
 كوروناوزراء تجارة مجموعة العشرين يتبنون إعالنًا مشترًكا حول أزمة 

لذي ا مؤتمر فيديو لوزراء تجارة مجموعة العشرينفي وزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتماير بعد ظهر أمس  لقد شارك
بشكل عاجل االجتماع وانعقد . ية الدوليةواالستثمار يةالتجار تدفقاتالعلى  19-كوفيد جائحةآثار  حول تبادلالركز على 
على  19-كوفيد هائل لجائحةالتأثير ال إلى نظراً . وهاحكوماترؤساء مجموعة العشرين ودول تكليف من رؤساء بناًء على 

ناقش الوزراء تدابير لضمان التداول العالمي للمعدات الطبية والمنتجات الزراعية  مداداتالتجارة العالمية وسالسل اإل
 .اعتماد بيان مشترك ية الجماعيةالهاتفهذه المكالمة خرج عن ية األخرى. وحيووالسلع ال

 جميع المبذولة من قبل جهودمن ال عنصر إضافي هام واالتفاق ههذا ": في هذا السياق يرالتمأالوزير االتحادي وفسر 
في سالسل  حواجزال لةإزاعلينا  أنهعلى في مجموعة العشرين . وقد ساد اإلجماع بيننا 19-كوفيد ةضارعلم دولال
أن  أنهامن ش لسياسة التجاريةإن اسرعة واالعتماد على التعاون الوثيق والشفافية والتضامن. بالعالمية بحزم ومدادات إلا
ً علينا  . لذبطريقة فعالة من األزمة خروجالمة في ضمان امساهمة ه ساهمت تجارة قائمة الدفاع عن  من أجل أن نعمل معا

في  حواجزالمنظمة تجارة عالمية قوية وتجنب التوترات و وجود نظام تجاري متعدد األطراف مععن على القواعد و
 ." التجارة العالمية

في البيان المشترك الذي تم تبنيه أمس على دعم نظام التجارة القائم على القواعد وافق وزراء تجارة مجموعة العشرين 
مفتوح وشفاف ومستقر للتجارة إنشاء مناخ االقتصاد. وأكدوا على هدف  وإنعاش 19-كوفيد جائحةكمساهمة في مكافحة 

 بالسلع الحيوية األساسيةقصير األجل إلمداد الوزراء هدف دعم ا يدمفتوحة. كما أالواالستثمار والحفاظ على األسواق 
بحري في النقل البري وال ةشبكات اللوجستيالذي تلعبه الالدور الخاص بوا نوهحيث تشتد الحاجة إليها. وفي هذا السياق 

. وشدد الوزراء أيضا على ضرورة إيالء خبراءالعالمية وتبادل ال مداداتإلاوالجوي باعتبارها العمود الفقري لسالسل 
لبلدان المصالح والعمال وكذلك المستقلين العاملين األفراد و الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطةمصالح اهتمام خاص ل

عة في مجمو حولها وراشتالأخرى بالتعاون مع المنظمات الدولية ومحتملة إجراءات  النظر في تعينيوالنامية والناشئة. 
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