
  
  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmeerrccii  ddee  vvoouuss  rrééfféérreerr  aauu  ssiittee  IInntteerrnneett  dduu  HHaauutt  ccoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  
ll’’hhoommmmee  ((wwwwww..oohhcchhrr..oorrgg))  oouu  ddee  ccoonnttaacctteerr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  àà  cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg..  
  

CCoommiittéé  ppoouurr  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ffeemmmmeess  
((CCEEDDAAWW))  

  
CCEEDDAAWW,,  4422èèmmee  sseessssiioonn  ((2200  ooccttoobbrree  ––  77  nnoovveemmbbrree  22000088))  

GGrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  dd’’aavvaanntt--sseessssiioonn  ppoouurr  llaa  4444èèmmee  sseessssiioonn  ((1100––1144  nnoovveemmbbrree  22000088))  
  

  
EEttaattss  ppaarrttiieess  
  
LLee  CCoommiittéé  eexxaammiinneerraa  aauu  ccoouurrss  ddee  ssaa  4422èèmmee  
sseessssiioonn  llee  rraappppoorrtt  ddeess  1133  ppaayyss  ssuuiivvaannttss  ::  
BBaahhrreeiinn,,  BBeellggiiqquuee,,  CCaammeerroouunn,,  CCaannaaddaa,,  
EEqquuaatteeuurr,,  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  KKyyrrggyyzzssttaann,,  
MMaaddaaggaassccaarr,,  MMoonnggoolliiee,,  MMyyaannmmaarr,,  PPoorrttuuggaall,,  
SSlloovvéénniiee  eett  UUrruugguuaayy..  
  
OObbsseerrvvaattiioonnss  ffiinnaalleess  
  
AAuu  ccoouurrss  ddee  sseess  rrééuunniioonnss,,  llee  CCEEDDAAWW  
eexxaammiinnee  lleess  rraappppoorrttss  ddeess  EEttaattss  ppaarrttiieess  àà  llaa  
CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ffeemmmmeess..  AA  llaa  
ssuuiittee  ddee  ssoonn  eexxaammeenn,,  llee  CCoommiittéé  ffoorrmmuullee  sseess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  
EEttaattss  dd’’aamméélliioorreerr  lleeuurr  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  
CCoonnvveennttiioonn..  CCeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffoonntt  ééttaatt  
ddeess  aassppeeccttss  ppoossiittiiffss,,  ssoouullèèvveenntt  ddeess  ccrriittiiqquueess  
eett  pprrooppoosseenntt  ddeess  éélléémmeennttss  ppeerrmmeettttaanntt  
dd’’aamméélliioorreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..  LLeess  rraappppoorrttss  ddeess  
EEttaattss  ppaarrttiieess,,  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffiinnaalleess  ((uunnee  
ffooiiss  aaddooppttééeess))  eett  ttoouuttee  aauuttrree  ddooccuummeennttaattiioonn  
ddiissttrriibbuuééee  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééuunniioonn  eesstt  dduu  
ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  ::  
hhttttpp::////wwwwww22..oohhcchhrr..oorrgg//eenngglliisshh//bbooddiieess//cceeddaa
ww//sseessssiioonnss..hhttmm  
  
LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  
  
LLee  CCoommiittéé  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  2233  mmeemmbbrreess  qquuii  
ssiièèggeenntt  àà  ttiittrree  ppeerrssoonnnneell..  EEnn  22000088,,  lleess  
mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  vviieennnneenntt  dd’’AAllggéérriiee,,  dduu  
BBaannggllaaddeesshh,,  dduu  BBrrééssiill,,  ddee  CChhiinnee,,  ddee  CCrrooaattiiee,,  
ddee  CCuubbaa,,  dd’’EEggyyppttee,,  ddee  FFrraannccee,,  dd’’AAlllleemmaaggnnee,,  
dduu  GGhhaannaa,,  dd’’IIssrraaëëll,,  dd’’IIttaalliiee,,  ddee  JJaammaaïïqquuee,,  dduu  
JJaappoonn,,  ddee  MMaallaaiissiiee,,  ddee  ll’’IIllee  MMaauurriiccee,,  ddeess  
PPaayyss  BBaass,,  dduu  PPoorrttuuggaall,,  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  
CCoorrééee,,  ddee  SSiinnggaappoorree,,  ddee  SSlloovvéénniiee,,  dd’’AAffrriiqquuee  

dduu  SSuudd  eett  TThhaaïïllaannddee..  PPoouurr  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss,,  
vvooiirr::  
hhttttpp::////wwwwww22..oohhcchhrr..oorrgg//eenngglliisshh//bbooddiieess//cceeddaa
ww//mmeemmbbeerrsshhiipp..hhttmm  
  
DDooccuummeennttaattiioonn  
  
LLeess  rraappppoorrttss  ddeess  1133  EEttaattss  ppaarrttiieess  ddeevvaanntt  êêttrree  
ccoonnssiiddéérrééss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  4422èèmmee  sseessssiioonn,,  
ll’’aaggeennddaa  pprroovviissooiirree  ((CCEEDDAAWW//CC//22000088//IIIIII//11))  
eett  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  cceettttee  
sseessssiioonn  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  eenn  lliiggnnee  àà  ll’’aaddrreessssee  
ssuuiivvaannttee::  
hhttttpp::////wwwwww22..oohhcchhrr..oorrgg//eenngglliisshh//bbooddiieess//cceeddaa
ww//cceeddaawwss4422..hhttmm  
  
LLeess  rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess  ssoonntt  iinnddiiqquuééeess  ddaannss  
ll’’aaggeennddaa  pprroovviissooiirree..  LLeess  pplléénniièèrreess  ssee  
ddéérroouulleerroonntt  ddaannss  lleess  ssaalllleess  XXVVII  eett  VVIIII,,  aauu  
PPaallaaiiss  ddeess  NNaattiioonnss,,  GGeennèèvvee,,  SSuuiissssee..  
  
UUnnee  ssaallllee  eesstt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  OONNGG  eett  
cceelllleess--ccii  ssoonntt  pprriiééeess  ddee  ccoonnttaacctteerr  llee  
sseeccrrééttaarriiaatt  dduu  CCEEDDAAWW  lloorrssqquu’’eelllleess  ddééssiirreenntt  
oorrggaanniisseerr  ddeess  rrééuunniioonnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  aauuxx  
hheeuurreess  ddee  ddééjjeeuunneerr::  cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg  
  
LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  OONNGG  
  
LLee  sseeccrrééttaarriiaatt  nn’’eennvvooiiee  ppaass  dd’’iinnvviittaattiioonn  aauuxx  
OONNGG  eett  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  ccoouuvvrriirr  lleess  
ffrraaiiss  ddee  vvooyyaaggeess  oouu  aauuttrreess  iinnhhéérreennttss  àà  lleeuurr  
ppaarrttiicciippaattiioonn..  
  
DDéécciissiioonnss  dduu  CCoommiittéé  
  
DDeeppuuiiss  sseess  ddéébbuuttss,,  llee  CCoommiittéé  aa  iinnvviittéé  lleess  
OONNGG  àà  ssuuiivvrree  sseess  ttrraavvaauuxx..  AAffiinn  ddee  ccoouuvvrriirr  
dduu  mmiieeuuxx  ppoossssiibbllee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  
ddaannss  lleess  ppaayyss  eexxaammiinnééss,,  llee  CCoommiittéé  aaiinnssii  qquuee  



  
  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmeerrccii  ddee  vvoouuss  rrééfféérreerr  aauu  ssiittee  IInntteerrnneett  dduu  HHaauutt  ccoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  
ll’’hhoommmmee  ((wwwwww..oohhcchhrr..oorrgg))  oouu  ddee  ccoonnttaacctteerr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  àà  cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg..  

ssoonn  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  iinnvviitteenntt  lleess  OONNGG  àà  
ffoouurrnniirr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’eelllleess  
ccoonnssiiddèèrreenntt  ppeerrttiinneenntteess  ssooiitt  oorraalleemmeenntt,,  ssooiitt  
ppaarr  ééccrriitt..  LLee  CCoommiittéé  eennccoouurraaggee  ééggaalleemmeenntt  
lleess  OONNGG  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  
ffoonnddss  eett  pprrooggrraammmmeess  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  àà  
ffaacciilliitteerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  
nnaattiioonnaauuxx  ddeess  OONNGG..  
  
RRaappppoorrttss  ddeess  OONNGG  eett  iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  llee  
CCoommiittéé    
  
LLee  CCoommiittéé  aapppprréécciiee  ddee  rreecceevvooiirr  ddeess  rraappppoorrttss  
ddeess  OONNGG  eett  uunnee  ffooiiss  rreeççuuss,,  lleess  aaffffiicchhee  ssuurr  
ssoonn  ssiittee  ssoouuss  llaa  sseessssiioonn  ccoonncceerrnnééee,,  àà  mmooiinnss  
qquuee  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  lluuii  ddeemmaannddeenntt  ddee  nnee  ppaass  
llee  ffaaiirree..  LLeess  OONNGG  ppeeuuvveenntt  ssoouummeettttrree  lleeuurrss  
rraappppoorrttss  ppaarr  ee--mmaaiill  cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg,,  eenn  
ffoorrmmaatt  ppddff,,  oouu  ppeeuuvveenntt  lleess  aappppoorrtteerr  aauu  ccoouurrss  
ddee  llaa  sseessssiioonn..  DDaannss  ccee  ccaass,,  iill  eesstt  ddeemmaannddéé  
aauuxx  OONNGG  ddee  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  
4400  ccooppiieess  uunnee  sseemmaaiinnee  aauu  mmooiinnss  aavvaanntt  llee  
ddéébbuutt  ddee  llaa  rrééuunniioonn..  EElllleess  ddooiivveenntt  êêttrree  
aaddrreessssééeess  aauu  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx  ddrrooiittss  
ddee  ll’’hhoommmmee,,  PPaallaaiiss  ddeess  NNaattiioonnss,,  SSeeccrrééttaarriiaatt  
ddee  CCEEDDAAWW,,  11221111  GGeennèèvvee  1100,,  SSuuiissssee....  LLee  
sseeccrrééttaarriiaatt  ffeerraa  cciirrccuulleerr  cceess  rraappppoorrttss  eenn  ccoouurrss  
ddee  rrééuunniioonn..  CCeeppeennddaanntt,,  aauu  vvuu  dduu  nnoommbbrree  ddee  
rraappppoorrttss  rreeççuuss,,  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  nn’’eesstt  ppaass  eenn  
mmeessuurree  ddee  ffaaiirree  lleess  ccooppiieess  nnéécceessssaaiirreess  àà  lleeuurr  
cciirrccuullaattiioonn  nnii  nnee  ppeeuutt  lleess  ddiissttrriibbuueerr  aavvaanntt  llaa  
sseessssiioonn  oouu  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ssoonn  ggrroouuppee  ddee  
ttrraavvaaiill,,  eett  iinnssiissttee  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  
rreecceevvooiirr  llee  nnoommbbrree  ddee  ccooppiieess  ddeemmaannddééeess  eenn  
tteemmppss  eett  lliieeuu  uuttiilleess..  SSii  eellllee  ssoouummeett  ssoonn  
rraappppoorrtt  ppaarr  eemmaaiill,,  iill  eesstt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  
ddeemmaannddéé  àà  ll’’OONNGG  ddee  ccllaaiirreemmeenntt  mmeennttiioonnnneerr  
llee  nnoomm  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  llee  nnoomm  dduu  
ppaayyss  ccoonncceerrnnéé  ((eenn  ffoorrmmaatt  ppddff))..  CCeess  
ddooccuummeennttss  ssoonntt  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  
dd’’uunn  ddoossssiieerr  ddee  rrééfféérreennccee..  LLeess  OONNGG  ppeeuuvveenntt  
ééggaalleemmeenntt  eennvvooyyeerr  lleeuurrss  rraappppoorrttss  àà  IIWWRRAAWW  
AAssiiaa  PPaacciiffiicc,,  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  aa  ddeess  
aarrrraannggeemmeennttss  pprréécciiss  aavveecc  llee  CCoommiittéé  ppoouurr  
ssoouummeettttrree  eett  cciirrccuulleerr  ddeess  rraappppoorrttss  aalltteerrnnaattiiffss,,  
ssooiitt  ssoouuss  ffoorrmmaatt  éélleeccttrroonniiqquuee  ssooiitt  ssoouuss  
ffoorrmmaatt  ppaappiieerr,,  eett  qquuii  lleess  ffaaiitt  ppaarrvveenniirr  
ddiirreecctteemmeenntt  aauuxx  mmeemmbbrreess..  VVeeuuiilllleezz  
ccoonnttaacctteerr  IIWWRRAAWW  AAssiiaa  PPaacciiffiicc  ppoouurr  pplluuss  ddee  
ddééttaaiillss  ::  8800--BB,,  JJaallaann  BBaannggssaarr,,  5599  220000  KKuuaallaa  
LLuummppuurr,,  MMaallaaiissiiee..  TTééll::  ++6600  332222  882222  225555,,  

ffaaxx  ::  ++6600  332222  883322  555522,,  eemmaaiill  ::  iiwwrraaww--
aapp@@iiwwrraaww--aapp..oorrgg;;    iiwwrraaww__aapp@@yyaahhoooo..ccoomm  
  
RRaappppoorrttss//iinnffoorrmmaattiioonnss  ddeess  OONNGG  aauu  GGrroouuppee  
ddee  ttrraavvaaiill  dd’’aavvaanntt--  sseessssiioonn  
  
LLeess  OONNGG  ssoonntt  pprriiééeess  ddee  ssoouummeettttrree  lleeuurrss  
rraappppoorrttss  oouu  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  jjuuggééee  uuttiillee  ssuurr  
lleess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  aauu  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  
dd’’aavvaanntt--sseessssiioonn  qquuii  eesstt  cchhaarrggéé  dd’’ééttaabblliirr  llaa  
lliissttee  ddeess  qquueessttiioonnss  ppoouurr  lleess  ppaayyss  qquuii  sseerroonntt  
eexxaammiinnééss  ddeeuuxx  sseessssiioonnss  pplluuss  ttaarrdd..  PPaarr  
eexxeemmppllee,,  llee  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  dd’’aavvaanntt--
sseessssiioonn  qquuii  ssee  rrééuunniirraa  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapprrèèss  
llaa  4422èèmmee  sseessssiioonn  dduu  CCoommiittéé,,  ssooiitt  dduu  1100  aauu  1144  
nnoovveemmbbrree  22000088,,  pprrééppaarreerraa  llaa  lliissttee  ddeess  
qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ppaayyss  qquuii  sseerroonntt  
eexxaammiinnééss  lloorrss  ddee  llaa  4444èèmmee  sseessssiioonn  dduu  CCoommiittéé..  
LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  OONNGG  ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  
sseessssiioonn  dduu  GGrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  pprriiééss  
dd’’aammeenneerr  1155  ccooppiieess  ppoouurr  ddiissttrriibbuuttiioonn..  CCeeuuxx  
nnee  ppaarrttiicciippaanntt  ppaass,,  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  1155  
ccooppiieess  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  dduu  CCoommiittéé,,  ssii  ppoossssiibbllee  
uunnee  sseemmaaiinnee  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  
GGrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppeeuuvveenntt  
ééggaalleemmeenntt  ddeemmaannddeerr  ll’’aassssiissttaannccee  dd’’IIWWRRAAWW  
AAssiiaa  PPaacciiffiicc  ppoouurr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  
éélleeccttrroonniiqquuee  oouu  ffoorrmmaatt  ppaappiieerr,,  ddee  lleeuurrss  
rraappppoorrttss  aalltteerrnnaattiiffss..  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  
ssuurr  lleess  ddééllaaiiss,,  mmeerrccii  ddee  ccoonnttaacctt  ddiirreecctteemmeenntt  
IIWWRRAAWW  AAssiiaa  PPaacciiffiicc..  
  
PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  OONNGG  àà  llaa  4422èèmmee  sseessssiioonn  dduu  
CCEEDDAAWW  eett  ddee  ssoonn  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  
  
LLee  CCoommiittéé  aa  rréésseerrvvéé  lleess  ddeeuuxx  aapprrèèss--mmiiddiiss  
ddeess  lluunnddii  2200  eett  2277  ooccttoobbrree  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  
aauuxx  OONNGG  ddee  ffoouurrnniirr  oorraalleemmeenntt  ddeess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  eenn  rrééuunniioonn  ppuubblliiqquuee  ssuurr  lleess  
ppaayyss  ddeevvaanntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééss  llaa  sseemmaaiinnee  
ssuuiivvaannttee::  
LLuunnddii  2200  ooccttoobbrree::  ddee  1155hh  àà  1166hh1155;;  BBeellggiiqquuee,,  
CCaammeerroouunn,,  CCaannaaddaa,,  EEqquuaatteeuurr,,  UUrruugguuaayy,,  
KKyyrrggyyzzssttaann,,  SSlloovvéénniiee  eett  MMoonnggoolliiee..  
  
LLuunnddii  2277  ooccttoobbrree,,  ddee  1155hh  àà  1166hh1155;;  BBaahhrreeiinn,,  
EEll  SSaallvvaaddoorr,,  MMaaddaaggaassccaarr,,  MMyyaannmmaarr  eett  
PPoorrttuuggaall..  
  
EEnn  rraaiissoonn  dduu  tteemmppss  ddiissppoonniibbllee,,  lleess  OONNGG  
ssoonntt  pprriiééeess  ddee  ffaaiirree  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  



  
  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmeerrccii  ddee  vvoouuss  rrééfféérreerr  aauu  ssiittee  IInntteerrnneett  dduu  HHaauutt  ccoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  
ll’’hhoommmmee  ((wwwwww..oohhcchhrr..oorrgg))  oouu  ddee  ccoonnttaacctteerr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  àà  cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg  

ccoonncciisseess  ::  ppaass  pplluuss  ddee  ddiixx  mmiinnuutteess  nnee  sseerroonntt  
aaccccoorrddééeess  àà  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddééssiirraanntt  ffaaiirree  
uunnee  iinntteerrvveennttiioonn..  IIll  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaabbllee  qquuee  lleess  
oorrggaanniissaattiioonnss  ssee  rreeggrroouuppeenntt  aaffiinn  ddee  rréédduuiirree  
llee  tteemmppss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ssuurr  uunn  ééttaatt  ppaarrttiiee  eenn  
ppaarrttiiccuulliieerr..  IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ddeemmaannddéé  aauuxx  
oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  ffeerroonntt  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  
oorraallee  ddee  ffoouurrnniirr  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  
ttrraadduuccttiioonn  qquueellqquueess  ccooppiieess  ddee  lleeuurr  
ddééccllaarraattiioonn;;  iill  nn’’yy  aa  ppaass  lliieeuu  ddee  lleess  eennvvooyyeerr  
pprrééaallaabblleemmeenntt..  
  
UUnnee  ssééaannccee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  pprréévvuuee  llee  lluunnddii  1100  
nnoovveemmbbrree  22000088  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  
oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  llee  ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt  
dd’’eeffffeeccttuueerr  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  oorraallee  rreellaattiivvee  
aauuxx  ppaayyss  qquuii  sseerroonntt  eexxaammiinnééss  àà  llaa  4444èèmmee  
sseessssiioonn  eenn  jjuuiilllleett  22000099  ddeevvaanntt  llee  ggrroouuppee  ddee  
ttrraavvaaiill..  
  
LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  qquuii  ddééssiirreenntt  eeffffeeccttuueerr  uunnee  
iinntteerrvveennttiioonn  oorraallee  ssooiitt  ddeevvaanntt  llee  CCoommiittéé  ssooiitt  
ddeevvaanntt  llee  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  pprriiééeess  dd’’eenn  
iinnffoorrmmeerr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  ((cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg))  
uunnee  sseemmaaiinnee  aavvaanntt  llaa  sseessssiioonn  dduu  CCoommiittéé  oouu  
ddee  ssoonn  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill..  IIll  eesstt  iinnssttaammmmeenntt  
ddeemmaannddéé  aauuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  bbiieenn  
mmeennttiioonnnneerr  lleeuurrss  nnoommss,,  llee  nnoomm  ddee  lleeuurrss  
rreepprréésseennttaannttss  eett  lleess  ddaatteess  aauuxxqquueelllleess  eelllleess  
ddééssiirreenntt  aassssiisstteerr  aauuxx  rrééuunniioonnss  dduu  CCoommiittéé  oouu  
ddee  ssoonn  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill..  CCeess  
rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  
ll’’oobbtteennttiioonn  ddeess  bbaaddggeess  dd’’aaccccèèss  aauu  PPaallaaiiss  ddeess  
NNaattiioonnss..  AAffiinn  ddee  rreecceevvooiirr  ccee  bbaaddggee  dd’’aaccccèèss,,  
iill  eesstt  iimmppéérraattiiff  ddee  ssee  pprréésseenntteerr  eenn  ppeerrssoonnnnee,,  
mmuunnii  dd’’uunn  ppaasssseeppoorrtt  oouu  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  ((oouu  
ttoouutt  ppaappiieerr  ooffffiicciieell  ppoorrtteeuurr  dd’’uunnee  
pphhoottooggrraapphhiiee))  aauu  PPoorrttaaiill  ddee  PPrrééggnnyy,,  àà  llaa  
SSééccuurriittéé,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  eett  llaaiisssseezz--ppaasssseerr,,  

88--1144  aavveennuuee  ddee  llaa  PPaaiixx..  LLeess  bbuurreeaauuxx  ssoonntt  
oouuvveerrttss  ddee  88hh  àà  1177hh..  PPrrééaallaabblleemmeenntt,,  
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aauurraa  ccoonnttaaccttéé  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  dduu  
CCEEDDAAWW  aaffiinn  qquu’’eellllee  ssooiitt  aajjoouuttééee  àà  llaa  lliissttee  
ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppoouuvvaanntt  êêttrree  aaccccrrééddiittééeess..  
CCeeccii  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  ppaarr  eemmaaiill::  
cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg  
  
SSeessssiioonnss  eett  pprréé--sseessssiioonnss  àà  vveenniirr  
  
4433èèmmee  sseessssiioonn  
  
LLaa  4433èèmmee  sseessssiioonn  ssee  rrééuunniirraa  àà  GGeennèèvvee  dduu  1199  
jjaannvviieerr  aauu  66  fféévvrriieerr  22000099  aaffiinn  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  
lleess  rraappppoorrttss  ddeess  EEttaattss  ppaarrttiieess  ssuuiivvaannttss::  
AArrmméénniiee,,  BBhhoouuttaann,,  DDoommiinniiqquuee,,  AAlllleemmaaggnnee,,  
GGuuaatteemmaallaa,,  GGuuiinnééee  BBiissssaauu,,  HHaaïïttii,,  IIssrraaëëll,,  
LLiibbéérriiaa,,  JJaammaahhiirriiyyaa  aarraabbee  lliibbyyeennnnee  eett  
RRwwaannddaa..  
  
4444èèmmee  sseessssiioonn  
  
LLaa  4444èèmmee  sseessssiioonn  ssee  ddéérroouulleerraa  àà  NNeeww  YYoorrkk  
eenn  jjuuiilllleett  22000099  eett  ccoonnssiiddéérreerraa  lleess  rraappppoorrttss  
ddeess  EEttaattss  ppaarrttiieess  ssuuiivvaannttss  ::  AArrggeennttiinnee,,  
DDaanneemmaarrkk,,  EEggyyppttee,,  RRééppuubblliiqquuee  
ddéémmooccrraattiiqquuee  ppooppuullaaiirree  llaaoo,,  JJaappoonn,,  EEssppaaggnnee,,  
SSuuiissssee,,  TTiimmoorr  LLeessttee  eett  TTuuvvaalluu..  LLee  ggrroouuppee  ddee  
ttrraavvaaiill  cchhaarrggéé  dd’’ééttaabblliirr  llaa  lliissttee  ddeess  qquueessttiioonnss  
ppoouurr  cceess  nneeuuff  ppaayyss  ssee  rrééuunniirraa  àà  GGeennèèvvee,,  dduu  
1100  aauu  1144  nnoovveemmbbrree  22000088..  
  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmeerrccii  ddee  vvoouuss  
rrééfféérreerr  aauu  ssiittee  IInntteerrnneett  dduu  HHaauutt  ccoommmmiissssaarriiaatt  
aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((wwwwww..oohhcchhrr..oorrgg))  oouu  
ddee  ccoonnttaacctteerr  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  àà  
cceeddaaww@@oohhcchhrr..oorrgg..  

  


