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الدورة الثالثة والسبعون
البند  29من جدول األعمال
النهوض ابملرأة
أذربيجان ،أرمينيا ،إريرتاي ،إسببباايا ،أسببرتاليا ،إس ب وايا ،إس براايي ،ألباايا ،أادورا ،أاووو ،أورو وا ،
أيرلندا ،ابرا وا  ،الربتوال ،بلجيكا ،بلواراي ،بنوالديش ،بنن ،البوسب ب ب ببنة واورس ب ب ب ب  ،ب و ،يلند،
تركيا ،تشبيكيا ،زرر الممر ،ههورية أرريميا الوسب ، ،ههورية مولدورا ،زورزيا ،زيبويت ،روماايا،
زامبيا ،ساموا ،سر واكا ،سويسرا ،س اليون ،سيشيي ،شيلي ،الصني ،ينيا اوس وااية ،رااواتو،
رراس ب ب ب ب ببا ،الاللبني ،رنرويال ههورية  -البوليالارية) ،رنلندا ،رييت انم ،ق،ر ،كابو ر د  ،كرواتيا،
كنببدا ،كود ديالوار ،كولومبيببا ،كينيببا ،وتاليببا ،ل بنببان ،لكس ب ب ب ب ببمربا ،ليرباي ،لي واايببا ،مببال،ببة ،مببا ،
ماليراي ،مص ب ب ببر ،املوري ،املكس ب ب ببي  ،منووليا ،موانكو ،ميكروايراي ووايد  -املوحدة) ،النرويج،
النمسا ،ايج اي ،هنواراي ،الياابن :مشروع قرار

الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون للمؤمتر العاملي الرابع املعين ابملرأة
إضارة
تضاف البلدان التالية إىل قائمة مقدمي مشروع القرار:
األرزن ني ،أملاايا ،إسب ب ببواتيين ،أا يووا وبربودا ،إادوايسب ب ببيا ،أو ندا ،أوكراايا ،ييسب ب ببلندا ،إي،اليا ،اببوا
ينيا اجلديدة ،ابوو ،برابدوس ،بنما ،بوتس ب ب ببواان ،بوركينا راس ب ب ببو ،بورواد  ،بولندا ،بولياليا دولة -
امل عددة المومياد) ،تو و ،تورالو ،تواس ،زامايكا ،اجلبي األسود ،اجلراار ،ههورية تنراايا امل حدة،
ههوريببة كوراي ،ههوريببة الكواوو الببدةمراهيببة ،ههوريببة وو الببدةمراهيببة الش ب ب ب ب ببعبيببة ،زنوي أرريميبا،
زنوي الس ببودان ،الدا،رر ،رواادا ،زمبابو  ،س ببان تومي وبرينس ببي  ،س ببان مارينو ،س بباات رنس ببنت
وزرر رينادين ،س بباات لوس ببيا ،الس ببلالادور ،س ببلوراكيا ،س ببلورينيا ،الس ببنوال ،الس ببودان ،الس ببويد،
ص ب ب بريبا ،الصب ب ببومال ،هازيكس ب ب ب ان ،امبيا ،اان ،واتيماو ،ياان ،ينيا ،ينيا  -بيسب ب بباو ،قرب ،
كازاخسب ان ،الكام ون ،كواب ،كوسب اريكا ،الكواوو ،ليبيا ،لين نشب اين ،ليسبوتو ،ممدوايا الشبمالية،
ملديف ،اململكة امل حدة لربي،اايا العظم وأيرلندا الشمالية ،موريشيوس ،موزامبيق ،ميا،ار ،انميبيا،
ايبال ،ايوزيلندا ،هاييت ،هولندا ،اليوانن
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