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Veleposlanik Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga rođen je 12. travnja 1940. godine u 
Valenciji, u Španjolskoj. Diplomirao je pravo te političke znanosti i ekonomiju na 
Sveučilištu Complutense u Madridu. Magistrirao je međunarodne odnose na 
Diplomatskoj akademiji u Španjolskoj. Govori španjolski, engleski, francuski, talijanski i 
portugalski.  
 
Veleposlanik Fuentes započeo je diplomatsku karijeru 1972. godine kada se pridružio 
španjolskom Ministarstvu vanjskih poslova. Tijekom posljednjih desetljeća usavršio se na 
tri stručna područja: pitanjima središnje i istočne Europe te odnosima između Istoka i 
Zapada; multilateralnoj diplomaciji; i KESS-u/OESS-u.  
 
U početku je obnašao dužnost pročelnika Ureda za istočnu Europu u španjolskom 
Ministarstvu vanjskih poslova (od 1972. do 1976. godine). Nakon toga preuzeo je 
dužnost zamjenika voditelja misije u Veleposlanstvu Kraljevine Španjolske u Beogradu 
(1976.-1978.). Između 1989. i 1993. godine bio je zamjenik voditelja misije u 
Veleposlanstvu Kraljevine Španjolske u Washingtonu a potom veleposlanik u Bugarskoj, 
te u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji.  
 
Na području multilateralnih poslova, Jorge Fuentes bio je savjetnik španjolskog 
izaslanstva pri Ujedinjenim narodima (New York, od 1978. do 1982. godine), 
veleposlanik u Zapadnoeuropskoj uniji (Bruxelles, od 1997. do 2000. godine) te 
veleposlanik za europske integracije (od 2000. do 2005. godine).  
 
Unutar OESS-a, veleposlanik Fuentes obnašao je nekoliko dužnosti. Od 1972. do 1983. 
godine bio je član španjolskog izaslanstva na Konferenciji o europskoj sigurnosti i 
suradnji (KESS) na sastancima u Ženevi, Helsinkiju, Beogradu i Madridu. Od 1983. do 
1984. godine bio je vršitelj dužnosti voditelja španjolskog izaslanstva na Konferenciji 
OESS-a o razoružanju u Stockholmu. U razdoblju između 1985. i 1989. godine bio je 
zamjenik ravnatelja u Upravi za istočnu, središnju i južnu Europu te pročelnik Ureda za 
pitanja OESS-a pri španjolskom Ministarstvu vanjskih poslova. U svibnju 2005. godine, 
veleposlanik Fuentes imenovan je voditeljem Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj  
 
Veleposlanik Fuentes autor je nekoliko knjiga, eseja i članaka o OESS-u, odnosima 
istoka i zapada, Europskoj uniji i drugim temama vezanima uz međunarodna pitanja.  
 
Veleposlanik Fuentes je oženjen, ima dvije kćeri i sina te, za sada, četvero unučadi.  
 


