
 

 

Press Clippings مقتطفات صحافية 

 

 Labour body urges Arab world to improve governance -  The National  

 ILO: Lebanon’s economic model failing - Daily Star  

 Rethink economic growth for Arab social justice: UNDP and ILO - UN Multimedia  

 Arab nations need new policies to tackle unemployment, slow economic growth – UN - UN News Centre  

 Arab nations need new policies to tackle unemployment, slow economic growth: UN  - Xinhua news Agency  

 Arab nations need to rethink growth strategies  - ABN news  

 ILO: Lebanon’s economic model failing  - Beirut Business Report  

 The Economic Reasons behind the Arab Spring  - Arabian Gazette  

 Youth unemployment in Arab region is highest in the world: International Labour Organization - Al Arabiya News  

 Jobless Arab youth call for end to 'wasta' – UN  - Arabian Business  

 International Labor Organization: Lebanon’s economic model failing  - Saida Online  

 Lebanon needs a new economic model - ILO  - Albawaba  

 Arab nations need new policies to tackle slow economic growth  - The new Nation  

 Arab nations need new policies to tackle slow economic growth  - The new Nation  

 ILO and UNDP to publish "Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab Societies" - Noodls  

 Arab nations need new policies to tackle unemployment, slow economic growth: UN - Global Times  

 

 رويترز - العربي الربيع احتجاجات في رئيسي سبب التنمية نموذج انحراف ي:دول تقرير  

 الحياة  - "العربي الربيع" اندالع في سبب بالسياسية االقتصادية الحقوق ةمقايض 

 السفير - وعـادل شامـل إنمائـي نمـوذج إلـى بحاجـة العربيـة الشعـوب :اإلنمائـي المتحـدة األمـم رنامجبو الدوليـة العمـل منظمة  

  أخبار اليوم  - "االقتصادي النمو إلى جديدة "نظرة تقرير الثالثاء تطلق الدولية العملمنظمة  

 "السبيل - العدالة وغياب اإلنمائية السياسات انحراف كشفت العربية االنتفاضات الدولية": لالعم  

 األخبار - النقابي والتنظيم األجور زيادة إلى تدعو المتحدة األمم  

 الرأي - البطالة لمعالجة جديدة سياسات إلى بحاجة العربية الدول المتحدة: األمم  

 الوسط - االجتماعية العدالة في والعجز التنمية سياسات انحراف عن كشف العربي الربيع :دولي تقرير  

 الثورة نت - "العربي الربيع" وراء والسياسية االقتصادية الحقوق بين  المغلوطة المقايضة :دولي تقرير  

 العرب أونالين - العربي الربيع احتجاجات فّجر التنمية سياسات انحراف  

 مصر س  - "االقتصادي النمو إلى جديدة "نظرة تقرير الثالثاء تطلق الدولية العمل  

  وكالة األنباء الكويتية  - االجتماعية والعدالة االنمائية االقتصادية السياسات في انحراف عن كشف العربي الربيع :أممي ريرتق 

 اتحاد وكاالت األنباء العربية - العالم في األعلى هي ربيالع الشباب بطالة المتحدة: األمم  

 الشبيبة - االجتماعية والعدالة االقتصاد "عجز" كشف العربي الربيع االنمائي المتحدة االمم وبرنامج الدولية العمل منظمة تقرير  

http://www.thenational.ae/business/economy/labour-body-urges-arab-world-to-improve-governance
http://www.dailystar.com.lb/Business/Lebanon/2013/Feb-06/205208-ilo-lebanons-economic-model-failing.ashx#axzz2K0cGr0PE
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2013/02/rethink-economic-growth-for-arab-social-justice-undp-and-ilo/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44076&Cr=unemployment&Cr1=#.URIsnR0qa_x
http://news.xinhuanet.com/english/world/2013-02/06/c_132153362.htm
http://news.abnxcess.com/2013/02/arab-nations-need-to-rethink-growth-strategies/
http://www.beirutbizreport.com/story-z4991580
http://arabiangazette.com/economic-reasons-arab-spring-20130206/
http://english.alarabiya.net/articles/2013/02/06/264749.html
http://www.arabianbusiness.com/jobless-arab-youth-call-for-end--wasta-un-488487.html
http://www.saidaonline.com/en/news.php?go=fullnews&newsid=44039
http://www.albawaba.com/business/lebanon-economy-ilo-468797
http://thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=65341
http://thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=65341
http://www.noodls.com/view/D8424675B7E476822FFE233B0F411732D305873C
http://www.globaltimes.cn/content/760461.shtml
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2DY220130205
http://alhayat.com/Details/480074
http://assafir.com/Article.aspx?ArticleId=450&EditionId=2378&ChannelId=57185
http://akhbarelyom.org.eg/news127340_12.aspx
http://www.assabeel.net/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/127486-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7/
http://www.al-akhbar.com/node/176965
http://www.alrai.com/article/566956.html
http://www.alwasatnews.com/3805/news/read/735870/1.html
http://www.althawranews.net/portal/print.php?id=34989
http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=%5C2013%5C02%5C02-06%5C951.htm&dismode=cx&ts=6-2-2013%209:34:49
http://www.masress.com/akhbarelyomgate/127340
http://www.masress.com/akhbarelyomgate/127340
http://www.fananews.com/?p=772549
http://www.shabiba.com/News/Article-13194.aspx


 سعورس - العالم في األعلى العربي الشباب بطالة  

 هسبريس - العربي "الربيع" في رئيس سبب التنمية نموذج انحراف دولي: تقرير  

 الجريدة - العربي للربيع سببًا كانت والسياسية االقتصادية الحقوق بين "المغلوطة المقايضة" المتحدة: األمم  

 الحرة - الشعبية االحتجاجات سبب التنمية غياب العربي: للربيع متأخر أممي تفسير  

 السابع اليوم - العربي الربيع احتجاجات في رئيسي سبب التنمية نموذج انحراف :دولي تقرير  

 عالمات اونالين - العربي الربيع ثورات وراء التنمية انحراف أممي: تقرير  

 القبس - العالم في تنافسية األقل العربي الخاص القطاع  

 تالنهار الكوي - اإلنمائية االقتصادية السياسات في انحراف عن كشف العربي الربيع  

 كالم أخبار - "العربي الربيع نحو جديدة "نظرة تطلق الدولية العمل منظمة  

 مباشر - العالم مناطق بين األقل هو الوسط الشرق في االقتصادي النمو الدولية: العمل مةمنظ  

 وكالة أنباء العمال العرب - لحكوماتوا المواطنين بين الحوار فقدان عن كشفت العربية تاالنتفاضا الدولية: العمل منظمة  

 

http://www.sauress.com/albilad/119500
http://m.hespress.com/mobile/economie/71931.html
http://www.aljarida.com/news/index/2012585064/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--
http://elhora.info/online/index.php?option=com_content&view=article&id=8382:2013-02-05-16-23-33&catid=118:printemps-arabe&Itemid=778
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=935475&SecID=297&IssueID=0
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=51191
http://www.alqabas.com.kw/node/737292
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=373019&date=06022013
http://www.kalamakhbar.com/Details.aspx?I=3856417
http://www.mubasher.info/portal/CASE/getDetailsStory.html?goToHomePageParam=true&storyId=2244045
http://www.omalarab.org/index.php/2012-06-10-02-31-22/2048-2013-02-07-09-04-00

