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 تعيين البحرينية خولة مطر نائبة لألمينة التنفيذية لالسكوا

 05:76الساعة  6102آب  16الثالثاء 
 

 

 
" اإلسكوا"اعلنت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -وطنية 

 ."، نائبة لها لشؤون دعم البرامج في اإلسكوا(مملكة البحرين)تعيين الدكتورة خولة مطر "الدكتورة ريما خلف، عن 
 

ة مطر خبرة عملية واسعة في مجاالت التنمية وشؤون السياسة في األمم المتحدة، فقد للدكتور"ولفت بيان لالسكوا، الى أن 
عملت على مواضيع النوع االجتماعي والمساواة وحقوق اإلنسان وحقوق العمال المهاجرين وحق الجميع بالعمل وحقوق 

 .األطفال
 

سوريا في دمشق، إذ استطاعت استثمار وقبيل تعيينها في اإلسكوا، شغلت مطر منصب مديرة مكتب المبعوث الخاص ل
خبراتها في مجالي التنمية والسياسة في آن معا، وقبل ذلك، كانت مديرة لمركز األمم المتحدة لإلعالم في القاهرة الذي يغطي 

وكلفت في الفترة نفسها بمهام المتحدث باسم المبعوث الخاص لسوريا حينها، السيد األخضر . المنطقة العربية بكاملها
 .اإلبراهيمي

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

ومسؤولة إعالمية إقليمية في منظمة العمل الدولية، وخالل هذه الفترة اضطلعت بعدد من القضايا الحساسة، ومنها مسؤولية 
 ."ة في المنطقة العربية وهي عمالة األطفالإحدى التحديات الرئيسي

 
وقبل انضمامها إلى األمم المتحدة، عملت مطر في عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية ومنها المجلس العربي للطفولة 
ربية والتنمية، وخالل مسيرتها المهنية، اكتسبت مطر خبرة واسعة في مجال اإلعالم، اذ اضطلعت بتغطية أخبار المنطقة الع

اإليرانية وحرب اليمن الجنوبي والحرب  -وغيرها من مناطق العالم وال سيما خالل األزمات، فقد غطت الحرب العراقية 
 .وحرب البوسنة 6112األهلية في لبنان والحرب اإلسرائيلية على لبنان في 

 
" البي بي سي"ذاعة البريطانية وخالل مسيرتها اإلعالمية تعاونت مع مؤسسات دولية وإقليمية وطنية منها هيئة اإل

كما شغلت منصب رئيسة تحرير صحيفة ". أخبار الخليج البحرينية"و" الخليج اإلماراتية"، وصحيفتي "األسوشيتد برس"و
  ."تحمل خولة مطر شهادة الدكتوراه في سوسيولوجيا اإلعالم من جامعة درهام في المملكة المتحدة. البحرينية" الوقت"
 

news/237766-.gov.lb/ar/showleb-http://nna/  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/237766/


 

 نائبة لألمينة التنفيذية للجنة اإلسكوا تعيين البحرينية خولة مطر

 

أعلنت ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  2016/8/2 -

 .اإلسكوا، تعيين خولة مطر من مملكة البحرين، نائبة لها لشؤون دعم البرامج في اإلسكوا

واسعة في مجاالت التنمية والشؤون السياسة في األمم المتحدة، فقد عملت في مجال النوع  وتتمتع مطر بخبرة عملية
 .االجتماعي والمساواة وحقوق اإلنسان وحقوق العمال المهاجرين وحق الجميع بالعمل وحقوق األطفال

 
ث استطاعت استثمار وقبيل تعيينها في اإلسكوا، شغلت مطر منصب مديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، حي

 .خبراتها في مجالي التنمية والسياسة في آن معاً كما ذكر بيان صحفي صادر عن اإلسكوا
 

وقد كلفت في . وشغلت خولة مطر منصب مدير مركز األمم المتحدة لإلعالم في القاهرة الذي يغطي المنطقة العربية بكاملها
 .سوريا حينها، السيد األخضر اإلبراهيميالفترة نفسها بمهام المتحدث باسم المبعوث الخاص ل

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

 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=26724# 

  

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=26724


 

 

 

 تعيين البحرينية خولة مطر نائبة لألمينة التنفيذية للجنة اإلسكوا

 
 

ية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا، تعيين أعلنت ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذ

 .خولة مطر من مملكة البحرين، نائبة لها لشؤون دعم البرامج في اإلسكوا

 

وتتمتع مطر بخبرة عملية واسعة في مجاالت التنمية والشؤون السياسة في األمم المتحدة، فقد عملت في مجال النوع 

 .إلنسان وحقوق العمال المهاجرين وحق الجميع بالعمل وحقوق األطفالاالجتماعي والمساواة وحقوق ا

 

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

 .خبراتها في مجالي التنمية والسياسة في آن معاً كما ذكر بيان صحفي صادر عن اإلسكوا

 

وقد كلفت في . مطر منصب مدير مركز األمم المتحدة لإلعالم في القاهرة الذي يغطي المنطقة العربية بكاملهاوشغلت خولة 

 .الفترة نفسها بمهام المتحدث باسم المبعوث الخاص لسوريا حينها، السيد األخضر اإلبراهيمي

 

 .مملكة المتحدةتحمل خولة مطر شهادة الدكتوراه في سوسيولوجيا اإلعالم من جامعة درهام في ال

 http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/210228/#.V6GJb_l9670 

  

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/210228/#.V6GJb_l9670


 

 

 «اإلسكوا»لـ التنفيذية لألمينة نائبة مطر خولة

 ريما الدكتورة «اإلسكوا» آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أعلنت

 .«اإلسكوا» في البرامج دعم لشؤون لها نائبة ينيةالبحر مطر خولة الدكتورة تعيين عن خلف

 النوع مواضيع على عملت فقد. المتحدة األمم في السياسية والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية خبرة مطر وللدكتورة

 .األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي

 استثمار استطاعت حيث دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب ،«اإلسكوا» في تعيينها قبيل مطر، وشغلت

 الذي القاهرة في «لإلعالم المتحدة األمم مركز»لـ مديرة كانت ذلك، وقبل. معاً  آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها

 األخضر حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية المنطقة يغطي

 .اإلبراهيمي

 في األساسية الحقوق برنامج»لـ إقليمية مسؤولة مطر كانت القاهرة، في «لإلعالم المتحدة األمم مركز»لـ انضمامها وقبل

 ومنها الحّساسة، القضايا من بعدد   اضطلعت الفترة هذه وفي. الدولية «العمل» منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة «العمل

 .األطفال عمالة وهو العربية المنطقة في الرئيسية التحديات أحد مسؤولية

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

 .«والتنمية

 وغيرها العربية المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت حيث اإلعالم، مجال في واسعة خبرةً  مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل

 في األهلية والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية ـ العراقية الحرب غّطت فقد. األزمات خالل سيما وال العالم، مناطق من

 دولية مؤسسات مع تعاونت اإلعالمية مسيرتها وخالل. البوسنة وحرب 6112 العام في لبنان على اإلسرائيلية والحرب لبنان

 أخبار»و اإلماراتية «الخليج» وصحيفتا ،«برس أسوشيتد»و «سي بي بي» البريطانية اإلذاعة هيئة منها وطنية وإقليمية

 .البحرينية «الوقت» صحيفة تحرير رئيسة منصب شغلت كما. البحرينية «الخليج

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

 («اإلسكوا» في واإلعالم االتصال وحدة)

https://assafir.com/Article/505596  

 

https://assafir.com/Article/505596


 

 

 «إسكوا»خولة مطر نائباً لألمينة التنفيذية لـ 
 (١٠:١) ٦١٠٢ آب /أغسطس ٣ األربعاء،:النسخةدولي - الورقية :النسخة

  «الحياة» - بيروت(١٠:١) ٦١٠٢ آب /أغسطس ٣ األربعاء، :تحديث آخر

، أمس (إسكوا)أعلنت ريما خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 .«إسكوا»تعيين خولة مطر، نائباً لها لشؤون دعم البرامج في 

فهي عملت على . ولمطر الحاملة الجنسية البحرينية خبرة عملية واسعة في مجاالت التنمية والشؤون السياسة في األمم المتحدة

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

مديرة مكتب المبعوث الخاص لسورية في دمشق، حيث استطاعت استثمار ، شغلت مطر منصب «إسكوا»وقبل تعيينها في 

وقبل ذلك، كانت مديرة لمركز األمم المتحدة لإلعالم في . خبراتها في مجالي التنمية والسياسة في آن معاً، وفق بيان للجنة

باسم المبعوث الخاص لسورية حينها، وُكلّفت في الفترة نفسها بمهام الناطقة . القاهرة الذي يغطي المنطقة العربية بكاملها

 .األخضر اإلبراهيمي

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

اسة، ومنها مسؤولية وخالل هذه الفترة اضطلعت بعدد  من القضايا الحسّ . ومسؤولة إعالمية إقليمية في منظمة العمل الدولية

 .إحدى التحديات الرئيسة في المنطقة العربية وهي عمل األطفال

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

 .والتنمية

 
 http://bit.ly/2b1CE8h 

  

http://www.alhayat.com/Edition?Edition=INT
http://bit.ly/2b1CE8h


 

   الجديدة لإلسكوا التنفيذية األمينة نائب إليكم

 ريما الدكتورة ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية األمينةو المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أعلنت

 .اإلسكوا في البرامج دعم لشؤون لها نائباً  مطر خولة البحرينية الدكتورة تعيين خلف،

 اجتماعية مواضيع على وعملت. المتحدة األمم في السياسة والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية بخبرة مطر وتتمّتع

 .األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة

 المتحدة األمم مركز مديرة وكانت. دمشق في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب شغلت اإلسكوا، في تعيينها وقبيل 

 الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية المنطقة يغطي الذي القاهرة في لإلعالم

 .اإلبراهيمي األخضر حينها، لسوريا

 العمل في األساسية الحقوق لبرنامج إقليمية مسؤولة مطر كانت القاهرة، في لإلعالم المتحدة األمم مركز الى انضمامها وقبل 

 العربي المجلس ومنها والدولية، اإلقليمية المنظمات من عدد في عملت كما. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 .والتنمية للطفولة

 مناطق من وغيرها العربية المنطقة أخبار غّطت حيث اإلعالم مجال في واسعة خبرة مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل

 لبنان في األهلية والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية - اقيةالعر الحرب غّطت بحيث. األزمات خالل سيما وال العالم

 .البوسنة وحرب 6112 عام لبنان على اإلسرائيلية والحرب

 http://www.aljoumhouria.com/news/index/318632 

  

http://www.aljoumhouria.com/news/index/318632


 

 «سكوااإل» لـ التنفيذية لألمينة نائباً  مطر خولة البحرينية تعيين

   

 خلف، ريما ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أعلنت

 .اإلسكوا في البرامج دعم لشؤون لها نائبة( البحرين من) مطر خولة تعيين

 النوع مواضيع على عملت فقد. المتحدة األمم في السياسة والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية خبرة مطر تتمتع

 .األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي

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

 يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم لمركز مديرة كانت ذلك، وقبل. معاً  آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها

. اإلبراهيمي األخضر حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية المنطقة

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

 إحدى مسؤولية ومنها الحّساسة، القضايا من بعدد   اضطلعت الفترة وهذه. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 .األطفال عمالة وهي العربية المنطقة في الرئيسية التحديات

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

 .والتنمية

 وغيرها العربية المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت حيث اإلعالم مجال في واسعة خبرةً  مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل

 في األهلية والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية-العراقية الحرب غّطت فقد. زماتاأل خالل سيما وال العالم مناطق من

 دولية مؤسسات مع تعاونت اإلعالمية مسيرتها وخالل. البوسنة وحرب 6112 في لبنان على اإلسرائيلية والحرب لبنان

 الخليج وأخبار اإلماراتية الخليج وصحيفتي برس، واألسوشيتد( سي بي البي) البريطانية اإلذاعة هيئة منها وطنية وإقليمية

 اإلعالم سوسيولوجيا في الدكتوراه شهادة مطر وتحمل. البحرينية الوقت صحيفة تحرير رئيسة منصب شغلت كما. البحرينية

 .المتحدة المملكة في درهام جامعة من

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=712405  
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 لإلسكوا التنفيذية لألمينة نائبة مطر خولة يةالبحرين

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

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

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

 .األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي

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

 يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم لمركز مديرة كانت ذلك، وقبل. معاً  آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها

 األخضر السيد حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية المنطقة

 .اإلبراهيمي

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

 إحدى مسؤولية ومنها الحّساسة، القضايا من بعدد   اضطلعت الفترة وهذه. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 .األطفال عمالة وهي العربية المنطقة في الرئيسية التحديات

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

 .والتنمية

 وغيرها العربية المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت حيث اإلعالم مجال في واسعة خبرةً  مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل

 في األهلية والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية-العراقية الحرب غّطت فقد. األزمات خالل سيما وال العالم مناطق من

 دولية مؤسسات مع تعاونت اإلعالمية مسيرتها وخالل. البوسنة وحرب 6112 في لبنان على اإلسرائيلية والحرب لبنان

 الخليج وأخبار اإلماراتية الخليج وصحيفتي برس، واألسوشيتد( سي بي البي) البريطانية اإلذاعة هيئة منها وطنية وإقليمية

 .لبحرينيةا «الوقت» صحيفة تحرير رئيسة منصب شغلت كما. البحرينية

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

 http://alrai.com/article/1003554 

  

http://alrai.com/article/1003554


 

 

 لإلسكوا التنفيذية لألمينة نائبة مطر خولة البحرينية تعيين

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

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

 النوع مواضيع على عملت فقد المتحدة؛ األمم في السياسة والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية خبرة مطر وللدكتورة

 . األطفال وحقوق العمل في الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي

 خبراتها استثمار واستطاعت دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت اإلسكوا، في تعيينها وقبيل

 المنطقة يغطي والذي القاهرة، في لإلعالم المتحدة األمم لمركز مديرة كانت ذلك وقبل مًعا، آن في والسياسة التنمية مجالي في

 .اإلبراهيمي األخضر السيد حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية

 العمل في األساسية الحقوق لبرنامج إقليمية مسؤولة مطر كانت القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم مركز إلى انضمامها وقبل

 أحد مسؤولية منها الحّساسة، القضايا من بعدد   اضطلعت الفترة وهذه. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 .األطفال عمالة وهو العربية المنطقة في الرئيسية التحديات

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

 . والتنمية

 من وغيرها العربية المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت إذ اإلعالم، مجال في واسعة خبرةً  مطر اكتسبت المهنية مسيرتها وخالل

 لبنان في األهلية والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية-العراقية الحرب غّطت فقد األزمات؛ خالل سيما وال العالم، مناطق

 وإقليمية دولية مؤسسات مع تعاونت اإلعالمية مسيرتها وخالل. البوسنة وحرب 6112 في لبنان على اإلسرائيلية والحرب

 البحرينية، الخليج وأخبار اإلماراتية الخليج وصحيفتا برس، واألسوشييتد( سي بي البي) البريطانية اإلذاعة هيئة منها وطنية،

 . البحرينية «الوقت» صحيفة تحرير رئيسة منصب شغلت كما

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

 alkhaleej.com/14012/article/33891.html-http://www.akhbar 
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 لإلسكوا التنفيذية لألمينة نائبة مطر خولة البحرينية تعيين - االن البحرين أخبار

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

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

 النوع مواضيع على عملت فقد المتحدة؛ األمم في السياسة والشؤون لتنميةا مجاالت في واسعة عملية خبرة مطر وللدكتورة

 .األطفال وحقوق العمل في الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة االجتماعي

 خبراتها استثمار واستطاعت دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت اإلسكوا، في تعيينها وقبيل

 المنطقة يغطي والذي القاهرة، في لإلعالم المتحدة األمم لمركز مديرة كانت ذلك وقبل مًعا، آن في والسياسة التنمية مجالي في

 .اإلبراهيمي األخضر السيد حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية

 العمل في األساسية الحقوق لبرنامج إقليمية مسؤولة مطر كانت القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم مركز إلى انضمامها وقبل

 أحد مسؤولية منها الحّساسة، القضايا من بعدد   اضطلعت الفترة وهذه. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 .األطفال عمالة وهو العربية المنطقة في الرئيسية التحديات

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

 .والتنمية

 من وغيرها العربية المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت إذ اإلعالم، مجال في واسعة خبرةً  مطر اكتسبت المهنية مسيرتها وخالل

 لبنان في األهلية والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية-العراقية الحرب غّطت فقد األزمات؛ خالل سيما وال العالم، مناطق

 وإقليمية دولية مؤسسات مع تعاونت اإلعالمية مسيرتها وخالل. البوسنة وحرب 6112 في لبنان على اإلسرائيلية والحرب

 البحرينية، الخليج وأخبار اإلماراتية الخليج وصحيفتا برس، واألسوشييتد( سي بي البي) البريطانية اإلذاعة هيئة منها وطنية،

 .البحرينية «الوقت» صحيفة تحرير رئيسة منصب شغلت كما

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

http://www.arabsgulf.com/bahrain/129082.html  

  

 

 

http://www.arabsgulf.com/bahrain/129082.html


 

 لالسكوا التنفيذية لألمينة ائبةن مطر خولة البحرينية تعيين

 12:67 - 6102 آب 16 الثالثاء

 ريما الدكتورة" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة اعلنت

 ".اإلسكوا في البرامج دعم لشؤون لها نائبة ،(البحرين مملكة) مطر خولة الدكتورة تعيين" عن خلف،

 فقد المتحدة، األمم في السياسة وشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية خبرة مطر للدكتورة" أن الى لالسكوا، بيان ولفت

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

 .األطفال

 استثمار استطاعت إذ دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت اإلسكوا، في تعيينها وقبيل

 يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم لمركز مديرة كانت ذلك، وقبل معا، آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها

 األخضر السيد حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في وكلفت. بكاملها العربية المنطقة

 .اإلبراهيمي

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

 مسؤولية ومنها الحساسة، القضايا من بعدد اضطلعت الفترة هذه وخالل الدولية، العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 ".األطفال عمالة وهي العربية المنطقة في الرئيسية التحديات إحدى

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

 العربية المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت اذ اإلعالم، مجال في واسعة رةخب مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل والتنمية،

 والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية - العراقية الحرب غطت فقد األزمات، خالل سيما وال العالم مناطق من وغيرها

 .البوسنة وحرب 6112 في لبنان على اإلسرائيلية والحرب لبنان في األهلية

" سي بي البي" البريطانية اإلذاعة هيئة منها وطنية وإقليمية دولية مؤسسات مع تعاونت اإلعالمية مسيرتها وخالل

 صحيفة تحرير رئيسة منصب شغلت كما". البحرينية الخليج أخبار"و" اإلماراتية الخليج" وصحيفتي ،"برس األسوشيتد"و

 ".المتحدة المملكة في درهام جامعة من اإلعالم سوسيولوجيا في الدكتوراه شهادة مطر خولة تحمل. البحرينية" الوقت"

 http://www.lebanonfiles.com/news/1068915 
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 بيروت في لإلسكوا التنفيذي لألمين نائباً  مطر خولة تعيين

 شركاء كلنا: رصد

 ريما الدكتورة ”اإلسكوا“ آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أعلنت

 .”اإلسكوا في البرامج دعم لشؤون لها نائبة ،(البحرين مملكة) مطر خولة الدكتورة تعيين“ عن خلف،

 فقد المتحدة، األمم في السياسة وشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية خبرة مطر للدكتورة“ أن الى لالسكوا، بيان ولفت

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

 .”األطفال

 استثمار استطاعت إذ دمشق، في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت اإلسكوا، في تعيينها وقبيل

 يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم لمركز مديرة كانت ذلك، وقبل معا، آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها

 األخضر السيد حينها، لسوريا الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في وكلفت. بكاملها العربية المنطقة

 .اإلبراهيمي

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

 مسؤولية ومنها الحساسة، القضايا من بعدد اضطلعت الفترة هذه وخالل الدولية، العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 .”األطفال عمالة وهي العربية المنطقة في الرئيسية التحديات إحدى

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

 العربية المنطقة أخبار بتغطية اضطلعت اذ اإلعالم، مجال في واسعة خبرة مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل والتنمية،

 والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية – العراقية الحرب غطت فقد األزمات، خالل سيما وال العالم مناطق من وغيرها

 .البوسنة وحرب 6112 في لبنان على اإلسرائيلية والحرب لبنان في األهلية

 ”سي بي البي“ البريطانية اإلذاعة هيئة منها وطنية وإقليمية دولية مؤسسات مع تعاونت اإلعالمية مسيرتها وخالل

 صحيفة تحرير رئيسة منصب شغلت كما. ”البحرينية الخليج أخبار”و ”اإلماراتية الخليج“ وصحيفتي ،”برس األسوشيتد”و

 .”المتحدة المملكة في درهام جامعة من اإلعالم سوسيولوجيا في الدكتوراه شهادة مطر خولة تحمل. البحرينية ”الوقت“
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 السعوديةالمملكة العربية 

   الجديدة لإلسكوا التنفيذية األمينة نائب إليكم

 ريما الدكتورة ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية األمينةو المتحدة لألمم العام األمين وكيلة أعلنت

 .اإلسكوا في البرامج دعم لشؤون لها نائباً  مطر خولة البحرينية الدكتورة تعيين خلف،

 اجتماعية مواضيع على وعملت. المتحدة األمم في السياسة والشؤون التنمية مجاالت في واسعة عملية بخبرة مطر وتتمّتع 

 .األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق المهاجرين العمال وحقوق اإلنسان وحقوق والمساواة

 المتحدة األمم مركز مديرة وكانت. دمشق في لسوريا الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب شغلت اإلسكوا، في تعيينها وقبيل 

 الخاص المبعوث باسم المتحدث بمهام نفسها الفترة في ُكلّفت وقد. بكاملها العربية المنطقة يغطي الذي القاهرة في لإلعالم

 .اإلبراهيمي األخضر حينها، لسوريا

 العمل في األساسية الحقوق لبرنامج إقليمية مسؤولة مطر كانت القاهرة، في لإلعالم المتحدة األمم مركز الى انضمامها وقبل 

 العربي المجلس ومنها والدولية، اإلقليمية المنظمات من عدد في عملت كما. الدولية العمل منظمة في إقليمية إعالمية ومسؤولة

 .والتنمية للطفولة

 مناطق من وغيرها العربية المنطقة أخبار غّطت حيث اإلعالم مجال في واسعة خبرة مطر اكتسبت المهنية، مسيرتها وخالل 

 لبنان في األهلية والحرب الجنوبي اليمن وحرب اإليرانية - اقيةالعر الحرب غّطت بحيث. األزمات خالل سيما وال العالم

 .البوسنة وحرب 6112 عام لبنان على اإلسرائيلية والحرب

 http://bit.ly/2aMzMyG 

  

http://bit.ly/2aMzMyG


 

 فلسطين 

 تعيين خولة مطر نائباً لألمين التنفيذي لإلسكوا في بيروت
– POSTED ON 2016/08/03POSTED IN: أخبار دولية 

 كلنا شركاء: رصد

أعلنت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
، نائبة لها لشؤون دعم (نمملكة البحري)تعيين الدكتورة خولة مطر “الدكتورة ريما خلف، عن ” اإلسكوا“

 .”البرامج في اإلسكوا

للدكتورة مطر خبرة عملية واسعة في مجاالت التنمية وشؤون السياسة في “ولفت بيان لالسكوا، الى أن 
األمم المتحدة، فقد عملت على مواضيع النوع االجتماعي والمساواة وحقوق اإلنسان وحقوق العمال 

 .”وق األطفالالمهاجرين وحق الجميع بالعمل وحق

وقبيل تعيينها في اإلسكوا، شغلت مطر منصب مديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، إذ 
استطاعت استثمار خبراتها في مجالي التنمية والسياسة في آن معا، وقبل ذلك، كانت مديرة لمركز األمم 

فت في الفترة نفسها بمهام المتحدث باسم وكل. المتحدة لإلعالم في القاهرة الذي يغطي المنطقة العربية بكاملها
 .المبعوث الخاص لسوريا حينها، السيد األخضر اإلبراهيمي

وقبل انضمامها لمركز األمم المتحدة لإلعالم في القاهرة، كانت مطر مسؤولة إقليمية لبرنامج الحقوق 
هذه الفترة اضطلعت بعدد من األساسية في العمل ومسؤولة إعالمية إقليمية في منظمة العمل الدولية، وخالل 

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

وقبل انضمامها إلى األمم المتحدة، عملت مطر في عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية ومنها المجلس 
ية، اكتسبت مطر خبرة واسعة في مجال اإلعالم، اذ العربي للطفولة والتنمية، وخالل مسيرتها المهن

اضطلعت بتغطية أخبار المنطقة العربية وغيرها من مناطق العالم وال سيما خالل األزمات، فقد غطت 
اإليرانية وحرب اليمن الجنوبي والحرب األهلية في لبنان والحرب اإلسرائيلية على لبنان  –الحرب العراقية 

 .وحرب البوسنة 6112في 

البي بي “وخالل مسيرتها اإلعالمية تعاونت مع مؤسسات دولية وإقليمية وطنية منها هيئة اإلذاعة البريطانية 
كما شغلت منصب . ”أخبار الخليج البحرينية”و” الخليج اإلماراتية“، وصحيفتي ”األسوشيتد برس”و” سي

اه في سوسيولوجيا اإلعالم من تحمل خولة مطر شهادة الدكتور. البحرينية” الوقت“رئيسة تحرير صحيفة 
 .”جامعة درهام في المملكة المتحدة
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 «إسكوا»خولة مطر نائباً لألمينة التنفيذية لـ 
 

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

 .«إسكوا»، أمس تعيين خولة مطر، نائباً لها لشؤون دعم البرامج في (إسكوا)لغرب آسيا 

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

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

 .المهاجرين وحق الجميع بالعمل وحقوق األطفال

، شغلت مطر منصب مديرة مكتب المبعوث الخاص لسورية في دمشق، «إسكوا»وقبل تعيينها في 

وقبل ذلك، . تنمية والسياسة في آن معاً، وفق بيان للجنةحيث استطاعت استثمار خبراتها في مجالي ال

وُكلّفت في . كانت مديرة لمركز األمم المتحدة لإلعالم في القاهرة الذي يغطي المنطقة العربية بكاملها

 .الفترة نفسها بمهام الناطقة باسم المبعوث الخاص لسورية حينها، األخضر اإلبراهيمي

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

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

بعدد  من القضايا الحّساسة، ومنها مسؤولية إحدى التحديات الرئيسة في المنطقة العربية وهي عمل 

 .األطفال

بل انضمامها إلى األمم المتحدة، عملت مطر في عدد  من المنظمات اإلقليمية والدولية ومنها وق

 .المجلس العربي للطفولة والتنمية
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 «إسكوا» لـ التنفيذية لألمينة نائباً  مطر خولة

 6102 أغسطس، 13 األربعاء،

 لغرب واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية األمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما أعلنت

 .«إسكوا» في البرامج دعم لشؤون لها نائباً  مطر، خولة تعيين أمس ،(إسكوا) آسيا

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

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

 .األطفال وحقوق بالعمل الجميع وحق

 حيث دمشق، في لسورية الخاص المبعوث مكتب مديرة منصب مطر شغلت ،«إسكوا» في تعيينها وقبل

 مديرة كانت ذلك، وقبل. للجنة بيان وفق معاً، آن في والسياسة التنمية مجالي في خبراتها استثمار استطاعت

 بمهام نفسها الفترة في وُكلّفت. بكاملها العربية المنطقة يغطي الذي القاهرة في لإلعالم المتحدة األمم لمركز

 .اإلبراهيمي األخضر حينها، لسورية الخاص المبعوث باسم الناطقة

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

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

 .األطفال عمل وهي العربية المنطقة في الرئيسة التحديات إحدى مسؤولية ومنها الحّساسة، القضايا

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

 .والتنمية للطفولة العربي
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