
!
 بیروت، في ٢٨ نیسان ٢٠٢٢!
مؤسسة مھارات، علم وخبر ٢٢٦/٢٠٠٦!
نیو جدیدة - سنتر أزور - بلوك ب- ط٥!

جانب ھیئة اإلشراف على االنتخابات 

الموضوع: طلب نشر كافة المخالفات والمراسالت وضمنھا رد مؤسسة مھارات من ضمن بیانات ھیئة االشراف 
على االنتخابات على الموقع االلكتروني الرسمي لالنتخابات اللبنانیة  

 تفاجأت مؤسسة مھارات الیوم بنشر الكتاب الثاني الذي أرسلتھ ھیئتكم الكریمة الى الجمعیة والذي یحمل 
رقم ١٠٠٢ وقد تبلغناه في ٢٦ نیسان، وقد كان جوابا على كتابنا الذي تضمن ردا على كتابكم االول حول ما 

اعتبرتموه ”مشاركة في مواكبة االنتخابات واالشراف علیھا بصورة غیر قانونیة.“ 

 واذ تعتبر مھارات ان اختیاركم لنشر جزء من المراسالت بین مھارات والھیئة دون نشر ردنا ھو 
انتقائي الیحاء ان عمل مؤسستنا غیر قانوني، في وقت كنا قد فندنا في ردنا ان عملنا ال یقع ضمن المراقبة 

بالمفھوم التي أوردتھ النصوص القانونیة اذ ان عملنا مكتبي ال یقتضي التواجد على االرض واالستحصال على 
التراخیص لدخول االدارات العامة او مراكز االقتراع. ان عمل مھارات في زمن االنتخابات یدخل في صلب 

مھمتھا بمراقبة السیاسات العامة واالصالح واقتراح البدائل والدفع بتطویر السیاسات السیما تنمیة قطاع االعالم 
ودوره في تعزیز التنوع والمحاسبة. كما ان عمل مھارات على الرصد االعالمي ھو عمل متواصل اذ تقوم 
مھارات بنشر دراسات دوریة عن اداء االعالم طوال أشھر السنة تبعا لتغطیة احداث ومواضیع مختلفة بغیة 

تقدیم توصیات لتطویر قطاع االعالم في لبنان. كما یدخل عملھا في اطار حریة التعبیر والنشر. 

 كما ان موقع االنتخابات اللبنانیة الرسمي ال یتضمن اي مراسالت اخرى او تنبیھات بحق اي جھة 
مخالفة ال بل یأتي االتھام الوحید في موقعكم لمؤسستنا. 

 لذا تطالب مھارات ھیئتكم الكریمة نشر كافة المراسالت وضمنھا رد مؤسستنا وكذلك كافة التنبیھات 
وقرارات المخالفات الي جھة وذلك استنادا الى قانون الحق في الوصول الى المعلومات وموجب النشر الحكمي. 

واذا لم ترغبوا في النشر نرجو ازالة الكتاب عن موقعكم واال شكل ذلك عمال انتقائیا ھدفة التشھیر بمؤسستنا.  

وتفضلوا منا بقبول فائق االحترام، 

بیروت، في ٢٨ نیسان ٢٠٢٢  
المدیرة التنفیذیة لمؤسسة مھارات 

  

رلى مخایل  

  


