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PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee CCSSCCEE CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee
ffoorr GGeeoorrggiiaa

TThhee CCoommmmiitttteeee ooff SSeenniioorr OOffffiicciiaallss,,

WWeellccoommiinngg tthhee cceeaassee--ffiirree bbaasseedd oonn tthhee AAggrreeeemmeenntt oonn PPrriinncciipplleess ooff SSeettttlleemmeenntt ooff
tthhee GGeeoorrggiiaann--OOsssseettiiaann CCoonnfflliicctt ssiiggnneedd oonn 2244 JJuunnee 11999922 iinn SSoocchhii,,

BBeeiinngg ccoonncceerrnneedd bbyy tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff aa ddeetteerriioorraattiioonn ooff tthhee ssiittuuaattiioonn iinn tthhee
rreeggiioonn aanndd tthhee rriisskk ooff rreenneewweedd ccoonnfflliicctt,,

NNoottiinngg tthhee AAppppeeaall ooff tthhee MMiinniissttrryy ooff FFoorreeiiggnn AAffffaaiirrss ooff tthhee RReeppuubblliicc ooff GGeeoorrggiiaa
ffoorr CCSSCCEE OObbsseerrvveerrss iinn tthhee rreeggiioonn,,

TTaakkiinngg iinnttoo ccoonnssiiddeerraattiioonn iittss ddeecciissiioonn ooff 1188 SSeepptteemmbbeerr 11999922,,

NNoottiinngg tthhee rreeppoorrtt ooff tthhee PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee,, tthhee
ssttaatteemmeenntt ooff tthhee rreepprreesseennttaattiivvee ooff GGeeoorrggiiaa aanndd tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonnss ooff tthhee CCoonnssuullttaattiivvee
CCoommmmiitttteeee ooff tthhee CCoonnfflliicctt PPrreevveennttiioonn CCeennttrree,,

11.. MMaannddaatteess tthhee PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ttoo GGeeoorrggiiaa,, ttoo bbee
aassssiisstteedd bbyy aa ssttaaffff ooff ttwwoo ddiipplloommaattiicc aaddvviisseerrss aanndd aa mmiilliittaarryy tteeaamm ooff ffoouurr ooffffiicceerrss,,
hheeaaddeedd bbyy aa sseenniioorr mmiilliittaarryy ooffffiicceerr,, aanndd rreeqquueessttss tthhee MMiissssiioonn ttoo

-- bbeeggiinn ddiissccuussssiioonnss iimmmmeeddiiaatteellyy wwiitthh aallll ppaarrttiieess ttoo tthhee GGeeoorrggiiaann--OOsssseettiiaann ccoonnfflliicctt
ttoo iiddeennttiiffyy aanndd sseeeekk ttoo eelliimmiinnaattee ssoouurrcceess ooff tteennssiioonn wwiitthh tthhee aaiimm ooff eexxtteennddiinngg
cciivviill oorrddeerr aanndd ppoolliittiiccaall rreeccoonncciilliiaattiioonn bbeeyyoonndd tthhee iimmmmeeddiiaattee cceeaassee--ffiirree zzoonnee ttoo
tthhee ssuurrrroouunnddiinngg ttoowwnnss aanndd ccoouunnttrryyssiiddee;;

-- iinniittiiaattee aa vviissiibbllee CCSSCCEE pprreesseennccee iinn tthhee rreeggiioonn aanndd eessttaabblliisshh ccoonnttaacctt wwiitthh llooccaall
aauutthhoorriittiieess aanndd rreepprreesseennttaattiivveess ooff tthhee ppooppuullaattiioonn;;

-- iinn ssuuppppoorrtt ooff tthhee eexxiissttiinngg cceeaassee--ffiirree,, lliiaaiissee wwiitthh llooccaall mmiilliittaarryy ccoommmmaannddeerrss ooff
tthhee ttrriillaatteerraall ppeeaaccee--kkeeeeppiinngg ffoorrcceess eessttaabblliisshheedd bbyy tthhee SSoocchhii AAggrreeeemmeenntt aanndd
eessttaabblliisshh aapppprroopprriiaattee ffoorrmmss ooff ccoonnttaacctt wwiitthh tthheemm wwiitthhiinn tthhee oovveerraallll ccoonntteexxtt ooff
tthhee CCSSCCEE ppoolliittiiccaall eeffffoorrttss,, eessttaabblliisshh rreegguullaarr ccoonnttaaccttss wwiitthh llooccaall mmiilliittaarryy
ccoommmmaannddeerrss,, ggaatthheerr iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee mmiilliittaarryy ssiittuuaattiioonn,, iinnvveessttiiggaattee vviioolleenntt
iinncciiddeennttss aanndd ccaallll llooccaall ccoommmmaannddeerrss'' aatttteennttiioonn ttoo ppoossssiibbllee ppoolliittiiccaall iimmpplliiccaattiioonnss
ooff ssppeecciiffiicc mmiilliittaarryy aaccttiioonnss;;

-- ffaacciilliittaattee tthhee ccrreeaattiioonn ooff aa bbrrooaaddeerr ppoolliittiiccaall ffrraammeewwoorrkk,, iinn wwhhiicchh aa llaassttiinngg
ppoolliittiiccaall ccoonncciilliiaattiioonn ccaann bbee aacchhiieevveedd oonn tthhee bbaassiiss ooff CCSSCCEE pprriinncciipplleess aanndd
ccoommmmiittmmeennttss;;

22.. AAllssoo rreeqquueessttss tthhee PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ttoo hheellpp
eessttaabblliisshh aa nneeggoottiiaattiinngg ffrraammeewwoorrkk bbeettwweeeenn tthhee ppaarrttiieess ttoo tthhee ccoonnfflliicctt iinn AAbbkkhhaazziiaa wwiitthh
tthhee aaiimm ooff eessttaabblliisshhiinngg aa ssttaabbllee cceeaassee--ffiirree aanndd ttoo wwoorrkk oouutt aa ppoolliittiiccaall ssoolluuttiioonn ttoo tthhee
ccoonnfflliicctt;;
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33.. RReeqquueessttss tthhee CCoonnssuullttaattiivvee CCoommmmiitttteeee ooff tthhee CCoonnfflliicctt PPrreevveennttiioonn CCeennttrree
ttoo eellaabboorraattee bbyy 2255 NNoovveemmbbeerr,, uuppoonn tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonn ooff tthhee PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff
tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee,, mmooddaalliittiieess aanndd ffiinnaanncciiaall iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee MMiissssiioonn ttoo aallllooww
tthhee MMiissssiioonn ttoo bbee ddeessppaattcchheedd iimmmmeeddiiaatteellyy.. BBeettwweeeenn sseessssiioonnss ooff tthhee CCSSOO,, oovveerraallll
gguuiiddaannccee ttoo tthhee PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee wwiillll bbee pprroovviiddeedd bbyy
tthhee VViieennnnaa AAdd HHoocc GGrroouupp,, tthhee mmaannddaattee ooff wwhhiicchh iiss eexxtteennddeedd ffoorr tthhiiss ppuurrppoossee..

TThhee PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee wwiillll bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr
rreegguullaarr eexxcchhaannggee ooff iinnffoorrmmaattiioonn aanndd ccoo--oorrddiinnaattiioonn wwiitthh tthhee UUnniitteedd NNaattiioonnss aanndd ootthheerr
iinntteerrnnaattiioonnaall oorrggaanniizzaattiioonnss,, wwhhiicchh aarree oorr mmaayy bbee iinnvvoollvveedd iinn tthhee ffuuttuurree iinn tthhee
ccoonnfflliicctt;;

44.. TTaasskkss tthhee PPeerrssoonnaall RReepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ttoo rreeppoorrtt ttoo tthhee
CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee oonn aa rreegguullaarr bbaassiiss aabboouutt hhiiss aaccttiivviittiieess iinn GGeeoorrggiiaa,, ccoonnssiiddeerr ffuurrtthheerr
ppoossssiibbiilliittiieess ffoorr tthheeiirr eexxtteennssiioonn aanndd ssuubbmmiitt aapppprroopprriiaattee rreeccoommmmeennddaattiioonnss ttoo tthhee nneexxtt
mmeeeettiinngg ooff tthhee CCSSOO..

AAsskkss tthhee CChhaaiirrmmaann--iinn--OOffffiiccee ttoo kkeeeepp tthhee AAdd HHoocc GGrroouupp iinnffoorrmmeedd aabboouutt tthhee pprrooggrreessss
ooff tthhee MMiissssiioonn;;

55.. OOppeennss aa sseeppaarraattee bbuuddggeett lliinnee ffoorr tthhee MMiissssiioonn wwiitthh tthhee CCSSCCEE SSeeccrreettaarriiaatt ooff aann
iinniittiiaall aammoouunntt ooff 880000,,000000 AATTSS aanndd rreeqquueessttss tthhee DDiirreeccttoorr ooff tthhee CCSSCCEE SSeeccrreettaarriiaatt ttoo
iinnffoorrmm tthhee ppaarrttiicciippaattiinngg SSttaatteess ooff tthheeiirr ccoonnttrriibbuuttiioonn,, aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee CCSSCCEE ssccaallee ooff
ddiissttrriibbuuttiioonn,, ttoo bbee ppaaiidd,, iiff ppoossssiibbllee,, bbyy tthhee eenndd ooff NNoovveemmbbeerr..

TThhee CCSSOO wwiillll ddeecciiddee oonn tthhee dduurraattiioonn ooff tthhee MMiissssiioonn aanndd iittss bbuuddggeett aatt iittss nneexxtt
rreegguullaarr mmeeeettiinngg..


