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Currenl lnl<!lligence Unit 
T<leloon·, 

Telet.x·· 
PNVX. 

Sponde< , 

DCBC briefing Maandag 09 decambar 2002 
Afg"slotsa op Ot;06a<t?. DEC 02 

, •ctl<l op do komst van de w•p•nlnspectours 
De lrake•e regenng heeft hear formele reacttes op de komO! vso de 1nopecteur. tot dus.er be· 
peltt tot offriole memoranda l'i'ln de hand van de miniSter van buitenlatldse zaken, Najl Sablt, 
geriollt aan de SGVN, Kofi Moan In""" bnef van 23 novemOer jl. gaat Sabri uitvoerig 1n op de 
d;.,erse bepalingen van UNSCR 1441 waarbij htJ biJ Zijn togOM'1Jumenten herhaald@lljk verwijst 
naar eerdere rapp011en van UNSCQM en de IAEA. De strekking van hel beklog ,. dal trnk weli ... 
w..ar meent dal de MoSoiutie vole tekortkomingen en onjuistheden b~Wa!, maar dat Irak de5on
danks de nieuwe resolutie accepteert om ntel n hel V'Zter te geraken van 'de eKiremiS!eo van do 
V5-Admints1ra!le • 
0., controlevluchten van Amenkaanse 1 Bntse gevechlstoesffijlen OOven de noordelijke en zutdo>
ltjke no·fiy zones (NFl"•l en de hl'""'' voortvloeiend<> sohOrmutssF,n,gon Mr.oren tot Mt norm· 
Oêeld Do meeste confcontaMs dOefl Zien voor In de ZUidOlijke NFZ omdat daar ook do ~0\e 
vluchten uttgevoerd won:Jen. 000'90a"" reoge"'n de '"'""'" autort!ot!on roet formel• ""''~"' aan 
de Vr-1 om te wijzen op hot'" hun ogen oorechtmatige karak!er van de vluchtendteniet op VN
reso4utios g""toeld zouden zijn In ieder geval oor<leoldo dé SGVN onlangs d«< de aet,vlt<toten van 
do Irakese ruchtverdedtging geen schending '"houden """ <Ie reoente resolutie 1441, 
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Oprnerl<elijk is de (Inmiddels dOor lfllkeso autoriteiten fel l>ekrrtl_,.je)lttSpeebe van één van do 
f"lei+<'n van SMMm Hoossein op dinsdag 3 december. OIS<;hooo ook ti,dens de UNSCOM
periode paleizen >:ijn ge1l'lspecteerd, was toenlortijd &en spedalo r<9f!ling tu .. en de VN en Irak 
van kmclll die - in "'!Jenstelling tol nu- vetrassingsinspe~les uilstoot. 

) Beoordeling 
I-lel ;:let er naar uil dal IraK voocolsnog me<l~king .:al verlonen aan hel nieuwe VN· 
Inspectieregime Pnmaire doel op dil moment is het voorkomen van een mll1ta1ro lnterv<ontle tlle 
een e1nd zou maken aan MI rsg1me Het beleid zal er del1talve op gencht Zijn tijd te winnen tn de 
hoop in die petiotle voldoende kred1el op te kunnen bo'-""'011 In deze periode zodallnd>en zicll 
een eerste hindemis aaodient, dil n1et onmiddellljl< leidt tot mmtei"' e•oalatle 
Do lijst d1e ltak op 7 decem\lor, oen dag voor hel vorstrijken van het VN-uH11natum. l>eeft geve· 
senteem is reer omvangrijk Hierdoor wordt enemjds de oehijn von volledigheid g<"'<'!Jgereeró. 
en andot:ZJjds >al h~l I.JNMOVIC veellijd kosten om d~ 1nforma1ia te verwerken en relevante looa· 
t1es te inspecteren. Immers, de liJSt moet alle 1!\stelilngen, laborato<ia, bedrijven en lndu<tn"'ln 
opsomm011 dte op enl>t<>rlei wijze ge<elatee<d kunnon z1jn aan de produe1Je van massavem1e1i· 
gingswapen.. 
In d1e daaropvolgende penode van evaloabo en m•poclie door UNMOVIC kunnen de eer5te ba<
sten '"'"'ch1jnen 1n óe Iraakse bore1dhe'd tat oamonwsrl<inQ. '""""' onbedoetd als opzetteliJk- On
bedoeld 'n de Z>n dot UNMOVIC m zeer'""" bjdspanne 1n •taal"- met voot de hand l1ggenóe 
hulp van de VS - aan te tonen dat de Iraakse ltJSl ernstig tekon «hlet Opzett.>lljk In de zjn dat de 
<raa-.o automelton (êlnd tanuarl-begin februari) mOllolijk ootdelen dat z~ voldoende ~"""let hO!>
bon opgeOOuwd om de inspecteurs kleine ploagstotan uit Ie delen Ooor tijdroV<>r>de diScusSies 
aan te gaan !tij do toegangshel<kon van g"'"""llgolooaties. 
Van prommente betekeniS'" zo"n sttuat1e,. de reactie van Hans Blix en UNMOVIC. Bl1x heoft al 
aongeg"'"'n dat, ofschoon ifak d""" koor m<>et bewtjzen OMehuldig te ZJ)n. hiJ n1el b;j kl.,;na I nol
denten voetMooiS zal concluderen dat spr<>l<e is van een "om<"ge •dlendlng" zoals gesteld in 
resctuuo t44t. Hot is ..-Ment dat hij hlerm•• tegemoet komt aan de verlangens van een deel van 
de internationale gemeen•cltep die terughou<lat"ICI •taal \egeOOVI!tr eM mitltal<e Interventie Tege
ltjke~ljd Is Blix zich be\Wsl van de Amerikaanse druk [en soep51s) ten aanzjen van óe activ~~i~ 
van UN~OVI_Ç en de meermaals geu1te-wens !>et '!'<'me van Saddär\1 Hoossein Ie be~lnd1gen. 
H"~t ls dore tweespalt In paroeptle· dlè lh3K ia I trachten uH te butten teneinde verdeeldheid Ie 
zaa1en "'"""n de 1nl~rnationate gemeenschap. 
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