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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 اليوم الدولي للشاي
 (مشروع قرار)

 

 موجز

) من أمهية Camellia sinensisاقرتحت مجهورية الصـني الشـعبية ختصـيص يوم دويل للشـاي نظرًا ملا للشـاي ( 
للحد من الفقر وحتســــني ســــبل العيش واألمن الغذائي والتنمية الريفية بشــــكل عام، خاصــــة يف البلدان االســــتوائية األقّل 
منًوا. ويُعّد الشـــــاي ســـــبيل العيش الرئيســـــي ملاليني املزارعني من أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية وأســـــرهم. ويســـــاهم إنتاجه 

تدامة) وهدف القضــــــــــــــاء التام على اجلوع 1فقر املدقع (اهلدف واالجتار به يف احلد من ال  من أهداف التنمية املســــــــــــــ
ا الشـاي بتمكني املرأة (اهلدف  2(اهلدف  من أهداف التنمية املسـتدامة)  5من أهداف التنمية املسـتدامة). ويرتبط أيضـً

ير بالنســـبة إىل هاًما لعائدات التصـــد اليت تُعىن بعملية قطاف هذه الســـلعة وجتهيزها وتســـويقها. كما أنه يشـــكل مصـــدرًا
 بعض من أفقر البلدان إذ يساعدها على تغطية فواتري األغذية املستوردة اخلاصة هبا. 

 
 ):2018ديسمرب/كانون األول  7-3مقتطف من تقرير الدورة الستني بعد املائة للمجلس (

 
 أقّر [اجمللس] ما يلي: -19

 
االقرتاح املقدم من حكومة مجهورية الصــــني الشــــعبية، حســــبما أقرّته جلنة مشــــكالت الســــلع يف دورهتا الثانية  (ه)

 مايو/أيار من كل سنة. 21والسبعني، إلقامة "يوم دويل للشاي" حتتفل به منظومة األمم املتحدة يف 
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 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المؤتمر

قد يرغب املؤمتر يف املوافقة على مشروع القرار الوارد يف امللحق والطلب من املدير العام إحالته إىل األمني العام  
مايو/أيار من كل سنة  21لألمم املتحدة لكي تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا املقبلة، يف إمكانية إعالن 

 اليوم الدويل للشاي.

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي 
 السيد بوبكر بن بلحسن

 مدير
 شعبة التجارة واألسواق

 55385 06570 39+اهلاتف: 
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 الملحق
 2019القرار ../

 اليوم الدولي للشاي
 

 إن المؤتمر،
 

 إىل أن الشاي يشّكل مصدر الرزق الرئيسي ملاليني األسر الفقرية اليت تعيش يف عدد من البلدان األقل منواً؛ إذ يشير
 

من أهداف التنمية املستدامة) ويف احلد من  2إىل أن إنتاج الشاي وجتهيزه يسامهان يف مكافحة اجلوع (اهلدف وإذ يشير 
ويف  من أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة) 5دامة) ويف متكني املرأة (اهلدف من أهداف التنمية املســـــــــــــت 1الفقر املدقع (اهلدف 

 من أهداف التنمية املستدامة)؛ 15االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية الربيّة (اهلدف 
 

بأّن الشـــــاي يشـــــّكل مصـــــدراً رئيســـــياً للدخل ولعائدات الصـــــادرات يف بعض البلدان األشـــــّد فقراً وباعتباره قطاعاً   وإذ يقرّ 
 كثيف العمالة يوفّر فرص عمل يف املناطق النائية واحملرومة اقتصادياً على وجه اخلصوص؛

 
نامية بوصــــــفه ق األمن الغذائي يف البلدان الاضــــــطالع الشــــــاي بدور هام يف التنمية الريفية واحلد من الفقر وحتقي وإذ يؤّكد

 أحد أبرز احملاصيل ذات العائد النقدي؛
 

ة إىل توعية الرأي العام بأمهّية الشـــــاي بالنســـــبة إىل التنمية الريفية وســـــبل املعيشـــــة املســـــتدامة وإىل  وإذ يذّكر باحلاجة املاســـــّ
 ؛2030امة لعام حتسني سلسلة القيمة للشاي لتساهم يف حتقيق خطة التنمية املستد

 
دعوة اجلماعة احلكومية الدولية املختصــــة بالشــــاي إىل بذل املزيد من اجلهود لزيادة الطلب، وال ســــيما يف  وإذ يعيد تأكيد

ا نســبياً،  ملعاجلة اخنفاض  اجلهود املبذولة ويدعمالبلدان املنتجة حيث يســّجل نصــيب الفرد من االســتهالك معدالً منخفضــً
 د يف البلدان املستوردة التقليدية؛معدل االستهالك للفر 

 
يف أنه من شــأن هذا النوع من االحتفال أن يشــجع اختاذ وتنفيذ إجراءات مجاعية لتنفيذ األنشــطة الداعمة  وإذ يضــع ثقته

إلنتاج الشــــــاي واســــــتهالكه على حنو مســــــتدام، وأن يرفع كذلك مســــــتوى الوعي بأمهّية الشــــــاي يف مكافحة اجلوع وســــــوء 
 ر؛التغذية والفق

 
فاء هبا من سيتم الو ومشاركة املنظمة على أن تكاليف األنشطة الناشئة عن االحتفال باليوم الدويل للشاي  وإذ يشّدد

 خالل املسامهات الطوعية؛
 

من املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة بغرض عرضــــــــــــــه على اجلمعية العامة لألمم يطلب 
 مايو/أيار من كّل سنة يوماً دولياً للشاي. 21املتحدة لتبحث يف دورهتا التالية يف إمكانية إعالن يوم 
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