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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران١ -  مايو/ أيار٣٠فيينا، 
  **ت من جدول األعمال املؤق٣ّالبند 

  دة يف جمال محاية التحديات واملمارسات اجليِّ
      بني ومساعدهتماملهاجرين املهرَّ

      بني ومساعدهتمدة يف جمال محاية املهاجرين املهرَّيات واملمارسات اجليِّالتحّد    
      األمانةمن مذكّرة     

    مةمقّد  -أوال  
، الذي اعتمده مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         ٥/٣مبوجب القرار     -١

ت مفتـوح  نشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّـ أُمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، اجلرمية املنظَّ 
ل إســداء املــشورة إىل املــؤمتر ومــساعدته يف تنفيــذ  العــضوية معــين بتــهريب املهــاجرين مــن أجــ  

الوالية املنوطـة بـه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر              
  .واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ــة املهــ     -٢ ــرار احلاجــة إىل معامل ــؤمتر يف ذلــك الق ــد امل ــوفري  وأكّ ــسانية وت ــة إن اجرين معامل
احلماية الكاملة هلم وفقـاً لربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين، واضـعاً يف احلـسبان يف هـذا                    

 مـن الربوتوكـول، بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري        ١٦الشأن أن الدول األطراف ُملزمة، وفقا للمادة        
لربوتوكول، وال سـيما احلـق      املناسبة حلماية حقوق األشخاص الذين يتعّرضون للتهريب وفقاً ل        

املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو        أشـكال   للتعذيب أو غريه مـن      اخلضوع  يف احلياة واحلق يف عدم      
  .الالإنسانية أو املهينة

                                                         
  .٢٠١٢مايو / أيار١١أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف  *  
  ** CTOC/COP/WG.7/2012/1. 
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مـايو إىل  / أيـار ٣٠وسُتعقد دورة الفريق العامل األوىل يف فيينا، النمسا، يف الفتـرة مـن        -٣
  .٢٠١٢يونيه / حزيران١
  .لتساعد الفريق العامل يف مناقشاتههذه املذكِّرة األمانة ت عدَّوقد أَ  -٤

    
      للنقاشمسائل   -ثانيا  

ــلّ   -٥ ــاجرين    لع ــهريب امله ــل املعــين بت ــق العام ــرب  الفري ــوّد أن يعت ــة أساســ ي ــسائل التالي  اامل
  :ملداوالته
دة يف بروتوكــول مــا هــي التحــديات الراهنــة أمــام الوفــاء بالتزامــات احلمايــة احملــدّ    •  

  ة هتريب املهاجرين؟مكافح
ــرَّ        •   ــاجرين امله ــوق وصــول امله ــيت تع ــة ال ــات الراهن ــا هــي العقب ــة يف م بني إىل العدال

  حاالت تعرضهم للعنف أثناء هتريبهم؟
  ما هي التحديات الراهنة أمام معاجلة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال؟  •  
ــة     •   ــذين مــساعدة املهــاجرين  أمــام مــا هــي التحــديات الراهن ــاهتم أو تعّرضــت ال حي

  سالمتهم للخطر بسبب هتريبهم؟
ضـت  كيف ميكن للدول حتقيق التعاون األفضل على مساعدة املهاجرين الذين تعرّ            •  

  حياهتم أو سالمتهم للخطر أثناء عملية هتريبهم؟
الـذين هـم أيـضا      بني  كيف ميكن ضمان وجود آليات فّعالة إلحالة املهاجرين املهـرَّ           •  

  إىل محاية خاصة؟يف حاجة ضحايا جلرائم أو 
  ؟ إىل العدالةبني ضحايا اجلرائمملهاجرين املهرَّاكيف ميكن حتسني وصول   •  

    
      املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتهااملسائل عن  عامة حملة  -ثالثا  
    التزامات احلماية واملساعدة  - ألف  

 هـو   ٢ املـادة     الغرض من بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين الـذي تـنص عليـه                إنَّ  -٦
منع ومكافحة هتريب املهاجرين وتعزيز التعاون بني الـدول األطـراف حتقيقـا لتلـك الغايـة، مـع                   

 مـــن بروتوكـــول مكافحـــة هتريـــب ١٦ن املـــادة وتتـــضّم. محايـــة حقـــوق املهـــاجرين املهـــرَّبني
علــى الــدول األطــراف اختاذهــا لــصون جيــب املهــاجرين تــدابري احلمايــة واملــساعدة امللزمــة الــيت 
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تلـك   من الربوتوكول ومحاية     ٦ن يف املادة    األشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك املبيّ     حقوق  
ن ذلك السلوك مجلة أمور من بينها هتريـب املهـاجرين ومتكـني شـخص، لـيس           ويتضّم. احلقوق
لـشروط الالزمـة للبقـاء      االمتثـال ل   يف الدولة املعنية، من البقـاء فيهـا دون            دائماً  أو مقيماً  مواطناً

  .ملشروع يف تلك الدولةا
 مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب         ١٦وميكن تلخيص املقتـضيات الرئيـسية ألحكـام املـادة             -٧

كل دولة طرف التدابري املناسبة حلماية املهـاجرين املهـربني مـن التعـرض     تتخذ : املهاجرين كما يلي  
قاسـية أو الالإنـسانية أو   املعاملة أو العقوبـة ال أشكال للموت أو العنف أو التعذيب أو غري ذلك من        

املهينـــة، وتـــوفري املـــساعدة املناســـبة لألشـــخاص الـــذين يعرضـــهم املهربـــون للخطـــر، مـــع مراعـــاة  
ن علـى كـلّ   وباإلضافة إىل ذلك، ويف حالة االحتجـاز، يتعـيّ   . االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال   

ــة طــرف أن  ــا للعالقــات الق  متتثــل الدول ــة فيين ــإطالع  لتزاماهتــا مبقتــضى اتفاقي نــصلية يف مــا يتعلــق ب
  .األحكام املنصوص عليها يف تلك االتفاقية بشأن اإلبالغ واالتصالالشخص املعين على 

بروتوكـول مكافحـة    الـوارد يف    ، بـشأن شـرط الوقايـة        ١٩ من املادة    ١وتوّضح الفقرة     -٨
ؤوليات  تنفيــذ الربوتوكــول ال ميــس بــسائر احلقــوق وااللتزامــات واملــس  هتريــب املهــاجرين، أنَّ

للدول واألفراد مبقتضى القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل                 
وبروتوكـول عـام    )١(اخلاصـة بوضـع الالجـئني     ١٩٥١حلقوق اإلنسان، وخصوصا اتفاقيـة عـام        

  .حيثما انطبقا، ومبدأ عدم اإلعادة قسرا الوارد فيهما )٢(، اخلاص بوضع الالجئني١٩٦٧
ــا توّضــ   -٩ ــرة كم ــادة  ٢ح الفق ــن امل ــة   ١٩ م ــشأن شــرط الوقاي ــوارد يف ، ب بروتوكــول ال

نة يف هذا الربوتوكـول ينبغـي أن ُتفـسَّر وتطبَّـق علـى              التدابري املبيَّ  مكافحة هتريب املهاجرين، أنَّ   
 تفـسري وتطبيـق     بني، وأنَّ حنو ال ينطوي على متييز جتاه األشخاص بسبب كوهنم مهاجرين مهـرَّ           

  . مع مبادئ عدم التمييز املعترف هبا دولياًسقاًابري ينبغي أن يكون مّتتلك التد
    

    بنيمحاية حقوق املهاجرين املهرَّ  - باء  
 مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين مـا ورد بـشأن                ١٦ من املادة    ١ر الفقرة   تكرِّ  -١٠

ص بــاحلقوق املدنيــة  مــن العهــد الــدويل اخلــا ٦ مــن املــادة ١احلــق األساســي يف احليــاة يف الفقــرة  
وبــالرغم مــن عــدم وجــود حتديــد واضـح حلــق مجيــع األشــخاص، بــصرف النظــر عــن  . والـسياسية 

وضعهم كمهاجرين، يف احلصول على الرعاية الطبية الطارئة، فإنه ميكـن اسـتنتاج ذلـك مـن احلـق           
                                                         

  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )2(  
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ــاة، ألنَّ ــة ال يف احلي ــة أو رفــضها ميكــن أن يــ   احلرمــان مــن هــذه الرعاي ــة الطارئ  بعــض ل يفشكّطبي
وهلـذا االلتـزام اإلجيـايب مـن جانـب الـدول األطـراف حبمايـة احلـق يف                   . احلاالت انتهاكا هلـذا احلـق     

  .د فيها حياهتمبون لظروف تتهّدض فيها املهاجرون املهرَّاحلياة أمهية خاصة يف احلاالت اليت يتعّر
دابري املناسـبة   ، ُتلزم الدول األطراف باختاذ التـ      ١٦ من املادة    ٢ومبوجب أحكام الفقرة      -١١

 للـسلوك املـبني    حلماية املهاجرين من العنف الذي ميكن أن يـسلَّط علـيهم بـسبب كـوهنم هـدفاً                
التــدابري املناســبة للوفــاء هبــذا وتتقــرَُّر .  مكافحــة هتريــب املهــاجرين مــن بروتوكــول٦يف املــادة 

املهـاجرين  االلتزام على مستوى الدول، مع مراعاة ضروب العنـف الـيت حيتمـل تـسليطها علـى                  
بني يف بـرامج منـع      املهـاجرين املهـرَّ   إدراج  ن املمارسات اجليدة يف هـذا الـصدد         وتتضّم. بنياملهرَّ

بني، وضـمان وصـول     اجلرمية، وتوفري بـرامج الـدعم للمـواطنني يف اخلـارج مـن املهـاجرين املهـرَّ                
ي عــن  التحــّروإىل جانــب. املهــاجرين إىل العدالــة ومحايتــهم املاديــة مــن خــالل إنفــاذ القــوانني 

 املمارسـة اجليـدة   بني، فـإنَّ ضـد املهـاجرين املهـرَّ    منفصلة ُترتكـب    أفعال العنف باعتبارها جرائم     
ملــرتكيب جــرائم دة يف املالحقــات القــضائية هــذه األفعــال ظروفــا مــشدّ يف اعتبــار أيــضا تتمثــل 

ــرة     ــادة  ٣هتريــب املهــاجرين باإلضــافة إىل األفعــال املدرجــة يف الفق روتوكــول  مــن ب٦ مــن امل
  .مكافحة هتريب املهاجرين

    
    ض حياهتم أو سالمتهم للخطرمساعدة املهاجرين الذين تتعّر  - جيم  

ر  مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين بـأن تـوفِّ           ١٦ مـن املـادة      ٣تقضي الفقرة     -١٢
ــة طــرف املــساعدة املناســبة للمهــاجرين الــذين تتعــّرض حيــاهتم أو ســالمتهم للخطــر      كــل دول

وُيلزم الربوتوكول بتوفري املساعدة، ولكنه يترك للدول األطراف حرية اختيـار           . ريبهمبسبب هت 
ن  للظرف الذي يتم فيه هتريب املهاجرين، جيـوز أن تتـضمّ  ووفقاً. تلك املساعدةتقدمي  أسلوب  

، وذلـك مـثال لغـرض       املـادي توفري األمن   تكفل  االعتبارات الرئيسية تشريعات أو تدابري أخرى       
،  الطارئـة   واملـأوى والرعايـة الطبيـة      املأكـل بني، واحلـصول علـى      اجرين من انتقام املهرِّ   محاية امله 

  .واحلصول على اخلدمات القنصلية واملشورة القانونية
ــدول األطــراف توفريهــا مــن         -١٣ ــّين علــى ال ــدنيا الــيت يتع وميكــن اســتخالص املــساعدة ال

 ١٢ املـادة     أعاله، فـإنَّ   ١٠قش يف الفقرة    باإلضافة إىل احلق يف احلياة الذي نو      ف. القانون الدويل 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تفرض علـى الـدول التزامـاً              

ضمان حصول مجيع األشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهـاجرين، علـى الرعايـة     ب قاطعاً
 مــن العهــد الــدويل ١١ليــه املــادة  احلــق يف الغــذاء الــذي تــنص عوباملثــل، فــإنَّ. الطبيــة الطارئــة
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يف املؤكّــد اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ينطــوي علــى واجــب الــدول   
  .حصول اجلميع على الغذاء الكايفكفالة 
 بني،دة ختصيص موارد كافيـة لتـوفري املـساعدة للمهـاجرين املهـرَّ            وتشمل املمارسة اجليِّ    -١٤

، املهــاجرينووضــع معــايري مناســبة لــسلوك املــوظفني املــسؤولني عــن معاجلــة أوضــاع هتريــب     
ض حيـــاهتم تتعـــّرالـــذين دة يف تـــوفري املـــساعدة للمهـــاجرين موحَّـــتـــشغيلية وتنفيـــذ إجـــراءات 

بني الــذين مــساعدة املهــاجرين املهــرَّالتقــصري يف إدعــاءات عــن ي وســالمتهم للخطــر، والتحــّر
  .المتهم للخطرض حياهتم أو ستتعّر
أكثـر إقبـاالً علـى      بون الذين حيصلون على املساعدة املالئمة يكونـون         واملهاجرون املهرَّ   -١٥

بني يـات بـشأن املهـرِّ     مـع الـسلطات يف إطـار إجـراءات العدالـة اجلنائيـة ويف دعـم التحرّ                التعاون  
  .قضائياًومالحقتهم 

    
    اإلحالة  - دال  

 الـدول ملزمـة بـأن       ، فـإنَّ  ١٩ مـن املـادة      ١لفقـرة   ، وا ١٨ مـن املـادة      ٨مبوجب الفقـرة      -١٦
 تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب الالجئني ال حيول دون احلصول علـى احلمايـة الـيت                تضمن أنَّ 
الالجئني وطـاليب اللجـوء     فبعض  . القانون الدويل للمهاجرين الالجئني أو طاليب اللجوء      يكفلها  

ورمبـا كـان هلـؤالء األشـخاص        . مـن موطنـهم   يب املهاجرين عند هروهبم      مهرِّ يلتمسون خدمات 
 أو  ١٩٥١حلصول على محاية دوليـة، وذلـك مـثال، مبوجـب اتفاقيـة عـام                يف ا مطالب مشروعة   

وينص مبدأ عدم اإلعـادة القـسرية املـذكور يف الفقـرة            . مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    
ن تطــرد الجئــاً أو تعيــده  علــى أنــه ال جيــوز للدولــة أ١٩٥١ مــن اتفاقيــة عــام ٣٣ مــن املــادة ١
بأيِّ صورة من الصور إىل ختوم أقاليم ميكن أن تتعّرض فيها حياته أو حّريتـه للخطـر                 ") قسراً("

  .بسبب عرقه أو ديانته أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معّينة أو رأيه السياسي
أنَّ ن ذلـك مـثال      مـ .  للجرميـة بـسبب هتريبـهم      بني ضـحيةً  وقد يقع بعـض املهـاجرين املهـرَّ         -١٧

التحـدِّيات  " املعنونـة  املـذكرة جتار، كما تناقشه  بني ميكن أن يقعوا ضحية لال     بعض املهاجرين املهرَّ  
 )٣(."جمال جترمي هتريب املهاجرين والتحقيق فيـه ومالحقـة مرتكبيـه قـضائيا        واملمارسات اجليِّدة يف    

ثنـاء هتريبـهم، مبـا يف ذلـك جـرائم            جلـرائم أخـرى أ     بـون ضـحيةً   كما ميكن أن يقع املهاجرون املهرَّ     
بـون، شـأهنم شـأن مجيـع ضـحايا اجلرميـة، ينبغـي أن               واملهاجرون املهرَّ . االعتداء أو العنف اجلنسي   

                                                         
  )3( CTOC/COP/WG.7/2012/2.  



 

6 V.12-51927 

 

CTOC/COP/WG.7/2012/3

الوصول إىل إجراءات العدالة اجلنائية لضمان التحقيـق يف اجلـرائم املرتكبـة حبقهـم               فرص  هلم  تتاح  
  .قضائياًومالحقة مرتكبيها 

 بغيــة ضــمان متكّــن األشــخاص الــذين حيتــاجون حلمايــة       إحالــة  آليــات رســاء ويلــزم إ  -١٨
من احلـصول علـى     ) طالبو اللجوء، أو ضحايا اجلرمية    أو  مبن فيهم الالجئون،    (خاصتني  ومساعدة  

بني واملمارســة اجليــدة يف تطبيــق نظــام اإلحالــة يف مــا خيــص املهــاجرين املهــرَّ   . اخلــدمات املالئمــة
هـــؤالء  أن يظـــلّ، هـــي ضـــمان  جلـــوء أو ضـــحايا جـــرائمن أهنـــم الجئـــون أو طـــالبوالـــذين يتبـــّي
  .عملية العدالة اجلنائية باعتبارهم شهودا على جرمية هتريب املهاجرينمشاركني يف األشخاص 
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      املرفق
      املقتَرحةاألدوات الرئيسية واملوارد     
   مكتب األمم املتحدة من إعداد ، مكافحة هتريب املهاجرينجمموعة أدوات    

    ملخدرات واجلرميةاملعين با
مـساعدة  مـن أجـل      ،كتـب ، الـيت أعـدَّها امل      أدوات مكافحة هتريـب املهـاجرين      مت جمموعةُ مُِّص

الدول على تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل       
وجيهـــات ن توهـــي تتـــضمَّ. التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة 

 بـصفة خاصـة   ٨وتعـاجل األداة  . نـة  مراجـع يف جمـاالت مواضـيعية معيَّ   وتقترحوممارسات واعدة  
  .مسألة احلماية واملساعدة

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-

smuggling-of-migrants.html     
القضائية الحقة املهتريب املهاجرين وجرائم  دليل التدريب األساسي على التحقيق يف    

     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمن إعداد ملرتكبيه،
دليل التدريب األساسي على التحقيق يف جرائم املهاجرين واملالحقة القـضائية ملرتكبيـه، الـذي          

وقـد  . ائية يف شىت أحنـاء العـامل  مارسي العدالة اجلنتدريبية ملهو دليل عملي وأداة أعدَّه املكتب،   
 الحتياجـات املنـاطق والبلـدان        من منائط الدليل بشكل قابـل لتكييفهـا وفقـاً          منيطةمت كل   مُِّص

معاهــد تدريبيــة إضــافية وضــعتها حتــسني أو تكملــة بــرامج االســتناد إليهــا يف املختلفــة، وميكــن 
  .التدريب الوطنية

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-

book_Arabic_web_version.zip     
التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها ق على عّمتدليل التدريب امل    

     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةقضائياً، من إعداد
لتـدريب املتعّمـق علـى التحقيـق يف جـرائم هتريـب املهـاجرين ومالحقـة مرتكبيهـا                   دليـل ا  يستند  

 شتركالفهــم املــ تعزيــز مــن أجــلإىل دليــل التــدريب األساســي  قــضائياً، الــذي أعــدَّه املكتــب،  
جلرميـة  تـصّديها   بـاع هنـج تعاضـدي يف        ّتاللمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الـدول األطـراف علـى           

جــرائم  حيــال التحقيــق يف  عمليــاًويتــيح الــدليل هنجــاً.  عــرب الوطنيــةمــةهتريــب املهــاجرين املنظَّ
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مجيـع بلـدان املنـشأ      واعدة هتـم    ، ويعرض ممارسات    ة مرتكبيها قضائياً  هتريب املهاجرين ومالحق  
  .والعبور واملقصد، بصرف النظر عن نظمها القانونية

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-

manual-on-smuggling-of-migrants.html     
   من إعداد ،إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منع ومكافحة هتريب املهاجرين    

    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
، املكتـب ه   الـذي أعـدَّ    ،إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين            

ى منـها دعـم التنفيـذ الفّعـال لربوتوكـول مكافحـة هتريـب         أداة لتقدمي املساعدة التقنية يتـوخَّ    هو
والغــرض مــن إطــار العمــل الــدويل هــو مــساعدة الــدول األطــراف والفــاعلني غــري   . املهــاجرين

لتــهريب املهــاجرين، وفقــا  الثغــرات الــيت تــشوب تــصديهم  احلكــوميني علــى اســتبانة ومعاجلــة  
ويـستند إطـار العمـل إىل الـصكوك الدوليـة، والتعهـدات الـسياسية، واملبـادئ                 . دوليةللمعايري ال 

منــع ومكافحــة حيــال شــامل اّتبــاع هنــج ل إىل التوجيهيــة وأفــضل املمارســات مــن أجــل التوّصــ
ويتـألف إطـار العمـل الـدويل مـن أربعـة جـداول تتنـاول املالحقـة القـضائية           . هتريـب املهـاجرين  

  ).والتنسيق( والتعاون ،املنعو، )واملساعدة(احلماية و، )يوالتحّر(
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf     
   مكتب األمم املتحدة من إعداد ،القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين    

    املعين باملخدرات واجلرمية
ــذ        ضــع اُو ــدول يف تنفي ــساعدة ال ــن أجــل م ــاجرين م ــب امله ــوذجي ملكافحــة هتري ــانون النم لق

األحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكّمـل              
ويهـدف القـانون النمـوذجي إىل       . التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             

اجعــة وتعــديل التــشريعات احلاليــة وكــذلك اعتمــاد تــشريعات جديــدة، عــن املــساعدة علــى مر
ــق  ــدمي طري ــة  تق ــام منوذجي ــشأن أحك ــرَّ     ب ــاجرين امله ــة امله ــاجرين؛ ومحاي ــب امله ــرمي هتري بني جت

ــاون يف جمــال مكافحــة       ــها؛ والتع ــسيق داخــل األجهــزة وفيمــا بين ــاون والتن ومــساعدهتم؛ والتع
  .بنيمليات املتعلقة بإعادة املهاجرين املُهرَّهتريب املهاجرين عن طريق البحر؛ والع

http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_V1052714.pdf 
 


