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تعّد المنظمات ومراكز الفكر..
 أح���د أهم أش���كال العمل غير الحكومي العاب���رة للحدود، وبخاصة 

فيما يتصل بإنشاء العالقات الدولية وتعزيزها، كما أنها قناة للتواصل 
الثقافي والمعرفي بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي، ويعتمد عليها 

ف���ي معظم دول العالم للقيام بأدوار مهمة في بناء الثقة والمش���اركة 
ف���ي حل المنازعات اإلقليمية والدولية واإلش���راف العلمي على برامج 
التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات. وتتبوأ المنظمات ومراكز 
الفك���ر مكان���ة مهم���ة تكاد تك���ون اس���تثنائية في مجتمع���ات اليوم، 
نظ���رًا إلى ضرورة وجودها وأهمية دورها وانعكاس���اته السياس���ية 
واالجتماعية على مختلف المجاالت التنموية؛ فهي تشّكل أرضية 

معرفية للعمل المؤسس���ي، ورافدًا بحثيًا مهمًا للشراكة في 
صناعة القرار بمستوياته المتعددة.

وتعزز معظ���م دول العالم مكانة 
المجتم���ع  ومؤسس���ات  الفك���ر  مراك���ز 

المدن���ي بم���ا تمثله من فض���اء غير حكومي 
يس���هم بدرج���ة فّعال���ة أكثر من المؤسس���ات 
الحكومية في فهم المجتمع ومتابعة عمليات 
التطّور والقدرة على توجيه تلك العمليات، 

بل على ابتكارها وتنفيذها مع الشركاء 
المحليي���ن عبر آلي���ات التواصل 

الواسعة.



ومنذ نشأتها 
المرتبطة بالنهضة..

 العلمية أضحت مؤشرًا مهمًا وأساسيًا 
حول قدرة المجتمعات على التحليل العلمي 

لواقع المجتمع ومؤشرًا على التقّدم في العمل 
المدني وإحداث التغيير وفقًا لمعطيات البحث 

العلمي والدراسات البحثية االستقصائية، ودراسات 
االستشراف المستقبلي انطالقًا من الحاجة إليها 

في دراسة  وتحليل الظواهر والمشكالت من 
ناحية، وفي وضع التصورات والخطط 

التنموية االستراتيجية من ناحية 
أخرى.
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أبرز المنظمات ومراكز الفكر المؤثرة

ــوى الــعــالــم ــت ــس ــى م ــل ع

وتع���د أداًة علمية مهمة ف���ي بناء مجتمع مدني 
م���واٍز للدولة ومس���اند لها ف���ي عملية البن���اء الوطني، 

والمش���اركة ف���ي صناع���ة الق���رار، وتكوي���ن ال���رأي العام 
وتوجيهه حيال مختلف القضايا الوطنية والمسائل المتصلة 

بسياس���ات الدول���ة والمجتم���ع، بم���ا فيه���ا األم���ن والدف���اع 
والعالق���ات الخارجي���ة واإلعالم. وترتبط أهمي���ة المنظمات 
والمراك���ز باألهداف األساس���ية التي ُأنش���ئت من أجلها 
ومجاالت اختصاصها واهتماماتها وتوجهاتها العامة، 

وببرامج البحوث والدراسات التي تعمل عليها، 
وم���دى تأثيره���ا وجدواها ف���ي الحياة 

العامة.

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

أدواٍت لتحلي���ل المعلومات والمعطيات حيال مختلف 
القضاي���ا ووفق���ًا الختصاصاتها وسياس���اتها، وتعّد مصدرًا 

مهم���ًا ف���ي وضع السياس���ة واتخاذ الق���رار، ويمثل انتش���ارها 
مؤش���رًا على نض���ج المجتمعات التي تنش���أ فيها، بما يعكس���ه 
ذلك من إيمان بأهمية الدراس���ات والبحوث ودورها في عملية 
النهوض المجتمعي المتكامل، كما يعكس جوانب أخرى من 
أهمها إطالق القدرات في التفكير والعمل المعرفي، وهو 

يقود إلى توفير مناخات الحرية في العمل البحثي بما 
ينعكس مباشرة في األداء الوطني.

المنظم���ات  أهمي���ة  وتتمث���ل 
ومراك���ز الفكر في أنه���ا أضحت ضرورة 

ف���ي توفي���ر قواع���د البيانات، إذ تتأس���س 
وفق���ًا لمعطياته���ا جمل���ة الدراس���ات الت���ي 
تعال���ج قضايا المجتمعات وإش���كالياتها في 
مختل���ف المج���االت السياس���ية واألمنية 

واالقتصادية واالجتماعية. 

وتشكل المنظمات ومراكز 
الفكر ...



على مستوى العالم

1200

نماذج من أبرز المنظمات ومراكز 
الفكر المؤثرة

 في هذا الكتيب ضمن نوعين من التصنيفات لسهولة 
الرج���وع إليها والتع���رف إلى اهتماماته���ا واختصاصاتها، وقد 

ج���اء التصني���ف األول على أس���اس جغرافي، أي وفق���ًا للمنطقة 
الجغرافي���ة الت���ي تنتمي إليه���ا المنظم���ة أو المركز، واس���تنادًا لهذا 
التصنيف تموقعت المنظمات ضمن ست مناطق في العالم وهي: 
أمري���كا الش���مالية، وأوروب���ا، وأفريقي���ا، وأمري���كا الجنوبية، وآس���يا، 
وأس���تراليا. بينما جاء التصنيف الثاني على أس���اس التخصص الذي 
تعم���ل في إطاره المنظم���ة أو المركز، واس���تنادًا لهذا التصنيف 

ظه���رت منظمات ومراكز متخصصة ف���ي عدد من المجاالت، 
وم���ن أبرزها: مج���ال السياس���ة العامة، واالس���تراتيجية 

والح���وار وحق���وق اإلنس���ان والقان���ون والتنمية 
والسلم واألمن الدوليين..

منظم���ة عالمي���ة ومرك���ز بحثي 
تت���وزع عل���ى ع���دد م���ن ق���ارات 
العالم.  وت���م انتقاء المنظمات 
والمراكز المؤثرة على مس���توى 

العالم وذلك على النحو اآلتي:

ويتناول هذا التقرير ما يزيد على 
صنفت المنظمات 

ومراكز الفكر..
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أبرز المنظمات ومراكز الفكر المؤثرة

ــوى الــعــالــم ــت ــس ــى م ــل ع

العددالتخصصت

18االجتماعي1

119السياسة العامة2

15االستراتيجي3

33الحوار4

4الثقافي5

22حقوق اإلنسان6

33السلم واألمن7

32الديني8

5القانوني9

5التنموي10

6اإلعالمي11

14األكاديمي12

7الحوار والحرية الدينية13

313المجموع

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

أواًل - على مستوى أمريكا الشمالية

وتنوع���ت اختصاصات ه���ذه المنظمات والمراكز 
في كلٍّ منهما إلى منظمات ومراكز سياس���ية 

واس���تراتيجية وقانوني���ة وحوارية ودينية 
وحقوق إنسان.

313

285

28

في الواليات 
المتحدة األمريكية 
ومملكة كندا

منظمًة ومركًزا في 
الواليات المتحدة 

األمريكية

منظمًة ومركًزا في 
مملكة كندا

منظمًة 
ومركًزا

توزيع المنظمات ومراكز الفكر
ومجاالت عملها في قارة أمريكا الشمالية

الجدول رقم )1( يبين عدد المنظمات ومراكز الفكر 
ومجاالت عملها في قارة أمريكا الشمالية

147

464540312921158663
ة 

س
سيا

ال
مة

عا
ال

ين
لد

ا

م 
سل

ال
من

األ
و

وار
لح

ا

ق 
قو

ح
ان

س
إلن

ا

ي
اع

تم
الج

ا

ية
يج

رات
ست

اال

ي
يم

اد
ألك

ا

فة
قا

الث

ون
قان

ال

الم
إلع

ا

ية
نم

الت



التخصصأبرز المراكز أو المنظمات األمريكية ت
السياسة الخارجية والعالقات الدولية مجلس العالقات الخارجية1
السياسة العامة مركز واشنطن للسياسات2
العلوم االجتماعية مركز ويذرهيد للشؤون الدولية3
دراسات الشرق األوسطمركز أوكالهوما لدراسات الشرق األوسط4
السياسات الدولية معهد تحليل السياسة الخارجية5
السياسات الدوليةمعهد فريمان سبوغل للدراسات الدولية6
السياسات الدوليةمعهد كارنيغي للسالم الدولي7
العلوم االجتماعية معهد بروكينغز8
دراسات الشرق األوسطمركز دراسات الشرق األوسط9

السياسة العامة معهد جيمس بيكر للسياسات العامة10
دراسات الشرق األوسطمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى11
الدراسات األمنيةمعهد راند لألبحاث12
السياسة العامةمعهد هوفر للحرب والثورة والسالم13
السياسة العامةمعهد أوكالهوما للسياسات14
السياسة العامةمعهد كاتو15
السياسة العامةمعهد غيت ستون16
السياسات الدوليةمركز الدراسات االستراتيجية والدولية17
الدراسات األمنيةمركز فريمان للدراسات االستراتيجية18
الحوارمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية19
حقوق االنسانمركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق اإلنسان20
حقوق االنسانمنظمة هيومن رايتس ووتش21
حقوق االنسانمركز كارتر22
حقوق االنسانمنظمة بيت الحرية23
السالم واألمن معهد السالم الدولي24
السالم واألمن معهد هدسون25
العلوم االجتماعية مركز بيو لألبحاث26
السياسة العامةمعهد هيريتيج27
السياسة العامةمعهد المشروع األمريكي لبحوث السياسات العامة28

جدول رقم )2( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر في الواليات المتحدة
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أبرز المنظمات ومراكز الفكر المؤثرة

ــوى الــعــالــم ــت ــس ــى م ــل ع

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر الكنديةت

السياسة العامةمركز االبتكار للحكم الدولي1

السياسات الدوليةالمجلس الكندي للعالقات الدولية2

السياسة العامةمعهد فريزر3

جدول رقم )3( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر في كندا

ثانًيا- على المستوى األوروبي

العددالتخصصت

35حقوق اإلنسان1

44االستراتيجي2

47السياسة العامة3

13الحوار4

22السلم واألمن5

34العالقات الدولية6

195المجموع

الجدول رقم )4( يبين عدد المنظمات ومراكز الفكر 
ومجاالت عملها في أوروبا

195
على مستوى 
القارة األوربية

منظمًة 
ومركًزا



التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر البريطانيةت

حقوق االنسانمنظمة العفو الدولية1

االقتصادمعهد آدم سميث2

السياسات العامة جمعية هنري جاكسون3

السالم واألمن المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية4

السياسات الدوليةالمعهد الملكي للشؤون الدولية "شاثام هاوس"5

السياسات الدوليةالمجلس األوروبي للعالقات الخارجية6

7MEMO  دراسات الشرق األوسطمؤسسة ميدل إيست مونيتور

الجدول رقم )5( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر ومجاالت عملها في بريطانيا

في القارة األوربية
نماذج من أبرز المنظمات ومراكز الفكر
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أبرز المنظمات ومراكز الفكر المؤثرة

ــوى الــعــالــم ــت ــس ــى م ــل ع

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر األلمانيةت

حقوق االنسانمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية1

حقوق االنسانمنظمة الشفافية الدولية2

السياسة العامةمؤسسة فريدريش إيبرت3

السياسة العامةمنظمة هاينريش بول ستيفتونغ4

5)KAS( السياسة العامةمؤسسة كونراد أديناور

السياسات الدوليةالمجلس األلماني للعالقات الخارجية6

7)SWP( السالم واألمن المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية

الجدول رقم )6( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر ومجاالت عملها في ألمانيا



التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر النرويجية

السياسة العامة،  السلم واألمنالمعهد النرويجي للشؤون الدولية

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر األيرلندية

حقوق االنسانفرونت الين ديفندرز

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر البلجيكية 

)EPC( السياسات الدولية مركز السياسة األوروبية

االقتصادمؤسسة بروغل

السياسات الدولية المعهد الملكي للعالقات الدولية

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر السويدية 

السالم واألمن معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم

)UI( السياسات الدولية المعهد السويدي للشؤون الدولية

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر السويسرية

حقوق االنسانالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

الجدول رقم )7( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر ومجاالت عملها في كل من 
النرويج، أيرلندا، بلجيكا، السويد، وسويسرا
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ــوى الــعــالــم ــت ــس ــى م ــل ع

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر التشيكية

السلم واألمنمعهد براغ للدراسات األمنية

السياسات الدوليةمعهد العالقات الدولية التشيكي

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر الدنماركية

السياسات الدوليةالمعهد الدنماركي للشؤون الدولية

التخصصأأبرز المنظمات ومراكز الفكر الفرنسية

السالم واألمنمعهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية

االستراتيجيةمعهد العالقات الدولية واالستراتيجية

)IFRI( السياسات الدوليةالمعهد الفرنسي للعالقات الدولية

حقوق االنسانالفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر الفنلندية

السياسات الدوليةمعهد السياسة الخارجية الفنلندي

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر الهولندية

السياسات الدوليةالمعهد الهولندي العالقات الدولية )كلينغانديل(

الجدول رقم )8( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر ومجاالت عملها في كل من 
التشيك، الدنمارك، فرنسا، فنلندا، وهولندا



ثالًثا - على المستوى اآلسيوي

العددالتخصصت

30االستراتيجي1

3التنمية2

3الحوار3

2السلم واألمن4

21السياسة العامة5

19العالقات الدولية6

6حقوق اإلنسان7

84المجموع

الجدول رقم )9( يبين عدد المنظمات ومراكز الفكر 
ومجاالت عملها في قارة آسيا

84
على مستوى 
القارة اآلسيوية

منظمًة 
ومركًزا
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أبرز المنظمات ومراكز الفكر المؤثرة

ــوى الــعــالــم ــت ــس ــى م ــل ع

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر الصينية

السياسات الدولية معهد الصين للدراسات الدولية

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر اليابانية

السياسات الدولية معهد اليابان للشؤون الدولية

الجدول رقم )10( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر ومجاالت عملها في كلٍّ من 
الصين، واليابان

في القارة اآلسيوية
نماذج من أبرز المنظمات ومراكز الفكر



رابًعا - على المستوى األفريقي

العددالتخصصت

4االجتماعي1

2األكاديمي2

1التنمية3

1السلم واألمن4

16السياسة العامة5

4حقوق اإلنسان6

28المجموع

الجدول رقم )11( يبين عدد المنظمات ومراكز الفكر 
ومجاالت عملها في قارة أفريقيا

28
على مستوى 
القارة األفريقية

منظمًة 
ومركًزا
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أبرز المنظمات ومراكز الفكر المؤثرة

ــوى الــعــالــم ــت ــس ــى م ــل ع

خامًسا- على المستوى األسترالي

العددالتخصصت

17السياسة العامة1

2األكاديمي2

3االستراتيجي3

3الحوار4

4حقوق اإلنسان5

29المجموع

الجدول رقم )12( يبين عدد المنظمات ومراكز الفكر 
ومجاالت عملها في قارة أستراليا

29
على مستوى 
قارة أستراليا

منظمًة 
ومركًزا

التخصصأبرز المنظمات ومراكز الفكر األسترالية

السياسات الدولية المعهد األسترالي للشؤون الدولية

الجدول رقم )13( يبين أبرز المنظمات ومراكز الفكر ومجاالت عملها في أستراليا



بقضايا المملكة
أبرز المنظمات ومراكز الفكر 

المهتمة 

يوجد في عدد 
من دول العالم..

 منظم���ات ومراك���ز أبح���اث تهتم بالقضاي���ا الخاصة 
بالمملكة العربية الس���عودية، س���واء من الناحية السياس���ية 

أم االقتصادي���ة أم األمني���ة أم الحقوقي���ة، وسنس���تعرض أب���رز 
المنظم���ات الدولي���ة ومراك���ز الفكر والدراس���ات في ع���دد من دول 
العال���م، وبخاصة في ال���دول الغربية، كالوالي���ات المتحدة األمريكية 
والمملكة المتحدة وفرنس���ا، التي تهتم بشأن المملكة، وتم االعتماد 
عل���ى عدد م���ن المعايير ف���ي انتقاء تل���ك المنظمات ومراك���ز الفكر 
والدراس���ات، ومن ه���ذه المعايير عدد التقاري���ر الصادرة، وأهمية 

تلك التقارير وتأثيرها في اإلعالم العالمي، ومدى تأثير محرري 
تلك التقارير في األوساط اإلعالمية والثقافية والسياسية 

والحقوقي���ة، وغيره���ا م���ن المعايير األخ���رى التي 
تجع���ل من تلك المنظمات والمراكز محاًل 

للدراسة واالستقصاء.

الدولةالمركز أو المنظمةالدولةالمركز أو المنظمة

منظمة هيومن رايتس 

ووتش
الواليات المتحدة 

معهد واشنطن 

لسياسات الشرق األدنى
الواليات المتحدة

المملكة المتحدةمنظمة العفو الدولية
مركز الدراسات 

االستراتيجية والدولية
الواليات المتحدة

منظمة الفدرالية الدولية 

لحقوق اإلنسان
الواليات المتحدةمعهد هيريتيجفرنسا

الواليات المتحدةمعهد غيت ستونالواليات المتحدةمنظمة بيت الحرية

مؤسسة ميدل إيست 

مونيتور
المملكة المتحدةمعهد تشاثام هاوسالمملكة المتحدة

الواليات المتحدةمعهد المشروع األمريكيالواليات المتحدةمعهد كارنيغي

الواليات المتحدةمعهد كاتوالواليات المتحدةمعهد بروكينغز

الواليات المتحدةمعهد هدسون
مؤسسة بروجيكت 

سنديكيت
التشيك

استراليامعهد لوي
المعهد الدولي للدراسات 

االستراتيجية
المملكة المتحدة

الواليات المتحدةمركز ستراتفور
المعهد الفرنسي 

للعالقات الدولية
فرنسا
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سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

www.salam4cc.org

أبرز المنظمات ومراكز الفكر المؤثرة

على مستوى العالم


