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تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي
(هانغزهو ،جمهوريّة الصين الشعبيّة 20-17 ،مايو/أيار )2018
أوالً – المسائل التنظيمية
ُعقدت الدورة الثالثة والعش ر ر ر ر ر ررروم للجماعة ا كومية الدولية املختص ر ر ر ر ر ررة بالش ر ر ر ر ر ررا (اجلماعة ا كومية الدولية)
-1
من  17إىل  20مايو/أيار  2018يف هانغزهو ،مجهوريّة الص ر ر رري الش ر ر ررعبيّة .وعقد اجتماع اجلماعة ا كومية الدولية بالتزامن
الدول بش ر م ص ررناعة الش ررا يف الص رري .وقد حض ررر هذا
القمة
مع معرض الص رري الدول الثا اخلاص بالش ررا ومنتدى ّ
ّ
االجتماع أكثر من  100من مندويب البلدام األعض ررات التالية األرجنتي وأس ر رااليا وكندا والص رري وأملانيا واهلند وإندونيس رريا
وإيطاليا واليابام وكينيا ومالو وماليزيا ونيبال واالحتاد الروس ر ر رري وس ر ر ررر النكا وتركيا واململكة املتحدة وفييت نام وزامبيا.
كما حض ررر مراقبوم من اللجنة الدولية للش ررا والص ررحيجلة اجلديدة املعنية بالش ررا والرابطة األوروبية للش ررا واملش ررروبات
ووزعت القائمة
العشرربية ومعهد البحوث بش ر م الزراعة العضرروية والرابطة املختصررة بالشررا يف الواليات املتحدة األمريكيةُ .
باملندوبي ضمن الوثيقة .CCP:TE 18/Inf.3
ألف  -انتخاب الرئيس ونواب الرئيس
رحب الس ر ر ر ر رريد  Jean Luc Mastakiمن أمانة اجلماعة ا كومية الدولية باملندوبي إىل الدورة الثالثة والعش ر ر ر ر ررين
-2
ّ
للجماعة ا كومية الدولية .وأعلن الس رريد  ،Qu Dongyuنائب وزير الزراعة والشر ر وم الريجلية يف مجهوريّة الص رري الش ررعبيّة،
افتتاح الدورة رمسيا .وألقى بدوره السرريد  ،Wang Hongنائب عمدة ا كومة احمللية يف هانغزهو مالحظات افتتاحية وتبعه
الس ر ر رريد  ،Zhang Zhongjunاملمثل املس ر ر رراعد ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) من ممثلية املنظمة يف الص ر ر رري الذ افتتح
رمسيا الدورة الثالثة والعشرين بالنيابة عن منظمة األغذية والزراعة.
وانتخب االجتماع السيد ( Jianyun Ruanالصي) رئيساً ،والسيد ( Ramaz O. Chanturiyaاالحتاد الروسي)
-3
نائباً أول للرئيس والسيد ( Prabhat Bezboruahاهلند) نائباً ثانياً للرئيس.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MX217/A
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باء  -اعتماد جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت
اعتمررد االجتمرراع جرردول األعمررال امل قررت الوارد يف الوثيقررة  CCP:TE 18/1واجلرردول الزممل امل قررت الوارد يف
-4
الوثيقة  CCP:TE 18/Inf.2مع طلب ت جيل البند جيم من اجلزت الثالث إىل اليوم التال وإدراجه يف املناقشر ر ر ر ر ر ررة املتعلقة
مبجموعة العمل املعنية ب صحاب ا يازات الصغرية.

ثانياً – تطورات األسواق والتوقعات
ألف  -الوضع الراهن في األسواق والتوقعات المتوسطة األجل
اسر ررتعرضر ررت اجلماعة ا كومية الدولية الوضر ررع الراهن يف األس ر روا والتوقعات املتوسر ررطة األجل ح عام
-5
املتعلقة بالشا استناداً إىل الوثيقة .CCP:TE 18/CRS1

2027

وأحاطت اجلماعة ا كومية الدولية علماً ب م اإلنتاج العاملي للشا يف عام  2016زاد بنسبة  5.3يف املائة ليبلغ
-6
 5.73مليوم طن فيما زاد االستهالك بنسبة  4.5يف املائة ليبلغ  5.53مليوم طن.
وازداد حجم الصررادرات بنسرربة  2.2يف املائة يف عام  2016ليصررل إىل  1.75مليوم طن وبلغت قيمة الصررادرات
-7
 5.46مليار دوالر أمريكي ،أ أقل بنس ر ر ر رربة  2.8يف املائة عما كانت عليه يف عام  .2015ومع ذلك ،س ر ر ر ررا ت عائدات
الصادرات مسا ةً كبريًة يف متويل فواتري استرياد األغذية يف البلدام املصدرة للشا  ،مثل كينيا وسر النكا.
باء  -تطورات السوق في بلدان مختارة
أعربت اجلماعة ا كومية الدولية عن تقديرها للعروض اليت ق ّدمتها كل من الص ر ر ر رري واهلند وإندونيس ر ر ر رريا وس ر ر ر ررر
-8
النكا وفييت نام اليت قدمت فيها رؤى مجلصلة عن تطورات السو (يف ما يتعلق باإلنتاج واالستهالك والتجارة واألسعار)
على املستوى ال ُقطر .
وانتهز عدد من املندوبي هذه الجلرصر ر ر ر ر ر ررة لتحديث املعلومات اخلاصر ر ر ر ر ر ررة ببلدا م من أجل التوفيق بي الجلوار
-9
واملسا ة يف ضمام شجلافية األسوا ومناقشة اسااتيجيات التنمية املستدامة لالقتصاد العاملي للشا .
 -10وشددت اجلماعة ا كومية الدولية على ا اجة إىل مواصلة تقدمي الدعم الستهالك الشا وحثت هذه الصناعة
على توخي ا ذر يف زيادة حجم اإلنتاج إذ قد ي ثر ذلك سلبيا على األسعار العاملية.

ثالثاً – العوامل المؤثرة في الطلب والعرض
ألف  -أثر العوامل على جانب الطلب على االقتصاد العالمي للشاي
 -11نظرت اجلماعة ا كومية الدولية يف أحدث التطورات ا اصلة يف سو الشا مع الاكيز على االجتاهات الناشئة
يف استهالك الشا وقدرة األسوا اليت مل يتم استغالهلا بعد باالستناد إىل الوثيقة .CCP:TE 18/2
 -12وشددت اجلماعة ا كومية الدولية على أ ية الاويج بشكل عام من أجل زيادة الطلب وناقشت الشواغل
الرئيسية املتعلقة مبحتوى برامج الاويج العام وفعاليتها وتكاليجلها ومنافعها.
 -13ووافقت اجلماعة ا كومية الدولية على توفري املعلومات الضرورية لألمانة إلجرات املزيد من التحليالت املجلصلة
بش م العوامل امل ثرة يف الطلب والعرض.

)CCP 18/INF/13 (CCP:TE 18/Report

3

 -14ولوحظ أنّه جيب أم تش ر ر ررري املعلومات الواردة يف الوثيقة واملتعلقة حبجم الش ر ر ررا الذ يتم بيعه يف أسر ر ر روا املزاد
( 70يف املائة) إىل الشا األسود فقط.
باء  -أثر العوامل على جانب العرض على االقتصاد العالمي للشاي
 -15نظرت اجلماعة ا كومية الدولية يف االس ر رااتيجيات والتحديات احملتملة بالنسر رربة إىل تطوير األس ر روا املسر ررتقبلية
وأسروا املبادلة للشررا باالسررتناد إىل الوثيقة  .CCP:TE 18/3وأشررار األعضررات إىل أم تقلبات األسررعار تعت إحدى أهم
التحديات اليت ت ثر على القطاع الجلرعي للشا .
 -16وناقشررت اجلماعة ا كومية الدولية اإلجراتات الالزمة من أجل إرسررات األس روا املسررتقبلية وأس روا املبادلة على
حنو ناجح واليت تتضمن ما يلي






إعداد العقود املس ر ررتقبلية وحتديد آليات التس ر رروية كالتس ر ررليم املاد مقابل التس ر رروية املالية بنات على س ر ررعر مرجعي
(م شر)؛
توفري سيولة للعقود اليت تعت حامسة يف حتديد األسوا املستقبلية الناجحة؛
دعم املزارعي لكي يستجليدوا بدورهم من العقود املستقبلية؛
حتديد النُهج ملعاجلة خماطر املضاربة يف األسوا ؛
النظر يف عمليات املبادلة اخلاصة بالشا كبديل للعقود املستقبلية من أجل محاية الشركات من تقلبات األسعار
ظل ضعف عملية توحيد املنتجات.
يف ّ

 -17وأعربت اجلماعة ا كومية الدولية عن تقديرها جلهود األمانة يف معاجلة األسر ر ر روا املس ر ر ررتقبلية للش ر ر ررا وأسر ر ر روا
املبادلة وقررت إعادة إحيات جمموعة العمل املعنية باألس ر ر روا املسر ر ررتقبلية وأس ر ر روا املبادلة .وء اقااح أم يتضر ر ررمن أعضر ر ررات
تطوعت اهلند لرئاسر ر ررة
اجملموعة الصر ر رري واهلند وكينيا وإندونيسر ر رريا وسر ر ررر النكا والواليات املتحدة .وباإلضر ر ررافة إىل ذلك ّ
جمموعة العمل.
 -18و ُأوكلت مهمة إعداد اختص رراص ررات جمموعة العمل إىل األعض ررات املقاحي والرئيس بالتعاوم مع األمانة ،على أم
يرفع اقااح هبا لكي يعتمدها األعضات خالل االجتماع املقبل ما بي الدورات.
جيم  -العوامل الكامنة وراء نمو القطاع الفرعي ألصحاب حيازات الشاي الصغيرة
 -19قررت اجلمرراعررة ا كوميررة الرردوليررة أنرره جيررب منرراقشر ر ر ر ر ر ررة هررذا البنررد من جرردول األعمررال خالل املررداوالت املتعلقررة
مبجموعة العمل املعنية ب صحاب ا يازات الصغرية ،انظر البند واو من اجلزت الرابع.
دال  -مائدة مستديرة بشأن االستدامة ونظم إصدار الشهادات في اقتصاد الشاي
 -20ناقشررت اجلماعة ا كومية الدولية األثر الذ ختلجله شررهادة االسررتدامة على دخل املزارع والوصررول إىل األس روا
والتنمية الريجلية باالس ر ررتناد إىل الوثيقة  .CCP:TE 18/4وق ّدم كل من كينيا وس ر ررر النكا عروضر ر را بشر ر ر م جتربتهما يف نظم
إصر رردار الشر ررهادات مع التشر ررديد على املنافع والتحديات ذات الصر ررلة .وتضر ررمنت التحديات املشر ررار إليها ازدواجية نظم
إصر ر ر ر ر رردار الشر ر ر ر ر ررهادات وتعددها وارتجلاع مع ّدل االمتثال وتكاليف املعامالت على املزارعي وقلّة مشولية عملية بلورة املعايري
تضمن املنافع رفع مستوى الوعي بش م املسائل املتعلقة باالستدامة وظروف
وعملية نقل األسعار اليت تعت ضعيجلة مبوازاة ّ
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عمل حمسررنة وزيادة الغالت وحتسرري فرص الوصررول إىل األسروا  .ويف ما يتعلق بانتشررار نظم إصرردار الشررهادات ،اعتُ أم
البلدام املنتجة للشررا سرروف تسررتجليد من اتباع ج مشرراك متجلق عليه إلصرردار الشررهادات مع أخذ أصررحاب ا يازات
الصغرية باالعتبار على حنو خاص.
 -21ونظرت اجلماعة ا كومية الدولية يف العوامل احملتملة اليت من ش ر ر ر ر ر ر ا أم ختجلف من األثر اإلجيايب للش ر ر ر ر ر ررهادات
وق ّدمت توصيات بش م تعزيز االستدامة يف هذا القطاع.
 -22واعافت اجلماعة ا كومية الدولية ب ضرورة إدماج نظم إصدار الشهادات مع تدخالت أخرى من أجل الوصول
إىل معايري بيئية واجتماعية مقبولة وأنه من ش ر م حتسرري الشررجلافية يف األس روا يف قطاع الشررا أم سررن من فعالية مجيع
املسائل املتعلقة باالستدامة وت ثريها اإلجيايب.

رابعاً – اإلجراءات الحكومية الدولية
ألف  -مجموعات العمل المعنية بالحدود القصوى للمخلفات
 -23درس ررت اجلماعة ا كومية الدولية هذا البند من جدول األعمال باالس ررتناد إىل عرض قدمه رئيس جمموعة العمل
املعنية با دود القصروى للمخلجلات .واعتمدت اجلماعة ا كومية الدولية تقرير جمموعة العمل ووافقت على مواصرلة تنجليذ
األنشطة احملددة يف خطة العمل واليت تتضمن ما يلي






مجع بيانات متعلقة مبقاومة اآلفات باستخدام منوذج أعدته اليابام .وستتوىل اليابام تنسيق هذا النشاط؛
حتديد املرّكبات اليت توجد عنها جتارب ميدانية بشرركل كاف بي البلدام املنتجة وإعداد ملجلات مشرراكة لتقدميها
إىل االجتماع املشاك بش م خملجلات املبيدات؛
اسررتعراض قائمة املرّكبات اليت حتظى باألولوية وإطالع الرؤسررات على املرّكبات اليت مل تعد تعت جمدية بالنسرربة إىل
بلدا م واقااح مرّكبات جديدة وذات صلة للنظر يف إمكانية إدراجها على قائمة املرّكبات اليت حتظى باألولوية؛
تعزيز البحوث بش م املصادر البيئية للتلوث (كاألأنْثراكينُوم) وإنشات رابط ي ز وجودها يف الشا ؛
تعزيز الدعم خلدمات اإلرشاد يف معاجلة مسائل امللوثات وا دود القصوى للمخلجلات.
باء  -مجموعة العمل المعنية بتجارة الشاي وجودته

 -24درست اجلماعة ا كومية الدولية هذا البند من جدول األعمال باالستناد إىل عرض قدمه رئيس جمموعة العمل.
وأقرت اجلماعة ا كومية الدولية التقرير الذ يتضمن القرارات الرئيسية التالية





اسررتحداث مدونة سررلوك ذاتية التنظيم إلنجلاذ االمتثال ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  ISO 3720اخلاص
با د األدىن من اجلودة .وكما جات يف االقااح ،وافقت تركيا على الدعوة إىل التعاوم وتشر رراطر املعلومات بش ر ر م
املعايري.
إعداد خارطة طريق إلجرات مزيد من البحوث بشر ر ر م االمتثال ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ISO 3720
وعالقته باملنافع الصحية الستهالك الشا ؛
تش ر ر ر ر ررجيع اس ر ر ر ر ررتهالك الش ر ر ر ر ررا الذ ميتثل ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  ISO 3720وتعزيز الاويج له
والتثقيف بش نه؛
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وضررع حد أدىن ملعايري اجلودة وإدخال مدونة سررلوك ذاتية التنظيم لالمتثال ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
 ISO 11287لالستجابة إىل النمو امللحوظ يف اإلنتاج والطلب على الشا األخضر على املستوى العاملي؛
اقااح تنظيم حلقة عمل للبلدام األعضات املمتثلة وغري املمتثلة للمعيار .ISO 3720
جيم  -مجموعة العمل المعنية بالشاي العضوي

 -25درس ر ر ر ر ر ررت اجلماعة ا كومية الدولية هذا البند من جدول األعمال بعد عرض قدمه رئيس جمموعة العمل املعنية
بالشا العضو  .وإذ أحاطت اجلماعة ا كومية الدولية علماً بإجنازات جمموعة العمل املعنية بالشا العضو  ،صادقت
على تقرير جمموعة العمل وقدمت التوصيات الرئيسية التالية







إدراج نيبال وتركيا كو ما من األعضات املنتجي يف جمموعة العمل املعنية بالشا العضو ؛
دعوة ممثلي البلدام الرئيسية املستهلكة للشا العضو (ك ملانيا وأسااليا على سبيل املثال) فضال عن أصحاب
املصر ررلحة اآلخرين كاهليئات املعنية بإصر رردار الشر ررهادات واالحتاد الدول ركات الزراعة العضر رروية لالنضر ررمام إىل
جمموعة العمل املعنية بالشا العضو ؛
توسيع نطا امل شروع اخلاص باملنظمة بش م "زراعة الشا احملايدة من ناحية الكربوم يف الصي" ليشمل بلدانًا
مكوم الشا العضو فيه بقدر أك ؛
منتجة أخرى وتعزيز ّ
رفع مس ر ررتوى وعي البلدام املنتجة واملس ر ررتهلكة بش ر ر ر م أ ية زراعة الش ر ررا العض ر ررو واحملايد من ناحية الكربوم
وإش ر رراك ا كومات يف بلورة خطط التواصر ررل من أجل الاويج للزراعة العضر رروية وتوفري حمجلزات ملواجهة اخلسر ررائر
احملتملة يف احملاصيل وتكاليف إصدار الشهادات.

دال  -مجموعة العمل المعنية بتغير المناخ

 -26درسررت اجلماعة ا كومية الدولية هذا البند من جدول األعمال باالسررتناد إىل ثالثة عروض ء تقدميها .ووافقت
جمموعة العمل املعنية بتغري املناخ على مواص ر ررلة األنش ر ررطة املتجلق عليها يف اجتماع ما بي الدورات الذ عقد يف كولومبو،
سر النكا يومي  12و 13أغسطس/آب .2017
 -27وباإلض ر ر ررافة إىل ذلك ،اقاحت جمموعة العمل املعنية بتغري املناخ نش ر ر ررر أفض ر ر ررل املمارس ر ر ررات اليت جرى اختبارها
للتخجليف من وط ة تغري املناخ والتكيف معه واليت ميكن تكرارها يف سياقات خمتلجلة.
هاء  -مجموعة العمل المعنية بتحليل أسواق الشاي العالمية والترويج لها
 -28درس ر ر ر ر ر ررت اجلماعة ا كومية الدولية هذا البند من جدول األعمال يف ض ر ر ر ر ر رروت العرض الذ قدمه رئيس جمموعة
العمل املعنية بتحليل أسوا الشا العاملية والاويج هلا .وأقرت اجلماعة ا كومية الدولية خطة العمل التالية






إجرات حبوث وحتليالت يف األسوا بش م السلوك االستهالكي للشباب لجلهم كيجلية جعل هذا اجلزت املتنامي من
مستداما أكثر؛
سو الشا
ً
االض ر ررطالع ب نش ر ررطة وأحداث للاويج التجار على املس ر ررتوى الدول من أجل النهوض بص ر ررورة الش ر ررا كو ا
إحدى اخليارات املرتبطة بنمط ا ياة؛
حتديد يوم دول للشا والنهوض مبعارف األشخاص بش م الشا ؛
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إطال مبادرات إعالنية مش ر رراكة ع خمتلف البلدام لتش ر ررجيع اسر ر رتهالك الش ر ررا من خالل اس ر ررتخدام الص ر ررور
والرموز والشخصيات امل ثرة يف البلدام جلذب عدد أك من األشخاص إىل استهالك الشا ؛
استخدام ثقافة الشا والتثقيف بش نه وتارخيه واألساطري املتعلقة به للتشجيع على استهالكه.

واو  -مجموعة العمل المعنية بأصحاب الحيازات الصغيرة
 -29س ر ر ر ر رلّطت اجلماعة ا كومية الدولية الض ر ر ر ر رروت بعد عرض قدمه رئيس جمموعة العمل املعنية ب ص ر ر ر ر ررحاب ا يازات
الصر ررغرية وباالسر ررتناد إىل الوثيقة  CCP:TE 18/4على مسر ررا ات أصر ررحاب ا يازات الصر ررغرية القيّمة يف صر ررناعة الشر ررا
وشددت على التحديات الناشئة اليت يواجهها هذا اجلزت بشكل خاص من الصناعة ا افل بالتحديات قبل حتديد عناصر
التدخالت اهلادفة إىل تشجيع إدماجه على حنو مستدام ضمن سلسلة القيمة العاملية.
 -30وأخذت اجلماعة ا كومية الدولية علما بإنش ررات الرابطة الدولية ألص ررحاب حيازات الش ررا الص ررغرية اليت س ر ريتم
تسجيلها كو ا منظمة دولية غري حكومية.
زاي  -فريق المهام المعني باإلسقاطات واإلحصاءات
 -31نظرت اجلماعة ا كومية الدولية يف هذا البند من جدول األعمال اس ر ر ر ر ررتناداً إىل عرضر ر ر ر ر ري قدمتهما األمانة على
التوال بش ر ر ر ر م مجع البيانات وأنش ر ر ررطة اإلس ر ر ررقاطات اليت أجر ا اجلماعة ا كومية الدولية املختص ر ر ررة بالش ر ر ررا  .وء تقدمي
اسر ر ر ررتعراض بش ر ر ر ر م املعلومات األسر ر ر رراسر ر ر ررية واإلجنازات اليت ء حتقيقها إىل اجلماعة ا كومية الدولية .ودعت األمانة مجيع
األعضر ر ر ر ر ررات من البلدام املنتجة واملسر ر ر ر ر ررتهلكة إىل تعيي جهات تنسر ر ر ر ر رريق للتواصر ر ر ر ر ررل مع فريق املهام املعمل باإلسر ر ر ر ر ررقاطات
واإلحصاتات.
 -32ودعي األعضررات إىل توفري حتديثات وتعقيبات منتظمة بش ر م إحصرراتات البلدام لتيسررري عمل األمانة على إعداد
حتليالت بش م الوضع الراهن لألسوا والتوقعات املتوسطة األجل.
 -33وأيّدت اجلماعة ا كومية الدولية أيضراً ،لدى اعتماد تقرير فريق املهام ،خطة عملها املسررتقبلية اليت انطوت على
إجرات حلقة عمل جلهات االتصر ررال املعنية باإلحصر رراتات خالل الجلاة الجلاصر ررلة بي الدورتي و/أو االجتماعات ا كومية
الدولية القادمة .وجرى أيض راً تشررجيع األعضررات على اإلعراب عن اهتمامهم باملشرراركة يف الدراسررات التحليلية اليت سررتُعد
من أجل االجتماعات املستقبلية.
حاء  -تحديث عن تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالشاي
 -34نظرت اجلماعة ا كومية الدولية يف هذا البند من جدول األعمال اس ررتناداً إىل عرض قدمته جهة التنس رريق املعنية
باالتصاالت بش م التقدم احملرز منذ الدورة األخرية.
 -35ووافقت اجلماعة ا كومية الدولية مبدئيا على جعل املنتدى املعمل بالش ر ر ر ررا متاحا من خالل املنص ر ر ر ررة اخلاص ر ر ر ررة
بش ر ر رربكة األمن الغذائي التابعة للمنظمة مع اإلش ر ر ررارة إىل ض ر ر رررورة وجود مس ر ر رراحة خاص ر ر ررة ماية عملية تبادل املعلومات
ا ساسة بي األعضات.
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طاء  -خطة العمل المستقبلية للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي
 -36نظرت اجلمراعرة ا كوميرة الردوليرة يف هرذا البنرد من جردول األعمرال اس ر ر ر ر ر ررتنراداً إىل عرض قردمتره أمرانرة اجلمراعرة
ا كومية الدولية املختصررة بالشررا ودعت إىل تعزيز املشرراركة وامللكية وزيادة بروز عمل اجلماعة ا كومية الدولية .وأوصررى
األعضات مبشاركة عدد أك من البلدام املنتجة واملستهلكة واملراقبي يف دورة اجلماعة ا كومية الدولية واستضافة االجتماع
حبد ذاته والتواصل أكثر بش م أنشطتها.

خامساً  -األنشطة المضطلع بها في منظمات أخرى
تطور مصررادر
 -37ق ّدم املراقب من اللجنة الدولية للشررا اسررتعراضراً تارخيياً بشر م والية اللجنة وأهدافها ،مبا يف ذلك ّ
التمويل مع التشديد على بعض التحديات اليت تواجهها املنظمة.
 -38وق ّدم املراقب من الرابطة األوروبية للشا واملشروبات العشبية حملة عامة بش م أهداف الرابطة وغايا ا مع وصف
األنشطة ا الية واملتوقعة اليت تعت ذات أ ية عاملية.

سادساً  -المسائل األخرى
ألف  -ما يستجد من أعمال
 -39أيّدت اجلماعة ا كومية الدولية االقااح الذ يقض رري ب م تنظر جمموعة العمل املعنية بتجارة الش ررا وجودته يف
ت ثري سر ررو املشر ررروبات العشر رربية املتنامي على أس ر روا الشر ررا مبوازاة حتديد جمموعة العمل املعنية بتحليل أس ر روا الشر ررا
العاملية والاويج هلا اليوم الدول للشا املقاح والبحث يف إمكانية ختصيص سنة دولية للشا .
 -40وأعربررت اجلمرراعررة ا كوميررة الرردوليررة برراإلمجرراع عن امتنررا ررا للسر ر ر ر ر ر ريرردة  Louise Robergeمن كنرردا والسر ر ر ر ر ر ريررد
 Alfred Busolo Tabuمن كينيا اللتزامهما وتجلانيهما للعمل يف جمال السررو العاملي للشررا وقد شررارفا على التقاعد من
أنشطتهما ا الية .ومتنت هلما اجلماعة ا كومية الدولية فاة تقاعد سعيدة.
 -41وأيّدت اجلماعة ا كومية الدولية االقااح الذ قدمه النائب الثا لرئيسر ر ر ر ر ر رها بدعوة جمموعات العمل املختلجلة
كيزا ومس ررتندة إىل النتائج .وس رروف يجليد ذلك يف عملية اختاذ القرارات وتيس ررري
على أم تكوم العروض اليت تقدمها أكثر تر ً
صياغة رسائل واضحة ودقيقة إلرساهلا إىل اجلماعة ا كومية الدولية.
 -42ودعت كينيا األعض ر ر ررات إىل الندوة الثانية املعنية بعلوم الش ر ر ررا يف البلدام األفريقية واملعرض ذات الص ر ر ررلة اللذين
سيعقدام يف كينيا يومي  22و 23نوفم /تشرين الثا .2018
باء  -موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 -43عرض ررت اهلند اس ررتض ررافة الدورة القادمة للجماعة ا كومية الدولية املختص ررة بالش ررا يف عام  .2020وس رريحدد
املدير ال عام للمنظمة ،بالتش ر ر ر ر ر رراور مع رئيس اجلماعة ا كومية الدولية ،املوعد النهائي للدورة الرابعة والعشر ر ر ر ر ر ررين ومكام
انعقادها.
 -44ومن جهة أخرى ،أبدى االحتاد الروسر ر ر رري اهتمامه يف اسر ر ر ررتضر ر ر ررافة االجتماع املقبل الذ سر ر ر رريعقد ما بي دوريت
اجلماعة ا كومية الدولية يف عام .2019
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 -45وأعربت فييت نام عن نيتها اس ر ررتض ر ررافة أحد هذين ا دثي ووعدت بالتش ر رراور مع حكومتها للت كيد على ذلك
يف املستقبل القريب.
جيم  -اعتماد التقرير
-46

ءّ اعتماد تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجماعة ا كومية الدولية املختصة بالشا .

