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 والذالثون التاسدة ورة الد
ل األعط ولى ١(د من ١٠١ البنن

بالخدرات ار االند لكاغدة ولية الد الحعلة

مبن اال افى وجهة٠ ، ١٩٨٤ اكاتوبر ثم األول تشربن ٢ فى ؤرخة٠ الة—“ر
 وبوليفيا والجرازيل ور واكواد لالارجشتين اقمين الد الممثلين ن٠ fالدا

المتسدة األمم لدى آلولوهبيا وبجرووفنزويال

 ر ١محس#٠االت لكاًفحنة فيوببوزك؛ اعالن jjx‘,1 ، الرالة دنه ي٠دل ، تكم لسداد نرفق ان يشرفنا
 ور اكواد سة رج. U ونراه السادة عليه وافق ادنى شرى،٠ غير بشكل ا۴واسثىهال رات بالمؤد

 الدبنية والشؤون الدولية ت ى للفال ولة الد ووزير ، وكولومبيا وفنزويال وبيرو وبوليفيا والبرازيل
' * باالرجنتين

التاسعبة ورة الد خالل االءالن نص تدهيم على مل بالى التنفل تكم -اد ن٠ ونرجو
 ن٠ بلة٠رسب ونيقة بوصفه الداهة للدبية والذالثس

 مونييث كارلوس (توسع)
 نشون لآلرب م٠ائ لدا ارطل

 سيسز ماً ٠ اً rx« ١٠ ) توقيع (
ل٠للجراًزي ائم اًلد ارطل

ستبسا آر*اس خافيير توقبج) (
لبدو اام ■III liالدا ثل٠الع

٠ االءهال ول ٠جلذ٠ ن٠ ١٠١ البند اًطار في ا٠وثاًةنه

ألبرشطعى ٠ اً ا٠مبجد.نسإ )ذءنمع (
دورا۶الاًس اقم اًدد ممثل٠لا

غراًنعبص غومويشو ٥«■i(mij 111111111 ) توقيع (
 لبولخبت اًشم الد الععثل

 فيبداربا سوكرببه فرانسيسكو بإه٠خوسد توقبح) ؤ

لفنزوسال اقم الد الغعثل

دولنون - ألبان كارلوس وتوقيع)
بست٠ I بم ًا ٠ل ًا لععثل ًا
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١واستندهالب رات بالمدد االتجار لكافحا نيويورك اغوالن
۶شسمفو II.■■■—0 لك-بش

ووزير وكولومبيا وفيزويال وببرو وبوليفيا والبرازيل اكوادور خارجية وزرا. ان
؛ يذبإةباالرجذتبن٠الد والشؤون ولية الد للدالقات ولة الد

: درون اف

 -بنمارئيس بن لسيدوا وفنزويال وكولومبيا وبودنا ور داكوا رواا السيادة ان
 اجتماعهم ني ، أعلنوا قد غوا١ذةار حكومة مدلس عضو والسيد ، رئيسهز وناقب ابتخب

 ان د ٠يهد .شروع غبر بشكل واسثءاب رات ادمخد االنتوار أن ، كيتو ينة د٠ب ألخيرا
 ، االهريكية للدول واالونماعية االقتصادية التنمية على ويؤثران للشنوب الدامة الممحة

 ولي لدا ع٠جت٠لا دانب ن٠ أوسع بتأكيد يرة دد *الرؤسا ةالداد ترا ١دبا٠ وان
 بشكل لمشكلةبا المتصلة ان البلد ببين تضامنية ائن تمهد تتبلورفي أن لها ينبغي وأنه
، ساشر غبو أ؛ شر هبا

 عن وليد مستوى على ويمذطط يبرمج اجرامي نشاا رات المخد تمدارالا وان
، بثةمد نقل ووسائط- تقنية ات وعدد ة٠ى١ض مالية بوارد ة مزود ات٠تظ.٠ طريق

 ينبغي رات بالمخد االتجار على لقضاا يستهدف ى الذ ولي الد الدهل وان
 م تستفد الهي وتلك ازالسشهلكة البلد أيضا بل ، نحسب المنددة ان البلد بشمل ال أن

، والتسويق للتوزيع الدالمين ائرة الد نطاق كنقاطعبورفي

 نهج توفر وضرورة باومخدرات لالتدار قدةلمدا الطبيدة مراعاة يتدين واتن
، االتجار ا دن عناصر مختلف بشعل .تكامل

. يدلنون:
 أقوب ض ، تدقد أن من ة التحد األمم نذكن هشةوكة رات مباد تنفيذ ؛ اوال

 ءمل خطة واعتماد وادمؤسسية الذانونية المناكد في للنظر .تخصصا مؤتمرا ، سكن وقت
. رات بالمخد االتدار ذحة١لة ولية د

 الهي والمالية المؤسسية لآلليات االنطالق نقطة المؤبنمر ا دن نكون أن وينبغي

 والتدار االجرامية الشبكة ة٠ضعنا ع٠ تتناسب ءالمي نوالق ات ن جرأات١ اتخان تتيح
، رات وادمخد العقاقير
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 البدنية وصصشهم السكان حباة على ، خطير بشكل ، يؤثر ألنه ، البشرببة ضد
 طى خطرا ويشكل ^تماعيواال االقتصادى ام الننا. على سلبية آثارا ويولد ، نوية والمهد

، الالتينية أ.ربكا ني يمقراطية الد البديات استقرار

 اقمة الد ولية ٠الد ابير التد تعزيز أجل وس ، األدناف ٥لهن تحقيقا ؛ ذالنا
 االشناقات ض ينخإر أن للمؤتمر ينبغي ، طيب والمعداقبة بالمفدرات االندار لمنع والعدالة
 اقليمي ستوى طى ة٠بر٠وال ، الدقلية والمؤثرات المخدرات بشان الدارية الدولية
، الرادنة ات حنبابذ لال وفقا ا۴بإل وتدد الداشية دا ود حد كداوز أوعدادس

 بيمتقد سهدف دولي صخدوق انشاه ينغدرفي للمؤتمرأن ينبغي ؛ راسيرا
 االقتصادية الجببات ني بالمخدرات رالتداا لعكافدة نموا االقل البلدان الى المباعدة

 التضا.نبة رات المباد يننن أن وق الصفد ا لدن وينبغي ٠ والسياسية واالجتماعية

 غشى ال Iلغنا التقنية والوساقل المالية الموارد تخصص للثة نى ض بما ، العشهركة للبلدان
٠ المنظورة االجراأت لنجاح عنها

١٩٨٤ األول/اكوبر تشرين ١ في ، نيويورك

 بيتشبا تيغوى رباا٠روساند
 خارجيتدا بيروووزير وزرا. رديس

 سافيدرا غوستافوفرناندت
بوليفيا خاردية وزير

 غيريرو راميروارافيا
 البرازيل خارجية وزير

بو٠ أوى رامجريثأوغوستو
كولومبيا دارجية وزير

تيران تيران الغار
اكوادور خارجية يدير

 باؤول ٠ ورالس٠ايزيدو
فيزوسال خارجية وزير

االرجنتين في ينية الد والشؤون اددوليةتا;يص


