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مجموعة العشرين ؟هىما 

تكون مجموعة العشرين هي منتدى دولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية ي◼

.دولة حول العالم، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي19من 

ين، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الص: والدول المكونة للمنتدى هي◼

لمملكة فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، ا

متحدة، العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة ال

.الواليات المتحدة، وإسبانيا هي ضيف دائم

ركزي ويتم تمثيل االتحاد األوروبي بواسطة المفوضية األوروبية والبنك الم◼

.األوروبي

بهدف مناقشة السياسات المتعلقة 1999وقد تأسست مجموعة العشرين في عام ◼

..بتعزيز االستقرار المالي الدولي



مجموعة العشرين ؟هىما 

جمع البنوك المركزية ، تهدف المجموعة إلى الومحافظىو تتألف من وزراء المالية 

مية والتنظيم تتسم باألهالتىبين األنظمة االقتصادية للدول النامية والدول الصناعية 

سات المتعلقة ومناقشة السياالعالمىباإلقتصادلمناقشة القضايا الرئيسية المرتبطة 

في ديسمبر للمجموعةاإلفتتاحىاالجتماع  وقد عقد . بتعزيز االستقرار المالي الدولي

واأللمان استضافه أعضائه وزراء المالية الكنديينفىبرلين ، وكان فى1999عام 

.

األجندة المتعلقة بها، وأصبح رؤساء " 20جي "فقد وسعت 2008ومنذ عام 

.أو رؤساء الدول وكذلك وزراء المالية يعقدون اجتماعات دوريةالحكومات 

ة على السعي مستمًرا إلى معالجة القضايا التي تتجاوز اهتمامات منظمة واحدوظل 

.العالممستوى 



اهداف مجموعة العشرين

:تهدف مجموعة العشرين إلى ما يأتي◼

. الدوليةإصالح المؤسسات الماليةوتعزيز وتطوير االقتصاد العالمي◼

.دعم نمو االقتصاد العالميوتحسين النظام المالي

.توفير وتطوير فرص العمل◼

فعيل تعزيز التنمية بمختلف مناطق العالم، يتجسد ذلك من خالل ت◼

آليات التعاون والتواصل مع أعضاء أخرى ليست في المجموعة

ن الدول تعزيز استقرار االقتصاد الدولي، من خالل الحوار البناء بيو

.الصناعية واالقتصاد الناشئ

ينيات، تم إنشاء بسبب األزمات المالية التي حدثت في نهاية التسع◼

نَّه خاصة األزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة دولة المكسيك، وأل

ات لم يتم بشكل مناسب ضم االقتصادات الناشئة لصميم الحوار

.االقتصادية العالمية



نشأة المجموعة

عينيات تم إنشاء المجموعة على خلفية األزمات المالية في أواخر التـس◼

ب الكافي واإلدراك المتزايد بأن دول السوق الرئيسية لم يكن لها النصي

. في المشاركة في قلب مناقشات و قيادة االقتصاد العالمي 

وقبل إنشاء مجموعـة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم ◼

وهناك ٧سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها عند مبـادرة مجموعة 

ر التي عقدت اجتماعا في واشنطن في إبريـل وأكتوب22مجموعة 

، وكان هدفها هو ضم الدول التي لم تكن مشاركة في مجموعة1998

ير ومن ثـم التـأث; على أساس المنظور العالمي حول األزمة المالية ٧

عدد وقد عقد اجتماعين متتاليين يضمان. علـى دول السوق البارزة 

، 1999في مارس وأبريل عـام ( ٣٣مجموعة )أكبر من المـشاركين 

المي وكانـت عمليـات اإلصـالح لالقتصاد العالمي والنظام المالي الع

.هم موضوع المناقشة 



المجموعةصالحيات عمل 

يدعم رسمىتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير 

ارزة و فيما بين دول السوق البالبناء هو المفتوحة المناقشات 

قراربإستاألساسية المتعلقة الدول الصناعية حول القضايا 

 .العالمىاالقتصاد 

ة وإتاحالعالمىالمالىتقوية الهيكل فىخالل مساهمتها ومن 

دولىالفرص الحوار حول السياسات الداخلية للبالد والتعاون 

وعة وحول المؤسسات المالية الدولية ، فتقوم مجمبينها فيما

تى شفىاالقتصادىوالتطور حركة النمو العشرين بتدعيم 

.أنحاء العالم 



مساهمة المجموعة في الناتج العالمي 

العالمىاالجمالىمن  %90وتمثل الدول األعضاء قرابة ◼

فىبما  )نسبة التجارة العالمية من %80و، القومىلالنتاج

لدول وأيضا تمثل ااالوروبىذلك التجارة الداخلية لالتحاد 

ادىاالقتصسكان العالم ، فضال عن الثقل ثلثىاألعضاء 

ألعضاء المجموعة الذى يفضى عليها درجة عالية من ◼

واالقتصادىالمالىالنظام إدارةوالتأثيرعلىالشرعية 

.العالميين



انجازات مجموعة العشرين

اتفاقية :أتمت مجموعة العشرين عددا من القضايا ،منها 1999منذ عام 

ع، والتعامل مالمالىحول سياسات النمو ، والتقليص من سوء استخدام النظام 

وتهدف المجموعة أيضا إلى اتباع .لتمويل االرهاب والتصدىاألزمات المالية 

فىاء المعايير الدولية المتعارف عليها من خالل المثال الذى يطرح من قبل األعض

.هاب لغسيل األموال وتمويل االروالتصدىشفافية السياسة المالية  :نطاقات مثل 

، تعهدت مجموعة العشرين بوضع معايير أعلى وأجدد تتعلق200٤عام فىو 

لكمفهوم الضرائب ، ويهدف ذفىبالشفافية وتبادل المعلومات و يصب مغزاها 

لوالحد قانونا من بعض األنشطة مثالمالىلسوء استخدام النظام التصدىإلى 

األمورفىوتلعب مجموعة العشرين أيضا دورا كبيرا  .الضريبىالتهرب 

المالىالهيكل فىالمتعلقة بإجراء اصالحات 



رئيس مجموعة العشرين

،االقتصادىعلى عكس المؤسسات الدولية مثل منظمة التنمية والتعاون 

مجموعةمثل ، فإن مجموعة العشرين الدولىوالبنك الدولىوصندوق النقد 

رئيسداخلها ، بل ينتقل منصبفىتحتوى على هيئة موظفين ثابتة ال السبعة 

ختلفةالمجموعة فيما بين األعضاء ، ويتم اختياره من بين دول مختلفة من أقاليم م

كان رئيس المجموعة من المملكة المتحدة ، وفى عام2009عام ففى .كل عام 

.كوريامن جنوب الرئيس 2010

بدورهاتىوالويعين الرئيس المختار سكرتارية مؤقتة خالل فترة تقلده المنصب ، 

ويضمن هذا الدور; دور .تنسق عمل المجموعة وتنظم االجتماعات المقرر عقدها 

مجموعة الثالث ، استمرارية عمل وإدارة المجموعة خالل سنوات انعقاد

.االجتماعات 



االجتماعات واالنشطة

البدء اهتمت المجموعة بموضوعات االقتصاد العالمي، مع ي ف◼

.اختالف الموضوع المطروح من سنة ألخرى

على مستوى وزراء 2006فعلى سبيل المثال فقد كان موضوع قمة ◼

".بناء واستدامة الرخاء"المالية هو 

لية وشملت القضايا التي نوقشت في قمم عديدة، اإلصالحات المح◼

د، ، وأسواق السلع العالمية للطاقة والموار"النمو المطرد"لتحقيق 

ات وإصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتأثير التغير

.الديمغرافية بسبب شيخوخة سكان العالم

ة فقد استضافت جنوب أفريقيا األمانة العامة لقم200٧وفي عام ◼

ويل رئيًسا مانتريفورالعشرين، وأصبح وزير المالية الجنوب أفريقي 

.للمجموعة



2008التطورات بعد 

سبتمبر عام 25فقد أعلنوا في 2008بعد أول قمة للقادة في ◼

، أن المجموعة سوف تحل محل مجموعة الثماني، 2009

.الغنيةلتصبح بمثابة المجلس االقتصادي الرئيسي للدول

ي ومنذ نشأة هذه المجموعة فهي لم تسلم من االنتقادات الت◼

وجهها إليها مفكرون وكانت قمم المجموعة محوًرا 

.الحتجاجات جماعات اليسار والفوضويين

ام، والتقى زعماء دول العشرين بشكل نصف سنوي كل ع◼

، ومنذ قمة 2010إلى 2009في مؤتمرات القمة للفترة من 

فقد عقدت قمم مجموعة العشرين بشكل 2011نوفمبر 

.سنوي



رؤساء المجموعة السابقين

200٤ /المكسيك 200٣ /الهند 2002 /كندا 2001◼

1999- /المانيا 

 /جنوب افريقيا 200٧ /استراليا 2006 /الصين 2005◼
.البرازيل 2008



القمم ومكان انعقادها

ية من المعتاد أن يعقد اجتماعا سنويا يضم مجموعـة العـشرين مـن وزراء المال◼

يسبانبروكان آخر اجتماع للوزراء والمحافظين في . ومحافظي البنوك المركزية

وعادة ما يتبـع اجتمـاع وزراء المالية والمحافظين. 201٤نوفمبر16، أستراليا 

ل ورشة ويتخذ هذا العمل الفني شك. اجتماعات للنواب وأعماال فنية واسعة النطاق

وعمل دراسات على حاالت محددة ، كل ذلك يدعم بدورهتتقاريرعمل ، ورفع 

لخيارات الوزراء والمحافظين بتحليالت ورؤى حتى يعيروا اهتمامهم للتحديات وا

.المتعلقة بالسياسات المطروحة

:اجتماع للمجموعة تمت في 19تم عقد عدد ◼

برلين، ألمانيا: 1999( 1◼

مونتلاير، كندا: 2000( 2◼

أوتاوا، كندا: 2001( ٣◼

نيودلهي، الهند: 2002( ٤◼

أيضاإقرأ



أستراليا، ملبورن2006( :200٣8( ◼

كيب تاون، جنوب أفريقيا: 200٧( 9◼

شرم الشيخ، مصر: 200٧( 10◼

ساو باولو، البرازيل: 2008( 11◼

واشنطن، الواليات المتحدة: نوفمبر 2008( 12◼

(لندن، المملكة المتحدة( أبريل: 2009( 1٣◼

(، الواليات المتحدةبتسبيرغ( سبتمبر: 2009( 1٤◼

(كندا، تورنتو( يونيو: 2010( 15◼

)لوس كابوس، المكسيك( يونيو: 2012( 16◼

سان بطرسبرغ، روسيا: 201٣( 1٧◼

، أستراليابريسبان: 201٤( 18◼

إسطنبول، تركيا: 2015( 19◼

، الصينهانغتشو: 2016( 20◼



2018قمة العشرين 

مجموعة العشرين باستثناء فىتعهدت الدول األعضاء ◼

، تحقيق أهداف اتفاق 2018-12-1الواليات المتحدة السبت

".ال عودة عنها"والتىالمناخىالتغير /باريس حول 

ومين عقدت على مدى يالتىللقمة الختامىالبيان فىوجاء ◼

أكدت "آيرس أنه فيما ساندت دول أخرى االتفاق بوينوسفى

"سالواليات المتحدة مجددا قرارها االنسحاب من اتفاق باري


