
 مقدمة بحث عن قمة العشرين

االستقرار المالي، باإلضافة إلى   إن قمة العشرين واحدة من المنظمات التي تقوم بعقد اجتماعاتها بشكل سنوي مع الدول األعضاء لمناقشة كافة األمور التي تتعلق في تعزيز

ي تتمتع بها اليوم، فقد كانت تتمثل بوزراء المالية ومحافظ البنوك  التركيز على إزالة أثر األزمات االقتصادية والمستقبلية، كما لم تكن لدى مجموعة العشرين هذه األهمية الت

وأصبحت تتمثل برؤساء الدول، ومشاركة وزراء المالية، ومحافظي  2008المركزية للدول األعضاء، بحيث لم يكن يتجاوز عددهم عشرة أعضاء، ولكن بعد التوسعة منذ عام 

 .البنوك المركزية
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انبًا محددًا، كما تهتم  موعة العشرين بأنها أسهمت في الوصول إلى نتائج إيجابية لكل من الحاضر والمستقبل، فهذه المجموعة تشمل كافة الجوانب وال تتوقف على جتعتبر مج

ة االجتماعية، كما ساهم انضمام المملكة العربية السعودية لهذه باالقتصاد ألنه يعدّ المحرك األساسي للسياسة التي من شأنها أن تنعكس سلبًا أو إيجابًا على حياة الشعوب من الناحي

جعلها طرفًا مؤثًرا في صنع السياسات   المجموعة بالتأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية، فهي تعتبر أكبر دولة مصدّرة للنفط واألكثر تداواًل في العالم، باإلضافة إلى

 .تصاد المملكة العربية السعودية واقتصاد دول المنطقة ككلاالقتصادية العالمية التي تؤثر في اق

 مجموعة العشرين 

دولة مستقلة باإلضافة إلى االتحاد األوروبي، فهو   19تُعتبر مجموعة العشرين بأنها عبارة عن منظمة دولية تجمع العديد من الدول المتقدمة، حيث أّن هذه المنظمة تشتمل على 

كما أنها قادرة على التحكم باقتصاد العالم، وأيًضا إضفاء نوع من التوازن    اقتصاد على مستوى العالم، 20ي العالم، حيث تمثل هذه المجموعة أقوى يعتبر من أكبر االقتصادات ف

 .ايا المالية واالجتماعيةبالمئة من الناتج االقتصادي العالمي وثلث سّكان العالم، فهم يجتمعوا ليقوموا بمناقشة القض 80كما أّن هذه األعضاء تشكل  عليه،

 مجموعة العشرين   متى تأسست

مناقشة السياسات التي لها عالقة باالستقرار المالي الدولي على    ، حيث كان لها دوًرا أساسيًا بعد الحرب العالمية الثانية، فعملت على1999تأسست هذه المجموعة في عام 

تهدف هذه المجموعة لمعالجة القضايا العالمية التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص على المستوى المحلي، حيث عملت  مستوى العالم، وتلعب دوًرا محوريًا في التجارة، كما

ساء الدول المشاركة لتشمل القضايا االجتماعية واالقتصادية والتنموية، كما أصبح يسمح لرؤساء الحكومات أو رؤ 2008مجموعة العشرين على توسعة جدول أعمالها منذ عام 

 .ي اجتماعاتها، باإلضافة إلى وزراء المالية ووزراء الخارجيةف
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دولة مستقلة واالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى عدد من الضيوف حيث تأتي كل من إسبانيا، ورئيس االتحاد األفريقي، كما تشمل كل من  19تعتبر هذه المجموعة بأنها تضم 

 :ومحافظو البنوك المركزية لتسع عشرة دولة واالتحاد األوروبي، أما الدول األعضاء فهم يتمثلو على النحو اآلتي بالترتيب وزراء المالية

 .االتحاد األوروبي •

 .الصين •

 .الهند •

 .إندونيسيا •

 .اليابان •

 .كوريا الجنوبية •

 .المملكة العربية السعودية •

 .جنوب أفريقيا •

 .األرجنتين •

 .البرازيل •

 .بريطانيا •

 .سافرن •

 .إيطاليا •

 .ألمانيا •

 .روسيا •

 .تركيا •

 .الواليات المتحدة األمريكية •

 .كندا •

 .المكسيك •

 .أستراليا •

 دور مجموعة العشرين 

سكان العالم أي أغلب الدول، كما أن  إن هذه المنظمة ال تُعد منظمة رسمية، ولكن لها العديد من األدوار التي تقوم بها للمحافظة على االقتصاد حول العالم، فهي تمثل ثلثي  

 :اجتماعات مجموعة العشرين أتت بنتائج إيجابية للحاضر والمستقبل، ومن أبرز أدوراها ما يلي

 .االقتصادي تعزيز النمو •

 .االهتمام بكافة األزمات االقتصادية التي يتعرض لها المجتمع الدولي •



 .الجمع بين األنظمة ذات االقتصادات الصناعية والنامية •

 .مناقشة كافة القضايا الرئيسية التي لها عالقة باالقتصاد العالمي •

 .تشكيل الحوكمة االقتصادية العالمية •

 .مجتمع الدوليمعالجة التحديات التي تواجه ال •

 أهداف مجموعة العشرين 

يز، باإلضافة إلى رفع الجاهزية تعتبر هذه المجموعة بأن لها دوًرا فاعاًل حيث تهتم بنمو االقتصاد والبحث عن المشكالت االقتصادية التي تواجهها مختلف الدول دون تمي

 :ق تنمية مستدامة ومتوازنة، ومن أبرز أهدافها ما يليالمستقبلية ألي تحديات طارئة، كما يعمل على تطوير سياسات فعالة لتحقي

 .تعزيز وتطوير االقتصاد العالمي •

 .إصالح المؤسسات الماليــة الدوليــة •

 .تحسين النظـام المالـي وتعزيــز الرقابــة عليــه •

 .التركيـز علــى دعم النمو االقتصادي العالمي وتوفير وتطوير فــرص العمــل •

 .جـارة المنفتحة وتعزيـز التنميـة فـي مختلف مناطق العالـمتفعيل مبادرات الت •

 .تعزيز استقرار االقتصاد الدولــي مــن خــالل ل الحوار البنّاء بين الدول الصناعية والدول النامية •

 آلية عمل مجموعة العشرين 

ام قانوني وال نظام تصويت رسمي، حيث يتم تنفيذ جميع االتفاقات واإلصالحات بتوافق اآلراء تُعتبر هذه المجموعة بأن لها دوًرا كبيًرا على الصعيد الدولي، كما أنها ليس لها نظ

 :وال يوجد وسيلة لفرض اتفاقياتها، باإلضافه إلى أنها تشتمل على ثالثة مسارات يتم تنظيم عملها من خاللهم وهم كاآلتي

 الهدف من االجتماع أعضاء االجتماع  المسار

 .اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ونّوابهم المسار المالي

تركز على قضايا السياسة المالية والنقدية، مثل: االقتصاد العالمي، والبنية  

التحتية، والرقابة على النظم المالية، والشمول المالي، والهيكل المالي الدولي،  

 .والضرائب الدولية

 .تركز االجتماعات على القضايا االجتماعية واالقتصادية .عات الوزراء وكبار المسؤولين المعنييناجتما مسار الشربا 

 مجموعات التواصل

تشمل مجموعة األعمال، ومجموعة الشباب، ومجموعة العمال،  

ومجموعة الفكر، ومجموعة المجتمع المدني، ومجموعة المرأة،  

 .ومجموعة العلوم، ومجموعة المجتمع الحضري

 .ضع توصيات وتقديمها إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيهاو
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