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22nndd DDAAYY OOFF TTHHEE FFIIFFTTEEEENNTTHH MMEEEETTIINNGG OOFF TTHHEE CCOOMMMMIITTTTEEEE

11.. DDaattee:: FFrriiddaayy,, 1144 AAuugguusstt 11999922
OOppeenneedd:: 1100..4400 aa..mm..
SSuussppeennddeedd:: 1100..4455 aa..mm..
RReessuummeedd:: 88..5500 pp..mm..
SSuussppeennddeedd:: 99..4455 pp..mm..
RReessuummeedd:: 1111 pp..mm..
CClloosseedd:: 1111..1155 pp..mm..

22.. CChhaaiirrmmaann:: MMrr.. JJ.. KKuubbiiss ((CCzzeecchh aanndd SSlloovvaakk FFeeddeerraall RReeppuubblliicc))
MMrr.. II.. BBuussnniiaakk

33.. SSuubbjjeeccttss ddiissccuusssseedd::

AAggeennddaa iitteemm 33:: FFuurrtthheerr aaccttiioonn ttoo bbee ttaakkeenn bbyy tthhee CCSSOO oonn tthhee bbaassiiss ooff iittss
ddeecciissiioonnss ooff 1100 JJuunnee aanndd 77 JJuullyy 11999922 rreellaattiinngg ttoo tthhee ssiittuuaattiioonn
iinn BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa aanndd iinn tthhee ootthheerr ppaarrttss ooff tthhee ffoorrmmeerr
SSoocciiaalliisstt FFeeddeerraall RReeppuubblliicc ooff YYuuggoossllaavviiaa::

((aa)) ccoonnssiiddeerraattiioonn ooff rreeccoommmmeennddaattiioonnss pprreeppaarreedd bbyy tthhee
eexxpplloorraattoorryy mmiissssiioonn ttoo KKoossoovvoo,, VVoojjvvooddiinnaa aanndd SSaannddjjaakk

((bb)) ccoonnssiiddeerraattiioonn ooff tthhee hhuummaann rriigghhttss ssiittuuaattiioonn iinn tthhee
ffoorrmmeerr YYuuggoossllaavviiaa,, eessppeecciiaallllyy tthhee ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee
ddeetteennttiioonn ccaammppss iinn BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa,, iinn ppaarrttiiccuullaarr iinn
iittss nnoorrtthheerrnn aanndd eeaasstteerrnn ppaarrttss

((cc)) rreeppllyy ttoo tthhee lleetttteerr ooff tthhee SSeeccrreettaarryy--GGeenneerraall ooff tthhee
UUnniitteedd NNaattiioonnss aaddddrreesssseedd ttoo tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ooff
tthhee CCSSCCEE CCoouunncciill ccoonncceerrnniinngg ppoossssiibbllee rroollee ooff tthhee CCSSCCEE iinn
rreessppoonnddiinngg ttoo tthhee ppeeaacceekkeeeeppiinngg rreeqquuiirreemmeennttss iinn tthhee
ffoorrmmeerr YYuuggoossllaavviiaa

AAggeennddaa iitteemm 44:: RReevviieeww ooff ccuurrrreenntt iissssuueess

AAggeennddaa iitteemm 55:: AAnnyy ootthheerr bbuussiinneessss

AAggeennddaa iitteemm 66:: FFoorrmmaall cclloossuurree
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44.. SSttaatteemmeennttss::

AAggeennddaa iitteemmss 33((aa)),, ((bb)),, aanndd ((cc))::

RRuussssiiaann FFeeddeerraattiioonn,, BBuullggaarriiaa,, UUnniitteedd SSttaatteess ooff AAmmeerriiccaa,,
UUnniitteedd KKiinnggddoomm,, PPoollaanndd,, SSwweeddeenn,, AAuussttrriiaa,, HHuunnggaarryy,, CCrrooaattiiaa,,
BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa,, UUkkrraaiinnee,, CCaannaaddaa

AAggeennddaa iitteemm 44:: NNoonnee

AAggeennddaa iitteemm 55:: CChhaaiirrmmaann,, DDiirreeccttoorr ooff tthhee CCSSCCEE SSeeccrreettaarriiaatt,, RRuussssiiaann FFeeddeerraattiioonn

TThhee CChhaaiirrmmaann aannnnoouunncceedd tthhee iinntteennttiioonn ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee
ooff tthhee CCoouunncciill ttoo aappppooiinntt MMrr.. AAddaamm RRoottffeelldd ((PPoollaanndd)),, DDiirreeccttoorr
ooff SSIIPPRRII iinn SSttoocckkhhoollmm,, aass hhiiss ppeerrssoonnaall rreepprreesseennttaattiivvee.. HHiiss
mmaannddaattee iiss ttoo eexxaammiinnee tthhee aappppeeaall ttoo tthhee CCSSCCEE tthhaatt iitt sshhoouulldd
ccoonnttrriibbuuttee ttoo tthhee sseettttlleemmeenntt ooff tthhee ccoonnfflliicctt iinn tthhee lleefftt bbaannkk
DDnniieesstteerr aarreeaass ooff tthhee RReeppuubblliicc ooff MMoollddoovvaa aanndd ttoo ssuubbmmiitt ttoo tthhee
CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee,, aafftteerr ccoonnssuullttaattiioonn wwiitthh tthhee iinntteerreesstteedd
ppaarrttiieess,, eessppeecciiaallllyy iinn tthhee RReeppuubblliicc ooff MMoollddoovvaa,, aapppprroopprriiaattee
pprrooppoossaallss aass ttoo hhooww tthhee CCSSCCEE mmiigghhtt bbeesstt bbee aabbllee ttoo hheellpp..

AAggeennddaa iitteemm 66:: CChhaaiirrmmaann

55.. DDeecciissiioonnss::
((aa)) UUnnddeerr aaggeennddaa iitteemm 33 tthhee CCoommmmiitttteeee aaddoopptteedd aa tteexxtt eennttiittlleedd ""DDeecciissiioonnss ooff

tthhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss"" ((AAnnnneexx 11))..

IItt wwaass aaggrreeeedd tthhaatt tthhee ffoolllloowwiinngg tteexxttss,, wwhhiicchh wweerree aallssoo aaddoopptteedd,, wwoouulldd bbee
aattttaacchheedd ttoo tthheessee DDeecciissiioonnss::

((ii)) DDeecciissiioonn oonn HHuummaann RRiigghhttss SSiittuuaattiioonn

((iiii)) DDeecciissiioonn oonn MMiissssiioonnss ooff LLoonngg DDuurraattiioonn

((iiiiii)) DDeecciissiioonn oonn tthhee PPrreesseennccee ooff OObbsseerrvveerrss iinn CCoouunnttrriieess BBoorrddeerriinngg oonn
SSeerrbbiiaa aanndd MMoonntteenneeggrroo

((bb)) TThhee CCoommmmiitttteeee aaggrreeeedd tthhee wwoorrddiinngg ooff tthhee rreeppllyy ttoo tthhee lleetttteerr ooff tthhee
SSeeccrreettaarryy--GGeenneerraall ooff tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss ddaatteedd 3311 JJuullyy 11999922 ((AAnnnneexx 22))..

((cc)) IItt wwaass aaggrreeeedd tthhaatt tthhee rreeppoorrtt ooff tthhee CCSSCCEE EExxpplloorraattoorryy MMiissssiioonn ttoo KKoossoovvoo,,
VVoojjvvooddiinnaa aanndd SSaannddjjaakk wwoouulldd bbee rreeggaarrddeedd aass aa CCSSCCEE ddooccuummeenntt ((ccff.. 1122--
CCSSOO//JJoouurrnnaall NNoo.. 11,, iitteemm 55,, ppooiinntt ((bb))))..
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66.. IInntteerrpprreettaattiivvee ssttaatteemmeennttss uunnddeerr ppaarraaggrraapphh 7799 ((CChhaapptteerr 66)) ooff tthhee FFiinnaall
RReeccoommmmeennddaattiioonnss ooff tthhee HHeellssiinnkkii CCoonnssuullttaattiioonnss::

BByy tthhee ddeelleeggaattiioonn ooff tthhee RRuussssiiaann FFeeddeerraattiioonn::

""TThhee ddeelleeggaattiioonn ooff RRuussssiiaa ccoonnssiiddeerrss yyeesstteerrddaayy''ss iinnvviittaattiioonn eexxtteennddeedd ttoo tthhee
rreepprreesseennttaattiivveess ooff CCrrooaattiiaa aanndd BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa ttoo bbee pprreesseenntt aanndd ttoo mmaakkee
ssttaatteemmeennttss aatt tthhee mmeeeettiinngg ooff tthhee SStteeeerriinngg GGrroouupp aass aann eexxcceeppttiioonnaall ccaassee wwiitthh
rreessppeecctt ttoo SStteeeerriinngg GGrroouupp''ss nnoorrmmaall ddeelliibbeerraattiioonnss..""

77.. NNeexxtt mmeeeettiinngg::

WWeeddnneessddaayy,, 1166 SSeepptteemmbbeerr 11999922,, iinn PPrraagguuee ((sseeee ppooiinntt 99 ooff AAnnnneexx 11))
CChhaaiirr:: CCzzeecchh aanndd SSlloovvaakk FFeeddeerraall RReeppuubblliicc
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DDeecciissiioonnss ooff tthhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss

11.. TThhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss mmeett oonn 1133 aanndd 1144 AAuugguusstt 11999922 aatt aann uurrggeennttllyy ccaalllleedd
mmeeeettiinngg ttoo ccoonnssiiddeerr ffuurrtthheerr sstteeppss rreeqquuiirreedd ttoo ddeeaall wwiitthh tthhee wwoorrsseenniinngg aaggggrreessssiioonn
aaggaaiinnsstt BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa aanndd ootthheerr ccrriittiiccaall aassppeeccttss ooff tthhee ccrriissiiss iinn ootthheerr ppaarrttss ooff
tthhee ffoorrmmeerr YYuuggoossllaavviiaa..

22.. TThheerree wwaass ccoonnsseennssuuss aammoonngg ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess tthhaatt tthhee wwoorrsseenniinngg ccrriissiiss rreeqquuiirreess
ggrreeaatteerr aaccttiioonn wwiitthhiinn tthhee ccoonntteexxtt ooff tthhee CCSSCCEE.. TThheeyy eexxpprreesssseedd tthheeiirr ddeetteerrmmiinnaattiioonn ttoo
ffuullllyy aappppllyy tthhee ddeecciissiioonnss ooff tthhee HHeellssiinnkkii SSuummmmiitt iinn oorrddeerr ttoo hheellpp aalllleevviiaattee
hhuummaanniittaarriiaann pprroobblleemmss aanndd ssuuppppoorrtt tthhee sseeaarrcchh ffoorr ppeeaaccee.. IInn ppaarrttiiccuullaarr tthheeyy aaggrreeeedd ttoo
ddeessppaattcchh aa rraappppoorrtteeuurr mmiissssiioonn ttoo BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee hhuummaanniittaarriiaann
ssiittuuaattiioonn wwiitthh ssppeecciiaall rreeffeerreennccee ttoo ddeetteennttiioonn ccaammppss aanndd ttoo sseenndd lloonngg--dduurraattiioonn mmiissssiioonnss
ttoo KKoossoovvoo,, SSaannddjjaakk aanndd VVoojjvvooddiinnaa.. TThheeyy aallssoo aaggrreeeedd tthhaatt tthhee pprreesseennccee ooff oobbsseerrvveerrss iinn
nneeiigghhbboouurriinngg ccoouunnttrriieess wwoouulldd hheellpp ttoo aavvooiidd aa ssppiilllloovveerr ooff tteennssiioonn ttoo tthheeiirr tteerrrriittoorriieess
aanndd wwoouulldd hheellpp oovveerrsseeee tthhee ffuullffiillmmeenntt ooff UUnniitteedd NNaattiioonnss ssaannccttiioonnss..

33.. TThhee ddiissccuussssiioonnss rreefflleecctteedd tthhee aallaarrmmiinngg ddeevveellooppmmeennttss wwhhiicchh hhaavvee ooccccuurrrreedd ssiinnccee
aapppprroovvaall ooff tthhee DDeeccllaarraattiioonn oonn tthhee YYuuggoossllaavv ccrriissiiss bbyy HHeeaaddss ooff SSttaattee aanndd GGoovveerrnnmmeenntt aatt
tthhee HHeellssiinnkkii SSuummmmiitt oonn 1100 JJuullyy 11999922..

-- DDeessppiittee rreeppeeaatteedd pprroommiisseess bbyy SSeerrbbiiaann aauutthhoorriittiieess,, aa llaassttiinngg cceeaasseeffiirree hhaass
nnoott bbeeeenn ppoossssiibbllee.. HHuummaanniittaarriiaann ccoonnvvooyyss aarree rreegguullaarrllyy ssuubbjjeecctt ttoo mmiilliittaarryy
aattttaacckk;; hheeaavvyy aarrttiilllleerryy ccoonnttiinnuueess ttoo bboommbbaarrdd SSaarraajjeevvoo aanndd ootthheerr cciittiieess ooff
BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa aanndd ssoommee bboorrddeerriinngg cciittiieess iinn CCrrooaattiiaa..

-- EEvviiddeennccee hhaass ccoonnttiinnuueedd ttoo mmoouunntt tthhaatt SSeerrbbiiaann aauutthhoorriittiieess aarree uussiinngg tthhee
ccoonnfflliicctt ttoo ccaarrrryy oouutt ddiissggrraacceeffuull ppoolliicciieess ooff ssoo--ccaalllleedd ""eetthhnniicc cclleeaannssiinngg""
aanndd ddeetteennttiioonn ooff iinnnnoocceenntt cciivviilliiaannss.. CCaasseess ooff hhuummaann rriigghhttss aanndd
iinntteerrnnaattiioonnaall hhuummaanniittaarriiaann llaaww vviioollaattiioonnss hhaavvee bbeeeenn rreeggiisstteerreedd oonn aallll ssiiddeess
ooff tthhee ccoonnfflliicctt.. TTrreeaattmmeenntt ooff tthhoossee hheelldd iinn ddeetteennttiioonn ccaammppss vviioollaatteess aallll
ssttaannddaarrddss ooff ddeecceennccyy.. TThhee nnuummbbeerr ooff rreeffuuggeeeess ccoonnttiinnuueess ttoo rriissee ttoo ttrraaggiicc
lleevveellss..

-- HHuummaann rriigghhttss aabbuusseess bbyy SSeerrbbiiaann aauutthhoorriittiieess ccoonnttiinnuuee aatt aa hhiigghh lleevveell..
SSeerrbbiiaann GGoovveerrnnmmeenntt--ccoonnttrroolllleedd mmeeddiiaa ssuubbjjeecctt tthhee SSeerrbbiiaann ppooppuullaattiioonn ttoo aa
ccoonnssttaanntt bbaarrrraaggee ooff hhaattee aanndd xxeennoopphhoobbiiaa.. RReepprreessssiioonn ooff tthhee nnoonn--SSeerrbbiiaann
ppooppuullaattiioonn iinn KKoossoovvoo,, SSaannddjjaakk aanndd VVoojjvvooddiinnaa aanndd eellsseewwhheerree ccoonnttiinnuueess..
TTeennssiioonnss iinn tthheessee aarreeaass aarree hhiigghh aanndd tthhee ddaannggeerr ooff tthhee sspprreeaadd ooff aarrmmeedd
ccoonnfflliicctt ccoonnttiinnuueess ttoo ggrrooww..

-- CCoonnttiinnuueedd ccoonnfflliicctt iinn BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa rraaiisseess tthhee ddaannggeerr ooff ssppiilllloovveerr ooff
tteennssiioonnss ttoo nneeiigghhbboouurriinngg ccoouunnttrriieess.. SSeerrbbiiaa ccoonnttiinnuueess ttoo sseeeekk aavveennuueess ffoorr
eevvaassiioonn ooff UUnniitteedd NNaattiioonnss ssaannccttiioonnss..
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44.. TThhee ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess aaggrreeeedd tthhaatt tthhee ccrriissiiss hhaass eenntteerreedd aa nneeww pphhaassee wwhhiicchh wwiillll
rreeqquuiirree eevveenn mmoorree ccoo--ooppeerraattiioonn aanndd ccoonncceerrtteedd aaccttiioonn tthhrroouugghhoouutt tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall
ccoommmmuunniittyy.. TThheeyy rreeiitteerraatteedd tthheeiirr rreejjeeccttiioonn ooff aannyy aassppiirraattiioonn ooff SSeerrbbiiaa aanndd MMoonntteenneeggrroo,,
oorr ooff aannyy ootthheerr ppaarrttyy iinnvvoollvveedd,, ttoo cchhaannggee bboorrddeerrss oorr eetthhnniicc ccoommppoossiittiioonn bbyy ffoorrccee oorr
iinnttiimmiiddaattiioonn.. TThheeyy rreeaaffffiirrmmeedd tthhee nneeeedd ttoo rreessppeecctt tthhee ssoovveerreeiiggnnttyy,, tteerrrriittoorriiaall
iinntteeggrriittyy aanndd ppoolliittiiccaall iinnddeeppeennddeennccee ooff BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa..

55.. TThhee oouuttrraaggee tthhaatt rreessuulltteedd ffrroomm rreevveellaattiioonnss aabboouutt ddeetteennttiioonn ccaammppss uunnddeerrlliinneess tthhee
sseennssee ooff aannggeerr ffeelltt eevveerryywwhheerree aabboouutt tthhee ccaattaassttrroopphhee wwhhiicchh iiss ttaakkiinngg ppllaaccee..

66.. SSeerrbbiiaann aauutthhoorriittiieess mmuusstt uunnddeerrssttaanndd tthhaatt tthheeyy aarree iissoollaattiinngg tthheemmsseellvveess iinnccrreeaassiinnggllyy
ffrroomm tthhee ddeemmooccrraattiicc ccoommmmuunniittyy ooff SSttaatteess rreepprreesseenntteedd bbyy tthhee CCSSCCEE.. CCoonnttiinnuueedd vviioollaattiioonn
ooff tthhee bbaassiicc nnoorrmmss ooff iinntteerrnnaattiioonnaall hhuummaanniittaarriiaann llaaww ccaann lleeaadd oonnllyy ttoo ddiissaasstteerr ffoorr
tthheemmsseellvveess aanndd tthheeiirr ppeeooppllee..

77.. TThhee ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess wweellccoommeedd tthhee iinntteennttiioonn ooff tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss ttoo eexxppaanndd iittss
aaccttiivviittiieess iinn tthhee ffoorrmmeerr YYuuggoossllaavviiaa.. TThheeyy eexxpprreesssseedd ssttrroonngg ssuuppppoorrtt ffoorr UUnniitteedd NNaattiioonnss
SSeeccuurriittyy CCoouunncciill rreessoolluuttiioonn 777700 wwhhiicchh ffoorreesseeeess tthhee uussee ooff aallll nneecceessssaarryy mmeeaassuurreess ttoo
gguuaarraanntteeee hhuummaanniittaarriiaann aassssiissttaannccee aanndd ffoorr UUnniitteedd NNaattiioonnss SSeeccuurriittyy CCoouunncciill
rreessoolluuttiioonn 777711 oonn wwaarr ccrriimmeess,, wwhhiicchh hhoollddss SSeerrbbiiaann lleeaaddeerrss aanndd ootthheerrss ppeerrssoonnaallllyy
rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthheeiirr bbeehhaavviioouurr.. TThheeyy iinntteenndd ttoo ccoo--ooppeerraattee cclloosseellyy wwiitthh tthhee UUnniitteedd
NNaattiioonnss aanndd ttoo pprroovviiddee aassssiissttaannccee ttoo tthhee ffuullffiillmmeenntt ooff UUnniitteedd NNaattiioonnss ggooaallss wwhheerreevveerr
ppoossssiibbllee.. TThheeyy rreeqquueesstt tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ttoo rreeppllyy iinn tthhaatt ssppiirriitt ttoo tthhee lleetttteerr ooff
tthhee SSeeccrreettaarryy--GGeenneerraall ooff tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss ooff 3311 JJuullyy 11999922.. TThheeyy ddeecciiddeedd ttoo ssttaarrtt
ccoonnssuullttaattiioonnss oonn mmaatttteerrss rreeffeerrrreedd ttoo iinn tthhee lleetttteerr ooff tthhee SSeeccrreettaarryy--GGeenneerraall ooff tthhee
UUnniitteedd NNaattiioonnss iinn aann ooppeenn--eennddeedd aadd hhoocc ggrroouupp eessttaabblliisshheedd iinn VViieennnnaa..

88.. TThheeyy uunnddeerrlliinneedd oonnccee aaggaaiinn tthhee iimmppeerraattiivvee nneeeedd ffoorr aann uurrggeenntt nneeggoottiiaatteedd ppoolliittiiccaall
ssoolluuttiioonn iinn tthhee ffoorrmmeerr YYuuggoossllaavviiaa.. IInn tthhaatt rreessppeecctt tthheeyy wweellccoommeedd tthhee CCoonnffeerreennccee hhoosstteedd
bbyy tthhee EEuurrooppeeaann CCoommmmuunniittyy aanndd tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss iinn LLoonnddoonn oonn 2266 AAuugguusstt 11999922 aass aa mmeeaannss
ooff ccaarrrryyiinngg ffoorrwwaarrdd nneeggoottiiaattiioonn aanndd aacchhiieevviinngg aa llaassttiinngg sseettttlleemmeenntt ttoo tthhee ccrriissiiss.. TThheeyy
rreeqquueesstteedd tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ttoo pprreesseenntt ddeecciissiioonnss ooff tthhee CCSSCCEE aatt tthhiiss mmeeeettiinngg aanndd
ttoo ddeetteerrmmiinnee hhooww tthhee CCSSCCEE pprroocceessss ccaann bbee uusseedd ttoo ffuurrtthheerr tthhee ggooaallss ooff tthhiiss CCoonnffeerreennccee..

99.. TThhee MMeeeettiinngg wwaass pprreecceeddeedd bbyy aa wwoorrkkiinngg sseessssiioonn ooff tthhee SStteeeerriinngg GGrroouupp oonn tthhee YYuuggoossllaavv
ccrriissiiss ooff 1111 ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess eessttaabblliisshheedd aatt tthhee 1133tthh MMeeeettiinngg ooff tthhee CCoommmmiitttteeee ooff
SSeenniioorr OOffffiicciiaallss oonn 88 JJuullyy 11999922.. TThhee ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess aaggrreeee tthhaatt mmoorree ddeettaaiilleedd
wwoorrkk iiss nnooww nneecceessssaarryy aanndd tthhaatt mmoorree ffrreeqquueenntt mmeeeettiinnggss ooff tthhee SStteeeerriinngg GGrroouupp aarree nneeeeddeedd..
TToo tthhiiss eenndd tthheeyy ddeecciiddeedd tthhaatt tthhee SStteeeerriinngg GGrroouupp sshhoouulldd mmeeeett iinn VViieennnnaa aass ffrroomm nnooww
uunnttiill tthhee nneexxtt CCSSOO MMeeeettiinngg sscchheedduulleedd ttoo bbee hheelldd iinn PPrraagguuee oonn 1166--1188 SSeepptteemmbbeerr 11999922.. TThhee
SStteeeerriinngg GGrroouupp wwiillll aassssiisstt tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee iinn tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff ttooddaayy''ss
ddeecciissiioonnss ffuurrtthheerr ttoo tthhee ttaasskkss aallrreeaaddyy aassssiiggnneedd ttoo iitt oonn 88 JJuullyy 11999922.. WWhhiillee ooppeerraattiinngg
iinn VViieennnnaa tthhee SStteeeerriinngg GGrroouupp wwiillll mmaaiinnttaaiinn aa lliiaaiissoonn wwiitthh tthhee CCoonnssuullttaattiivvee CCoommmmiitttteeee ooff
tthhee CCoonnfflliicctt PPrreevveennttiioonn CCeennttrree..

1100.. TThhee ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess aallssoo wweellccoommeedd tthhee iinntteennttiioonn ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee,,
aaccccoommppaanniieedd bbyy rreepprreesseennttaattiivveess ooff tthhee TTrrooiikkaa,, ttoo ttrraavveell ttoo tthhee ffoorrmmeerr YYuuggoossllaavviiaa wwiitthhiinn
tthhee nneexxtt ffeeww ddaayyss.. TThheeyy aasskkeedd hhiimm ttoo ttrraannssmmiitt tthhee ssttrroonngg ppoolliittiiccaall mmeessssaaggee ccoonnttaaiinneedd
iinn tthhiiss ddeecciissiioonn ddooccuummeenntt ttoo SSeerrbbiiaann aauutthhoorriittiieess aanndd ttoo uunnddeerrttaakkee aannyy ddiissccuussssiioonn tthhaatt
mmaayy eexxppeeddiittee iittss iimmpplleemmeennttaattiioonn..
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DDeecciissiioonn oonn HHuummaann RRiigghhttss SSiittuuaattiioonn

TThhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss,,

RReemmaaiinniinngg vveerryy ddeeeeppllyy ccoonncceerrnneedd aabboouutt tthhee ffaaiilluurree bbyy tthhee SSeerrbbiiaann aauutthhoorriittiieess ttoo
oobbsseerrvvee hhuummaann rriigghhttss aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall hhuummaanniittaarriiaann llaaww,, aanndd eessppeecciiaallllyy bbyy tthhee
ddiissggrraacceeffuull pprraaccttiiccee ooff ""eetthhnniicc cclleeaannssiinngg"",,

OOuuttrraaggeedd bbyy tthhee eexxiisstteennccee ooff ddeetteennttiioonn ccaammppss,, wwhhiicchh iiss ccoommpplleetteellyy uunnaacccceeppttaabbllee,,

AAwwaarree ooff tthhee aaccuuttee ddaannggeerr ooff aann eevveenn mmoorree rraappiidd iinnccrreeaassee iinn tthhee nnuummbbeerr ooff
rreeffuuggeeeess aanndd ddiissppllaacceedd ppeerrssoonnss,, wwhhiicchh iiss aallrreeaaddyy aapppprrooaacchhiinngg ttwwoo mmiilllliioonn,,

WWeellccoommiinngg tthhee aaddooppttiioonn ooff UUnniitteedd NNaattiioonnss SSeeccuurriittyy CCoouunncciill rreessoolluuttiioonn 777711,, aanndd tthhee
ddeecciissiioonn bbyy tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss CCoommmmiissssiioonn oonn HHuummaann RRiigghhttss ttoo aappppooiinntt aa ssppeecciiaall
rraappppoorrtteeuurr oonn tthhiiss iissssuuee,,

UUnnddeerrlliinneess tthhee iimmppoorrttaannccee ooff oobbsseerrvviinngg iinntteerrnnaattiioonnaall hhuummaanniittaarriiaann llaaww;;

DDeemmaannddss aann eenndd ttoo tthhee pprraaccttiiccee ooff ""eetthhnniicc cclleeaannssiinngg"";;

DDeemmaannddss tthhee iimmmmeeddiiaattee ddiissbbaannddmmeenntt ooff aannyy ddeetteennttiioonn ccaammppss,, aanndd tthhee rreelleeaassee ooff tthhee
iinnnnoocceenntt cciivviilliiaann ppooppuullaattiioonn hheelldd tthheerree;;

RReemmiinnddss aallll rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee aaddmmiinniissttrraattiioonn ooff ssuucchh ccaammppss tthhaatt,, iinn tthhee
mmeeaannttiimmee,, tthheeyy mmuusstt eennssuurree tthhaatt ssuucchh ppllaacceess ooff ddeetteennttiioonn aarree rruunn hhuummaanneellyy,, iinn ffuullll
rreessppeecctt ffoorr tthhee GGeenneevvaa CCoonnvveennttiioonnss;;

RReemmiinnddss aallll tthhoossee wwhhoo ccoommmmiitt oorr oorrddeerr tthhee ccoommmmiissssiioonn ooff bbrreeaacchheess ooff tthhee
CCoonnvveennttiioonnss tthhaatt tthheeyy bbeeaarr iinnddiivviidduuaall rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr ssuucchh bbrreeaacchheess;;

CCaallllss oonn tthhee SSeerrbbiiaann aauutthhoorriittiieess ttoo ccrreeaattee aallll nneecceessssaarryy ccoonnddiittiioonnss ttoo eennaabbllee tthhee
eeaarrlliieesstt ppoossssiibbllee rreettuurrnn ooff tthhee rreeffuuggeeeess aanndd ddiissppllaacceedd ppeerrssoonnss ttoo tthheeiirr oorriiggiinnaall hhoommeess
iinn ccoonnddiittiioonnss ooff ssaaffeettyy aanndd ddiiggnniittyy,, iinncclluuddiinngg tthhee aaddooppttiioonn ooff aann aammnneessttyy llaaww ffoorr tthhoossee
hhaavviinngg rreeffuusseedd ttoo ffiigghhtt,, aanndd aann eenndd ttoo tthhee ccaallll--uupp;;

CCoonnssiiddeerrss tthhaatt aann iinniittiiaall sstteepp iinn tthhiiss ddiirreeccttiioonn ccoouulldd bbee tthhee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff
ssaaffee hhaavveennss iinn BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa,, uunnddeerr iinntteerrnnaattiioonnaall ccoonnttrrooll;;

DDeecciiddeess,, ffuurrtthheerr ttoo UUnniitteedd NNaattiioonnss SSeeccuurriittyy CCoouunncciill rreessoolluuttiioonnss 777700 aanndd 777711,, ttoo
rreeqquueesstt tthhaatt tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee eessttaabblliisshh ccoonnttaacctt wwiitthh tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss aanndd ootthheerr
rreelleevvaanntt iinntteerrnnaattiioonnaall oorrggaanniissaattiioonnss ttoo uunnddeerrttaakkee aann uurrggeenntt eexxaammiinnaattiioonn ooff ccoonnddiittiioonnss
ffoorr ppoossssiibbllee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff ssaaffee hhaavveennss ffoorr rreeffuuggeeeess aanndd ddiissppllaacceedd ppeerrssoonnss iinn BBoossnniiaa--
HHeerrzzeeggoovviinnaa;;
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DDeecciiddeess ttoo eessttaabblliisshh aa rraappppoorrtteeuurr mmiissssiioonn ttoo iinnvveessttiiggaattee aalllleeggaattiioonnss ooff hhuummaann
rriigghhttss aabbuusseess;; iittss pprriimmaarryy ttaasskk sshhoouulldd bbee,, iinn cclloossee ccoo--oorrddiinnaattiioonn wwiitthh tthhee
IInntteerrnnaattiioonnaall CCoommmmiitttteeee ooff tthhee RReedd CCrroossss aanndd tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss CCoommmmiissssiioonn oonn HHuummaann
RRiigghhttss,, ttoo eennssuurree tthhaatt aallll aalllleeggeedd ppllaacceess ooff ddeetteennttiioonn aarree iinnssppeecctteedd wwiitthhiinn tthhee
sshhoorrtteesstt ppoossssiibbllee ttiimmee;; tthhee CCSSCCEE rraappppoorrtteeuurr mmiissssiioonn,, iinn ccoommmmoonn wwiitthh ootthheerr
iinntteerrnnaattiioonnaall bbooddiieess,, sshhoouulldd bbee gguuaarraanntteeeedd iimmmmeeddiiaattee,, ffrreeee aanndd ccoonnttiinnuuoouuss aacccceessss ttoo aallll
ssuucchh ppllaacceess ooff ddeetteennttiioonn;;

RReeqquueessttss tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ttoo eessttaabblliisshh tthhee rraappppoorrtteeuurr mmiissssiioonn aass ssoooonn aass
ppoossssiibbllee;; iittss ffiirrsstt rreeppoorrtt sshhoouulldd bbee aavvaaiillaabbllee ttoo tthhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss aatt
iittss nneexxtt mmeeeettiinngg iinn SSeepptteemmbbeerr..
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DDeecciissiioonn oonn MMiissssiioonnss ooff LLoonngg DDuurraattiioonn

TThhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss,,

WWiitthh rreeffeerreennccee ttoo::

-- tthhee DDeeccllaarraattiioonn oonn YYuuggoossllaavviiaa aaddoopptteedd bbyy tthhee HHeellssiinnkkii SSuummmmiitt;;

-- tthhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss'' DDeecciissiioonn ooff 1100 JJuunnee 11999922 ttoo sseenndd aann
eexxpplloorraattoorryy mmiissssiioonn ttoo KKoossoovvoo,, SSaannddjjaakk aanndd VVoojjvvooddiinnaa;;

-- tthhee ccoonncclluussiioonnss aanndd rreeccoommmmeennddaattiioonnss iinn tthhee rreeppoorrtt ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee
CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss bbyy tthhiiss mmiissssiioonn;;

-- CChhaapptteerr IIIIII,, ppaarraaggrraapphhss 66--1111,, iinn tthhee HHeellssiinnkkii DDeecciissiioonnss oonn tthhee ppoolliittiiccaall
mmaannaaggeemmeenntt ooff ccrriisseess,, aanndd

IInn ssuuppppoorrtt ooff tthhee eeffffoorrttss ooff tthhee CCoonnffeerreennccee oonn YYuuggoossllaavviiaa,,

DDeecciiddeess ttoo eessttaabblliisshh,, iinn ccoo--ooppeerraattiioonn wwiitthh tthhee rreelleevvaanntt aauutthhoorriittiieess,, aa ccoonnttiinnuuoouuss
pprreesseennccee iinn KKoossoovvoo,, SSaannddjjaakk aanndd VVoojjvvooddiinnaa,, iinn tthhee ffoorrmm ooff mmiissssiioonnss ooff lloonngg dduurraattiioonn..

TThhee mmiissssiioonnss wwiillll::

-- pprroommoottee ddiiaalloogguueess bbeettwweeeenn tthhee aauutthhoorriittiieess ccoonncceerrnneedd aanndd rreepprreesseennttaattiivveess ooff
tthhee ppooppuullaattiioonnss aanndd ccoommmmuunniittiieess iinn tthhee tthhrreeee rreeggiioonnss;;

-- ccoolllleecctt iinnffoorrmmaattiioonn oonn aallll aassppeeccttss rreelleevvaanntt ttoo vviioollaattiioonnss ooff hhuummaann rriigghhttss
aanndd ffuunnddaammeennttaall ffrreeeeddoommss aanndd pprroommoottee ssoolluuttiioonnss ttoo ssuucchh pprroobblleemmss;;

-- eessttaabblliisshh ccoonnttaacctt ppooiinnttss ffoorr ssoollvviinngg pprroobblleemmss tthhaatt mmiigghhtt bbee iiddeennttiiffiieedd;;

-- aassssiisstt iinn pprroovviiddiinngg iinnffoorrmmaattiioonn oonn rreelleevvaanntt lleeggiissllaattiioonn oonn hhuummaann rriigghhttss,,
pprrootteeccttiioonn ooff mmiinnoorriittiieess,, ffrreeee mmeeddiiaa aanndd ddeemmooccrraattiicc eelleeccttiioonnss..

TThhee mmiissssiioonnss sshhoouulldd bbee sseenntt oouutt aass ssoooonn aass ppoossssiibbllee iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh
ppaarraaggrraapphhss 99 aanndd 1100 ooff CChhaapptteerr IIIIII ooff tthhee HHeellssiinnkkii DDeecciissiioonnss.. FFuurrtthheerr eellaabboorraattiioonn ooff
mmooddaalliittiieess iiss ddeelleeggaatteedd ttoo tthhee SStteeeerriinngg GGrroouupp oonn YYuuggoossllaavviiaa eessttaabblliisshheedd bbyy tthhee
CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss oonn 88 JJuullyy 11999922..

TThhee ooppeerraattiioonnaall ccoonnttrrooll ooff tthhee mmiissssiioonnss wwiillll bbee mmaaiinnttaaiinneedd bbyy tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--
OOffffiiccee aassssiisstteedd bbyy tthhee ootthheerr mmeemmbbeerrss ooff tthhee CCSSCCEE TTrrooiikkaa aanndd wwiitthh pprraaccttiiccaall ssuuppppoorrtt ffrroomm
tthhee aapppprroopprriiaattee CCSSCCEE iinnssttiittuuttiioonn((ss))..

EExxcceepptt wwhheerree pprroovviiddeedd oonn aa vvoolluunnttaarryy bbaassiiss,, tthhee eexxppeennsseess ooff tthhee mmiissssiioonnss wwiillll bbee
bboorrnnee bbyy aallll ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee ssccaallee ooff ddiissttrriibbuuttiioonn..

DDeevveellooppmmeennttss rreeggaarrddiinngg tthhee mmiissssiioonnss wwiillll bbee rreeppoorrtteedd ttoo tthhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr
OOffffiicciiaallss nnoott llaatteerr tthhaann aatt iittss rreegguullaarr SSeepptteemmbbeerr 11999922 MMeeeettiinngg..
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DDeecciissiioonn oonn tthhee PPrreesseennccee ooff OObbsseerrvveerrss iinn CCoouunnttrriieess
BBoorrddeerriinngg oonn SSeerrbbiiaa aanndd MMoonntteenneeggrroo

TThhee CCSSOO wweellccoommeess tthhee eeffffoorrttss uunnddeerr wwaayy ttoo eexxtteenndd tthhee EEuurrooppeeaann CCoommmmuunniittyy
MMoonniittoorriinngg MMiissssiioonn ttoo nneeiigghhbboouurriinngg ccoouunnttrriieess ooff SSeerrbbiiaa aanndd MMoonntteenneeggrroo ttoo hheellpp aavvooiidd tthhee
sspprreeaadd ooff tteennssiioonn ttoo tthheeiirr tteerrrriittoorryy.. IItt ddeecciiddeedd ttoo eexxaammiinnee ppoossssiibbiilliittiieess ffoorr
ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff mmaatteerriiaall ssuuppppoorrtt ttoo tthhiiss eeffffoorrtt.. IItt wweellccoommeedd tthhee aaggrreeeemmeenntt wwiitthh tthhee
aauutthhoorriittiieess iinn BBuuddaappeesstt ttoo eexxtteenndd EECC MMoonniittoorriinngg MMiissssiioonn aaccttiivviittiieess ttoo HHuunnggaarriiaann
tteerrrriittoorryy.. IItt llooookkss ffoorrwwaarrdd ttoo tthhee aaggrreeeemmeenntt oonn mmeemmoorraannddaa ooff uunnddeerrssttaannddiinngg wwiitthh
aauutthhoorriittiieess iinn SSooffiiaa aanndd TTiirraannaa.. SSuucchh mmiissssiioonnss ccaann ccoonnttrriibbuuttee ttoo eennhhaanncciinngg ssttaabbiilliittyy
iinn tthhee rreeggiioonn.. IInn tthhiiss ccoonntteexxtt,, iitt ddeecciiddeedd ttoo eexxpplloorree wwiitthh aauutthhoorriittiieess iinn SSkkooppjjee tthhee
ppoossssiibbiilliittyy ooff ddeessppaattcchh ooff ssiimmiillaarr mmiissssiioonnss uunnddeerr CCSSCCEE aauussppiicceess..

AA ffuurrtthheerr iimmppoorrttaanntt ttaasskk iiss ttoo ssttrreennggtthheenn mmeecchhaanniissmmss ttoo eennssuurree ffuullll ccoommpplliiaannccee
wwiitthh UUNN ssaannccttiioonnss.. TThhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee iiss rreeqquueesstteedd ttoo uunnddeerrttaakkee ddiissccuussssiioonnss ttoo
eexxaammiinnee mmeeaannss ooff aassssiissttiinngg aapppprroopprriiaattee SSttaatteess bboorrddeerriinngg oonn SSeerrbbiiaa aanndd MMoonntteenneeggrroo iinn
tthhiiss ttaasskk,, iinncclluuddiinngg tthhrroouugghh tthhee ppllaacceemmeenntt ooff eexxppeerrttss oonn tthheeiirr tteerrrriittoorriieess.. TThhee CCSSOO
wwiillll rreevviieeww tthhee ddeecciissiioonn aatt iittss nneexxtt mmeeeettiinngg..
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DDrraafftt rreeppllyy ttoo UUnniitteedd NNaattiioonnss SSeeccrreettaarryy--GGeenneerraall''ss lleetttteerr

IInn rreessppoonnssee ttoo yyoouurr lleetttteerr ddaatteedd 3311 JJuullyy 11999922,, II rreeqquueesstteedd tthhee CCSSOO ttoo mmeeeett oonn aann
uurrggeenntt bbaassiiss ffoorr pprreelliimmiinnaarryy ccoonnssuullttaattiioonnss oonn 1133 aanndd 1144 AAuugguusstt 11999922.. FFoolllloowwiinngg tthheessee
ccoonnssuullttaattiioonnss,, II hhaavvee tthhee pplleeaassuurree ttoo ccoommmmuunniiccaattee ttoo yyoouu tthhaatt tthhee CCSSCCEE iiss wwiilllliinngg ttoo
hheellpp tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss iinn ccaarrrryyiinngg oouutt ppeeaacceekkeeeeppiinngg aaccttiivviittiieess iinncclluuddiinngg tthhee
eessttaabblliisshhiinngg aanndd mmaannaaggiinngg ooff aa mmeecchhaanniissmm ffoorr ssuuppeerrvviissiinngg tthhee hheeaavvyy wweeaappoonnss ooff tthhee
PPaarrttiieess iinn BBoossnniiaa--HHeerrzzeeggoovviinnaa.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee CCSSCCEE iiss pprreeppaarreedd ttoo ccoo--oorrddiinnaattee
iinnddiivviidduuaall oorr ccoolllleeccttiivvee ccoonnttrriibbuuttiioonnss bbyy iittss ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess ttoo tthheessee eeffffoorrttss..

TThhee HHeellssiinnkkii DDeecciissiioonnss pprroovviiddee tthhee ccaappaabbiilliittyy ffoorr tthhee CCSSCCEE iittsseellff ttoo eessttaabblliisshh
aanndd mmaannaaggee ssuucchh aa mmeecchhaanniissmm,, aalltthhoouugghh tthhee ppoossssiibbiilliittyy ffoorr tthhee CCSSCCEE ttoo aacctt iiss ddeeppeennddeenntt
uuppoonn ccoonnttrriibbuuttiioonnss ffrroomm ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess,, iinnddiivviidduuaallllyy oorr ccoolllleeccttiivveellyy.. TToo eennssuurree
aann eeffffeeccttiivvee aanndd ccoo--oorrddiinnaatteedd rreessppoonnssee,, tthhee CCSSCCEE hhaass eessttaabblliisshheedd aann aadd hhoocc ggrroouupp wwhhiicchh
wwiillll eexxaammiinnee rreelleevvaanntt iissssuueess cclloosseellyy aanndd rreeppoorrtt iittss ccoonncclluussiioonnss ttoo mmee..

II wwiillll iinnffoorrmm yyoouu aass ssoooonn aass ppoossssiibbllee ooff tthhee rreessuullttss ooff tthheessee ccoonnssuullttaattiioonnss..


