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 مستشارة الحكومة األلمانية 

 

الموضوع: تجاوزات فرع الشركة األلمانية اليانز لحقوق االنسان و لمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 و السياسية.

 

 وعرض داعتم الذي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 11 المادة على بناء 
 المؤرخ( 21-د) ألف 2200 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع

 المادة ألحكام وفقا ،1691 مارس/آذار 22 تاريخب تنفيذه بدء الذي و 1611ديسمبر/كانون 11 في
 من نفس العهد. 96

  2001 أكتوبر 8 المؤرخ في 2119/2001 رقم( األوروبية المفوضية) من تشريع 2بناء على المادة ،
 Lالمنشور بالجريدة الرسمية لالتحاد األوربي عدد  (SE) أوروبية لشركة األساسي النظام بشأن

 .11/10/2001بتاريخ  294/1
تتوجه جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب بمراسلتها هاته الموجهة الى الحكومة األلمانية، و التي 

مراقبة هذه الحكومة على الشركات الخاضعة لقانونها، و انطالقا من مسؤوليتها في  غيابتستنكر من خاللها 
 لجمهورية األساسي القانونحماية الحقوق المدنية و السياسية طبقا للمواثيق و العهود الدولية و كذلك طبقا 

 . Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland االتحادية ألمانيا
يعمل فرع شركة اليانز األلمانية بالمغرب على استعمال كل وسائل التدليس و التزوير من أجل اإليقاع حيث 

بالمستثمرين المغاربة في قضايا جنائية، مع العلم ان طبيعة العالقة العقدية التي تربط هؤالء المستثمرين من 
نظر فيها من اختصاص المحاكم وسطاء و سماسرة تأمين هي عالقة مدنية، يبقى االختصاص النوعي لل

من تأسيس المحاكم التجارية بالمغرب. غير ان فرع شركة اليانز  1التجارية للمملكة المغربية طبقا للفصل 
لمستثمرين المغاربة من وكالء و األلمانية بالمغرب يقوم بتغليط القضاء المغربي عن طريق متابعات بالجملة ل

سماسرة التأمين بالمحاكم الجنائية عبر تقديم معطيات مغلوطة، تسببت في اعتقال أحد المستثمرين بمدينة 
مراكش نهاية هذا األسبوع، ووضعه تحت تدابير االعتقال االحتياطي، ال لشيء سوى ألنه وثق بشركة المانية 

 و فضل االستثمار إلى جانبها. 
حقوق االنسان و تقدم التقارير في ذلك، ل هماحترام مدىعلى  األخرىدول ال تراقبلدولة األلمانية ما فتأت ن اإ

غير أننا االن أمام عالمة تجارية تحمل تاريخ المانيا التجاري و تحمل الهوية األلمانية، تتالعب بحقوق االنسان 
 وتغلط الجهاز القضائي ببالدنا. 

ستثمري التأمين بالمغرب من الدولة األلمانية بكل مؤسساتها التدخل العاجل وعليه تلتمس جمعية وسطاء و م
لوقف هذا العبث الذي تقوم به شركتها بالمغرب، عبر متابعة المستثمرين المغاربة بمقتضى القانون الجنائي، 

 يجوز النه الذي ينص بالحرف أ والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 11 المادةمخالفة بذلك 
  .تعاقدي بالتزام الوفاء عن عجزه لمجرد إنسان أي سجن

 .احترامنا و تقديرنا فائق تقبلوا بالمتعين القيام انتظار في
 


