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 الربملانيات منتدى النساء

 25اجللسة الـ
 2017نيسان أبريل/  1دكا، 

  (مساء   06:00 - 2 ومن الساعةبعد الظهر 12:30 ىتح صباحا   9:30من الساعة )
 
 
 
 

 الرتتيبات ومناقشة لالجتماع الزمين . اجلدول 1 
ـال الدورة ستعقد  وسوف. نغالديشب دكا، يف بنغاباندو الدولية املؤمترات مركز يف الربملانيات النساء ملنتدى 25ـ
مساء   12:30 الساعة حىتصباحا   09:30 من الساعة ،2017 /نيسانأبريل 1 السبت يوم املنتدى يبدأ
 مساء . 6:00 إىل 2 الساعة  ومن
 ثالث تتجاوز الو  قصـــ ةاملداخالت  تكون أن ينبغي لذا. وعفوي نشـــ  حلوار فرصـــةال املنتدى يوفر أن ينبغي
 عن الكلمة طلب من املشاركون سيتمكن العامة، اجللسة يف. قا  مسب لمتكلمنيل قائمة اختيار تملن يو . دقائق
 .مكاتبهم املوجود على النموذج تعبئة طريق

II .املؤقت األعمال جدول  
 الربملاين النساء ملنتدى 25الــ الدورة رئيس انتخاب .1

 ترحيبية كلمة
 األعمال جدول إقرار. 2
 دريةاجلن األنشطة. 3

 الربملانيات للنساء مكتب تقرير (أ)
 يف 2016 /تشرين األولأكتوبر 23 من دوراته يف املكتب مداوالت عن املشاركني إبالغ سيتم
 .دكا يف 2017 /نيسانأبريل 1يف و  جنيف

 FEM/25/A.1   
 2017فرباير/ شباط  20

 منتدى النساء الربملانيات
 جدول األعمال

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   
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 تقرير جمموعة الشراكة اجلندرية. (ب)
 اجملموعة. وتوصيات عمل على املشاركون سيقف

 اجلندرية املساواة بشأن األخ ة الدويل الربملاين االحتاد أنشطةبشكل موجز:  (ت)
 ندريةاجل املساواة بشأن األخ  الدويل الربملاين االحتاد عمل على املشاركني إطالع سيتم

. اجلنــدريــةمراعــاة الربملــانــات للفوار  حول  2012 الــدويل الربملــاين االحتــاد عمــل خطــة متــابعــة (ث)
 الفرص حول قاشن , يليهمراعاة الربملانات للفوار  اجلندرية تقييم: الذايت التقييم أدوات عرض

 جلندرية.ا ملراعاة الفوار  الذايت التقييم عملية إجراء يف الربملانات تواجه اليت والتحديات
 صباحا . 11:00ستختتم املناقشة الساعة 

 (FEM/25/4-Inf.1) جندري منظور من 136العامة  اجلمعية أعمال يف املسامهة. 4
 :136 العامةاجلمعية أعمال جدول على التايل البند مناقشة إىل املشاركون سيدعى
شـــــرا  اإل بشـــــأن ســـــيما وال ،SDGs املعزز على أهداف التنمية املســـــتدامة الدويل التعاون تشـــــجي  -

 (تجارةوال والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة) للتنمية حمركا   بوصفها للمرأة املايل
 :التالية الفرعية املواضي  ملناقشة جمموعتني إىل املشاركونم سقنوسي

 للمرأة املايل دماجلإل منه بد ال: السلبية الثقافية معايري وتغيري التنظيمية األطر إصالح: 1 موضوع
 نوعال على القائم والعنف التمييزية التشــــــــريعات. للمرأة املايل اإلدماج إىل الطريق يف العقبات من العديدهنا  

إىل  املرأة صـــــــــولو مجيعها تقيد  التمييزية االجتماعيةوالعادات  واألعراف ،األفكار اجلندرية الشـــــــــائعةو  اجلندري
 وذلك ندريةاجل الفوار  أن تراعي والتشـــــريعات الســـــياســـــاتعلى وجيب . االقتصـــــادي والتمكني املايل اإلدماج
 .النساء أجل من تعمل اليت االقتصادي والتمكني املالية تاخلدما لتوف 

 والتمكني اليةامل اخلدمات إىل املرأة وصـــــــــول دون حتول اليت العقبات على القضـــــــــاء كيفية  اجملموعة وســـــــــتناقش
 لتســهيل صــدهاور  وتنفيذها ,واالقتصــادية االجتماعية الســياســات ميتصــم كيفيةعن   وســتكشــف. االقتصــادي

 هذا تدعم نأ ميكن اجلندرية الفوار  تراعيموازنات  إعداد كيفية  يف نظرتســــــــــــــكما أهنا .  للمرأة املايل اإلدماج
 الرتويج يتم للمرأة يةموات بيئة يف توضــ ي املايل اإلدماج أن من التأكد كيفية  أيضــا   اجملموعة وســتناقش. املســعى

 يف لتمييزا على القضـــــــــــــــاء كيفية  على املناقشـــــــــــــــات تركز قدو . اإلمنائي التعاون خالل ومن الدولة قبل من هلا
 يف التمييز على اءالقضــ يف نو املشــارك ينظر قدو . التنقل وحرية واملمتلكات ,واألرض ,باألســرة املتعلقة احلقو 
 لنســـــــــاءاتكون  حيث ،الرعاية واقتصـــــــــاد الرمسي غ  القطاع يف خاصـــــــــة االجتماعي، والضـــــــــمان العمل قوانني
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 متن  اليت تمييزيةال االجتماعية والعادات املعاي  معاجلة ســـبل أيضـــا املناقشـــات تشـــمل أن ميكنو  .متثيال األكثر
 .املايل والدعم اخلدمات على احلصول من املرأة

 .بلداهنم يفاليت حتدث  اإلبداعية واملبادرات اجليدة املمارسات لتبادل املشاركون وسيدعى
 

 ضعفا األكثر للنساء املالية واخلدمات الوصول إىل الفرص تعزيز: 2 موضوع
 الفئات اتاحتياج تلبيةب املســـتدامة اإلمنائية األهدافوقد وعدت . العامل فقراء من املائةب 70 النســـاء تشـــكل
 من كب   كلبشــــ للحد فعالة اســــرتاتيجيةك  ا  موضــــوع املايل اإلدماجكان   إذا. أن تشــــمل اجلمي و  ضــــعفا   األكثر
 األكثر النســـــــــــــاء دتفي وحقا   فعال   تصـــــــــــــل املقدمة املالية اخلدمات أن من التأكد علينا جيبفإنه  الفقر، تأنيث
 أن جيب قتصــــاديا  ا متكينها ودعم املالية اخلدمات إىل املرأة وصــــول حتســــني برامجبناء عليه, . وهتميشــــا ضــــعفا
 األزمات، االتح يف والنســــــاء ,الريفية املرأة تشــــــمل أن وينبغي. النســــــاء مجي  وحقو  واق  االعتبار يف تأخذ
 ف وس  ضـــــــــو و  االجتماعية، احلالة العر ، أســـــــــاس على التمييز من متعددة طبقاتنســـــــــاء اللوايت يواجهن وال

 .اخل ...اإلعاقة أو ,السن أو ,الالجئني أو املهاجرين ووض  البشرية، املناعة نقص
 إىل النســــــاء ي مج وصــــــول فرص وتوســــــي  يفيتك كيفية  حول اجليدة املمارســــــات تبادلتو  اجملموعة وســــــتناقش
 نيالتأم االدخار، حســـــــــــابات الصـــــــــــغ ة، القروض الرمسية، القروضذلك  شـــــــــــملي أن ميكنو . املالية اخلدمات
 إىل وصـــــولال كيفية  أيضـــــا اجملموعة وســـــتناقش. والدعم األطفال رعاية خدمات االجتماعية، املناف  الصـــــحي،

هم االستفادة نميكاليت  املالية واخلدمات االقتصادية الفرص حول املهمشات النساء من موعاتجمل الوعي ورف 
 .املوجه دريبالتو  اإلرشاد برامج م  النساء من خمتلفة جمموعات توف  أمهية أيضا   املشاركونحدد وسي. منها

 .ابلداهن يفاليت ختدث  اإلبداعية واملبادرات اجليدة املمارسات لتبادل موعةوستتم دعوة اجمل
 اليت التوصـــيات لىع تتم املوافقة وســـ. جمموعة لكل ا  ومقرر  ا  رئيســـ املنتدىســـيعني  مكتبه، من توصـــية على بناء

 .الظهر بعدته جلس يف الربملانيات لنساءا منتدى إىلسيقدمها املقرران 
 بعد الظهر. 12:30صباحا  حىت الساعة  11:00ستجتم  كل جمموعة من الساعة  

 الظهر.من بعد  2:00سيستأنف املنتدى اعماله الساعة 
 

 الزجاجي السقف لكسر جديدة وافعد: للمرأة السياسية املشاركة. النقاش. 5
 يف املرأة بشــــــأن املتحدة واألمم الدويل الربملاين الحتادل 2017 املرأة خريطة عن عرض  ل املشــــــاركون ســــــيســــــتم 
بعدها سـيتم و . 2016 عام خالل الربملان يف لمرأةمظاهر التقدم والنكسـات ل على طلعونسـي كما.  السـياسـة
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  وحتديد والعاملية، الوطنية الســـياســـية احلياة يف املرأة مشـــاركةجمال  يف األخ ة التطورات ملناقشـــةدعوة املشـــاركني 
 .املشاركة هذه تعزيز كيفية

 بعد الظهر 4:00وسيختتم النقاش الساعة 
 

 غدا   املستدامة التنمية لتحقيق اليوم الفتيات متكني. نقاش حلقة. 6
حتقيق  أردنا ما إذا ولكن. املســـــــــــتدامة للتنمية 2030 أعمال جدول من بارزة مسة هي اجلندرية املســـــــــــاواةإن 
 ســــــــــــنتحت األخ ة، الســــــــــــنوات يف. اآلن الفتيات تمكنيب نبدأ أن جيبفإنه  ،2030 عام حبلول للمرأة إجناز
واجهن  التمييز على أســـاس اجلن  ال تزالن ت  ن  فإهن ذلك، م و . والصحة التعليم على الفتيات حصول فرص

 األعضاء وتشويه األطفال زواج مثل الضارة املمارسات استمرتوقد . والتهميش والعنفوعلى أساس السن, 
 نكرسمل  إذاندرية اجل املســـاواة أهداف حتقيق يتم لنو . لفتياتا قبلحاضـــر ومســـت حتدييف  لإلناث التناســـلية
 تبادلل املشــــــــــــاركون وســــــــــــيدعى. اليوم الفتيات لتمكني الالزمة واملوارد الســــــــــــياســــــــــــية واإلرادة الكايف االهتمام

 وضـــــمان فتياتال حقو  دعم أجل من الربملانات هاتعاجل أن ينبغي اليت األولويات وحتديد اجليدة املمارســـــات
 .متكينها

 بعد الظهر. 5:30وسختتم املناقشة الساعة 
 النقاش موعةجمل قررينامل تقارير. 7

 لنســــــــاءا مكتب رئي  م من مث ســــــــيطلب املنتدى منهم التشــــــــاور . تقاريرهم النقاش جمموعةســــــــيقدم مقرري 
 الدائمة اللجنة مناقشات خالل ستقدم اليت التعديالت وإعداد للمنتدى، 25ــــــــــــــــــــــــــال الدورة ورئي  الربملانيات

  الســـــــاعةحىت 2:30 من الســـــــاعة / نيســـــــانأبريل 2 األحدة ليوم املقرر ) والتجارة والتمويل املســـــــتدامة للتنمية
 (.مساء   06:30

 الربملانيات النساء مكتب أعضاء انتخاب. 8
 كل  من واحد يإقليم ملمثل شــواغر هنا . الربملانيات لنســاءا مكتب يف الشــاغرة املقاعد مللء املنتدى دعوســي

 ســـــــــــــاسأ على االنتخابات وســـــــــــــتجرى. وأوراســـــــــــــيا اهلادئ واحملي  وآســـــــــــــيا ،ةاألفريقي اجملموعات من جمموعة
 .اجليوسياسية اجملموعات تلك من املقدمة الرتشيحات

 
 .الربملانيات النساء ملنتدى 26الــ الدورة انعقاد وموعد مكان. 9
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 ومسؤلوا مكتب تشكيل

 النساء الربملانيات
 (2017 فرباير/ شباط 20 يف كما)

 
 (2018 – 2016)مارس/ آذار  كتبامل

 (ناميبيا) ويليامز منساه. م السيدة الرئي 
 (فرنسا) أندريه .م السيدة النائب األول للرئي 
 )عمان( اخلروصية سعود بنت ناشئة السيدة النائب الثاين للرئي 

 

 انتهاء املدةتاريخ   نو قليمين اإلو املمثل
   ايجمموعة أفريق

 2018مارس/ آذار  مونيديانبو )الغابون( نزي ج. سيدةال (ناميبيا) ويليامز منساه. م السيدة
 شاغر )نيج يا( أديدويني .ف السيدة

 

 2020مارس/ آذار 

   العربيةموعة اجمل
 2018مارس/ آذار  (تون ) قسنطيينالف الس السيدة )عمان( اخلروصية سعود بنت ناشئة السيدة
 احلليســـــي صـــــاح الرمحن عبد هدى الدكتورة

 )السعودية(
 2020مارس/ آذار  امللك عبد عازر مارجريت السيدة

   اهلادئ واحمليط جمموعة آسيا
 2018مارس/ آذار  (باكستان) بارفيز خالد. أ السيدة (بنغالديش) خان و. أ. السيدة

 2020مارس/ آذار  شاغر السيدة س. س يفيج تشابن
   أوراسيا: جمموعة
 2018مارس/ آذار  (البيضاء روسيا) مشال. اي السيدة (الروسي االحتاد) برتينكو .ف السيدة

 2020مارس/ آذار  شاغر (الروسي االحتاد) جيمروفال.  لسيدةا
ــــة أمريكــــا دول جمموعــــة  ومنطقــــة الالتيني

 :الكارييب البحر
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ـــــــدة (إكوادور) باديال أوسلي . أ السيدة ـــــــة) فيســــــــــــــنيت. جي الســــــــــــــي  اجلمهوري
 (الدومينيكية

 2018مارس/ آذار 

 2020مارس/ آذار  (ب و) بيتيتا   السيدة (بوليفيا) فرنانديز مندوزا. إي السيدة
   +جمموعة االثنا عشر 

 2018مارس/ آذار  )أملانيا( أرنستربغر .ب السيدة (فرنسا) أندريه .م السيدة
 )كندا( جان عطاهلل .س السيدة

 
 2020مارس/ آذار  )إيطاليا( لوكاتيللي .ب السيدة

 تاريخ انتهاء املدة (نفيذيةالت اللجنة يف واليتهم ملدة منصبهم، حبكم) التنفيذية اللجنة أعضاء
 2018 كتوبر/تشرين األولأ  )اجلزائر( بنبادي  .ف السيدة
 2019 كتوبر/تشرين األولأ  )النيجر( حبيبو .أ السيدة
 2019 كتوبر/تشرين األولأ  )النرويج( الديغارد .ج السيدة
 (كوبا) غوميز ف ير. واي السيدة

 
 2020 كتوبر/تشرين األولأ 

 تاريخ انتهاء املدة الربملانيات )حبكم منصبهم ملدة سنتني( النساء منتدى رؤساء
 2017مارس/ آذار  )فيتنام( نيان كيم ذي نغوين السيدة
 2018مارس/ آذار  )زامبيا( لوو .ن السيدة
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I. SCHEDULE OF MEETING AND DEBATING ARRANGEMENTS 
 
The 25

th 
session of the Forum of Women Parliamentarians will be held at the 

Bangabandhu International Conference Center in Dhaka, Bangladesh. The Forum will 
meet on Saturday 1 April 2017, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 to 6 p.m. 
 
The Forum should provide an opportunity for active and spontaneous dialogue. 
Interventions should therefore be brief and not exceed three minutes. No list of speakers 
will be drawn up in advance. In plenary, participants will be able to request the floor by 
completing the form on their desks. 
 
II. ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA  
 
1. Election of the President of the 25

th
 session of the Forum of Women 

Parliamentarians 
 
Welcome remarks 
 

2. Adoption of the agenda  
 
3. Gender activities  
 

(a) Report of the Bureau of Women Parliamentarians  
Participants will be informed of the deliberations of the Bureau at its sessions 
of 23 October 2016 in Geneva and 1 April 2017 in Dhaka. 

 

(b) Report of the Gender Partnership Group 
Participants find out about the work and recommendations of the Group. 

 

(c) Briefing: recent IPU activities on gender equality 
Participants will be briefed on recent IPU work on gender equality. 
 

(d) Follow-up to the IPU 2012 Plan of Action on Gender-sensitive Parliaments 
Presentation of the self-assessment toolkit: Evaluating the gender sensitivity 
of parliaments, followed by a debate on opportunities and challenges for 
parliaments in conducting a gender-sensitive self-assessment exercise. 

 
The discussion will conclude by 11:00 a.m. 

http://www.ipu.org/pdf/publications/gender-toolkit-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gender-toolkit-e.pdf


FEM/25/A.1 

 

4. Contributing to the work of the 136
th

 Assembly from a gender perspective (FEM/25/4-Inf.1) 
Participants will be invited to discuss the following item on the agenda of the 136

th
 Assembly: 

 

- Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on the financial inclusion 
of women as a driver of development (Standing Committee on Sustainable Development, Finance 
and Trade) 

 

Participants will split into two groups to discuss the following sub-themes: 
 
Theme 1: Reforming regulatory frameworks and changing unfavourable cultural norms: a must 
for the financial inclusion of women  

 

Many obstacles lie on the way to the financial inclusion of women. Discriminatory legislation, 
gender-based violence, gender stereotypes and discriminatory social norms and customs all limit 
women’s access to financial inclusion and economic empowerment. Policies and legislation must 
be gender-sensitive so as to provide financial services and economic empowerment that work for 
women.  
 
The group will discuss how to eliminate obstacles to women’s access to financial services and 
economic empowerment. It will explore how social and economic policies should be designed, 
implemented and monitored to facilitate women’s financial inclusion. It will consider how gender-
sensitive budgeting can support this endeavour. The group will also discuss how to ensure that 
financial inclusion is grounded in a favourable environment for women that is promoted by the 
State and through development cooperation. Discussions may focus on how to eliminate 
discrimination in rights related to family, land, property and freedom of movement. Participants 
may look at eliminating discrimination in labour and social security regulations, especially in the 
informal sector and care economy, where women are most represented. Discussions may also 
cover ways of tackling discriminatory social norms and customs that prevent women from 
accessing financial services and support.  
 

Participants will be invited to share good practices and creative initiatives happening in their own 
countries. 

 
Theme 2: Promoting access to financial services and opportunities for the most vulnerable 
women 

 

Women make up 70 per cent of the world’s poor. The Sustainable Development Goals promise to 
address the needs of the most vulnerable and to leave no one behind. If financial inclusion is to 
be an effective strategy for drastically reducing the feminization of poverty, we must ensure that 
the financial services offered actually reach and really benefit the most vulnerable and 
marginalized women. Programmes to improve women’s access to financial services and support 
to their economic empowerment should therefore take into account the reality and rights of all 
women. That should include rural women, women in crisis situations, and women facing multiple 
layers of discrimination based on ethnicity, marital status, HIV status, migrant or refugee status, 
age, disability etc. 
 

The group will discuss and share good practices on how to adapt and expand access for all 
women to financial services. That could include formal credit, micro-credit, saving accounts, 
health insurance, social benefits, childcare services and support. The group will also discuss how 
to reach out to and raise the awareness of groups of marginalized women about economic 
opportunities and financial services from which they could benefit. Participants will also address 
the importance of providing different groups of women with targeted training and mentorship 
programmes.  
 

The group will be invited to share good practices and creative initiatives happening in their own 
countries. 

 

On the recommendation of its Bureau, the Forum will designate a chairperson and a rapporteur for 
each group. They will agree on recommendations that the rapporteurs will submit to the Forum of 
Women Parliamentarians at its afternoon sitting. 
 
Each group will meet from 11:00 a.m. to 12:30 p.m. 
 

The Forum will resume its work at 2 p.m. 
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5. Debate. Women’s political participation: a new impetus to break the glass ceiling  

Participants will hear a presentation on the 2017 IPU–UN Women Map on Women in Politics. They will 
also be briefed on the progress and setbacks of women in parliament in 2016. Participants will then be 
invited to debate recent developments in women’s global and national political participation, and to 
identify how that participation might be enhanced. 
 
The debate will conclude by 4 p.m. 

 
6. Panel discussion. Empowering girls today to achieve Sustainable Development tomorrow 

Gender equality is a prominent feature of the 2030 Agenda for Sustainable Development. But if we are 
to deliver for women by 2030, we must start empowering girls now. In recent years, girls’ access to 
education and health has improved. Nevertheless, they continue to face both gender- and age-based 
discrimination, violence and marginalization. Harmful practices such as child marriage and female 
genital mutilation continue to challenge both the present and future for girls. Gender equality 
objectives will only be met if we dedicate sufficient attention, political will and resources to the 
empowerment of girls today. Participants will be invited to share good practices and to identify 
priorities that parliaments should address in order to uphold girl’s rights and ensure their 
empowerment. 
 
The panel discussion will conclude by 5:30 p.m. 
 

7. Reports of the discussion group rapporteurs 
The discussion group rapporteurs will present their reports. The Forum will then ask them to consult 
with the President of the Bureau of Women Parliamentarians and of the President of the Forum’s 25

th
 

Session, and prepare amendments to be presented during the debate of the Standing Committee on 
Sustainable Development, Finance and Trade (scheduled for Sunday 2 April from 2:30 to 6:30 p.m.). 

 
8. Elections to the Bureau of Women Parliamentarians 

The Forum will be called upon to fill the vacant seats on the Bureau of Women Parliamentarians. 
There are vacancies for one regional representative from each of the African, Asia-Pacific and Eurasia 
groups. Elections will be held on the basis of candidatures submitted by those geopolitical groups. 
 

9. Venue and date of the 26
th

 session of the Forum of Women Parliamentarians  
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Annex 

 

 
 

COMPOSITION AND OFFICERS OF THE BUREAU 
OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 

(As at 20 February 2017) 
 
 

OFFICERS (March 2016–2018)   
President Ms. M. Mensah-Williams (Namibia)  
First Vice-President Ms. M. André (France)  
Second Vice-President Ms. N. Al Kharoosi (Oman)  

REGIONAL REPRESENTATIVES   Expiry of term 

African Group: 
Ms. M. Mensah-Williams (Namibia) Ms. J. Nze Mouenidiambou (Gabon) March 2018 
Ms. F. Adedoyin (Nigeria) Vacancy March 2020 

Arab Group: 
   
Ms. N. Al Kharoosi (Oman) Ms. S. Kousantini (Tunisia) March 2018 
Ms. H. Alhelaissi (Saudi Arabia) Ms. M. Azer Abdelmalak (Egpyt) March 2020 

Asia-Pacific Group: 
Ms. W. A. Khan (Bangladesh) Ms. A. Khalid Parvez (Pakistan) March 2018 
Ms. S. Sirivejchapun (Thailand) Vacancy March 2020 

Eurasia Group: 
Ms. V. Petrenko (Russian Federation) Ms. E. Shamal (Belarus) March 2018 
Ms. L. Gumerova (Russian Federation) Vacancy March 2020 

Group of Latin American and the Caribbean: 
Ms. A. Ocles Padilla (Ecuador) Ms. J. Vicente (Dominican Rep.) March 2018 
Ms. E. Mendoza Fernández (Bolivia) Ms. K. Beteta (Peru) March 2020 

Twelve Plus Group: 
Ms. M. André (France) Ms. P. Ernstberger (Germany) March 2018 
Ms. S. Ataullajhan (Canada) Ms. P. Locatelli (Italy) March 2020 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
(ex officio, for the duration of their term on the Executive Committee) 

Expiry of term 

Ms. F. Benbadis (Algeria) October 2018 
Ms. A. Habibou (Niger) October 2019 
Ms. G. Eldegard (Norway) October 2019 
Ms. Y. Ferrer Gómez (Cuba) October 2020 

PRESIDENTS OF THE FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 
(ex officio for two years) 

Expiry of term 

Ms. Nguyen Thi Kim Ngan (Viet Nam) March 2017 

Ms. N. Luo (Zambia) March 2018 
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