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 انتخاب رئيس االتحاد البرلماني الدولي
  8و  7و  6من النظام األساسي والقواعد  91المادة )

 (من قواعد المجلس الحاكم
 

 ترشح
 (المكسيك) بارون كويفاس غابرييال السيدة

 
 سيئر  ةديسلاو  املكسيكي الشيوخ جملس رئيس من رسالة العام األمني تلقى ،4102 مايو/  أيار 42 يف

 االحتاد رئيس ملنصب بارون كويفاس غابرييال السيدة ترشيح من خالهلا قدم املكسيك، يف النواب جملس
 .للمجلس احلاكم 410الـ  الدورة يف املطلوب شغله الدويل، الربملاين

 

 .والثاين األول املرفقني يف بارون كويفاس. غ للسيدة الذاتية والسرية الرسالة هذه نص ويرد
 
 
 
 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 937الجمعية العامة الـــ 
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 مقدمة من املكسيك على سبيل اجملاملةالرتمجة 
 

 مجلـــس سيئـــر  ةديســلاو  المكســـيكي الشـــيو  مجلــس قبـــئ رئـــيس مــن العـــام األمـــين إلــ  موجهـــة رســالة
 المكسيكي نوابال
 

 4102مايو /  أيار 44 مكسيكو،مدينة 
 

 تشونغونغ، السيد عزيزي
 

/  األول تشــرين 01 و 02 بــني عقدالــس ســت الــدويل، الربملــاين االحتــاد لــرئيس ةاملقبلــ اتباالنتخابــ يتعلــ  فيمــا
 املكســيكيني، النــواب وجملــس الشــيوخ جملــس وباســم ،يــة االحتادروســيا  بطرســربغ، تســان يف ،4102 أكتــوبر
 رئـــيس ملنصـــب بـــارون كويفـــاس غـــابرييال املكســـيكي الســـناتور ترشـــيح رمسيـــا  و  مشـــرتكة بصـــورة نعلـــن أن يســـرنا
 مبـدأ عـن فضـال   الـدويل، الربملـاين لالحتـاد األساسـي النظـام مـن 01 املـادة ألحكام وفقا   الدويل، الربملاين االحتاد
 علــى للحصــول مؤهلــة الكــاريي البحــر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــا جمموعــة فــ ن املناســبة، وهبــذه. اجلغــرايف التنــاوب

 .الوظيفة هذه
 

 مـــرة، ألول الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد رئاســة شـــغل فرصـــة للمكســـيك يتــيح بـــارون كويفـــاس الســـيناتور ترشــيح إن
 مــن عامـا   041 خـالل فقـط واحـدة مـرة ذلـك حـد  وقــد اهلـام  املنصـب هلـذا امـرأة انتخـاب تشـجي  وكـذلك
 بـارون كويفـاس السـيناتور خـربة مـن ستسـتفيد االحتـاد رئاسـة بـنن مقتنعـون وحنـن. الـدويل الربملـاين االحتاد وجود

 العمــل حتــديات تفهــم وهــي واحمللــي، االحتــادي املســتويني علــى واليــات خلمســة انتخبــتفهــي . النطــا  الواســعة
 الربملــاين واالحتــاد املكســيكي الكــونغرس بــني والصــلة الربملانيــة للدبلوماســية الــدعاة وبقــوة مــن وكانــت التشــريعي،
 .الشيوخ مبجلس اخلارجية العالقات لجنةل كرئيس احلايل منصبها خالل سيما ال الدويل،

 

ـــة  ترشـــيح هـــو بـــارون كويفـــاس الســـناتور ترشـــيح أن نالحـــ  أن املهـــم ومـــن ـــه،إ حيـــ  للدول  إىل باإلضـــافةو  ن
. املكســيكية احلكومــة قبــل مــن أيضــا  هنــاد دعــم  املكســيكي، الكــونغرس يجملســ مــن كــل   دعــم علــى احلصــول

 املكسـيكي الكـونغرس وإميـان ،التعدديـة بشـنن للمكسـيك العامليـة الرؤيـة علـى يشهد ترشيحها ف ن وباختصار،
ـــة بالدبلوماســـية ـــة فاعلـــة جهـــات بوصـــفها الربملانـــات بـــني الوديـــة العالقـــات وتعزيـــز الربملاني ـــة يف حموري  الدميقراطي
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 اإلسبانية: األصل
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 األمــم خطــة تنفيــذ إىل الراميــة واإلجــراتات ،نيالــدولي واألمــن الســالم وتعزيــز اإلنســان، حقــو  ومحايــة التمثيليــة،
 4101 لعام املستدامة للتنمية املتحدة

 

 نفوذهـــا بســـبب الالتينيـــة، أمريكـــا قـــادةمـــؤعر علـــى املســـتوك الـــدويل، كمـــا أ ـــا أحـــد  العـــب هـــي املكســـيكو 
 املتقاربــة املســاحات مــن العديــد إىل نتمـيت اأ ــ ذلــك، إىل باإلضــافة يعـ،، وهــذا. اجلغــرايف وموقعهــا االقتصـادي

 االحتــاد لرئاســة بــارون كويفــاس غــابرييال الســناتور ترشــيح أن نعتقــد املكســيكي الكــونغرس ويف. العــام بقيــة مــ 
 الربملانيــة الدبلوماســية وتعزيــز العامليــة للتحــديات التصــدي يف املنظمــة دور تعزيــز ملواصــلة فرصــة الــدويل الربملــاين
 .عاملي نطا  على الدميقراطية بنات يف والشباب النسات مشاركة وتعمي 

 
 .ويرجى قبول فائ  تقديرنا واحرتامنا

 
 
 
 
 

  موراليس إيسكوديرو بابلو                                                          
 املكسيكي الشيوخ جملس رئيس                                                     

 و                                                    
 غوتريريز مورجيا غوادالوب مارياالسيدة                                                        

 املكسيكي النواب جملس رئيس                                                      
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  الذاتية السيرة
 بارون كويفاس غابرييال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عــن املســؤولة اخلارجيــة، العالقــات جلنــة ورئــيس 4104 ســبتمرب/ أيلــول 0 منــذ الشــيوخ جملــس يف عضــو هــي
 املعاهـــدات علـــى واملوافقـــة ،نيالعـــام والقناصـــل الســـفرات علـــى واملوافقـــة للمكســـيك، اخلارجيـــة السياســـة حتليـــل
 عمـل بعالقـة واليتهـا اتسـمت وقـد. الوطنيـة األراضـي خارج القوات ونشر التنفيذية السلطة هاتوقّع الس الدولية
 .البلدان خمتلف من والربملانيني السفرات م  وعيقة

 

 االحتـاد إىل املكسـيكي الكـونغرس وفـد رئاسـة بـارون كويفـاس السيناتور توىلت الدويل، الربملاين االحتاد إطار ويف
 اإلنســاين القــانون احــرتام تعزيــز جلنــة يف عضــوا   كانــت ،4102 عــام حــى 4102 عــام ذومنــ. الــدويل الربملــاين
 .4102 لعام الداخلي املدق  حاليا   وهي. 4105 إىل 4102 من الفرتة خالل ترأستها الس الدويل،

 

( البحـرين برملـان مـ  بالتنسـي و ) السـعي الـدويل الربملـاين االحتـاد يف عملهـا خـالل حتققـت الـس النتـائ  أبرز ومن
 املهــاجرين واألطفـال األطفـال، حقـو  محايـة يف الربملـانيني دور :املعنـون للقـرار باإلمجـا  اعتمـاد علـى للحصـول

 املزيـد تعزيز وبغية ذلك، على وعالوة. والصرا  احلرب حاالت يف ماستغالهلمن   ويف بذويهم، املصحوبني غري
 :املســمى والقــرار الدراســة موضــو ( اهلنــدي الوفــد مــ  باالشــرتاد) وضــعت اجلنســني، بــني املنصــفة القــوانني مــن
 حمركـا   بوصـفها للمرأة املايل اإلشراد بشنن سيما ال ،املستدامة التنمية أهداف بشنن املعزز الدويل التعاون تعزيز
 .للتنمية

 

 حيــ  ،وأمريكــا الالتينيــة –ألوروبــا  الربملانيــة اجلمعيــةمبــا فيهــا  الدوليــة الربملانيــة املنتــديات يف مشــاركتها وتشــمل
 بــني املشــرتكة الربملانيــة اللجنــة يف وعملهــا اإلنســان  وحقــو  واألمــن السياســية الشــؤون جلنــة رئاســة يف شــاركت
 .اهلادئ احمليط لتحالف التابعة الربملانية الرصد وجلنة األورويب، واالحتاد املكسيك

 

 مشـاركة بكو ـا منهـا واقتناعـا  . عامـا   41 مـن أكثرإىل  بارون كويفاس غابرييال لسيناتورومتتد احلياة السياسية ل
 إىل انضــمت فقــد البلــد، شــؤون يف املــواطنني مشــاركة لتعزيــز منهــا وإدراكــا   املكســيك يف الدميقراطيــة توطيــد يف

 املكســيك انتقــال أعنــات الرئيســية املعارضــة قــوة كــان الــذي ،عامــا   05عنــدما كــان عمرهــا  الــوط، العمــل حــزب

CL/201/15-P.1 
 الثاين املرف 
 اإلسبانية: األصل
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 تلتــزم الــس ،ميكســيكو دوكايــإ مؤسســة الشــباب مــن جمموعـة مــ  أنشــنت املنــوال، نفــس وعلــى. الدميقراطيــة حنـو
 .املكسيك يف التعليم بتحسني

 

ــــذ ــــىبصــــفتها كمشــــرّ   ،اجهودهــــ بــــارون كويفــــاس الســــناتور تركــــز  ،4110 عــــام ومن  احمللــــي الصــــعيدين عل
 لصــاح واإلجـراتات القــوانني تعزيـز علــى مكسـيكو،مدينـة  يف كبــرية منطقـة رئــيسفضـال  عــن كو ـا  واالحتـادي،

ــــادراتوقــــد كانــــت ا. البيئــــة ومحايــــة والشــــفافية ، الفســــاد ومكافحــــة ،اجلندريــــة واملســــاواة اإلنســــان، حقــــو   ملب
 التـنعري وضـمان االجتماعيـة العدالـة بتعزيـز باالهتمـام مدفوعة دائما   بارون كويفاس للسناتور واملهنية الشخصية

 .للمواطنني اليومية احلياة على احمللي
 

 الدسـتور إصـال  إىل الراميـة املبـادرة وقـادت. الشـيوخ جملـس يف أعماهلـا تسلطت األضوات على العديد من وقد
 إليهـــا انضـــمت الـــس الدوليـــة املعاهـــدات مـــ  ،الالجئـــني بوضـــ  واالعـــرتاف اللجـــوت بشـــنن ومواتمتـــه املكســـيكي
 دعمهـــا إىل أيضـــا   اإلشـــارة وجتـــدر. الـــدويل اإلنســـاين والقـــانون اإلنســـان حقـــو  جمـــال يف ســـيما ال املكســـيك،
 اخلـــارج يف املهـــاجرين آالف هويـــة حتديـــد يف احلـــ  يكفـــل الـــذي املكســـيكيالســـلك اخلـــارجي  قـــانون إلصـــال 
 القنصــــليات عــــن طريــــ  مــــيالد شــــهادات إصــــدار خــــالل مــــن املكســــيك، يف والدهتــــم بعــــد يســــجلوا م الــــذين

 . املكسيكية
 

 أمريكـا مـن للمهـاجرين اإلنسان حقو  احرتام تعزيز بشنن مكثف بعمل بارون كويفاس السيناتور تقام كما
. واملــراهقني األطفــال ســيما ال أفضــل، فــر  عــن حبثــا  إىل املكســيك أو يقيمــون فيهــا  يســافرون الــذين الوســطى
 ة مندوبــــوبصـــفتها ك اجلمهوريـــة، يف الشـــيوخ جملـــس علـــى املعروضـــة القـــانوين اإلصـــال  مبـــادرات إىل باإلضـــافة
 القــانونقــدمت  الكــاريي البحــر وحــو  الوســطى ألمريكــا التشــريعيني والرؤســات الرؤســات منتــدك إىل املكســيك
ـــة بشـــنن املقـــرت  اإلطـــاري  املنظمـــة أعضـــات سيســـتخدمه الـــذي واملـــراهقني، املهـــاجرين األطفـــال ومســـاعدة محاي
 .الوطنية تشريعاهتم لصياغة كنساس

 

 ويف. مكسـيكو ملدينـة التنسيسـية اجلمعيـة يف كعضـو بـارون كويفـاس السـيناتور عمـل نذكر أن أيضا   املهم ومن
 يكفـــل احمللـــي للحكــم جديـــد منــوذج وضـــ  هبـــدف (العمــدة جلنـــة)جلنـــة اجمللـــس البلــدي  ترأســت الســـيا ، هــذا

 .العامة اإلدارة يف والكفاتة الشفافية ،التحدي  ،التقارب
 

 التـزامموضـو   ،4102 فربايـر/  شـبا  5 يف مكسيكو مدينة دستور تضمني يف جنحت ذلك، إىل وباإلضافة
 احلكومـــــة منحــــتهم الــــذين األجانــــب لألشـــــخا  اإلنســــان حقــــو  ومحايــــة احـــــرتام بضــــمان املدينــــة ســــلطات
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 لألشـخا  احلمايـة لتـوفري املكسـيكية للدولـة اإلنسـانية الـرو تعزيز و  ،وض  الجئني أو اللجوت ح  املكسيكية
 .األصلية بلدا م يف والعنف االضطهاد من الفارين

 

 عشــــر احلــــادي التشــــريعي اجمللــــس يف احتاديــــا   ممــــثال   بــــارون كويفــــاس الســــيناتور تعملــــ ذلــــك، إىل وباإلضــــافة
 مكســـــيكومدينـــــة  هيـــــدالغو، ميغيـــــلملدينـــــة ( عمـــــدة يعـــــادل مـــــا) احملليـــــة الســـــلطة رئـــــيس  (4111-4104)
 يف االحتــادي املمثــل  (4112-4110) االحتاديــة للمقاطعــة التشــريعي اجمللــس يف ممثــل  (4112-4111)

 وزارة يف واإلعــالم القانونيــة الشــؤون وزارة وكيــل مستشــار  (4110-4110) عشــر الثــامن التشــريعي اجمللــس
 (.4110-4111) املكسيكي التكنولوجي املعهد يف باح  ومساعد  (4110) الداخلية

 

 والـدورات النـدوات مـن العديـد وحضـرت( 4110) املكسيك التكنولوجي املعهد يف السياسية العلوم درستو 
 يف التــــدريب ومؤسســــات اجلامعــــات يف السياســــية والنظريــــة العامــــة، واإلدارة السياســــية، االتصــــاالت جمــــال يف

 .واخلارج املكسيك
 

 والتلفزيـون، اإلذاعـة) املكسيكيةوسائط اإلعالم  من العديد يفحبضور منتظم  بارون كويفاس سيناتوروتتميز ال
 اإلنسـان حلقـو  بالـدعوة تتعلـ  قضـايا عـن وفصـول مقـاالت عـدة نشـرت كمـا(. املطبوعـة) والدولية( والطباعة
 .املرأة ومتكني

 
 

 مكسيكومدينة  يف ،0121 أبريل/ نيسان 0 يف بارون كويفاس سيناتورال لدتو و 

 



 

137
th

 IPU Assembly 

St. Petersburg, Russian Federation, 14–18 October 2017 
 

 

E 
#IPU134 

#IPU137 

 

 

 

 

Governing Council CL/201/15-P.1 
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Election of the President of 
the Inter-Parliamentary Union 

 

(Article 19 of the Statutes and Rules 6, 7 and 8 of  
the Rules of the Governing Council) 

 

 
Candidature 

 

of 
 

Ms. Gabriela CUEVAS BARRON (Mexico) 
 
 
 

 
On 24 May 2017, the Secretary General received a communication from the President of 
the Mexican Senate and the President of the Chamber of Deputies of Mexico, submitting 
the candidature of Ms. Gabriela Cuevas Barron for the office of President of the 
Inter-Parliamentary Union, which is to be filled at the 201

st
 session of the Governing 

Council.  
 
The text of this communication and the curriculum vitae of Ms. G. Cuevas Barron are to 
be found in Annexes I and II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 2 - CL/201/15-P.1 
  ANNEX I 
  Original: Spanish 

 
Courtesy translation provided by Mexico 

 
 

COMMUNICATION ADDRESSED TO THE SECRETARY GENERAL BY THE PRESIDENT OF THE 
MEXICAN SENATE AND THE PRESIDENT OF THE CHAMBER OF DEPUTIES OF MEXICO 

 
 
 

Mexico City, 22 May 2017 
 
 
Dear Mr. Chungong, 
 
In regard to the upcoming election of the President of the Inter-Parliamentary Union (IPU), which will 
take place between the 14

th
 and 18

th
 October 2017, in Saint Petersburg, Russian Federation, and in 

the name of the Mexican Senate and Chamber of Deputies, we are pleased to jointly and formally 
announce the nomination of Mexican Senator Gabriela Cuevas Barron to the post of President of the 
IPU, in accordance to the provisions of Article 19 of the IPU Statutes, as well as the principle of 
geographical rotation. On this occasion, the Group of Latin America and the Caribbean is eligible for 
this post. 
 
Senator Cuevas Barron’s candidacy affords Mexico an opportunity to occupy the Presidency of the 
IPU for the first time, and also to promote the election of a woman for this important position; this has 
occurred only once during the IPU’s 128 years of existence. We are convinced that the IPU 
Presidency will benefit from Senator Cuevas Barron’s extensive experience. She has been elected to 
five terms at the federal and local levels, she understands the challenges of legislative work, and has 
been a relentless promoter of parliamentary diplomacy and of the linkage between the Mexican 
Congress and the IPU, particularly during her current position as Head of the Senate’s Foreign 
Relations Committee. 
 
It is important to note that Senator Cuevas Barron’s candidacy is a State nomination; since, in addition 
to having the support of both Chambers of the Mexican Congress, it is also backed by the Mexican 
Government. In sum, her candidacy attests to Mexico's global vision for multilateralism, and the belief 
of the Mexican Congress in parliamentary diplomacy and the strengthening of friendly relations among 
Parliaments as central actors of a representative democracy, the protection of human rights, the 
promotion of peace and international security, and actions towards implementing the United Nations 
2030 Agenda for Sustainable Development. 
 
Mexico is an influential global player and one of Latin America´s leaders, due to its economic clout and 
its geographic location; meaning, additionally, that it belongs to multiple converging spaces with the 
rest of the world. Within the Mexican Congress, we believe that Senator Gabriela Cuevas Barron’s 
candidacy for the IPU Presidency is an opportunity to continue strengthening the organization’s role in 
dealing with global challenges, promoting parliamentary diplomacy and deepening the participation of 
women and young people in the construction of democracy on a global scale. 
 
Please accept the assurances of our highest consideration. 
 

(Signed) Pablo ESCUDERO MORALES 
President of the Mexican Senate 

and 
 María Guadalupe MURGIA GUTIERREZ (Ms.) 

President of the Chamber of Deputies of Mexico 
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Curriculum Vitae 
Gabriela Cuevas Barron 

 
 

She has been a senator since 1 September 2012. She is the Chairperson of the Foreign 
Relations Committee, responsible for analysis of Mexico's foreign policy, approval of 
ambassadors and consuls general, approval of international treaties signed by the 
Executive and deployment of troops outside national territory. Her tenure has been 
characterized by a close working relationship with ambassadors and parliamentarians 
from different countries. 
 
Within the Inter-Parliamentary Union (IPU), Senator Cuevas Barron is the Head of the 
Delegation of the Mexican Congress to the IPU. From 2014 to 2016, she was a member of 
the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law, which she 
chaired during the period from 2014 to 2015. She is currently the internal auditor for 
the year 2017. 
 
The most noteworthy results achieved in her work at the IPU include the drive (in 
coordination with the Bahrain Parliament) to obtain the unanimous adoption of the 
resolution entitled The role of parliamentarians in protecting the rights of children, 
unaccompanied migrant children, and in preventing their exploitation in situations of war 
and conflict. Moreover, in order to promote more gender-equitable laws, she developed 
(in conjunction with the Indian delegation) the subject of study and resolution called 
Promoting enhanced international cooperation on the SDGs, in particular on the financial 
inclusion of women as a driver of development. 
 
Her participation in international parliamentary forums includes the Euro-Latin 
American Parliamentary Assembly, where she co-chaired the Committee on Political 
Affairs, Security, and Human Rights; her work at the Mexico-European Union Joint 
Parliamentary Committee, and the Pacific Alliance's Parliamentary Monitoring 
Committee. 
 
Senator Gabriela Cuevas Barron’s political career spans more than 20 years. Convinced 
of being a participant in Mexico’s democratic consolidation and conscious of promoting 
citizen participation in the country’s affairs, at age of 15 she joined the National Action 
Party, which was the main opposition force during Mexico’s transition towards 
democracy. In the same vein, together with a group of young people, she founded the 
Fundación Educa México, A.C., which is committed to improving education in Mexico. 
 
Since 2001, Senator Cuevas Barron has focused her efforts, as a legislator at the local and 
federal levels as well as Head of a large District of Mexico City, on promoting laws and 
actions in favor of Human Rights, gender equity, the fight against corruption, 
transparency and environment protection. Senator Cuevas Barron's personal and 
professional initiatives have always been driven by an interest in promoting social 
justice and ensuring local impact on the daily lives of citizens. 
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Her work in the Senate has been marked by various highlights. She spearheaded the 
initiative to reform and harmonize the Mexican Constitution on asylum and recognition 
of refugee status, with international treaties to which Mexico is party, particularly in the 
area of human rights and international humanitarian law. Also noteworthy is her 
support for the reform to the Law of the Mexican Foreign Service that guarantees the 
right to identity of the thousands of migrants abroad who were not registered at the 
moment of birth in Mexico, through the issuance of birth certificates through the 
Mexican consulates. 
 
Senator Cuevas Barron has also done extensive work on promoting respect for the 
human rights of Central American migrants who travel or stay in Mexico in search of 
better opportunities, particularly children and adolescents. In addition to the legal 
reform initiatives presented before the Senate of the Republic, as delegate of Mexico to 
the Forum of Presidents and Legislative Presidents of Central America and the 
Caribbean Basin (FOPREL) presented the proposed Framework Law on Protection and 
Assistance of migrant children and adolescents, which members of the organization will 
use as a basis for drafting their national legislation. 
 
It is also important to mention Senator Cuevas Barron's work as a member of the 
Constituent Assembly of Mexico City. In that context, she chaired the Mayor's Committee 
with the aim of setting up a new model of local governance that ensures closeness, 
modernization, transparency and efficiency in public management. 
 
In addition, she succeeded in incorporating into Mexico City’s Constitution of 5 February 
2017, the obligation for the City authorities to guarantee respect for and protection of 
the human rights of those foreign persons to whom the Mexican government has 
granted asylum or refugee status, strengthening the humanitarian spirit of the Mexican 
State to provide protection to people fleeing persecution and violence in their countries 
of origin. 
 
In addition, Senator Cuevas Barron has served as a federal representative in the LXI 
Legislature (2009-2012); head of the local authority (equivalent to a mayor) of Miguel 
Hidalgo, Mexico City (2006-2009); representative in the Federal District Legislative 
Assembly (2003-2006); federal representative in the LVIII Legislature (2001-2003); 
advisor to the Undersecretary on Normativity and Media, in the Ministry of the Interior 
(2001); and research assistant at the Instituto Tecnológico Autónomo de México (2000-
2001). 
 
She studied Political Science at the Instituto Tecnológico Autónomo de México (2001) and 
has attended various seminars and courses in political communication, public 
management, and political theory at universities and training institutions in Mexico and 
abroad. 
 
Senator Cuevas Barron features regularly in several Mexican (radio, television, and 
print) and international (print) media outlets. She has also published several articles 
and chapters on issues relating to human rights advocacy and women’s empowerment.   
 
She was born on 3 April 1979, in Mexico City. 

 


