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 الجديدة المتحدة األمم موئل مةحوك في  المصلحة أصحاب لتشارك مؤسسية آلية نحو
 

 تنفيذي ملخص

، وهررو الوكالررة قررررا الجمةيررة الةامررة لممررة المتحرردة ئل يألرروة موحررل األمررة المتحرردة 1،ةدالجدي الحضريةاألجندة كمرفق العتماد جدول 
 الجمةيررة تألرروة ،، بمراجةة هياكل الحوكمة وإشراك ئصحاب المصلحة. بموجب هرر ا الألرررار المتخصصة في تطوير المستوطناا البشرية

 علررى وقاحمررة عمليررة إرشاداا توليد خالل مل المتحدة األمة نظومةم نطاق على المستدامة للتنمية المتحدة األمة استراتيجية في بالمساهمة
 األعضاء الدول مع الوثيق بالتشاور  22030 لةاة المستدامة التنمية خطة مل الصلة  اا واألبةاد الجديد يتخطيطال البرنامج لتنفي   األدلة

  3.الصلة  وي والخبراء المصلحة وئصحاب المحلية والسلطاا
 

 التداوليررة الةمليرراا ترريدي لررل المطررا  نهايررة فرري وتنأليحهررا المتحرردة األمررة موحررل في المصلحة ئصحاب إشراك آلياا مراجةة خالل مل
 ئصررحاب مررل ودعررة التررماة توليررد إلررى شررموالا  ئكثررر  عمليررة ترريدي قد بل ،فحسب والنتاحج الوثاحق جودة تحسيل إلى الناتجة واالستشارية

ا ه ا ويةتبر . لتنفي ها جديدة مشتركة مبادراا خالل مل  لك في بما ،هيالء المصلحة  تأثيراا تةميم  إلى بالحاجة للوفاء عنه غنى ال ئمرا
 ئسررا  علررى مشاركتهة استحنا  مل المصلحة ئصحاب ستمكل شموالا  ئكثر  عمل وعالقة عملية إل ،كبير  حد إلى النجاح واحتمال الوكالة
 كرامررة مادا ،المشرراركة مستوى ماد كلما ئنه البشرية والحوكمة بالتنظية المتةلألة األبحاث ئظهرا. المتبادل واالحتراة الثألة يبني ئفضل
 4ة.المةني األطرا  جميع

 
ا ، لك ومع. بالفةل وطبألتها ئخرى وكاالا تةلمتها التي المناهج  لك يتبع  تررأثيراا فرر ل ،نسرربياا الصررغير  وحجمهررا الغريررب لتاريخها نظرا

 مةظررة مررل ئكثررر  وحتررى ،الطموحة بواليتها لالضطالع الشراكة شبكاا مع التواصل على خاص بشكل تةتمد المتحدة األمة موحل ونجاح
 .الرحيسية والتشغيلية المةيارية المسيولياا  اا المتحدة األمة منظماا

 
 ئل يجب المتحدة لممة جديد موحل حوكمة هيكل ئي  ووظاح آلياا تطوير  ف ل ،جديد تفكير  إلى وتدعو شاقة تكول قد المهمة ئل حيل في

 - التألرردمييل المصررلحة ئصررحاب وكرر لك ،وحولها المتحدة األمة موحل في المصلحة ئصحاب مشاركة تاريخ ونتاحج ئعمال ويةك  يةتر 
ا مجرراالا  هنرراك بررأل الناشرر  المنظور  يوحي. األوسع المتحدة األمة منظومة عبر  المشاركة اتجاهاا  التأكيررد إعررادة يتجرراوم  لالبتكررار  كبيرررا

 ئل ،المتغيرررة األوقرراا هرر   فرري. 2019 مررايو في المتحدة األمة موحل جمةية اعتمدته ال ي النحو على ،الداخلي للنظاة الصارمة الحرفي

 .رسمي بشكل المةلنة األهدا  لتحأليق ضاحةة فرصة ستكول الجيدة الممارسة الحالية المةايير  - تتجاوم  ئو - إلى تتطور  ئل مل ئقل تفةل
 

الوقت  مدار على  الموئل في المصلحة أصحاب  مشاركة مراجعة  

 مررع مختلفررة نألرراط فرري إنشررايها تررة الترري التراكمية الهيحاا مل خليطاا اآلل حتى المتحدة األمة موحل في المصلحة ئصحاب مشاركة تشكل

ا   م هل بشكل  مةألدة وحوله  المتحدة  األمة موحل  داخل  الحالية  المصلحة  ئصحاب  آلياا  لوحة  إل. 1976  عاة  إنشاحها  من   الوقا مرور   وغالبا

 المتحرردة األمررة موحررل هيكلررة إلعررادة الةامررة الجمةيررة لرردعوة األساسررية الفرضررية هررو ه ا. ترشيدها ويجب ،متداخلة ئو ممدوجة تكول ما

 (.SEP) المصلحة ئصحاب إلشراك جديدة وسياسة األساسية

 
 كوكبررة ترراريخ المتحدة األمة موحل في المصلحة ئصحاب إلشراك للغرض مناسبة جديدة ميسسية بآلية الخاص الحالي االقتراح يستةرض

 اآلليات  هذه  تنظيم كيفية عن  النظر  بصرف  5.المتحدة  األمة موحل  عالة وخارج  داخل  المتحدة  األمة في  المصلحة  ئصحاب  إشراك  آلياا مل

 أصحححاب ووظائف وأدوار  المستقبل وجود ترك قد 2017 عام منذ المتحدة األمم لموئل الطويل الغياب فإن ،حالة كل في الحالي الوقت في

 غموض. األقل على أو ،شك موضع المصلحة

 

 
1  New Urban Agenda (NUA), A/RES/71/256, 17 January 2017, at: https://undocs.org/en/A/RES/71/256. 
2  Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda), A/RES/70/1, 21 October 2015, 

https://undocs.org/A/RES/70/1.  
3  Implementation of the outcomes of the United Nations Conferences on Human Settlements and on Housing and Sustainable 

Urban Development and strengthening of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) A/RES/72/226, 
25 January 2018, para. 5, at: https://undocs.org/A/RES/72/226.  

4  Sherry Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4 (July 1969), 
pp. 216–24, at: http://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein ladder 1969.pdf. 

5  This survey does not review the temporary arrangements set up for the two UN Conferences on Human Settlements: The 
Habitat Forum at Vancouver (1976), or the self-organized Joint Steering Committee, channeling civil society inputs into the 
Habitat II process (1994–96). Nor does it review the General Assembly of Partners (GAP), which the former executive director 
of UN-Habitat set up and guided through the Habitat III process. Nonetheless, these temporary structures they also yield 
important lessons for their specific time and purpose. 

https://undocs.org/en/A/RES/71/256
https://undocs.org/A/RES/70/1
https://undocs.org/A/RES/72/226
http://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein%20ladder%201969.pdf
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 البشححرية للمسححتوانات األول المتحدة األمم مؤتمر  في نشأ المتحدة األمم عمليات في المدنية المشاركة نحو االتجاه أن ،لالهتمام المثير  ومن

 التجمعات والمدنية المحلية الحكومات  بدور  صراحة  اعترفت عمل خطة  مع  ،الموئل  أعمال  جدول نحو  التفاوض وعملية( 1976 ،فانكوفر )

 السححلطة/  الحكومححة ومشححاركة المححدني المجتمححع تجربححة بلغت ،المتحدة األمم لموئل بالنسبة ،ذلك ومع. تنفيذه في وغيرها للمجتمع الشريكة

 مسبوقة غير " مشاركة حقوق" الثاني الموئل عملية  شهدت(.  الحين  ذلك  منذ  المهملة)  الموئل  أعمال جدول  على  التفاوض  في  ذروتها  المحلية

 إضفاء يتم لم ذلك ومع. الاألعم جدول لتنفيذ كاحتياجات أيًضا ولكن  ،مداوالتها  في  الحكومية غير   والمنظمات  المحلية  الحكومات  جانب من
 المتحححدة األمم موئل مع تماسك الذي ،المتحدة األمم موئل في العامة السياسة مستوى إلى بعد ترتفع ولم التجربة هذه على المؤسسي الطابع

 6دة.الجدي

 

 لتعبئححة المتحححدة األمححم لمحاولة كنتيجة وربما ،موازية المتحدة األمم منظومة داخل متسارعة حركة في مفيدة لحظات هذه كلتش ،ذلك ومع

ا ذلححك تحقحح  وقححد. منهجية بطريقة المشتركة التنمية أهداف حول واسعة شراكات في الدولي المجتمع  اإلنمائيححة األهححداف فتححرة خححالل الحقححً

 مما ،بالبالد مدفوعة العالمية سياسةبال المتعلقة  االلتزامات  هذه  أن  اآلن  المفهوم  من. 2030  عام  لخطة  المستدامة  التنمية  أهداف  واآلن  لأللفية

 وتنفيححذها مححداوالتها فححي الحكوميححة غير  والمنظمات المحلية الحكومات" مشاركة" في مثيل لها يسب  لم التي بالحقوق االعتراف إلى يؤدي

 .الثاني الموئل في القرار  صنع وعمليات

 

المتحدة  لألمم  التنفيذية للمجالس   المصلحة  أصحاب  إشراك  آليات  

 لخححدمات المتحححدة األمححم ومكتححب للسححكان المتحدة األمم وصندوق اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي للمجلس األصلي الداخلي النظام

 الثححاني المتحححدة األمححم مححؤتمر  يسححب  الححذي الوقححت وهححو ،1993 عححام إلى يعود ،األخرى التنفيذية المجالس تتبعه الذي النموذج ،المشاريع

 منظمححات ومححداوالت أعمححال في والشراكة اآلخرين المصلحة أصحاب ومشاركة المدني المجتمع قضية تكون عندما ،البشرية للمستوانات
 المصلحة أصحاب مشاركة تكتسب لم. مهدها في تزال ال كانت ،المتحدة األمم مؤتمرات في  وكذلك  ،اإلدارة  هيئات  ومنظمات  المتحدة  األمم

 مثححل المعنيين المصلحة أصحاب أصوات سماع فقط اآلن الطبيعي من أصبح. الثاني المتحدة األمم موئل في سنوات ثالث بعد إال الجر  قوة

 اإلداريححة وهيئاتها المتحدة األمم منظمات داخل االعتبار  في وأخذها الخاص والقطاع المحلي الحكم دوائر  ،األوسع بمعناه ،المدني المجتمع

 .7ر.التآز  من ويمّكن المتبادل التفاهم يعزز  أن أيًضا بينهما الجمع شأن ومن. المعنية

 

 ".مراقححب بصححفة بالمشاركة" المصلحة أصحاب لجميع القواعد تسمح ،السابقة التنفيذية المجالس حالة في حتى ،السنين مر  على ،ذلك ومع

 8االجتماعيححة، العلححوم تعريف اري  عن ،الفعلية المشاركة ألن نظًرا ،ومتقادمة متناقضة أيًضا هي الدقيقة غير  الصيغة هذه فإن ،ذلك ومع

 فححإن ،األسححباب لهذه  9.المتحدة األمم موئل داخل تجربتها أو تحقيقها يتم لم التي الديمقرااية والرقابة والتفويض الشراكة عالقات إلى يشير 

 16 من مؤلفة لجنة وهي ،(االستشارية المصالح أصحاب مجموعة اآلن المسماة) المصلحة ألصحاب للجدل المثيرة االستشارية المجموعة
 تسححميات. اآلخححرين مع الحال هو كما ،المشروعة الجيدة الممارسات نماذج بين من تعد ال ،المتحدة األمم لموئل التنفيذي المدير  عينهم فرداً 
 .بعناية منتقاة

 

 فححي األخحح  وعلححى ،أخححرى أمححاكن في اعتيادية المتحدة األمم لكيانات التنفيذية الهياكل دورات في الحكومية غير  المنظمات شراكة كانت
 العالمي الغذائي لألمن المتحدة األمم ولجنة( الفاو) المتحدة لألمم والزراعة األغذية  منظمة سيما  وال  ،لها مقراً   روما  من تتخذ  التي  الوكاالت

(CFS )- البكمححين للمححراقبين المخصصة تلك يتجاوزون ممن وغيرهم الخاص والقطاع المدني المجتمع ممثلي مع المنظم بالتفاعل للسماح 

 مححن المصححلحة أصحححاب تمكححن إنها بل ،المعنية األاراف لجميع الكرامة من المزيد فقط تضمن ال األكبر  المشاركة فإن ،ذلك من بدالً . فقط

 "،الشححراكة" علححى األمثلححة أقححرب المصححلحة أصحاب إشراك آليات تقدم. المجالس هذه عمل في وقيمين قيمين مساهمين بوصفهم االزدهار 

 .ةالممكن ةتوم بالمراجع ،وبالتالي
 

 
6 As observed in Habitat International Coalition (HIC), “Charting UN Habitat-Stakeholder Engagement,” May 2019, at: http://www.hic-

gs.org/content/Media/PDF/HIC%20Milestones.pdf. 
7  Synergy: The benefit derived from an interaction or cooperation of two or more sources, organizations, substances, or other 

agents to produce a combined effect distinct from and greater than the sum of their separate parts or effects. See HICtionary of 
Key Habitat Terms A to Z (Cairo: Habitat International Coalition, 2020), at: http://www.hlrn.org/img/documents/HICtionary.pdf.  

8  Sherry Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4 (July 1969), 
pp. 216–24, at: http://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein ladder 1969.pdf.  

9  See HIC, “Charting UN Habitat-Stakeholder Engagement,” op. cit.; HIC, “Milestones in UN Habitat’s Cooperation with Stakeholders: 
Forward and Backward,” May 2019, at:   
http://www.hlrn.org/img/documents/Milestones_in_UN_Habitat_Partnership.pdf; and HIC-HLRN, "People-centered Partnership" @ 
1st UNHA,” report of side event “Visions of People-centered Partnership” at the first UN Habitat Assembly, Nairobi, 27 May 2019, at: 
https://www.hlrn.org/news.php?id=p25rZQ==.  

http://www.hic-gs.org/content/Media/PDF/HIC%20Milestones.pdf
http://www.hic-gs.org/content/Media/PDF/HIC%20Milestones.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/HICtionary.pdf
http://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein%20ladder%201969.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Milestones_in_UN_Habitat_Partnership.pdf
https://www.hlrn.org/news.php?id=p25rZQ
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 تحكمهححا التححي المتحححدة األمححم كيانححات فححي اآلخححرين المصلحة أصحاب ومشاركة المدني المجتمع وشكل مستوى فإن ،األدلة من يتضح كما
 ،مطلوبة واالبتكار  المرونة. األساسية اإلجرائية القواعد نفس تتقاسم  المجالس جميع  أن  من  الرغم  على  ،كبيًرا  اختالفًا تختلف تنفيذية  مجالس

 .والوالية عملها واريقة وأسلوبها واحتياجاتها منظمة كل تاريخ مع يتماشى بما

 

" الموئل االستشاري ألصحاب المصلحةمجلس "  اقتراح  

 أصحححاب مشححاركة فححي والمشححاركة لتبريححر  كافيححة سححواب  اآلن المتحححدة األمححم منظومححة عبر  المصلحة أصحاب إشراك تجربة مرجع توفر 

 ألصحححاب الفعالححة المشححاركة أجححل مححن عليهححا المؤسسححي الطححابع إضححفاء تححم أيًضا ولكن ،المتحدة األمم موئل إدارة مع فقط ليس المصلحة

 التعححاون هححذا ومثححل. س و الهححادف التعححاون هذا. ألغراضها المتحدة األمم موئل لجمعية سنوات أربع كل تعقد التي الدورات في المصلحة
 .المتحدة  األمم لموئل  والتشغيلي  المعياري  األداء  على  الوثي  اإلشرافي  ودوره  الغالب بحكمه  ،التنفيذي مجلسه في  للغاية  ملح أمر   هو  الهادف

 األقل على واحدة مرة يجتمع ،+ اإلدارة مجلس أو "،الموئل االستشاري ألصحاب المصلحة مجلس" إنشاء باقتراح االستعراض هذا يختتم

 محححل تحححل كهيئححة المشترك االستشاري المجلس هذا يتصور  ال. المتحدة األمم وموئل اإلدارة مجلس في المصلحة أصحاب بصفته عام كل
 مححرة التنفيححذي المجلححس مححع المصلحة أصحاب آلية ممثلي ستجتمع ،ذلك من وبدالً . أعضائها أو المجلس ألعضاء الفريدة التصويت حقوق

 األمححم موئححل تعححاون وتوليححد ،الجمعيححة فححي وكححذلك ،التنفيذي المجلس قرارات في الحوار  هذا نتائج انعكاس مع ،األقل على العام في واحدة

 .الجديدة التخطيطية األجندة تنفيذ في المستويات جميع على المصلحة أصحاب مع المستمر  المتحدة

 

 المجتمححع( 1) مححن متكاملححة ولكنهححا متميححزة هياكححل ثالثة ضمن الحالية الهيئات ترشيد شأنها من المصلحة أصحاب إشراك آلية مكونات إن

 في بما ،إدارته عن مسؤوال وسيكون ،وعد كما ،ذاتيا منظم منها كل سيكون. الخاص القطاع( 3)و للحكومة المحلية المجاالت( 2) ،المدني

 ومقاصد  بمبادئ صريًحا  التزاًما  يتطلب  منها بكل  الخاصة التأسيسية  المنظمات  انتماء  إن.  وإدارتها  الموارد تعبئة عن الجزئية  المسؤولية  ذلك

 .الحكوميين النظراء على يجب كما ،ندة الحضرية الجديدةجاأل والتزامات بمبادئ وكذلك ،المتحدة األمم ميثاق

 
 المشححترك االستشححاري المجلححس باعتباره التنفيذي المجلس مع واجتماع ،المصلحة أصحاب إشراك آليات مع المقترح المتحدة األمم موئل حوكمة هيكل على عامة نظرة

 .NUA أداء لتقييم سنوات أربع كل المتحدة األمم موئل جمعية ومع ،عام كل األقل على واحدة مرة السياسات مجال في المتحدة األمم وموئل بحوكمة المعني
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 ومبححادرات ومنتححديات أعمححال فححي األحيححان بعححض فححي الثالثححة المصلحة أصحاب آللية المكونة الهياكل تتزامن ،الواسعة الفئات هذه ضمن
 وفي. التداول ألغراض المتحدة األمم لموئل المشترك االستشاري المجلس من متساوية أجزاء جميعها وستشكل ،االقتضاء حسب ،مشتركة

 والوفود التنفيذي المجلس في األعضاء للدول الحصري المجال في ومساءلة مسؤولية من يقابله وما التصويت في الح  يكمن ،نفسه  الوقت

 .المعيار  هو يستمر و ،الحكومات عينتها التي

 
 ينتظححر  أال ويجب ،المتحدة األمم لموئل التنفيذي والمدير  المصلحة أصحاب مع بالتشاور  المصلحة أصحاب أعضاء اختيار  اريقة ستستمر 

 يجححب المصلحة أصحاب مشاركة آلية. 2023 عام في إال دوراته أولى تتواصل ال الذي ،المتحدة األمم موئل جمعية اجتماع تأخير  تشكيلها

 مححن قححدًرا المتحححدة األمم موئل إلشراك المصلحة أصحاب مع تشاركية آلية اعتماد يتطلب. التالية شهًرا 12الح خالل للعمل جاهًزا يكون أن

 .ونشااها البشرية للمستوانات المتحدة األمم وكالة من عقود أربعة من أكثر  بعد مستحقًا يكون أن يجب المتبادلين واإليمان الثقة

 
 إلى المتحدة األمم لموئل المستقبلية الحوكمة هيكل في المصلحة  أصحاب مشاركة  إلحالة كحجج  هنا  المشتركة  المالحظات  استخدام ينبغي  ال

 الححدول مححن حصححريًا مجححااًل  من للموئل تنفيذيالمجلس ال حوكمة دور  يجعل ،وبعيدًا مواز   يكن لم إن ،آخر  مسار  إلى أو ،فقط الموئل جمعية

 فقط تغفل لن ، ذكرها سب  التي المتحدة األمم موئل إدارة مجالس جربتها التي ،التقييدية الخطوة هذه مثل إن. الحكومية ووفودهم  األعضاء
 ابيعي بشكل والمؤهلين الطبيعيين المصلحة أصحاب تنفير  أيًضا ولكن ، عنه غنى ال الذي االجتماعي المال رأس  وتبدد  المطلوبة  البصيرة

 .المتحدة األمم موئل من أخرى مرة المدني والمجتمع

 

 الخطوات القادمة 

 ينبغححي ،2019 مححايو فححي المصلحة أصحاب إلشراك العالمي للمنتدى التابع التطوعية المؤسسية باآللية المعني العامل الفري  من كمساهمة

 ظهححوره أن مححن الححرغم على. للتعلي  األخرى المعنية واألاراف المتحدة األمم موئل في المصلحة أصحاب بين ومناقشتها الورقة هذه نشر 

. القرار  لصنع منتدى يوجد ال الحالي الوقت في العالمي الحضري المنتدى فإن ،مهمة خطوة  العاشر   العالمي  الحضري  المنتدى  في  الموعود

 مشححاركةال مسححتوى علححى أي) المشححاركة موضححوع بشأن المصلحة أصحاب مجموعات لممثلي ينبغي ،المقبل التنفيذي المجلس اجتماع قبل

. المصححادر  من وغيرها هذا عن الناشئة المقترحات ويناقشوا يجتمعوا أن المتحدة األمم لموئل الجديد اإلداري الهيكل( 10ةالمصلح أصحاب

 عمليححة مححن كجححزء االجتماعححات هذه إلى لالنضمام الدائمين الممثلين ولجنة التنفيذي والمجلس ،المتحدة األمم موئل بممثلي الترحيب ينبغي

 .المتحدة األمم موئل قيادة به تعهدت الذي النحو على المصلحة ألصحاب الذاتي التنظيم مبدأ احترام مع ،تشاور 

 
 مسررودة صررياغة الحسررنة النوايررا  وي المصررلحة وئصررحاب المتحدة األمة وموحل الدولة لجنة على ينبغي ،المداوالا مل مةألولة فترة بةد

 األمررة لموحررل الةليررا اإلدارة قبررل مررل للمراجةة  لك تةمية وسيتة". المتحدة األمة لموحل المشترك االستشاري المجل " إنشاء بشأل م كرة
 للمستشرراريل مشترك مجل  إنشاء الخطواا ه   تتوقع. المتحدة األمة موحل إدارة لهيحاا الداخلي للنظاة الصياغة لجنة ئعضاءو المتحدة

 .2021 عاة منتص  بحلول ،متساوية ئجماء ثالثة مل المصلحة ألصحاب آلية مع ،التشغيلي

 
علرررى  المتررراح" الجديرررد المتحررردة األمرررة موحرررل إدارة فررري المصرررلحة ئصرررحاب إلشرررراك ميسسرررية آليرررة نحرررو" الكامرررل التألريرررر 

Habitat_Stakeholder_mechanism_final.pdf-http://www.hlrn.org/img/documents/UN، المرروجمة المألترحرراا يضررع 

ا للمضرري ومألترحرراا توصررياا يتضررمل ئخيررر  قسة مع ،التنفي ي الملخص ه ا في  وتشرراركية مفتوحررة مشرراركة آليررة إنشرراء يتطلررب. قرردما
 ،طيرره. األعضرراء والرردول المتحرردة األمررة موحل  لك في بما ،المستألبل في المشاركيل قبل مل الملتمة والجهد الجهد مل مميداا وديمألراطية

 الحضررري للمنترردى المناسررب الوقررا فرري المصررلحة ئصررحاب إلشررراك آليررة باقتراح بالتمامه الميسسية باآللية المةني الةامل الفريق وفَّي

ا  يظل لكنه ،10 الةالمي  .التةليألاا مل وغيرها واالقتراحاا واألفكار  الدعة بتألدية المهتميل الجدد للمشاركيل مفتوحا
 

 :2020 ئبريل 15 بحلول إليكة الكتابة يرجى ،مساهمتكة ولتسجيل المةلوماا مل لمميد
 

 جومي  شكال
 - السكلو ضواألر شبكة حألوق 

 التحال  الدولي للموحل
  jschechla@hlrn.orgالبريد اإللكتروني: 

 
10 See Arnstein, op. cit. 
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