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 السلع مشكالت جلنة

 والسبعون اخلامسةالدورة 

 2022 متوز/يوليو 15-13روما، 

 جماعة احلكومية الدولية املختصة ابلشايتقرير الدورة الرابعة والعشرين لل
 

 املوجز
ا عقدت اجلماعة احلكومّية الدولّية  ة  ل ّّّّّّّّّّّّ دورهتا الرابعة والع ّّّّّّّّّّّر ن  لو ّّّّّّّّّّّائ   (احلكومية الدولية )اجلماعة املختصّّّّّّّّّّّّ

 وتناولت املسائ  التالية: ،2022فربا ر/شباط  23االفرتاضية يف 
 الوضع الراهن للسوق العاملية لل ا  واملسائ  الناشئة -1
 عدد حمدد من البلدان املنتجة واملستهلكة لل ا تطورات السوق يف و  -2
 على أ واق ال ا   19-مائدة مستد رة حول أتثريات جائحة كوفيدو  -3
 تقار ر مقدمة من رؤ اء جمموعات العم  املختلفةو  -4
 تقار ر عن األن طة املتصلة  الحتفال  ليوم الدويل لل ا و  -5

 
 اللجنة قبل من اختاذه املقرتح اإلجراء

 الرابعة والع ر ن للجماعة احلكومية الدولية املختصة  ل ا .إن اللجنة مدعوة إىل أت يد تقر ر الدورة 
 

 ميكن توجيه أ  ا تفسارات ب أن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة جلنة م كالت السلع
 شعبة األ واق والتجارة

 FAO-CCP@fao.orgالرب د اإللكرتوين: 
 52723 570 06 (39+) :اهلاتف
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 املسائل التنظيمية -أّوًل 
ُعقدت الدورة الرابعة والع ّّّرون للجماعة احلكومية الدولية املختصّّّة  ل ّّّا  )اجلماعة احلكومية الدولية( بصّّّورة  -1

يف  م ّجلوا م اركتهكانوا قد عضواا يف املنظمة   44مندو ا ميثلون  175وقد حضرها  .2022فربا ر/شباط  23افرتاضية يف 
 ركني على الرابط التّّّايل:وشّّّّّّّّّّّّّّّّّاركّّّت ع ّّّّّّّّّّّّّّّر منظمّّّات اري حكوميّّّة بصّّّّّّّّّّّّّّّفّّّة مراقّّّ . وترد القّّّائمّّّة  مل ّّّّّّّّّّّّّّّّّاالّّّدورة. 

trade/commodities/tea/teaigg24/ar-and-https://www.fao.org/markets/ 

العاملية واملخاوف والقيود  19-وقد انعقدت هذه الدورة بصّّّورة افرتاضّّّية ب ّّّك  ا ّّّتثنائة يف فّ  جائحة كوفيد -2
 النامجة عنها.  املتعلقة  لصحة و لسفر

دت اجلماعة احلكومية الدولية قُبي  بدء مداوالهتا أّن هذا االجتماع االفرتاضّّّّّّّّّّّّّّّة هو ةثابة دورة عاد ة ر ية وأكّ  -3
ايت على تطبيق الئحتها الداخلية وممار اهتا  لنسبة إىل جمر  اجلماعة احلكومية الدوليةواتفقت  .احلكومية الدولية للجماعة

واتفقت اجلماعة احلكومية  الدورة وتعليق أ  لوائح قد تتعارض مع انعقاد االجتماع بصّّّورة افرتاضّّّية ألاراض هذه الدورة.
 لة حس  املقتضى لضمان كفاءة جمرايت الدورة. الدولية أ ضاا على تطبيق أ  إجراءات خاصة أو أ الي  عم  معدّ 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس -ألف

 والسّّّّّّّّّّّّّّّيّّّّد ة،( رئيسّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملتحّّّّدة اململكّّّّة)  Sharon Hall السّّّّّّّّّّّّّّّيّّّّدةانتخبّّّّت اجلمّّّّاعّّّّة احلكوميّّّّة الّّّّدوليّّّّة  -4

K.N. Raghavan السيدو  ة،( انئباا أول للرئيسند)اهلRUAN Jianyun  ة( انئباا اثنياا للرئيسلصني)ا.  

 املؤقتاعتماد جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين  -ابء

واجلدول  CCP:TE 22/1 Rev.1اعتمدت اجلماعة احلكومية الدولية جدول األعمال املؤقت ضّّّّّّّّّّّّّّمن الوثيقة  -5
 . CCP:TE 22/INF.1الزمين املؤقت ضمن الوثيقة 

 البيان الفتتاحي للمدير العام -جيم

 . اجلماعة احلكومية الدولية أمامبياانا  الدكتور شو دونيو، املد ر العام ألقى -6

 التطورات املتعلقة ابألسواق واملسائل الناشئة  -انيً اث

 حالة األسواق العاملية الراهنة واملسائل الناشئة -ألف

الناشئة  لنسبة إىل ال ا   ال تناد  سائ وامل العامليةا تعرضت اجلماعة احلكومية الدولية احلالة الراهنة لأل واق  -7
 . CCP:TE 22/CRS 2و CCP:TE 22/CRS 1إىل الوثيقتني 

 2020 وأشّّّّّّارت اجلماعة احلكومية الدولية إىل أّن اإلنتامل العاملة لل ّّّّّّا  قد شّّّّّّهد ةايدة هام ّّّّّّية خالل  ّّّّّّنة -8
 واألحوال املناخية اري املؤاتية. 19-مليون طّن بفع  القيود املفروضة الحتواء انت ار جائحة كوفيد 6.29حيث وص  إىل 

 نبعدما انتعش اإلنتامل يف بعض من البلدان الرئيسية املنتجة ويف فّ  حتسّ  2021ل ا  خالل  نة لواتسع اإلنتامل العاملة 
مقارنة  2020  ّّّنةيف املائة يف  1.07ال ّّّا  بنسّّّبة  ا ّّّتهال ا على املسّّّتول العاملة، فقد ارتفع أمّ  الفرص يف األ ّّّواق.

 املاضية.  مر السنني الع رمتاشياا مع النمو املسج  على  2021وارتفع ب ك  إضايف خالل  نة  2019 بسنة

https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/tea/teaigg24/ar/
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مليون طّن  1.74وصّّلت إىل  ورام اةدايد ال ّّحنات من كينيا، تراجعت الكميات العاملية املخصّّصّّة للتصّّد ر حيث -9
بفع  اخنفاض كميات التسّّّليم من  ّّّر  النكا )اثين أكرب مصّّّّدر لل ّّّا  األ ّّّود( والصّّّني واهلند. ومع  ل ،  2020يف عام 

 كا. يف متو   فواتري ا ترياد األاذ ة لدل البلدان املصدرة لل ا  على ارار كينيا و ر  الن تصد ر ال ا   امهت عائدات
ا أنه  احلكومية الدولية قد الحظت اجلماعةو  -10 بفع  توفر  2019و 2018 ةبعد الرتاجع املسّّّّّّّّّّّّّّّج  يف عامأ ضّّّّّّّّّّّّّّّا

 ادوالرا  2.52يف املائة( وصّوالا إىل  4.2كميات أكرب، ارتفع مؤشّر منظمة األاذ ة والزراعة أل ّعار ال ّا  املرّك  )بنسّبة 
، اخنفضّّّت 2021ويف عام  مدعوماا   ّّّتهال  داخلة كبري عّوض عن تراجع اال ّّّتهال  ا ارجة. 2020يف عام  اأمر كيا 

 للكيلوارام الواحد بسب  أتثر الصادرات  مل اك  اللوجستية النامجة عن اجلائحة اأمر كيا  ادوالرا  2.44أ عار ال ا  إىل 
،  ّجلت أ عار ال ا   ألرقام احلقيقية العقد املاضة مرّ  وعلى ارتفاع الكميات اجلار  تسليمها يف األ واق العاملية.مع 

لذا من الضّّّّّّّّّّرور  ا ا   تراجعاا اثبتاا ما أدل إىل بروة مناخ اقتصّّّّّّّّّّاد  حاف   لتحدايت  لنسّّّّّّّّّّبة إىل صّّّّّّّّّّ ار املنتجني.
 إجراءات منسقة وصوالا إىل إر اء تواةن حمسن ودائم بني العرض والطل . 

ت اجلماعة -11 احلكومات وأصّّّّّّحاح املصّّّّّّلحة ااخر ن على مواصّّّّّّلة حتسّّّّّّني توقيت  لدوليةاحلكومية ا وقد حضّّّّّّّ
ةا جيع  البياانت واملعلومات متاحة و ّّّهلة واأل ّّّعار،  خزوانتوجودة البياانت املتعلقة  إلنتامل واال ّّّتهال  والتجارة وامل

 املنال للجمهور بوترية منتظمة.
لكلفة "احلقيقية" ب ّّأن امن أج  توعية املسّّتهلكني  صّّالواالتالضّّوء على أمهية ةايدة التعليم  ماعةطت اجلو ّّلّ  -12

إلنتامل ال ا  املستدام. وب ية حتقيق اال تدامة االقتصاد ة واالجتماعية والبيئية،  لزم التعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة يف 
  لسلة القيمة. وجرل ت جيع احلوار بني أصحاح املصلحة املتعدد ن.

لالنتفاع  توعية املسّّتهلكني. واقرتحت كندا وضّّع منصّّة رمة إىل بوضّّع م ّّروع  ويف هذا الصّّدد، نوقش اقرتا  -13
 الذ  تتناولونه ال ّّّّّّا  كلفة  جي  أن تبلغ كم: "بعبارة أخرلعن القيمة احلقيقية لل ّّّّّّا ،  املسّّّّّّتهلكني إبالغتتوىل  احلر

 من أج  ضمان اال تدامة".
 التطورات يف أسواق بلدان خمتارة -ابء

نكا ينيا و ّّّّّّّّّّّّّّّر  الكندا والصّّّّّّّّّّّّّّّني واهلند وك  ها ك  مناحلكومية الدولية على العروض اليت قّدمأثنت اجلماعة  -14
واليت تضمنت تفاصي  عن املستجدات يف األ واق على املستول القطر ، إضافة إىل معلومات عن أثر واململكة املتحدة 

  على قطاع ال ا  واالجتاهات الناشئة والتحدايت ما بعد اجلائحة. 19-كوفيد

وأبرةت اجلماعة احلكومية الدولية احلاجة إىل مواصّّّّلة دعم ال ّّّّا  وت ّّّّجيع ا ّّّّتهالكه من خالل تعز ز التوعية  -15
املنافع الصّّّّّّّّحية لل ّّّّّّّّا ، فضّّّّّّّّالا عن أمهية االبتكار يف املنتجات والتعاون مع  ّّّّّّّّأن على مسّّّّّّّّتول العا  ببقاعدة األدلة 

 قطاعات امل رو ت األخرل والتنو ع من أج  ا تقطاح شرائح جد دة من املستهلكني، ةا فيهم ال باح. 

اتيجيات املستقبلية والسيا ات امل جعة املنا بة وأشارت اجلماعة احلكومية الدولية إىل ضرورة البحث يف اال رت  -16
 ّّّّّّّّّّال ّّّّّّّّّّ  قيمة مسّّّّّّّّّّتدامة وت ري املناخ وارتفاع تكاليف اإلنتامل واخنفاض ملواجهة التحدايت املاثلة أمام قطاع ال ّّّّّّّّّّا  )

 األ عار الدولية لل ا (. 
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 وعّّدم الزايدة يفتّّامل املتزا ّّد اإلن عّّدم التكّّافؤ بنيالتحّّد  املتمثّّ  يف احلكوميّّة الّّدوليّّة وانق ّّّّّّّّّّّّّّّّت اجلمّّاعّّة  -17
غ مدونة أن تصّّّّا  احلكومية الدولية اال ّّّّتهال  وضّّّّرورة حتسّّّّني جودة ال ّّّّا  من أج  االرتقاء بقيمته. واقرتحت اجلماعة

 ذه املسألة.بو ع اهلند ت كي  فر ق مهام لتويل هو  لو  من قب  القطاع ملعاجلة حتدايت اإلنتامل الزائد. 

 على العرض والطلب العوامل اليت تؤثر -اثلثًا
 على أسواق الشاي 19-مائدة مستديرة حول أتثريات جائحة كوفيد -ألف

االجتاهات الناشّّّّّّئة يف و على أ ّّّّّّواق ال ّّّّّّا   19-امل ّّّّّّاركني أفكاراا حول أتثريات كوفيدا رباء  من ةعرض أربع -18
اجلماعة . والحظت CCP:TE 22/CRS 3الوثيقة  ال ّّّّّّّّّّّتناد إىل  أعقاح هذه اجلائحة. وتلت  ل  مناق ّّّّّّّّّّّة مفتوحة

أتثريات  كانت هلاحتواء اجلائحة  الوالتدابري اليت ا ذهتا احلكومات حول العا   19-كوفيد  جائحة أناحلكومية الدولية 
االختالالت اليت ر املزارعون أصحاح احلياةات الص رية  لباا جرّاء كبرية على ك  من عرض ال ا  والطل  عليه. وقد أتثّ 

. وقد أفضت اجلائحة إىل تبين احللول الرقمية على نطاق وا ع، والنواتجمن حيث املدخالت  اتداد ال   اإلم شهدهتا
على اإلنرتنت  يةدورات التثقيفالاليت تراوحت بني املزادات العلنية على ال ّّّّّّا   لو ّّّّّّائ  االفرتاضّّّّّّية وةايدة اإلقبال على و 

 ب أن ال ا . 
ا لأكثر   تواهلكني أبن املسّّّّّتاجلماعة احلكومية الدولية  أقّرتو  -19  ّّّّّؤون الصّّّّّحة أثناء اجلائحة. وقد ا ّّّّّتفاد إدراكا

االجتاه  ا، وقد لوحظ هذتزا دامل الطل من خالل  الداخلةارتفاع اال ّّّتهال  من الوعة و  يف تزا دال هذا قطاع ال ّّّا  من
لدل األجيال ال ّّّّّّّابة على وجه ا صّّّّّّّوص. ومن شّّّّّّّأن الت يري يف  ّّّّّّّلو  املسّّّّّّّتهل  وعاداته توفري فرص جد دة لقطاع 

ةكان أن ُُيافظ القطاع على هذا الزخم عرب  األمهيةعلى أنه  ّّّّّّّّّّّّّّّيكون من اجلماعة احلكومية الدولية ال ّّّّّّّّّّّّّّّا . واتفقت 
اجلماعة احلكومية الدولية حيث مسّّّّّامهته يف الصّّّّّحة والرفاه. و ّّّّّّلمت  اال ّّّّّتثمار يف تعز ز الصّّّّّورة اإلجيابية لل ّّّّّا  من

الفئات  من خمتلفبضّّّّرورة ا ّّّّتكمال اجلهود العامة للرتو ج   ّّّّرتاتيجيات جد دة للتسّّّّو ق، من أج  بلوغ املسّّّّتهلكني 
 السكانية والعمر ة. 

 اإلجراءات احلكومية الدولية -رابًعا
 العمل جمموعاتالتقارير املقدمة من جانب رؤساء  -ألف

 العم  جمموعاتيف إطار التحضري للدورة الرابعة والع ر ن للجماعة احلكومية الدولية املختصة  ل ا ، التأمت  -20
عمّّ  دعّّداد تقر ر موجز  بنّي  جمموعّّةامج عمّّ  كّّ  منهّّا. وقّّام رئي  كّّ  ملنّّاق ّّّّّّّّّّّّّّّّة التقّّدم ا رة يف تنفيّّذ بر  لفّّةتاملخ

 مضمون مداوالهتا.
 تقرير جمموعة العمل املعنيّة ابملستوايت القصوى للمخلفات -1

اجتماعها  انعقاد منذ ذ  أحرةوقد انق ّّّّّّّّت جمموعة العم  املعنّية  ملسّّّّّّّّتوايت القصّّّّّّّّول للمخلفات التقدم ال -21
من خالل عرض ، جمموعة العم  أحاطت كما لتحدايت النامجة عن اجلائحة يف تنفيذ برانمج العم .   وأقرت ،األخري

التجارة الدولية لل ّّّّّّّّّّّا . وقد جرل اعتماد التقر ر الذ  أعده  يفاملسّّّّّّّّّّّتوايت القصّّّّّّّّّّّول للمخلفات  ثرأب ،قدمته األمانة
ما  تعلق بتوليد يف على مواصّّّّّّّّلة تنفيذ خطة العم ، وال  ّّّّّّّّيما احلكومية الدولية  ماعةالرئيسّّّّّّّّان امل ّّّّّّّّاركان، ووافقت اجل

  ضافة إىل  ل ، مت التوص  إىل اتفاق ب أن ما  لة:إلالبياانت من أج  تثبيت املستوايت القصول للمخلفات. و 



CCP 22/9 (CCP:TE 22/Report) 5 

 

 أج   اتصّّّّاالت مع املد ر ة العامة للتجارة التابعة للمفوضّّّّية األوروبية منلدولية احلكومية ا ماعةاجل عقد ّّّّوف ت
ملسّّتوايت القصّّول للمخلفات، كجزء ب ّّأن ااالحتاد األورويب  لوائحمعاجلة القضّّااي الناشّّئة عن وترية الت يري يف 

 وقد جرل لفت انتباهمن جهودها الرامية إىل التوعية ب ّّّّّّأن عملها واإل ّّّّّّهام يف بناء جتارة مسّّّّّّتدامة لل ّّّّّّا . 
لتابعة ملنظمة التجارة العاملية  ّّّّّّتعقد دورة مواضّّّّّّيعية يف أن جلنة تدابري الصّّّّّّحة والصّّّّّّحة النباتية ا إىل األعضّّّّّّاء

املستوايت القصول للمخلفات. وقد تكون لنتائج   لنسبة إىل ةلتجار ل يسري ةب أن النهج الت 2022مارس/آ ار 
 هذا االجتماع آاثر ملمو ة على أن طة جمموعة العم  وأهدافها.

 
  لتقدمي درا ّّّّّّّّة أعدها معهد  2022عقد ندوة عرب اإلنرتنت يف هنا ة مارس/آ ار  احلكومية الدولية اجلماعةوتعتزم

Max-Planck   ب ّّّّّّأن مصّّّّّّادر التلُو  ألن ثراكيُنون يف نظم  اجلماعة احلكومية الدوليةلألرصّّّّّّاد اجلو ة لصّّّّّّا
 إنتامل ال ا .

 
 ىل تبادل املعلومات  ات الصلة ويف ضوء فهور حاالت متكررة من مقاومة اافات، فإن البلدان املنتجة مدعوة إ

احلكومية  اجلماعةالذ   ّّّّّّّّّّيتوىل جتميع مسّّّّّّّّّّامهات  Katsuyuki Yoshidaحول محا ة النبااتت مع السّّّّّّّّّّيد 
  رفعوا البياانت ةوجبه. كة . وجير  حالياا توفري نسق حمدد لألعضاء  الدولية

 
 ّّّّّّّّّّّ إىل االجتماع امل ّّّّّّّّّّّرت  بني منظمة األاذ ة والزراعة ومنظمة  لرتفعه اطلبا  ة احلكومية الدوليةوف تعد اجلماعو

، حيث توجد Propiconazoleو L-Cyhalotroinالصّّّّّّّّّحة العاملية ب ّّّّّّّّّأن خملفات مبيدات اافات ب ّّّّّّّّّأن 
 .  يف ال ا ماحدود قصول ملخلفاهت من أج  تعيني جتارح ميدانية كافية لدل البلدان املنتجة

 
  األعضّّّّّّّّّاء عن توليد البياانت وتقدميها إىل جهات االتصّّّّّّّّّال الوطنية للد ّّّّّّّّّتور و ّّّّّّّّّيجر  تبادل املعلومات مع

و ّّّّّّّّّيتم حتد ث قائمة األولوايت فلول منتصّّّّّّّّّف شّّّّّّّّّهر ما و/أاير، ما  تيح  ال ذائة/اجلهات التنظيمية الوطنية.
 .ا لتقدمي التعقيباتلألعضاء وقتا كافيا 

 
 مث  الفولبيت/الفثاليميد والرتمييسّّيوم، اليت قد ال تن ّّأ و لنظر إىل ال ّّواا  الناشّّئة املرتبطة بك ّّف املخلفات ،

درا ّّّات هادفة ترمة إىل حتد د مصّّّادر  فيث جتر  قرت  تو ّّّيع وال ة جمموعة العم بيدات،  ُ املعن ا ّّّتخدام 
 تعيني احلدود القصول.من أج  توليد بياانت عن حاالت احلدُو و عمليات الك ف هذه 

 
 العمل املعنيّة بتجارة الشاي وجودتهجمموعة  -2

حالياا من قب  البلدان  ةتسّّّّّّّّّّّلم جمموعة العم  املعنّية بتجارة ال ّّّّّّّّّّّا  وجودته بقيمة وضّّّّّّّّّّّع خر طة  لتقدم ا ر  -22
تنفيذ هذا  رللمنظمة الدولية لتوحيد املقا ي  )أ زو( كمقياس مرجعة، وتطل  أن  سّّّّّّّّتم 3720املعيار  اعتبار حنواملنتجة 

إىل  ل ، وافقت جمموعة العم  على خطة العم   ضّّّّّّّّّّّّّّّافةإلو معيار عاملة.  حتد د أج  تتبع التقدم حنوالتحلي  من 
  التالية:

 
  املعيارISO 3720 -  سّّّّّّلو   اتية التنظيم:  ّّّّّّيقوم األعضّّّّّّاء املمتثلون بتقا ّّّّّّم بياانت ب ّّّّّّأن للمدونة قواعد

 الدولية لتوحيد املقا ي . خر ن ومع اللجنة الفنية للمنظمة ااعضاء األمعا ريهم مع 
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 األعضاء. يف ما بني: اقرتا  إن اء قاعدة بياانت  لنتائج ليتم تقا ها كافةا   ومجع املؤلفات املوجودة 
 

  :ن ّّّاط مضّّّادات األكسّّّدة، وتعز ز املناعة،  املفيدة للصّّّحة األ ّّّودال ّّّا   خصّّّائ وصّّّيااة خارطة طر ق(
كأداة تسو ق   د دهاوحت نسيقهاالقل  واألوعية الدمو ة، واري  ل ( لت والوقا ة من السرطان، والوقا ة من أمراض

 للرتو ج لل ا  األ ود.
 

  وتسّّّّّّخري أوجه الت ةر بني جمموعة العم  وجلنة ال ّّّّّّا  التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقا ي : وافقت رئيسّّّّّّة
 بادل املعلومات والتعاون مع األعضاء.اللجنة الفرعية لل ا  التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقا ي  على ت

 
  واقرتا  ترتي  ورشّّّّّّة عم  بني األعضّّّّّّاء املمتثلني للمعيارISO 3720  واألعضّّّّّّاء اري املمتثلني له. و لزم إجراء

اللجنة الفرعية الفنية لل ّّّّا  التابعة  ةتقييم تفصّّّّيلة للجدول من أج  عقد حلقة العم . و نتظر الرد من رئيسّّّّ
 للمنظمة الدولية لتوحيد املقا ي .

 
  مجعيات/جمموعات جتار ال ّّّّّّّّّّّّّّّا  وال ّّّّّّّّّّّّّّّروع يف برانمج عملة مع حكومات البلدان املسّّّّّّّّّّّّّّّتهلكة وكذل  مع

 .ISO 3720ّ من أج  الت جيع على شراء أنواع ال ا  املمتثلة لومستهلكيه 
 

  لزراعة والصندوق امل رت  للسلع األ ا ية ب أن مصادر التمو   للحصول على الت اور مع منظمة األاذ ة واو
واختبّّارات الكفّّاءة، وحلقّّات العمّّ   ،وحتليّّ  األداء بني املخترباتمسّّّّّّّّّّّّّّّّاعّّدة مّّاليّّة جلمع البيّّاانت، والتقييم، 

  .الفنية، وما إىل  ل 
 

 ISO 11287 -  ّّّّّجع مجيع األعضّّّّّاء على اإلبالغ عن التقدم ا رة يف سّّّّّلو   اتية التنظيم:  ُ للمدونة قواعد 
 إن وجدت. صادفوها،وإطالع أحدهم ااخر على الصعو ت العملية اليت  ،التنفيذجمال 

 
  ل ّّّّّّا . ويف هذا الصّّّّّّدد، تقرت  لقيمة الوهنا  حاجة إىل حتد د معيار عاملة موحد لال ّّّّّّتدامة  نظم  ّّّّّّلسّّّّّّلة

 رانمج األمم املتحدة للبيئة.جمموعة العم  احلصول على مساعدة من ب
 

 جمموعة العمل املعنيّة ابلشاي العضوي -3
 2019 ونيو/حز ران  22و 21  ومة اجلماعة احلكومية الدوليةيف أعقاح االجتماع ما بني الدورات الذ  عقدته  -23

زمام مبادرة مجع املعلومات من البلدان بيف  ّّّوت ّّّة، رو ّّّيا، أخذ جمل  ال ّّّا  يف اهلند ورابطة فُو ال ّّّا  )توكال ( 
للدلي   يةولاأل املسّّودةلى األمانة ُعرضّّت عةراعة ال ّّا  العضّّو  وجتهيزه وتسّّو قه. و  عنامل ّّاركة كافة ب ية إعداد دلي  

ا الرئيسّّية هلذ املواضّّيعوتتمث   صّّي ته النهائية  ال ّّتعانة أبحدُ املدخالت وآخر املسّّتجدات.با وضّّعه الذ  جير  حاليا 
  الدلي  يف ما  لة:

 
 قع، والزراعة، واإلنتامل، والتجهيز/التصّّّّنيع ن  مث  اختيار املو ممار ّّّّات ةراعة ال ّّّّا  العضّّّّو  اليت ت ّّّّم  جوا

 والتسو ق.
 

 . واالقتصادايت املقارنة إلنتامل ال ا  العضو  والتقليد 
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 عته، من املهم االرتقاء وحىت إ ا   تسّّّّّج  ةايدة ملحوفة يف عدد منتجة ال ّّّّا  العضّّّّو  أو يف مسّّّّاحات ةرا
 جبودة إنتامل ال ا  العضو  وبكميته لتلبية الطل  العاملة عليه.

 
 وتضمنت نتائج جمموعة العم  وأن طتها ا اصة بك  بلد، ما  لة:  -24
 

  ( واهلند )معهد فُو ال ّّّا ( فواثا عن جودة أنواع السّّّماد العضّّّو  أجرت  ّّّر  النكا )معهد فُو ال ّّّا
 ا تخدام النيرتوجني. وا تهّلت الصني م روعاا فثياا لرصد ت ري الرتبة يف بساتني ال ا  العضو . وكفاءة

 
  إلنتامل ال ّّّّّّا  اإل كولوجة املنخفض الكربون، يف حني أطلقت اليا ن ا ّّّّّّرتاتيجيةا  مواصّّّّّّفةووضّّّّّّعت الصّّّّّّني

(. MeaDRIلصمود بوا طة االبتكار )تدابري حتقيق نزع الكربون والقدرة على ا للنظم ال ذائية املستدامة بعنوان:
 ّّّّّّّّّلسّّّّّّّّّلة من املبادرات إلنتامل ال ّّّّّّّّّا  العضّّّّّّّّّو ، ةا   ّّّّّّّّّم  تطو ر األصّّّّّّّّّناف،  أُطلقتكوراي،   مجهور ة ويف

 والتكنولوجيا الرقمية، والقوانني، وبرانمج تعليمة.
 

على حتقيق التناام يف عملية إصّّّدار شّّّهادات ال ّّّا  العضّّّو   عملها تركيزوتعتزم جمموعة العم  يف املسّّّتقب   -25
وتو ّّيع شّّبكة تسّّو قه. وجيوة لألعضّّاء إن ّّاء قطع أرض أو جية من أج  املصّّادقة على املمار ّّات الزراعية اجليدة يف 

، األمر الذ  بو ّّّّّّّعه أن  عزة إنتامل (اانف الذكرالتعليمات اإلدار ة ةراعة ال ّّّّّّّا  العضّّّّّّّو  وحتسّّّّّّّينها )متاحة يف دلي  
 ال ا  العضو .

 جمموعة العمل املعنية بتغري املناخ -4
تعكف جمموعّّّة العمّّّ  املعنيّّّة بت ري املنّّّاخ على تعز ز قّّّاعّّّدة األدلّّّة املتعلقّّّة  اثر ت ري املنّّّاخ على إنتّّّامل  -26

ال ّّّّّّا . وعلى وجه ا صّّّّّّوص، أجرل أعضّّّّّّاء جمموعة العم  حتليالت لالجتاهات  ال ّّّّّّتناد إىل مجلة  من النما مل 
إىل  ل ،  ّّّّاهم أعضّّّّاء جمموعة العم  يف ن ّّّّّر اإلحصّّّّائية لتحد د أثر ت ري املناخ على إنتامل ال ّّّّا . و إلضّّّّافة 

 للتكراراملعلومات العلمية عن أفضّّّّ  املمار ّّّّات للتخفيف من وطأة ت ري املناخ والتكيف معه، وهة ممار ّّّّات قابلة 
 يف  ياقات/بلدان خمتلفة.

 
 وقد تضمنت نتائج جمموعة العم  وأن طتها ا اصة بك  بلد ما  لة: -27
 

 التكيف، مث  تقنيات مجع مياه األمطار يف مزارع ال ّّّّّّّّّّا  والر   لتنقيط والر   يف اهلند، أثبتت ا ّّّّّّّّّّرتاتيجيات
برامج  مزارع خمتلفة لل ّّّّّّا  يف اهلندالتخصّّّّّّيل، فعاليتها. و إلضّّّّّّافة إىل  ل ، نّفذ صّّّّّّ ار مزارعة ال ّّّّّّا  يف 

 .معه توعية ب أن ت ري املناخ وآاثره والتدابري املتخذة للتكيف
 

 ال ّّّّا  وتطورها  نبتاتأو  علىالصّّّّني، ركّزت م ّّّّار ع خمتلفة على كيفية ومسّّّّببات أتثري الظروف املناخية  ويف
التعاون و   ّّّّّّّّّّّّّّّروع منظمة األاذ ة والزراعة للتعاون بني بلدان اجلنوحاالل ال ّّّّّّّّّّّّّّّا  وجودته. و هدف معلى و 

يف  لسلة قيمة ال ا  يف كينيا"، الذ  التعاون الثالثة  -بعنوان "ال ا  املنخفض الكربون حول العا   الثالثة
برعا ة الصّّّّّّّّّّّّّني وأملانيا، إىل تو ّّّّّّّّّّّّّيع نطاق التكنولوجيات املنخفضّّّّّّّّّّّّّة الكربون يف كينيا من أج   املنظمة أعّدته

 مكافحة ت ري املناخ حتقيقاا ال تدامة قطاع ال ا .
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 دالت هطول األمطار يف مناطق ويف  ر  النكا، أفهر حتلي  البياانت أن ارتفاع درجات احلرارة والتفاوت يف مع
معهد فُو و ركز  .2013منذ عام ب ّّّّّك  مسّّّّّتمر إلنتامل الوطين لل ّّّّّا  اةراعة ال ّّّّّا  قد أفضّّّّّيا إىل تراجع 

على تطو ر أنواع حمسّّّّّّّنة من ال ّّّّّّّا  ميكن تكييفها مع تفاوت أحوال املناخ والرتبة يف  ال ّّّّّّّا  يف  ّّّّّّّر  النكا
 خمتلف املناطق الزراعية اإل كولوجية.

 
  يف ةراعةويف كينيا، ك ّّّّّّّّّّّّّّّفت التحليالت اليت أجر ت مؤخراا لبياانت األرصّّّّّّّّّّّّّّّاد اجلو ة وما  قابلها من إنتاجية 

 ال ا  عن وجود ارتباط إجيايب هام بني املت رّيات على صعيد ت ري املناخ وبني إنتامل ال ا .
 

 جمموعة العمل املعنيّة بتحليل أسواق الشاي العامليّة والرتويج هلا -5
ت جمموعة العم  املعنّية بتحلي  أ ّّّواق ال ّّّا  العاملّية والرتو ج هلا  لبحث يف حالة السّّّوق الدولية لل ّّّا  قام -28

ا عن أتثري جائحة . وقدمت األمانة عرضّّّّّّّّا جتارتهددة لتخطة العقبات يف إنتامل ال ّّّّّّّّا  وا ّّّّّّّّتهالكه و حمتدابري  توصّّّّّّّّاا
واالجتاهات الناشّّئة يف أ ّّواق ال ّّا  العاملية. وا ّّتعرضّّت جمموعة العم  بعض االجتاهات الرئيسّّية وأعربت  19-كوفيد

  عن التوصيات التالية:
 

 اقتصّّّاد ة صّّّعبة للمنتجني، وال  األمر الذ  أنتج بيئة امنخفضّّّة نسّّّبيا  كانت   ّّّعار الدولية لل ّّّا أللوحظ أن ا
لدان املنتجة على تعز ز اال تهال  ا لة وتعز ز التواةن بني اإلنتامل  جع الب يما أصحاح احلياةات الص رية. وتُ 

 أب  ت جيع. ، مربر اقتصاد أ  ال ا  من دون  ملواال تهال . و  ُيظ تو يع نطاق مساحات إنتا 
 

  وأعربت البلدان املنتجة لل ّّّّّّّّّّّّّّّا  عن قلقها إةاء االرتفاع املطرد يف تكلفة اإلنتامل، ةا يف  ل  تكاليف الطاقة
والعم ، اليت   تقابلها يف الوقت عينه ةايدة يف أ ّّّّّعار ال ّّّّّا . ونتيجة لذل ، أبلغ بعض األعضّّّّّاء يف جمموعة 

بدفع إنتامل ال ا  إىل مناطق أخرل. ويف  ،اتنيمث  ةراعة البس ،العم  عن حاالت تسببت فيها أن طة منافسة
اعتماد التكنولوجيا كا ّّرتاتيجيات للتصّّد  على املنتجون على ا ّّتخدام وفورات احلجم و  تك حاالت أخرل، ا

  .لض وط املتصلة  لسعر مقاب  الكلفةتنامة ال
 

  والحظ عدد من األعضّّّّّّّّّاء يف جمموعة العم  أن املسّّّّّّّّّتهلكني  طالبون على حنو متزا د ةنتجات لل ّّّّّّّّّا  أكثر
االجتاهات الرئيسّّّّّّية يف ا ّّّّّّتهال   وتدورالع ّّّّّّبية آخذة يف االةدايد.  ثلها امل ّّّّّّرو تاليت متتنوعا وأن املنافسّّّّّّة 

تدابري حمددة ت جمموعة العم  ناعة". وأوجز ال ا  حول مواضيع "الصحة والعافية"، و"احلد من اإلجهاد"، و"امل
أن ّّّّطة الرتو ج العامة وتعز ز التعاون  تو ّّّّيع تل  التدابري للرتو ج ال ّّّّتهال  ال ّّّّا  على املدل البعيد. و لت

  .، والسياحة، وما إىل  ل ألاذ ة، وقطاع اةمع قطاعات أخرل مث  النب، وقطاع الصح
 

  هذه اجلائحة، كارتفاع مبيعات ال ا   فهرت خاللوالحظت جمموعة العم  أن بعض االجتاهات امل جعة اليت
عرب اإلنرتنت، وارتفاع الطل  على أنواع متخصّّّّّصّّّّّة من ال ّّّّّا ، واملوقف اإلجيايب من ا ّّّّّتهال  ال ّّّّّا ، من 

املوقع اإللكرتوين  املعلومات يف زايدة كميةاملرجح أن تسّّّّّّّّّّّّّتمر. وأوصّّّّّّّّّّّّّة أبن تتعاون جمموعة العم  مع األمانة ل
أبدلة علمية متينة.  مدعومةا  ،املنافع الصّّّّّّّّّحية لل ّّّّّّّّّا  ب ّّّّّّّّّأن ،للجماعة احلكومية الدولية املختصّّّّّّّّّة  ل ّّّّّّّّّا 

غ املستهلكني جبميع اجلوان  تبلّ  تثقيفيةو إلضافة إىل  ل ، ميكن اال تعانة  ملوقع اإللكرتوين ألج  توفري مواد 
  تهال  ال ا  وإنتاجه. ات الصلة املرتبطة  
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 جمموعة العمل املعنية أبصحاب احليازات الصغرية -6
املطلوح تنفيذها على الصّّّّّّّّّعيد العاملة من أج  التصّّّّّّّّّد  للتحدايت اليت  اإلجراءات العم  جمموعةانق ّّّّّّّّّت  -29

امل ّّّّّار   موعة العم   الرئي  وقد مت  ل   ال ّّّّّتعانة بعرض قّدمه .أصّّّّّحاح حياةات ال ّّّّّا  الصّّّّّ رية واجهها قطاع 
جمموعة العم  املعنية دور  ومت البحث يف .CCP:TE 22/CRS 3و CCP:TE 22/CRS 2الوثيقتني  ال ّّّّّّّّّّّّّّّتناد إىل 

 صحاح حياةات ال ا  الص رية )االحتاد(. الدويل ألحتاد ت كي  االيف  ياق  ،أبصحاح احلياةات الص رية
و ّّوف  نفذ م ّّروع وضّّع دلي  املمار ّّات اجليدة ألصّّحاح احلياةات الصّّ رية من قب  االحتاد، و ّّوف  قدم  -30

كندا. وقد اقرتحت    لتعاون معبتجميع هذه الوثيقة الصّّّّّّّّّّّّّّّني . و ّّّّّّّّّّّّّّّتقوم اجلماعة احلكومية الدوليةتقر راا عن النتائج إىل 
ا أن تضّّّّّّطلع ا جمموعة العم  بحُو ال ّّّّّّواق   ّّّّّّم  اجتاهات اال ّّّّّّتهال  و ملنظمة ةهمة إعداد تقر ر عن حتلي  األأ ضّّّّّّا

 ّّّّّواء. ومت االتفاق على ضّّّّّرورة وضّّّّّع خطة عم  لقطاع ال ّّّّّا  تتناول حد  أل ّّّّّواق املتقدمة والناشّّّّّئة علىا اصّّّّّة  
ونظراا  .كافةعات العم   االحتياجات من "احلق  إىل الفنجان" على حنو  ضمن التكام  بني املخرجات الصادرة عن جممو 

ر تنسّّّيق أن ّّّطة أن تيسّّّّ  احلكومية الدولية ت الناشّّّئة اليت   ّّّهدها القطاع، طلبت جمموعة العم  من اجلماعةإىل االجتاها
لل ّّّّّّّا  يف أحناء العا . ومن شّّّّّّّأن هذا النوع من الرتو ج أن  سّّّّّّّتهو  اجلي  اجلد د وأن  تضّّّّّّّمن قصّّّّّّّ  العام الرتو ج 

 ا   م  أصحاح احلياةات الص رية.ة  لسلة اإلمداد أب رها،

و عتمد أداء القطاع أب ّّّّّّّّّّّّّّّره على التعاون بني أحدهم ااخر وتعتمد النتائج/النواتج اإلجيابية بقوة على التعاون  -31
 .اجلماعة

 اليوم الدويل للشاي -خامًسا
األن ّّّّّّّّّّّّّّّطة والفعاليات اليت  درت منظمة األاذ ة والزراعة إىل على اجلماعة احلكومية الدولية األمانة  أطلعت -32

 .2021و 2020اليوم الدويل لل ا  يف عامة إلحياء تنظيمها 
عن تقد رها للحوار ب ّّّّّّأن ال ّّّّّّا  والقهوة الذ  نُّظم كجزء من االحتفاالت اجلماعة احلكومية الدولية وأعربت  -33

 .2021أكتوبر/ت ر ن األول  15اجلمعة  وم  ،العام للمنظمةبناءا على طل  املد ر  بيوم األاذ ة العاملة،
 .2021و 2020امة أبل ت ك  من كندا والصني واهلند عن أن طتها ب أن االحتفال  ليوم الدويل لل ا  يف ع -34

 األخرى األنشطة يف املنظمات -سادًسا
، ةا يف  ل  تطور مصّّّّّّّادر تهاأن ّّّّّّّطو  للجنةوال ة ا الدولية لل ّّّّّّّا  معلومات حمدثة عن قدم مراق  من اللجنة -35

 طاا الضوء على بعض التحدايت اليت واجهتها املنظمة. التمو  ، مسلّ 
 اليت تواجهها حدايتتالو  تهابتقدمي نبذة عن أن ط الرابطة األوروبية لل ا  وامل رو ت الع بيةوقام املراق  من  -36

 يف ما  تعلق  التفاق األخضر األورويب.
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 مسائل أخرى ةأي -سابًعا
 الرتتيبات للدورة املقبلة  -ألف

-عندما تسّّّّمح الظروف املتعلقة جبائحة كوفيد احلكومية الدولية عرضّّّّت اهلند ا ّّّّتضّّّّافة الدورة التالية للجماعة -37
 .ا امسة والع ر ن انعقاد الدورةبذل . و يقوم املد ر العام للمنظمة  لت اور مع الرئي  لتحد د موعد  19

 ما يستجد من أعمال -ابء

األعضاء. و وف تكون جمموعة  يد ، وقد انل أتدم اقرتا  دن اء جمموعة عم  جد دة ب أن ال ا  والصحةقُ  -38
نكا واململكة و ّّّوف ت ّّّرت  كندا يف رائ ّّّتها و ّّّتضّّّم عضّّّو تها اهلند وإندونيسّّّيا وكينيا و ّّّر  ال ،العم  برائ ّّّة الصّّّني

 .ملتحدة والوالايت املتحدة األمر كيةا

 اعتماد التقرير -ااثمنً 
 مت اعتماد تقر ر الدورة الرابعة والع ر ن للجماعة احلكومية الدولية املختصة  ل ا .  -39
 


