
August 2016 CCP 16/INF/9 (CCP:TE 16/Report) 

 

 ؛RQ) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 . للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
 www.oaf.fro املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

A 

 

 جلنة مشكالت السلع

 نواحلادية والسبعالدورة 

 2016 أكتوبر/تشرين األول 6-4، روما

  تقرير الدورة الثانية والعشرين للجماعة احلكومية الدولية املختصة بالشاي

 (2016مايو/أيار  27-25نيفاشا، كينيا، )

 

 مقدِّمة   -أوال

 

 27إىل  25 الفرتة من ُعقدت الدورة الثانية والعشرون للجماعة احلكومية الدولية املختصة بالشاي )اجلماعة( يف -1

 بوروندي، وإندونيسيا، ومندوبًا من البلدان األعضاء التالية: أملانيا،  92يف نيفاشا، كينيا. وقد حضرها  2016مايو/أيار 

اهلند، واليابان. كما حضر الدورة واململكة املتحدة، ومالوي، واملغرب، وكينيا، وكندا، والصني، وسري النكا، و

واللجنة الدولية للشاي والرابطة األوروبية للشاي واملشروبات العشبية. قايي  مراقبون من املنظمة الدولية لتوحيد امل

 .CCP:TE 16/Inf.3وُوزعت قائمة باملندوبني ضمن الوثيقة 

 

، وزارة الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك. أمني عام جمل  الوزراء، Willy Bettوافتتح الدورة السيد  -2

، العضو يف اللجنة التنفيذية يف مقاطعة ناكورو لشؤون الزراعة والثروة احليوانية Stanley Chepkwonyوألقى السيد 

. كما ألقى الكلمة االفتتاحية Kinuthia Mbuguaسعادة السيد  ومصايد األمساك، كلمًة باسم حاكم مقاطعة ناكورو،

 ، أمني عام اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالشاي، بالنيابة عن املدير العام. Kaison Changالسيد 

 

 )كينيففففا( رئيسففففًا،   Johnson Irungu Waithakaوأسفففففر االعتمففففاع عففففن انتخففففاب السففففيد      -3

 )الصني( نائبًا ثانيًا للرئي .  Du Jianbin)اليابان( نائبًا أول للرئي  والسيد  Katsuyuki Yoshidaوالسيد 

 

 واجلدول الزمين املؤقت الوارد  CCP:TE 16/1واعتمد االعتماع عدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  -4

   .CCP:TE 16/Inf.1يف الوثيقة 
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 املسائل االقتصادية واملتعلقة بالسياسات   -ثانيًا
 

 وضع السوق احلالي والتوقعات املتوسطة األجل   -ألف

 

يف ما يتعلق بالشاي  2024عام حتى استعرضت اجلماعة وضع السوق احلالي والتوقعات املتوسطة األعل  -5

 .CCP:TE 16/Inf.2 :استنادًا إىل الوثيقة

 

مليون  5.13يف املائة ليبلغ  1.2زاد بنسبة  2014وأحاطت اجلماعة علمًا بأن اإلنتاج العاملي للشاي يف عام  -6

طن  180 000مليون طن، مما أدى إىل فائض يف العرض بلغ  4.95يف املائة ليبلغ  2.4طن فيما زاد االستهالك بنسبة 

 يف املائة يف السعر املرّكب للشاي الصادر  5.3، األمر الذي تسبب يف االخنفاض البالغ 2013باملقارنة مع أسعار عام 

 غذية والزراعة.عن منظمة األ

 

ون طن وبلغت قيمة الصادرات يمل 1.73لتصل إىل  2014يف املائة يف عام  2.4وتراعع حجم الصادرات بنسبة  -7

. ومع ذلك، ساهمت عائدات 2013يف املائة عما كانت عليه يف عام  4مليار دوالر أمريكي، أي أقل بنسبة  5.61

الصادرات مساهمًة كبريًة يف متويل فواتري استرياد األغذية يف البلدان املصدرة للشاي، مثل سري النكا وكينيا حيث 

 يف املائة من فواتري األغذية املستوردة إليهما.  60َمّولت إيرادات الصادرات أكثر من 

 

 تطورات السوق يف بلدان خمتارة   -باء

 

ربت اجلماعة عن تقديرها لعروض كل من إندونيسيا وسري النكا والصني وكينيا واهلند اليت قدمت فيها أع -8

 رؤى مفصلة عن تطورات السوق على املستوى الُقطري.

 

وطلب املندوبون تقديم توضيحات واتفقوا على وعوب بذل عهود منسقة يف سبيل إقامة توازن بني الطلب  -9

سعار املستدامة. وسوف تشمل هذه اجلهود تنفيذ املعايري الدنيا للجودة؛ وبرناجمًا دوليًا والعرض على مستويات األ

منسقًا للرتويج العام؛ ومبادرات إلضافة القيمة، مبا يف ذلك على مستوى الصناعة املنزلية؛ وتنويع املنتجات وجتزئة 

ملنتجي الشاي. ورغم ذلك، ينبغي للبلدان  السوق؛ وينبغي أن ينسق املنتجون هذه اجلهود من خالل املنتدى الدولي

 اليت مل تصادق بعد على اتفاق عضويتها أن تقوم بذلك يف أقرب وقت ممكن.
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 العوامل املؤثرة يف الطلب والعرض   -ثالثًا
 

 أثر العوامل اجلانبية للطلب على االقتصاد العاملي للشاي   -ألف

 

. CCP:TE 16/2نظرت اجلماعة يف آثار املستويات القصوى للمخلفات على جتارة الشاي استنادًا إىل الوثيقة  -10

املستوى األقصى وأحاطت اجلماعة علمًا بنتائج الدراسة القائمة على منوذج اجلاذبية واليت أظهرت تأثري معايري 

الة املستخدَمة يف التحليل الضوء على أن املستويات للمخلفات تأثريًا سلبيًا على جتارة الشاي. وسلطت دراسة احل

 القصوى للمخلفات اليت تفرضها أهم البلدان املستوردة قد أثرت سلبًا على صادرات الصني من الشاي.

 

 ( endosulfanاملستويات القصوى ملخلفات مادة إْندوسولفان )واقرتح أحد املندوبني حتديث املعلومات عن  -11

 اللتني تتضمنان وصفًا لعملية احملاكاة. 20و 17يف االحتاد األوروبي من خالل إعادة صياغة الفقرتني 

 

 وأحاطت اجلماعة علمًا باالستنتاعات املشار إليها يف الوثيقة، واليت تضمنت ضرورة القيام مبا يلي: -12
 

  لشركاء يف جتارة الشاي؛املستوى األقصى للمخلفات يف أوساط اتقليص الفجوات الكبرية يف قيم 

  تعزيز الدراسات البحثية، وقوائم األولويات، واملستوى األقصى للمخلفات حبسب املادة الكيمائية والبلد والعام

  يف نظام قاعدة البيانات اخلاصة باملعلومات الشاملة.

 

د من التحليالت املفصلة بشأن أثر واتفق املندوبون على تقديم املعلومات الالزمة إىل األمانة من أعل إعراء املزي -13

 املستويات القصوى للمخلفات على جتارة الشاي.

 

 أثر العوامل اجلانبية للعرض على االقتصاد العاملي املتعلق بالشاي   -باء

 

 نظرت اجلماعة يف االسرتاتيجيات املمكنة لتناول سياسات التكيف االعتماعي واالقتصادي، باالستناد  -14

. وأشارت اجلماعة إىل أن املسائل واحللول املرتبطة باملناخ فريدة من نوعها بالنسبة إىل CCP:TE 16/3إىل الوثيقة 

جماالت حمددة، وأّن هناك قواسم مشرتكة بني خمتلف األقاليم. وعليه، ينبغي أن يشجع صانعو السياسات تبادل 

 والدولية على حد سواء:املعارف، وميكن االضطالع باألمور التالية على املستويات الوطنية 
 

 نشر تدابري التكيف والدروس املستفادة؛ 

 إدراج تدابري التكيف يف التخطيط اإلمنائي؛ 

 .تقديم الدعم املالي لتنفيذ تدابري التكيف 
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على حنو مالئم وأنه ينبغي تطوير روابط  واعتربت اجلماعة أنه من األساسي ضمان احلصول على التسليفات -15

مناسبة مع السوق كي ينفذ أصحاب احليازات الصغرية تدابري التكيف تنفيذًا فعااًل. وسوف يشمل هذا تشجيع املصانع 

الصغرية على مستوى الصناعة املنزلية، أي بيع الشاي بصفته منتجًا ولي  سلعًة. وينبغي أن تشكل سياسات التمكني 

 لنسبة إىل احلكومات لتيسري هذه التطورات. أولوية با

 

 العوامل الكامنة وراء منو القطاع الفرعي ألصحاب حيازات الشاي الصغرية   -جيم

 

 نظرت اجلماعة يف االسرتاتيجيات املمكنة لتناول سياسات التكيف االعتماعي واالقتصادي، باالستناد  -16

ًا بأن إيرادات املزارع العائدة إىل أصحاب حيازات الشاي الصغرية . وأحاطت اجلماعة علمCCP:TE 16/4إىل الوثيقة 

غري مستدامة بصورة واضحة، رغم املخاطرة الكربى املتمثلة يف سلسلة القيمة بفعل الشكوك املتصلة باإلنتاج والسوق، 

ب أصحاب وسوء األحوال اجلوية، وتغري املناخ، واألعشاب الضارة وتفشي األمراض. ويف بعض احلاالت، اكتس

حيازات الشاي الصغرية يف الواقع مداخيل كانت دون املؤشرات الوطنية والدولية خلط الفقر. وبناء على ذلك، إذا مل 

ُتعاجل شواغلهم على النحو املناسب، سوف يزداد الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي يف املناطق الريفية وسوف تتسارع 

 ية.وترية اهلجرة إىل املناطق احلضر

 

وأعربت اجلماعة عن قلقها إزاء هذه املأساة واقرتحت ضرورة إعراء تغيريات هيكلية كي يكون أصحاب  -17

احليازات الصغرية أقرب إىل املستهلكني ولتقصري سلسلة القيمة. وما مل يصبح العرض والطلب أكثر توازنًا على مستويات 

 . مستدامة، سوف يبقى أصحاب احليازات الصغرية حمرومني

 

بعض املندوبني إعراء دراسة بغرض حتديد مستويات الذروة واملستويات الدنيا بدقة أكرب يف دورة  واقرتح -18

األسعار لتجنب "إضافة" مزيد من املشاكل على مستوى اإلنتاج. وينبغي أيضًا أن ُتدرج توقعات األسعار اخلاصة بسلع 

ت على حنو مالئم. وباإلضافة إىل ذلك، أخرى ضمن التوقعات املتوسطة األعل كي يتسنى جتسيد تكاليف املدخال

ينبغي أن جتري األمانة دراسة اعتماعية واقتصادية ُتقيِّم رفاه أصحاب حيازات الشاي الصغرية ومصادر كسب عيشهم 

 سعيًا إىل حتقيق االستدامة.

 

 شاي مبا يضمن واعترب بعض املندوبني أنه ينبغي استعراض سياسات استخدام األراضي يف البلدان املنتجة لل -19

أن تكون أحجام اإلنتاج االقتصادية املناسبة ألصحاب احليازات الصغرية مالئمة الستدامة سبل كسب عيشهم. وفضاًل 

عن ذلك، جيب متكني أصحاب احليازات الصغرية من إضافة القيمة. وينبغي أيضًا أن تراعي البلدان املستهلكة إقامة 

 غية ضمان توفري إمدادات الشاي بشكل مستمر، بعدما رأى املندوبون شراكات مع أصحاب احليازات الصغرية ب

 أن الشركات الكربى قد جتد صعوبة يف مواصلة العمل بفعالية يف حال تغري ديناميات العرض. 
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 اإلجراءات احلكومية الدولية   -رابعًا
 

 جمموعات العمل املعنية باملستويات القصوى للمخلفات   -ألف

 

درست اجلماعة هذا البند من عدول األعمال باالستناد إىل عرض قدمه رئي  جمموعة العمل املعنية  -20

باملستويات القصوى للمخلفات. وُأبلغت اجلماعة أن جمموعة العمل استعرضت التقدم احملرز يف جمال األنشطة احملددة 

 يف خطة عمل اجملموعة. ووافقت اجلماعة بصورة خاصة على ما يلي:
 

 نظففر يف إنشففاء منظمففة دوليففة غففري حكوميففة معنيففة بالشففاي مففن أعففل متثيففل جتففارة الشففاي يف هيئففة        ال 

 الدستور الغذائي؛

 تبادل البحوث املوعودة عن امللوثات من النيكوتني واالنثراكوينون؛ 

 .نشر معلومات وعرض التقدم احملرز مقارنة خبطة العمل على منتدى جمموعة العمل 

 

ووافقت اجلماعة، لدى اعتماد تقرير جمموعة العمل، على مواصلة األنشطة املشار إليها يف خطة العمل.  -21

 القصوى للمخلفات يف شراب الشاي برنامج عملها.املستويات بواستكملت جمموعة العمل املعنية 

 

 جمموعة العمل املعنية بتجارة الشاي وجودته   -باء

 

من عدول األعمال باالستناد إىل عرض قدمه رئي  جمموعة العمل. واعتمدت درست اجلماعة هذا البند  -22

 اجلماعة تقريرها الذي يتضمن خطة العمل التالية:
 

    عيفار املنظمفة الدوليفة لتوحيفد املقفايي       مل استحداث مدونة سلوك ذاتية التنظفيم ملواصفلة االمتثفالISO 3720  

 ري املمتفثلني بيانفات عفن معفايريهم مفع أعضفاء آخفرين        للحد األدنى من اجلودة. وسفوف يتبفادل األعضفاء غف    

 قايي .لمنظمة الدولية لتوحيد املومع اللجنة الفنية التابعة ل

  مجع املؤلفات املوعودة عن املنافع اإلضافية املتعلقة باجلودة الناجتة عن املعيارISO 3720 وقد وردت .

 تقديم مؤلفات ذات صلة.كينيا ومالوي على سري النكا واهلند، ووافقت مؤلفات من 

  معيار لل املمتثلةخارطة طريق إلعراء حبوث إضافية عن أنواع الشاي املمتثلة وغريISO 3720   يف ما يتعلق

باتصاهلا مبقايي  اجلودة وسالمة األغذية، وبصورة خاصة تلك املتصلة باملنافع الصحية الستهالك الشاي 

 واليت ميكن استخدامها عند الرتويج الستهالك الشاي. 

 املنظمة الدولية لتوحيد املقايي  من أعل مجع املعلومات والبيانات. أوعه تآزر أوثق بني جمموعة العمل و

افق رئي  اللجنة الفرعية املعنية بالشاي التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقايي  على تبادل املعلومات وو

 والتعاون مع البلدان األعضاء.
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  تنظيم حلقة عمل لألعضاء املمتثلني وغري املمتثلني للمعيارISO 3720. 

 يف البلدان املستوردة كي يقتصر القبول إطالق برنامج واقعي للتأثري على احلكومات وجتار الشاي واملستهلكني 

 .ISO 3720لمعيار على الشاي املمتثل ل

  حتديد اجلهات املاحنة لتمويل املساعدات الفنية املقدَّمة إىل البلدان اليت حتتاج إىل الدعم يف جمال تنفيذ

 .ISO 3720عيار امل

 املستوى العاملي، أقرت جمموعة العمل  بالنظر إىل النمو الكبري يف إنتاج الشاي األخضر والطلب عليه على

املنظمة الدولية بضرورة وضع حد أدنى ملعايري اجلودة واقرتحت إدراج مدونة سلوك ذاتية التنظيم متتثل ملعيار 

. وأكدت اللجنة الفنية التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقايي  أنه قد مت نشر ISO 11287لتوحيد املقايي  

 ابق وأنها تعمل على حتسني املنهجية التحليلية املعتمدة.املعايري يف وقت س

  املنظمة أقّرت جمموعة العمل باحلاعة إىل معيار عاملي لالستدامة وشّددت على إمكانية أن يشمل تنفيذ معيار

 يف وقت الحق مقايي  أخرى ذات صلة بسالمة األغذية بالتشاور  ISO 3720الدولية لتوحيد املقايي  

 ملستهِلكة.مع البلدان ا

  وافق األعضاء، لدى اقرتاح إضافة عنصر تروجيي، على الرتكيز على املنافع الصحية الستهالك الشاي

 واالضطالع بأنشطة تروجيية منتظمة.

  مت االتفاق على ختصيص يوم دولي للشاي بناء على توصية صدرت يف االعتماع الذي ُعقد بني الدورات 

 نت اهلند تقدمت بهذا االقرتاح إىل وزارة التجارة والصناعة فيها، . وكا2015يف أكتوبر/تشرين األول 

 على أن ُيحال رمسيًا إىل جمل  منظمة األغذية والزراعة.

 

 جمموعة العمل املعنية بالشاي العضوي   -جيم

 

قدمه رئي  جمموعة العمل املعنية بالشاي العضوي. وإذ أحاطت  درست اجلماعة هذا البند بعد عرض -23

اجلماعة علمًا بإجنازات جمموعة العمل املعنية بالشاي العضوي، صادقت على تقرير جمموعة العمل وخطة عملها 

 املستقبلية اليت تضمنت ما يلي:
 

 تعلقة بالشاي العضوي؛قبول البلدان املنتجة واملستوردة على حنو متبادل باملعايري والشهادات امل 

 أنشطة مشرتكة للبحث والتطوير وتبادل املعلومات بني البلدان املنتجة للشاي العضوي؛ 

  الرتويج التجاري، على الصعيد الدولي؛ 

  إنشاء أعهزة وطنية يف البلدان املنتجة ميكن أن حتصل على اعتماد دولي، مثل الربنامج الوطين لإلنتاج

 ري النكا للمعايري )سري النكا( وإدارة الشهادات واالعتماد )الصني(؛العضوي )اهلند( ومؤسسة س

 دعم نظم خضراء وقليلة املدخالت لزراعة الشاي وتعزيزها تدرجييا لتبلغ املستوى العضوي؛ 
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 الرفاه االعتماعي للمنتجني واجملتمعات احمللية؛ 

 راعة العضوية؛إعراء عمليات تقييم لآلثار االعتماعية واالقتصادية الناجتة عن الز 

 تعزيز اإلنتاج احمللي للشاي العضوي؛ 

 .من شأن الزراعة العضوية أن تساعد أيضًا على التخفيف من آثار تغري املناخ 

 

 جمموعة العمل املعنية بالتكيف مع تغري املناخ   -دال
 

 ُأطلعت اجلماعة على أحدث القرارات الصادرة عن رئفي  جمموعفة العمفل املعنيفة بفالتكيف مفع تغفري املنفاخ          -24

 . وُأصفففففدر منشفففففور بعنفففففوان:  2015يف االعتمفففففاع بفففففني الفففففدورتني املعقفففففود يف أكتوبر/تشفففففرين األول     

"Research Report of Adaptation to Climate Change" تغري املناخ(. وُعرض التقرير  )تقرير حبثي عن التكيف مع

جلماعة احلكومية الدوليفة املختصفة بالشفاي، وقفد اعتمفدتهما اجلماعفة       ، أمني ا Kaison Changوالكتاب على السيد 

 املذكورة.

 

وأثنت اجلماعة على اجلهود اليت تبذهلا جمموعة العمل لنشر الكتاب، وشجعت جمموعات العمل األخرى  -25

 يقة مشابهة. وُوزعت نسخ من الكتاب على املندوبني. على توثيق نتائجها بطر

 

وقررت جمموعة العمل أيضًا العمل على مسألة الضعف/املالءمة على مستوى صغري بهدف تسهيل تنفيذ  -26

جيات التكيف يف خمتلف البلدان. وسوف يستمر تعزيز حتليل االجتاهات باستخدام شتى النماذج اإلحصائية ياسرتات

 يد أهمية االجتاهات املناخية ومقارنتها بالبيانات األساسية.سعيًا إىل حتد

 

 جمموعة العمل املعنية بأصحاب احليازات الصغرية   -هاء
 

درست اجلماعة هذا البند من عدول األعمال بعد عرض قدمه رئي  جمموعة العمل املعنية بأصحاب  -27

احليازات الصغرية. وناقشت جمموعة العمل هيكل الرابطة الدولية ألصحاب حيازات الشاي الصغرية ومهامها 

ة ورؤيتها ووافقت على اجلدول ومسؤولياتها. واختذت جمموعة العمل أيضًا قرارات بشأن عدول أعمال الرابطة الدولي

 .املؤقتةالزمين. وقررت جمموعة العمل أن ُيعّين كل عضو عهة تنسيق ملراقبة األنشطة 

 

واقرتحت جمموعة العمل إعراء دراسة جتريبية يف كل بلد، مبا يتماشى مع مصاحل أصحاب حيازات الشاي  -28

 يف مقاطعة آسام. الصغرية، مع الرتكيز على معامل التجهيز الصغرية املمكنة

 

بنك وناقشت جمموعة العمل أيضًا أهمية تعيني مستشار دولي وإمكانية إقامة شراكات مع هيئات دولية مثل ال -29

 اللجنة الدولية للشاي.الدولي و
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 وعيَّنت اجلماعة كندا يف منصب النائب األول للرئي  ومالوي يف منصب النائب الثاني للرئي .  -30

 

 فريق املهام املعين باإلسقاطات واإلحصاءات   -واو

 

نظرت اجلماعة يف هذا البند من عدول األعمال استنادًا إىل عرض قدمته األمانة. وُرفع استعراض للخلفية  -31

قد أعازوا جلهات التنسيق االتصال باألمانة يف ما خيص واإلجنازات إىل اجلماعة اليت أحاطت علمًا بأن األعضاء 

 بعدحتدد تعلقة باإلحصاءات واإلسقاطات. ودعت اجلماعة األعضاء من البلدان املنتجة واملستهلكة اليت مل املسائل امل

 عهات التنسيق التابعة هلا للقيام بذلك. 

 

ضمت عقد حلقة عمل هام، خطة عملها املستقبلية اليت وأيدت اجلماعة أيضًا، لدى اعتماد تقرير فريق امل -32

 خالل الفرتة بني الدورتني واالعتماعات احلكومية الدولية. وباإلضافة إىل ذلك، مت تشجيع البلدان األعضاء على مّد

 والتوقعات املتوسطة األعل. وعرى أيضًا تشجيع األعضاء  األمانة باملعلومات املطلوبة لتحليل الوضع احلالي

 ة يف الدراسات التحليلية اليت سُتعد من أعل االعتماعات املستقبلية.على اإلعراب عن اهتمامهم باملشارك

 

 آخر املستجدات بشأن تطوير املوقع اإللكرتوني اخلاص بالشاي   -زاي

 

نظرت اجلماعة يف هذا البند من عدول األعمال استنادًا إىل عرض قدمته عهة التنسيق املعنية بشؤون  -33

لى التواصل عرب منتدى إلكرتوني تفاعلي أنشأته األمانة واتفقت على تلقي االتصاالت. وعرى تشجيع اجلماعة ع

 إنذارات بواسطة الربيد اإللكرتوني.

 

 اإلجراءات املنسقة دوليًا بشأن مشاريع تنمية الشاي   -حاء

 

سُتكمل استعرضت اجلماعة نتائج املشروع األخري املمول من الصندوق املشرتك للسلع األساسية والذي كان قد ا -34

 : تنمية زراعة الشاي لدى أصحاب احليازات الصغرية يف بنغالديش وإندونيسيا، استنادًا 2015يف يونيو/حزيران 

 إىل تقارير صادرة عن الوكالة املنفذة للمشروع ووكالة تنفيذ املشروع.

 

 األنشطة املضطلع بها يف منظمات أخرى   -خامسًا

 

استعراضًا تارخييًا عن والية اللجنة وأهدافها، مبا يف ذلك تطّور مصادر اللجنة الدولية للشاي قدم املراقب من  -35

 التمويل. وأشار إىل أن القطاع اخلاص قد أصبح مصدرًا هامًا للتمويل. 
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نظمة األساليب والتوعيهات اليت وضعتها املاملنظمة الدولية لتوحيد املقايي  استعراضًا عن وقدم املراقب من  -36

 عيار احلالي للمنظمة الدولية لتوحيد املقايي بغية ضمان تلبية توقعات املستهلكني بشأن اجلودة. وتضمن امل

ISO TC/34 SC/8  واخلاص بربنامج الشاي استحداث أساليب حتليل ملكونات الشاي مثل الثيانني والثيافالفني

 األولونغ. ومعايري ألنواع أخرى من الشاي من قبيل الشاي األبيض وشاي

 

 مسائل أخرى   -سادسًا
 

 ما يستجد من أعمال   -ألف

 

ق الشاي العاملية والرتويج هلا، وقد أيدت اسوأبتحليل اقرتحت الصني إنشاء جمموعة عمل عديدة معنية  -37

وكندا  بينهم سري النكا  اجلماعة هذا االقرتاح. وسوف تتوىل الصني رئاسة جمموعة العمل اليت سوف تضم أعضاًء من

 وكينيا واململكة املتحدة واهلند.

 

أمني عام اجلماعة احلكومية الدولية املختصة ، Kaison Changوأعربت اجلماعة باإلمجاع عن امتنانها للسيد  -38

 بالشاي، اللتزامه بالعمل يف جمال االقتصاد العاملي للشاي وتفانيه من أعله. ومتنت له اجلماعة أن ينعم بفرتة تقاعد

 سعيدة.

 

وأيدت اجلماعة باإلمجاع اإلبقاء على اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالشاي والتابعة ملنظمة األغذية  -39

 والزراعة على شكلها احلالي.

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة   -باء

 

والذي سوف يصادف ، 2017عرضت سري النكا استضافة االعتماع املقبل بني الدورتني يف أغسط /آب  -40

 حلول الذكرى اخلمسني بعد املائة لصناعة الشاي يف سري النكا.

 

للجماعة احلكومية وسيعود للمدير عام منظمة األغذية والزراعة، بالتشاور مع الرئي ، موعد الدورة القادمة  -41

 الدولية املختصة بالشاي ومكان انعقادها.

 

 اعتماد التقرير   -جيم

 

 اعُتمد تقرير الدورة الثانية والعشرين للجماعة احلكومية الدولية املختصة بالشاي. -42


