
 اسم المدير التنفيدي عنوان المنظمة رقم إشهار المنظمة اسم المنظمة ر.م
اسم رئيس 

 المنظمة
1هاتف   2هاتف    البريد اإللكتروني 

قدرات تحتاجون إلى بنائها في المجال 
 االنتخابي

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

 ابوقرين / سرت 1055 جمعية نبع الحياة للخدمة االجتماعية 1
اكرم بلعيد سعد 

 ابوشنيبة
صالح امريحيل 
 رجب ابونقاب

914018598 922752892 akram.23.10.1980@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, المناصرة 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

نى  في سرتتنسيقية مؤسسات المجتمع المد 2  / / 9131825121 / حسين الشتيوي سرت 3251 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

الجفرة -ودان  / الصفوة للثقافة واألعمال الخيرية 3  / / 913210169 / غادة محمد هاشم 

مسار االنتخابي, االستشارات مراقبة ال
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 Fadeels@yahoo.com 918983195 918983195 فضيل الصقر فضيل الصقر محمد بن جواد 387-2012-1-7 منظمة اللحمة الوطنية 4
االستشارات حول اإلطار القانوني, 

ناخبين, معالجة العنف تثقيف ال
 االنتخابي

 مفتاح الصداعي شارع مانديال، سرت ، ليبيا / منظمة الهدف األسمى 5
د. عقيله امحمد 

 عقيلة دلهوم
925235680 / Magila95@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 

اقبة تمويل الحمالت االنتخابيةمر  

 زلة/الجفرة / جمعية سنابل االمل لألعمال الخيرية 6
نبيل حمد مفتاح 

 الباكري
/ 914359965 577106287 m.yahoo@215_nabee تثقيف الناخبين 

 الجفرة 382 المنظمة الحقوقية للشفافية واإلصالح 7
مريم محمد عبدهللا 

 الحوينط
عبدالسالم المهدي 

 احمودة
913709920 / optr_ly@yahoo.com 

اإلطار القانوني, رصد وسائل اإلعالم, 
معالجة العنف االنتخابي, مراقبة تمويل 

 الحمالت االنتخابية

8 
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most2115@gmail.com 

 
 

 مـــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــراتــــــــــــــــــــــــــه



انصالح الدين قرم مصراتة ليبيا 84 جمعية الراشد للتنمية اإلجتماعية 1  salaheddin.gharman@rsd.org.ly / 913586547 كميلة رجب يوسف 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, معالجة 

العنف االنتخابي, مراقبة تمويل 
 الحمالت االنتخابية

 2 جمعية العلوم والتقنية 2

شارع سناء  -مصراتة 
عمارات الجامع -المحيدلي 

الدور  -العمارة د  -العالي 
 االرضي

 عصام مختار القالي
د.جبريل سليمان 

 الجروشي
927574042 914255345 Esam3399@gmail.com 

االستشارات حول اإلطار القانوني, 
 تثقيف الناخبين

 / منظمة إبداع 3
شارع طرابلس، مصراته، 

 ليبيا
 صفوان محمد شتوان

صفوان محمد 
 شتوان

914623778 914623778 safwan.shatwan@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

 االنتخابي

 / جمعية أماطين لألم و الطفل 4
عمارة  -شارع بنغازي 

 - 3الشقة رقم  -بارق 
ليبيا-مصراته   

3241325 91 عمر حسن بلتو أسماء قرقوم  91 3301130  asma_aml@hotmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

 االنتخابي

2012/ 506 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 5  يوسف سالم يوسف مصراتة 
عبدهللا مصطفى 

 محمد زوبي
917000971 913826530 yovee2050@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
تثقيف الناخبيناإلعالم,   

6 
منظمة الروح الشبابية للرياضة والثقافة شباب 

sport 
 محمد منصور ناجي مصراتة 50

محمد منصور 
 ناجي

918824941 918824941 M.maji28@yahoo.com رصد وسائل اإلعالم 

 95 مؤسسة نادي الحوار والمناظرة 7

مصراتة  -شارع طرابلس 

م بعد االشارة  250ليبيا،  -

سوق الخضرة الضوئية 
 باتجاه وسط المدينة.

محمد إبراهيم محمد 
 أبوسنينة

عماد الدين إبراهيم 
 رمضان شنب

927557941 / info@ddc.ly 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 

اإلعالم, مراقبة تمويل الحمالت 
 االنتخابية

ارحومهأحمد علي  علي محمد أبوقفة مصراتة 574 جمعية وأبشروا لألعمال الخيرية 8  917911577 923653639 a.abuqufa@gmail.com مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية 

 الـــــــــــــــخــــــــــــمــــــــــــــــــس

 هشام مادى مسالتة 3645829 جمعية اصدقاء القلعه للثقافة والترات 1
منصور احمد 

 انديشة
926172838 / mans707175@yahoo.com خبينتثقيف النا  

 / / 912148341 / محمد محمد سعج مسالته، ليبيا / المرصد لمراقبة االنتخابات 2

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 808 جمعية عطاء بال حدودالنسائية 3
مدرسة الوحدة العربية 

س ..بالخم  
 alkhums.freewomen@gmail.com 925509189 925509189 سليمة محمد هدية 925522093

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 / مدينة الخمس 1333 منظمة الوطن لحقوق االنسان 4
مصباح مفتاح 

وغاليةأب   
927342972 / / 



 2012/854 تآزروا االهليه 5
 
 

 شارع المرور الخمس

خيري محمد 
 المغيربي

طارق رمضان 
 الزابط

913632453 918463306 kirimoh1970@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
نتخابياال  

 913251511 الخمس شارع البلدية 16/2013 المؤسسه الليبيه لحقوق االنسان فرع الخمس 6
مسعود عتمان 

 ابوفارس
913236961 913236961 / 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين

 رئيس المنظمة مسالته 1501 غداً أفضل لحقوق اإلنسان 7
المكي عبد هللا 

 القيزاني
925755803 925755803 Gadn afdal@yahoo.com تثقيف الناخبين 

 ترهونة 246 جمعية أنصار الحق الليبية لحقوق االنسان 8
اسامة الصادق 

 ابوكليش
عبدهللا رمضان 

 خميس
926194713 927582278 hoshosama@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

قيف الناخبين, معالجة العنف اإلعالم, تث
 االنتخابي

 1074 جمعية الجذور للخدمة االجتماعية 9
مسالتة شارع السوادنية 

 الطريق الدائري
عبدهللا عبدالعالي 

 سويدان
عبدهللا عبدالعالي 

 سويدان
926116645 / aljodor.oss@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
د وسائل حول اإلطار القانوني, رص

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 مختار سويدان علي مسالتة 823 جمعية خير امه لرعاية المتقاعدين مسالته 10
مختار سويدان 

 علي
925847262 535318764 raidkashaf2016@gmail.com مراقبة المسار االنتخابي 

 الخمس/ سوق الخميس / منظمة فلنرتقي معا 11
بدالرحمن عياد ع

 عقيل الصويعي
 abdoabode319@gmail.com 927942479 910387288 محمود محمد كريد

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

ــــــــــــسطــــــــــــــــــــــرابـــلــــــ  

 طرابلس الفرناج 72 المجموعة الليبية للجودة والتميز 1
عادل موسى 

 ابوفريوه
 تثقيف الناخبين info@lgqe.org.ly / 916234029 هشام احمد بركان

2 
المركز الدولي للديمقراطية وحقوق االنسان 

 والتواصل االعالمي عالمي
 طرابلس المركز 1852

ا .المستشار 
محمد .عبدالفتاح ا

 عبدهللا الصليل

د. محمد شرف 
 الدين الفيتوري

0925165098- 
0913238037 

0215800688
 فاكس +

fathi.asleal@gmail.com---------
www.icd.ly 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 

خابيةمراقبة تمويل الحمالت االنت  

 474 منتدى نساء ليبيا الخيرى 3
الحى اإلسالمى بالقرب من 

 مدرسة غوط الديس
 hend.saky@yahoo.com 925392372 916480053 هند خالد صاكى مريم على الفلوس

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, معالجة 

العنف االنتخابي, مراقبة تمويل 
نتخابيةالحمالت اال  

4 H2O 1630 
شارع  -الظهرة  -طرابلس 

 عبدالرحمن الكواكبي
/ 

محمد محمود 
 حمودة

/ / m.hammuda@h2o.org.ly 
اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 888 جمعية الشهيد احمد الكريكشي لالعمال الخيرية 5
شارع -حي االندلس

طرابلس-الحراني  
رضا الصادق  محمد

 الكريكشي
فوزية المهدي 

 الفقيه حسن
925038741 913294926 marytrahmed2011@gmail.com مراقبة المسار االنتخابي 



 2767-2-20161225 منظمة ليبيا للتنمية الثقافية 6
 -سوق الجمعة  -طرابلس 

16طريق   
نجاح جمعة ابو 
 حرارة ابو راوي

عفاف البشير 
 المبروك مدين

928428979 927594048 Tiger62a@gmail.com تثقيف الناخبين 

 اإلطار القانوني ARAYAHRO@YAHOO.IE 919545482 926168557 د.بشير رجب جمال بيدة شارع ميزران /طرابلس 129 منظمة الراية لحقوق االنسان 7

 m.abojbha@gmail.com / 925379636 / آمال سعيد المالطي طرابلس 2272 تااليتماس للمرأة والطفل 8

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 تاجوراء، طرابلس 2.1968E+11 منبر الحق 9
منى أبو عبد هللا 

 المقدم
/ 927535412 / menbralhac@gmail.com 

ات مراقبة المسار االنتخابي, االستشار
حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين, 

 معالجة العنف االنتخابي

حي األندلس 22 412-01-20120816 جمعية الشفافية الليبية 10  / / 923756393 / فرج خليفة 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
خابياالنت  

11 
المنظمة الليبة الدولية لالخصائيين االجتماعيين 

 والنفسيين
2382 

-لـيبـا -طــرابلــس 
 الـــفرنــاج

عـثمــــان علي 
 حــمـس

عــثـمـان علي 
 حمس

091-4608818 091-3173310 otmanhems75@gmil.com رصد وسائل اإلعالم, تثقيف الناخبين 

فبراير 17حركة بداية  12  476 
س شارع الزاوية طرابل

 خلف المستشفئ المرجعي
الهاتف االيميل 

 الصفحة
حسام الدين 

 الباروني
913611001 913611001 huossambaroni@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

 اإلعالم, تثقيف الناخبين

13 
المنظمة الوطنية للتواصل مع الجرحى 

تةالابين...فرع مسوالمص  
 926543095 طرابلس ليبيا 1232

محسن على 
 التركى

 فيس..طه مسعود 926445760 926543095
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

 الناخبين

 151/2012 االتحاد الليبي للمنظمات غير الحكومية 14

المقر الرئيس / طرابلس 
السوانى بنى ادم ) السوق 

 االستثماري (
: حى فرع االتحاد 

حى االندلس  -االسالمى 
المجلس العسكري سابقا 

 طرابلس ليبيا

917757859 
المهندسة : نجاة 

 دغمان
917017701 917757859 sajjoda@yahoo.com 

االستشارات حول اإلطار القانوني, 
 معالجة العنف االنتخابي

15 
المنظمة الوطنية الليبية لتنمية األشخاص ذوي 

 اإلعاقة
ـ بوابة األندلسطرابلس  19/2011  

عبدالرزاق عمران 
 التومي

المبروك عبدالغني 
 عمر العباسي

924903721 927188365 aboglila99@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

شبابمنظمة الهدف لدعم المرأة و ال 16  20160117-2-2493 
تاجوراء ـالسوق الضواحي 

 ـ الطابق الثاني
كريمة رجب دائر 

 الليل
كريمة رجب دائر 

 الليل
914053230 914053230 abdoa0128@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

 االنتخابي

 aurkidh.org@gmail.com 916324479 916324479 ريم بالخير / شارع زناته 2440-02-20151122 اوركيده لدعم الشباب والمراه 17
مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 

 حول اإلطار القانوني

18 
جتماعي .. المؤسسة الثريا للدعم النفسي وا

ضافة للعمل الخيريالبا  
 ثريا فوزي الشاوش طرابلس .. باب بحر 2415

ثريا فوزي 
شاوشال  

925263518 925263518 alaneeda 8 2 @yahoo. com 
تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

االنتخابي, مراقبة تمويل الحمالت 
 االنتخابية



 909 جمعية الصبر لالعمال الخيرية واالنسانية 19
مخيم نازحي تاورغاء 
 بطريق المطار طرابلس

 مبروك اسويسي
مبروك محمد 

 اسويسي
913742152 913742152 mabtawargha33@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين

-غوط الشعال  2642-2--201614 منظمة ديهيا للتنمية 20  malale.asmaa@gmail.com 925003807 9111203839 أسماء سالم الحاج اسماء الحاج 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
يف القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثق

الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

طرابلس -حي األندلس  55/2012 منظمة سواسية للحقوق ولحريات 21  seghair71@gmail.com 92294485 910510728 غيث السكبي رمضان باسكال 
اإلطار القانوني, رصد وسائل اإلعالم, 

 معالجة العنف االنتخابي

نظمة اجيال ليبيا للتنمية البشرية والتوعيةم 22  محمد صويد طرابلس 1766 
عبدالسالم بن 

 سعود
927388609 / als.hd.soud@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, تثقيف الناخبين, معالجة 
العنف االنتخابي, مراقبة تمويل 

 الحمالت االنتخابية

والتعليم والتدريب العام مؤسسة بال حدود للتقنية 23  طرابلس 2302 
محمد الطاهر 

 القمودي
عبدالناصر المختار 

 ابوسيف
913201150 / nasermok2@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 

 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي

24 
اطات مركز ملتقانا للدعم النفس اجتماعي والنش

 الترفيهية
ابوسليم -طرابلس  2125  سامي العماري تليب 

عبدالرزاق احمد 
 ملوس

911365048 / mleos1974@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

 الناخبين

 طرابلس /باب بن غشير 1596 منتدى تمكين المرأة والشباب 25
سليمة مصباح ابو 

 بكر
سليمة مصباح ابو 

 بكر
914518539 926068622 salimamusbah@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 

 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي

 طرابلس 84 مؤسسة اليقين لالعمال الخيرية 26
علي محمد عثمان 

 الشريف
علي محمد عثمان 

 الشريف
916149908 925148836 nader_elborkey@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 245 الجمعية الليبية لسجناء الراي 27
منطقة شارع الصريم 

 بالقرب من جامع بن نابي
 zammitft@yahoo.com 925619113 918460855 ابوبكر الشريف عياد زرزور

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
اإلعالم, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

 طرابلس حى االندلس 2350 المجلس الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى بليبيا 28
رمضان مسعود 

 السائح
أمحمد السائح 

 البوسيفى
92٫6336355 92٫7322086 basem_7037@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
 القانوني

 طرابلس 2739-02-20171112 منظمة شباب التوارق للحوار والمناظرة 29
عيسى مدركو البداد 

 ازاوي
حسن اخا احمدي 

 محمد
918510710 / Tyodd2017@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
 القانوني, تثقيف الناخبين



30 
للثقافة والرياضة العمالية/ليبيا  المنظمة الدولية

 ش
 علي محمد المخزوم طرابلس زاوية الدهماني 2854

علي محمد 
 المخزوم

913688371 / mokzoma@gmail.com مراقبة المسار االنتخابي 

 425 جمعية طفل ووعد 31
شارع امحمد  -طرابلس 

 المقريف
 / / طالل زحلوق بهاء الدين شيهوب

childandpromise2012@gmail.co
m 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, تثقيف الناخبين, مراقبة 

 تمويل الحمالت االنتخابية

 2916-02-20171018 تجمع اهالي وسكان طرابلس الكبرى 32
ميدان الجزائر ) شارع 

 12072بيروت ( ص.ب 

 طرابلس
 الصديق بوهديمة

جالل احمد بن 
 عمران

913532537 912139422 benomran28@yahoo.com 
مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 

 القانوني, رصد وسائل اإلعالم

 فرناج _طرابلس 2951-02-20171205 منظمه القاده لتنميه المجتمعيه 33
نوري المهدي 

 الطوباشي
اسماء مخزوم 

 الزليطني
913361374 913361375 leader.ly2017@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 طرابلس 2684-2-20160904 منظمة العشرة لتمكين المرأة 34
نائب الرئيس فوزية 
بن غشير الرئيس 
 ابتسام عبدالمولى

ابتسام محمد 
 عبدالمولى

913779375 911955314 libofex@gmail.com 
إلطار مراقبة المسار االنتخابي, ا

القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
 الناخبين

 810 جمعية البهجة الخيرية 35
الهضبة  -طرابلس 

حي خالد بن  -الخضراء 
 الوليد

 محمد عمار الزيتوني
محمد عمار 

 الزيتوني
091 313 

9040 
092 313 

9040 
charityjoyassociation@gmail.co

m 
 رصد وسائل اإلعالم, تثقيف الناخبين

 Aug-11 إتحاد الشباب الليبي بالقره بوللي 36
إتحاد الشباب الليبي بالقره 

 بوللي
 علي محمد الموسي

محمد رمضان 
 الهادي

922583443 910587416 almousi_med@hotmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 

قبة تمويل الحمالت االنتخابيةمرا  

 منال حسين العائب طرابلس 2682_2_20160901 منظمة شباب بال حدود الألعمال الخيرية 37
مهند علي 
 الخويلدي

910500985 928710846 Libya92016@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

قبة تمويل الحمالت االنتخابي, مرا
 االنتخابية

 حي االندلس 1215 فرسان المحبة لألعمال الخيرية 38
مبروكة أبوالقاسم 

 اعماره
ليلى رمضان 

 جويبر
915678203 926486560 lailajwiber2@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين

ع شوقي طرابلسشار 2827 المنظمة الليبية العالمية للتضامن والتنمية 39  
الطائش المبروك 
 احمد الترهوني

الطائش المبروك 
 احمد الترهوني

924161394 919943279 dhear1964@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية



يبيا الخيريةمؤسسة ل 40  ashraf.balha@gmail.com / 922653020 أشرف محمد علي محمد صبحي طرابلس 110 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
الناخبين, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

2918-02-20171018 منظمة تمكين لالشخاص ذوي االعاقة 41  راوية يوسف حمزة حي االندلس 
عبدالسالم مصطفى 

يراالم  
916966668 92559582 Abdusalam65@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
اإلعالم, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

42  249   
 

913882590  mombenmasoud@yahoo.com  

43  5      dadoahli32@gamil.com  

44  20171123022943   
 

 913803409  mohamed.f.awidan@gmail.com 
 

45 
 

1271    
925360996 shop4ly@gmail.com 

 
 

46 
اد عمر سوالمعم طرابلس 1810 جمعية مالك للطفولة  

محمود حسين 
 سوالم

913720851 912504250 malakchildcare@gmail.com 
 

 مراقبة المسار االنتخابي

 العـــــــــزيــــــــــزيــــة

 1609 جمعية المعمورة للتواصل والتنمية 1
منطقة العزيزية بلدية 
الماية الفرع البلدي 

 المعمورة
 عبدهللا دغيبيج

عبدهللا محمد 
 عبدالقادر دغيبيج

/ 927322372 altwasl2011@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

 اإلعالم

2 
اتحاد منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني 

 الجفارة ي ااجفارة
 الجفاره ليبيا 1088

عبد الباسط الفتوري 
 بن نصر

ابراهيم حسين 
 الري

925814148 926839322 AbdeLbasst hasser37@gmail 
 

 karimamohmed1974@jmail.com 913253170 912185598 كريمة محمد على على محمد على العزيزية 12313 منظمة كنزى للتنمية ومراقبة االنتخابات 3

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 

جة العنف االنتخابي, الناخبين, معال
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية



 الزاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1 
المنظمة الليبية الدولية للتنمية وحقوق اإلنسان 

 العجيالت
 / العجيالت 1229

عادل الفيتوري 
 مبارك

913217825 924041663 adelmubarek63@gmil.com 
إلطار القانوني, االستشارات حول ا

تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 2092 منظمة الحياة لالشخاص ذؤي االعافة بالزاوية 2
الزاوية قرب الطربق 

 الساحلى كوبري بير الغنم
/ 

زكية الهادى 
 مصطفى صرقن

945085813 914441915 1.00009E+14 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

 الناخبين

تيأسوا لالشخاص ذوي االعاقة بزوارة جمعية ال 3  1970 
قرب مركز عالج الكلى " 
 التضامن سابقا :" بزوارة

 هدى بدروش دهان
هدى بدروش 

 دهان
925522611 925522611 h_dhan2200@yahoo.com 

االستشارات حول اإلطار القانوني, 
 تثقيف الناخبين

 1344 جمعية زوارة للهوية و التراث 4
روني، طريق سليمان البا

سوق زوارة التقليدي 
 )الجديد(

 عمرو عبدهللا سفيان
هانيبال صالح 

 الهوش
928344830 926677064 amr.sufian94@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين, 

 معالجة العنف االنتخابي

الزاوية -ليبيا  2581-2-20160508 منظمة أساريا لالطفال ذوي االعاقة 5  
زكية الهادي مصطفى 

 صرقن
زكية الهادي 

 صرقن
926031695 926031695 lifeorganization2015@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 

الناخبين, مراقبة تمويل الحمالت 
 االنتخابية

الطفلازوول لحقوق االنسان والمراءة و 6 2511ـ2ـ20160215   / 913661496 913661496 نجالء دهان نجالء دهان / 
مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, معالجة العنف 

 االنتخابي

 2145 منظمة المتوسط للهجرة واالغاثة 7
المقر الرائسي مدينة 

 صرمان
 aomrly@gmil.com 923653669 914061986 عصام مختار /

مراقبة المسار االنتخابي, معالجة العنف 
 االنتخابي

 خالد الخليفي رقدالين 1909 منظمة شباب ألجل ليبيا 8
رجب على 

 الرحيبي
092-5415105 092-5415105 rjab.alrhebe@gmail.com تثقيف الناخبين 

ليبيا -صبراتة  2-17-20160602 منظمة نور المعرفة للعلوم والثقافة 9  
د حمزه محم

 عبدالسالم مفتاح
عبدهللا الطاهر 

 عبدالرحمن
928272175 914440247 hamzamuftah@hotmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين

1الـــــــــــــــجـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــل   

غريان -الجمعية العلمية لألكاديميين  1  1427 
م أما -مركز مدينة غريان 

 مدرسة شهيرات االسالم
يوسف مصباح 

 العربي
يوسف مصباح 

 العربي
092-8781821 092-8781821 binyusef@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
 حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين

 1426 المحجة البيضاء التوعوية التثقيفية الخيرية 2
تغسات بجوار اداعة غريان 

 / غريان
 خيرية مفتاح ابودينة

خيرية مفتاح 
 ابودينة

924890721 924890721 almahajaalbayda@gmail,com 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

 الناخبين

 salah6093524@yahoo.com 926093524 927241760 صالح رمضان محمد رمضان علي غريان/الرابطة 42979 منظمة األمل لإلغاثة والتنمية 3

مسار االنتخابي, اإلطار مراقبة ال
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية



2013لسنة 1830 فلنكن اخوة 4  مراقبة المسار االنتخابي alikalifa11@yahoo.fr 919665403 925180723 على الحبيشي علي سالم مزدة 

2ـــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــ  

 2245 تجمع شباب الغزايا للتنمية والتطوير 1
بلدية الحوامد  -الغزايا   

 الجبل الغربي
 تثقيف الناخبين ibnalgabl1@gmail.com 923974184 923974184 عمار أمحمد سالم /

ادو، الرجيبات، يفرن، ج 751 نانا مارن الخيرية 2  / / 925959738 / نجاة سعيد المالطي 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

طرابلس-يفرن  523 جمعية آت يفرن الخيرية 3  / 
حسين ابوالقاسم 

 كافو
914784619 927177626 atyafran@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
 اإلعالم, تثقيف الناخبين

طرابلس -يفرن 2567 منظمة فوس للتوعية واالعالم 4  / 
حسين ابوالقاسم 

 كافو
914784619 927177626 hussein.kafo@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
عنف اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة ال

 االنتخابي

2012لسنة1366 جمعية جبل نفوسة للتنمية 5  
الجبل الغربي بلدية 

 االصابعة

أ.محمد عمر جماعة 
)نائب رئيس مجلس 

 االدارة(

أ.فوزي الهادي 
الصويعي )رئيس 

 مجلس االدارة
926007695 927159015 fozielhadi1978@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
وسائل اإلعالم, تثقيف القانوني, رصد 

الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 jkkggs@gmail.com 9245678854 923445676 عبد الر وووف عبد الروف العزبي يفررن 12 ليبيا يفرن 6

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 

عالجة العنف االنتخابي, الناخبين, م
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 عبدهللا ابراهيم عيسى مدينة مزدة 2014_2 منظمة مزدة الصحة العامة 7
عبدهللا ابراهيم 

 عيسى
0913506075 
0926546978 

913506075 abdallaho1983@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 

, معالجة العنف اإلعالم, تثقيف الناخبين
 االنتخابي

 جادو 1378 جمعية عين الزرقاء لرعاية شؤون معاقين جادو 8
نائب رئيس مجلس 
 االدارة ايمن ارحومة

انور امحمد 
 الهلودي

927662398 914717985 blueeye.associaton@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 

 القانوني

 ايناس علي النالوتي الرجبان 191-5-20171225 القرطاس والقلم 9
ايناس علي 

 النالوتي
911832174 / enasali514@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, تثقيف الناخبين, معالجة 
العنف االنتخابي, مراقبة تمويل 

 الحمالت االنتخابية

10 
جمعية شباب االصابعة للثقافة والتطوير 

 االجتماعي
-4-21 بتاريخ 2342

2015 
 الجبل الغربي / االصابعة

الصديق احمد على 
 المقطف

د. عبدالعزيز 
زهمول الضاوي 

 الضبع
913507779 923841492 abdelazizzhmol@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي



 محمد يوسف الرجبان 172-5-20160208 منظمة البحوث للدراسات والتنمية 11
الهادي على 

 النرزوقي
916109413 927069419 alhadasd@gmail.com مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية 

 األصابعة 1497 مجموعة بادروا للمشروعات الخيرية 12
مصطفى رمضان 

 أحمد
/ 913726370 

مصطفى رمضان 
 أحمد

hala372@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 

م, مراقبة تمويل الحمالت اإلعال
 االنتخابية

 ســــــــــــــــــــــبــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 Alsamoudlibya@yahoo.com 925340464 925340464 مختار محمد الحاج مختار محمد الحاج سبها )القرضة( 842 جمعية الصمود لالعمال الخيرية والتنمية البشرية 1

لمسار االنتخابي, االستشارات مراقبة ا
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 / ليبيا  سبها 1529 جمعية التواصل االجتماعى االهلية الخيرية بسبها 2
عيسى عبدالسالم 

 مشمور
 رصد وسائل اإلعالم / 925358139 919631540

يةمنظمة إنجاز للتوع 3  2015813-6-45 
الشارع الو  -ليبيا-سبها

-اسع عمارة التأمين 
 الدورالرابع

/ 
موسى محمد ناجي 

 القدم
925355329 925355329 Enjazorgnization@gmial.com مراقبة المسار االنتخابي 

 1103 المنظمة الليبية لصحة وسالمة االم والطفل 4
محلة  –شارع ثابت بن قرة 

مدينة سبها، –القرضة   
 salalziady@gmail.com 916294663 922444940 / سالم احميدة

مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 
 اإلعالم, معالجة العنف االنتخابي

 abdu692000@gmail 913477603 925348093 عبد الحميد االماني / ادري الشاطيء 693 جمعية سنابل الخير الخيرية / ادري الشاطي 5
النتخابي, رصد وسائل مراقبة المسار ا

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 1104 مؤسسة العطاء لشئون العمالة 6
وادي الشاطئ.. بلدية براك 

 الشاطئ..
 alzeane2015@Gmail.com 927589960 925342951 علي ساسي علي كمال الزياني

االستشارات حول اإلطار القانوني, 
 رصد وسائل اإلعالم

 سبها / االتحاد النسائي 7
صالحة منصور 

 الالفي
 salhaahwerfeli@gmail.com 925356549 924033024 خديجة الطاهر

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 / التجمع الوطني للشباب الليبي 8
)المنطقة  الحضرة

سبها )الجنوب( -الوسطى(   
 / / 918199102 / حسن محمد هاشم

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 / / 925131813 / ابراهيم نصر عبد هللا سبها / تمانهانت 9
بي, تثقيف مراقبة المسار االنتخا
 الناخبين

 1582 جمعية صناع الحياة ليبيا 10

حي الجديد / مبنى  -سبها 
 منارة الحضيري العلمية .
كما وتمتلك الجمعية عدة 

 فروع في ليبيا

 waw_stars@yahoo.com 925759089 927174387 علي الشريف /
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي



 1797 منتدى ارتقاء ليبيا للتوعية 11

  -سبها 
-القرضة   

بجوار مدرسة طارق بن 
 زياد

/ 
أحمد علي 
الفرجاني 
 أبوالقاسم

927783971 
0927783971 

- 
0916757066 

ahmad197465@yahoo.com 
االستشارات حول اإلطار القانوني, 

تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

االنسان فرع الجنوب جمعية المراقب لحقوق 12 ليبيا -سبها  2011 / 69   
محمد حافظ دنقش 

 سعيحد
علي جمعة 
 المزوغي

928317050 928393687 drhafizds@yahoo.com 
مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
 حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين

اسبها ليبي 1962 جمعية شهداء الوطن للشئون االقتصادية والتنمية 13  / 
عثمان على 

 العروسى
296180927 925139594 shohadawatan@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 osrasaida@gmail.com 925139594 925734252 محمد احمد سالم / سبها 662 جمعيه االسرة السعيدةاالجتماعيه الخييريه 14

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 / حي القارة الشاطئ 2084 وتزودوا الشبابية الثقافية الفنية 15
سليمان يونس 

 ابوبكر
926948496 926948496 / 

ة المسار االنتخابي, تثقيف مراقب
 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي

 139/2012 التجمع الوطني بفزان 16

ليبيا وهناك تشبيك  -سبها 
مع بعض المؤسسات 

االخرى في مختلف انحاء 
 الجنوب

ابوبكر الطاهر 
 الغصني

عبد الناصر عبد 
 السالم الشريف

8925144826 925341434 algosni68@yahoo.com 
قبة المسار االنتخابي, االستشارات مرا

 حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين

 abdoo6215@gmail.com 3907687-092 928426215 جميلة منير عبدالقادر ابوشناف سبها 1530 صرخة الجنوب 17
اإلطار القانوني, رصد وسائل اإلعالم, 

 تثقيف الناخبين

 526/2012 جمعية ونزريك االهلية الخيرية 18
جنوب  -ونزريك الشاطي 

 ليبيا
عبدالمطلوب علي 

 ابراهيم اجعيدة
محمد احمد محمد 

 اخماسي
924498019 926342009 jaida2007@yahoo.com 

االستشارات حول اإلطار القانوني, 
 رصد وسائل اإلعالم

 تامزاوة الشاطئ 1922 منتدى الخيل الثقافي 19
حمزة محمد خليفة 

 السود
حمزة محمد خليفة 

سودال  
925723195 916968580 hamzaalsowd@gmail.com مراقبة المسار االنتخابي 

 127-06-2017911 منظمة جرمة لإلعالم والتطوير 20
مبنى اإلعالم  -سبها 

 والثقافة
أبوبكر على أحمد 

 أبوشريعة
ابوبكر علي احمد 

 أبوشريعة
923823219 910245321 conin2020@gmail.com 

ابي, رصد وسائل مراقبة المسار االنتخ
اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

االنتخابي, مراقبة تمويل الحمالت 
 االنتخابية

 اوبــــــــــــــــــــــــــــــارى

 1711 جمعية اليقين للثقافة والتنمية البشرية 1
اوباري ,  -المقر الرئيسي 

 الفرعي منطقة جرمة
/ 

محمد ابوالقاسم 
 عبدالسالم

926557749 926557749 gebrel2000@gmail.com مراقبة المسار االنتخابي 

 بنت بيه /بلدية بنت بيه 1389 جمعية بند بيه للثرات وحماية اآلثار واإلبداع 2
عبد الجليل محمد 
 عبدالسالم جبريل

عبد الجليل محمد 
 عبدالسالم جبريل

928488035 918910849 gmfm544@gmail.com 
ابي, تثقيف مراقبة المسار االنتخ
 الناخبين



 عز الدين صالح عمر مرزق 1188 منظمة وائد العصؤ لالعمال الخيرية 3
عز الدين صالح 

 عمر
923734160 926882346 radihe_m2007@yahoo.com 

اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين, 
 معالجة العنف االنتخابي

 السبيطات، وادي عتبة / التقوى لألعمال الخيرية 4
نصور عائشة م

 المهدي
/ 926895904 

 
/ / 

 / غات / جمعية الرسالة للتنمية البشرية 5
اكرم محمد الحسن 

 بقي
913913846 927962416 / / 

 2047 مجموعة رابسا لالعالم الحروالثقافة 6
حي الثانوية / مدينة غات/ 

 بلدية غات/ليبيا
 امال محمد الناني

عبدالعزيز 
 عبدالنبي هاشي

924232425 924738230 amaalanani102@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

 الناخبين

 مدينة مرزق 993 جمعية مرزق االهلية 7
مهدي عبدالسالم 

 الزردك
جمعة محمد 

 الزردك
 معالجة العنف االنتخابي / 926532959 927159516

 مرزق 1184 جمعية البر الخيرية لحقوق المرآة والطفل 8
حليمة المهدي 

دكالزر  
حليمة المهدي 

 الزردك
923134682 923134682 / 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين, 

 معالجة العنف االنتخابي

 / 926586869 926586869 عائشة علي عثمان عائشة علي عثمان مرزق 1181 جمعية سنابل الخير التوعوية 9
بي, رصد وسائل مراقبة المسار االنتخا

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

حي القلعة -غات  907 جمعية امرجه لتنمية الشباب والمجتمع غات 10  رمضان احمد رمضان 
رمضان احمد 

  رمضان
925358523 amrja.ghat@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
ل حول اإلطار القانوني, رصد وسائ

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 1438 الرحمة والتسامح 11
بلدية أوباري / منطقة 

 الحطية
/ 

حليمة موسى 
 الدليمي

927857195 924908028 
 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي

 libyaabnigarib15@gmail.com 913973797 911032695 آمال الناني آمال الناني غات 50-6-20151210 ليبية و ابني غريب للعمل االهلي والخيري 12
اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين, 

 معالجة العنف االنتخابي

رقم االشهار1005 مؤسسة عطاء الخير لالعمال الخيرية تراغن 13  تراغن الجنوب الليبي 
حميدة محمد 

 السنوسي
حميدة محمد 

 السنوسي
923736121 923736121 attalker23@gmail.com مراقبة المسار االنتخابي 

 / أوباري المدينة / جمعية شباب الخير للعمل التطوعي 14
زكريا عبدالفتاح 

 السنوسي
923925807 914356341 / 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي

العمال الخيريةجمعية موطني للثقافة وا 15  أحمد ابراهيم علي وادي عتبة 32016 
ابراهيم السنوسي 

 الصادق
927745476 918291831 southvison2012@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

اد نسيم الصحراءاتح 16  عثمان عبدهللا ماضي تراغن 2224 
ايمن بن عيسى 

 معتوق
923733048 926916046 aiman.benissa.ab@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, مراقبة 

 تمويل الحمالت االنتخابية



كة لينوبشير بر عبدالقادر منير محمد الفطرون 13 صدى الحق 17  926846141 92514666 abdolkadermoneer9@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 tamngsat2014@gmail.com 925170185 925072415 ليلى الكوني مريم امغار اوباري 727 منظمة آزجـــر 18
مسار االنتخابي, تثقيف مراقبة ال

 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي

 169-01-20111016 مركز القطرون لحقوق االنسان 19
 -المبنى االداري -القطرون 

 الدور الثاني
 gcfhr2011@gmail.com 913596852 / محمد صالح مينا /

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
 القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 aiman.benissa@gmail.com 1590129-091 926344598 فاطمة عمر عون فاطمة عمر عون تراغن 443 جمعية النهضة لتنمية المجتمع 20
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
الناخبين, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

اوباري-جمعية ائتالف شباب توماست  21  Amammllen@gmail.com ال يوجد ال يوجد ال يوجد حاليا احمد الطيب اوباري المدينة 1705 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

 الناخبين

22 
مؤسسة عطاء الخير لألعمال الخيرية تراغن 

 بالجنوب الليبي
 ليلة محمد عمران تراغن 1005

حميدة محمد 
سنوسي الزبوال  

926879516 923736121 Attalker23@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
الناخبين, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

 1849 مؤسسة الواحة للتنمية والتطوير 23
بلدية تراغن بالجنوب 

 الليبي
حمزة ابراهيم 

 اسماعيل
سليمان بركة عبد 

 المولي
913300034 913300034 slemanxxl@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 غــــــــــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــــــــــس

غدامس _ ليبيامدينة  24 جمعية غدامس لالعمال الخيرية 1  
عثمان بخاري 

 الحشائشي
عثمان بخاري 
 محمد الحشائشي

913511023 913511023 othman_hashashi@yahoo.com رصد وسائل اإلعالم, تثقيف الناخبين 

 سليمان محمد عيسي درج 822 جمعية امزار لحفظ التراث التارقي 2
سليمان محمد 

 عيسي
913650802 913650802 soleman.dide@gmail.com تثقيف الناخبين 

 غدامس/ ليبيا 2065 جمعية فاستبقوا لألعمال الخيرية 3
عبد المنعم ابراهيم 

 احمد ابراهيم
وسام محمد معبد 

 المدني
913650109 913650958 / 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

 اإلعالم

 اإلطار القانوني twate.tate@yahoo.com / 91225348 علي احمد غدامس 220154 حقوق االنسان 4

ليبيا -مدينة درج  1913 جمعية التبيان لحقوق االنسان 5  
يحيى محمد 
 عبدالعظيم

يحيى محمد 
 عبدالعظيم

924338436 913985664 / 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

ين, معالجة العنف اإلعالم, تثقيف الناخب
 االنتخابي

 تقطة ) درج( 1991 الرحبة للثراث الشعبي واألثار 6
عبد السالم محمد 

 علي حصن
عبد السالم محمد 

 علي حصن
913645023 913645023 abdeselem.67@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

ن, معالجة العنف اإلعالم, تثقيف الناخبي
 االنتخابي



 / مدينةغدامس 1/1005 منتدى ذوي االعاقة غدامس 7
المهدي عبد هللا 

 الشريف
928714072 913650056 MHDI327@HOTMAIL.COM االستشارات حول اإلطار القانوني 

 2769-2-20161228 جمعية جسور الثقافية واإلعالمية 8
المجلس البلدي -محلة آوال

 التسييري درج
سى علي ونتيتيمو  

موسى علي 
 ونتيتي

914064215 / musawantiti@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 طبـــــــــــــــــــــــــــــــــرق

الحرةجمعية فتاة ليبيا  1  64- 2017 
طبرق شارع مصراتة 
 بجوار مصرف الجمهرية

 غالية احسين العوكلي
عليا ماصدناه 

 ادريس
918683220 927287358 fatat.libya17@gmail.com 

تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 طبرق 41 المؤسسه الليبية للدراسات والبحوث والتنمية 2
عثمان هنداوي 

 الجهمي
اوي عثمان هند
 الجهمي

924444041 627626799 salemtop644@gmail.com التوعية وادارة الحمالت 

 درنــــــــــــــــــــــــــــــه

 جمعية عمر المختار 1
المجلس  2011 / 64

 الوطني االنتقالي
 -المقر الريئسي درنه 

 عمارة االوقاف
عمر فرج 
 بوشويشينه

فتح هللا مفتاح 
 سرقيوه

913721157 914949009 marmarica_1951@yahoo.com 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 

 اإلعالم, تثقيف الناخبين

 916320519 922299969 فيصل الفريطيس فيصل الفريطيس درنة 1092017 منتدى رسالة جيل لرعاية الشباب 2
abdualkader93alwafi@gmail.co

m 

مراقبة المسار االنتخابي, معالجة العنف 
تخابي, مراقبة تمويل الحمالت االن

 االنتخابية

 مراقبة المسار االنتخابي nezaralbah@gmail.com 913491002 913491002 نزار صالح الباح نزار صالح الباح درنة 77 منظمة جمعية اهالينا االعمال االنسانية 3

 الــــــــــــــبـــــــــــيضـــــــــــــــــاء

وسهالمنتدي الثقافي س 1  / 
 المركز الثقافي سوسه 

 بلدية شحات
 adellibya@gmail.com 928025820 928025820 عادل عمر سعد عادل عمر سعد

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

 اإلعالم, تثقيف الناخبين

 2012-1-415 جمعية نعم ليبيا لالعمال الخيرية والحقوقية 2
اء شارع العروبة البيض

بالقرب مدرسة النصر 
 البيضاء ليبيا

فرج عبدالعاطي على 
 الفرجاني

فرج عبدالعاطي 
 علي الفرجاني

926238302 926238302 / 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

لالعمال الخيرية جمعية القافلة 3  443 - 2012 
شارع فلسطين خلف فندق 

البيضاء  -قصر البيضاء 
 ليبيا

 سعود محمد امبارك
سعود محمد 

 امبارك
944041430 944041430 / 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي



الحقوقيين/ المرج منظمة 4  20120606-1-441 
المرج، ليبيا، حي المنطقة 
الرابعة بالقرب من مدرسة 

 خالد بن الوليد

عطية ناجي 
 عبدالمولى عبدالقادر

عبدالوهاب ابو بكر 
 معيوف

916505030 927188049 orgjurists@yahoo.com 
اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 بــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــازى

 25 الجمعية الليبية لحقوق المرأة والطفل 1
بجانب مستشفى  \بنغازي 

 االطفال
المعتصم باهلل المهدي 

 محمد
 moutasmbader@yahoo.com 924415282 927252297 نبيل التاجوري

مسار االنتخابي, االستشارات مراقبة ال
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

 اإلعالم, تثقيف الناخبين

 / جمعية الفاروق لألعمال الخيرية 2
الحدائق،  -شارع الدوحة 

 بنغازي
مراد محمود جاب هللا 

 المجبري
عبدالحكيم محمد 

 باشا
927299036 928001002 Murad_elmajbiry@yahoo.com 

اإلطار القانوني, االستشارات حول 
 رصد وسائل اإلعالم

 77 - 4 - 2015 المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي اإلعاقة 3

المقر السابق شارع العقيب 
بجوار بيت المدينة الثقافي 

 بنغازي
المقر الحالي داخل مقر 
الهيئة الليبية لإلغائة 
والمساعدات اإلنسانية 

 بنغازي

محمد مصطفى 
 السليني

 محمد مصطفي
 السليني

926210986 926210986 moh.cilini@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 تثقيف الناخبين Amorebendardaf@yahoo.com 917454397 927957991 اسماعيل شاهين / الجامعة المفتوحة 851_01_20130530 فريق نقشة 4

 1001-01-20140422 جمعية الشهيد عمر دبوب 5
مدينه بنغازى /منطقة 

 سيدى حسين
 sarah.alobaidi@ymail.com 925482072 927402717 الهام عمر دبوب ساره منعم العبيدى

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

تثقيف الناخبين, معالجة العنف  اإلعالم,
 االنتخابي

فبراير للرقابة حقوق اإلنسان15منظمة  6  معالجة العنف االنتخابي abdo1991_a@yahoo.com 926976704 926748390 علي بن خيال / ليبيا مدينه بنغازي 20130314-1-700 

 96 جمعية االماني الخيرية 7
ليبيا ــ مدينة بنغازي ـــ 

سات خلف منطقة الروي
 مصرف الوحدة

 / 925110843 614740231 محمد سالم محمد /

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 ryadabomtary@gmail.com 925129779 925113660 ابراهيم الشريف رياض بومطاري بنغازي ليبيا 157-01-20111029 نادي اصدقاء الكتاب 8
مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
 حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين

 338 منظمة التراث والتعددية الثقافية 9
بنغازي الريسات خلف 

 مصرف الوحدة
 ramzi.abozaid@gmail.com 925115585 927593927 نادية جعودة أحمد الفاخري

ة المسار االنتخابي, االستشارات مراقب
 حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين

 / بنغازي ليبيا 851-01-20130530 نقشة التوعية 10
عبدالرازق منعم 

 العبيدي
924707816 927957991 amow_2008@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

قيف الناخبين, معالجة العنف اإلعالم, تث
 االنتخابي

بنغازي-ارض بالعون  794-01-20130407 زهرة البالد 11  Absy85@gmail.com 924166980 913766160 عبدالسالم عادل / 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 

 اإلعالم, معالجة العنف االنتخابي



 المنظمة االكاديمية الليبية 12
 . 062. 79أ.ف.م .

2011 

بنغازي  -ليبيا   
 البركة 

عمارات التجارة والصناعة 
 بنغازي

 eelkadiki 926911030 925103299 خالد الكاديكي خالد عبد الحفيظ

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

للديمقراطية واالنتخاباتالمنظمة الوطنية  13  2012-549 
شارع  –قصر المنار 

 االستقالل
ليبيا –بنغازي  

 د. علي ضو المهدوي
د. علي ضو 

المكلف -المهدوي   
913760436 942282856 amehdawi@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, معالجة 

 العنف االنتخابي, مراقبة تمويل
 الحمالت االنتخابية

 / / 913748660 عر محمد المناع عمر محمد المناع بنغازي، ليبيا / صوت ليبيا الوطن 14
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 

 اإلعالم

 1151 المنظمة الليبية لصعوبات التعلم 15
 -سيدي حسين  -بنغازي 

الدور ألول -برج الميزان   
 فرج غيث أحمد المه

د حامد محم
 الحضيري

913582065 914001027 f.ghait@ldlibya.org 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

 92-01-20111016 منتدى شباب العمل التطوعي 16
مقابل  -السلماني الغربي 
بنغازي -المسرح الوطني   

 azaidin2004@yahoo.com 925119528 925318230 رياض الهوني عزالدين الشويهدي
االستشارات حول اإلطار القانوني, 

 تثقيف الناخبين

 705-01-2013108 منظمة الحسني لحقوق االنسان لحقوق االنسان 17
شارع عشرين /مدينة 

  بنغازي /ليبيا
 معالجة العنف االنتخابي bozayd5@yahoo.com 923614877 923614877 فردوس بوزيد

 جامعة بنغازي / اتحاد طلبة جامعة بنعازي 18
سعد محمد سعد 

 محفوظ
/ 928403679 / / 

االستشارات حول اإلطار القانوني, 
تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

 االنتخابي

تخابيمراقبة المسار االن / / 925891349 / نور اريت الصدام بنعازي / مع بعضنا انصيرو 19  

 empire _m97@yahoo. com 917225438 925044356 زاهية فرج عطية / ليبيا/طرابلس /بنغازي 403-01-2012215 ممنظمة لماذا أنا لحقوق المراءة 20
مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

 اإلعالم, معالجة العنف االنتخابي

 1076\01\20180624 بصمة خير 21
شارع  \الفويهات الغربية 

بنغازي \مصنع الفرش   
حمدي عوض 

 الشيخي
 hamdi777alshiki@gmail.com 945892647 925129014 علي الزياني

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

 اإلعالم

 20150819-01-1095 المسار 22
مقابل معهد  \سيدي حسين 

بنغازي \مارس  10  
عبدالسالم طربان 

 الفاخري
coabdo2018602@gmail.com 913833345 927251980 حاتم الوحيشي  

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
 حول اإلطار القانوني, تثقيف الناخبين

23  20120322-01-462    925331974 914344736 Labibalramly@gmail.com  

24  28082017-01-1318   
 

917242945 927071726 Basmamohamed605@gmail.com 

 

mailto:coabdo2018602@gmail.com


25  672    910561499 926775481 jo.kossa13@yahoo.com  

26  1180   
 

925888340  
pentapolis.cyrenaica.freedom@g

mail.com 
 

27  2556  
  

919246089 924321269 m.atia29yahoo.com@gmail.com 
 

28      927390401 918906204 dade97fk@gmil.com  

29  
20170209_01_128

5 
   923713384 927390401 dade97fk@gmil.com  

30  536 
 

 
 

944096932  adel_bosen@yahoo.com 
 

31  20140207-01-949   
 

918803107 9023658992 salah.trhony@yahoo.com  

32  20161027-01-1258   
 

923002993 923658992 salah.trhony@yahoo.com  

33 
 20111122  

 
  

 
 926245163 

 
 

www.tiger20330@yahoo.com 

 
 

34 
 201303010131  

 
  

 
 

925123118 
 

913481700 
 

salahlam@yahoo.com 
 

 

35 
 00217 

 
  

 
 911076023 

 
922314069 

 

libyabenghazi81@hotmail.co
m 
 

 



يااجــــــــــــــدابــــــــــ  

 عادل احمد صالح اجداببا 922-01-2011219 منظمة الرؤية الجديدة للسالم و التنمية المستدمة 1
عبدالسالم سيدي 

 صالح
914562228 / seanpull05@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين, معالجة العنف االنتخابي

 معتز محمد حمد اجدابيا _ ليبيا 1089-01-20150802 مؤسسة نمو للتنمية والتطوير العلمي 2
احمد محمد احمد 

 السبتي
944817858 924333654 numuinstitution@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين

3 
ائتالف منظمات المجتمع المدني اجدابيا 

 وضواحيها
 احمد خميس ناجي اجدابيا 54/2012

صالح الساكر 
 ابراهيم

913768958 
09 2796 

6366 
salah.74352@gmail.com مراقبة المسار االنتخابي 

ليبيا -اجدابيا  1515 منظمة الرقيب للرقابة على االنتخابات والتوعية 4  
عبد السالم رشيد 

 الجازوى
عبد الباسط سعيد 

 النزال
927264482 916506563 baset201117bas@gmail.com 

إلعالم, اإلطار القانوني, رصد وسائل ا
تثقيف الناخبين, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

5  2012/344  
 

 913827859 928227385 frsly_2007@gmail.com 

 

6 
 

46.4.2014   
 

944388802 944121346 

mohamedalfadiel@gmail.co
m 
 

 

 الكـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــره

 الكفرة ليبيا 1957-02-20130731 جمعية الخنساء للمرأة الليبية 1
رقية ادريس عبد 

 الحفيظ
نجية سعد سالم 

 محمد
914969136 / 

khansa2016association@yahoo.c
om 

ة المسار االنتخابي, رصد وسائل مراقب
اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 

 االنتخابي

2  20170718-24-9   
 

944947231 918855369 Apsdo.ly@gmail.com 

 

3  20150330-01-1055   
 

914458985 914458985 kufra@ccs-libya.ly 
 

4 
 

1722    945736290 918112759 
gnon1972@yaho.com 

 
 



 احمد النعاس اقالش بني وليد 2311 جمعية وادي الخير 1
عبد اللطيف معمر 

 ابوحمرة
922711191 / abdoabohmra@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
الناخبين, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

 جمعية ليبيا األصالة للتراث والفنون فرع بني وليد 2
 

 / بني وليد
د. هنية ابراهيم 

 مفتاح
923982688 923982688 Haney Abraham. fat 

االستشارات حول اإلطار القانوني, 
 تثقيف الناخبين

 بني وليد وسط المدينة. 2345 المجلس الثقافي بني وليد 3
مصطفى محمد 

 الغزالي
مصطفى محمد 

 الغزالي
925698332 925698332 / 

مراقبة المسار االنتخابي, االستشارات 
حول اإلطار القانوني, رصد وسائل 

اإلعالم, تثقيف الناخبين, معالجة العنف 
 االنتخابي

لخاصةأهل الخير لذوي األحتياجات ا 4  ليبيا/ مدينه بني وليد 2172 
سليمان عبد الرازق 

 أحمد
سليمان عبد 
 الرازق أحمد

928666088 928666088 suleimana0@gmail,com 
مراقبة المسار االنتخابي, رصد وسائل 

 اإلعالم, معالجة العنف االنتخابي

5 
جمعية القوارير النسائية لالعمال التطوعية 

 والتنموية
لية التربيةك-بني وليد  184  

عائشة حسين 
 المجدوب

سعاد الشارف 
 مبارك

926755359 926002295 aishazbeda@yahoo.com 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 صالح مفتاح بني وليد 1128 منظمة وادي دينار الخيرية 6
سامي الثومي 

 غيت
911121271 954051049 samialtomi14@gmail.com تثقيف الناخبين 

 abdussalamzbeda@gmail.com 913106749 926106749 محمد اقريوي عبدالسالم زبيدة بني وليد 2155 جمعية آدس للثقافة 8
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 

الحمالت  الناخبين, مراقبة تمويل
 االنتخابية

 اكرم محمد عمر بني وليد 20161091010 مؤسسة نبط الحياة 9
يوسف خليفة 

 محمد
928765430 911512954 freelove@gmil.com 

مراقبة المسار االنتخابي, معالجة العنف 
االنتخابي, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

 بني وليد 201681010 جمعية نوميديا 10
على  عبدالرحيم

 اسريتي
سعدون على 

 اسريتى
928214084 922048888 sasryty@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, معالجة العنف 
 االنتخابي

 بني وليد 1-10-2016427 مؤسسة انماء لالعمال و التنمية المستدامة 11
مهندس مسعود فرج 

 غيث
فرج عبدالسالم 

 ميالد
913202715 945261451 alrewg@gmail.com 

مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
 الناخبين

 1140-01-20160120 جمعية السالم بني وليد لالعمال الخيرية 12
المقر الرئيسي مدينة بني 

 وليد
حاتم ابوعجيلة 

 التويجر
 hatematawaijr378@gmail.com 922101711 912101711 عمر سليم رمضان

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
رصد وسائل اإلعالم, تثقيف القانوني, 

الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية

 حمزة مفتاح مختار بني وليد /2016/4/30/10 طالئع االمل للشباب والتنمية 13
امبارك الطاهر 

 علي
926463872 913851441 vohop@yahoo.com مراقبة المسار االنتخابي 

 رياعة االيتامدام الخير ل 14
20160307_2_
2533 

بن وليد بالقرب من محطة 
 الوقود وسط السوق

عبد الرحمن علي 
 الفالتي

امهاجر قريرة 
 امحمد خلف هللا

945302850 910291530 amhaeramagi@gmail.com 
مراقبة المسار االنتخابي, تثقيف 
الناخبين, مراقبة تمويل الحمالت 

 االنتخابية

15 
 لشباب ورفلةالمنظمة الوطنية 
 

20160307_2_
2533 
 

 بني وليد
 

الحيص عبدالسالم 
 بشير
 

علي محمد علي 
 عقيلة البنداق

 
927237005 914909192 

KlafhaiL@yahoo.COM 
 

مراقبة المسار االنتخابي, اإلطار 
القانوني, رصد وسائل اإلعالم, تثقيف 
الناخبين, معالجة العنف االنتخابي, 

 تخابيةمراقبة تمويل الحمالت االن
 



 

 

16 
جمعية منار اإلسالم لإلغاثة والمساعدات 

 اإلنسانية
 

2016/04 
 

 بني وليد
 

 نجيب عمران الوداني
 

عبدالرؤوف علي 
 ضي
 

925430553 
 

/ 
m.telisii@gmail.com 

 
 مراقبة المسار االنتخابي

 

لمدنى فى المفوضية الوطنية العليا لالنتخاباتالمسجلة فى منظومة تسجيل منظمات المجتمع االمجموع الكلى للجمعيات     222          
 


