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 مقدمة

 
المجرمين من بغية تجريد في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد،  اأساسيأمرا يعتبر استرداد األصول 

  . فادة من الجريمةعدم االستأرباحهم غير المشروعة وضمان 

متوافرة في هذا المجال، من أجل وضع خالل السنوات العشر الماضية، عززت فرنسا أدواتها القانونية ال

 .   مسألة استرداد األصول من األولويات األساسية في سياسة فرنسا الجنائية تإطار قانوني فعال، ومثل

على سبيل المثال، (الوصول إلى المعلومات المالية بشكل سريع وفر فرصة وطورت فرنسا أدوات فعالة ت

FICOBA : قانونية مع إنشاء وحدة نفاذية وعززت قدراتها اإل )1982عام أنشئ سجل بنك مركزي 

 ).منصة تحديد األصول الجنائية:  PIAC(، مكرسة لتحديد األصول الجنائية ذية متخصصةانفإ

النطاق تعديالت تشريعية هامة عززت  3الماضية إقرار  5عالوة على ذلك، جرى خالل السنوات الـ

 . األصول الجنائيةحجز ومصادرة القانوني ل

الدولية المتنوعة في هذا الصدد، من أجل تعزيز أفضل الممارسات عمال أللدعم وفر فرنسا أيضا الت

وشبكة كامدن مابين ، )StAR(التعاون الدولي، على غرار مبادرة استرداد األصول المسروقة  يرسيوت

ة من منظمة السترداد األصول المدعوممركز االتصال ، ومبادرة )CARIN(الوكاالت السترداد األصول 

 ). StAR(و من مبادرة استرداد األصول المسروقة ) إنتربول(الشرطة الجنائية الدولية 

يهدف هذا الدليل إلى تقديم وصف شامل للنظام القانوني الفرنسي الخاص باسترداد األصول، كي تدرك 

المعلومات المتوافرة،  بشكل أفضل اإلمكانيات الفرنسية من الناحية القانونية، ونوعيةسة ملتمِ البلدان ال

انونية الممكنة، وكيفية العمل للحصول على استراد فعلي لألصول من خالل المساعدة الققيقات التحنواع وأ

 .    تبادلةالم

استرداد األصول قضايا إن تطوير المعرفة بمختلف األنظمة القانونية وإقامة الثقة بين مختلف العاملين على 

وفي هذا الصدد، ترحب . تبادلةالمالقانونية عزيز الفعالية في حقل المساعدة تمن أجل لهما عامل أساسي 

مع تجدر اإلشارة . تبادل المعلومات يرسيالسلطات الفرنسية بالتعاون غير الرسمي وتبذل كامل جهدها لت

ده رسمية، يمثل وح تبادلةم انونيةإلى أن التعاون غير الرسمي ال يمكن أن يحل محل طلب مساعدة قذلك، 

  . الوسيلة الفعالة لتحضير مثل هذه الطلبات ولتسهيل النجاح في تنفيذها
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 معلومات لالتصال

 
يُمثّل مكتب المساعدة الّدوليّة المتبادلة في الّشؤون الجنائيّة، السلطة المركزيّة المختّصة في فرنسا، 

وهو . («Bureau de l’Entraide Pénale Internationale») في الّشؤون الجنائيّةالقانونية بالمساعدة 

 .وزارة العدل في باريسفي جزء من إدارة الشؤون الجنائيّة والعفو  

 

 
Ministère de la Justice et des Libertés 

Direction des Affaires criminelles et des Grâces 
Bureau de l'Entraide Pénale Internationale 

13 place Vendôme 75042 Cedex 01 
TEL: 00.331.44.86.14.22 

 
وكندا وكرواتيا والسنغال الجزائر البرازيل و( عشر بلدا ثالثة ون في نتدبمرتباط ضاة اقأيضا لدى فرنسا 

تستضيف و ؛)وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتّحدة رومانياوألمانيا وإيطاليا والمغرب وهولندا و

هولندا وإسبانيا رومانيا وندا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وكالجزائر و(بلدان  عشرةمن رتباط قضاة ا

القانونية طلبات المساعدة دراسة  رسييعلى تهؤالء القضاة يعمل ). والمملكة المتحدة والواليات المتّحدة

 .في هذا الّشأندعم النّصائح والويزودون ب ،المتبادلة بين السلطات القضائيّة الفرنسيّة وسلطات هذه البلدان

 

 استرداد األصول توكاال
 

في شبكات التعاون مركزي اتصال نتا كاسترداد األصول وعيّ  قضاياأنشأت فرنسا وكالتين مكرستين ل
  .المذكورة أعاله

 
U منصة تحديد األصول الجنائية)PIAC(U  تحديد كرسة ل، م2005، أنشئت عام هي وحدة إنفاذ قانونية

وهي تقوم أيضا . تحت إشراف سلطة قضائيةألمالك المالية وا قيقاتاألصول الجنائية ومخولة للقيام بالتح

ولقد . فرنسا بجمع كل المعلومات المتعلقة بكشف األصول الجنائية على كامل األراضي الفرنسية وخارج

    .نت كمركز اتصال في مختلف شبكات التعاون المذكورة أعالهعيِّ 

 
U المصادرة المحجوزة ووكالة إدارة واسترداد األصول)AGRASC(U  دارة إلمكتب عبارة عن هي

بوسع . وتزويد المحاكم بالمساعدة القانونية والتقنيةتعزيز إدارة األصول الجنائية من أجل األصول، أنشئ 

 .المتبادلة تحت رقابة سلطة قضائيةالقانونية هذه الوكالة أيضا إعطاء األمر بتنفيذ طلبات المساعدة 
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   قانوني الفرنسيالطار اإل: استرداد األصول     

 

 تحديد األصول
 

أو تشرف عليها يمكن الوصول إلى تحديد األصول المسروقة من خالل قواعد بيانات مختلفة، تديرها 

سلطات عامة ؛ من هذا المنطلق، بوسع المحاكم إصدار األوامر من أجل الحصول على معلومات إضافية 

المتبادلة على ضوء هذه القانونية طلب المساعدة ويمكن تكييف . من األفراد أو من الكيانات المعنية

 .    المعلومات المتوافرة

 : قواعد البيانات األساسية المستخدمة عادة هي التالية 

 
FICOBA-  تديره مديرية الضرائب، 1982بنك مركزي، أنشئ عام هي سجل  :المعلومات المصرفية .

يل أو إقفال أي حساب من أي نوع كان في فرنسا، بفتح أو تبدالخاصة ذات الصلة ويتضمن كل المعلومات 

من هذا المنطلق، يمكن الحصول . في فرنسا ةملاسواء في مؤسسة مالية فرنسية أو في مؤسسة أجنبية ع

  . طلب قضائيعلى بناء مصرف ذي الصلة دفق المالي مباشرة من التعلى المعلومات الخاصة بال

 
)BNDP(- تضمن المعلومات األساسية بشأن األصول العائدة إلى ت قاعدة بيانات األصول الوطنية

بخالصات تتمثل بشكل أساسي . مختلف تصاريحهم الضريبيةعبر أشخاص معروفين من مديرية الضرائب 

، وأسماء )تركاتعطاءات و(، أو مجانا )مبيعات مباني وأراضي(عقود نقل ملكية مقابل عمليات دفع 

الحصول على كل ذلك بناء لطلب  TRACFINنظام بوسع و. وعناوين األشخاص والممتلكات المعنية

    ). بدون حاجة ألمر من المحكمة(

 
وغير المبنية، ) مباني(يتضمن السجل العقاري المعلومات الخاصة باألراضي المبنية :  العقاريةممتلكات ال

سكن في هذه إقامتهم في حال عدم المحالت األراضي، و وأويمكن استخدامه لمعرفة أصحاب األمالك 

يمكن استخدام ملف الضريبة المتوافر للتعرف على هوية المقيمين في األمالك الخاصة . األمالك

  . أو ثان لوكذلك في حال كانت الملكية كمنزل أو) المستأجرين أو المقيمين بدون إيجار(

 
Registre du Commerce et des Societés"(RCS)-  سجل التجارة: "الكيانات المعنوية 

حاملي األعمال المسجلة، السيما أسماء كيانات يتضمن المعلومات الخاصة بالشركات و  والشركات

هذه المعلومات بشكل عام على موقع تتوافر . مأمور الحسابات والمعلومات المالية األساسية، واألسهم

 .   Uwww.infogreffe.comU :التالي  إنترنت

http://www.infogreffe.com/�
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 تجميد ومصادرة األصول 
 

ال يمكن :  رميعتمد النظام القضائي الفرنسي الخاص باسترداد األصول على إثبات الج

تمثل المصادرة عقابا جنائيا . محكمةصادر عن جرم إعالن األمر بالمصادرة بدون 

القابلة للمصادرة واسعة تشكيلة األصول إن . أو الغرامة/ يصدر عالوة على السجن و

   . ثباتعبء االعكس آليات المصادرة الشاملة وبفضل ا جد

بوسع فرنسا  .وطنيالقانون ال وفقإدانة التقوم على أساس مصادرة ببالتالي اليسمح 

وفق طلب المساعدة  ،تحت شروط معينة ة،خارجيصادر عن محكمة تنفيذ حكم قبول 

 .   المتبادلةالقانونية 

 : بادئ التالية يعتمد النظام الفرنسي الحالي على الم
، رمشرط أن تعود ملكيتها إلى الشخص المرتكب للج رميمكن مصادرة أية أصول استخدمت الرتكاب الج

  ؛رمكانت تحت تصرفه الرتكاب الجأو 

، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن تصادرها محكمة معينة اأو عائداته ةميأية أصول تمثل غرض الجر

الغير من تابعة حتى ولو كانت ملكية  ةميويمكن مصادرة عائدات الجربغض النظر عن شرط الملكية؛ 

  وجهة نظر قانونية؛ 

يمكن أن تأمر المحكمة بالمصادرة كمعاقبة إضافية عن أي جرم يعاقب عليها بسنة سجن أو أكثر حتى ولو 

  ضافية؛  اإلمعاقبة مثل هذه الكان النص القانوني المحدد للجرم غير متوافر بشكل صريح ل

 : فضال عن ذلك، يمكن األمر بالمصادرة الشاملة في حالتين 

في هذه الحالة، يمكن : سنوات أو أكثر ونجم عنه ربحا  5 سجن في حال كان عقاب الجرم •

وأن  ،أن تأمر المحكمة بمصادرة أية أصول يملكها الشخص المدان أو تحت تصرفه

 ؛)بات في هذه الحالةينعكس عبء االث(ما اليمكن إثبات أصله القانوني تشمل 

أو عندما يتوافر نص تشريعي يحدد الجرم، يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة كامل  •

أصول الشخص المدان بغض النظر عن أي صلة بالجرم وبغض النظر أيضا عن 

على تبييض األموال وعلى هذه الحالة نطبق ت: مثال (غير القانوني / مصدره القانوني

  ؛ )بالجرائم المتصلة باإلرها

 رسيييمكن أيضا األمر بمصادرة قيمة األصول بدل مصادرة األصول المحددة بدون شرط معين، من أجل ت

 . عملية تطبيق المصادرة

يمكن مصادرتها خالل التحقيق قبل إصدار الحكم، من أجل ضمان المصادرة  يمكن أن تحجز أية أصول

  .    بحكم من محكمةفيما بعد 
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تتالءم بشكل خاص مع األصول غير المادية ومع الممتلكات هذا الصدد،  فيوضعت إجراءات معينة 

 .  العقارية

   
في حال عدم التمكن من إدانة المجرم على أساس الجرم األصلي، نص القانون الجنائي الفرنسي على جرائم 

   :  ثباتأو تعكس عبء اال/آليات تخفف وأخرى تسمح بالمصادرة الجنائية، على أساس 

 األموال،تبييض  •

 ،استالم أصول جنائية •

 . على عالقة بمجرمينما شخص مدخول وعدم تبرير  •
 
 

 المتبادلة القانونية العامة للمساعدة مبادئ التوجيهية ال
 

مساعدة ملتِمسة للاألخرى البلدان لإلى االجنائيّة شاملة في القضايا الفرنسيّة مساعدة ضائية القتقّدم السلطات 

بنفس الطريقة  من حيث المبدأجنبية األسلطات الالطلبات التي تقّدمها ج تعالَ . ات ترسل إليهاطلببموجب 

 . لسلطات الفرنسيّةا تدابير المماثلة لطلباتالو

 
 اإلطار القانوني

 
المتبادلة في الشؤون الجنائية في فرنسا على أساس القانونية تعتمد معظم المبادالت الخاصة بالمساعدة 

 .وطنيالقانون الفرنسي الألولوية على لها ا قة ثنائية أو متعددة األطرافصدَّ اتفاقيات م

 
 : ألغراض استرداد األصول، يمكن أن تؤخذ بعين االعتبار االتفاقيات متعددة األطراف التالية 

 
  ؛1988 ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية -

 ؛1990، ة مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وكشفها وضبطها ومصادرتهااتفاقي -

لمكافحة رشوة الموظفين األجانب في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  -
 ؛ 1997المعامالت الدولية، 

 ؛  2000اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  -

 . 2003قية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفا -
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في حال عدم وجود اتفاقية دولية قابلة للتطبيق، تنطبق األحكام العامة لقانون اإلجراءات الجنائية، وتنفذ 

 . المتبادلة على أساس المعاملة بالمثلالقانونية طلبات المساعدة 

 . عبر القنوات الدبلوماسيةضائية، القلمساعدة طلبات االسلطات القضائية األجنبية في هذه الحالة، ترسل 
 

لكن يمكن أن تؤخذ بعين االعتبار ذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وفق القانون الفرنسي، يتنفيتم 

تقيد ممارسة الحقوق اإلجرائية المنصوص عليها في القانون ما لم المتطلبات القانونية في البلدان األجنبية 

 .  ءات الجنائيةالفرنسي لإلجرا

 
تُحاط السلطة . األساسيةاألمة طلب إذا كان من شأنه تهديد النظام العام أو مصالح يمكن عدم تنفيذ ال

 . طلبهاعلى كليا أو جزئيا، العمل إمكانية في هذه الحالة علما بعدم  الملتِمسة

 
المساعدة القانونية إطار  الجرم في ضرورة بشكل عام الزدواجية ، الافرنسفي جتهاد وفقا للتشريع واال

مع ذلك، يمكن أن يدخل مثل هذا الطلب في إطار . لم يستدع تنفيذ الطلب استخدام اإلكراه ماالمتبادلة 

 .     اإلكراه استخدامتنفيذ الطلب عندما يفترض أو ذات الصلة تفاقية الا

 
لغرض فقط من أجل ا ،المتبادلة لتنفيذ طلب المساعدة القانونية ،فرنسا هتقدمي ذال يلدلالم استخديمكن ا

مسبقا مرة أخرى، ينبغي على بلدك أن تحصل  يلوفي حال الحاجة الستخدام الدل. المحدد الوارد في الطلب

 .  على موافقة فرنسا من أجل استخدامه مرة أخرى

 
 مساعدة قانونية متبادلة من فرنساالتماس اتباعها عند  نبغيالخطوات العملية التي ي

 
 : تباع الخطوات المبيّنة أدناهإ من فرنسا، ينبغيانونية متبادلة مساعدة قحين التماس ، بشكل عام

 
 استشارة السلطة المركزية

 
السلطة المركزية باتصاال  األجنبيةفي الحاالت األكثر خطورة، يوصى بأن تجري السلطة المركزية 

 مطلوبة المساعدة ال توافر إمكانيةلضمان المتبادلة، وذلك انونية الفرنسيّة قبل تقديم طلب المساعدة الق

 .لتشريع الفرنسيفي االقانونية متطلبات الطلب الاستيفاء ن الجمهوريّة الفرنسية ويانوبموجب ق

 

 . طلب معلومات إضافيّةغير مكتمل بشكل آلي في مثل هذه الحاالت، إنما يمكن أن تُ انونية لن يعاد طلب مساعدة ق
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 ق يطبقابل للتالطار القانوني اإلمواصفات 
 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة (ينبغي أن تكون المعاهدة أو االتفاقية 

اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لمكافحة رشوة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

طلب المساعدة بموجبه يعمل أو إطار قانوني آخر ) و غيرها، أالموظفين األجانب في المعامالت الدولية

في حال عدم وجود اتفاقية قابلة للتطبيق، يدخل . بوضوح محددا ،من فرنسا ةمطلوبالالقانونية المتبادلة 

 .  الطلب في إطار المعاملة بالمثل

 
 : تحديد السلطة التي تتولى التحقيق وطلب المساعدة 

 
 .  بشكل واضح الملتِمسةلطة الفرنسية المركزية من تحديد السلطة القضائية أن تتمكن السحكما ينبغي 

 
 ملخص القضية

  
ليها ستند إالتي ي تضمن موجزا عن األدلةينبغي تقديم عرض مفصل عن القضيّة قيد التحقيق أو المقاضاة، ي

مدى أهميّة وكذلك ، تَمسةلبوضوح العالقة بين الوقائع والمساعدة الم لخصينبغي أن يبيّن هذا الم. التحقيق

 .بالنسبة إلى التحقيقلتَمسة المدلة األ

 ،في سياق الطلبات التي تهدف إلى تحديد أو تجميد أو مصادرة األصول الجنائيةأكثر خصوصية بشكل و

الخاصة بالصالت القائمة بين الجرم الجنائي واألصول الناجمة عن تقديم كل المعلومات الضرورية توجب ي

  ). انظر أدناه(ة هذه الجريم

 

 ق يطبقابلة للتاألحكام القانونية ال
  

، بما في ذلك وإرفاق نسخة عنهاأو بالمقاضاة /ينبغي تحديد كافة األحكام القانونية ذات الصلة بالتحقيق و

 .  تشريعاتكمالعقوبات القابلة للتطبيق وأصول اإلجراءات ذات الصلة في 

 
 لتَمسةالمساعدة الم

 
وتقديمها مراعاة أية متطلبات خاصة و ،بشكل واضح ودقيق ،من فرنسا لتَمسةمساعدة المينبغي تحديد ال

 . )إصدار شهادات/ يق حاجات التصد: مثال (بوضوح 

 : ، يجب توفير المعلومات التالية تَمسةعالوة على ذلك، ونظرا لطبيعة المساعدة المل
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  فاداتاإل/ الشهود أقوال : 

 
  توجيهها للشهود ؛ مطلوب لة التقديم قائمة باألسئينبغي 

ستُؤخذ هذه . ينبغي تحديد قواعد اإلجراءات المطبقة في تشريعاتكم بشأن االستماع للّشهود أو للمشتبه بهم

االمتيازات المنصوص عليها في قانون  واإلجرائية أالقواعد بعين االعتبار ما لم تقيّد ممارسة الحقوق 

 . اإلجراءات الفرنسي

 :ينبغي تقديم جميع التّفاصيل فيما يخصّ وبصورة أدّق، 

 ؛المعلومات التي ينبغي إيصالها إلى الشاهد أو المشتبه به بشأن حقوقه 

 اليمين الذي يجب تأديته من طرف الشاهد؛ 

 و  ؛  مدى إلزاميّة حضور الشاهد، وإمكانيّة اللّجوء إلى اإلكراه 

 قاض، وليس ضابط شرطة، شريعاتكم، وفق ت ينبغي أن تحدد السلطة المختّصة بوضوح ما إذا كان

 . يتلقى إفادة الشاهد

 
  التفتيش والحجز : 

 
 . تقديم التفاصيل الشاملة عن موقع المباني المطلوب تفتيشها

  .إعطاء جميع المعلومات المتعلّقة بأنواع األشياء المطلوب حجزها

ينبغي تقديم جميع المعلومات إذا كانت األدلة ضمن نظام حاسوب موجود في المباني المطلوب تفتيشها، 

 . التّقنيّة ذات الّصلة المتوافرة لديكم

صاحب المبنى الذي تتّم فيه العمليّة، ينبغي تحديد ذلك من وإن توّجب الحصول على الموافقة الصريحة 

 .  صريح بشكل

   .ينبغي اإلشارة إلى كّل ما يلزم لحفظ األشياء المحجوزة وإلصدار شهادات الحجز

 
 جنائيةمر بحجز أصول واإنفاذ أ :  

 
بمكان المتوافرة ذات الصلة ينبغي تقديم اسم، وعنوان، وجنسية، وتاريخ ومكان ميالد، وكافة المعلومات 

  .أصول الذي أسفر سلوكه اإلجرامي عن إصدار أمر بحجزتواجد المشتبه به 

المشتبه صاحب الجرم  عن صلةوإعطاء تفسير مفصل  ،حجزللمستهدفة تقديم مواصفات األصول الينبغي 

صلة بهذه ال يغير ذالمعلومات المتعلّقة بحقوق ال وفي حال توافرها، تقديم كافة .به بهذه الممتلكات

 .الممتلكات
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أو ما إذا كان الحجز يهدف تحديد ما إذا كانت هذه األصول هي موضوع أو أداة أو نتيجة الجريمة ينبغي 

ا شمل التحقيق عّدة جرائم، ذه الحالة، إذفي ه. لتحقيق معهإلى تجميد جميع أصول الّشخص الذي يجري ا

تُشترط (بلدكم  اتيتعيّن تحديد أّي منها تقتضي تجميد جميع أصول الشخص المشتبه به بموجب تشريع

 ).  ازدواجيّة الجرم في هذا النّوع من الطلبات

 

 .أمر التّجميدن عكما ينبغي تقديم نسخة رسميّة وُمصّدقة 

 
 مصادرة عائدات الجريمةإنفاذ أمر ب  

 

ينبغي تقديم اسم، وعنوان، وجنسية، وتاريخ ومكان ميالد، وكافة المعلومات الخاصة بمكان تواجد 

  .المصادرةعن إصدار أمر  ،إدانته، بعد الذي أسفر سلوكه اإلجراميشخص ال

ب الجرم عن صلة صاحوإعطاء تفسير مفصل  فة للمصادرة،مستهدَ تقديم مواصفات األصول الينبغي 

 .صلة بهذه الممتلكاتال غير ذيالمعلومات المتعلّقة بحقوق ال وتقديم كافة .المشتبه به بهذه الممتلكات

تحديد ما إذا كان األصل يمثّل موضوع الجريمة أو وسيلتها أو نتيجتها أو ما إذا كانت المصادرة  ينبغي

 .تشمل جميع أصول الّشخص المدان
 

ة تقديم نسخة رسميّة مصينبغي   .مع تحديد ما إذا كان هذا القرار نهائيّا) نسخة كاملة(قرار المصادرة عن ّدق
 

، ينبغي تقديم جميع بشكل مسبق أمر بالتجميد له صلة بالممتلكات المصادرة ذفي حالة تقديم طلب تنفي

 .لطلبهذا امراجع 

 
 متطلبات السرية

 

رة الكشف عن بعض ضرونظرا لو، ذلكمع . لسرّيةلطلبات المساعدة وجود وطبيعة خضع يفي فرنسا، 

 صريحبشكل يتضمن الطلب ، ينبغي أن غير، ال سّيما في الحاالت التي تقتضي ضمان حقوق الالمعلومات

 . الحاجة للسرية

 
 الطلبات العاجلة

 
تحديد ما إذا كان هنالك أجل تُحبّذ االستجابة إلى الطلب في غضونه، وسبب ضرورة التقيّد بهذا ينبغي 

). إلخ...مةفي انتظار المحاك توقيفأو استمرار ال ،أو التحقيقات العاجلة/ المحاكمات العالقة : مثال(األجل 

 .إذا وجب التقيّد بفترات بعينهاويرجى تحديد التواريخ 
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 نقاط االتصال

 
 مقاضاةال /ينبغي إدراج قائمة بأسماء وأرقام مسؤولي االتصال بالسلطات األساسيّة القائمة على إنفاذ القانون

التصال معلومات ل وعند االقتضاء، ،اسم السلطة المركزيّة لديكمعالوة على التي لها اطالع على القضيّة، 

لحصول على معلومات لغرض توضيح أمر ما أو لاالتصال بكم بالسلطة األجنبيّة  بها في حال رغبت

 .إضافيّة

  

 الترجمة
 

المتبادلة الموجهة القانونية طلبات المساعدة ينبغي أن تكون  ،لتطبيق على غير ذلكقابلة لما لم تنّص اتفاقيّة 

 .لها باللّغة الفرنسيّة أو أن ترفق بترجمةى فرنسا إل

 
 


