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ضمــن جــدول أعمــال رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين والمتمثلــة باغتنــام فــرص القــرن الواحــد 

النمــو  التجــارة واالســتثمار أجنــدة طموحــة لعزيــز  والعشــرين للجميــع ناقشــت مجموعــة عمــل 

االقتصــادي المــرن، الشــامل، والمســتدام لضمــان تكافــؤ الفــرص للجميــع. 

تــم خــال أعمــال مجموعــة عمــل التجــارة واالســتثمار اعتمــاد عــدد مــن إجــراءات قصيــرة وطويلــة 

المــدى فــي مجــال التجــارة واالســتثمار للحــد مــن آثــار فيــروس كورونــا المســتجد ولتســريع التعافــي 

ــادرة الريــاض بشــأن مســتقبل منظمــة التجــارة  االقتصــادي لمــا بعــد الجائحــة، كمــا تــم إطــاق مب

العالميــة. 

ــز الثقــة فــي النظــام التجــاري متعــدد األطــراف  ســعت مجموعــة العمــل مــن خــال أولياتهــا لعزي

وتعزيــز تنافســية المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، بحــث ســبل التنــوع االقتصادي 

مــن خــال التجــارة فــي الخدمــات والمناطــق االقتصاديــة الخاصة، والتشــديد على أهمية االســتثمار 

األجنبــي المباشــر ودوره كداعــم رئيســي للنمــو والتحــول االقتصــادي وإيجــاد الوظائــف.
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الفقرة الخاصة بالتجارة واالستثمار:
إن دعــم النظــام التجــاري متعــدد األطــراف اآلن أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى. ونحــن 
تمييزيــة  وغيــر  وشــاملة  وعادلــة  حــرة  واســتثمارية  تجاريــة  بيئــة  لتحقيــق  جاهديــن  نســعى 

وشــفافة ومســتقرة يمكــن التنبــؤ بهــا، وإلــى جانــب 
ذلــك نســعى إلــى إبقــاء أســواقنا مفتوحــة. وســنواصل 
أعمــال  بيئــة  لتعزيــز  الفــرص  تكافــؤ  لضمــان  العمــل 
لدعــم  العشــرين  إجــراءات مجموعــة  ونؤيــد  مواتيــة. 
التجــارة واالســتثمار العالمييــن فــي االســتجابة لجائحــة 
المســاهمة  نــدرك  كمــا  المســتجد.  كورونــا  فيــروس 
مســتقبل  بشــأن  الريــاض  مبــادرة  قدمتهــا  التــي 
فرصــة  توفيــر  خــال  مــن  العالميــة  التجــارة  منظمــة 
إضافيــة لمناقشــة وإعــادة تأكيــد األهــداف والمبــادئ 
األساســية للنظــام لتجــاري متعــدد األطــراف وإظهــار 
الضروريــة  لإلصاحــات  المســتمر  السياســي  دعمنــا 
لمنظمــة التجــارة العالميــة، بمــا فــي ذلــك فــي الفتــرة 
التــي تســبق المؤتمــر الــوزاري الثانــي عشــر لمنظمــة 
التجــارة العالميــة. ونــدرك الحاجــة إلــى تعزيــز اســتدامة 
واإلقليميــة  الوطنيــة  اإلمــداد  ساســل  ومرونــة 
والعالميــة التــي تدعــم دخــول الــدول الناميــة والــدول 
األقــل نمــوًا فــي النظــام التجــاري بشــكل مســتدام، 

ونتشــارك في هدف تعزيز النمو االقتصادي الشــامل، بما في ذلك من خال زيادة مشــاركة 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر فــي التجــارة واالســتثمار الدولييــن. وندرك 

أن المشــكات الهيكليــة فــي بعــض القطاعــات، مثــل فائــض اإلنتــاج، تســبب أثــرًا ســلبيًا.

البيان الختامي لقادة دول مجموعة العشرين 
21-22 نوفمبر 2020م
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مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون االقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع 
القارات ويمثلون دوًال متقدمًة ونامية

(G20) لمحة لمجموعة العشرين

(G20) لمحة عامة لمجموعة العشرين

في  العشرين  مجموعة  تأسست 
عام 1999م.

وزراء  مستوى  على  ُتعقد  كانت 
المالية ومحافظي البنوك المركزية .

القضايا  لمناقشة  سنوًيا  تعقد 
االجتماعية  والقضايا  المالية 

واالقتصادية و التنموية. 

لتضم  المجموعة  رفع مستوى  تم 
عام  في  األعضاء  الدول  قادة 

2008 م.

منظمات  و  جهات  و  دوًال  تضم 
و  االقتصاد  في  مؤثرة  دولية 

التجارة العالمية .

قمة  أول  في  المملكة  شاركت 
للقادة في واشنطن بحضور الملك 

عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

الرئاسة دوًرا  العشرين كل عام، وتؤدي دولة  رئاسة مجموعة  الدول األعضاء على  تناوب 
ة،  ة القادة التي يحضرها قادة الدول. في القمَّ ا في إعداد برنامج الرئاسة وتنظيم قمَّ قياديًّ
يصدر القادة بياًنا ختامًيا بناًء على سياسات ُتناَقش خالل االجتماعات التي ُتعقد طوال العام.

آلية عمل مجموعة العشرين

المستضيفة  الرئاسة  دولة  تعقد 
تضم  التي  االجتماعات  من  العديد 
وممثلي  المسؤولين  وكبار  الوزراء 

المجتمع المدني.

يتمحور  الحكومات،  مستوى  على 
المسار  حول  المجموعة  عمل 
وتمثل  الشربا  ومسار  المالي 
المجتمع  التواصل  مجموعات 

المدني.  
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اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ونّوابهم على مستوى دول مجموعة 
العشرين، وهي اجتماعات تركز على قضايا السياسة المالية والنقدية.مثل: 

المسار المالي

(G20) مسارات مجموعة العشرين

النظم البنية التحتية. االقتصاد العالمي. على  الرقابة 
المالية.

الهيكـــــــــــل المالـــــــي الشمول المالي.
الدولي.

الضرائب الدولية.

االجتماعية  القضايا  على  االجتماعات  وتركز  المعنيين.  المسؤولين  وكبار  الوزراء  اجتماعات 
واالقتصادية، مثل: 

مسار الشربا

المناخ.مكافحة الفساد.الزراعة.

العمل.التعليم.االقتصاد الرقمي.

الصحة.البيئة.الطاقة.

التجارة واالستثمار.السياحة.

مجموعات تمثل المجتمع المدني وتضع توصيات ُتَقدم إلى قادة مجموعة العشرين للنظر 
فيها. تشمل مجموعات التواصل

مجموعات التواصل

مجموعـــة االعمـــال 
B20

الشـــباب  مجموعـــة 
Y20

العمـــال  مجموعــــــة 
L20

مجموعـــة المجتمع 
C20 المدني

المــــــرأة  مجموعــــــة 
W20

العلـــوم  مجموعــــــة 
S20

الفكـــــر  مجموعـــــــــة 
T20

مجموعـــة المجتمع 
U20 الحضري
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من الناتج
االقتصادي العالمي.

80% 

ثلثي 
سكان العالم.

ثالثة أرباع
حجم التجارة.

أعضاء مجموعة العشرين

تمثل الدول األعضاء

االتحاد االوروبيجنوب افريقياالهندكندا المكسيك

استراليا

البرازيل

الصين

فرنسا

المانيا

اندونيسيا

إيطاليا

اليابان

كوريا

روسيا

السعودية

تركيا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة

االرجنتين
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للتجـــارة 1 الحاليـــة  التطـــورات 
واالستثمار العالمية، باإلضافة 

إلى فيروس كوفيد-19.

المنشــآت 2 تنافســية  تعزيــز 
الصغيــرة  و  الصغــر  المتناهيــة 
ــة. ــة العـــــالميــــــــ والمتوسطـــــــــ

االقتصــادي 3 التنــوع  مســارات 
الخدمــات  فــي  التجــارة  تحديــدًا 
والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة.

تقوية االستثمار العالمي.4

مبـــادرة الرياض بشــأن مســتقبل 5
منظمــــــة التجـــــــــارة العالميـــــــة.

5 أولويات لمجموعة عمل التجارة واالستثمار 
لمجموعة العشرين في عام 2020م
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8 و 9 مــــــــــــــــــارس 2020م

االجتماع األول لمجموعة عمل التجارة واالستثمار
     الخبـــــــــــر

30 مـــــــــــارس 2020م
االجتماع األول

    افتراضي

22 ابريـــــــــــــــل 2020م
االجتماع الثاني

    افتراضي

8 - 9 مـــارس 2020م
االجتماع الثالث

    افتراضي

28 و 29 يونيــــــــــو 2020م

االجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة واالستثمار
    افتراضــي

8/25 -.11و9/15 2020م
مع الدول األعضاء لصياغة البيان الختامي 

لوزراء التجارة واالستثمار 3 جلســــــــــــــات 
    افتراضية

20-21 سبتمبـــــــــر 2020م

االجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة واالستثمار
    افتراضــي

االستثنائي الوزاري  االجتماع 
التجارة  لوزراء  األول  االفتراضي 
واالستثمار لمجموعة العشرين

التجارة عمل  مجموعة   اجتماع 
 واالستثمار لمجموعة العشرين

 االستثنائي

االستثنائي الوزاري   االجتماع 
التجارة لوزراء  الثاني   االفتراضي 
 واالستثمار لمجموعة العشرين

16 ينايـــــــــــــــــر 2020م
ورشة عمل تعريفية

25 يونيـــــــــــــو 2020م
اللقاءات الثنائيةورشة عمل

الرياض مبادرة  عن  نبذة   لعرض 
لسفراء دول مجموعة العشرين

لمســـتقبل الريـــاض   مبـــادرة 
العالميـــة التجـــارة  منظمـــة 

اللقاءات من  مجموعة   عقد 
 الثنائية واالتصــــــــاالت مع دول
والتنسيق للمواءمة   األعضاء 

حيال المخرجات

 اجتماعات
 مجموعــة
العمـــــــــــل

 االجتماعات
االستثنائيـة

 ورش العمل
واللقـــــــاءات

استجابة لجائحة فيروس كوفيد-19

االجتماعات التي تم عقدها لمجموعة عمل
التجارة واالستثمار لمجموعة العشرين (TIWG) لعام 2020م
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نظــم فريــق العمــل ورشــة عمــل تعريفيــة عــن آخــر المســتجدات والتطــورات 
حــول مجموعــة عمــل التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين والتعريــف 
بمبــادرة الريــاض بشــأن مســتقبل منظمــة التجــارة العالميــة، وذلــك برئاســة 

معالــي وزيــر التجــارة وبمشــاركة معالــي األمين 
العــام لألمانــة الســعودية لمجموعة العشــرين، 
المدعــوة  والــدول  األعضــاء  دول  ســفراء 
لمجموعــة العشــرين فــي المملكــة، ومجموعة 

.)B20( تواصــل األعمــال

ورشــة عمــل تعريفيــة لســفراء دول األعضــاء 
والــدول المدعــوة فــي مجموعــة العشــرين 



مجموعة العشرين 2020 م

 تقرير منجزات مجموعة عمل التجارة و االستثمار

11

مدينة الخبر
  1st TIWG

التجـــارة  لتطـــورات  الحاليـــة  التطـــورات 
واالســـتثمار العالميـــة، باإلضافـــة إلـــى 
إعادة هيكلة منظمـــة التجارة العالمية 

ومبادرة الرياض لمستقبل المنظمة.

الصغـــر  المتناهيـــة  المنشـــآت  تعزيـــز 
للتنافســـية  والمتوســـطة  والصغيـــرة 

العالمية.

مســـارات التنـــوع االقتصـــادي تحديـــدا 
والمناطـــق  الخدمـــات  فـــي  التجـــارة 

االقتصادية الخاصة.

تقوية االستثمارات العالمية.

لمســـتقبل  الريـــاض  مبـــادرة  اطـــالق 
منظمة التجارة العالمية.

االجتماع األول لمجموعة عمل التجارة واالستثمار
لمجموعة العشرين

محاور النقاشالموضوع

للتجــارة  الحاليــة  التطــورات 
واالســتثمار العالميــة، باإلضافــة 
منظمــة  هيكلــة  إعــادة  إلــى 
ومبــادرة  العالميــة  التجــارة 
المنظمــة لمســتقبل  الريــاض 

ناقــش األعضــاء تحديــات البيئــة االقتصاديــة العالميــة للتجــارة واالســتثمار 
وعبــر البعــض عــن قلقهــم بشــأن آليــة عمــل منظمــة التجــارة الدوليــة. 
كمــا أبــدى األعضــاء اســتعدادهم لتبنــي التدابيــر واإلجــراءات لتخفيــف 
ــى التجــارة  ــد - 19( عل ــا )كوفي ــروس كورون ــار الناجمــة عــن جائحــة في اآلث

وتدفقــات االســتثمارات العالميــة.

المنشــآت  تنافســية  تعزيــز 
والصغيــرة  الصغيــر  المتناهيــة 

العالميــة والمتوســطة 

علــى  التكنولوجــي  االضطــراب  بتأثيــر  اهتمامهــم  األعضــاء  أبــدى 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وكذلــك دمــج 
المشــروعات المتناهيــة الصغيــر والصغيــرة والمتوســطة فــي ساســل 

االمــداد.

االقتصــادي  التنــوع  مســارات 
تحديــدًا التجــارة فــي الخدمــات 
والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة

التركيــز بشــكل خــاص علــى دور الخدمــات والمناطــق االقتصاديــة  تــم 
الخاصــة فــي التنويــع االقتصــادي ، كمــا شــدد األعضــاء عــل أهميــة قطــاع 
الخدمــات فــي تعزيــز تمكيــن المــرأة. وتــم طــرح وجهــات نظــر مختلفــة 
حــول برامــج المناطــق االقتصاديــة الخاصــة وحــول المبــررات التــي تقــوم 

بهــا الــدول التــي تنفــذ مثــل هــذه البرامــج والــدول التــي ال تعمــل بهــا.

تقوية االستثمار العالمي
نمــوًا  الناميــة واألقــل  البلــدان  ناقــش األعضــاء فجــوة االســتثمار فــي 
لدعــم  التقنيــة  المســاعدة  لحســين  التعــاون  مــن  مزيــد  إلــى  والحاجــة 

البلــدان. لهــذه  االســتثمار  تدفقــات 
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المخرجات: 
بطــرح  التجــارة واالســتثمار  بتكليــف مجموعــة عمــل  يقضــي  بيــان وزاري 

اإلضافيــة  اإلجــراءات  وتحديــد  كثــب  عــن  القضايــا 
التــي مــن شــأنها أن تخفــف مــن وقــع آثــار فيــروس 
كورونــا )كوفيــد-19( واســعة النطــاق مــع تحديــد 
المــدى  علــى  اتخاذهــا  ينبغــي  التــي  اإلجــراءات 
الطويــل لدعــم النظــام التجــاري الدولــي وتســريع 
التعافــي االقتصــادي. ويؤكــد علــى أن رئاســة دولــة 
إيطاليــا لمجموعــة العشــرين للعــام القــادم 2021 
ملتزمــة باالســتمرار فــي إيــاء عنايــة بالغــة بالمنــاخ 
ــاء النقاشــات بشــأن اإلجــراءات  ــي أثن التجــاري الدول

طويلــة المــدى.

عقــد االجتمــاع االســتثنائي االفتراضــي األول لــوزراء التجــارة 
واالســتثمار لمجموعة العشــرين والذي يهدف إلى تقييم أثر 
جائحــة فيــروس كورونا )كوفيد-19( على التجارة واالســتثمار

العشــرين  لمجموعــة  واالســتثمار  التجــارة  عمــل  مجموعــة  عقــدت  حيــث 
اجتماعــًا اســتثنائي افتراضــي لمناقشــة وتحديــد عــدد مــن اإلجــراءات التــي 
ــا )كوفيــد - 19( علــى  ــار جائحــة فيــروس كورون يمكــن تطبيقهــا للحــد مــن آث
التجــارة واالســتثمار وساســل اإلمــداد العالميــة انطاقــًا مــن تكليــف وزراء 

التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين.
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أجمــع وزراء التجــارة واالســتثمار لمجموعة العشــرين علــى إجراءات مجموعة 
العشــرين لدعــم التجــارة واالســتثمار الدولييــن قصيــرة وطويلــة المــدى فــي 

االســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( .

التجـــارة واالســـتثمار  لـــوزراء  الثانـــي  االجتمـــاع االســـتثنائي االفتراضـــي 
مجـــددًا  التأكيـــد  خالـــه  مـــن  تـــم  والـــذي  العشـــرين  لمجموعـــة 
جائحـــة  عـــن  الناجـــم  األثـــر  لتخفيـــف  والتنســـيق  التعـــاون  علـــى 
الدولييـــن واالســـتثمار  التجـــارة  علـــى  )كوفيـــد-91(  كورونـــا  فيـــروس 

إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة واالستثمار
الدوليين استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد

Lorem ipsum

افتراضي
 14مايو
2020م

اإلجراءات على المدى القصير
والتي صممت لتخفيــف أثر الجائحــــــة.

تنظيم التجارة.

تيسير التجارة.

اإلجراءات على المدى الطويل
والتـــي تهـــدف إلـــى دعـــم اإلصالحـــات 
العالميـــة  التجـــارة  لمنظمـــة  الالزمـــة 

والنظام التجاري متعدد األطراف.

محاور اإلجراءات المشتركة على المدى الطويلمحاور اإلجراءات المشتركة على المدى القصير

1

2

3

4

5

 الشفافية.

دعم النظام التجاري الدولي.

بنـــاء مرونات في سالســـل اإلمداد 
العالمية.

1

2

تقوية االستثمار الدولي.3

تشغيل الشبكات اللوجستية.

دعـــم المنشـــآت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة.

إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة واالستثمار
الدوليين استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد

Lorem ipsum

افتراضي
 14مايو
2020م

اإلجراءات على المدى القصير
والتي صممت لتخفيــف أثر الجائحــــــة

تنظيم التجارة

تيسير التجارة

اإلجراءات على المدى الطويل
والتـــي تهـــدف إلـــى دعـــم اإلصالحـــات 
العالميـــة  التجـــارة  لمنظمـــة  الالزمـــة 

والنظام التجاري متعدد األطراف

محاور اإلجراءات المشتركة على المدى الطويلمحاور اإلجراءات المشتركة على المدى القصير

1

2

3

4

5

 الشفافية

دعم النظام التجاري الدولي

بنـــاء مرونات في سالســـل اإلمداد 
العالمية

1

2

تقوية االستثمار الدولي3

تشغيل الشبكات اللوجستية

دعـــم المنشـــآت متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة
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ورشة عمل مبادرة الرياض حول مستقبل 
منظمة التجارة العالمية 

Lorem ipsum

الخبر 
االجتماع
األول 

تأتي المبادرة امتدادًا لتوجيهات قادة مجموعة العشرين في بياناتهم الختامية في السنوات 
الثالث الماضية بضرورة اإلصالح لمنظمة التجارة العالمية لتحسين وظائفها.د

نشأة فكرة مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية

وضع آلية عمل لمناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية للخمس وعشرين عامًا القادمة 
دون الخوض في مناقشة إصالحات المنظمة والموضوعات التفاوضية ذات الصلة الجاري 

التفاوض بشأنها في إطار المنظمة.

هدف المبادرة

التأكيـــد علـــى وجـــود إرادة سياســـية ودعم للجهـــود اإلصالحية القائمـــة بالمنظمة من خالل 
مشـــاركة التقريـــر النهائي غير الرســـمي وغير الملزم عن نتائج مناقشـــات مبـــادرة الرياض حول 
مســـتقبل منظمـــة التجـــارة العالمية ونقـــاط التوافق واالختـــالف بين األعضاء مـــع المجلس 
العمومي لمنظمة التجارة العالمية وذلك بعد اعتماده من قبل وزراء التجارة واالستثمار في 

مجموعة العشرين وتضمين هذا المخرج بإعالن قادة مجموعة العشرين.

مخرجات المبادرة

بمجموعة  األعضاء  للدول  استراتيجية  رؤية  إليجاد  اآلراء  تبادل  في  المناقشات  تتمحور 
العشرين لتعزيز دور التجارة الهام في دفع النمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل وتحقيق 
التنمية المستدامة، اضافة الى تحديد المبادئ المشتركة بين أعضاء مجموعة العشرين حول 
النظام التجاري المتعدد األطراف من خالل مناقشات عامة رفيعة المستوى. تقديم الدعم 

السياسي من قبل مجموعة العشرين للمفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية. 

محاور النقاش

نبـــذة عن مبـــــادرة الريـــــاض لمستقبل منظمة التجارة العالمية
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 )TIWG( عقــدت مجموعــة عمــل التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين
ورشــة عمــل مبــادرة الريــاض لمســتقبل منظمــة التجــارة العالميــة بمشــاركة 
الــدول األعضــاء وعــدد مــن أبــرز الخبــراء والمختصيــن الدولييــن لمناقشــة 
تــم  التــي  االســتبيانات  عبــر  المقدمــة  الــدول  ومرئيــات  المبــادرة  عناصــر 

تعميمهــا.

ورشة عمل
مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية
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االجتمـــاع الثانـــي لمجموعـــة عمـــل التجـــارة واالســـتثمار

محاور النقاشالموضوع

للتجــارة  الحاليــة  التطــورات 
واالســتثمار العالميــة، باإلضافــة 

كوفيــد-19 جائحــة  إلــى 

مجموعــة  "إجــراءات  تنفيــذ  أهميــة  علــى  جديــد  مــن  األعضــاء  أكــد   -
العشــرين لدعــم التجــارة العالميــة واالســتثمار اســتجابَة لجائحــة فيــروس 
كوفيد-19التــي أقرهــا وزراء التجــارة واالســتثمار فــي مجموعــة العشــرين 
المتعــدد  التجــاري  النظــام  لدعــم  االســتثنائي  الثانــي  اجتماعهــم  فــي 
األطــراف، وبنــاء ساســل توريــد عالميــة مرنــة، وتعزيــز االســتثمار الدولــي. 
كمــا قــدم األعضــاء أدلــة علــى الــدور الحاســم الــذي تلعبــه التجــارة الرقمية 
فــي دعــم النشــاط االقتصــادي وناقشــوا أهميــة توفيــر إطــار تنظيمــي 

ــة. ــة مــع ســد الفجــوات الرقمي يمكــن التجــارة الرقمي

المنشــآت  تنافســية  تعزيــز 
والصغيــرة  الصغيــر  المتناهيــة 

العالميــة والمتوســطة 

للمســودة  وبّنــاء  إيجابــي  بشــكل  اســتقبالهم  عــن  األعضــاء  أعــرب   -
األولــى مــن المبــادئ التوجيهيــة للسياســات بينمــا أحاطــت الرئاســة علمــا 
باالقتراحــات الــواردة مــن األعضــاء وأكــدت عــن طبيعتهــا الغيــر ملزمــة.

االقتصــادي  التنــوع  مســارات 
تحديــدًا التجــارة فــي الخدمــات 
والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة

- ســلط األعضــاء الضــوء علــى الحاجــة الملحــة والمتزايــدة للتحــرك نحــو 
هيــاكل إنتاجيــة وتجاريــة أكثــر تنوعــًا وســط جائحــة كوفيــد-19، وشــددوا 
علــى أهميــة التنويــع االقتصــادي فــي خلــق دورة مســتدامة للنشــاط 
االقتصــادي. كمــا تبــادل األعضــاء أفضــل الممارســات فــي التجــارة فــي 
الخدمــات والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة ونظــروا فــي مســودة التقريــر 

التجميعــي حــول مســارات التنــوع االقتصــادي حولهمــا.

تقوية االستثمار العالمي

- وافــق األعضــاء علــى تكليــف المنظمــات الدوليــة ذات العاقــة بإعــداد 
تقريــر يقيــس بدقــة الفجــوات فــي قــدرات تشــجيع االســتثمار والفــرص 
لتحســين التعــاون فــي تقديــم المســاعدة الفنيــة للبلــدان الناميــة واألقــل 

نمــوًا.

لمســتقبل  الريــاض  مبــادرة 
العالميــة التجــارة  منظمــة 

- خــال االجتمــاع الثانــي أبلغــت الرئاســة األعضــاء عــن التقــدم المحــرز 
فــي مناقشــات مبــادرة الريــاض كمــا قدمــت مســودة ملخــص غيــر رســمي 
تعكــس الرؤيــة الرئيســية الموجــودة فــي مســاهمات األعضــاء مــن خــال 
ردودهــم علــى االســتبيان الــذي تــم ارســاله مســبقا بعــد االجتمــاع األول.
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اختتــم وزراء التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين اجتماعهــم فــي 22 ســبتمبر 2020 م تحــت 
ــز التعــاون فــي التجــارة واالســتثمار  رئاســة مجموعــة العشــرين بالمملكــة ببيــان ختامــي بهــدف تعزي
لمجموعــة العشــرين والمتضمــن ملخــص الرئيــس غيــر الرســمي لمبــادرة الريــاض حــول مســتقبل 

منظمــة التجــارة العالمــي

االجتمـــاع الـــوزاري لمجموعـــة عمـــل التجـــارة واالســـتثمار 
2020م ســـبتمبر   22 فـــي  العشـــرين  مجموعـــة  فـــي 
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محاور النقاشالموضوع

أثـــر  قيـــاس  تقريـــر 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
علـــى  )كوفيـــد19-( 
واالســـتثمار  التجـــارة 

لييـــن و لد ا

التجــارة  لــوزراء  االســتثنائي  االجتمــاع  عــن  الصــادر  الــوزاري  البيــان  إلــى  إشــارة 
واالســتثمار بمجموعة العشــرين بتاريخ 2020/3/30م، والمتضمن مواصلة عمل 
وزراء التجــارة واالســتثمار بمجموعــة العشــرين فــي مراقبــة وتقييــم األثــر الناجــم عن 
جائحــة كورونــا علــى التجــارة، ودعــوة المنظمــات الدوليــة إلــى تقديــم تحليــات 
معمقــة ألثــر جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( علــى التجــارة واالســتثمار علــى 

المســتوى الدولــي وعلــى ساســل القيمــة العالميــة.
تــم اعــداد التقريــر مــن قبــل منظمــة التجــارة العالميــة  WTOوبالتعــاون مــع كًا 

مــن:
IMF صندوق النقد الدولي

ITC مركز التجارة الدولي
WBG مجموعة البنك الدولي

OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

تدفقـــات  عـــن  تقريـــر 
األجنبـــي  االســـتثمار 
جـــذب  وأطـــر  المباشـــر 
للـــدول  االســـتثمار 
نمـــوًا واألقـــل  الناميـــة 

قياس قدرات وتحديات ترويج االستثمار واالحتياجات
 من المساعدة الفنية في الدول النامية واألقل نموًا

تم اعداد التقرير بالتعاون مع المنظمات الدولية التالية:
WBG مجموعة البنك الدولي

OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

التقارير المنشورة في الموقع الرسمي لمجموعة العشرين
بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية

2
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https://g20.gov.sa/en/g20/Documents/G20%20-%20TIWG%20-%20Report%20on%20FDI%20Attraction%20in%20DCs%20LDCs_Final.pdf
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