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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.22.64صادر  في  29من جمادى اآلخرة 1443
(فاتح فبراير  )2022بإلحاق املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق
اإلنسان بوزير العـدل.
رئيس الحكومة،
بعد االطالع على املرسوم رقم  2.11.150الصادر في  7جمادى
األولى  11( 1432أبريل  )2011بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق
اإلنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ،كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما املادة األولى منه،

املادة الثانية
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من جمادى اآلخرة ( 1443فاتح فبراير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،

رسم ما يلي :
املـادة األولى

اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

تلحق املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان بوزير العدل.
مرسوم رقم  2.21.547صادر  في  22من جمادى اآلخرة 1443

املادة الثانية
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.

( 25يناير   )2022بتغيير املرسوم رقم  2.02.423الصادر  في
 27من ربيع األول  29( 1424ماي  )2003بتخويل تعويض

وحرر بالرباط في  29من جمادى اآلخرة ( 1443فاتح فبراير .)2022

عن حصة الدرس لفائدة املكلفين بالدروس في أحد معاهد
املوسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

وزير العدل،
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

مرسوم رقم  2.22.65صادر  في  29من جمادى اآلخرة 1443
(فاتح فبراير   )2022بنسخ املادة الثالثة من املرسوم
رقم  2.21.826بتاريخ  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العـدل
رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم  2.19.1078الصادر في  2رجب 1441
( 26فبراير  )2020املتعلق بإعادة تنظيم معاهد املوسيقى والفن
الكوريغرافي ،وال سيما املادة  3منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.02.423الصادر في  27من ربيع األول 1424
( 29ماي  )2003بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة املكلفين
بالدروس في أحد معاهد املوسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة
الثقافة ،كما تم تغييره وال سيما املادة  2منه ؛

بعد االطالع على املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع
األول  21( 1443أكتوبر  )2021يتعلق باختصاصات وزير العـدل،
رسم ما يلي :
املـادة األولى
تنسخ املادة الثالثة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.21.826
الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر .)2021

وعلى قرار وزيرة االقتصاد واملالية رقم  3200.21الصادر في  28من
ربيع األول  4( 1443نوفمبر  )2021بتفويض بعض االختصاصات إلى
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  10جمادى
اآلخرة  13( 1443يناير ،)2022

