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 المجلس

 الدورة السّتون بعد المائة

 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 اليوم الدولي للشاي

 
 

 موجز
 

 عقب الدورة الثالثة والعشرررررررررررررررين للجماعة ا كومية الدولية املختصررررررررررررررة بالشررررررررررررررا  ال  ا عقدت   ها  زهو  

 مايو/أيار  21االحتفال بيوم دويل للشررررررررررا    ، اقرتحت مجهوريّة الصرررررررررر  الشررررررررررعبّية 2018مايو/أيار  20إىل  17من 

 .من كل عام
هذا االقرتاح  2018وقد أقّرت جلنة مشررررركالت السرررررلع )اللجنة(   دور ا الثا ية والسررررربع    سررررربتم /أيلول  

 وطلبت من األما ة العمل مع مكتب اللجنة ملتابعة هذا االقرتاح وعرضررررررررررررررل على الدورة السررررررررررررررت  بعد املائة للمجل  
 .2019أجل دراستل ب ية عرضل على الدورة املقبلة للجمعية العامة لألمم املتحدة   عام  من

وغالباأ ما يكون العمل والدخل  أسرررراسررررياأ لفر  بلداأ، مصرررردراأ  35وميّثل الشررررا  الذ  يزرع حالياأ   أكثر من  
مليون شخص مبا يشمل مزارعي  13األقاليم األشد فقراأ   العامل. وتشري التقديرات إىل أن أكثر من  عدد من  ذلك 

يق األمن على ذلك، يسهم الشا    حتق الشا  وأسرهم، يعتمدون على قطاع الشا  لتوفري سبل معيشتهم. وعالوةأ 
 ومتويل تكاليف واردا ا ال ذائية.ال ذائي من خالل مساعدة الدول املصّدرة   زيادة عملتها األجنبية 

ية آالف سنة ويتمّيز بثقافتل وتارخيل ال نّي  ومبسامهتل القّيمة   التنم 5وحيمل مشروب الشا  تراثاأ قدمياأ عمره  
 االجتماعية االقتصادية املعاصرة.  

 تج عديدة للمنالويرمي االحتفال باليوم الدويل للشررررررررررررررا    كّل عام إىل التوعية بشرررررررررررررر ن فوائد الشررررررررررررررا   
 دامة خطة التنمية املسررررررررررررت إجنازفضررررررررررررالأ عن تعزيز تطّور هذا القطاع ومسررررررررررررامهتل    ،واملسررررررررررررتهلك  على حد سرررررررررررروا 

 .2030لعام 
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 اتخاذها من جانب المجلس المقترحاإلجراءات 
 

 إن اجملل  مدعو إىل القيام مبا يلي: 
 

 كّل عام وإعطا  توجيهات حول   أيار منمايو/ 21إقرار االقرتاح من أجل االحتفال بيوم دويل للشررررررررررررررا     (1)
 هذا االقرتاح حسب املقتضى؛

بشررررررررر ن مشرررررررررروع القرار الذ  سررررررررريعرو على امل)متر   دورتل ا ادية واألربع  )يو يو/حزيران  ةوتقدمي توصررررررررري (2)
 .املرفق ألفعلى النحو الوارد    (2019

 ميكن توجيل أ  استفسارات بش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 السيد بوبكر بن بلحسن
 أم  جلنة مشكالت السلع

 boubaker.benbelhassen@fao.org ال يد اإللكرتوين:
 
   

  

mailto:boubaker.benbelhassen@fao.org
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 معلومات أساسية -أّوًل 
 
 عقررب الرردورة الثررالثررة والعشرررررررررررررررين للجمرراعررة ا كوميررة الرردوليررة املختصرررررررررررررررة بررالشرررررررررررررررا  ال  ا عقرردت   هررا  زهو  -1

عام بيوم دويل  مايو/أيار من كلّ  21   االحتفال، اقرتحت مجهوريّة الصرررررررررررر  الشررررررررررررعبّية 2018مايو/أيار  20إىل  17من 
 للشا .

 
اللجنة  ذا االقرتاح وأقرّتل وطلبت من األما ة العمل مع مكتبوقد  ظرت اللجنة   دور ا الثا ية والسرررربع    ه -2

ملتابعة هذا االقرتاح وعرضل على الدورة الست  بعد املائة للمجل  من أجل دراستل ب ية عرضل على الدورة املقبلة للجمعية 
 .2019العامة لألمم املتحدة   عام 

 
 وقد أعّدت هذه الوثيقة بنا  على توصية اللجنة. -3
 

 لمحة عامة -اثانيً 
 
من أهداف التنمية املسرررررررتدامة( والقضرررررررا  على اجلوع  1يسرررررررهم قطاع الشرررررررا    ا د من الفقر املدقع )ا دف  -4

من أهداف التنمية املسرررررررررتدامة( عن طريق اسرررررررررتحدا  فر  العمل وتوليد الدخل وحتسررررررررر  سررررررررربل املعيشرررررررررة  2)ا دف 
 النسرررررررررررررا   أيضررررررررررررراأ   متك إ تا  الشرررررررررررررا  و ارتل يسرررررررررررررهم للمجتمعات احمللية ال  تعمل   أ شرررررررررررررطة اإل تا . وكذلك 

 طف الشا  و هيزه وتسويقل.من أهداف التنمية املستدامة( اللوايت يشاركن على حنو كبري   ق 5)ا دف 
 
سرررم زراعة الشرررا  ب مهية كبرية لدى مالي  املزارع  من أصرررحاب ا يازات الصررر رية إذ توفّر  م فر  العمل وتتّ  -5

 اس م)قت.غالباأ ما تكون على أسرر والدخل على مدار السررنة، وال تقتضرري  سرربياأ سرروى القليل من االسررتثمار والعمالة ال 
 ا    املناطق وبالتايل ميكن زراعة الشرررررررررررر ،ضررررررررررررةو ا م   املناطق املرتفعة و  الرتبة املعتدلة حنو جّيدعلى ينمو الشررررررررررررا  و 

 ال  ال تصلح لزراعة احملاصيل األخرى.
 
دم املشرررروبات فهو من ب  أق وتشرررري التقارير إىل أن الشرررا  من املشرررروبات املصرررّنعة األكثر اسرررتهالكاأ   العامل. -6

 .والتخمري املستخدمةتقنية األكسدة  باختالف ختتلفأصناف رئيسية ويتوافر   ستة 
 
العاملي منواأ سررررررريعاأ مع تزايد عدد املسررررررتهلك  على املسررررررتوى  قطاع الشررررررا وعلى مدى العقود املاضررررررية، شررررررهد  -7

حيث  2000مالي  طّن عن عام  3، أ  بارتفاع قدره 2016طّن   عام  مالي  5.7العاملي. وبلغ إ تا  الشرررا  العاملي 
 . 1  املائة من اإل تا  العاملي 80تشررررررررررررررّكل البلدان اتمسررررررررررررررة ال  تصررررررررررررررّدرت قائمة البلدان املنتجة للشررررررررررررررا  أكثر من 

                                                      
  (  املائة 8وكينيا ) (  املائة 22( وا ند )  املائة 43هي الصررررررررررررر  ) 2016ال  تصرررررررررررررّدرت قائمة البلدان املنتجة للشرررررررررررررا    عام  البلدان اتمسرررررررررررررة  1

 (.  املائة 5( وتركيا )  املائة 5وسر  ال كا )
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 ، مسررررررررررررجالأ بذلك منواأ سررررررررررررنوياأ  سرررررررررررربتل2016طّن   عام  مالي  5.5مقداره  بلغأما اسررررررررررررتهالمل الشررررررررررررا  العاملي فقد 
 .2016و 2000  املائة ب  عامي  4.1

 
 اسرررررررررررتهالمل ثالثة أرباع إ تاجل  لياأ، سرررررررررررلعة متداولة على  طا  واسرررررررررررع.  أ ل يتم وميثل الشرررررررررررا  على الرغم من -8

 دوالر أمريكي. اتليار م 5.5طّن بقيمة إمجالية قدرها  مالي  1.8حجم صادرات الشا   بلغ، 2016ففي عام 
 
 وعلى الرغم من التوسررررع امللحوت السررررتهالمل الشررررا    البلدان املنتجة الرئيسررررية، تشررررري معدالت  صرررريب الفرد  -9

اأ    صرريب أيضرراأ اافاضرر قطاع الشررا شررهد يمن االسررتهالمل إىل أ ل ال يزال هنامل إمكا يات منو كبرية   هذه البلدان. و 
 لبية النامجة لآلثار السرررررررر قطاع الشررررررررا تعرو يعلى ذلك،  وعالوةأ  الفرد من االسررررررررتهالمل   األسرررررررروا  األوروبية التقليدية.

 ع ا ضر    العديد من البلدان املنتجة.املناطق الريفية اآلخذ   التقّلص وتسارع التوسّ  عدد سكانعن 
 

يكّمل هم ذلك أن إ تاج، قطاع الشا أمهيةأ    بدور يتزايدويضطلع مزارعو الشا  أصحاب ا يازات الص رية  -10
 ديا. ولكن، يواجل إ تا  أصرررررررحاب ا يازات الصررررررر رية حتنالبلدا إ تا  مزارع الشرررررررا  األك    الكثري من ال بل حيّل  لّ 

ة بل   مبا يشرررررررررمل اافاو إمكا ية ا صرررررررررول على القروو واالفتقار إىل أدوات إدارة املخاطر والتكنولوجيا املبتكرة. خاصرررررررررّ
 ة جز  كبري هم مشرررررراركعليأصررررررحاب ا يازات الصرررررر رية فحسررررررب، بل  عل من الصررررررعب وال ت)ثر هذه القيود   إ تاجية 

 من األرباح احملققة على طول سلسلة القيمة للشا .
 

 أهداف اليوم الدولي للشاي -ثالثًا
 

مايو/أيار من كل عام، إىل املسررررررامهة   تعزيز ومواصررررررلة  21   االحتفال بليهدف اليوم الدويل للشررررررا  املقرتح  -11
تطوير قطاع الشررررررا  وتوجيل اجلهود العاملية حنو االحتفال بالشررررررا  لي  باعتباره سررررررلعة فحسررررررب بل أيضررررررا بوصررررررفل تراثاأ 

صحاب أوسيوفّر هذا اليوم أيضاأ فرصة ممتازة للحكومات وسائر  ل معيشة أصحاب ا يازات الص رية.وأساساأ لتوفري سب
 املصلحة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لرفع مستوى الوعي حول أمهية الشا  وتبادل املعارف والتجارب.

 
ومن شررررر ن اليوم الدويل للشرررررا  أن يضرررررمن اسرررررتمرارية ثقافة الشرررررا  القائمة منذ زمن بعيد وتعزيز مجيع جوا ب  -12

   منتجي الشا  واملستهلك    مجيع أحنا  العامل وسيدعم ا وار اجلار استدامتها. وسيشّكل هذا اليوم صلة الوصل ب
 بعنوان "الشا  والسكان واملوارد الطبيعية" من أجل التوصل إىل قطاع شا  أكثر استدامة.

 
ومن خالل تعزيز التتبع والشرررررررررفافية على النحو الذ  يطلبل املسرررررررررتهلكون، سررررررررريقوم اليوم الدويل للشرررررررررا  بتعزيز  -13
هتمام باجلوا ب األخالقية إل تا  الشا  وتسليط الضو  على أوجل القصور االجتماعية والبيئية احملتملة   إ تا  الشا  اال

و هيزه. وسيستند الرتويج للشا  بوجل عام من خالل اليوم الدويل للشا  إىل الفر  اجلديدة والتاريخ ال ين لكيفية إ تا  
 ".فوائد الشا  من ا قل إىل الفنجان للجميعجين الشا  واستهالكل، حتت شعار: "
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ية لقيم االقتصرررررررررادبالنسررررررررربة إىل اومن شررررررررر ن اليوم الدويل للشرررررررررا  أن يرفع من مسرررررررررتوى الوعي ب مهية الشرررررررررا   -14
 واالجتماعية والثقافية والبيئية ومبسررررامهات الشررررا    اجملتمعات الضررررعيفة لل اية واجملتمعات ال  تعاين الفقر املدقع وا عدام

 األمن ال ذائي وسو  الت ذية.
 

ل  -15 وأخرياأ، ينب ي لالحتفال باليوم الدويل للشرررررا    كل عام أن يعزز اجلهود العاملية واإلجرا ات اجلماعية للتوصرررررّ
 وا .س إىل قطاع شا  أكثر إ تاجية وأكثر استدامة وقدرة على الصمود لصاحل املنتج  واملستهلك  على حد  
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 المرفق ألف
 

 مشروع قرار المؤتمر
 اليوم الدولي للشاي

 
 إن المؤتمر،

 
 ألقل منواأ؛تعيش   عدد من البلدان ا الفقرية ال إىل أن الشا  يشّكل مصدر الرز  الرئيسي ملالي  األسر  إذ يشير

 ( و  ا د من أهداف التنمية املسررررررتدامة 2إىل أن إ تا  الشررررررا  و هيزه يسررررررامهان   مكافحة اجلوع )ا دف  وإذ يشييييير
من أهداف التنمية املستدامة( و   5من أهداف التنمية املستدامة( و  متك  النسا  )ا دف  1من الفقر املدقع )ا دف 

 من أهداف التنمية املستدامة(؛ 15االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية ال يّة )ا دف 
الشرررررا  يشرررررّكل مصررررردراأ رئيسرررررياأ للدخل ولعائدات الصرررررادرات   بعع البلدان األشرررررّد فقراأ وباعتباره قطاعاأ   ب نّ  وإذ يقرّ 

 صادياأ على وجل اتصو ؛تكثيف العمالة يوفّر فر  عمل   املناطق النائية واحملرومة اق
لنامية بوصررررررفل ن ال ذائي   البلدان االفقر وحتقيق األم ا د مناضررررررطالع الشررررررا  بدور هام   التنمية الريفية و  وإذ يؤّكد

 أحد أبرز احملاصيل ذات العائد النقد ؛
 يشرررررررررة املسرررررررررتدامة وسررررررررربل املع ة إىل توعية الرأ  العام ب مهية الشرررررررررا  بالنسررررررررربة إىل التنمية الريفيةبا اجة املاسرررررررررّ  وإذ يذّكر

 ؛2030م  سلسلة القيمة للشا  لتساهم   حتقيق خطة التنمية املستدامة لعا سوإىل حت
 دعوة اجلماعة ا كومية الدولية املختصرررررررررة بالشرررررررررا  إىل بذل املزيد من اجلهود لزيادة الطلب، وال سررررررررريما  يعيد تأكيدوإذ 

ا  سرررررررربياأ،  لة ملعاجلة اجلهود املبذو  ويدعم  الدول املنتجة حيث يسررررررررّجل  صرررررررريب الفرد من االسررررررررتهالمل معدالأ منخفضررررررررأ
 دان املستوردة التقليدية؛اافاو معدل االستهالمل للفرد   البل

هذا النوع من االحتفاالت أن يشررررررررجع اختاذ وتنفيذ إجرا ات مجاعية لتنفيذ األ شررررررررطة  ل من شرررررررر ن  أ  ثقته وإذ يضييييييي 
الداعمة إل تا  الشرررررا  واسرررررتهالكل على حنو مسرررررتدام، وأن يرفع كذلك مسرررررتوى الوعي ب مهية الشرررررا    مكافحة اجلوع 

 وسو  الت ذية والفقر؛
على أن تكاليف األ شرررطة الناشرررئة عن االحتفال باليوم الدويل للشرررا  سررريتم الوفا  سا من خالل املسرررامهات  ددّ وإذ يشييي

 الطوعية، مبا   ذلك من القطاع اتا ؛
من املدير العام إحالة هذا القرار إىل األم  العام لألمم املتحدة ب رو عرضرررررررررررررل على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يطلب 

 للشا . دولياأ من مايو/أيار من كّل سنة يوماأ  21يوم لتبحث   دور ا التالية إمكا ية إعالن 


