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  اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة االستشارية يف دورهتا العاشرة  -أوالً  
    ١٠/١    

  يدةالواليات اجلد
 ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٢أعربت اللجنة االستشارية يف جلستها التاسعة املعقودة يف           

  .عدم منحها واليات جديدةإزاء  عن قلقها البالغ
 مـن قـرار جملـس حقـوق         ٣٩ اللجنة االستشارية بأحكـام الفقـرة        تروإذ ذكّ   
بني لفترة الفاصلة   ، املتعلقة بتعاون أعضائها يف ا     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢١ اإلنسان

الـوارد   (٩/١  البحث املشار إليها يف اإلجراء     مقترحاتالدورات، شجعت األعضاء الذين قدموا      
، على الشروع، مع األعضاء اآلخرين يف اللجنة املهتمني، اعتباراً من           )A/HRC/AC/9/6  الوثيقة يف

  .لواليات ذات الصلةاملواضيع تاريخ قرار اجمللس منح والية للجنة، يف عملية صياغة أولية 
وشجعت اللجنة االستشارية أيضاً أعضاء اللجنة املهتمني على الشروع يف عمليـة              

ولية اعتباراً من تاريخ صدور أي قرار عن اجمللس مينح اللجنة واليات جديـدة أو           األصياغة  ال
  .يكلفها مبواضيع أخرى

روا اللجنـة يف    وشجعت اللجنة االستشارية كذلك األعضاء املعنيني على أن يشاط          
  . نتائج أعماهلم األولية بشأن هذه الوالياتاحلادية عشرةدورهتا 

    ١٠/٢  
  رهابينياإلحقوق اإلنسان واملسائل املتصلة بأخذ الرهائن على يد 

 ،٢٠١٣ فربايـر / شباط٢٢يف جلستها التاسعة املعقودة يف    إذ أشارت اللجنة االستشارية،       
 ٢١/١٨ والقرار   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٩املؤرخ   ١٨/١٠قرار جملس حقوق اإلنسان     إىل  

، أوعزت إىل فريق الصياغة بوضع الصيغة النهائية للتقريـر          ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول ٢٧املؤرخ  
رهابيني وعرضه على جملس    اإلقوق اإلنسان واملسائل املتصلة بأخذ الرهائن على يد         املتعلق حب 

  . حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة والعشرين

  أعضاء املكتب، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل  -ثانياً  

  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف  
جملس حقوق  ، املنشأة عمالً بقرار      اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان     عقدت  -١

، دورهتا العاشرة يف مكتب األمم املتحدة يف        ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
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دورهتا اللجنة يف   رئيس   وافتتح الدورةَ . ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٢ىل   إ ١٨من  يف الفترة   جنيف  
  . لطيف حسينوفالتاسعة،

اللجنـة  رمييجيوث هينتـشل، كلمـة أمـام        يس جملس حقوق اإلنسان،     ألقى رئ و  -٢
  .٢٠١٣فرباير / شباط١٨االستشارية يف جلستها األوىل يف 

اإلجراءات ووق اإلنسان   جملس حق شعبة  ، مدير   ندياي بكرويف اجللسة نفسها، ألقى       -٣
  .اخلاصة، كلمة بالنيابة عن مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 على أرواح ضـحايا     ، وقف املشاركون دقيقة صمت ترمحاً     ويف نفس اجللسة أيضاً     -٤
  .انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل

  أعضاء اللجنة االستشارية  -باء  
أوبيـورا  ؛ )٢٠١٥إثيوبيـا،  (إميريو تامرات إغيزو  :)١(تشارية هم أعضاء اللجنة االس    -٥

أنانتونيا رييس برادو   ؛  )٢٠١٥النمسا،  (كاتارينا بابيل   ؛  )٢٠١٤نيجرييا،  (تشينيدو أوكافور   
تـشونغ تشينـسونغ    ؛  )٢٠١٣شيلي،  (خوسيه أنطونيو بينغوا كابّيو     ؛  )٢٠١٤غواتيماال،  (
 لـورانس بواسـون     ؛  )٢٠١٤أذربيجان،  (لطيف ُحسينوف   ؛   )٢٠١٣مجهورية كوريا،   (

شـيغيكي سـاكاموتو    ؛  ).٢٠١٣مـصر،   (مىن ذو الفقار    ؛  )٢٠١٤فرنسا  (شازورن   دي
أمحـر بـالل صـويف    ؛ )٢٠١٤موريـشيوس،   (ديروْجالل سيتولسينغ   ؛  )٢٠١٣اليابان،  (
االحتـاد  (فالدميري كارتاشـكني    ؛  )٢٠١٥البحرين،  (حممد الفيحاين   ؛  )٢٠١٤باكستان،  (

كوريوالنو . ماريو ل ؛  )٢٠١٣أوغندا،  (ألفريد نتوندوغورو كاروكورا    ؛  )٢٠١٣الروسي،  
فولفغانغ شتيفان  ؛  )٢٠١٤الفلبني،  (كيسومبينغ  . سيسيليا راشيل ف  ؛  )٢٠١٥األرجنتني،  (

  ؛)٢٠١٣أملانيا، (هاينتس 

  احلضور  -جيم  
 األمـم حضر الدورة أعضاء اللجنة االستشارية، ومراقبون عن البلدان األعـضاء يف              -٦

 ومراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية، وهيئات       ،املتحدة، ومراقبون عن البلدان غري األعضاء     
اإلنسان،  األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة، ومنظمات أخرى، ومؤسسات وطنية حلقوق        

  . وتعذر على فالدميري كارتاشكني حضور الدورة ألسباب صحية. ومنظمات غري حكومية

__________ 

 ).سبتمرب/ أيلول٣٠تنتهي مدد الوالية يف (تشري السنة الواردة بني قوسني إىل موعد انتهاء مدة والية العضو  )١(
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  لسات والوثائق اجل  -دال  
عقدت اللجنة االستشارية خالل هذه الدورة تسع جلسات عامة وسبع جلـسات              -٧

ولإلحاطة علماً باإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة االستشارية يف الدورة احلالية، انظـر            . مغلقة
  .ولالطالع على قائمة الوثائق، انظر املرفق الثالث أدناه. الفصل األول أعاله

  املكتبأعضاء   -هاء  
 من النظام الـداخلي     ٥ من النظام الداخلي للجمعية العامة واملادة        ١٠٣وفقاً للمادة     -٨

دورهتا من  األوىل  مكتبها التالية أمساؤهم يف اجللسة      للجنة االستشارية، انتخبت اللجنة أعضاء      
  :٢٠١٣فرباير / شباط١٨املعقودة يف العاشرة 

   هايتسشتيفانوولفغانغ   الرئيس
  الفيحاينسعيد حممد   :يسالرئنواب 

  ُحسينوفلطيف 
   رييس برادوأنانتونيا

  شينيدو أوكافورت أوبيورا  :املقرر

  جدول األعمالإقرار   -واو  
 جدول  ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨اللجنة االستشارية يف جلستها األوىل املعقودة يف        أقرت    -٩

  ).انظر املرفق األول(ة شفوياً  بصيغته املنقحA/HRC/AC/10/1 الوارد يف الوثيقة األعمال املؤقت

  تنظيم العمل  -زاي  
مشروع برنامج العمل الـذي     اً  اعتمدت اللجنة االستشارية يف جلستها األوىل أيض        -١٠

  ).وثيقة دون رمز ُوزِّعت يف قاعة االجتماعات(أعدته األمانة 

الطلبات املوجهة إىل اللجنة االستشارية والناشئة عن قرارات جملـس            -ثالثاً  
  ق اإلنسانحقو

  طلبات تنظر فيها اللجنة حالياً  -ألف  
  حقوق اإلنسان واملسائل املتصلة بأخذ الرهائن على يد إرهابيني  -١  

، ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨أجرت اللجنة االستشارية يف جلستْيها األوىل والثانية، يف           -١١
قوق حبشأن موضوع   ، مناقشات   ٢١/١٨ و ١٨/١٠وعمالً بقرارْي جملس حقوق اإلنسان      
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وعرض مقرر فريـق الـصياغة،      . رهابينياإلاملسائل املتصلة بأخذ الرهائن على يد       واإلنسان  
، مشروع التقرير النهائي الـذي ُرِفـع إىل اللجنـة االستـشارية             نتس هاي شتيفانوولفغانغ  

اللجنة يف   أعضاء    ببيانات ، أدىل  ذلك وخالل املناقشة اليت تلت   ). A/HRC/AC/10/2 الوثيقة(
ويف اجللسة الثانية، أدىل مقـرر فريـق   ). انظر املرفق الثاين(ة ومراقبون حكوميون    االستشاري

 .الصياغة مبالحظات ختامية

، ٢٠١٣ فرباير/ شباط ٢٢ املعقودة يف    ،وقدم مقرر فريق الصياغة يف اجللسة التاسعة للجنة         -١٢
واعُتِمد . لجنةالذي تبناه مجيع أعضاء ال    ،  A/HRC/AC/10/L.2مشروع النص الوارد يف الوثيقة      

لالطالع علـى الـنص املُعَتَمـد، انظـر الفـصل األول،            (مشروع النص دون تصويت     
  ). ١٠/٢ اإلجراء

   املنظور اجلنساين يف تنفيذ والية اللجنةإدراج  -٢  
، ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٩ املعقودة يف    ،الثالثةنظمت اللجنة االستشارية يف جلستها        -١٣

 ٦/٣٠ نساين يف تنفيذ واليتها وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان         اجلنظور  املإدراج  بشأن  مناقشة  
نائبـة  ر،  فايوليتا نويباو ويف هذا السياق، قدمت     . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ  

وخالل النقـاش الـذي     .  عرضاً عن عمل اللجنة    ،رئيسة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      
  ).انظر املرفق الثاين (يجنة االستشارية ومراقب حكوم أعضاء يف الل ببياناتأعقب العرض، أدىل

  إدراج منظور األشخاص ذوي اإلعاقة يف تنفيذ والية اللجنة   -٣  
 / شـباط  ١٩ املعقـودة يف     ،أجرت اللجنة االستشارية يف جلستها الثالثـة أيـضاً          -١٤
وفقـاً  إدراج منظور األشخاص ذوي اإلعاقة يف تنفيذ أعماهلا         بشأن  ، مناقشة   ٢٠١٣ ربايرف

 وخالل املناقشة اليت تلت   . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٩لقرار جملس حقوق اإلنسان     
نظـر  ا(، أدىل ببيانات أعضاء يف اللجنة االستشارية ومراقب عن منظمة حكومية دولية             ذلك

  ).املرفق الثاين

  اإلنسان حقوق جملس إىل املقدمة اللجنة تقارير متابعة  -باء  

   يف السالمتعزيز حق الشعوب  -١  
 علـى   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢١ و ١٩يف اجللستني الثالثة والثامنة، املعقودتني يومْي         -١٥

ـ     ،التوايل األمـم  شروع إعـالن   قدمت السيدة مىن ذو الفقار، رئيسة فريق الصياغة املعين مب
ل لفريق العام يف الدورة األوىل ل   جرت   عرضاً عن املناقشة اليت      ،السالمبشأن احلق يف    املتحدة  

 ،السالمبشأن احلق يف    األمم املتحدة   إعالن  ة املعين مبشروع    احلكومي الدويل املفتوح العضوي   
ويف اجللسة الثالثة، أطلع مقرر فريق      . ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢١ إىل   ١٨من  يف الفترة   املعقودة  

  .، اللجنة أيضا على األنشطة ذات الصلةشتيفان هاينتس، وولفغانغ الصياغة أيضاً



A/HRC/AC/10/3 

7  GE.13-13405 

  اإلنسان حقوق ميدان يف الدويل التعاون تعزيز  -٢  
، ديروْجالل سيتولسينغ  قدم،  ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٩ املعقودة يف    ،يف اجللسة الثالثة    -١٦

تعزيز التعاون يف ميدان حقوق اإلنـسان، عرضـاً عـن            املتعلق ب  رئيس فريق صياغة التقرير   
ية اليت نظمهتـا املفوضـية       احللقة الدراس  ٢٠١٣فرباير  /باطش ١٥شهدهتا يف   املناقشات اليت   

 / آذار ٢٣ املـؤرخ    ١٩/٣٣السامية حلقوق اإلنسان عمالً بقرار جملس حقـوق اإلنـسان           
أعضاء يف اللجنة االستـشارية     ، أدىل ببيانات     ذلك وخالل املناقشة اليت تلت   . ٢٠١٢ مارس

  ).انظر املرفق الثاين(

 ٥/١حقوق اإلنـسان    تنفيذ الفرعني ثالثاً ورابعاً من مرفق قرار جملس           -رابعاً  
 ثالثاً مـن مرفـق قـرار        والفرع ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢١ اجمللس

  استعراض أساليب العمل  -ألف  
قدم ممثلون عن املفوضـية     ،  ٢٠١٣ فرباير/ شباط ١٩ املعقودة يف    ،يف اجللسة الرابعة    -١٧

 هيئات جملس حقوق اإلنسان الفرعية      عملئق  وطراعروضاً عن عمل    السامية حلقوق اإلنسان    
نتدى امل، و اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية    آلية  احملفل االجتماعي، و  أال وهي   ،  األخرى
وخالل املناقشة  . املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان     ، و قضايا األقليات املعين ب 

ومراقب عن منظمة غري حكومية      االستشارية   يف اللجنة أعضاء  ببيانات  ، أدىل    ذلك اليت تلت 
  ). الثاينرفقانظر امل(دولية 

  جدول األعمال وبرنامج العمل السنوي، مبا يف ذلك األولويات اجلديدة  -باء  
لورانس بواسون  ، قدمت   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٠ املعقودة يف    ،يف اجللسة اخلامسة    -١٨

  الواردومكافحة الفساد  العدالةإىل بالوصولة املتعلقعن الورقة املفاهيمية  اً   عرض دي شازورن 
،  ذلـك  وخالل املناقشة اليت تلت   ). A/HRC/AC/9/6  الوثيقة انظر (٩/١يف اإلجراء   ذكرها  

انظـر  (ومراقب عن منظمـة حكوميـة دوليـة         االستشارية  اللجنة  يف  أعضاء  ببيانات  أدىل  
  .)الثاين رفقامل

تـشونغ  ، قـدمت    ٢٠١٣فربايـر   /ط شـبا  ٢٠ املعقودة يف    ،ويف اجللسة السادسة    -١٩
  الـوارد اإلنـسان  وحقوق احمللية احلكومات عرضاً عن الورقة املفاهيمية املتعلقة بتشينسونغ

،  ذلـك  وخالل املناقشة اليت تلت   ). A/HRC/AC/9/6 الوثيقة   انظر( ٩/١يف اإلجراء   ذكرها  
  .) الثايناملرفقانظر (ببيانات يف اللجنة االستشارية أدىل أعضاء 
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يا رييس برادو عرضاً عـن الورقـة املفاهيميـة          نيف اجللسة نفسها، قدمت أنانتو    و  -٢٠
انظـر   (٩/١ اإلجـراء     ذكرهـا يف   بالعوملة وحقوق اإلنسان والـشباب الـوارد       املتعلقة
يف اللجنة االستشارية   ، أدىل أعضاء     ذلك وخالل املناقشة اليت تلت   ). A/HRC/AC/9/6 الوثيقة

  .)الثاينملرفق انظر ا(ببيانات 
راشـيل  سيسيليا  قدمت  ،  ٢٠١٣ فرباير/ شباط ٢١ املعقودة يف    ،يف اجللسة السابعة  و  -٢١
  اإلنسان والعمل اإلنساين الـوارد     عن الورقة املفاهيمية املتعلقة حبقوق    اً   عرض غيسومبينك. ف

،  ذلـك  وخالل املناقشة اليت تلت   . )A/HRC/AC/9/6  الوثيقة انظر( ٩/١يف اإلجراء   ذكرها  
  ).الثاينرفق انظر امل(ومراقبون حكوميون يف اللجنة االستشارية أعضاء ببيانات أدىل 
ـ           -٢٢ عـن الورقـة املفاهيميـة      اً  وقدمت السيدة مىن ذو الفقار يف نفس اجللسة عرض

 ٩/١ ذكرهـا يف اإلجـراء    الـوارد التمييز وعدم الفرص تكافؤ بشأن منوذجي بقانون املتعلقة
يف اللجنة االستشارية   ، أدىل أعضاء     ذلك ليت تلت وخالل املناقشة ا  ). A/HRC/AC/9/6 انظر(

  ). الثايناملرفقانظر (ببيانات 
كوريوالنو عرضاً . دم ماريو لوق. وحبثت اللجنة يف جلستها الثامنة أولويات جديدة       -٢٣

وخالل املناقـشة   .  وحقوق اإلنسان  ننيإجراء دراسة جديدة بشأن سالمة املواط     عن إمكانية   
  ).انظر املرفق الثاين( ببيانات  يف اللجنة االستشاريةضاء، أدىل أع ذلكاليت تلت

، عرض املقرر تعديالت    ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٢ املعقودة يف    ،ويف جلستها التاسعة    -٢٤
. ، الذي تبناه مجيع أعضاء اللجنة     A/HRC/AC/10/L.1شفوية ملشروع النص الوارد يف الوثيقة       

النص املعتمد، انظـر الفـصل األول،       لالطالع على   (واعُتمد مشروع النص دون تصويت      
  ). ١٠/١اإلجراء 

  لعاشرةتقرير اللجنة االستشارية عن دورهتا ا  -خامساً  
، عرض مقرر اللجنة    ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٢يف اجللسة التاسعة للجنة، املعقودة يف         -٢٥

وثيقـة دون رمـز ُوزِّعـت يف قاعـة     ( للجنـة  عاشرةاالستشارية مشروع تقرير الدورة ال  
، وقررت أن   بشرط االستشارة واعتمدت اللجنة االستشارية مشروع التقرير،      ). تماعاتاالج

  . ُيعَهد به إىل املقرر لوضع صيغته النهائية
.  ومـاريو ل   ،كل من سـعيد حممـد الفيحـاين       ببيانات  ويف نفس اجللسة، أدىل       -٢٦

وأدىل . ات إغيزو إميريو تامر  و غ،كيسومبين. كوريوالنو، وكاتارينا بابيل، وسيسيليا راشيل ف     
  .اإلنسان السامية حلقوق املتحدة األمم مفوضةباسم جوليانو كومبا مبالحظات ختامية 

 فكل من لورانس دي بواسون شازورن، ولطي      كلمات التوديع اليت أدلت هبا      وبعد    -٢٧
تبـادل  و،  جالل سيتولسينغ، وأمحر بالل صـويف     ، وأنانتونيا رييس برادو، وديرو    ُحسينوف

العتيادية، أدىل الرئيس مبالحظات ختامية وأعلن اختتام الدورة العاشـرة للجنـة            اجملامالت ا 
  . االستشارية
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  املرفق األول

  جدول األعمال    
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  :الطلبات املوجهة إىل اللجنة االستشارية والناشئة عن قرارات جملس حقوق اإلنسان  -٣

  :طلبات تنظر فيها اللجنة حالياً  )أ(  
  اللجنة؛والية إدراج املنظور اجلنساين يف تنفيذ  '١'
  تعزيز نظام دويل دميقراطي وعادل؛ '٢'
  اللجنة؛والية إدراج منظور األشخاص ذوي اإلعاقات يف تنفيذ  '٣'
  .حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن على يد اإلرهابيني '٤'

  :متابعة تقارير اللجنة املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان  )ب(  
  احلق يف الغذاء؛ '١'
  تعزيز حق الشعوب يف السالم؛ '٢'
  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان؛ '٣'
تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بتحسني فهـم القـيم           '٤'

  التقليدية للبشرية؛
 ١٨ املؤرخ   ٥/١ قرار جملس حقوق اإلنسان      تنفيذ الفرعني الثالث والرابع من مرفق       -٤

 ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢١، والفرع الثالث من مرفق قرار اجمللس        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  :٢٠١١مارس /آذار

  استعراض أساليب العمل؛  )أ(  
  .جدول األعمال وبرنامج العمل السنوي، مبا يف ذلك األولويات اجلديدة  )ب(  

  . العاشرةتقرير اللجنة االستشارية عن دورهتا  -٥
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Annex II 
[English only] 

List of speakers 

Agenda item Meeting and date Speakers 

3. Requests to the Advisory 
Committee stemming from 
Human Rights Council resolutions 

   

(a) Requests currently under 
consideration by the Committee 

(i) Integration of a gender 
perspective 

 

Third meeting 
19 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihani, Wolfgang Stefan Heinz, 
Cecilia Rachel V. Quisumbing, 
Shigeki Sakamoto, Dheerujlall 
Seetulsingh, Mona Zulficar 

Government observer: Algeria 

 (iii) Integration of the perspective 
of persons with disabilities 

 

Third meeting 
19 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihani, Cecilia Rachel V. 
Quisumbing  

Observer for an 
intergovernmental organization: 
Council of Europe 

 (iv) Human rights and issues 
related to terrorist hostage-taking 

 

First and second meetings 

18 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihani, Laurence Boisson de 
Charzournes, Shigeki Sakamoto, 
Dheerujlall Seetulsingh, Ahmer Bilal 
Soofi 

Government observers: Algeria, 
Gabon, United States of America 

(b) Follow-up to reports of the 
Committee submitted to the 
Human Rights Council 

(iii) Enhancement of international 
cooperation in the field of human 
rights 

Third meeting 

19 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihani, Cecilia Rachel V. 
Quisumbing 
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4. Implementation of sections III 
and IV of the annex to Human 
Rights Council resolution 5/1 of 18 
June 2007, and of section III of the 
annex to Council resolution 16/21 
of 25 March 2011 

   

(a) Review of methods of work  Fourth meeting 
19 February 2013 

Members: José Antonio Bengoa 
Cabello, Laurence Boisson de 
Chazournes, Chung Chinsung, 
Wolfgang Stefan Heinz, Ahmer Bilal 
Soofi, Cecilia Rachel V. Quisumbing 

Observer for a non governmental 
organization: North–South XXI 

(b) Agenda and annual 
programme of work, including 
new priorities 

Access to justice and the fight 
against corruption 

Fourth meeting 
20 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihani, José Antonio Bengoa 
Cabello, Chung Chinsung, Latif 
Hüseynov, Obiora Chinedu Okafor, 
Cecilia Rachel V. Quisumbing, 
Dheerujlall Seetulsingh 

Observer for an 
intergovernmental organization: 
Council of Europe 

 Local government and human rights Sixth meeting 

20 February 2013 

Members: Mario L.Coriolano, 
Wolfgang Stefan Heinz, Latif 
Hüseynov, Obiora Chinedu Okafor, 
Cecilia Rachel V. Quisumbing, 
Anantonia Reyes Prado, Dheerujlall 
Seetulsingh, Imeru Tamrat Yigezu 

 Globalization, human rights and 
youth 

Sixth meeting 

20 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihani, José Antonio Bengoa 
Cabello, Wolfgang Stefan Heinz, 
Cecilia Rachel V. Quisumbing, 
Dheerujlall Seetulsingh, Imeru 
Tamrat Yigezu 
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 Human rights and humanitarian 
action 

Seventh meeting 

21 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihaini, Laurence Boisson de 
Chazournes, Wolfgang Stefan 
Heinz, Obiora Chinedu Okafor, 
Anantonia Reyes Prado, Shigeki 
Sakamoto, Ahmer Bilal Soofi 

Government observers: United 
States of America, Uruguay 

 A model law on equal opportunities 
and non discrimination 

Seventh meeting 

21 February 2013 

Members: Saeed Mohamed Al 
Faihani, Chung Chinsung, Cecilia 
Rachel V. Quisumbing, Wolfgang 
Stefan Heinz, Dheerujlall 
Seetulsingh 

 New priorities Eighth meeting 

21 February 2013 

Members: José Antonio Bengoa 
Cabello, Wolfgang Stefan Heinz, 
Anantonia Reyes Prado, Imeru 
Tamrat Yigezu 
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Annex III 

[English only] 

  List of documents issued for the tenth session of the Advisory 
Committee 

Documents issued in the general series 

Symbol 
Agenda 
item  

A/HRC/AC/10/1 2 Provisional agenda 

A/HRC/AC/10/1/Add.1  2 Annotations to the provisional agenda 

A/HRC/AC/10/1/Add.1/Corr.1 2 Annotations to the provisional agenda, corrigendum (English 
only) 

 

A/HRC/AC/10/2 3 Draft final report on human rights and issues related to 
terrorist hostage-taking 

A/HRC/AC/10/3 5 Report of the Advisory Committee on its tenth session 

Documents issued in the limited series 

Symbol 
Agenda 
item  

A/HRC/AC/10/L.1 4 New mandates  

A/HRC/AC/10/L.2 3 Human rights and issues related to terrorist hostage-taking  
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Documents issued in the non-governmental organizations series 

Symbol 
Agenda 
item  

A/HRC/AC/10/NGO/1 3 Written statement* submitted by the Organization for Defending 
Victims of Violence, a non-governmental organization in special
consultative status 
 

A/HRC/AC/10/NGO/2 3 Joint written statement* submitted by the Commission of the 
Churches on International Affairs of the World Council of 
Churches (CCIA/WCC), the International Association of 
Soldiers for Peace, Zonta International, the International 
Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS), the 
International Council Of Women (ICW-CIF), the International 
Youth and Student Movement for the United Nations (ISMUN), 
the Brahma Kumaris University (BKU), Soroptimist 
International (SI), International Institute for Non-aligned Studies 
(IINAS), Make Mothers Matter International (MMM), non-
governmental organizations in general consultative status, the 
World Young Women’s Christian Association (World YWCA), 
Buddha’s Light International Association (BLIA), the 
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (España), Pax Romana (International the 
Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs and the 
International Movement of Catholic Students), the Temple of 
Understanding (TOU), the Women’s World Summit Foundation 
(WWSF), the Worldwide Organization for Women (WOW), the 
Union of Arab Jurists (UAJ), Rencontre Africaine pour la 
Defense des Droits de l’Homme (RADDHO), the Foundation for 
the Refugee Education Trust (RET), the International Bridges to 
Justice (IBJ), the Inter-African Committee on Traditional 
Practices Affecting the Health of Women and Children (IAC), 
the American Association of Jurists (AAJ), Congregation of Our 
Lady of Charity of the Good Shepherd, the Lassalle-Institut, the 
UNESCO Centre of Catalonia (UNESCO CAT), the Pan Pacific 
and South East Asia Women’s Association (PPSEAWA),the 
International Movement for Fraternal Union Among Races and 
Peoples (UFER), the International Federation of Women 
Lawyers (FIDA), the International Federation of Women in 
Legal Careers (FIFCJ), the Canadian Federation of University 
Women (CFUW), the International Women’s Year Liaison 
Group (IWYLG), the Institute of International Social 
Development, the International Society for Traumatic Stress 
Studies (ISTSS), the Lama Gangchen World Peace Foundation 
(LGWPF), Pax Christi International, International Catholic Peace 
Movement, the Tandem Project, the Solar Cookers International 
(SCI), the United States Federation for Middle East Peace 
(USFMEP), the Network Women in Development Europe 

__________ 
 * This written statement is issued, unedited, in the language(s) received from the submitting non-

governmental organization(s). 
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(KULU, Denmark), North–South XXI, the United Towns 
Agency for North–South Cooperation, the International 
Organization for the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (EAFORD), Maryknoll Fathers and Brothers, 
Maryknoll Sisters of St. Dominic, the International Forum for 
Child Welfare, the BADIL Resource Center for Palestinian 
Residency and Refugee Rights, the Arab Lawyers Union, the 
General Federation of Iraqi Women, the International Federation 
of Social Workers (IFSW), the International Association of 
Peace Messenger Cities (IAPMC), the Committee for Hispanic 
Children and Families, the Comite International pour le Respect 
et l’Application de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples (CIRAC), the Cairo Institute for Human Rights 
Studies (CIHRS), the World for World Organisation (WFWO), 
the Universal Esperanto Association (UEA), the Association for 
Democratic Initiatives (ADI), the General Arab Women 
Federation (GAWF), the International Association of Democratic 
Lawyers (IADL), the Centre Independent de Recherches et 
d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), the International 
Association of Schools of Social Work (IASSW), Peace Boat, 
the Comision Colombiana de Juristas (CCJ), the Association of 
African Women for Research and Development (AAWORD), 
the Center for Migration Studies of New York (CMS) (member 
of the Scalabrini International Migration Network), the World 
Association for Phychosocial Rehabilitation (WAPR), the 
Foundation for Subjective Experience and Research, the African 
Women's Development and Communication Network 
(FEMNET), the Planetary Association for Clean Energy 
(PACE), Initiatives of Change International, Associazione 
Comunita Papa Giovanni XXIII, the Action internationale pour 
la paix et le développement dans la région des Grands Lacs, the 
General Arab Women Federation, the African Peace Network 
(APNET), Right to Energy Sos Future, the Fondation Idole, IUS 
PRIMI VIRI International Association, the African Women 
Association (AWA), the Femmes Africa Solidarité (FAS), 
African Services Committee (ASC), Guild of Services, European 
Women's Lobby (EWL), European Union of Women (EUW), 
Women's Union of Russia (WUR), Permanent Assembly for 
Human Rights (APDH), International Islamic Relief 
Organization (IIROSA), Japanese Association of International 
Women’s Rights, Japanese Worker’s Committee for Human 
Rights, Organisation pour la Communication en Afrique et de 
Promotion de la Cooperation Economique Internationale 
(OCAPROCE), United Network of Young Peacebuilders 
(UNOY Peacebuilders), United Religions Initiative (URI), 
Nonviolent Peaceforce, Women’s International League for Peace 
and Freedom (WILPF), Bangwe et Dialogue, Prison Fellowship 
International (PFI), Canadian Voice of Women for Peace, Istituto 
Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco 
(IIMA), Center for Global Community and World Law, 
Commission africaine des promoteurs de la santé et des droits de 
l'homme, Syriac Universal Alliance (the Federation Syriaque 
International), non-governmental organizations in special 
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consultative status, the Association of World Citizens, the 
Federation for Peace and Conciliation (IFPC), the World 
Association for the School as an Instrument of Peace, the 
International Society for Human Rights (ISHR), the Institute for 
Planetary Synthesis (IPS), the International Peace Bureau (IPB), 
the 3HO Foundation, Inc. (Healthy, Happy, Holy Organization), 
the Dzeno Association, the Country Women Association of 
Nigeria (COWAN), the Association Nigerienne des Scouts de 
l'Environnement (ANSEN), the Asia Pacific Forum on Women, 
the Law and Development (APWLD), the International Progress 
Organization (IPO), European Federation of Road Traffic Crash 
Victims, Commission to Study the Organization of Peace, 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, 
non-governmental organizations on the roaster [sic] 
 

A/HRC/AC/10/NGO/3 3 Written statement* submitted by Focus on the Family, a non-
governmental organization in special consultative status  
 

A/HRC/AC/10/NGO/4 3 Joint written statement* submitted by the Alliance Defense 
Fund, Mujer para la Mujer A.C., Priests for Life, non-
governmental organizations in special consultative status  
 

        

__________ 
 * This written statement is issued, unedited, in the language(s) received from the submitting non-

governmental organization(s). 
 


