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 السلع مشكالت لجنة

 الدورة الثانية والسبعون

 2018 سبتمبر/أيلول 28-26، روما

 تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي

 (2018مايو/أيار  20-17، جمهوريّة الصين الشعبّيةهانغزهو، )
 

 المسائل التنظيمية –أوالً 
 (ا كومية الدولية )اجلماعة ُعقدت الدورة الثالثة والعشررررررررررررررروم للجماعة ا كومية الدولية املختصررررررررررررررة بالشررررررررررررررا  -1
بالتزامن ا كومية الدولية اجتماع اجلماعة  عقدو . مجهوريّة الصررررررري الشرررررررعبّيةهانغزهو، يف  2018مايو/أيار  20إىل  17 من

حضرررر هذا قد و  صرررناعة الشرررا  يف الصررري.بشررر م القّمة الدوّل  نتدىمو  بالشرررا اخلاص صررري الدول الثا  مع معرض ال
 إندونيسررررياو  اهلندو  أملانياو وكندا والصرررري  أسرررراالياو  األرجنتي البلدام األعضررررات التالية  من مندويب 100االجتماع أكثر من 

 .زامبياو  فييت نامو  اململكة املتحدةو  تركياو  سررررررررر  النكاو  االحتاد الروسرررررررريو  نيبالو  ماليزياو  مالو و  كينياو  اليابامو  إيطالياو 
الرابطة األوروبية للشررررا  واملشررررروبات الصررررحيجلة اجلديدة املعنية بالشررررا  و و   اللجنة الدولية للشرررراكما حضررررر مراقبوم من 

قائمة الوُوزعت  الرابطة املختصررة بالشررا  يف الواليات املتحدة األمريكية.ومعهد البحوث بشرر م الزراعة العضرروية و  العشرربية
 .CCP:TE 18/Inf.3 باملندوبي ضمن الوثيقة

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس - ألف
الدورة الثالثة والعشررررررررررررين  باملندوبي إىلا كومية الدولية من أمانة اجلماعة  Jean Luc Mastakiرّحب السررررررررررريد  -2

 ،مجهوريّة الصررري الشرررعبّيةيف وزير الزراعة والشررر وم الريجلية نائب ، Qu Dongyuوأعلن السررريد . ا كومية الدولية للجماعة
وتبعه مالحظات افتتاحية  هانغزهو ا كومة احمللية يفنائب عمدة ، Wang Hongالسرريد بدوره وألقى  .افتتاح الدورة رمسيا

الذ  افتتح ممثلية املنظمة يف الصررررررري من األغذية والزراعة )املنظمة( نظمة سررررررراعد ملاملثل مامل، Zhang Zhongjunالسررررررريد 
 .عن منظمة األغذية والزراعةالدورة الثالثة والعشرين بالنيابة رمسيا 

 (االحتاد الروسي) Ramaz O. Chanturiya رئيساً، والسيد)الصي(  Jianyun Ruanاالجتماع السيد وانتخب  -3
 نائباً ثانياً للرئيس.)اهلند(  Prabhat Bezboruah نائباً أول للرئيس والسيد
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 اعتماد جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت - باء
واجلررردول الزممل امل قرررت الوارد يف  CCP:TE 18/1 اعتمرررد االجتمررراع جررردول األعمرررال امل قرررت الوارد يف الوثيقرررة -4

يف املناقشررررررررررررررة املتعلقة وإدراجه إىل اليوم التال  مع طلب ت جيل البند جيم من اجلزت الثالث CCP:TE 18/Inf.2 الوثيقة
 . صحاب ا يازات الصغريةجموعة العمل املعنية بمب

 تطورات األسواق والتوقعات – ثانياً 
 الوضع الراهن في األسواق والتوقعات المتوسطة األجل - ألف

 2027والتوقعات املتوسرررررطة األجل ح  عام  الراهن يف األسررررروا وضرررررع الا كومية الدولية اسرررررتعرضرررررت اجلماعة  -5
 .CCP:TE 18/CRS1  بالشا  استناداً إىل الوثيقة املتعلقة

يف املائة ليبلغ  5.3زاد بنسبة  2016اإلنتاج العاملي للشا  يف عام علماً ب م  ا كومية الدوليةوأحاطت اجلماعة  -6
 .مليوم طن 5.53يف املائة ليبلغ  4.5مليوم طن فيما زاد االستهالك بنسبة  5.73

مليوم طن وبلغت قيمة الصررادرات  1.75صررل إىل يل 2016يف املائة يف عام  2.2حجم الصررادرات بنسرربة  ازدادو  -7
. ومع ذلك، سررررررررررا ت عائدات 2015يف املائة عما كانت عليه يف عام  2.8مليار دوالر أمريكي، أ  أقل بنسرررررررررربة  5.46

 .سر  النكاو  ينياكالصادرات مسا ًة كبريًة يف متويل فواتري استرياد األغذية يف البلدام املصدرة للشا ، مثل  
 تطورات السوق في بلدان مختارة - باء

إندونيسررررررررريا وسرررررررررر  و واهلند  الصررررررررريكل من اليت قّدمتها  عروض لعن تقديرها ل ا كومية الدولية أعربت اجلماعة -8
 (واألسعاروالتجارة اإلنتاج واالستهالك ما يتعلق ب يف)اليت قدمت فيها رؤى مجلصلة عن تطورات السو   وفييت نامالنكا 

 .على املستوى الُقطر 
 الجلوار من أجل التوفيق بي وانتهز عدد من املندوبي هذه الجلرصررررررررررررررة لتحديث املعلومات اخلاصررررررررررررررة ببلدا م  -9
 التنمية املستدامة لالقتصاد العاملي للشا . شجلافية األسوا  ومناقشة اسااتيجياتضمام ملسا ة يف وا

الصناعة هذه وحثت على ا اجة إىل مواصلة تقدمي الدعم الستهالك الشا  ا كومية الدولية وشددت اجلماعة  -10
 على األسعار العاملية. سلبياذلك  ثر يإذ قد  نتاجاإلا ذر يف زيادة حجم توخي على 

 العوامل المؤثرة في الطلب والعرض – ثالثاً 
 لطلب على االقتصاد العالمي للشايعلى جانب اأثر العوامل  - ألف

 الناشئةا اصلة يف سو  الشا  مع الاكيز على االجتاهات  أحدث التطوراتيف ا كومية الدولية نظرت اجلماعة  -11
 .CCP:TE 18/2 باالستناد إىل الوثيقةسوا  اليت مل يتم استغالهلا بعد قدرة األيف استهالك الشا  و 

زيادة الطلب وناقشت الشواغل بشكل عام من أجل الاويج على أ ية ا كومية الدولية وشددت اجلماعة  -12
 تكاليجلها ومنافعها.فعاليتها و و  الرئيسية املتعلقة مبحتوى برامج الاويج العام

جرات املزيد من التحليالت املجلصلة إللألمانة  املعلومات الضرورية ريعلى توفا كومية الدولية ووافقت اجلماعة  -13
 .العوامل امل ثرة يف الطلب والعرض بش م
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تم بيعه يف أسرررررررروا  املزاد ياملتعلقة حبجم الشررررررررا  الذ  و يف الوثيقة املعلومات الواردة  ه جيب أم تشررررررررريأنّ لوحظ و  -14
 إىل الشا  األسود فقط. يف املائة( 70)

 لشايللعرض على االقتصاد العالمي على جانب اأثر العوامل  - باء
املسرررررتقبلية  سررررروا األبالنسررررربة إىل تطوير االسرررررااتيجيات والتحديات احملتملة يف ا كومية الدولية نظرت اجلماعة  -15

إحدى أهم . وأشررار األعضررات إىل أم تقلبات األسررعار تعت  CCP:TE 18/3للشررا  باالسررتناد إىل الوثيقة  وأسرروا  املبادلة
 التحديات اليت ت ثر على القطاع الجلرعي للشا .

املبادلة على سرررتقبلية وأسررروا  املسررروا  األإرسرررات من أجل  لالزمةاإلجراتات ا ا كومية الدوليةوناقشرررت اجلماعة  -16
 تتضمن ما يلي اليت و  حنو ناجح

  الية بنات على سرررررعر مرجعياملتسررررروية المقابل  وحتديد آليات التسررررروية كالتسرررررليم املاد إعداد العقود املسرررررتقبلية 
 )م شر(؛

  ديد األسوا  املستقبلية الناجحة؛يف حت اليت تعت  حامسةللعقود توفري سيولة 
  من العقود املستقبلية؛لكي يستجليدوا بدورهم  املزارعيدعم 
  ُيف األسوا ؛ املضاربةهج ملعاجلة خماطر حتديد الن 
  الشا  كبديل للعقود املستقبلية من أجل محاية الشركات من تقلبات األسعار اخلاصة ب بادلةاملعمليات النظر يف

 .املنتجاتتوحيد ضعف عملية ظّل يف 
د األمانة يف معاجلة األسررررررروا  املسرررررررتقبلية للشرررررررا  وأسررررررروا  عن تقديرها جلهو ا كومية الدولية وأعربت اجلماعة  -17

جمموعة العمل املعنية باألسررررررروا  املسرررررررتقبلية وأسررررررروا  املبادلة. وء اقااح أم يتضرررررررمن أعضرررررررات  إعادة إحياتوقررت املبادلة 
عت اهلند لرئاسررررررة والواليات املتحدة. وباإلضررررررافة إىل ذلك تطوّ  وكينيا وإندونيسرررررريا وسررررررر  النكاالصرررررري واهلند اجملموعة  

 جمموعة العمل.
، على أم إىل األعضرررات املقاحي والرئيس بالتعاوم مع األمانة اختصررراصرررات جمموعة العملكلت مهمة إعداد وأُو  -18

 .ما بي الدوراتاملقبل جتماع االيعتمدها األعضات خالل كي ل يرفع اقااح هبا
 حيازات الشاي الصغيرة العوامل الكامنة وراء نمو القطاع الفرعي ألصحاب - جيم

منرراقشرررررررررررررررة هررذا البنررد من جرردول األعمررال خالل املررداوالت املتعلقررة  أنرره جيرربا كوميررة الرردوليررة قررت اجلمرراعررة  -19
 .ت الرابعاجلز  البند واو من انظر ،املعنية ب صحاب ا يازات الصغريةمبجموعة العمل 

 في اقتصاد الشاي إصدار الشهاداتم نظاالستدامة و  مائدة مستديرة بشأن - دال
شرررهادة االسرررتدامة على دخل املزارع والوصرررول إىل األسررروا  الذ  ختلجله ثر األا كومية الدولية ناقشرررت اجلماعة  -20

نظم  يف جتربتهمابشررررر م  اعروضررررر. وقّدم كل من كينيا وسرررررر  النكا CCP:TE 18/4والتنمية الريجلية باالسرررررتناد إىل الوثيقة 
ازدواجية نظم املشرررررار إليها إصررررردار الشرررررهادات مع التشرررررديد على املنافع والتحديات ذات الصرررررلة. وتضرررررمنت التحديات 

ة مشولية عملية بلورة املعايري قلّ على املزارعي و وتكاليف املعامالت  لاالمتثاارتجلاع معّدل إصرررررررررررردار الشررررررررررررهادات وتعددها و 
ي بش م املسائل املتعلقة باالستدامة وظروف وازاة تضّمن املنافع رفع مستوى الوعضعيجلة مباليت تعت  وعملية نقل األسعار 
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 ، اعُت  أمنظم إصرردار الشررهادات انتشررارب. ويف ما يتعلق وصررول إىل األسرروا حتسرري فرص الو  زيادة الغالتعمل حمسررنة و 
الشرررهادات مع أخذ أصرررحاب ا يازات صررردار إل متجلق عليهمشررراك  ج اتباع من سررروف تسرررتجليد البلدام املنتجة للشرررا  

 .على حنو خاص الصغرية باالعتبار
يف العوامل احملتملة اليت من شررررررررررررر  ا أم ختجلف من األثر اإلجيايب للشرررررررررررررهادات ا كومية الدولية ونظرت اجلماعة  -21

 .هذا القطاعوقّدمت توصيات بش م تعزيز االستدامة يف 
الوصول مع تدخالت أخرى من أجل ظم إصدار الشهادات نإدماج  ضرورةبا كومية الدولية اعافت اجلماعة و  -22
مجيع  يف قطاع الشرررا  أم  سرررن من فعاليةيف األسررروا  شرررجلافية المن شررر م حتسررري  مقبولة وأنهمعايري بيئية واجتماعية  إىل
 ائل املتعلقة باالستدامة وت ثريها اإلجيايب.املس

 اإلجراءات الحكومية الدولية – رابعاً 
 القصوى للمخلفات حدودالمعنية بالمجموعات العمل  - ألف

هذا البند من جدول األعمال باالسرررتناد إىل عرض قدمه رئيس جمموعة العمل  ا كومية الدوليةدرسرررت اجلماعة  -23
تنجليذ مواصرلة على  تتقرير جمموعة العمل ووافقا كومية الدولية . واعتمدت اجلماعة القصروى للمخلجلات دوداملعنية با 

 األنشطة احملددة يف خطة العمل واليت تتضمن ما يلي 
 ؛هذا النشاطتنسيق اليابام وستتوىل قاومة اآلفات باستخدام منوذج أعدته اليابام. مجع بيانات متعلقة مب 
  اتقدميهل ةمشرراك اتبي البلدام املنتجة وإعداد ملجلجتارب ميدانية بشرركل كاف عنها توجد بات اليت املركّ حتديد 

 ؛االجتماع املشاك بش م خملجلات املبيداتإىل 
  جمدية بالنسرربة إىل اليت مل تعد تعت   على املرّكباتالرؤسررات وإطالع ولوية األاليت حتظى باملرّكبات اسررتعراض قائمة

 ولوية؛األاليت حتظى باملرّكبات قائمة إمكانية إدراجها على للنظر يف وذات صلة جديدة مرّكبات بلدا م واقااح 
 ( وإنشات رابط ي ز وجودها يف الشا ؛نْثراكيُنومألأ كاتعزيز البحوث بش م املصادر البيئية للتلوث ) 
  ا دود القصوى للمخلجلات.دمات اإلرشاد يف معاجلة مسائل امللوثات و خلدعم التعزيز 

 مجموعة العمل المعنية بتجارة الشاي وجودته - باء
. هذا البند من جدول األعمال باالستناد إىل عرض قدمه رئيس جمموعة العمل الدوليةا كومية درست اجلماعة  -24
 التقرير الذ  يتضمن القرارات الرئيسية التالية ا كومية الدولية ت اجلماعة وأقر 

 االمتثال ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  نجلاذحداث مدونة سررلوك ذاتية التنظيم إلاسررتISO 3720  اخلاص
بشررررر م تعاوم وتشررررراطر املعلومات ، وافقت تركيا على الدعوة إىل الجات يف االقااحوكما   د األدىن من اجلودة.با

 املعايري.
  ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  بحوث بشررررر م االمتثالمزيد من الإلجرات إعداد خارطة طريقISO 3720 

 الشا ؛باملنافع الصحية الستهالك  تهعالقو 
 ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  تشرررررررررررجيع اسرررررررررررتهالك الشرررررررررررا  الذ  ميتثلISO 3720 ه وتعزيز الاويج ل

 ؛والتثقيف بش نه
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  متثال ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس المدونة سررلوك ذاتية التنظيم لوإدخال  حد أدىن ملعايري اجلودةوضررع
ISO 11287 ؛على املستوى العاملينتاج والطلب على الشا  األخضر يف اإل لالستجابة إىل النمو امللحوظ 

  للمعيار ةوغري املمتثل ةاملمتثللبلدام األعضات تنظيم حلقة عمل لاقااح ISO 3720. 
 مجموعة العمل المعنية بالشاي العضوي - جيم

بعد عرض قدمه رئيس جمموعة العمل املعنية من جدول األعمال هذا البند  ا كومية الدوليةدرسررررررررررررررت اجلماعة  -25
علماً بإجنازات جمموعة العمل املعنية بالشا  العضو ، صادقت  ا كومية الدوليةبالشا  العضو . وإذ أحاطت اجلماعة 

  قدمت التوصيات الرئيسية التاليةعلى تقرير جمموعة العمل و 
 ؛املعنية بالشا  العضو يف جمموعة العمل  املنتجياألعضات من  نيبال وتركيا كو ما راجإد 

  أصحاب على سبيل املثال( فضال عن  أساالياممثلي البلدام الرئيسية املستهلكة للشا  العضو  )ك ملانيا و دعوة
لالنضرررررمام إىل   ركات الزراعة العضررررروية االحتاد الدولاملصرررررلحة اآلخرين كاهليئات املعنية بإصررررردار الشرررررهادات و 

 ؛املعنية بالشا  العضو جمموعة العمل 

   ابلدانً  يف الصي" ليشملمن ناحية الكربوم زراعة الشا  احملايدة ملنظمة بش م "اخلاص باشروع املتوسيع نطا 
 ؛فيه بقدر أك العضو  م الشا  منتجة أخرى وتعزيز مكوّ 

  من ناحية الكربوم زراعة الشررررررا  العضررررررو  واحملايدبشرررررر م أ ية رفع مسررررررتوى وعي البلدام املنتجة واملسررررررتهلكة 
سرررررائر ملواجهة اخللزراعة العضررررروية وتوفري حمجلزات الاويج لمن أجل التواصرررررل  خطط وإشرررررراك ا كومات يف بلورة

 وتكاليف إصدار الشهادات.يف احملاصيل احملتملة 

 العمل المعنية بتغير المناخمجموعة  - دال
. ووافقت ء تقدميها ثالثة عروض باالسررتناد إىلمن جدول األعمال هذا البند  الدوليةا كومية درسررت اجلماعة  -26

، كولومبوالذ  عقد يف   اجتماع ما بي الدوراتيف جمموعة العمل املعنية بتغري املناخ على مواصررررررلة األنشررررررطة املتجلق عليها 
 .2017أغسطس/آب  13و 12يومي  اسر  النك

اليت جرى اختبارها وباإلضررررررررافة إىل ذلك، اقاحت جمموعة العمل املعنية بتغري املناخ نشررررررررر أفضررررررررل املمارسررررررررات  -27
 اليت ميكن تكرارها يف سياقات خمتلجلة.و  وط ة تغري املناخ والتكيف معهمن تخجليف لل

 معنية بتحليل أسواق الشاي العالمية والترويج لهاالعمل المجموعة  -هاء 
جمموعة  قدمه رئيس يف ضرررررررررررررروت العرض الذ هذا البند من جدول األعمال  ا كومية الدوليةدرسررررررررررررررت اجلماعة  -28
 خطة العمل التالية  ا كومية الدولية اجلماعة. وأقرت عنية بتحليل أسوا  الشا  العاملية والاويج هلااملعمل ال

  هذا اجلزت املتنامي من  كيجلية جعلجلهم  للشباب ي لستهالكالاسلوك اليف األسوا  بش م  ليالتحبوث وحتإجرات
 أكثر؛ امستدامً  سو  الشا 

  على املسررررررتوى الدول من أجل النهوض بصررررررورة الشررررررا  كو ا  للاويج التجار ب نشررررررطة وأحداث االضررررررطالع
 نمط ا ياة؛املرتبطة بيارات اخلحدى إ

 عارف األشخاص بش م الشا ؛حتديد يوم دول للشا  والنهوض مب 
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  صرررررور التهالك الشرررررا  من خالل اسرررررتخدام سرررررتشرررررجيع المشررررراكة ع  خمتلف البلدام  إعالنيةإطال  مبادرات
 إىل استهالك الشا ؛من األشخاص جلذب عدد أك   يف البلدام الرموز والشخصيات امل ثرةو 

   استهالكه.على تشجيع لل املتعلقة به بش نه وتارخيه واألساطري ثقيفوالتاستخدام ثقافة الشا 

 مجموعة العمل المعنية بأصحاب الحيازات الصغيرة - واو
املعنية ب صرررررررررررحاب ا يازات بعد عرض قدمه رئيس جمموعة العمل الضررررررررررروت  ا كومية الدولية سرررررررررررّلطت اجلماعة -29

صرررررناعة الشرررررا  مة يف ات أصرررررحاب ا يازات الصرررررغرية القيّ على مسرررررا  CCP:TE 18/4وباالسرررررتناد إىل الوثيقة  الصرررررغرية
قبل حتديد عناصر ا افل بالتحديات  من الصناعة بشكل خاصوشددت على التحديات الناشئة اليت يواجهها هذا اجلزت 

 القيمة العاملية.ضمن سلسلة حنو مستدام  علىإدماجه اهلادفة إىل تشجيع  التدخالت
يتم اليت سرررر ألصررررحاب حيازات الشررررا  الصررررغريةالرابطة الدولية علما بإنشررررات ا كومية الدولية وأخذت اجلماعة  -30

 غري حكومية.دولية كو ا منظمة   تسجيلها
 فريق المهام المعني باإلسقاطات واإلحصاءات - زاي

على  األمانة ماهتقدم ييف هذا البند من جدول األعمال اسرررررررررررتناداً إىل عرضررررررررررر ا كومية الدوليةنظرت اجلماعة  -31
اجلماعة ا كومية الدولية املختصررررررررة بالشررررررررا . وء تقدمي  التوال بشرررررررر م مجع البيانات وأنشررررررررطة اإلسررررررررقاطات اليت أجر ا

. ودعت األمانة مجيع ا كومية الدولية إىل اجلماعةاليت ء حتقيقها  واإلجنازات املعلومات األسررررررررراسررررررررريةاسرررررررررتعراض بشررررررررر م 
فريق املهام املعمل باإلسررررررررررررقاطات تواصررررررررررررل مع للتنسرررررررررررريق هات جتعيي إىل األعضررررررررررررات من البلدام املنتجة واملسررررررررررررتهلكة 

 .واإلحصاتات
إعداد األمانة على  البلدام لتيسررري عمل إحصرراتاتبشرر م  ةمنتظمتعقيبات و حتديثات إىل توفري ودعي األعضررات  -32

 التوقعات املتوسطة األجل.الوضع الراهن لألسوا  و  حتليالت بش م
 انطوت علىأيضرراً، لدى اعتماد تقرير فريق املهام، خطة عملها املسررتقبلية اليت  ا كومية الدوليةدت اجلماعة وأيّ  -33

االجتماعات ا كومية أو /بي الدورتي والجلاصرررررلة خالل الجلاة  االتصرررررال املعنية باإلحصررررراتات هاتجلحلقة عمل إجرات 
اهتمامهم باملشررراركة يف الدراسرررات التحليلية اليت سرررُتعد وجرى أيضررراً تشرررجيع األعضرررات على اإلعراب عن  القادمة. الدولية

 .من أجل االجتماعات املستقبلية
 تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالشاي عنتحديث  - حاء

يف هذا البند من جدول األعمال اسرررتناداً إىل عرض قدمته جهة التنسررريق املعنية  ا كومية الدوليةنظرت اجلماعة  -34
 الدورة األخرية.منذ بش م التقدم احملرز  باالتصاالت

املنصرررررررررة اخلاصرررررررررة متاحا من خالل مبدئيا على جعل املنتدى املعمل بالشرررررررررا  ا كومية الدولية ووافقت اجلماعة  -35
مسرررررررراحة خاصررررررررة  ماية عملية تبادل املعلومات مع اإلشررررررررارة إىل ضرررررررررورة وجود  التابعة للمنظمة شرررررررربكة األمن الغذائيب

   األعضات.ا ساسة بي 
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 لجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشايخطة العمل المستقبلية ل - طاء
جلمراعرة ا أمرانرةألعمرال اسررررررررررررررتنراداً إىل عرض قردمتره يف هرذا البنرد من جردول ا ا كوميرة الردوليرةنظرت اجلمراعرة  -36

. وأوصررى ا كومية الدولية اجلماعةزيادة بروز عمل و  امللكيةودعت إىل تعزيز املشرراركة و  ا كومية الدولية املختصررة بالشررا 
واستضافة االجتماع ا كومية الدولية ماعة مبشاركة عدد أك  من البلدام املنتجة واملستهلكة واملراقبي يف دورة اجل األعضات
 .تهاوالتواصل أكثر بش م أنشط حبد ذاته

 األنشطة المضطلع بها في منظمات أخرى -خامساً 
والية اللجنة وأهدافها، مبا يف ذلك تطّور مصررادر  بشرر مم املراقب من اللجنة الدولية للشررا  اسررتعراضرراً تارخيياً قدّ  -37

 مع التشديد على بعض التحديات اليت تواجهها املنظمة. التمويل
وغايا ا مع وصف أهداف الرابطة شروبات العشبية حملة عامة بش م وقّدم املراقب من الرابطة األوروبية للشا  وامل -38

 .عامليةذات أ ية اليت تعت  توقعة األنشطة ا الية وامل
 خرىاألمسائل ال - سادساً 

 ما يستجد من أعمال - لفأ
 يف جمموعة العمل املعنية بتجارة الشرررا  وجودته الذ  يقضررري ب م تنظراالقااح ا كومية الدولية دت اجلماعة أيّ  -39
بتحليل أسررررروا  الشرررررا  جمموعة العمل املعنية حتديد مبوازاة  سررررروا  الشرررررا أعلى املتنامي املشرررررروبات العشررررربية   سرررررو  ت ثري

 سنة دولية للشا . ختصيصالبحث يف إمكانية اليوم الدول للشا  املقاح و  العاملية والاويج هلا
 من كنرردا والسرررررررررررررريررد  Louise Robergeةبرراإلمجرراع عن امتنررا ررا للسرررررررررررررريررد ا كوميررة الرردوليررةوأعربررت اجلمرراعررة  -40

Alfred Busolo Tabu من وقد شررارفا على التقاعد العاملي للشررا   سررو لعمل يف جمال الوتجلانيهما ل مااللتزامه من كينيا
 فاة تقاعد سعيدة. ا كومية الدوليةاجلماعة هلما متنت أنشطتهما ا الية. و 

 بدعوة جمموعات العمل املختلجلة هاالنائب الثا  لرئيسرررررررررررررر االقااح الذ  قدمها كومية الدولية دت اجلماعة وأيّ  -41
عملية اختاذ القرارات وتيسرررري سررروف يجليد ذلك يف النتائج. و أم تكوم العروض اليت تقدمها أكثر تركيزًا ومسرررتندة إىل على 

 .ا كومية الدولية اجلماعةإلرساهلا إىل صياغة رسائل واضحة ودقيقة 
ذين لالواملعرض ذات الصررررررررلة  البلدام األفريقيةم الشررررررررا  يف و بعل ةاملعنيالثانية دوة النودعت كينيا األعضررررررررات إىل  -42

 .2018نوفم /تشرين الثا   23و 22يومي يف كينيا  مسيعقدا
 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -باء 

 حددوسرررري. 2020للجماعة ا كومية الدولية املختصررررة بالشررررا  يف عام  اسررررتضررررافة الدورة القادمة اهلندعرضررررت  -43
ومكام الرابعة والعشرررررررررررررررين لدورة لالنهائي وعد املا كومية الدولية،  اجلماعة رئيسبالتشرررررررررررررراور مع  ،منظمةللعام الدير امل

 انعقادها.
 دوريتبي ما املقبل الذ  سررررررررريعقد االجتماع اسرررررررررتضرررررررررافة يف  اهتمامه االحتاد الروسررررررررري أبدىومن جهة أخرى،  -44
 .2019يف عام ا كومية الدولية جلماعة ا
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بالتشررررراور مع حكومتها للت كيد على ذلك ن ا دثي ووعدت وأعربت فييت نام عن نيتها اسرررررتضرررررافة أحد هذي -45
 ل القريب.املستقب يف

 اعتماد التقرير - جيم
 للجماعة ا كومية الدولية املختصة بالشا . الثالثة والعشرينتقرير الدورة  ّء اعتماد -46
 


