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CCOOMMMMIITTTTEEEE  OONN  TTHHEE  EELLIIMMIINNAATTIIOONN  OOFF  DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN  AAGGAAIINNSSTT  
WWOOMMEENN  ((CCEEDDAAWW))  

  
IInnffoorrmmaattiioonn  nnoottee  pprreeppaarreedd  bbyy  OOHHCCHHRR  ffoorr  NNGGOO  ppaarrttiicciippaattiioonn  

  
Functions  of  CEDAW  Functions of CEDAW   

DDuurriinngg  iittss  sseessssiioonnss  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  WWoommeenn  
((CCEEDDAAWW))  ccoonnssiiddeerrss  rreeppoorrttss  ooff  SSttaatteess  ppaarrttiieess  ttoo  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  AAllll  FFoorrmmss  
ooff  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  WWoommeenn..  FFoolllloowwiinngg  ssuucchh  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorrmmuullaatteess  
ccoonncclluuddiinngg  oobbsseerrvvaattiioonnss  tthhaatt  aassssiisstt  tthhee  SSttaattee  uunnddeerr  rreevviieeww  iinn  tthhee  ffuurrtthheerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
CCoonnvveennttiioonn..  TThheessee  ccoonncclluuddiinngg  oobbsseerrvvaattiioonnss  oouuttlliinnee  ppoossiittiivvee  aassppeeccttss,,  pprriinncciippaall  ssuubbjjeeccttss  ooff  
ccoonncceerrnn  aanndd  tthhee  CCoommmmiitttteeee’’ss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  hhooww  ttoo  aaddddrreessss  cchhaalllleennggeess  ffaacceedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  
ppaarrttyy..  TThhee  rreeppoorrttss  ooff  SSttaatteess  ppaarrttiieess,,  tthhee  lliissttss  ooff  iissssuueess  aanndd  qquueessttiioonnss,,  tthhee  ccoonncclluuddiinngg  oobbsseerrvvaattiioonnss  
((oonnccee  aaddoopptteedd))  aanndd  ootthheerr  ddooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  tthhee  sseessssiioonnss  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt’’ss  
wweebbssiittee  aatt  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htmhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm

    

CEDAW  membersCEDAW members  

TThhee  CCEEDDAAWW  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttss  ooff  2233  mmeemmbbeerrss,,  sseerrvviinngg  iinn  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  ccaappaacciittyy..  FFoorr  ddeettaaiillss  
aabboouutt  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  pplleeaassee  sseeee  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/membership.htmhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/membership.htm

  

NGO  engagement  with  CEDAW    NGO engagement with CEDAW   

SSiinnccee  iittss  eeaarrllyy  sseessssiioonnss,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  iinnvviitteedd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((NNGGOOss))  ttoo  
ffoollllooww  iittss  wwoorrkk  aanndd  tthhiiss  iiss  rreefflleecctteedd  iinn  iittss  rruulleess  ooff  pprroocceedduurree..  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iitt  iiss  aass  wweellll  
iinnffoorrmmeedd  aass  ppoossssiibbllee,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  wweellccoommee  rreepprreesseennttaattiivveess  
ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  NNGGOOss  ttoo  pprroovviiddee  ccoouunnttrryy--ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  SSttaatteess  ppaarrttiieess  
wwhhoossee  rreeppoorrttss  aarree  bbeeffoorree  iitt..  TThhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  oorraallllyy  oorr  iinn  wwrriittiinngg..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  eennccoouurraaggeess  
iinntteerrnnaattiioonnaall  NNGGOOss  aanndd  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ffuunnddss  aanndd  pprrooggrraammmmeess  ttoo  ffaacciilliittaattee  
aatttteennddaannccee  aatt  CCoommmmiitttteeee  sseessssiioonnss  bbyy  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  nnaattiioonnaall  NNGGOOss..  
  
NGO  reports  for  CEDAW  sessionsNGO reports for CEDAW sessions  

TThhee  CCoommmmiitttteeee  wweellccoommeess  ccoouunnttrryy--ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  NNGGOOss..  OOnnccee  rreecceeiivveedd,,  OOHHCCHHRR  
ppoossttss  ddooccuummeennttss  ccoonnttaaiinniinngg  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  iittss  wweebbssiittee,,  uunnddeerr  tthhee  rreelleevvaanntt  CCEEDDAAWW  sseessssiioonn..  
CCoooorrddiinnaattiioonn  ooff  rreeppoorrtt  wwrriittiinngg  aammoonnggsstt  NNGGOOss  iiss  hhiigghhllyy  eennccoouurraaggeedd..  
  
  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/membership.htm
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WWhheenn  aanndd  hhooww  ttoo  ssuubbmmiitt  iinnffoorrmmaattiioonn    
SSuubbmmiissssiioonnss  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  bbyy  eemmaaiill  ((iinn  ppddff  ffoorrmmaatt))  aanndd  tthheerreeaafftteerr  bbyy  ppoosstt  ((3300  ccooppiieess  ooff  eeaacchh  
ssuubbmmiissssiioonn))..  AAllll  ssuubbmmiissssiioonnss  sshhoouulldd  aarrrriivvee  two  weeks  priortwo weeks prior  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sseessssiioonn  ttoo  tthhee  
sseeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..    

  

AAllll  ssuubbmmiissssiioonnss  ttoo  CCEEDDAAWW  sshhoouulldd::      

11..  IIddeennttiittyy  tthhee  ffuullll  nnaammee  ooff  tthhee  NNGGOO;;    
22..  IInnddiiccaattee  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteess  ttoo;;  aanndd    
33..  BBee  sseenntt  eelleeccttrroonniiccaallllyy  iinn  ppddff  ffoorrmmaatt  andand  tthheerreeaafftteerr  iinn  3300  ccooppiieess  bbyy  ppoosstt..  AAllll  rreeppoorrttss  tthhaatt  aarree  
ssuubbmmiitttteedd  iinn  ppaappeerr  ccooppyy  mmuusstt  aallssoo  bbee  sseenndd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  aanndd  sshhoouulldd  bbee  iiddeennttiiccaall..  
  
NNGGOOss  ccaann  aallssoo  eemmaaiill  tthheeiirr  rreeppoorrttss  ttoo  IIWWRRAAWW  AAssiiaa  PPaacciiffiicc,,  aann  NNGGOO  tthhaatt  hhaass  mmaaddee  aann  
aarrrraannggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ssuubbmmiitt  NNGGOO  rreeppoorrttss  rreecceeiivveedd,,  eeiitthheerr  
eelleeccttrroonniiccaallllyy  aanndd//oorr  iinn  hhaarrdd  ccooppyy  ttoo  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  IIWWRRAAWW  AAssiiaa  PPaacciiffiicc  ffoorr  
ffuurrtthheerr  ddeettaaiillss::    8800--BB,,  JJaallaann  BBaannggssaarr,,  5599220000  KKuuaallaa  LLuummppuurr,,  MMaallaayyssiiaa..  TTeell::  ++  6600332222882222225555,,  ffaaxx::  
++6600332222883322555522,,  eemmaaiill::  iiwwrraaww--aapp@@iiwwrraaww--aapp..oorrgg;;  iiwwrraaww__aapp@@yyaahhoooo..ccoomm  
  
OOHHCCHHRR  mmaakkeess  aavvaaiillaabbllee  rreeppoorrttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  NNGGOOss  ttoo  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  
ooff  tthhee  sseessssiioonn  oorr  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp..  HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  tthhee  hhiigghh  vvoolluummee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  
rreecceeiivveedd  ffrroomm  NNGGOOss  aanndd  ootthheerrss,,  OOHHCCHHRR  ddooeess  nnoott  pphhoottooccooppyy  rreeppoorrttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  NNGGOOss..    
NNGGOOss  nnoott  aatttteennddiinngg  aa  sseessssiioonn  oorr  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  aarree  uurrggeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  rreeqquuiissiittee  
nnuummbbeerr  ooff  hhaarrdd  ccooppiieess  ooff  tthheeiirr  rreeppoorrttss//iinnffoorrmmaattiioonn  rreeaacchh  OOHHCCHHRR  iinn  ttiimmee  ffoorr  tthhee  rreessppeeccttiivvee  
sseessssiioonn,,  ii..ee..  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  wweeeekkss  iinn  aaddvvaannccee..    

  
NGO  reports  for  CEDAW  pre-session  working  group  NGO reports for CEDAW pre-session working group   

NNGGOOss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  rreeppoorrttss  oorr  ootthheerr  ccoouunnttrryy  ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  pprree--
sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp..  DDuurriinngg  tthhee  pprree--sseessssiioonn,,  tthhee  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  pprreeppaarreess  lliissttss  ooff  iissssuueess  aanndd  
qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  aarree  ssuubbsseeqquueennttllyy  sseenntt  ttoo  eeaacchh  SSttaattee  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttwwoo  sseessssiioonnss  
llaatteerr..  NNGGOO  rreepprreesseennttaattiivveess  aatttteennddiinngg  tthhee  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  sshhoouulldd  sseenndd  tthheeiirr  
ssuubbmmiissssiioonnss  iinn  ppddff  ffoorrmmaatt  aanndd  bbrriinngg  1100  ccooppiieess  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  pprree--sseessssiioonn  
wwoorrkkiinngg  ggrroouupp..  NNGGOOss  nnoott  aatttteennddiinngg  tthhee  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  sshhoouulldd  sseenndd  1100  ccooppiieess  ooff  
tthheeiirr  ssuubbmmiissssiioonnss  ttwwoo  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp..  NNGGOOss  ccaann  
aallssoo  aavvaaiill  tthheemmsseellvveess  ooff  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  IIWWRRAAWW  AAssiiaa  PPaacciiffiicc  ttoo  ssuubbmmiitt  NNGGOO  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eeiitthheerr  
eelleeccttrroonniiccaallllyy  aanndd//oorr  iinn  hhaarrdd  ccooppyy,,  ooff  tthheeiirr  aalltteerrnnaattiivvee  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt..  FFoorr  ddeettaaiillss  aanndd  
ddeeaaddlliinneess,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  IIWWRRAAWW  AAssiiaa  PPaacciiffiicc..  
  
NGO  attendance  at  CEDAW’s  session  or  pre-session  working  groupNGO attendance at CEDAW’s session or pre-session working group  

TThhee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  sseett  aassiiddee  ttiimmee  aatt  iittss  sseessssiioonnss  ffoorr  NNGGOOss  ttoo  pprroovviiddee  oorraall  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  rreessppeecctt  
ooff  ccoouunnttrriieess  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  dduurriinngg  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseessssiioonn..  FFoorr  ddeettaaiillss  ooff  ddaatteess,,  pplleeaassee  sseeee  
iinnffoorrmmaattiioonn  nnoottee  ffoorr  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseessssiioonn  oorr  tthhee  pprroovviissiioonnaall  aaggeennddaa  ((bbootthh  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  
wweebbssiittee))..    
  
--  CCoooorrddiinnaattiioonn  ooff  ssttaatteemmeennttss  
OOrraall  iinntteerrvveennttiioonnss  bbyy  NNGGOOss  mmuusstt  bbee  ccoonncciissee..  OOnn  aavveerraaggee,,  nnoott  mmoorree  tthhaann  1100  mmiinnuutteess  oovveerraallll  aarree  
aallllooccaatteedd  ffoorr  aallll  NNGGOOss  wwiisshhiinngg  ttoo  iinntteerrvveennee  oonn  oonnee  ppaarrttiiccuullaarr  ccoouunnttrryy..  EEffffoorrttss  ttoo  sshhaarree  tthhee  
aavvaaiillaabbllee  ttiimmee  aammoonnggsstt  tthhee  NNGGOOss  wwiisshhiinngg  ttoo  ssppeeaakk  oonn  aa  ccoouunnttrryy  iiss  eennccoouurraaggeedd  aanndd  aapppprreecciiaatteedd..  
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NNGGOOss  mmaakkiinngg  oorraall  iinntteerrvveennttiioonnss  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  bbrriinngg  3355  wwrriitttteenn  ccooppiieess  ooff  tthheeiirr  
ssttaatteemmeennttss  ffoorr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ppuurrppoosseess..  TThheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ttoo  sseenndd  tthhee  oorraall  ssttaatteemmeenntt  iinn  aaddvvaannccee..  
  
--  HHooww  ttoo  ssuubbmmiitt  
NNGGOO  rreepprreesseennttaattiivveess  wwiisshhiinngg  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oorr  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  aarree  
rreeqquueesstteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ffuullll  ttiittllee  ooff  tthheeiirr  NNGGOO,,  tthhee  nnaammeess  ooff  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivveess,,  aanndd  tthhee  
pprrooppoosseedd  ddaatteess  ooff  aatttteennddaannccee  ttoo  tthhee  OOHHCCHHRR  aatt  cedaw@ohchr.orgcedaw@ohchr.org  nnoo  llaatteerr  tthhaann  ttwwoo  wweeeekkss  pprriioorr  
ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sseessssiioonn  oorr  pprree--sseessssiioonn  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  ssoo  tthhaatt  aarrrraannggeemmeennttss  ccaann  bbee  mmaaddee  
ffoorr  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  ggrroouunndd  ppaasssseess  ttoo  eenntteerr  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  pprreemmiisseess..    
  
--  HHooww  ttoo  aatttteenndd  
TToo  rreecceeiivvee  tthhee  ggrroouunndd  ppaassss,,  aallll  aapppplliiccaannttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  aa  vvaalliidd  nnaattiioonnaall  ppaassssppoorrtt  oorr  
ggoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  pphhoottoo  IIDD  ssuucchh  aass  ddrriivveerr’’ss  lliicceennssee  oorr  ssttaattee  nnoonn--ddrriivveerr’’ss  IIDD  bbeeaarriinngg  aa  
pphhoottooggrraapphh,,  aanndd  ddeeppeennddiinngg  oonn  iiff  tthhee  sseessssiioonn  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  iinn  GGeenneevvaa  oorr  NNeeww  YYoorrkk,,  aappppeeaarr  iinn  
ppeerrssoonn  aatt  tthhee  PPaassss  aanndd  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  UUnniitt,,  SSeeccuurriittyy  aanndd  SSaaffeettyy  SSeeccttiioonn,,  PPrreeggnnyy  GGaattee,,  UUnniitteedd  
NNaattiioonnss  OOffffiiccee  aatt  GGeenneevvaa,,  88--1144  AAvveennuuee  ddee  llaa  PPaaiixx..  TThhee  ooffffiiccee  hhoouurrss  aarree  88..0000  aamm  ttoo  55..0000  ppmm..  
MMoonnddaayyss  tthhrroouugghh  FFrriiddaayyss  oorr  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  PPaassss  aanndd  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  UUnniitt,,  llooccaatteedd  aatt  880011  
UUnniitteedd  NNaattiioonnss  PPllaazzaa  aatt  tthhee  ccoorrnneerr  ooff  11sstt  AAvveennuuee  aanndd  EEaasstt  4455tthh  SSttrreeeett..  TThhee  ooffffiiccee  hhoouurrss  aarree  99..0000  
aamm  ttoo  44..0000  ppmm..  MMoonnddaayyss  tthhrroouugghh  FFrriiddaayyss..  NNGGOOss  mmuusstt  bbrriinngg  tthheeiirr  ppaassssppoorrttss  ((oorr  ggoovveerrnnmmeenntt  
iissssuueedd  pphhoottoo  IIDD))  aatt  eevveerryy  ttiimmee  tthheeyy  wwiisshh  ttoo  eenntteerr  tthhee  UUNN  pprreemmiisseess..  PPrriioorr  ttoo  tthhiiss  NNGGOOss  mmuusstt  
ccoonnttaacctt  OOHHCCHHRR  ttoo  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  lliisstt  ooff  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt..  TThhiiss  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  bbyy  
eemmaaiill  ttoo  cedaw@ohchr.orgcedaw@ohchr.org
            
NGO  side  eventsNGO side events  

NNGGOOss  ccaann  oorrggaanniizzee  ssiiddee  eevveennttss  dduurriinngg  tthhee  sseessssiioonn  ooff  CCEEDDAAWW  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  
PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  oonn  cedaw@ohchr.orgcedaw@ohchr.org  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  wweeeekkss  iinn  aaddvvaannccee  ooff  tthhee  sseessssiioonn  
iinnddiiccaattiinngg  tthhee  ffooccuuss  ooff  tthhee  ssiiddee  eevveenntt..  TThhee  sseeccrreettaarriiaatt  wwiillll  iinnffoorrmm  yyoouu  iiff  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  
aaccccoommmmooddaattee  tthhee  rreeqquueessttss  iinn  lliigghhtt  ooff  aallll  rreeqquueessttss  rreecceeiivveedd  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  CCoommmmiitttteeee  
mmeemmbbeerrss..  NNGGOOss  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  sseeppaarraattee  rroooommss  ffoorr  bbrriieeffiinngg  sseessssiioonnss  aanndd  mmuusstt  ccoonnttaacctt  tthhee  
sseeccrreettaarriiaatt  ttoo  aarrrraannggee  sseeppaarraattee  bbrriieeffiinngg  ttiimmee  oorr  aarrrraannggee  ssiiddee  eevveennttss::  cedaw@ohchr.orgcedaw@ohchr.org    
  
Secretariat  of  CEDAWSecretariat of CEDAW  

TThhee  sseeccrreettaarriiaatt  ooff  CCEEDDAAWW  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aassssiissttiinngg  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  
HHuummaann  RRiigghhttss  TTrreeaattiieess  BBrraanncchh  ooff  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  
((OOHHCCHHRR))..  FFoorr  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ppaasstt  aanndd  uuppccoommiinngg  sseessssiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr  wwhhiicchh  SSttaatteess  tthhaatt  aarree  sscchheedduulleedd  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  sseessssiioonn--
ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aaddddrreesssseedd  ttoo  NNGGOOss  aanndd  ootthheerrss  iinntteerreesstteedd  iinn  ffoolllloowwiinngg  tthhee  CCoommmmiitttteeee’’ss  
wwoorrkk,,  sseeee  ““NNGGOO  NNoottee””  oonn  tthhee  sseessssiioonn  ppaaggee,,  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htmhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm..    
  
PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  OOHHCCHHRR  wwiillll  nnoott  sseenndd  lleetttteerrss  ooff  iinnvviittaattiioonn  ttoo  NNGGOOss  ttoo  aatttteenndd  CCEEDDAAWW  sseessssiioonnss  
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