comercial Internacional pela Tec de Monterrey, Campus Monterrey. 
Atuei como Assessora Jurídica do Tec de Monterrey e NIC.MX por vários anos. Depois, trabalhei em diversos 
escritórios de advocacia no México e nos Estados Unidos. 
Tenho licença como advogada na Ordem dos Advogados do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e agora 
sou Diretora Jurídica para as Américas, em uma empresa global com foco em comunicações na nuvem. 
 
Eu tenho mais de 20 anos de experiência em Tecnologia e Propriedade Intelectual no México e nas Américas, 
incluindo o Canadá, EUA, Colômbia e Brasil. Também participei como membro da Comissão Fiscal do LACNIC 
desde 2003 e recentemente no Comitê de Ética. 

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

 
Eu conheci o LACNIC quando trabalhei como assessora jurídica do NIC.MX. Daí o meu interesse em participar 
dos eventos e atividades na região. Tive a oportunidade de participar como membro da Comissão Fiscal do 
LACNIC desde 2003 e recentemente no Comitê de Ética. 
 
Nas minhas funções como membro da Comissão Fiscal, fui testemunha da implementação de sugestões e 
políticas que demonstram o profissionalismo e a transparência das funções do LACNIC. 
 

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

 
Desenvolvimento contínuo e exemplo de compromisso na região e para outros RIR. Fator fundamental para a 
formação, colaboração e desenvolvimento de capacidades na região. O LACNIC é um elemento chave na 
administração dos recursos de numeração e de capacitação e apoio ao desenvolvimento da região. Os 
eventos, bolsas e treinamentos fortalecem o conhecimento e a segurança na região em todos os níveis e 
contribuem para o uso e desenvolvimento dos padrões da Internet. 
 
 
 
 
 



 

 

 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? 

 
Compromisso nas atividades e responsabilidades da Comissão Fiscal. O controle dos recursos financeiros é 
um elemento chave para o correto desenvolvimento e implementação de programas que contribuam para a 
missão do LACNIC e o crescimento da região. 
Tive o prazer de colaborar com o LACNIC na Comissão Fiscal desde 2003, e o que mais me motiva é ver o 
crescimento e o comprometimento da organização e da região. Desde a implementação e desenvolvimento 
de políticas internas para aumentar a transparência de suas atividades, relatórios, até a publicação do Código 
de Ética, declaração de conflitos e interesses, tudo tem contribuído para ter uma organização mais 
comprometida e transparente em suas atividades. É um prazer ver a evolução e o crescimento do LACNIC. 
Fazer parte da Comissão Fiscal é a minha forma de contribuir com o meu grão de areia na 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. 
 

Comissão Fiscal 
 

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

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

 
Evento LACNIC 

 
 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). 
 

Membro da Comissão Fiscal do LACNIC de 2003 até hoje. 
Assessora legal interna do NIC.MX de 2000 a 2003. 
Assessora legal externa do NIC.MX de 2003 a 2004. 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
Membro da Comissão Fiscal do LACNIC de 2003 até hoje. 
Assessora legal interna do NIC.MX de 2000 a 2003. 
Assessora legal externa do NIC.MX de 2003 a 2004. 


