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املوقع االلكترونيالحالةمقر املكتباملجالالجنسيةاالسمت

1
الهيئة الطبية الدولية

(IMC)International Medical Corps
أمريكية

تقديم املعونات اإلنسانية والطبية

ومشاريع التنمية
نشطةداخل ليبيا

https://internationalmedicalcorps.org/
https://www.facebook.com/I-M-C-

https://www.facebook.com/international
medicalcorps

2
فرنسامنظمة أطباء بال حدود

(MSF)Médecins Sans Frontières
نشطةداخل ليبياتقديم املساعدات الطبيةفرنسية

https://www.msf.org/
https://www.msf.org/libya

3
املجلس الدنماركي لالجئين

Danish Refugee Council (DRC)
نشطةداخل ليبيااإلغاثة اإلنسانية و نزع األلغامدنماركية

https://drc.ngo/
https://drc.ngo/where-we-work/north-

africa/libya

4
منظمة اكتد

Agency for Technical Cooperation and 

Development (acted) 

نشطةداخل ليبيااألعمال الخيرية ودعم املجتمع املدنيفرنسية

https://www.acted.org/en/
https://www.facebook.com/Civil.In.Libya/
https://www.acted.org/en/countries/libya

/

5
كوربسميرس يمنظمة 

Mercy corps
أمريكية

دعم املجتمع املدني ورفع القدرات 

وتقديم املساعدات اإلنسانية
نشطةداخل ليبيا

https://www.mercycorps.org/
https://www.facebook.com/MercyCorpsIn

Libya/

6
اإلغاثة الدولية األولية

Première Urgence Internationale (PUI)
نشطةداخل ليبيااإلغاثة و املساعدات اإلنسانيةفرنسية

https://www.premiere-urgence.org/
https://www.facebook.com/premiere.urge

nce/

7
الدوليةشركة كيونيكس

(CHEMONICS)Chemonics International
أمريكية

وتعزيز املنابر دعم املجتمع املدني

اإلعالمية ودعم سلطات الحكم 

االنتقالية

نشطةداخل ليبيا
https://chemonics.com/

https://www.facebook.com/chemonicsint
ernational/

8
منظمة مبادرة التغيير السلمي

(PCI )Peaceful Change Initiative
بريطانية

الم العدالة االنتقالية و بناء عملية الس

داخل ليبيا
نشطةداخل ليبيا

https://peacefulchange.org
https://www.facebook.com/PCI.Libya/

9
الدنماركيةةيمنظمة املساعدات اإلنسان

(DCA )DanChurchAid
دينماركية

ودعم اإلغاثة اإلنسانية و نزع األلغام

تماعي املرأة واملجتمع املدني والتأهيل االج

والنفس ي لألطفال

نشطةداخل ليبيا
https://www.danchurchaid.org/

https://www.facebook.com/drclibya/

10
براغما ليبيا

Pragma Libya
نشطةداخل ليبيااالستشارات الفنيةامريكية

https://pragmacorp.com/
https://www.linkedin.com/company/the-

pragma-corporation/

11
املركز النرويجي لالجئين

(NRC)Norwegian Refugee Council
نرويجية

العمل االنساني و مساعدة دعم 

النازحين
نشطةداخل ليبيا

https://www.nrc.no/
https://www.facebook.com/NRCArabic/

السويسرية(Inter Peace)التحالف الدولي لبناء السالم12
دعم املجتمع املدني ورفع القدرات 

وتقديم املساعدات اإلنسانية
نشطةداخل ليبيا

https://www.interpeace.org/
https://www.facebook.com/Interpeace/

13
املنظمة الدولية لإلعاقة

(Hi)Handicap International
نشطةداخل ليبيامجال املساعدات اإلنسانيةفرنسية

https://hi.org/
https://www.facebook.com/Handicap.Inte

rnational.Libya/

14
اللجنة الدولية لإلغاثة 

The International Rescue Committee (IRC (
نشطةداخل ليبيامجال املساعدات اإلنسانيةامريكية

https://www.rescue.org/
https://www.rescue.org/country/libya

15
املعهد الوطني الديمقراطي

National Democratic Institute (NDI) 
أمريكية

تختص بنقل املعرفة والطرق العلمية 
خاباتللعملية الديمقراطية وعملية سير االنت

نشطةداخل ليبيا

https://www.ndi.org/
https://www.ndi.org/middle-east-and-

north-africa/libya
https://www.facebook.com/National.Dem

ocratic.Institute/

بريطانية (IRW)اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم 16
أعمال خيرية إغاثية تنموية وطارئة وجمع 

تبرعات خيرية
نشطةداخل ليبيا

http://irusa.org/
https://www.facebook.com/IslamicReliefU

SA

17
(IFES)املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 

The International Foundation for Electoral 

Systems

امريكية
تقديم املساعدة التقنية ودعم إدارة 

االنتخابات واالحزاب
نشطةداخل ليبيا

https://www.ifes.org/
https://www.ifes.org/libya

https://www.facebook.com/IFESLibya/

18
(CIR)املجلس اإليطالي لالجئين 

Italian Council for Refugees
نشطةداخل ليبياالهجرة وحقوق اإلنسانايطالية

http://www.cir-onlus.org/
https://www.facebook.com/CIRonlus/

19

(DRI)املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 

Democracy Reporting International
االملانية

تحفيز وتشجيع املشاركة السياسية 
ة لدى للمواطنين، والرفع من مستوى املسائل

املؤسسات الحكومية وتطوير املؤسسات
الديمقراطية حول العالم

نشطةداخل ليبيا
https://democracy-

reporting.org/fr/country/libya

20

(SIDA)الوكالة السويدية للتنمية الدولية 

Swedish International Development Cooperation 

Agency

سويدية

دية  تعمل نيابة عن البرملان والحكومة السوي
ي واملساهمة ف. ، للحد من الفقر في العالم

ية تنفيذ سياسة السويد للتنمية العامل
(PGU)

نشطةخارج ليبيا
https://www.sida.se/English/

https://www.facebook.com/SidaSverige/

21
فيلهدويتشهأكاديمية 

(DW Akademie)
االملانية

طوير وت. تعزيز حق اإلنسان في حرية التعبير
ول أنظمة الوسائط املجانية ، وتسهيل الوص
إلى املعلومات ، ووضع معايير للتعليم 

والصحافة املستقلة

نشطةخارج ليبيا
https://www.dw.com/en/dw-

akademie/about-us/s-9519

22

ليبيا/ايبرتمؤسسة فريدريش 

Friedrich Ebert Stiftung / libyaاالملانية

تقوية دور منظمات املجتمع املدني 
ة واملؤسسات العامة في تعزيز الديمقراطي
ية والعدالة االجتماعية، والتنمية االقتصاد

قلة، واالجتماعية، و النقابات العمالية املست
والدعوة لحقوق اإلنسان

نشطةداخل ليبيا
https://www.fes.de

https://www.facebook.com/Friedrich.Eber
t.Stiftung.Libya/
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23
(IFES)املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 

The International Foundation for Electoral 

Systems

امريكية
تقديم املساعدة التقنية ودعم إدارة 

االنتخابات واالحزاب
نشطةداخل ليبيا

https://www.ifes.org/
https://www.ifes.org/libya

https://www.facebook.com/IFESLibya/

24
(CIR)املجلس اإليطالي لالجئين 

Italian Council for Refugees
نشطةداخل ليبياالهجرة وحقوق اإلنسانايطالية

http://www.cir-onlus.org/
https://www.facebook.com/CIRonlus/

25
(DRI)املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 

Democracy Reporting International
االملانية

تحفيز وتشجيع املشاركة السياسية 
لدى للمواطنين، والرفع من مستوى املسائلة

املؤسسات الحكومية وتطوير املؤسسات 
الديمقراطية حول العالم

نشطةداخل ليبيا
https://democracy-

reporting.org/fr/country/libya

26

(SIDA)الوكالة السويدية للتنمية الدولية 

Swedish International Development Cooperation 

Agency

سويدية
دية ، تعمل نيابة عن البرملان والحكومة السوي

نفيذ واملساهمة في ت. للحد من الفقر في العالم
(PGU)سياسة السويد للتنمية العاملية 

نشطةخارج ليبيا
https://www.sida.se/English/

https://www.facebook.com/SidaSverige/

27
فيلهدويتشهأكاديمية 

(DW Akademie)
االملانية

وير وتط. تعزيز حق اإلنسان في حرية التعبير
ول أنظمة الوسائط املجانية ، وتسهيل الوص
إلى املعلومات ، ووضع معايير للتعليم 

والصحافة املستقلة

نشطةخارج ليبيا
https://www.dw.com/en/dw-

akademie/about-us/s-9519

28

ليبيا/ايبرتمؤسسة فريدريش 

Friedrich Ebert Stiftung / libyaاالملانية

سات تقوية دور منظمات املجتمع املدني واملؤس
العامة في تعزيز الديمقراطية والعدالة 

االجتماعية، والتنمية االقتصادية 
لة، واالجتماعية، و النقابات العمالية املستق

والدعوة لحقوق اإلنسان

نشطةداخل ليبيا
https://www.fes.de

https://www.facebook.com/Friedrich.Ebe
rt.Stiftung.Libya/

29
ليبيا/ناومانمؤسسة فريدريش 

LibyaFriedrich Naumann Foundation/
االملانية

ر مساعدة منظمات املجتمع املدني في تطوي
ين مجتمع حر متفتح الذهن وتمكين املواطن

ترم من العيش في ظل حكم ديمقراطي ذاتي يح
القوانين

نشطةخارج ليبيا
https://fnst.org/

https://www.facebook.com/FNF.Tunis/

30
(DT)منظمة تحوالت التنمية 

Development Transformations
أمريكية

سالم تدعم تحوالت التنمية وتحويل النزاع إلى
 مستدام ، وتعزز قدرة الدولة املضيفة على

ت توفير حكم مستقر وفعال وتعزز املنظما
املجتمعية املحلية

نشطةداخل ليبيا
https://www.facebook.com/Developmen

tTransformations

31
(UNDP)برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

United Nations Development Programme
األمم املتحدة

ل، دعم انتقال ليبيا إلى اتفاق سياس ي شام
ار، وحكم خاضع للمساءلة، وتحقيق االستقر 

واإلنعاش االقتصادي
نشطةداخل ليبيا

http://www.ly.undp.org
https://www.facebook.com/undp.ly/

32
(IOM)منظمة الهجرة الدولية 

International Organization for Migrationاألمم املتحدة
ة االستجابة الشاملة لالحتياجات اإلنساني
 والعائدين و 

ً
دعم للمهاجرين والنازحين داخليا

الجهات املحلية ومنظمات املجتمع املدني
نشطةداخل ليبيا

https://libya.iom.int
https://www.facebook.com/IOMLibya/

33
ليبيا/ناومانمؤسسة فريدريش 

LibyaFriedrich Naumann Foundation/
االملانية

ر مساعدة منظمات املجتمع املدني في تطوي
ين مجتمع حر متفتح الذهن وتمكين املواطن

ترم من العيش في ظل حكم ديمقراطي ذاتي يح
القوانين

نشطةخارج ليبيا
https://fnst.org/

https://www.facebook.com/FNF.Tunis/

34
(DT)منظمة تحوالت التنمية 

Development Transformations
أمريكية

سالم تدعم تحوالت التنمية وتحويل النزاع إلى
 مستدام ، وتعزز قدرة الدولة املضيفة على

ت توفير حكم مستقر وفعال وتعزز املنظما
املجتمعية املحلية

نشطةداخل ليبيا
https://www.facebook.com/Developmen

tTransformations

35
مؤسسة حماية الطبيعة 

MAVA, Fondation pour la Nature
سويسرية

ة الحفاظ على التنوع البيولوجي في منطق
وغرب إفريقيا البحر األبيض املتوسط 

وسويسرا ، وتشجيع االقتصاد املستدام
نشطةخارج ليبيا

http://mava-foundation.org/
https://twitter.com/MavaFdn

36

برنامج املبادرات الصغيرة ملنظمات
املجتمع املدني اإلفريقي الشمالي

PROGRAMME DE PETITES INITIATIVES POUR LES 
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE D’AFRIQUE 

DU NORD )PPI-OSCAN(

اسبانية

ع املدني تعزيز القدرات التقنية ملنظمات املجتم
ليبيا الجزائر و )في بلدان شمال إفريقيا األربعة 

 التي تعمل على موضوعات( واملغرب وتونس
بيعية حفظ التنوع البيولوجي وإدارة املوارد الط

والتكيف مع تغير املناخ

نشطةخارج ليبيا
http://www.ppioscan.org

https://www.facebook.com/ppioscan/

مرفق البيئة العاملية الفرنس ي 37
Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM)

فرنسية

دعم املبادرات التي تولد منافع بيئية 
ى الحفاظ علواجتماعية واقتصادية محلية و

ة التنوع البيولوجي واملناخ واملياه الدولي
واألرض وطبقة األوزون ومكافحة التلوث 

الكيميائي

نشطةخارج ليبيا
https://www.ffem.fr/en

https://twitter.com/FFEM_Fr

38
لحةاالستقرار من خالل املصا–اإلعالم في ليبيا “مشروع 

The project Media in Libya – Stability through 
Reconciliation

االملانية

ون بناء قدرات الصحفيين وغيرهم ممن يعمل
ية في في املجال اإلعالمي من كل املناطق الليب

مجاالت مثل مهارات البحث والتحرير، 
ائل التدريب التقني، وأخالقيات استخدام وس
ة التواصل االجتماعي واألخالقيات الصحفي

.بشكل عام

نشطةخارج ليبيا

http://www.mediainlibya.com/media-in-
libya-2/

https://www.facebook.com/Media-in-
Libya-

39
منظمة نداء جنيف

Geneva Call
سويسرية

نفيذ املساعدة في بناء املعارف والقدرات في ت
 املعايير اإلنسانية الدولية ، مثل تقديم

التدريب واملشورة الفنية
نشطةداخل ليبيا

https://www.genevacall.org/
https://www.facebook.com/Appel.de.Gen

eve/
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40
(WHO)منظمة الصحة العاملية 

World Health Organization
نشطةداخل ليبيادعم الصحة العامةاألمم املتحدة

http://www.emro.who.int/countries/lby/i
ndex.html

https://www.facebook.com/WHOLIBYA/

41
( UNICEF)منظمة األمم املتحدة للطفولة 

United Nations Children's Emergency Fund
األمم املتحدة

. والدفاع عن حقوقهم. إنقاذ حياة األطفال
ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم

نشطةداخل ليبيا
https://www.unicef.org/ar

https://www.facebook.com/unicef.libya/

42
( UNFPA)صندوق األمم املتحدة للسكان 

United Nations Population Fund
األمم املتحدة

تأمين خدمات الصحة اإلنجابية والرعاية 
في دعم الشباب-التوليدية للنساء النازحات 

-دبناء التماسك االجتماعي وإعادة بناء البال 
ت تجميع بيانا-حماية وضع املرأة وكرامتها 

ةاملدن ودعم الدراسات والسياسات السكاني

نشطةداخل ليبيا

https://www.unfpa.org/data/transparenc
y-portal/unfpa-libya

https://www.facebook.com/UNFPALibya
2016/

43

برنامج دعم ليبيا في التكامل االقتصادي والتنوع 
(Sleidse)واالستخدام املستدام 

Support!to!Libya!for!Economic!Integration,!Diversifica
tion!and!Sustainable Employment

االتحاد األوربي
تعزيز وتنمية قطاع املشروعات الصغرى 

واملتوسطة في جميع مناطق ليبيا
نشطةداخل ليبيا

https://sleidse.org/
https://www.facebook.com/SLEIDSE/

44
منظمة سباك لتطوير التعليم وريادة األعمال

SPARK develops higher education and 
entrepreneurship

نشطةخارج ليبياتطور التعليم العالي وريادة األعمالهولندية
https://www.spark-online.org/

https://www.facebook.com/SPARKinLiby
a/

45
معهد تقرير الحرب والسلم

Institute for War & Peace Reporting (IWPR)
االمريكية

د من املساهمة في تعزيز السالم والحكم الرشي
خالل تعزيز قدرة وسائل اإلعالم واملجتمع 

فير وتدريب وتوجيه وتو . املدني على التحدث
نينواملواطمنصات للصحفيين املحترفين 

نشطةداخل ليبيا

https://iwpr.net
https://www.facebook.com/InstituteFor

WarAndPeaceReporting/
https://www.facebook.com/IWPR.Libya/

46
(JIZ)املؤسسة األملانية للتعاون الدولي 

German Corporation for International Cooperation
نشطةداخل ليبياالتنمية املستدامة والتعليم الدولياالملانية

https://www.giz.de
https://www.facebook.com/gizprofile/

47
(VNG)املركز الدولي للتنمية املحلية و الحكم الرشيد 

International Development Center for the Innovative 
Local Governance

هولندية
متخصصون في شؤون الحوكمة والتنمية

ارية إضافة لتقديم الخدمات االستش, املحلية
ةحول السياسات واالستراتيجيات املعتمد

نشطةداخل ليبيا
http://cilg-international.org

https://www.facebook.com/CILGVNGI/

48
املجلس الثقافي البريطاني

British Council
بريطانية

ة دعم برامج الفنون وقيادة الشباب والرياض
.وتعليم اللغة اإلنجليزية

نشطةداخل ليبيا
https://www.britishcouncil.ly/

https://www.facebook.com/BritishCounci
lLibya/

49
للصحة العامةشبكة شرق املتوسط 

Eastern Mediterranean Public Health Network 
نشطةداخل ليبياتعزيز أنظمة الصحة العامةإقليمية

http://emphnet.net/
https://www.facebook.com/EMPHNET/

50
نواة–املعهد العربي للبحوث والسياسات 

Arab Research and Policy Institute - Nawaat
إقليمية

ثين، بناء قدرات وتطوير مهارات املراكز والباح
 
 
عنى وتشجيع مبادرات بحثية ومعرفية عربية ت

.بتنمية املجتمعات العربية
نشطةخارج ليبيا

http://www.nawatinstitute.org
https://www.facebook.com/NawatInstitu

te/

51
املجلس العربي للعلوم االجتماعية

Arab Council for the Social Sciences
إقليمية

ات تعزيز قدرات الباحثين األفراد واملؤسس
األكاديمية والبحثية في مجال العلوم  

االجتماعية
نشطةخارج ليبيا

http://theacss.org
https://www.facebook.com/theacss/

52
متوسط-مؤسسة نساء األورو

Euro-Mediterranean Women's Foundation
متوسط-اورو

اواة دعم الجهات الفاعلة املحلية لتحقيق املس
معاتها ، بين الجنسين في قيادة التغيير في مجت

ى للتأثير علوتشجيع البحوث التشاركية 
السياسات التي تؤثر على املرأة

نشطةخارج ليبيا

https://www.euromedwomen.foundation
/

https://www.facebook.com/euromedwo
men/

53
االتحاد من أجل املتوسط

The Union for the Mediterranean (UfM)
متوسط-اورو

-روتعزيز التعاون والشراكة في املنطقة األو 
ات متوسطية من خالل تنفيذ مشاريع ومبادر 

لناسالتعاون التي لها تأثير ملموس على حياة ا
نشطةخارج ليبيا

https://ufmsecretariat.org
https://www.facebook.com/ufmsecretari

at/

54
برنامج تمكين املجتمع املدني في جنوب املتوسط

Med Dialogue for Rights and Equality
متوسط-اورو

لى تعزيز منظمات املجتمع املدني النشطة ع
ستدامة املستوى اإلقليمي في بناء التنمية امل

ي صنع والتماسك اإلقليمي واملرونة والتأثير ف
-وروالسياسات في الحي الجنوبي والفضاء األ 

متوسطي

نشطةخارج ليبيا
https://www.facebook.com/csfsouth/
https://www.facebook.com/csfsouth/

55
(.وليالوكالة الفرنسية للتعاون التقني الد)خبراء فرنسا 

Expertise France
فرنسية

ي دعم الحكم الديمقراطي واالقتصادي واملال
حة وتعزيز االستقرار في حاالت األزمات ومكاف
اضطرابات املناخ والتنمية الحضرية 

ماعيةاملستدامة وتعزيز النظم الصحية و االجت

نشطةداخل ليبيا
https://www.expertisefrance.fr

https://www.facebook.com/expertisefran
ce/

56
(ميدا)للتنمية االقتصادية مينونايت

Mennonite Economic Development Associates 
(MEDA)

نشطةداخل ليبياالتمكين االقتصادي ودعم ريادة األعمالكندية
https://www.meda.org/

http://www.medalibya.org/ar

57
منظمة أطباء بال حدود هولندا

Holland: Médecins Sans Frontières
/https://www.artsenzondergrenzen.nlنشطةداخل ليبياتقديم املساعدات الطبيةهولندية

58
شبكة الصحة العامة لشرق املتوسط

The Eastern Mediterranean Public Health Network
http://emphnet.netنشطةداخل ليبياتقديم خدمات الصحة العامةأردنية

59
اللجنة األوربية للتكوين والفالحة

( CEFA) Commissione europea per la formazione e 
l'agricoltura

ايطالية
  اولويات االكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز 

قوق املوارد البشرية والتدريب والدفاع عن بح
.اإلنسان

نشطةداخل ليبيا
https://libyaninvestment.com/

https://www.facebook.com/LibyanInvest
mentDotCom

60
(ICU)املعهد اإليطالي للتعاون الجامعي 

Italian Institute for University Cooperation
نشطةداخل ليبياتعزيز التنمية الذاتيةايطالية

http://www.icu.it/en/
https://www.facebook.com/ICUonlus/

61
العاملية لالستشارات والحلول 

GCS-Global Consulting & Solutions
نشطةداخل ليبيااستشاراتسويسرية

https://global-consultorias-
transportes.webnode.com/

62
مؤسسة أرض اإلنسان ايطاليا

Terre des Hommes Italy (TDH)
ايطالية

اعدة تحسين وتعزيز مستويات الحماية واملس
النفسية لالجئين املهاجرين

نشطةداخل ليبيا
https://terredeshommes.it/eng/

https://www.facebook.com/terredeshom
mesitalia/
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http://www.emro.who.int/countries/lby/index.html
https://www.facebook.com/WHOLIBYA/
https://www.unicef.org/ar
https://www.facebook.com/unicef.libya/
https://www.unfpa.org/data/transparency-portal/unfpa-libya
https://www.facebook.com/UNFPALibya2016/
https://sleidse.org/
https://www.facebook.com/SLEIDSE/
https://www.spark-online.org/
https://www.facebook.com/SPARKinLibya/
https://iwpr.net/
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https://www.facebook.com/IWPR.Libya/
https://www.giz.de/
https://www.facebook.com/gizprofile/
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https://www.facebook.com/CILGVNGI/
https://www.britishcouncil.ly/
https://www.facebook.com/BritishCouncilLibya/
http://emphnet.net/
https://www.facebook.com/EMPHNET/
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https://www.facebook.com/NawatInstitute/
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https://www.facebook.com/theacss/
https://www.euromedwomen.foundation/
https://www.facebook.com/euromedwomen/
https://ufmsecretariat.org/
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://www.facebook.com/csfsouth/
https://www.facebook.com/csfsouth/
https://www.expertisefrance.fr/
https://www.facebook.com/expertisefrance/
https://www.meda.org/
http://www.medalibya.org/ar
https://www.artsenzondergrenzen.nl/
http://emphnet.net/
https://libyaninvestment.com/
https://www.facebook.com/LibyanInvestmentDotCom
http://www.icu.it/en/
https://www.facebook.com/ICUonlus/
https://global-consultorias-transportes.webnode.com/
https://terredeshommes.it/eng/
https://www.facebook.com/terredeshommesitalia/


املوقع االلكترونيالحالةمقر املكتباملجالالجنسيةاالسمت

63
املدارس األمريكية لألبحاث الشرقية

American Schools of Oriental Research (ASOR)
نشطةداخل ليبياىتشجع دراسة تاريخ وثقافات الشرق األدنأمريكية

http://www.asor.org/
https://www.facebook.com/ASOResearch/

64
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

The United States Agency for International 
Development (USAID)

أمريكية
تعزيز وإظهار القيم الديمقراطية وتعزيز  
اس التنمية والحكم الديمقراطي ومساعدة الن

في الخروج من األزمات اإلنسانية

داخل ليبيا
نشطة

https://www.usaid.gov/libya
https://www.facebook.com/USAIDMiddleE

ast

65
آفاق–الصندوق العربي للثقافة والفنون 

The Arab Fund for Arts and Culture - AFAC
https://www.arabculturefund.orgنشطةخارج ليبيادعم إنتاج األعمال الفنية والثقافيةلبنانية

66
املعهد السويدي

The Swedish Institute (is)
سويدية

يدعم مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم 
.ةواألعمال وتعزيز العالقات الدولية والتنمي

نشطةخارج ليبيا
https://si.se/en/

https://www.facebook.com/SILeaderlab/

مبادرة الشراكة األمريكية الشرق اوسطية67
The U.S.-Middle East Partnership Initiative (MEPI)

أمريكية

اطنين دعم الشراكات البّناءة والفعالة بين املو 
ات واملجتمع املدني والقطاع الخاص والحكوم
ا في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقي

صالح بهدف تجاوز التحديات املحلية وتعزيز امل
ة املشتركة في مجاالت الحوكمة التشاركي

يوالفرص االقتصادية واإلصالح االقتصاد

نشطةخارج ليبيا
https://mepi.state.gov/ar/

https://www.facebook.com/USMEPI/

68
املنظمة العربية للقانون الدستوري

The Arab Association of Constitutional Law
تونسية

لك  تشجيع التعلم بين بلدان املنطقة، وكذ
دمي تقديم تحليل فني موضوعي ومتوازن وتق

خبراتها لألطر الدستورية في املنطقة، وتطبيق
يهالدعم جهود اإلصالح القانوني والدستوري ف

نشطةخارج ليبيا
https://dustour.org/

https://www.facebook.com/AACL.ORG/

برنامج األمم املتحدة للبيئة69
United Nations Environment Programme (UNEP )

األمم املتحدة

ومات ابقاء البيئة قيد املراقبة وتعمل مع الحك
ية وهيئات املجتمع املدني واملؤسسات العامل

والشباب في إدماج البعد البيئي من ضمن
اهداف التنمية املستدامة واجندة التنمية

2030

نشطةخارج ليبيا
https://www.unenvironment.org/

https://www.facebook.com/uneparabic/

70
املنظمة الدولية للحوكمة املحلية

International organization of local government(iolg)
نشطةداخل ليبياتعزيز دور الحكم املحليأمريكية

https://www.iolg.org/
https://www.facebook.com/IOLG.USA/

71
العاملية للتنميةبانكروفتمنظمة 

Bancroft International Development Organization
أمريكية

اطق تنفيذ مبادرات تحقيق االستقرار في من
 النزاع وتقديم املساعدات اإلنسانية ونزع

األلغام
/https://www.bancroftglobal.orgنشطةداخل ليبيا

72
منظمة هالو ترست

The HALO Trust
نشطةداخل ليبيانزع األلغامأمريكية

https://www.halotrust.org/
https://www.facebook.com/halotrust/

73
إنكوربوريتدبدائل التنمية 

development Alternatives Incorporated(DAI)
أمريكية

 دعم املجتمع املدني ورفع القدرات وتقديم
املساعدات اإلنسانية

نشطةداخل ليبيا
https://www.dai.com/

https://www.facebook.com/DAIGlobal/

74
جمعية الحق في السكن

The Right to Housing Association(DAL)
فرنسية

يشون  توحيد وتنظيم األسر واألفراد ، الذين يع
سكان في مساكن سيئة أو متأثرين بمشكلة اإل 

.يع، للدفاع عن الحق في السكن الالئق للجم
نشطةداخل ليبيا

https://www.droitaulogement.org/
https://www.facebook.com/droitaulogeme

nt

75
الوصول إلى مركز املوارد

REACH resource center
سويسرية

الوقت توفر البيانات الدقيقة واملعلومات في
املناسب والتحليل املتعمق من سياقات 

 REACHيساهم عمل .األزمات والكوارث
رارات مباشرة في االستجابة للمعونة واتخاذ الق
من خالل توفير معلومات دقيقة وسهلة 
الوصول عن الوضع اإلنساني للسكان 

.املتضررين من األزمة

نشطةخارج ليبيا

https://www.reachresourcecentre.info/cou
ntry/libya/

https://www.facebook.com/IMPACT.init/
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لكي تتمكن من الحصول على النسخ املحدثة من هذا الدليل تستطيع االشتراك في خدمة البريد اإلخباري ملفوضية املجتمع املدني : مالحظة

https://ccslibya.ly/
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