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 إسم إلمدير إلتنفيدي عنوإن إلمنظمة رقم ؤشهار إلمنظمة إسم إلمنظمة ر.م
إسم رئيس 
 إلمنظمة

   2هاتف  1هاتف  
 
ون يد إؤللكبر   إلمجال إإلنتخانر   إلبر

 
 قدرإت تحتاجون ؤىل بنائها ف

ــــ                                                             1 ــــرتســـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ  ــــ
 

1 
جمعية نبع إلحياة 
 للخدمة إإلجتماعية

 إكرم بلعيد سعد إبوشنيبة إبوقرين / رست 1055
صالح إمريحيل 
 رجب إبونقاب

914018598 922752892 akram.23.10.1980@gmail.com 
, إلمنارصة حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف   
 
, إلقانون إلناخبي  

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

2 
تنسيقية مؤسسات 
  
 
  ف

 
إلمجتمع إلمدن
 رست

 / / 9131825121 / حسي   إلشتيوي رست 3251
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

3 
إلصفوة للثقافة 

يةوإألعمال إ  لخب 
 / / 913210169 / غادة دمحم هاشم إلجفرة -ودإن  /

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

4 
منظمة إللحمة 

 إلوطنية
 Fadeels@yahoo.com 918983195 918983195 فضيل إلصقر فضيل إلصقر دمحم بن جوإد 7-1-2012-387

 , , تثقيف إلناخبي    
 
إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

5 
منظمة إلهدف 

 إألسىم
/ 

شارع مانديال, 
 رست , ليبيا

 مفتاح إلصدإع  
د. عقيله إدمحم 
 عقيلة دلهوم

925235680 / Magila95@yahoo.com 
  
, إؤلطار إلقانون  , رصد مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

6 
منظمة شباب رست 

 للتنمية
   رست 20140320-03-100

 most2115@gmail.com 927007148 914983336 من  ضو بالقاسم زكريا خالد إلهادي إلفقر

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

7 
جمعية سنابل إإلمل 
ية  لألعمال إلخب 

 تثقيف إلناخبي    m.yahoo@215_nabee 577106287 914359965 / نبيل حمد مفتاح إلباكري زلة/إلجفرة /

8 
إلحقوقية  إلمنظمة

 للشفافية وإؤلصالح
 إلجفرة 382

مريم دمحم عبدهللا 
 إلحوينط

عبدإلسالم 
 إلمهدي إحمودة

913709920 / optr_ly@yahoo.com 
, رصد وسائل إؤلعالم, معالجة   

إؤلطار إلقانون 
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلعنف إإلنتخانر 

ــــــــ 2  ــــرإتــــــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــصـــــــــــــــــــ

1 
جمعية إلرإشد 
 للتنمية إؤلجتماعية

 صالح إلدين قرمان مرصإتة ليبيا 84
كميلة رجب 
 يوسف

913586547 / salaheddin.gharman@rsd.org.ly 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة  وسائل إؤلعالم, معالجة إلعنف إإلنتخانر 

 ل إلحمالت إإلنتخابيةتموي

2 
جمعية إلعلوم 
 وإلتقنية

2 

شارع  -مرصإتة 
-سناء إلمحيدىل  
عمارإت إلجامع 

إلعمارة د  -إلعاىل  
-   

 إلدور إإلرض 

 عصام مختار إلقالي
يل  د.جبر
سليمان 
  
 إلجروش 

927574242 914255345 Esam3399@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  
 إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

 / نظمة ؤبدإعم 3
شارع طرإبلس, 
 مرصإته, ليبيا

 صفوإن دمحم شتوإن
صفوإن دمحم 
 شتوإن

914623778 914623778 safwan.shatwan@gmail.com 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

mailto:most2115@gmail.com
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4 
جمعية أماطي   لألم 

 و إلطفل
/ 

 -شارع بنغازي 
 -ق عمارة بار 
 - 3إلشقة رقم 
 ليبيا-مرصإته 

 asma_aml@hotmail.com 3321132 91 3241325 91 عمر حسن بلتو أسماء قرقوم
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

5 
إلجمعية إلوطنية 
 لحقوق إؤلنسان

 يوسف سالم يوسف مرصإتة 2212/ 526
مصطق  عبدهللا 

 دمحم زونر  
917222971 913826532 yovee2050@gmail.com 

, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 تثقيف إلناخبي   

6 

منظمة إلروح 
إلشبابية للرياضة 
وإلثقافة شباب 

sport 

 دمحم منصور ناجر   مرصإتة 52
دمحم منصور 

 ناجر  
918824941 918824941 M.maji28@yahoo.com ل إؤلعالمرصد وسائ 

7 
مؤسسة نادي إلحوإر 

 وإلمناظرة
95 

 -شارع طرإبلس 
ليبيا,  -مرصإتة 
م بعد  252

إإلشارة إلضوئية 
ة  سوق إلخرص 
باتجاه وسط 
 إلمدينة. 

 دمحم ؤبرإهيم دمحم أبوسنينة
عماد إلدين 

ؤبرإهيم رمضان 
 شنب

927557941 / info@ddc.ly 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 رإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابيةم

8 
منتدى إلنساء إإلوإئل 
ية  لألعمال إلخب 

 زينب عل  عصمان مرصإتة 63
لطفية عبدهللا 
 عبدإلعاط  

924332933 923618297 ALAWAIL.ALZARAG@GMAIL.COM    تثقيف إلناخبي 

9 
منظمة سيدإت 
 ةإعمال مرصإت

   مرصإتة 22171225-3-367
 فاطمة عبدهللا إلقاض 

فهيمة حسي   
يف  إلش 

916697787 945472922 misrata.b.w.orgnization@gmail.com    مرإقبة إلمسار إإلنتخانر  وتثقيف إلناخبي 

10 
مؤسسة ليبيا للتنمية 

 LFSDإلمستدإمة 
يف مرصإتة 416-23-1732219  إيمن أمي   إلش 

عطية محسن 
 إلضلعة

923663882 945946886 atia@ifsdorg.ly 

  ورصد 
مرإقبة إلمسار إإلنتخانر  وإإلطار إلقانون 

وسائل إإلعالم ومعالجة إلعنف إإلنتخانر  ومرإقبة 
 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

11 
وإ جمعية و  أبش 

ية  لألعمال إلخب 
 عل  دمحم أبوقفة مرصإتة 574

أحمد عل  
 إرحومه

917911577 923653639 a.abuqufa@gmail.com مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية 

ــــــــــــــــــيــــــــــــــد 3  بــــــــــــــنـــــــــى ول

  وليد 2311 جمعية وإدي إلخب   1
 إحمد إلنعاس إقالش بن 

عبد إللطيف 
 معمر إبوحمرة

922711191 
 

abdoabohmra@gmail.com 
, مرإقبة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

2 
جمعية ليبيا إألصالة 
إث وإلفنون فرع  للبر

  وليد
 بن 

  وليد /
 بن 

 
د. هنية إبرإهيم 

 مفتاح
923982688 923982688 Haney Abraham. fat تثقيف إلناخبي   إ ,  

 إلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

3 
  
  بن 
 
إلمجلس إلثقاف
 وليد

2345 
  وليد وسط 

بن 
 إلمدينة. 

 مصطق  دمحم إلغزإىل  
مصطق  دمحم 

 إلغزإىل  
925698332 925698332 

 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 ة إلعنف إإلنتخانر  معالج

4 
أهل إلخب  لذوي 
 إألحتياجات إلخاصة

2172 
  
ليبيا/ مدينه بن 

 وليد
 سليمان عبد إلرإزق أحمد

سليمان عبد 
 إلرإزق أحمد

928666088 928666088 suleimana0@gmail,com 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

5 
جمعية إلقوإرير 

سائية لالعمال إلن
 إلتطوعية وإلتنموية

184 
  وليد 

كلية -بن 
بية  إلبر

 عائشة حسي   إلمجدوب
سعاد إلشارف 

 مبارك
926755359 926002295 aishazbeda@yahoo.com 

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحم  الت إإلنتخابيةإإلنتخانر 

6 
منظمة وإدي دينار 

ية  إلخب 
  وليد 1128

 صالح مفتاح بن 
سام  إلثوم  

 غيت
911121271 954051049 samialtomi14@gmail.com    تثقيف إلناخبي 

  وليد 2155 جمعية آدس للثقافة 7
 abdussalamzbeda@gmail.com 913126749 926126749 دمحم إقريوي عبدإلسالم زبيدة بن 

, مرإقبة مرإقب , تثقيف إلناخبي   ة إلمسار إإلنتخانر 
 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

mailto:ALAWAIL.ALZARAG@GMAIL.COM
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  وليد 20161091010 مؤسسة نبط إلحياة 8
 إكرم دمحم عمر بن 

يوسف خليفة 
 دمحم

928765432 911512954 freelove@gmil.com 
 , , معالجة إلعنف إإلنتخانر  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 ةمرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابي

  وليد 201681010 جمعية نوميديا 9
   بن 

 عبدإلرحيم عل إرسينر
سعدون عل 
 إرسينر 

928214284 922248888 sasryty@gmail.com   معالجة إلعنف إإلنتخانر ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

10 
إلكمظمة إلوطنية 
 لشباب ورفلة

  وليد 2016516-10-7
 إلحيص عبدإلسالم بشب   بن 

عل  دمحم عل  
 إلبندإقعقيلة 

927237225 914929192 klafhail@yahoo.com   
 
 مرإقبة إلمسار إإلنتخانر  إإلطار إلقانون

11 
مؤسسة إنماء 

لالعمال و إلتنمية 
 إلمستدإمة

  وليد 2016427-10-1
 مهندس مسعود فرج غيث بن 

فرج عبدإلسالم 
 ميالد

913222715 945261451 alrewg@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

12 
جمعية منار إإلسالم 
لالغاثة وإلمساعادإت 

 إإلنسانية
  وليد 2016-04

   بن 
 
 نجيب عمرإن إلودإن

عبدإلرؤوف عل  
  
 ض 

925432553 
 

m.telisii@gmail.com انر  مرإقبة إلمسار إإلنتخ 

13 
طالئع إألمل للشباب 

 وإلتنمية
  وليد 10\30\4\2016

 حمزة مفتاح مختار بن 
مبارك إلطاهر 

 عل  
926463872 913851441 vohop@yahoo.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

14 
دإم إلخب  لرعاية 

 إأليتام
2016\0307_2_2533 

  وليد بالقرب 
بن 

محطة من 
إلوقود وسط 
 إلسوق

  
 عبدإلرحمن عل  إلفالنر

مهاجر قريرة 
 دمحم خلف هللا

945322852 912291532 amhaeramagi@gmail.com 

مرإقبة إلمسار إإلنتخانر  وتثقيف إلناخبي   ومرإقبة 
 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

15 
  
جمعية إلسالم بن 

لالعمال وليد 
ية  إلخب 

20160120-01-1140 
إلمقر إلرئيس  
  وليد

 مدينة بن 
 حاتم إبوعجيلة إلتويجر

عمر سليم 
 رمضان

912121711 922121711 hatematawaijr378@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  

, مرإقبة تم  ويل إلحمالت إإلنتخابيةإإلنتخانر 

ـــــس 4  إلـــــــــــــــخــــــــــــمـــــــــــــ

1 
جمعية إصدقاء 
إلقلعه للثقافة 

إت  وإلبر
 هشام مادى مسالتة 3645829

منصور إحمد 
 إنديشة

926172838 / mans707175@yahoo.com    تثقيف إلناخبي 

2 
إلمرصد لمرإقبة 
 إإلنتخابات

 / / 912148341 / دمحم سعج دمحم مسالته, ليبيا /
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

3 
جمعية عطاء بال 
 حدودإلنسائية

808 
مدرسة إلوحدة 
إلعربية بالخمس 

.. 
925522093 

سليمة دمحم 
 هدية

925509189 925509189 alkhums.freewomen@gmail.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

4 
منظمة إلوطن 
 لحقوق إإلنسان

 / مدينة إلخمس 1333
مصباح مفتاح 
  أبوغالية

927342972 / 
 

 2012/854 تآزروإ إإلهليه 5

 
 
إلمرور  شارع

 إلخمس

نر   ي دمحم إلمغب   خب 
طارق رمضان 

 إلزإبط
913632453 918463306 kirimoh1970@yahoo.com 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

mailto:klafhail@yahoo.com
mailto:m.telisii@gmail.com
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6 
إلمؤسسه إلليبيه 

لحقوق إإلنسان فرع 
 إلخمس

16/2013 
إلخمس شارع 

 إلبلدية
913251511 

مسعود عتمان 
 إبوفارس

, تثقيف إلناخبي    / 913236961 913236961  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

7 
 أفضل لحقوق 

ً
غدإ

 إؤلنسان
 رئيس إلمنظمة مسالته 1501

إلمم  عبد هللا 
  
 
إن  إلقب  

925755803 925755803 Gadn afdal@yahoo.com    تثقيف إلناخبي 

8 
نصار إلحق جمعية أ

إلليبية لحقوق 
 إإلنسان

 إسامة إلصادق إبوكليش ترهونة 246
عبدهللا رمضان 

 خميس
926194713 927582278 hoshosama@gmail.com 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

9 
جمعية إلجذور 

 خدمة إإلجتماعيةلل
1074 

مسالتة شارع 
إلسوإدنية 

 إلطريق إلدإئري
 عبدهللا عبدإلعاىل  سويدإن

عبدهللا 
عبدإلعاىل  
 سويدإن

926116645 / aljodor.oss@gmail.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

10 
جمعية خب  إمه 
لرعاية إلمتقاعدين 

 مسالته
 مختار سويدإن عل   مسالتة 823

مختار سويدإن 
 عل  

925847262 535318764 raidkashaf2016@gmail.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

  معا 11
تقر  0 منظمة فلب 

إلخمس/ سوق 
 إلخميس

عبدإلرحمن عياد عقيل 
 إلصويع  

محمود دمحم  
 كريد

910387288 927942479 abdoabode319@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

ـــــس 5 ــلـــــــــــــ ــرإبـ ـــ  طـــــــــــــــــ

1 
إلمجموعة إلليبية 
 للجودة وإلتمب   

 عادل موش إبوفريوه رإبلس إلفرناجط 72
هشام إحمد 

 بركان
916234029 

 
info@lgqe.org.ly    تثقيف إلناخبي 

2 

إلمركز إلدوىل  
للديمقرإطية وحقوق 
إإلنسان وإلتوإصل 
 إإلعالم  عالم  

 طرإبلس إلمركز 1852
إ .إلمستشار .عبدإلفتاح 
 إدمحم عبدهللا إلصليل

ف  د. دمحم رس 
 إلدين إلفيتوري

0925165098- 
0913238037 

0215800688+ 
 فاكس

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

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

3 
منتدى نساء ليبيا 

ى  إلخب 
474 

إلىح إؤلسالم 
قرب من بال

مدرسة غوط 
 إلديس

 hend.saky@yahoo.com 925392372 916480053 هند خالد صال مريم عل إلفلوس
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة  وسائل إؤلعالم, معالجة إلعنف إإلنتخانر 

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

4 H2O 1630 

إلظهرة  -طرإبلس 
شارع  -

عبدإلرحمن 
 لكوإكنر  إ

/ 
دمحم محمود 
 حمودة

/ / m.hammuda@h2o.org.ly 
, مرإقبة تمويل  , تثقيف إلناخبي    

إؤلطار إلقانون 
 إلحمالت إإلنتخابية

5 
جمعية إلشهيد إحمد 
  لالعمال 

إلكريكس 
ية  إلخب 

888 
-ج  إإلندلس
  
-شارع إلحرإن 
 طرإبلس

دمحم رضا إلصادق 
  
 إلكريكس 

فوزية إلمهدي 
 إلفقيه حسن

925038741 913294926 marytrahmed2011@gmail.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

6 
منظمة ليبيا للتنمية 

 إلثقافية
20161225-2-2767 

سوق  -طرإبلس 
طريق  -إلجمعة 
16 

نجاح جمعة إبو حرإرة إبو 
 رإوي

عفاف إلبشب  
وك مدين  إلمبر

928428979 927594048 Tiger62a@gmail.com    تثقيف إلناخبي 
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7 
إلرإية لحقوق منظمة 

 إإلنسان
129 

رإن  شارع مب  
 /طرإبلس

   ARAYAHRO@YAHOO.IE 919545482 926168557 د.بشب  رجب جمال بيدة
 
 إؤلطار إلقانون

8 
تاإليتماس للمرأة 

 وإلطفل
 m.abojbha@gmail.com / 925379636 / آمال سعيد إلمالط   طرإبلس 2272

, إإلستشارإت حول إؤلطا ر مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 menbralhac@gmail.com / 927535412 / من  أبو عبد هللا إلمقدم تاجورإء, طرإبلس 2.1968E+11 منبر إلحق 9
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف إ , تثقيف إلناخبي    
 
 إلنتخانر  إلقانون

10 
جمعية إلشفافية 

 إلليبية
 / / 923756393 / فرج خليفة ج  إألندلس 22 20120816-01-412

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

11 

إلمنظمة إلليبة 
إلدولية لالخصائيي   

 إإلجتماعيي   
 وإلنفسيي   

2382 
-لـيبـا -طــرإبلــس 

 إلـــفرنــاج
 عـثمــــان عل  حــمـس

عــثـمـان عل  
 حمس

091-4608818 091-3173310 otmanhems75@gmil.com    رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي 

12 
 17حركة بدإية 
إير  فبر

476 

طرإبلس شارع 
إلزإوية خلف 
ئ  إلمستشق 
 إلمرجع  

 فحةإلهاتف إإليميل إلص
حسام إلدين 
  
 إلبارون 

913611001 913611001 huossambaroni@gmail.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي     

 إلقانون 

13 

إلمنظمة إلوطنية 
للتوإصل مع إلجرج 
...فرع  وإلمصابي  

 تةإلمس

 926543095 طرإبلس ليبيا 1232
محسن عل 

ك  إلبر
, تثقيف إلناخبي    فيس..طه مسعود 926445760 926543095  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

14 
إإلتحاد إللينر  
للمنظمات غب  
 إلحكومية

151/2012 

إلمقر إلرئيس / 
طرإبلس إلسوإن  
بن  إدم ) إلسوق 
 إإلستثماري (

فرع إإلتحاد : ج 
ج  -إإلسالم 

إإلندلس 
إلمجلس 

إلعسكري سابقا 
 ليبيا طرإبلس

917757859 
إلمهندسة : 
 نجاة دغمان

917017701 917757859 sajjoda@yahoo.com 
, معالجة إلعنف   

إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 
 إإلنتخانر  

15 

إلمنظمة إلوطنية 
إلليبية لتنمية 
إألشخاص ذوي 

 إؤلعاقة

19/2011 
طرإبلس ـ بوإبة 

 إألندلس
 عبدإلرزإق عمرإن إلتوم  

وك  إلمبر
  
 عمر عبدإلغن 

 إلعباش  
924903721 927188365 aboglila99@gmail.com 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

16 
منظمة إلهدف لدعم 
 إلمرأة و إلشباب

20160117-2-2493 
تاجورإء ـالسوق 
إلضوإج  ـ إلطابق 

  إ
 لثان 

 كريمة رجب دإئر إلليل
كريمة رجب 
 دإئر إلليل

914053230 914053230 abdoa0128@gmail.com 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

17 
إوركيده لدعم 
 إلشباب وإلمرإه

 aurkidh.org@gmail.com 916324479 916324479 ريم بالخب   / شارع زناته 20151122-02-2440
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

  
 إلقانون 
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18 

يا للدعم  مؤسسة إلبر
جتماع  إلإلنفس  وإ

ضافة للعمل إل.. با
ي  إلخب 

2415 
طرإبلس .. باب 

 بحر
 ثريا فوزي إلشاوش

ثريا فوزي 
 إلشاوش

925263518 925263518 alaneeda 8 2 @yahoo. com 
, مرإقبة تثقي , معالجة إلعنف إإلنتخانر 

ف إلناخبي  
 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

19 
جمعية إلصبر 
ية  لالعمال إلخب 
 وإإلنسانية

909 
مخيم نازج  
تاورغاء بطريق 
 إلمطار طرإبلس

وك إسويس    مبر
وك دمحم  مبر
 إسويس  

913742152 913742152 mabtawargha33@yahoo.com تث ,  قيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 إسماء إلحاج -غوط إلشعال  2642-2--201614 منظمة ديهيا للتنمية 20
أسماء سالم 
 إلحاج

9111203839 925003807 malale.asmaa@gmail.com 
, رصد   

 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحم  الت إإلنتخابيةإإلنتخانر 

21 
منظمة سوإسية 
 للحقوق ولحريات

55/2012 
 -ج  إألندلس 
 طرإبلس

 seghair71@gmail.com 92294485 910510728 غيث إلسكنر   رمضان باسكال
, رصد وسائل إؤلعالم, معالجة   

 
إؤلطار إلقانون

 إلعنف إإلنتخانر  

22 
منظمة إجيال ليبيا 
ية  للتنمية إلبش 

 وإلتوعية
 دمحم صويد طرإبلس 1766

عبدإلسالم بن 
 سعود

927388609 / als.hd.soud@gmail.com 
, تثقيف   

 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, مرإقبة تمويل  , معالجة إلعنف إإلنتخانر 
إلناخبي  

 إلحمالت إإلنتخابية

23 
مؤسسة بال حدود 
للتقنية وإلتعليم 
 وإلتدريب إلعام

 ديدمحم إلطاهر إلقمو  طرإبلس 2302
عبدإلنارص 

 إلمختار إبوسيف
913201150 / nasermok2@yahoo.com 

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
 إإلنتخانر  

24 
مركز ملتقانا للدعم 
إلنفس إجتماع  

فيهية  وإلنشاطات إلبر
2125 

 -طرإبلس 
 إبوسليم

 سام  إلعماري تليب
عبدإلرزإق إحمد 

 ملوس
911365048 / mleos1974@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

25 
منتدى تمكي   إلمرأة 

 وإلشباب
1596 

طرإبلس /باب بن 
 غشب  

 سليمة مصباح إبو بكر
سليمة مصباح 

 إبو بكر
914518539 926068622 salimamusbah@gmail.com 

, , رصد  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر   
إؤلطار إلقانون 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
 إإلنتخانر  

26 
مؤسسة إليقي   
ية  لالعمال إلخب 

يف طرإبلس 84  عل  دمحم عثمان إلش 
عل  دمحم عثمان 

يف  إلش 
916149908 925148836 nader_elborkey@yahoo.com 

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف وس ائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

27 
إلجمعية إلليبية 
 لسجناء إلرإي

245 
منطقة شارع 
إلرصيم بالقرب 
 من جامع بن نانر  

يف عياد زرزور  zammitft@yahoo.com 925619113 918460855 إبوبكر إلش 
, رصد  وسائل إؤلعالم, مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية

28 
إلمجلس إلوطن  
لمنظمات إلمجتمع 

 إلمدن  بليبيا
2350 

طرإبلس ج 
 إإلندلس

 رمضان مسعود إلسائح
أدمحم إلسائح 
 إلبوسيق  

92٫6336355 92٫7322086 basem_7037@yahoo.com   
, إؤلطار إلقانون   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

29 
ب منظمة شبا

إلتوإرق للحوإر 
 وإلمناظرة

 عيس مدركو إلبدإد إزإوي طرإبلس 20171112-02-2739
حسن إخا 
 إحمدي دمحم

918510710 / Tyodd2017@gmail.com 
, تثقيف   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 إلناخبي   
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30 
إلمنظمة إلدولية 
للثقافة وإلرياضة 
 إلعمالية/ليبيا ش

2854 
طرإبلس زإوية 

  إ
 
 لدهمان

 عل  دمحم إلمخزوم
عل  دمحم 
 إلمخزوم

913688371 / mokzoma@gmail.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 425 جمعية طفل ووعد 31
شارع  -طرإبلس 

 إدمحم إلمقريف
 childandpromise2012@gmail.com / / طالل زحلوق بهاء إلدين شيهوب

, تثقيف  
 
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلناخبي  

32 
تجمع إهاىل  وسكان 
ى  طرإبلس إلكبر

20171018-02-2916 

ميدإن إلجزإئر ) 
وت (  شارع بب 

 12272ص.ب 
 طرإبلس

 إلصديق بوهديمة
جالل إحمد بن 

 عمرإن
913532537 912139422 benomran28@yahoo.com 

  
 
, إؤلطار إلقانون , رصد مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 وسائل إؤلعالم

33 
منظمه إلقاده 
 لتنميه إلمجتمعيه

   فرناج _طرإبلس 20171205-02-2951
 نوري إلمهدي إلطوباش 

إسماء مخزوم 
  
 إلزليطن 

913361374 913361375 leader.ly2017@gmail.com 
, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, مرإقبة تمويل إلحمالت  إإلنتخابية إلعنف إإلنتخانر 

34 
ة  منظمة إلعش 
 لتمكي   إلمرأة

 طرإبلس 20160904-2-2684
نائب إلرئيس فوزية بن 
غشب  إلرئيس إبتسام 

 عبدإلموىل

إبتسام دمحم 
 عبدإلموىل

913779375 911955314 libofex@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي   

35 
جمعية إلبهجة 

ية  إلخب 
812 

 -طرإبلس 
إء  إلهضبة إلخرص 

ج  خالد بن  -
 إلوليد

  
 دمحم عمار إلزيتون 

دمحم عمار 
  
 إلزيتون 

291 313 9242 292 313 9242 charityjoyassociation@gmail.com    رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي 

36 
ؤتحاد إلشباب إللينر  

 بالقره بولل  
 11-أغسطس

ب ؤتحاد إلشبا
إللينر  بالقره 

 بولل  
 عل  دمحم إلموش  

دمحم رمضان 
 إلهادي

922583443 912587416 almousi_med@hotmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

37 
منظمة شباب بال 

إلألعمال  حدود 
ية  إلخب 

 منال حسي   إلعائب طرإبلس 2682_2_20160901
مهند عل  
 إلخويلدي

910500985 928710846 Libya92016@gmail.com 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, مرإقبة  , معالجة إلعنف إإلنتخانر 
تثقيف إلناخبي  

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

38 
فرسان إلمحبة 

يةلألعما  ل إلخب 
وكة أبوإلقاسم إعماره ج  إإلندلس 1215  مبر

ليل رمضان 
 جويبر 

915678223 926486562 lailajwiber2@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
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39 
إلمنظمة إلليبية 
إلعالمية للتضامن 

 وإلتنمية
2827 

  
ر
شارع شوف
 طرإبلس

وك إحمد  إلطائش إلمبر
  
 
هون  إلبر

وك إلطائش إل مبر
  
 
هون  إحمد إلبر

924161394 919943279 dhear1964@gmail.com 
, رصد   

 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

40 
مؤسسة ليبيا 
ية  إلخب 

ف دمحم عل   دمحم صبىح   طرإبلس 110  ashraf.balha@gmail.com / 922653020 أرس 
, مرإقبة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

41 
منظمة تمكي   
لالشخاص ذوي 

 إإلعاقة
 رإوية يوسف حمزة ج  إإلندلس 22171218-22-2918

عبدإلسالم 
 إإلمب  

 مصطق 
916966668 92559582 Abdusalam65@gmail.com 

, رصد وسائل إؤلعالم, مرإقبة إ لمسار إإلنتخانر 
 مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية

42 
جمعية شباب 
إلسالم للثقافة 
 وإلتوعية

   طرإبلس 249
 
 عل دمحم إلشعاف

دمحم مسعود بن 
 مسعود

913882592 / mombenmasoud@yahoo.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

إء 5 طرإبلس 43 هون   إلهضبه إلخرص   معالجة إلعنف إإلنتخانر   dadoahli32@gamil.com / / دمحم إلبر

44 

منظمة ليبيا 
لدرإسات 

إلديمقرإطية وحقوق 
 إإلنسان

22171123-22-2943 
طرإبلس / 
 قرصبن غشبر 

 إلصديق غيث إبوريمه
دمحم فرج 
 عويدإن

913823429 / mohamed.f.awidan@gmail.com رصد وسائل إؤلعالم ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

45 
إلمنظمة إلليبية 
لحقوق إلعمال 
 ومحاربة إلفساد

 مصطق  إعمارة دمحم تاجورإء 1271
 

925362996 
 

shop4ly@gmail.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

46 
جمعية مالك 
 للطفولة

 عماد عمر سوإلم طرإبلس 1812
محمود حسي   

 سوإلم
913722851 912524252 malakchildcaer@gmail.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 فكري سالم إلنر   طرإبلس 1212 إلحقيقة ؤىل إألبد 47
 

913772227 
 

com.outlook@salem_f 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة وسائل إؤلعالم, معالجة إلعنف إإل نتخانر 

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

mailto:shop4ly@gmail.com
mailto:shop4ly@gmail.com
mailto:malakchildcaer@gmail.com
mailto:malakchildcaer@gmail.com
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   طرإبلس 1986 مؤسسة بادر للتنمية 48
 
 رصد وسائل إؤلعالم com.yahoo@amuammer 1926585372 913131118 خالد دمحم طلحة معمر عامر إلجناف

49 
إلجمعية إلليبية 
لحقوق إإلنسان 
 وإلبحث إلعلىم  

 فائزة يونس إلباشا طرإبلس 2931_22_22171231
 

913217646 913217646 
 

, رصد   
 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

50 
إتحاد طلبة جامعة 

 طرإبلس
 دمحم عمرإن زيد طرإبلس 481

صهيب طارق 
 سبيطة

922221218 
  

, تثقيف مرإقبة إلمسار إإلنت  
 
, إؤلطار إلقانون خانر 

 إلناخبي   

51 
إرصإر للتنمية 
 وإلتطوير

 منذر عادل رقص طرإبلس 2632
عل  سعد 
 إلفاتوري

919898822 944222399 com.gmail@a 
, مرإقبة تمويل إلحمالت  معالجة إلعنف إإلنتخانر 

 إإلنتخابية

52 
إث  منظمة تاويزإ للبر
  وإلتتمية 

 
إلثقاف

ية  إلبش 
 زينب ساش  كرير طرإبلس 22162711-2-2637

إبوإلقاسم عل  
 عاشور

925225126 913642437 com.gmail@a 
, تثقيف   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلناخبي  

53 
  
إإلتحاد إلنسانئ

 طرإبلس \ إللينر  
   حياة بن غارإت طرإبلس 213

 927749411 927226243 ماجدة إلويفانر
 

, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلعنف إلنتخانر 

54 
تيناروين إلعالمية 
 إإلنسانية إلثقافية

   طرإبلس 22172321-2-2819
 
 نوإل إلالف

وكة عبدهللا  مبر
 إلخب  

911741114 915626947 com.gmail@d مرإقب ,  
 ة تمويل إلحمالت إإلنتخانر  إؤلطار إلقانون 

55 
منظمة نور إلحياة 
لالغاثة وإلمساعدإت 

 إإلنسانية
 فتحية جاب هللا عمر طرإبلس 2317

شعيب أبوبكر 
 كرن

916272237 916192733 com.yahoo@alhayat_n مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية 

56 
جمعية بنات طارق 
إلنسائية لرعاية إإلم 

 وإلطفل
 جاء رمضان سالمر  طرإبلس 2184

هاجر إلمرتجع 
 دمحم إلهصيك

944663822 
  

مرإقبة إلمسار إإلنتخانر  تثقيف إلناخبي   معالجة 
 إلعنف إإلنتخانر  

57 
إأليادي إلسمرآء 

لإلغاتة وإلمساعدإت 
ية  وإلتنمية إلبش 

ف دمحم إلمهدي طرإبلس 2521_2_22162222  إرس 
سعدة يوسف 

 إلرفاع  
913322632 922511814 saeedas097@gmail.com    تثقيف إلناخبي 
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58 
سفرإء إلسالم 
للتنمية وإلتطوير 

 وإلتعلم
ي نرص طرإبلس 2218*26 وك بركة هيثم صالح مش   tomy444.hsm@gmail.com 926339562 917714417 وليد مبر

, رصد   
 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة  إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف وس ائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

59 
مركز تقص  إلحقائق 
ورصد إنتهاكات 
 حقوق إإلنسان

   طرإبلس 1722
 إيناس حاجر  إلطوين 

شادية ناجر  
 إلغاىل  

917787421 925292948 anzartwini.80@gmail.com نف إإلنتخانر  رصد وسائل إؤلعالم, معالجة إلع 

60 
منظمة إلقيادإت 
 إلليبية إلشابة

 ماجد عل  إألربد طرإبلس 22162125-2-2482
أحمد عمر 
 إألربد

914414243 
 

info@g1000.org.ly 
, رصد   

 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإل   نتخابيةإإلنتخانر 

ــــة 6 ــــــزيــــــ ــــزيــــ  إلعـــــــــــ

1 
جمعية إلمعمورة 
 للتوإصل وإلتنمية

1609 

منطقة إلعزيزية 
بلدية إلماية 
إلفرع إلبلدي 
 إلمعمورة

 عبدهللا دغيبيج
عبدهللا دمحم 
عبدإلقادر 
 دغيبيج

 
927322372 altwasl2011@gmail.com 

, إإلستشار  إت حول إؤلطار مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, رصد وسائل إؤلعالم  

 
 إلقانون

2 

إتحاد منظمات 
  
إلمجتمع إلمدن 

  
إلمجتمع إلمدن 

 إلجفارة ي إإجفارة

 إلجفاره ليبيا 1088
عبد إلباسط إلفتوري بن 

 نرص
إبرإهيم حسي   

 إلري
925814148 926839322 AbdeLbasst hasser37@gmail 

 

3 
ى للتنمية  منظمة كب  
 ومرإقبة إإلنتخابات

 karimamohmed1974@jmail.com 913253170 912185598 كريمة دمحم عل عل دمحم عل إلعزيزية 12313
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

ــــ 7  ـــــــــــــــــــةإلزإويـــــــــــــــــــ

1 

إلمنظمة إلليبية 
إلدولية للتنمية 
وحقوق إؤلنسان 
 إلعجيالت

 / إلعجيالت 1229
عادل إلفيتوري 

 مبارك
913217825 924041663 adelmubarek63@gmil.com 

 , , تثقيف إلناخبي    
إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

2 
منظمة إلحياة 
 لالشخاص ذؤي
 إإلعافة بالزإوية

2092 
إلزإوية قرب 

إلطربق إلساحل  
 كوبري بب  إلغنم

/ 
زكية إلهادى 
 مصطق  رصقن

945085813 914441915 1.00009E+14    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

3 
جمعية إل تيأسوإ 
لالشخاص ذوي 
 إإلعاقة بزوإرة

1970 
قرب مركز عالج 
إلكل " إلتضامن 

 إرةسابقا :" بزو 
 هدى بدروش دهان

هدى بدروش 
 دهان

925522611 925522611 h_dhan2200@yahoo.com    تثقيف إلناخبي ,  
 إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

4 
جمعية زوإرة للهوية 

إث  و إلبر
1344 

طريق سليمان 
, سوق   

إلبارون 
زوإرة إلتقليدي 
 )إلجديد(

 عمرو عبدهللا سفيان
هانيبال صالح 

 إلهوش
928344830 926677064 amr.sufian94@gmail.com 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

, تثقيف إلناخبي    
 إلقانون 

5 
منظمة أساريا 

 لالطفال ذوي إإلعاقة
 إلزإوية -ليبيا  20160508-2-2581

زكية إلهادي مصطق  
 رصقن

زكية إلهادي 
 رصقن

926031695 926031695 lifeorganization2015@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة تمويل  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  

 إلحمالت إإلنتخابية

mailto:tomy444.hsm@gmail.com
mailto:tomy444.hsm@gmail.com
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6 
إزوول لحقوق 
إإلنسان وإلمرإءة 

 وإلطفل
 / 913661496 913661496 نجالء دهان نجالء دهان / 2511ـ2ـ22162215

, إإلستشارإت حول إؤلطار مرإقبة إلمسار  إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر    

 
 إلقانون

7 
منظمة إلمتوسط 
 للهجرة وإإلغاثة

2145 
إلمقر إلرإئس  
 مدينة رصمان

, معالجة إلعنف إإلنتخانر   aomrly@gmil.com 923653669 914061986 عصام مختار /  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

8 
منظمة شباب ألجل 

 ليبيا
   رقدإلي    1909

 خالد إلخليق 
رجب عل 
 إلرحينر  

092-5415105 092-5415105 rjab.alrhebe@gmail.com    تثقيف إلناخبي 

9 
منظمة نور إلمعرفة 
 للعلوم وإلثقافة

إتة  20160602-17-2  ليبيا -صبر
حمزه دمحم عبدإلسالم 

 مفتاح
عبدهللا إلطاهر 
 عبدإلرحمن

928272175 914440247 hamzamuftah@hotmail.com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

منظمة إلنرص  10
إلعالمية للتنمية 

 فتىح  إلطيب إلفار إلزإوية 2500-2-20160127 وإإلغاثة
 

927710337 913743665 com.gmail@fathitelfa 

, رصد   
 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إل عنف وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

11 

جمعية إل تيأسوإ 
لألشخاص ذوي 

 إإلعاقة
 هدى بدروش دهان إلزإوية 1970

هدى بدروش 
 دهان

925522611 915000327 h_dhan2200@yahoo.com    رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي 

ــــــــ 8  1ــــــــــل إلـــــــــــــــجـــــــــــــــــــبــ

1 
إلجمعية إلعلمية 

 غريان -لألكاديميي   
1427 

مركز مدينة 
أمام  -غريان 

إت  مدرسة شهب 
 إإلسالم

 يوسف مصباح إلعرنر  
يوسف مصباح 

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

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, تثقيف إلناخبي     

 إلقانون 

2 
إلمحجة إلبيضاء 
إلتوعوية إلتثقيفية 

ية  إلخب 
1426 

تغسات بجوإر 
إدإعة غريان / 

 غريان
ية مفتاح إبودينة  خب 

ية مفتاح  خب 
 إبودينة

924890721 924890721 almahajaalbayda@gmail,com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

3 
منظمة إألمل لإلغاثة 

 وإلتنمية
 salah6093524@yahoo.com 926093524 927241760 صالح رمضان دمحم رمضان عل   ةغريان/إلرإبط 42979

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

   عل  سالم مزدة 2213لسنة 1832 فلنكن إخوة 4
 مرإقبة إلمسار إإلنتخانر   alikalifa11@yahoo.fr 919665403 925180723 عل إلحبيس 

5 
جمعية إدرإر لتنمية 
وتطوير إلموإرد 

ية  إلبش 
 

 إبوإلقاسم عل  عاشور إلجبل
فيصل عبدهللا 

 سليمان
/ 091364043 925005106 com.gmail@a 

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف وسائل إؤلعالم, تث قيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

ــبـــــــــــــــــل  9 ــــجـــــــــــــــــــــــ  2إلــــــــــ
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1 
تجمع شباب إلغزإيا 
 للتنمية وإلتطوير

2245 
بلدية  -إلغزإيا 

 إلحوإمد 
 إلجبل إلغرنر  

 تثقيف إلناخبي    ibnalgabl1@gmail.com 923974184 923974184 عمار أدمحم سالم /

ية 2  751 نانا مارن إلخب 
, جادو, 

 إلرجيبات, يفرن
 / / 925959738 / نجاة سعيد إلمالط  

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

3 
جمعية آت يفرن 

ي  ةإلخب 
 / طرإبلس-يفرن  523

حسي   
 إبوإلقاسم كافو

914784619 927177626 atyafran@gmail.com 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 تثقيف إلناخبي   

4 
منظمة فوس 
 للتوعية وإإلعالم

 / طرإبلس -يفرن 2567
حسي   

 إبوإلقاسم كافو
914784619 927177626 hussein.kafo@gmail.com 

, رصد وسائل إؤلعالم, مرإق بة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

5 
جمعية جبل نفوسة 

 للتنمية
 2212لسنة1366

إلجبل إلغرنر  
 بلدية إإلصابعة

أ.دمحم عمر جماعة )نائب 
 رئيس مجلس إإلدإرة(

أ.فوزي إلهادي 
إلصويع  )رئيس 
 مجلس إإلدإرة (

926007695 927159015 fozielhadi1978@gmail.com 
, رصد   

 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

 jkkggs@gmail.com 9245678854 923445676 عبد إلر وووف عبد إلروف إلعزنر   يفررن 12 ليبيا يفرن 6
, رصد مرإقبة إلمس  

, إؤلطار إلقانون  ار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

7 
منظمة مزدة إلصحة 

 إلعامة
 عبدهللا إبرإهيم عيس مدينة مزدة 2014_2

عبدهللا إبرإهيم 
 عيس

0913506075 
0926546978 

913506075 abdallaho1983@gmail.com 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

8 
جمعية عي   إلزرقاء 
لرعاية شؤون معاقي   

 جادو
 جادو 1378

نائب رئيس مجلس إإلدإرة 
 إيمن إرحومة

إنور إدمحم 
 إلهلودي

927662398 914717985 blueeye.associaton@gmail.com   
, إؤلطار إلقانون   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

   إلرجبان 191-5-20171225 إلقرطاس وإلقلم 9
 إيناس عل  إلنالونر

إيناس عل  
  
 إلنالونر

911832174 / enasali514@gmail.com 
, تثقيف   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة تمويل  , معالجة إلعنف إإلنتخانر 

إلناخبي  
 إإلنتخابيةإلحمالت 

10 
جمعية شباب 
إإلصابعة للثقافة 
 وإلتطوير إإلجتماع  

 2215-4-21بتاريخ  2342
إلجبل إلغرنر  / 
 إإلصابعة

إلصديق إحمد عل 
 إلمقطف

د. عبدإلعزيز 
زهمول إلضاوي 

 إلضبع
913507779 923841492 abdelazizzhmol@gmail.com 

, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 إلعنف إإلنتخانر  

11 
منظمة إلبحوث 
 للدرإسات وإلتنمية

 دمحم يوسف إلرجبان 20160208-5-172
إلهادي عل 
  
ر
زوف  إلب 

916129413 927269419 alhadasd@gmail.com مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية 

12 
مجموعة بادروإ 
ية وعات إلخب   للمش 

 913726370 / مصطق  رمضان أحمد إألصابعة 1497
طق  رمضان مص

 أحمد
hala372@gmail.com 

, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية
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13 
عل نهج سلف 

 سائرون
 سعيد عبدهللا عل   2إلجبل  222

 
918086444 

 
m.gmail@saidown1   معالجة إلعنف إإلنتخانر ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

ــــ 10 ــــــاســـــــــ ـــــــ ــــهــــــــــــــــــــ  ـــــــــبــ

1 
جمعية إلصمود 
ية  لالعمال إلخب 
ية  وإلتنمية إلبش 

 مختار دمحم إلحاج سبها )إلقرضة( 842
مختار دمحم 
 إلحاج

925340464 925340464 Alsamoudlibya@yahoo.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, رص  
 
, إلقانون د وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

2 
جمعية إلتوإصل 
إإلجتماع إإلهلية 
ية بسبها  إلخب 

 / ليبيا  سبها 1529
عيس 

عبدإلسالم 
 مشمور

 رصد وسائل إؤلعالم / 925358139 919631540

3 
منظمة ؤنجاز 
 للتوعية

2015813-6-45 

 -ليبيا-سبها
إلشارع إلو إسع 

-تأمي   عمارة إل
 إلدورإلرإبع

/ 
موش دمحم ناجر  

 إلقدم
925355329 925355329 Enjazorgnization@gmial.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

4 
إلمنظمة إلليبية 

لصحة وسالمة إإلم 
 وإلطفل

1103 

شارع ثابت بن 
محلة  –قرة 
مدينة  –إلقرضة 

 سبها,

 salalziady@gmail.com 916294663 922444940 / سالم إحميدة
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

5 
جمعية سنابل إلخب  
ية / إدري  إلخب 

 إلشاط  
ء 693  / إدري إلشاط 

عبد إلحميد 
  
 إإلمان 

925348093 913477603 abdu692000@gmail 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة  إلعنف إإلنتخانر   تثقيف إلناخبي  

6 
مؤسسة إلعطاء 
 لشئون إلعمالة

1104 
 .. وإدي إلشاطئ
بلدية برإك 
 ..  إلشاطئ

  
 alzeane2015@Gmail.com 927589960 925342951 عل  ساش  عل   كمال إلزيان 

, رصد وسائل   
إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

 إؤلعالم

7   
   سبها / إإلتحاد إلنسانئ

 
 salhaahwerfeli@gmail.com 925356549 924033024 لطاهرخديجة إ صالحة منصور إلالف

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

8 
  
إلتجمع إلوطن 
 للشباب إللينر  

/ 

ة  إلحرص 
)إلمنطقة 
سبها  -إلوسط( 

 )إلجنوب(

 / / 918199102 / حسن دمحم هاشم
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

, تثقيف إلناخبي    / / 925131813 / إبرإهيم نرص عبد هللا سبها / تمانهانت 9  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

10 
جمعية صناع إلحياة 

 ليبيا
1582 

ج   -سبها 
إلجديد / مبن  
ي  منارة إلحضب 

 إلعلمية . 
كما وتمتلك 
إلجمعية عدة 

يف /  waw_stars@yahoo.com 925759089 927174387 عل  إلش 
, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 إلعنف إإلنتخانر  
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  ليبيا
 
 فروع ف

11 
منتدى إرتقاء ليبيا 

 للتوعية
1797 

  -سبها 
 -إلقرضة 

بجوإر مدرسة 
 طارق بن زياد

/ 
أحمد عل  
  
 
إلفرجان
 أبوإلقاسم

927783971 
0927783971 - 
0916757066 

ahmad197465@yahoo.com 
 , , تثقيف إلناخبي    

 
إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

12 
جمعية إلمرإقب 

لحقوق إإلنسان فرع 
 إلجنوب

 ظ دنقش سعيحددمحم حاف ليبيا -سبها  2011 / 69
عل  جمعة 
  
 
 إلمزوع

928317050 928393687 drhafizds@yahoo.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, تثقيف إلناخبي     
 
 إلقانون

13 
جمعية شهدإء 
إلوطن للشئون 

 إإلقتصادية وإلتنمية
 / سبها ليبيا 1962

عثمان عل 
 إلعروش

296180927 925139594 shohadawatan@gmail.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

14 
جمعيه إإلرسة 

إلسعيدةإإلجتماعيه 
يه  إلخيب 

 osrasaida@gmail.com 925139594 925734252 دمحم إحمد سالم / سبها 662
, إإلستشارإت حول إؤلطار مرإقبة إلمسار إإل  نتخانر 

 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    
 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

15 
وتزودوإ إلشبابية 
 إلثقافية إلفنية

 / ج  إلقارة إلشاطئ  2084
سليمان يونس 

 إبوبكر
926948496 926948496 / 

, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 نتخانر  إلعنف إإل 

  بفزإن 16
 139/2012 إلتجمع إلوطن 

ليبيا  -سبها 
وهناك تشبيك 
مع بعض 
إلمؤسسات 
  
 
إإلخرى ف

مختلف إنحاء 
 إلجنوب

  
 إبوبكر إلطاهر إلغصن 

عبد إلنارص عبد 
يف  إلسالم إلش 

8925144826 925341434 algosni68@yahoo.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

  
 , تثقيف إلناخبي   إلقانون 

 abdoo6215@gmail.com 3907687-092 928426215 جميلة منب   عبدإلقادر إبوشناف سبها 1530 رصخة إلجنوب 17
, رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف   

إؤلطار إلقانون 
 إلناخبي   

18 
جمعية ونزريك 
ية  إإلهلية إلخب 

526/2012 
ونزريك إلشاط  

 جنوب ليبيا -
م عبدإلمطلوب عل  إبرإهي

 إجعيدة
دمحم إحمد دمحم 

 إخماش  
924498019 926342009 jaida2007@yahoo.com 

, رصد وسائل   
إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

 إؤلعالم

19   
 
 حمزة دمحم خليفة إلسود تامزإوة إلشاطئ  1922 منتدى إلخيل إلثقاف

حمزة دمحم 
 خليفة إلسود

925723195 916968580 hamzaalsowd@gmail.com ة إلمسار إإلنتخانر  مرإقب 

منظمة جرمة  20
 127-06-2017911 لإلعالم وإلتطوير

مبن   -سبها 
يعة إؤلعالم وإلثقافة  أبوبكر عل أحمد أبورس 

إبوبكر عل  
يعة  910245321 923823219 إحمد أبورس 

conin2020@gmail.com 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعن , مرإقبة تثقيف إلناخبي   ف إإلنتخانر 
 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

21 
قدرإت إفريقيا 
للتنمية وحقوق 

 عبدإلهادي خنجر إحمودة سبها 2017511-06-115 إإلنسان
دمحم إبوبكر 
 925340993 إبوعالق

 

organization.afirca@yahoo.com 

, رصد مرإقبة إلمسار إ  
, إؤلطار إلقانون  إلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

22 
منظمة إزدهار 
للتنمية وريادة 

 عبدإلهادي خنجر إحمودة سبها 2032018-06-140 إألعمال

إحمد 
عبدإلرحمن 
 945201378 925340993 يونس

ahmedsagry54@gmail.com  مرإقبة تمويل إلحمالت , مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 إإلنتخابية

mailto:organization.afirca@yahoo.com
mailto:ahmedsagry54@gmail.com
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إلودإد لحقوق إلمرأة  23
 ميمونة أحمد دمحم إألمي    سبها 47-06-20151027 وإلطفل بالقطرون

 
913905863 923078360 

maimonn66@gmail.com 
, تثقيف مرإقبة إلمسار إإلنتخا  

 
, إؤلطار إلقانون نر 

, مرإقبة تمويل  , معالجة إلعنف إإلنتخانر 
إلناخبي  

 إلحمالت إإلنتخابية

حوإء إلجنوب لريادة  24
وك سبها 151_06_201913 إألعمال  فاطمة أحمد إلمبر

حوإء إحمد 
وك  918047004 945953608 إلمبر

fatoma2016fanyaa@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  
 
, مرإقبة تمويل ؤلطار إلقانون

 إلحمالت إإلنتخابية

  إللينر   25
ئ
إإلتحاد إلنسان
   سبها 06036-2015429 بالجنوب

 
 صالحة منصور إلالف

خديجة إلطاهر 
 911194167 924033024 عل  

khadija.libya62@gmail.com   معالجة إلعنف إإلنتخانر ,  
 
, مرإقبة طار إلقانون

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

27 

   سبها 14 منظمة فزإن لأللعاب
 مصطق  دمحم إلعكس 

عامر عبدإلسالم 
 2.18914E+11 عامر

 

amer.abdulsslam@gmail.com  رصد وسائل إؤلعالم, معالجة ,  
 
إؤلطار إلقانون

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلعنف إإلنتخانر 

ـــــارىإوبـــــــــــــــ 11  ــــــــــ

1 
جمعية إليقي   
للثقافة وإلتنمية 

ية  إلبش 
1711 

 -إلمقر إلرئيس  
إوباري , إلفرع  
 منطقة جرمة

/ 
دمحم إبوإلقاسم 
 عبدإلسالم

926557749 926557749 gebrel2000@gmail.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

2 
جمعية بند بيه 

إت وحماية إآلثار  للبر
 وإؤلبدإع

1389 
بيه /بلدية بنت 

 بنت بيه
عبد إلجليل دمحم 
يل  عبدإلسالم جبر

عبد إلجليل 
دمحم عبدإلسالم 

يل  جبر
928488035 918910849 gmfm544@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

3 
منظمة وإئد إلعصؤ 
ية  لالعمال إلخب 

 عز إلدين صالح عمر مرزق 1188
عز إلدين صالح 

 عمر
923734160 926882346 radihe_m2007@yahoo.com 

, معالجة إلعنف  , تثقيف إلناخبي    
إؤلطار إلقانون 

 إإلنتخانر  

4 
إلتقوى لألعمال 

ية  إلخب 
/ 

إلسبيطات, وإدي 
 عتبة

 926895904 / عائشة منصور إلمهدي
 

/ / 

5 
جمعية إلرسالة 
ية  للتنمية إلبش 

 / غات /
إكرم دمحم 
  
 إلحسن بقر

913913846 927962416 / / 

6 
مجموعة رإبسا 

 لالعالم إلحروإلثقافة
2047 

ج  إلثانوية / 
مدينة غات/ 
 بلدية غات/ليبيا

  
 إمال دمحم إلنان 

عبدإلعزيز 
  
 عبدإلننر  هاش 

924232425 924738230 amaalanani102@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 م إلزردكمهدي عبدإلسال  مدينة مرزق 993 جمعية مرزق إإلهلية 7
جمعة دمحم 
 إلزردك

 معالجة إلعنف إإلنتخانر   / 926532959 927159516

8 
ية  جمعية إلبر إلخب 
لحقوق إلمرآة 
 وإلطفل

 حليمة إلمهدي إلزردك مرزق 1184
حليمة إلمهدي 

 إلزردك
923134682 923134682 / 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, تثقيف إلناخبي     

 , معالجة إلعنف إإلنتخانر  إلقانون 

9 
جمعية سنابل إلخب  

 إلتوعوية
 عائشة عل  عثمان مرزق 1181

عائشة عل  
 عثمان

926586869 926586869 / 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

mailto:khadija.libya62@gmail.com
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10 
جمعية إمرجه لتنمية 
إلشباب وإلمجتمع 

 غات
 رمضان إحمد رمضان ج  إلقلعة -غات  907

رمضان إحمد 
  رمضان

925358523 amrja.ghat@gmail.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 1438 إلرحمة وإلتسامح 11
بلدية أوباري / 
 منطقة إلحطية

/ 
 حليمة موش
 إلدليىم  

927857195 924908028 / 
, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 إلعنف إإلنتخانر  

12 
  غريب 

ليبية و إبن 
للعمل إإلهل  
ي  وإلخب 

   غات 20151210-6-50
 
   آمال إلنان

 
 libyaabnigarib15@gmail.com 913973797 911032695 آمال إلنان

, تثقيف إلناخب  
 
, معالجة إلعنف إؤلطار إلقانون ي  

 إإلنتخانر  

13 
مؤسسة عطاء إلخب  
ية  لالعمال إلخب 

 ترإغن
 رقم إإلشهار1225

ترإغن إلجنوب 
 إللينر  

 حميدة دمحم إلسنوش  
حميدة دمحم 
 إلسنوش  

923736121 923736121 attalker23@gmail.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

14 
جمعية شباب إلخب  
 للعمل إلتطوع  

 / دينةأوباري إلم /
زكريا عبدإلفتاح 

 إلسنوش  
923925807 914356341 / 

, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 إلعنف إإلنتخانر  

15 
  
جمعية موطن 

للثقافة وإإلعمال 
ية  إلخب 

 أحمد إبرإهيم عل   وإدي عتبة 32016
إبرإهيم 
إلسنوش  
 إلصادق

927745476 918291831 southvison2012@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

   ترإغن 2224 إتحاد نسيم إلصحرإء 16
 عثمان عبدهللا ماض 

إيمن بن عيس 
 معتوق

923733048 926916046 aiman.benissa.ab@gmail.com 
, رصد م  

, إؤلطار إلقانون  رإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 وسائل إؤلعالم, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية

 abdolkadermoneer9@gmail.com 92514666 926846141 بشب  بركة لينو عبدإلقادر منب  دمحم إلفطرون 13 صدى إلحق 17
, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابيةإلعنف إإلن  تخانر 

   مريم إمغار إوباري 727 منظمة آزجـــر 18
 tamngsat2014@gmail.com 925170185 925072415 ليل إلكون 

, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 إلعنف إإلنتخانر  

19 
مركز إلقطرون 
 لحقوق إإلنسان

20111016-01-169 
لمبن  إ -إلقطرون 
إلدور  -إإلدإري

  
 إلثان 

 دمحم صالح مينا /
 

913596852 gcfhr2011@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

20 
جمعية إلنهضة 
 لتنمية إلمجتمع

 aiman.benissa@gmail.com 1590129-091 926344598 فاطمة عمر عون عمر عون فاطمة ترإغن 443
, مرإقبة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

21 
جمعية إئتالف 
-شباب توماست 

 إوباري
, تثقيف إلناخبي    Amammllen@gmail.com إل يوجد إل يوجد إل يوجد حاليا إحمد إلطيب إوباري إلمدينة 1705  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

22 

مؤسسة عطاء إلخب  
ية  لألعمال إلخب 
ترإغن بالجنوب 

 إللينر  

 ليلة دمحم عمرإن ترإغن 1005
حميدة دمحم 
 إلسنوش  إلزبو

926879516 923736121 Attalker23@gmail.com 
, مرإقبة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 إإلنتخابية تمويل إلحمالت

23 
مؤسسة إلوإحة 
 للتنمية وإلتطوير

1849 
بلدية ترإغن 
 بالجنوب إللينر  

 حمزة إبرإهيم إسماعيل
سليمان بركة 
 عبد إلموىل  

913300034 913300034 slemanxxl@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابيةإإلن  تخانر 
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   أوباري 28.119.2م.م.م.  نساء إلطوإرق 24
 
 alla.nanooo989@gmail.com 910517185 925818933 عزة إبوبكر إمغار هيالنة أوفنايت إلكون

, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة تث , معالجة إلعنف إإلنتخانر 

قيف إلناخبي  
 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

25 
مؤسسة إلتنميه 
 وإلتطوير وإدي عتبه

   m.yahoo@20061985_az 713352404 922559887 دمحم عل  حندي دمحم عل  إبرإهيم بلدية وإدي عتبة 14-013
 
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

26 
ناك جمعية أوري
ية  إلخب 

 حليمة إبرإهيم إلسنوش   مرزق إلمدينة 47.061.2011
زهرة إجر  بركة 

 بكة
928748510 

 
m.gmail@goodwill84 

, معالجة  , تثقيف إلناخبي   رإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 إلعنف إإلنتخانر  

27 
إلمنظمة إلليبية 
 لشؤون إلهجرة

 أحمد إبرإهيم إلسنوش   أم إألرإنب 26.262.2011
 إحمد دمحم
 عثمان

926894092 910180119 m.yahoo@peace4al 
, تثقيف   

 
, إؤلطار إلقانون رإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 إلناخبي   

28 
إن  منظمة إلمب  
 لحقوق إإلنسان

 مرزق 43.062.2011
محمود يحن  أبوبكر 

 إلطيب
إحمد عيس 

 دمحم
927371987 

 
com.gmail@muhmmod 

, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلعنف إإلنتخانر 

29 
جمعية أبناء إلصحرإء 

 29إلثقافية 
 إإلجتماعية

 عبدإلكريم دمحم إلصديق مرزق 1307
إبرإهيم يوسف 
 إجىم  قطرإن

928813106 
 

m.gmail@kokimi111 
 , رصد وسائل إؤلعالم, مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف إإلنتخانر  
 تثقيف إلناخبي  

30 
جمعية إؤلرإدة لدوي 

 31إإلحتياجات 
 إلخاصة وإدي عتبة

 وإدي إلعتبة 011-14-20170506
عبدإلسالم عبدهللا إحمد 

  بالحاج
923830989 

 
arad.ass93@gmail.com 

, رصد وسائل إؤلعالم, مرإقبة إل مسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

 عبدإلعزيز حامد دمحم إلقطرون 53-6-20151230 منظمة صدى إلحق 31
عبدإلسالم 
 وردكو صالح

923830989 944112731 m.yahoo@alihomd7 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معا  لجة إلعنف إإلنتخانر  تثقيف إلناخبي  

32 
منظمة إلجنوب 
للسالم من أجل 

 إلتنمية
 إوباري 2183\2\20140407

مصطق  عبدإلقادر 
 إلساكت

  
 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر   com.gmail@k 926156175 927180660 دمحم إلالف

33 
جمعية تادرإرت 
 إؤلجتماعية إلثقافية

 مؤمن خودة إزوم إوباري 2252
ف أحمد  رس 
 دمحم وإلفة

923777323 911728268 m.gmail@sharaf 
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

34 
جمعية إباء إلصحرإء 
 إلثقافية إألجتماعية

 عبد إلكريم دمحم إلصديق أوباري 1307
إبرإهيم يوسف 

 إجىم  
917403548 

 
Nokuoree@gmail.com 

 

   أوباري 2834-2-20170417 منظمة نساء إلطوإرق 35
 ليل أوفنايت إلكون 

 
925818933 910517185 allananooo989@gmail.com 

, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

ــ 12 ـــــــــــ ــدإمــــــــــــــــــــــــــــسغــــــــــــ  ـ

1 
جمعية غدإمس 
ية  لالعمال إلخب 

24 
مدينة غدإمس _ 

 ليبيا
  
 عثمان بخاري إلحشائس 

عثمان بخاري 
  
 دمحم إلحشائس 

913511023 913511023 othman_hashashi@yahoo.com    رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي 

mailto:alla.nanooo989@gmail.com
mailto:com.gmail@muhmmod
mailto:arad.ass93@gmail.com
mailto:Nokuoree@gmail.com
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2 
جمعية إمزإر لحفظ 

  
ر
إث إلتارف  إلبر

 سليمان دمحم عيس   درج 822
سليمان دمحم 
 عيس  

913650802 913650802 soleman.dide@gmail.com    تثقيف إلناخبي 

3 
جمعية فاستبقوإ 
ية  لألعمال إلخب 

 غدإمس/ ليبيا 2065
عبد إلمنعم إبرإهيم إحمد 

 إبرإهيم
وسام دمحم معبد 

  
 
 إلمدن

913650109 913650958 / 
, إإلستشا رإت حول إؤلطار مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, رصد وسائل إؤلعالم  
 
 إلقانون

 91225348 عل   إحمد غدإمس 220154 حقوق إإلنسان 4
 

twate.tate@yahoo.com   
 
 إؤلطار إلقانون

5 
جمعية إلتبيان 
 لحقوق إإلنسان

 يحن  دمحم عبدإلعظيم ليبيا -مدينة درج  1913
يحن  دمحم 
 عبدإلعظيم

924338436 913985664 / 
, إإلستشارإت حول إؤلطار مرإقبة إلمسا ر إإلنتخانر 

 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    
 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

6 
إث  إلرحبة للبر
 إلشعنر  وإألثار

 عبد إلسالم دمحم عل  حصن تقطة ) درج( 1991
عبد إلسالم دمحم 
 عل  حصن

913645023 913645023 abdeselem.67@gmail.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار  إإلنتخانر 

 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    
 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

7 
منتدى ذوي إإلعاقة 

 غدإمس
 / مدينةغدإمس 1/1005

إلمهدي عبد هللا 
يف  إلش 

928714072 913650056 MHDI327@HOTMAIL.COM   
 إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

8 
 جمعية جسور 

 إلثقافية وإؤلعالمية
20161228-2-2769 

-محلة آوإل
إلمجلس إلبلدي 
ي درج  إلتسيب 

  
 موش عل  ونتينر

موش عل  
  
 ونتينر

914064215 / musawantiti@gmail.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  

, مرإقبة تمويل إل  حمالت إإلنتخابيةإإلنتخانر 

 درنــــــــــــــــــــــــــــــه 13

 جمعية عمر إلمختار 1
إلمجلس  2011 / 64
  إإلنتقاىل  

 إلوطن 

إلمقر إلريئس  
عمارة  -درنه 

 إإلوقاف
 عمر فرج بوشويشينه

فتح هللا مفتاح 
 رسقيوه

913721157 914949009 marmarica_1951@yahoo.com 
 , رصد وسائل إؤلعالم, مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 تثقيف إلناخبي   

2 
منتدى رسالة جيل 
 لرعاية إلشباب

 فيصل إلفريطيس درنة 1092017
فيصل 
 إلفريطيس

922299969 916320519 abdualkader93alwafi@gmail.com 
 , , معالجة إلعنف إإلنتخانر  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية

3 
منظمة جمعية 

الينا إإلعمال إه
 إإلنسانية

 مرإقبة إلمسار إإلنتخانر   nezaralbah@gmail.com 913491002 913491002 نزإر صالح إلباح نزإر صالح إلباح درنة 77

4 
جمعية فتاة ليبيا 

 إلحرة
64- 2017 

ق شارع  طبر
مرصإتة بجوإر 
 مرصف إلجمهرية

 إلعوكل  
 غالية إحسي  

عليا ماصدناه 
 إدريس

918683220 927287358 fatat.libya17@gmail.com   معالجة إلعنف إإلنتخانر ,
 تثقيف إلناخبي  

5 
لمؤسسه إلليبية 
 للدرإسات وإلبحوث

 وإلتنمية
ق 41/016  عثمان هندإوى إلجهىم طبر

عثمان هندإوى 
 إلجهىم

925546768 914444053 libyan344@gmail.com خبي   تثقيف إلنا 

mailto:libyan344@gmail.com
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 إلــــــــــــــبـــــــــــيضـــــــــــــــــاء 14

1 
  
 
إلمنتدي إلثقاف

  سوسه
  
 
إلمركز إلثقاف
 سوسه 

 بلدية شحات

 adellibya@gmail.com 928025820 928025820 عادل عمر سعد عادل عمر سعد
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, رصد وسائل إؤلعالم  
 
 , تثقيف إلناخبي   إلقانون

2 
جمعية نعم ليبيا 
ية  لالعمال إلخب 
 وإلحقوقية

415-1-2012 

إلبيضاء شارع 
إلعروبة بالقرب 
مدرسة إلنرص 
 إلبيضاء ليبيا

فرج عبدإلعاط  عل 
  
 
 إلفرجان

فرج عبدإلعاط  
  
 
 عل  إلفرجان

926238302 926238302 / 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, إلقانو , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    
 
ن

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

3 
جمعية إلقافلة 
ية  لالعمال إلخب 

443 - 2012 

شارع فلسطي   
خلف فندق قرص 

إلبيضاء  -إلبيضاء 
 ليبيا

 سعود دمحم إمبارك
سعود دمحم 
 إمبارك

944041430 944041430 / 
, إإلستشارإت حول إؤلطا ر مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

4 
 / منظمة إلحقوقيي  

 إلمرج
20120606-1-441 

إلمرج, ليبيا, ج  
إلمنطقة إلرإبعة 
بالقرب من 

مدرسة خالد بن 
 إلوليد

عطية ناجر  عبدإلموىل 
 عبدإلقادر

عبدإلوهاب إبو 
 بكر معيوف

916505030 927188049 orgjurists@yahoo.com 
, مرإقبة تمويل  , تثقيف إلناخبي    

إؤلطار إلقانون 
 إلحمالت إإلنتخابية

 إلصادق سعيد عل   عجالن -إلبيضاء  3412 إلقدس 5
إلمهدي عبدإللة 

بف  إلش 
  
 إلجويقر

94507270 922999837 mahdlbasha439@gmail.com معالجة إلعنف إإلنتخانر  ثقيف إلناخب ,
 ي  

ــــــغازى 15  بـــــــــــنـــــــــــــــــــ

1 
إلجمعية إلليبية 
لحقوق إلمرأة 
 وإلطفل

25 
بجانب  \ بنغازي 

مستشق  
 إإلطفال

 moutasmbader@yahoo.com 924415282 927252297 نبيل إلتاجوري إلمعتصم باهلل إلمهدي دمحم
, إإل  ستشارإت حول إؤلطار مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي     
 إلقانون 

2 
جمعية إلفاروق 
ية   لألعمال إلخب 

 -شارع إلدوحة 
 إلحدإئق, بنغازي

مرإد محمود جاب هللا 
ي  إلمجبر

عبدإلحكيم دمحم 
 باشا

927299036 928001002 Murad_elmajbiry@yahoo.com 
, رص  

د وسائل إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 
 إؤلعالم

3 
إلمنظمة إلدولية 
لحماية إلطفولة 
 وذوي إؤلعاقة

2015 - 4 - 77 

إلمقر إلسابق 
شارع إلعقيب 
بجوإر بيت 
  
 
إلمدينة إلثقاف

 بنغازي
إلمقر إلحاىل  

دإخل مقر إلهيئة 
إلليبية لإلغائة 
وإلمساعدإت 
 إؤلنسانية بنغازي

  
 دمحم مصطق  إلسلين 

  
دمحم مصطق 
  
 إلسلين 

926210986 926210986 moh.cilini@gmail.com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 851_01_20130530 فريق نقشة 4
إلجامعة 
 إلمفتوحة

 يف إلناخبي   تثق Amorebendardaf@yahoo.com 917454397 927957991 إسماعيل شاهي    /

mailto:mahdlbasha439@gmail.com
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5 
جمعية إلشهيد عمر 

 دبوب
20140422-01-1001 

مدينه بنغازى 
/منطقة سيدى 

 حسي   
 sarah.alobaidi@ymail.com 925482072 927402717 إلهام عمر دبوب ساره منعم إلعبيدى

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 الجة إلعنف إإلنتخانر  مع

6 
إير 15منظمة  فبر

للرقابة حقوق 
 إؤلنسان

20130314-1-700 
ليبيا مدينه 
 بنغازي

 معالجة إلعنف إإلنتخانر   abdo1991_a@yahoo.com 926976704 926748390 عل  بن خيال /

7 
  
 
جمعية إإلمان
ية  إلخب 

96 

ليبيا ــ مدينة 
بنغازي ـــ منطقة 
إلرويسات خلف 
 مرصف إلوحدة

 / 925110843 614740231 دمحم سالم دمحم /
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

 
إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

يف رياض بومطاري بنغازي ليبيا 157-01-20111029 نادي إصدقاء إلكتاب 8  ryadabomtary@gmail.com 925129779 925113660 إبرإهيم إلش 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, تثقيف إلناخبي     
 
 إلقانون

9 
إث  منظمة إلبر
 وإلتعددية إلثقافية

338 
بنغازي إلريسات 
خلف مرصف 
 إلوحدة

 ramzi.abozaid@gmail.com 925115585 927593927 نادية جعودة أحمد إلفاخري
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, تثقيف إلناخبي     
 إلقانون 

 / بنغازي ليبيا 851-01-20130530 نقشة إلتوعية 10
عبدإلرإزق منعم 

 إلعبيدي
924707816 927957991 amow_2008@yahoo.com 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 ة إلعنف إإلنتخانر  معالج

 794-01-20130407 زهرة إلبالد 11
-إرض بالعون 
 بنغازي

 Absy85@gmail.com 924166980 913766160 عبدإلسالم عادل /
, رصد وسائل إؤلعالم,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

12 
إلمنظمة إإلكاديمية 

 إلليبية
 2211.  262. 79أ.ف.م . 

 ي بنغاز  -ليبيا 
كة   إلبر

عمارإت إلتجارة 
 وإلصناعة بنغازي

 eelkadiki 926911030 925103299 خالد إلكاديم   خالد عبد إلحفيظ
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

13 
إلمنظمة إلوطنية 
للديمقرإطية 

 اباتوإإلنتخ
2012-549 

 –قرص إلمنار 
 شارع إإلستقالل

 ليبيا –بنغازي
 د. عل  ضو إلمهدوي

د. عل  ضو 
 -إلمهدوي 
 إلمكلف

913760436 942282856 amehdawi@yahoo.com 
, رصد   

, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, مرإقبة  وسائل إؤلعالم, معالجة إلعنف إإلنتخانر 

 تمويل إلحمالت إإلنتخابية

 913748660 عر دمحم إلمناع عمر دمحم إلمناع بنغازي, ليبيا / صوت ليبيا إلوطن 14
 

, رصد وسائل إؤلعالم /  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

15 
إلمنظمة إلليبية 
 لصعوبات إلتعلم

1151 

سيدي  -بنغازي 
برج  -حسي   
إن  إلدور  -إلمب  

 ألول

 فرج غيث أحمد إلمه
حامد دمحم 
ي  إلحضب 

913582065 914001027 f.ghait@ldlibya.org 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
 , , رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي    

إلقانون 
 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

16 
منتدى شباب إلعمل 

 إلتطوع  
20111016-01-92 

  إلغرنر  
 -إلسلمان 

مقابل إلمشح 
  
 بنغازي -إلوطن 

  ريا عزإلدين إلشويهدي
, تثقيف إلناخبي    azaidin2004@yahoo.com 925119528 925318230 ض إلهون   

 إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون 

17 
  
منظمة إلحسن 

لحقوق إإلنسان 
 لحقوق إإلنسان

2013108-01-705 
ين  شارع عش 
/مدينة بنغازي 

 /ليبيا
 

 نتخانر  معالجة إلعنف إإل  bozayd5@yahoo.com 923614877 923614877 فردوس بوزيد
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18 
إتحاد طلبة جامعة 

 بنعازي
 / / 928403679 / سعد دمحم سعد محفوظ جامعة بنغازي /

 , , تثقيف إلناخبي    
 
إإلستشارإت حول إؤلطار إلقانون

 معالجة إلعنف إإلنتخانر  

و 19  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر   / / 925891349 / نور إريت إلصدإم بنعازي / مع بعضنا إنصب 

20 
ذإ أنا ممنظمة لما

 لحقوق إلمرإءة
2012215-01-403 

ليبيا/طرإبلس 
 /بنغازي

/ 
زإهية فرج 
 عطية

925044356 917225438 empire _m97@yahoo. com 
, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, رصد وسائل إؤلعالم, معالجة إلعنف   

 
إلقانون

 إإلنتخانر  

 1076\01\20180624 بصمة خب   21
لغربية إلفويهات إ

شارع مصنع  \ 
 بنغازي \ إلفرش 

  
   حمدي عوض إلشيىح 

 
 hamdi777alshiki@gmail.com 945892647 925129014 عل  إلزيان

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, رصد وسائل إؤلعالم  

 
 إلقانون

 20150819-01-1095 إلمسار 22
 \ سيدي حسي   
 12مقابل معهد 

 بنغازي \ مارس 
   سالم طربان إلفاخريعبدإل

 coabdo2018602@gmail.com 913833345 927251980 حاتم إلوحيس 

, إإلستشارإت حول إؤلطار  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 
, تثقيف إلناخبي     

 إلقانون 

23 
مؤسسة بنا للتنمية 

ية  إلبش 
 مرإقبة إلمسار إإلنتخانر   Labibalramly@gmail.com 914344736 925331974 لبيب دمحم إلرمل   دمحم دمحم برفاد طرإبلس -بنغازي  20120322-01-462

   إلقوإرشة-بنغازي  1318-01-28082017 منظمة ِمرإس للتنمية 24
 سالم إلمعدإن 

سالم جمعة 
  
 إلمعدإن 

917242945 927071726 Basmamohamed605@gmail.com 
, رصد مرإقبة إلمسار إإلن  

, إؤلطار إلقانون  تخانر 
, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

25 
منظمة شاهد 

 لمرإقبة إإلنتخابات
 جمعه كوصه عادل بنغازي 672

عبدإلكريم 
 حسن

910561499 926775481 jo.kossa13@yahoo.com خابيةمرإقبة تمويل إلحمالت إإلنت 

26 
بنتابولس للثقافة 
 وإلحقوق وإلحريات

 إحمد إدريس بنغازي 1180
فتىح  عبد 

 إلسالم إلمهدي
925888340 

 
pentapolis.cyrenaica.freedom@gmail.com 

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 وسائل إؤلعالم, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية

27 
جمعية وفاق 

ية لالعمال  إلخب 
ية  وإلتنمية إلبش 

 عبدإلفتاح دمحم عبدهللا إإلبيار 2556
نورإلدين إسبيق 

 إلشهينر  
919246089 924321269 m.atia29yahoo.com@gmail.com 

, معالجة   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلعنف إإلنتخانر 

28 
إلهالل إإلحمر إللينر  

 فرع سلوق-
 تثقيف إلناخبي    dade97fk@gmil.com 918906204 927390401 دمحم بوهديمه فتىح  عمر لجطل سلوق /

29 
منظمة إلسلفيوم 
للتنمية وإلسلم 
 إؤلجتماع  

 تثقيف إلناخبي    dade97fk@gmil.com 927390401 923713384 بدر فتىح  لجطل دمحم فضيل حسي    سلوق 1285_01_20170209

mailto:coabdo2018602@gmail.com


26/7/2222 دنيشف منظمات المجتمع المك  عتماد المراقبينا   

22 
 

30 
لتنسيقية إلهيئة إ

للرقابة عل 
 إإلنتخابات

536 
شارع إلجزإئر .. 
 بنغازي.. ليبيا

/ 
عادل إحمد 
ي  بوسن إلمجبر

944096932 / adel_bosen@yahoo.com 
 , رصد وسائل إؤلعالم, معالجة إلعنف إإلنتخانر 

 مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية

31 

جمعية ليبيا 
للدرإسات وإلعلوم 

إإلقتصادية  31
 وإلمالية

 صالح عمر فرج بنغازى 9-01-20140207
صالح عمر 
 
 
هون  إلبر

918803107 923658992 salah.trhony@yahoo.com    تثقيف إلناخبي 

32 
إلجمعية إلليبية 
لهوإة إلطوإبع 
يدية  إلبر

 منب  عمر فرج بنغازى 8-01-20161027
صالح عمر فرج 

 
 
هون  إلبر

923002993 923658992 salah.trhony@yahoo.com   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

33 
إلجمعية إلليبية 
 لعلوم إلسياسية

 926245163 طارق دمحم إلنمر طارق دمحم إلنمر بنغازى 2011_11_2
 

www.tiger20330@yahoo.com 

, رصد مرإقبة إلمسار إإلنتخا  
 
, إؤلطار إلقانون نر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

34 
إلمنظمة إلليبية 

 للتنمية
 صالح طاهر إشهوب بنغازى 1-01-20130301

صالح طاهر 
 إشهوب

925123118 913481700 salahlam@yahoo.com 

, رصد   
 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

 libyabanghazi81@hotmail.com 922314069 911076023 عادل إيمن بنغازى ب22217 لنا بصمة 35

مرإقبة إلمسار إإلتخانر ورصد وسائل إإلعالم 
 ,مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية

36 
منظمة نتاج لتنمية 

 قدرإت إلمرإة
1101-01-20150908 

نهاية شارع دنر  
قريب من جزيرة 
إلجعب فوق 
معرق إلنخلة 
 إلمباركة

  
 فتحية دمحم ميالد إلمعدإن 

سهيلة رشيد 
 لجهىم  إ

927438805 916085283 salyalfage2020@gmail.com 

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

37 
إث  مؤسسة ؤرثنا للبر

 إلثقافةو 
 913582065 فرج غيث فرج غيث بنغازى 1355

 
thxfga@gmail.com   معالجة إلعنف إإلنتخانر ,

 ثقيف إلناخبي  

38 
منظمة إلرحمة 
 ؤللصالح وإلسالم

وك إلعبدىل   صالح عبد إلحميد إلزوي بنغازى 40695  s.zway@yahoo.com 927144106 914088520 مبر

, رصد   
, إؤلطار إلقانون  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

ـــيا 16 ــــدإبـــــــ  إجــــــــــ

1 
منظمة إلرؤية 

إلجديدة للسالم و 
 لمستدمةإلتنمية إ

 عادل إحمد صالح إجدإببا 2011219-01-922
عبدإلسالم 
 سيدي صالح

914562228 
 

seanpull05@gmail.com 
, معالجة  , تثقيف إلناخبي   مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

 إلعنف إإلنتخانر  

2 
مؤسسة نمو للتنمية 
 وإلتطوير إلعلىم  

 معبر  دمحم حمد إجدإبيا _ ليبيا 20150802-01-1089
إحمد إحمد دمحم 
  
 إلسبنر

944817858 924333654 numuinstitution@gmail.com    تثقيف إلناخبي ,  مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

3 
إئتالف منظمات 
  
إلمجتمع إلمدن 

 إجدإبيا وضوإحيها
 إحمد خميس ناجر   إجدإبيا 54/2012

صالح إلساكر 
 إبرإهيم

913768958  09 2796 6366  salah.74352@gmail.com ار إإلنتخانر  مرإقبة إلمس 

mailto:salah.trhony@yahoo.com
http://www.tiger20330@yahoo.com/
mailto:salahlam@yahoo.com
mailto:libyabanghazi81@hotmail.com
mailto:salyalfage2020@gmail.com
mailto:thxfga@gmail.com
mailto:s.zway@yahoo.com
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4 
منظمة إلرقيب 
للرقابة عل 

 إإلنتخابات وإلتوعية
 عبد إلسالم رشيد إلجازوى ليبيا -إجدإبيا  1515

عبد إلباسط 
إل  سعيد إلب  

927264482 916506563 baset201117bas@gmail.com 
, رصد وسائل إؤلعالم, تثقيف   

 
إؤلطار إلقانون

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابي  ةإلناخبي  

5 
مؤسسة إلفرسان 
للتنمية إلفكرية 
 وإإلجتماعية

 جالو 2012/344
عبدإللطيف عبدإلونيس 

 إجويل  
 frsly_2007@gmail.com 928227385 913827859 إحمد دمحم بازإما

, رصد   
 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تم  ويل إلحمالت إإلنتخابيةإإلنتخانر 

6 
منظمة عل إلخب  

 جمعتنا
يقة 46.4.2014  إلبر

دمحم عبدإلحميد إلمرصي 
 إلفضيل

 mohamedalfadil@gmail.com 944121346 944388802 عمر ؤدمحم حمد

, تثقيف   
 
, إؤلطار إلقانون مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابيةإلناخ  بي  

ــــــــــــ 17 ـــر إلكــــــ ــفـــــــــــــــــ  ةـــــــ

1 
جمعية إلخنساء 
 للمرأة إلليبية

 رقية إدريس عبد إلحفيظ إلكفرة ليبيا 20130731-02-1957
نجية سعد سالم 

 دمحم
914969136 

 
khansa2016association@yahoo.com 

, رصد وسائل إؤلعالم, مرإقبة إلمسار إ إلنتخانر 
, معالجة إلعنف إإلنتخانر  

 تثقيف إلناخبي  

2 
أمل إلجنوب للسالم 
 وإلتنمية إلمستدإمة

 يحن  أبوبكر دمحم إلشورى -إلكفرة  20170718-24-9
ؤسماعيل بازنكة 

 موىل
944947231 918855369 Apsdo.ly@gmail.com 

 ,  
, إؤلطار إلقانون  رصد مرإقبة إلمسار إإلنتخانر 

, معالجة إلعنف  وسائل إؤلعالم, تثقيف إلناخبي  
, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إإلنتخانر 

3 
إطاللة إمل للخدمات 

 إإلجتماعيه
 عبدهللا يونس إكريم إلكفرة 20150330-01-1055

دمحم عبدإلرحيم 
عبدإلكريم 
 بومريز

914458985 914458985 kufra@ccs-libya.ly 
, معالجة مرإقبة إلمسار إإلن , تثقيف إلناخبي   تخانر 

, مرإقبة تمويل إلحمالت إإلنتخابية  إلعنف إإلنتخانر 

18 
ــير  زل ــــ ـــيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ  

 عبدهللا مخزوم بوسنينة زليير   14 إعمار للتنمية وإلتطو 1
عطية عمر 
 إدمحم

927839237 913748839 AtiaHemmeir@Gmail.com    تثقيف إلناخبي 

2 
رة وأثر منظمة فك

 للثقافة وإلفنون
 عل  دمحم عبيد زليير   20170222.03.334

  فرج 
عبد إلغن 

 إسويس  
919952748 928940784 abdulghaniaswaisi@gmail.com رصد وسائل إؤلعالم 

منظمة265إلمجموع إلكل للمنظمات    

mailto:mohamedalfadil@gmail.com

