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Nedenfor følger en gennemgang af sagerne på Sikkerhedsrådets dagsorden i den sidste halvdel
af november under russisk formandskab.
Den 17. november drøftede Rådet situationen i Afghanistan. Rådet blev orienteret om
udfaldet af parlaments- og lokalvalgene afholdt i september. Valgresultatet var blevet godkendt
den 12. november. Behandlingen lokalt af 5.000 klager viste, at en del uregelmæssigheder havde
fundet sted, men vurderingen var, at de ikke havde påvirket legitimiteten af det samlede
resultat. På en konference i London i januar 2006 ville efterfølgeren til Bonn-processen, kaldet
”Kabul Agenda”, blive igangsat. I en formandsudtalelse (PRST/2005/56) lykønsker Rådet
Afghanistan og dets befolkning med den succesrige afslutning på overgangsprocessen. Rådet
støtter en fortsat central rolle for FN i den videre konsolidering af fred og stabilitet i landet.
Mandatet for FN’s mission i Afghanistan, UNAMA, skal fornys i marts 2006.
Den 23. og den 30. november drøftede Rådet situationen i Mellemøsten. Generalsekretæren
redegjorde for sin rundrejse i Mellemøsten den 7.-13 november. Han havde aflagt besøg i
Egypten, Irak, Jordan, Kuwait, Saudi Arabien og Tunesien. Hovedsamtaleemner havde været:
Irak, terrorismebekæmpelse, mellemøstlig fredsproces samt den uafhængige undersøgelse af
mordet på den tidligere libanesiske premierminister, Rafik Hariri. Vedr. Irak havde
Generalsekretæren opfordret de arabiske ledere til at engagere sig mere direkte i den politiske
proces, herunder gennem den kommende nationale forsoningskonference. Et forberedende
møde til denne konference, arrangeret af Den Arabiske Liga, blev afholdt i Cairo den 19.-21.
november. Den 30. november holdt Rådet den månedlige drøftelse om situationen i
Mellemøsten. I en formandsudtalelse (PRST/2005/57) hilser Rådet aftalen om åbningen af
grænseovergangen ved Rafah velkommen og opfordrer parterne til at fortsætte
implementeringen af køreplanen for fred. Ydermere modtog Rådet den 21. november en
orientering om skudvekslinger samme dag omkring den blå linie i det sydlige Libanon mellem
Hizbollah og israelske sikkerhedsstyrker.
Den 28. november drøftede Rådet situationen i Burundi. Lederen af FN’s fredsbevarende
operation, ONUB, orienterede om udviklingen. Den politiske situation efter
overgangsprocessens afslutning var relativt stabil, og Burundis nye regering så gerne en ændring
af FN’s tilstedeværelse fra fokus på fredsbevaring over til langsigtet udvikling.
Oprørsbevægelsen FNL udgjorde stadig en destabiliserende faktor, og regulær mægling mellem
parterne manglede. Den 30. november forlængede Rådet mandatet for ONUB frem til den 15.
januar 2006 (resolution 1641). I mellemtiden vil forhandlingerne om en nedskæring af
troppeantallet - som anbefalet af Generalsekretæren - fortsætte og ønsket af Burundis regering.
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Den 28. november modtog Rådet en orientering om situationen i Elfenbenskysten. Processen
ledet af Sydafrikas præsident og AU’s nigerianske formand omkring udnævnelse af en ny
premierminister havde hidtil været resultatløs. I en formandsudtalelse (PRST/2005/58)
opfordrer Rådet indtrængende parterne til at fortsætte fredsprocessen og snarest udnævne en
premierminister. Rådet bakker fuldt op om AU’s og de lokale FN repræsentanters
mæglingsbestræbelser. Den 5. december blev Charles Konan Banny udnævnt til
premierminister.
Den 2. december godkendte Rådet programmet for december under britisk formandskab.
Mandaterne for FN’s missioner på Cypern (UNFICYP), i Golan-højderne (UNDOF) og i Den
Centralafrikanske Republik (BONUCA) skal fornys. Sanktionsregimerne for Liberia og
Elfenbenskysten skal ligeledes genforhandles i december. Rapporten fra den uafhængige
undersøgelseskommission vedr. mordet på den tidligere libanesiske premierminister, Rafik
Hariri, ventes fremlagt midt på måneden. Der var enighed om at anmode Generalsekretæren
om at orientere Rådet om situationen i Burma i lukkede konsultationer i december.

