
  

  2021فبراير  28في  ،أكادير

 الى سعادة  

 مستشارة الحكومة األلمانية  

 المانيا –برلين 

 بالرباطالتمثيلية الدبلوماسية لجمهورية المانيا عن طريق 

  

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

 المدنية و السياسية.          

  

اعتمد وعرض للتوقيع  الذي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من 11 المادة على بناء •

 11المؤرخ في  (21-د)ألف  2200لألمم المتحدة  بموجب قرار الجمعية العامة واالنضماموالتصديق 

من نفس  96، وفقا ألحكام المادة 1691آذار/مارس  22 بتاريخ تنفيذه بدء الذي و 1611كانون/ديسمبر

 العهد. 

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

 . 11/10/2001بتاريخ  294/1

باعتبارها منظمة مهنية ممثلة للوسطاء والمستثمرين في  ،تتوجه جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب
 هاته الموجهة الى الحكومة األلمانية، و التي تستنكر من خاللها غياب التامين، بمراسلتهاقطاع الوساطة في 

مراقبة هذه الحكومة على الشركات الخاضعة لقانونها، و انطالقا من مسؤوليتها في حماية الحقوق المدنية و 
لقانون األساسي لجمهورية ألمانيا االتحادية لية طبقا للمواثيق و العهود الدولية و كذلك طبقا السياس

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  . 

خرق القوانين واألعراف التجارية من خالل استغالل  على ،حيث يعمل فرع شركة اليانز األلمانية بالمغرب
 تحت االكراه ءلألدا اتوفرض شروط ابتزازية وفرض توقيع ،اء بوسائل اإلنتاجوضع مهيمن لتموين الوسط

و كانت  .مما عرض العديد من وكالء اليانز المغرب الى اإلفالس الكلي ،وتوقيف تعسفي لوسائل اإلنتاج
وعوض التحقيق  ،نونبر الماضي موضوع شكاية جماعية مستعجلة لوكالء هاته الشركة بعدد من مدن المملكة

مسؤولي الشركة بالشؤون  قام ،"اليانز للتامين المغرب"ث فيها من طرف الرئيس المدير العام لشركة حوالب
بشركائهم التزوير من أجل اإليقاع و ستعمال كل وسائل التدليسال القانونية  ومحاميهم باستغالل درايتهم بالقانون

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

ان فرع  كماالمحاكم التجارية بالمغرب.  قانون احداثمن  "5" مادةتجارية للمملكة المغربية طبقا للالمحاكم ال
متابعات بالجملة والقضاء المغربي  بالتقاضي بسوء نية امامبالمغرب يقوم  "األلمانيةللتامين اليانز "كة شر

وبمستندات  ةمغلوطللمستثمرين المغاربة من وكالء و سماسرة التأمين بالمحاكم الجنائية عبر تقديم معطيات 
األسبوع، ووضعه تحت تدابير االعتقال  ، تسببت في اعتقال أحد المستثمرين بمدينة مراكش نهاية هذامزورة

 االحتياطي، ال لشيء سوى ألنه وثق بشركة المانية و فضل االستثمار إلى جانبها.  

الجنوب و تعاتب دول  بالعالم الحترام حقوق االنسانوالراعية المانيا العظمى تعتبر من الدول الداعمة ان دولة 
، غير أننا االن أمام عالمة تجارية تحمل تاريخ المانيا التجاري و هذا الشأن على عدم احترام و تقدم التقارير في

  



  

وتستغل امكانياتها للزج بوكالئها  ببالدنا ةالقضائيالسلطة تحمل الهوية األلمانية، تتالعب بحقوق االنسان وتغلط 
 . بالسجون وتتوفر الجمعية على العديد من الملفات لهذا الخصوص

 تثمري التأمين بالمغرب من الدولة األلمانية بكل مؤسساتها التدخل العاجلوعليه تلتمس جمعية وسطاء و مس
والحاطة من الكرامة اإلنسانية والتي تعود والالقانونية  ةهاته المماراسات الالأخالقي بخصوصتحقيق وفتح 

متابعة عبر  امام القضاء ،"بالمغرب اليانز للتامين" وقف هذا العبث الذي تقوم به شركتهاو عصور بائدةل
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  من 11 المادةالمستثمرين المغاربة بمقتضى القانون الجنائي ،مخالفة بذلك 

من وذلك  ،والسياسية الذي ينص بالحرف أنه ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
 .  بربوع المملكة المغربية وسماسرة التجارية لشركائهم  وكالء المستحقات والتعويضاتاجل السطو على 

ا تقبلو ،الدولة األلمانية العظمى ةمن طرف سيادتكم بصفتكم مستشار بالمتعين القيامو نتائج التحقيق انتظار في

 .احترامنا و تقديرنا فائق سيدتي

  

 مرفقات:

مترجمة باللغة األلمانية.  7272نونبر  72للتامين المغرب بتاريخ  شكايات جماعية لوكالء شركة اليانز  

 

يونس بوبكري                    :التوقيع  

رئيس وسطاء مستثمري التامين بالمغرب                                      

           
 

 

 


