رلى مخايل
رلى مخايل هي المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات التي تحتضن موقع مهارات
 وهي ومنصة اعالمية مستقلة تزود المواطنين بالمعلومات،نيوز االخباري
 وتعمل مؤسسة.المستندة الى االدلة حول القضايا التي تتعلق بالمصلحة العامة
مهارات كمحفز للمدافعة والنهوض في تطوير مجتمعات ديمقراطية تسودها
 تحت. واحترام حقوق االنسان، الوصول للمعلومات،مبادئ حرية التعبير
 واصبح،" ساهمت مخايل بانشاء قسم التحقق من المعلومات "فاكتوميتر،ادارتها
 فضال عن مجلة "مهارات،عضوا في الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات
.ماغازين" الدورية التي تلقي الضوء على واقع الحريات في المنطقة العربية
 للصحافة والذكاء االصطناعي في٢٠٢١ تشارك مخايل حاليا في تحدي
 وبدعمLSE  الذي ينظمه "برنامج بوليس للصحافة" ضمن جامعة،اميركا ومنطقة اوروبا والشرق االوسط
.من مبادرة غوغل نيوز
تشغل مخايل رئاسة مجموعة االستشاريين الصحاب المصلحة المتعددة في المنتدى اللبناني لحوكمة
 كما اسست مختبر ديمومة االعالم.االنترنت وهي ايضا من مؤسسي الشبكة العربية لمكافحة خطاب الكراهية
 شاركت بالعديد من. مبادرة اقليمية لدعم المنصات االعالمية المستقلة في منطقة الشرق االوسط،الرقمي
 كما شغلت.االبحاث واوراق السياسات بما فيها مؤشرات ديمومة االعالم الذي نشرته اكاديمية دوتشيه فيليه
 خالل.) لتعزيز حرية التعبير٢٠١٩ - ٢٠١٧( مخايل مركز رئيسة مجلس االدارة لمنظمة "أيفكس" الدولية
 عملت مخايل على رفع قضايا حقوق المرأة والتزامها بدفع الصحافة الحرة،عملها االعالمي وفي المدافعة
 من مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان كاحدى المدافعات٢٠١٨  كما تم اختيارها في.والمفتوحة
.العربيات عن حقوق االنسان
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