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 لإلسكوا التنفيذي لألمين نائبة مطر خولة البحرينية تعيين

 االقتصادية للجنة التنفيذية واألمين المتحدة لألمم العام األمين وكيل أعلنت -(بترا) آب 2 نيويورك 

 دعم لشؤون لها نائبة البحرين، مملكة من مطر خولة تعيين خلف، ريما اإلسكوا، آسيا لغربي واالجتماعية

 .اإلسكوا في البرامج

 في السياسة والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية بخبرة تتمتع مطر فان خلف، مكتب عن بيان وحسب

 المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي النوع مجال في عملت فقد المتحدة، األمم

 .األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق

 حيث دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت ،اإلسكوا في تعيينها وقبيل

 عن صادر صحفي بيان ذكر كما معا   آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها استثمار استطاعت

 .اإلسكوا

 العربية المنطقة يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم مركز مدير منصب مطر خولة وشغلت

 األخضر السابق لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في كلفت وقد. بكاملها

 .اإلبراهيمي

 .المتحدة المملكة في درهام جامعة من اإلعالم سوسيولوجيا في الدكتوراه شهادة مطر خولة وتحمل

http://www.petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.aspx?Menu_ID=&Site_I

d=2&lang=1&NewsID=263286&CatID=19  
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 لالسكوا التنفيذي لالمين نائبة مطر خولة البحرينية تعيين

03/08/2016 -Arabic -Jordan News Agency -MENAFN  

(MENAFN - Jordan News Agency-Arabic )العام االمين وكيل اعلنت -(بترا) اب 2 نيويورك 

 خولة تعيين خلف، ريما االسكوا، اسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واالمين المتحدة لالمم

 .االسكوا في البرامج دعم لشوون لها نائبة البحرين، مملكة من مطر

 في السياسة والشوون التنمية مجاالت في واسعة عملية بخبرة تتمتع مطر فان خلف، مكتب عن بيان وحسب

 المهاجرين العمال وحقوق االنسان وحقوق والمساواة االجتماعي النوع مجال في عملت فقد المتحدة، االمم

 .االطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق

 حيث دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت االسكوا، في تعيينها وقبيل

 عن صادر صحفي بيان ذكر كما معا ان في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها استثمار استطاعت

 .االسكوا

 العربية المنطقة يغطي الذي القاهرة في لالعالم المتحدة االمم مركز مدير منصب مطر خولة وشغلت

 االخضر السابق لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في كلفت وقد. بكاملها

 .االبراهيمي

 .المتحدة المملكة في درهام جامعة من االعالم سوسيولوجيا في الدكتوراه شهادة مطر خولة وتحمل

http://bit.ly/2b4FOIw  
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 «إسكوا» لـ التنفيذية لألمينة نائبا   مطر خولة البحرينية

 2302 أغسطس 4 الخميس 0983 العدد - الوطن صحيفة —

 «إسكوا» آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أعلنت

 .إسكوا في البرامج دعم لشؤون لها نائبا   مطر خولة تعيين أمس خلف ريما

 في السياسة والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية خبرة البحرينية الجنسية الحاملة مطر خولة ولدا

 العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي النوع مواضيع على عملت فهي. المتحدة األمم

 مديرة منصب مطر شغلت ،«إسكوا» في تعيينها وقبل. األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق المهاجرين

 في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها استثمار استطاعت حيث دمشق، في لسورية الخاص المبعوث مكتب

 يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم لمركز مديرة كانت ذلك، وقبل. للجنة بيان وفق معا ، آن

 حينها، لسورية الخاص المبعوث باسم الناطقة بمهام نفسها الفترة في وكلفت. بكاملها العربية المنطقة

 إقليمية مسؤولة مطر كانت القاهرة، في لإلعالم المتحدة األمم لمركز انضمامها وقبل. اإلبراهيمي األخضر

 الفترة هذه وخالل. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة العمل في األساسية الحقوق لبرنامج

 وهي العربية المنطقة في الرئيسة التحديات إحدى مسؤولية ومنها الحساسة، القضايا من بعدد اضطلعت

 والدولية اإلقليمية المنظمات من عدد في مطر عملت المتحدة، األمم إلى انضمامها وقبل. األطفال عمل

 .والتنمية للطفولة العربي المجلس ومنها

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=206465#.V6Lbqe7R_T

0.twitter  
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 لإلسكوا التنفيذية لألمينة نائبة مطر خولة البحرينية تعيين

 واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما الدكتورة أعلنت

 في البرامج دعم لشؤون لها نائبة ،(البحرين مملكة) مطر خولة الدكتورة تعيين عن ،(اإلسكوا) آسيا لغربي

 .اإلسكوا

 على عملت فقد. المتحدة األمم في السياسة والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية خبرة مطر وللدكتورة

 بالعمل الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي النوع مواضيع

 . األطفال وحقوق

 حيث دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت اإلسكوا، في تعيينها وقبيل

 األمم لمركز مديرة كانت ذلك، وقبل. معا   آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها  استثمار استطاعت

 المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية المنطقة يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة

 .اإلبراهيمي األخضر السيد حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم

 الحقوق لبرنامج إقليمية مسؤولة مطر كانت القاهرة، في لإلعالم المتحدة األمم لمركز انضمامها وقبل

 من بعدد   اضطلعت الفترة وهذه. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة العمل في األساسية

 .األطفال عمالة وهي العربية المنطقة في الرئيسية التحديات إحدى مسؤولية ومنها الحّساسة، القضايا

 المجلس ومنها والدولية اإلقليمية المنظمات من عدد   في مطر عملت المتحدة، األمم إلى انضمامها وقبل

 . والتنمية للطفولة العربي

 المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت حيث اإلعالم مجال في واسعة خبرة   مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل

 وحرب اإليرانية-العراقية الحرب غّطت فقد. األزمات خالل سيما وال العالم مناطق من وغيرها العربية

 تحمل. البوسنة وحرب 2332 في لبنان على اإلسرائيلية والحرب لبنان في األهلية والحرب الجنوبي اليمن

 .   المتحدة المملكة في درهام جامعة من اإلعالم سوسيولوجيا في الدكتوراه شهادة مطر خولة

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=293606  
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 تمتلك خبرة واسعة في مجاالت التنمية والشؤون السياسة في األمم المتحدة

 ريما خلف تكشف عن تعيين خولة مطر نائبا  لها لشؤون دعم البرامج

 

 يالمنامة ـ طارق الشمر
أعلنت ريما خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

 .«إسكوا»، أمس تعيين خولة مطر، نائبا  لها لشؤون دعم البرامج في "إسكوا"آسيا 

األمم  ولمطر الحاملة الجنسية البحرينية خبرة عملية واسعة في مجاالت التنمية والشؤون السياسة في

فهي عملت على مواضيع النوع االجتماعي والمساواة وحقوق اإلنسان وحقوق العمال المهاجرين . المتحدة

، شغلت مطر منصب مديرة مكتب «إسكوا»ال، وقبل تعيينها في وحق الجميع بالعمل وحقوق األطف

المبعوث الخاص لسورية في دمشق، حيث استطاعت استثمار خبراتها في مجالي التنمية والسياسة في آن 

وقبل ذلك، كانت مديرة لمركز األمم المتحدة لإلعالم في القاهرة الذي يغطي . معا ، وفق بيان للجنة

وُكلّفت في الفترة نفسها بمهام الناطقة باسم المبعوث الخاص لسورية حينها، . لهاالمنطقة العربية بكام

األخضر اإلبراهيمي، وقبل انضمامها لمركز األمم المتحدة لإلعالم في القاهرة، كانت مطر مسؤولة 

الل هذه وخ. إقليمية لبرنامج الحقوق األساسية في العمل ومسؤولة إعالمية إقليمية في منظمة العمل الدولية

الفترة اضطلعت بعدد  من القضايا الحّساسة، ومنها مسؤولية إحدى التحديات الرئيسة في المنطقة العربية 

 .األطفال وهي عمل

وعملت مطر في عدد  من المنظمات اإلقليمية والدولية ومنها المجلس العربي للطفولة والتنمية، قبل 

 .مم المتحدةانضمامها إلى األ

http://bit.ly/2azJAhj  
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