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DCBC briefing dondordag 07 november 2002 
Afg0$1oton op: 070600Z NOV 02 

( ") Niouwo \IS ,....olutlo Irak """ do VN gepresentee<ó-
(0) Afgelope<l """"'dag heef\ <Je VS haar re601u1ie tegen Irak ge".-.'*ntee<d H1erln wor<lt Sog
dad de loolsle kans gege"''" om Ie V<>ldoen aan d~ verplidlttng haar massavernietigingswapens 
Ie ontmantelen. Diplomalen vertrou""'n erop <lal Franknjk, Ruslafl<l en VR China akkoord zullen 
gaan mei de Ioksion <lal da rasolul1e Vlljdag a.s. molgrote S!eun ""lll'or<l..-. aangen001en. 
Do ,..,oolul1e verp~Cht de VS niet om toa«~m1ng a.an de Vetllgheidsraad te vrsgen om een oor
log tegen Irak te OOglnnen_ Frankrijk en Rusland ;telden dil eerder als voorwaar<lo, Do ";ouwe 
tekst """"'een compromiS ofl;omst.g van <Ie Zijde van de VS en is voorz1en van het wgenaam!la 
Fran .. tweestapponsystoem. lnd«m l"'k """ n<et hO<.<CII aan de voo""'•"'en van de waponirt
specto"" dan zal dil !er beoordeling ••n de Voillghot<lstBad wordon voorgelegd_ 
Vol<!oo! het compromis aan dê wensen van met name Frankrijk en Rusland en wotdt de ro«>lut;" 
aangenomen, dan heeft lrok 30 dog'"' do lijd l>eeft om 1\aar mossa'"""'et.glngo-wapons 01' !e 
geven. Oe Chef van de VN wapeninspooteurs, Hal\5 Blóx, .at in dat geval Zijn teams din><:l Mar 
Irak sturon. H~ heo~ dan 45 dagM <I• ftjd om zijn inspeelles uit !e voeren. Oa>rl>1j hoolt hij nog 
eens 2 maarKien de tljd om ziJn bevin<lingon 10 rappoMo"'n aan de Vellighei<!ortlad. On<l..- de 
noouwe "'solutie kan Btlx ochl<!r AAm """' de deadline van 4'5 dagen aan dO Vo111ghe1dsraad "'!>
porteren 1n geval !rak ziJn 1nsped<es <OU OOiamm..-en Indien Irak met volledig mo<>W<!rkl on/of 
valse, of n1e1 oomple!e, wrklarlngen afgeef\ zat dat leidon t<ll "senouze consequenties" H..t l>e
l<lmmeren van de uitvoering van de resolutle zal tevens leiden tut eon diopOrtl brouk on de relolie 
lussen de VS en Irak_ 

1 ) Beoordeling 
VBrwacht mag wmdon <!.at Irak puDI•el<elljk '" -•te in>ton"e nogallOl .al roageren_ [:laarna Zal 
l'ret regtme tiachlei> het verd~re -"""""'P ta vertras.."_mo! p-olltleko<liplo;-flfitleke 'oi110i1even_ Drilaai 
~W&Ia!Oat de difiiofflOcieke druK" op het regiine groot >al z1jn 1Mien de reo<>luoe '"derdaad aan· 
genomen wor<l~ en wel unaniem d w.z zonder <[emonthoud•ngon dOO< Rusland en Fr3nknrk 
{Chtna stemtallijd mee, staat nootl allean In VNVR)_ WeliSwaar zullen de versch,llanda bgtrokka
nen ungel>wjleld """ ""o;Citillanda Uttlf!\1 geven aan de resolutie, moor utetOdojttk zal Irak de WO· 

pan1Pspect"'' rcoo!~n toelaten om een"'''''"''" esoalatie te vmrkomen Golct op hel fe1t dal de 
pnma>re doelstell•ng van het reg1me z110 eigan l'oortbestaan IS, 1s het waarsc"""'''k dot lral< (na 
hel wtvoeren van vertr"!JI09'''~'·"""") smoorvoetend zal1n>1ernmee mei VOO<ne>emde wapen•r.
Sp<lC!ios 
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