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Nedenfor følger en gennemgang af sagerne på Sikkerhedsrådets dagsorden i den første halvdel
af april under Kinas formandskab.
Den 4. og 6. april drøftede Rådet situationen i Libanon med henblik på at nedsætte en
uafhængig international efterforskningskommission vedrørende mordet på den tidligere
libanesiske premierminister, Rafik Hariri. Resolutionen (resolution 1595) blev vedtaget den 7.
april i enstemmighed. Kommissionens mandat er at bistå de libanesiske myndigheder i alle
aspekter af opklaringsarbejdet, herunder hjælpe med at identificere de skyldige samt deres
bagmænd og medsammensvorne. Kommissionen sammensættes af Generalsekretæren, og ved
udvælgelsen skal han tilsikre upartiske medlemmer med relevant ekspertise og erfaring.
Kommissionen kan operere uafhængigt, men indenfor rammerne af libanesiske love og
procedurer. Den libanesiske regering støtter nedsættelsen af Kommissionen.
Den 7. april holdt Rådet konsultationer om situationen i Bougainville. Øen Bougainville er en
del af Papua New Guinea beliggende mellem Australien og Indonesien på grænsen til Solomonøerne. En fredsaftale i 1997 mellem Bougainville og regeringen i Papua New Guinea endte
mange års væbnet kamp og gav øen selvstyre. FN oprettede i 1998 en mindre mission i
Bougainville. Valg til selvstyreregeringen vil finde sted i maj/juni i år. Indenfor de næste 10-15
år er det planen, at beboerne i Bougainville ved en folkeafstemning skal afgøre øens status.
Situationen er stabil, og FN’s Mission (UNOMB) ventes at blive afviklet ved udgangen af juni i
år.
Den 7. april modtog Rådet en orientering om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,
DRC. Baggrunden var militsen, FDLR’s (Rwanda’s Demokratiske Frihedsbevægelse),
beslutning om at opgive væbnet kamp og samtidig fordømme folkedrabet i Rwanda i 1994.
FDLR består af rwandiske hutu ekstremister, som har opereret i det østlige DRC i en årrække
og har medvirket til den generelle usikkerhed i regionen med deres angreb ind i Rwanda. I en
efterfølgende formandsudtalelse (PRST/2005/15) byder Rådet FDLR’s beslutning velkommen
og ser det som en mulighed for at komme nærmere fred i DRC og nærmere forsoning i
Rwanda. Rådet opfordrer FDLR til straks at nedlægge deres våben og deltage i
repatrieringsprogrammet for Rwanda. Rwanda’s regering har været åben overfor at modtage og
reintegrere grupper som FDLR.
Den 11. april modtog Rådet i et åbent møde en orientering om situationen i Irak.
Generalsekretærens særlige udsending for Irak og leder af FN’s mission i Irak (UNAMI),
Ashraf Qazi, orienterede Rådet om de seneste tre måneders udvikling. Den amerikanske
stedfortrædende ambassadør ved FN, Anne Patterson, orienterede Rådet om aktiviteterne for
den amerikansk ledede styrke i Irak, MNF. I en pressemeddelelse byder Rådet den seneste
politiske udvikling velkommen. Overgangsregeringen ventes snart udnævnt, og den midlertidige
nationalforsamling opfordres til hurtigt at igangsætte arbejdet med en ny forfatning og i den
forbindelse sikre inddragelse af alle dele af det irakiske samfund. I en presseudtalelse udtrykker
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Rådet opbakning til FN’s indsats og tilfredshed med fremskridtene med at rekruttere og træne
irakiske styrker til at varetage Iraks sikkerhed og stabilitet.
Den 12. april holdt Rådet konsultationer om situationen i Den Centralafrikanske Republik.
Første runde af præsident- og parlamentsvalget, der fandt sted den 13. marts, blev gennemført
efter internationale standarder og blev af observatører erklæret frie og fair. Anden runde finder
sted den 1. maj. Rådet udtrykte generelt anerkendelse af den positive politiske udvikling og
støtte til FN’s indsats gennem den politiske mission (BONUCA).
Sikkerhedsrådet besøgte den 13. – 16. april Haiti. Rådet gennemfører normalt 3-4 rejser om
året med besøg i lande, hvor FN er engageret. Der afholdtes møder med den haitianske
regering og med lederen af FN’s operation, MINUSTAH samt hans stab. Endvidere var der
møder med repræsentanter for civilsamfundet. Drøftelserne fokuserede på den politiske og
sikkerhedsmæssige situation på Haiti samt på FN’s engagement.
Den 18. april vedtog Rådet en resolution (resolution 1596), der udvider våbenembargoen mod
DRC. Embargoen udvides til at dække hele DRC og FN-styrken i DRC, MONUC, skal
fortsætte overvågningen af embargoen med fokus på det østlige DRC. Der indføres individuelle
sanktioner mod personer, som overtræder embargoen. I resolutionen opfordres nabolande til at
gennemføre tiltag, som vil forhindre overtrædelser begået fra deres respektive territorier
Den 19. april modtog Rådet en orientering om Irak/Kuwait. Orienteringen vedrørte arbejdet
med at finde og identificere statsborgere fra Kuwait og andre tredjelande, som forsvandt i
forbindelse med Iraks besættelse af Kuwait i 1991. Generalsekretærens særlige repræsentant,
Yuli Vorontsov, har siden 2000 ledet eftersøgningsarbejdet. Eftersøgningen foregår i tæt
samarbejde med Kuwait og nu også med samarbejde fra den nye irakiske ledelse. Af de
oprindeligt 605 savnede personer er der fortsat ikke fundet spor af 383 personer.

