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2.1 Irak 

Irak 
1 ) Vrerde voortgang..-.pportage UNMOVIC en lf,EA oan VNVR 
( ) Rapporta~e BIIX 
( ) RaPI>Ortage El Baradel 

t.U I IRappörtöi<'>Bllx • -·-----
--- Sll>.' !I!Bit-Oat lilil--i .. peli\lo~r<>= n101 <oneier Wfijl'lngeri ~loop!. maar geeft wel aan dat er 

relatief we1mg probieman 1100r komen tijdons do lnspootleo. Na een periO<le van onwillige 
modewerking neemt Irak 51rtr1s eind januon moer in1t1at1evon. Blrx a<:h! dat wens<>IIJk, moor hij 
vlndl wol dat d<> waarde van de maalregelen nuchter moet wordsn be<>ordaeld op hol aantal 
vraagtokons dat daadworkalrJk kan wordon weggestreept Dat laatste is nog niet dUidelijk. 
De surveillancavluchton met de U-2 en Mirage• 1\ebben lnmiddelo al• aanvulling op 
..,tellietbeelden waardevolle beelden opgotowrd Binnonkort kQTT'Ien naar verwachting 
mlddelen beech1l<baar waar1nee ook tijdens de nacht on op lage ~oogto kan worden 
gevlogen_ 
Blix stelt ctat 



---------------~ 

verktljgen. Bil< otolt dat 3B personen door UNMOVIC govra•gó ZIJO \fOor een interview on 
dat 10 personen dit ver;:ool< hebben geaoooptoerd. In de laatste week hebben :<e>~en 
g'"'prel<ken plaatsgevonden. 
Na boricl1!gO'Ying over mobiele productrotacrlrtor!en voor biologloohe 
wapeno, zrjn verscl>ordet>e Inspeetles uitgevoerd Er ZlJn mobiele taboratona voor 
voed .. lonQor:zook on varploat.ba"' wetl<plaatlen bel<eken, ovenals grote contarners met 
mator~aal om zaden op te !<weken. Er ,. nog geen bewlJS van verboden aotivrt<>lten 
gevonóon 8" >~jn ooi< geen ondergror>d"" ruimtso voor productro ol opslag van ohomlOoho of 
blolog18clle wapono gevond." 
Naar l>ol pr ogram~na 1'\W R"mote/y ?i'oteJ liehrdes worden de onçlerzoel:en vo~rtgo:zel 
De '"""'otigrng van 34 Al Samoud 2 raMtten vonnt een we:zonlrjke maatregel van 
ontwapenrng Aanvu~onóe ciooum..,ten over anlhra:<. VX en ool<eften zrjn aan UNMOVIC 
verstrekt en vragen om nad~"' o!udie. Volg<!no Sllx h~ lmk toe9ezeg<l bln~>enf:o~ "'""""' 
1nformotle te zullen verstrekkon ovar de vemiet1g1ng van biologioohe- "" ehom10ch<! wapene 
In 1991. Noor de aantalten geproduooer<ie R-400 type OOmmen moot nader on<lerzook 
plaatsvinden 
Blix g~eft aan dot h~ op basis van resolutie 1284 nog 1n de maand maart eon 
•werkprogramma" zal voorloggen, waarin onderme..,- i<ill worOen aangegeven welke 
onolerworpen geno~md 1n de resoJutle van 1999 nog niel2ljn afgehandeld 
Zelfs ars tra~ u~ oll!on bo~lng meewerkt, kost l>et aldus Bllx nog tijd om plaatoen en 
voormrpen te Q?lili'Oièren, documenten te analyseren. belong!ijke personen te it1terviewen 
on oon<:(usies te tr<!hken_ Dat zal goon jaren 1n boslag nomen, goen W<~en, maar maanden_ 

go,.latoeJdo 1nóustr>êle oapeolte~n van Irak do 

dot Irak 

go<>ookt 1n het 

gebruiks<eiiOil van bM!a2ncio produeb10- en -OJI!ieilen voor d""' raket wordt n1et 
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onvoorwaardel~l<, volledig en ac~ef te ontwapen&n, al• dat niet !lflb~u~ kan Bén:~jdig militair 
v/Orden inQ"'Jrepe<t, Bij he( "erworpen van deze resolutis zou m111lair Ingrijpen vanaf 11et 
t1)dslip van verworping kunnen plaat.vlnden 
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Vragen er\lof opmó<klnjjen ovér de inhoud 'vin 01t r)ns"P-1 richton aan 
MIVoiCiL.I 

Vragen on/of OpmetkingOn """' 0~ ~;Jres~rillf! van <Ut INT~UM ricilte~ aan 
AocoUntl'llan-.iler Cö.IKM/klu/Kl Á • -- -
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