مشروع قانو أساسي يتعلق ب افحة أع ا العنف والشغب والتعصب في
ال جا الرياضي

الباب اأول:
أحكام عامة
الفصل اأول :يهدف هذا القانون إ الوقاية من أعمال الع ف والشغب والتعصب ي اجال الرياضي ومكافحتها
حفاظا على امبادئ السامية للرياضة والقيم اأومبية وم عا للتجاوزات ام افية لقواعد التباري ال زيه والت افس
الشريف.
ولتحقيق هذ اأهداف تعمل الدولة وا ماعات احلية واهياكل الرياضية وامؤسسات العمومية وا اصة وام ظمات
الوط ية وا معيات ،كل ي اله ،على الوقاية من أعمال الع ف والشغب والتعصب ي اجال الرياضي
ومكافحتها ،وتتخذ التدابر الازمة ي الغرض.
الفصل  :2يقصد على مع هذا القانون بـ:
الهياكل الرياضية :اهياكل ا اضعة أحكام القانون اأساسي امتعلق باهياكل الرياضية ا اري به العمل.المنشأة الرياضية  :كل فضاء مهيأ من قبل الدولة أو ا ماعات احلية أو هياكل عمومية أخرى أو من قبلا واص احتضان وت ظيم مباريات وتظاهرات رياضية ضرها ا مهور الرياضي ي أماكن صصة له داخل
ام شأة.
الشغب :ااستعمال غر امشروع للقوة بغرض ااعتداء على اأشخاص أو اممتلكات وإ اق الضرر هم أوإحداث اهرج أو التشويش غر امعتاد وغر امألوف باستعمال وسائل ومواد غر مرخص فيها للتشجيع ي جر ع ها
اإخال بال ظام العام داخل ام شأة الرياضية أو ي يطها أو خارجها م اسبة ت ظيم مباراة أو تظاهرة رياضية.
 التعصب :اهر ميوات مبالغ فيها وتطرف ي الرأي لصاح هيكل رياضي أو اعب معن مكن أن ي تج ع هاعتداء مادي أو امادي ا رياضي أو هيكل رياضي أو سلطة عمومية أو الذوات ا اصة.
 اكتساح الميدان :ااقتحام امتعمد ميدان اللعب قبل امباراة أو خاها أو إثر هايتها. المسير الرياضي :كل شخص له الصفة الرمية باهيئة امديرة أو الت فيذية للهيكل الرياضي ما ي ذلكاأحباء وبقية اللجان التابعة له واحدثة طبقا ل ظامه اأساسي نافذ امفعول..
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 الرياضي:كل شخص مارس نشاطا رياضيا ت افسيا على امستوى الوط أو الدو ي إطار ا امعات وا معياتالرياضية ا اضعة للتشريع ام ظم للهياكل الرياضية ،وكذلك كل شخص يشارك ي أنشطة رياضية أو تظاهرات
فردية أو ماعية مرخص فيها ضع مارستها للتشريع والراتيب ا اري ها العمل.
 -المؤطر الرياضي :كل شخص مارس إحدى الوظائف التالية صلب اهيكل الرياضي.

 امدرب أو مساعديه، -امعد البدي،

-

اإطار الطي وشبه الطي،
رئيس الفرع،
مرافق الفريق،
اإطار اإداري.

 مؤطرو الجمهور الرياضي :اأشخاص الطبيعيون امكلفون من قبل اهياكل الرياضية أو امؤسسات ا اصة امشارإليها بالفصل  12من هذا القانون باستقبال ا مهور الرياضي وتوجيهه للجلوس باأماكن امخصصة هم بامدارج
ومايتهم داخل ام شآت الرياضية.

 الرسمي :كل شخص له صفة حكم أو حكم مساعد أو مراقب مباراة أو كل شخص مكلف مهمة رمية يإطار امباراة أو التظاهرة الرياضية من قبل جامعة أو رابطة رياضية.

 الميثاق الرياضي :ملة امبادئ اأساسية امكرسة باأنظمة اأساسية ولوائح اهياكل الرياضية والي يرتكز عليهاال شاط الرياضي على الصعيدين الوط والدو والواجب احرامها والتقيد ها من قبل هذ اهياكل وم ظوريهم من
اأشخاص الطبيعين أو الذوات امع وية.

الباب الثاني:
في الوقاية من أعمال العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي
الفصل  :3تتخذ الدولة وا ماعات احلية واهياكل الرياضية وامؤسسات العمومية وا اصة وام ظمات الوط ية
وا معيات كل ي ال اختصاصه ميع التدابر الوقائية لـ:
نشر القيم السامية للرياضة والثقافة اأومبية واميثاق الرياضي داخل الفضاءات الرياضية وغرها من الفضاءاتامعدة استقبال العموم عر كافة الوسائط امتاحة.
ت ظيم دورات تكوي ية وبرامج للتوعية والتحسيس ب بذ الع ف والشغب والتعصب ي اجال الرياضي مؤسساتالربية والتعليم وبقية مؤسسات الت شئة ااجتماعية.
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وتعرف بالرياضة كوسيلة لتعزيز الصحة
تركيز برامج اتصالية ت بذ الع ف والشغب والتعصب بكل أشكاله ّوالت مية والسلم.
تتظافر جهود الدولة وا ماعات احلية واهياكل الرياضية وامؤسسات العمومية وا اصة وام ظمات الوط ية
وا معيات عر كافة السبل التعاقدية والت سيقية لتحمل هذ امسؤولية الوط ية و سيمها.
الفصل  :4تتخذ الدولة وا ماعات احلية واهياكل الرياضية ي ال مكافحة الع ف والشغب والتعصب داخل
الفضاءات الرياضية وخارجها ميع اإجراءات الوقائية لضمان صلوحية ام شآت الرياضية والفضاءات احيطة ها
وامسالك امؤدية ها وتأمن الظروف الازمة لأمن والسامة وحسن تأطر ا ماهر الرياضية.
الفصل  :5ب على باعثي ام شآت الرياضية الي ي طور اإجاز أو الر ة ،تركيز نظام دائم للمراقبة بالكامرا
داخل هذ ام شآت والفضاءات احيطة ها ،مع مراعاة التشريع ا اري به العمل امتعلق ماية امعطيات
الشخصية.
ب على باعثي ام شآت الرياضية الي ي طور اإجاز أو الر ة تركيز نظام امراقبة اإلكرونية للتذاكر واأبواب
اإلكرونية قبل دخوها طور ااستغال.
ب على امتصرفن ي ام شآت الرياضية الي ي طور ااستغال وا تتوفر ها أنظمة للمراقبة بالكامرا تركيز هذ
اأنظمة واستغاها بصفة دائمة.
ب أن تستجيب هذ ام شآت الرياضية للمواصفات العامية من ال احية الوظيفية والسامة وال فاذ وا ماية
وأن تكون اطة بطرقات تؤمن سيولة امرور للدخول وا روج والتعامل مع حاات الشغب والطوارئ بال جاعة
الازمة.
وتضبط شروط اأمن والسامة الضرورية استغال ام شآت الرياضية واآجال احددة لركيز أنظمة امراقبة
مقتضى أمر حكومي.
الفصل :6مع مراعاة أحكام الفصل  14من هذا القانون تتخذ السلط العمومية امركزية وا هوية واحلية الراجعة
بال ظر لوزارة الداخلية ،والوزارة امكلفة بالشؤون احلية والوزارة امكلفة بالرياضة،كل ي ال اختصاصه ،كافة
اإجراءات والتدابر الوقائية وااحتياطية ذات الصبغة ااستعجالية فظ ال ظام العام و ب حدوث أعمال
ع ف وشغب هدد سامة اأشخاص و اممتلكات.
الفصل  :7مكن لوزير الداخلية أو الوا ي حالة حدوث أعمال خطرة أو توقع أعمال أو هديدات مس من
اأمن العام ا اذ التدابر الفورية والقرارات الازمة كل ي ال اختصاصه.
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الفصل  :8دث على مستوى كل واية ة جهوية لت ظيم وتأمن التظاهرات الرياضية تلتئم بصفة دورية و
م اسبة كل مباراة أو تظاهرة رياضية.
يرأس هذ اللج ة وا ا هة.
تتخذ اللج ة ا هوية كافة القرارات الضرورية لت ظيم امسابقة أو التظاهرة امع ية است ادا إ قرارات اللج ة العليا
ام صوص عليها بالفصل  14من هذا القانون.
الفصل  :9تعمل الدولة على تشجيع التعاون بن اهياكل امع ية بالشأن الرياضي وط يا ودوليا وام ظمات
ومكونات اجتمع امدي وتوحيد جهودها هدف رصد و ليل أعمال الع ف والشغب والتعصب ي اجال الرياضي
واقراح ا لول واآليات والرامج الكفيلة بالقضاء عليها أو ا ّد م ها.
كما تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدو ي هذا اجال وذلك بربط عاقات وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع
البلدان الي تص ّدت لظاهرة الع ف والشغب والتعصب ي اجال الرياضي.
الفصل10

:

ب على اهياكل الرياضية أن تتخذ كافة التدابر الازمة للوقاية من أعمال الع ف والشغب

والتعصب ومكافحتها وتكريس مبدأ ال زاهة الرياضية طبقا للصاحيات امخولة ها ي تسير امرفق العام الرياضي
وت ظيم التظاهرات الرياضية الراجعة ها بال ظر والي ا تتعارض مع صاحيات اهياكل وامؤسسات العمومية
وام ظمات الوط ية وا معيات ي هذا اجال.
الفصل : 11تتو اهياكل الرياضية ضبط وت فيذ برامج لتوعية م ظوريها وم خرطيها وا مهور الرياضي بأمية
احرام اميثاق الرياضي وإطاعهم على كافة اأحكام التشريعية والرتيبية ذات العاقة مكافحة أعمال الع ف
والشغب والتعصب ي اجال الرياضي.
وتؤخذ هذ الرامج بعن ااعتبار ع د ال ظر ي مطالب إس اد التمويل العمومي للهياكل الرياضية.
الفصل  :12مكن للهياكل الرياضية ي إطار مارسة صاحياها امتعلقة بت ظيم وتسير التظاهرات الرياضية
التعاقد مع مؤسسات خاصة متخصصة ي هذا اجال مرخص ها من قبل السلط العمومية ،إس ادها مهمة
ت ظيم التظاهرات وتأطر ا ماهر ت إشرافها امباشر مع مراعاة صاحيات السلط العمومية ذات ال ظر.
وتضبط شروط وإجراءات الرخيص هذ امؤسسات ا اصة مقتضى أمر حكومي.
الفصل  :13ب على اهياكل الرياضية إشعار ال يابة العمومية امختصة ترابيا مجرد بلوغ العلم إليها بأي وسيلة
كانت من شأها أن ترك أثرا كتابيا بارتكاب أحد الرمين أو امسرين أو امؤطرين أو الرياضين إحدى ا رائم
ام صوص عليها هذا القانون.
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الباب الثالث:
في التدابير واإجراءات التحفظية والتنظيمية
الفصل  :14دث بالوزارة امكلفة بالرياضة ة عليا لت ظيم التظاهرات الرياضية وتأمي ها تتو ال ظر ي كافة
امسائل امتعلقة بأمن ام شآت الرياضية وت ظيم التظاهرات الرياضية وم ها خاصة:
وضع ا طط والرامج وامعاير واإجراءات الازمة لتأمن سامة ام شآت الرياضية وأمن التظاهرات الرياضية.الت سيق مع تلف السلط العمومية واللجان ا هوية للت ظيم واهياكل الرياضية وبقية ا معيات وام ظمات يخصوص ضبط التدابر الازمة ل بذ الع ف والشغب والتعصب ي اجال الرياضي.
وضع قواعد ت ظيم عمل اإعامين والصحفين بام شآت الرياضية لضمان سامتهم وأم هم،ا اذ القرارات امتعلقة بتحديد طاقة استيعاب ام شآت الرياضية وتوزيعها بن الفرق امت افسة،ا اذ القرارات ا اصة بإجراء امسابقات الرياضية دون حضور ا مهور أو ضورهم بأعداد معي ة حسبخصوصيات ام شآت الرياضية أو بتحديد س هم ،أو تأجيل امسابقات والتظـاهرات وط يا أو جهـويا أو لـيا أو
إيقاف ال شاط الرياضي مدة ددة.
اقراح القرارات والتدابر ام صوص عليها بالفصلن  6و 29من هذا القانون وخاصة ي ما يتعلق رمانأشخاص من دخول اماعب.
إعداد تقرير س وي حول ظروف سر وتأمن امباريات الرياضية يرفع إ رئيس ا كومة.وتكون قرارات اللج ة ملزمة لكافة اهياكل الرياضية.
وتتو مصاح الوزارة امكلفة بالرياضة كتابة اللج ة.
وتضبط تركيبتها وطرق سر أعماها مقتضى أمر حكومي.
الفصل  :15تت ظم ي شكل معيات ان أحباء ا معيات الرياضية ا اضعة ي تكوي ها وأعماها للتشريع
ا اري به العمل امتعلق با معيات.
وتضبط هذ ا معيات أنظمتها وفقا ل ظام أساسي موذجي مصادق عليه من قبل الوزير امكلف بالرياضة ،وت ص
أنظمتها اأساسية وجوبا على ديد مسؤوليات وواجبات هذ ا معيات ا ا امعات وا معيات الرياضية
و ا السلط العمومية امتدخلة ي الشأن الرياضي.
ومكن هذ ا معيات مارسة نشاطها على الصعيد الوط أو ا هوي أو احلي.
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الفصل  :16مكن للوا م ع أي شخص من دخول ام شآت الرياضية امتواجدة مرجع نظر الراي أث اء إجراء
امباريات والتظاهرات الرياضية إذا كان تواجد يشكل هديدا خطرا لل ظام العام.
ومكن لوزير الداخلية ل فس اأسباب امبي ة بالفقرة اأو من هذا الفصل م ع أي شخص من دخول ام شآت
الرياضية امتواجدة داخل كامل تراب ا مهورية.
يكون قرار ام ع معلا ويتم فيه ديد التظاهرات الرياضية امع ية بقرار ام ع على أن ا تتجاوز مدته ي أقصى
ا اات الثاثة أشهر ،مكن التمديد فيها ع د ااقتضاء.
ويتم تبليغ القرار إ الشخص امع ي أجل أقصا ثاثة أيام من تاريخ صدور مقتضى مكتوب مضمون
الوصول أو بأي وسيلة ترك أثرا كتابيا.
وتكون هذ القرارات معللة وقابلة للطعن باإلغاء أمام القضاء اإداري.
الفصل  :17تتو وزارة الداخلية بالت سيق مع كافة اهياكل العمومية امع ية إعداد قاعدة بيانات تتضمن أماء
اأشخاص الصادرة قهم أحكام قضائية أو قرارات إدارية م ع دخول ام شآت الرياضية مع مراعاة التشريع
ا اري به العمل امتعلق ماية امعطيات الشخصية.
يتم ديد صيغ وإجراءات إحداث قاعدة البيانات امشار إليها بالفقرة اأو من هذا الفصل مقتضى أمر
حكومي.

الباب الرابع:
في الجرائم والعقوبات المتصلة بالعنف والشغب والتعصب داخل المنشآت الرياضية وخارجها
الفصل  :18يتعرض كل من تسبب ي وقوع أحداث ع ف وشغب وتعصب م اسبة ت ظيم مباريات أو تظاهرات
رياضية داخل ام شأة الرياضية مختلف أنواعها أو ي يطها أو بشبابيك بيع التذاكر أو بالطرقات وامسالك
امؤدية ها ما ي ذلك الطرقات وامسالك خارج حدود الواية الي تتواجد ها ام شأة الرياضية أو محطات ال قل
العمومي أو وسائل ال قل العمومي وا اص وذلك قبل يوم امباراة أو يوم امباراة أو خال امباراة أو بعدها إ
العقوبات الواردة هذا القانون.
وتراعى ي ذلك أحكام لة ماية الطفل.
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القسم اأول:
في ااعتداء المادي على اأشخاص والممتلكات
الفصل  :19يعاقب بالسجن على مع الفصل  319من اجلة ا زائية مدة عام و طية قدرها مس مائة دي ار
كل من يتعمد ااعتداء بالع ف على من له صفة الرمي أو كل من خول له القانون التواجد بفضاءات اللعب
داخل ام شأة الرياضية أو ي يطها أو امتصرف ي ام شأة أث اء أو م اسبة قيامه مهمة رمية م اسبة امباراة أو
التظاهرة الرياضية.
يعاقب بالسجن مدة ثاثة أعوام و طية قدرها ألف دي ار كل من ارتكب أعمال ع ف على مع الفصل 218

من اجلة ا زائية.
احاولة موجبة للعقاب.
يعاقب مرتكبو اأفعال ام صوص عليها بالفقرة اأو والثانية من الفصل  219من اجلة ا زائية بالعقوبات امقررة
بالفقرتن امذكورتن.
الفصل  :20يعاقب على مع الفصل  319من اجلة ا زائية بالسجن ستة أشهر و طية قدرها مس مائة
دي ار كل من يتعمد ااعتداء بالع ف على من يتواجد داخل ام شأة الرياضية أو ي يطها.
ويعاقب على مع الفصل  218من اجلة ا زائية بالسجن مدة عامن و طية قدرها ألفا دي ار دون أن م ع
ذلك من تطبيق ظروف التشديد ام صوص عليها بالفصل  219من اجلة ا زائية.
الفصل : 21يعاقب على مع الفصل  127من اجلة ا زائية بالسجن مدة عام و طية قدرها اث ان وسبعون
دي ارا كل من يعتدي بالضرب ا فيف وفقا أحكام الفصل  319من اجلة امذكورة على صحفي حال أو
م اسبة مباشرته لعمله بام شأة الرياضية أو محيطها.
ويكون العقاب بالسجن مدة مسة أعوام و طية قدرها مائتان وأربعون دي ارا إذا كان الع ف من ال وع امقرر
بالفصل  218من اجلة امذكورة .وي هذ الصورة وإذا كان ه اك سابقيّة قصد ي ارتكاب الع ف أو تسبب عن

الضرب جروح أو مرض فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام و طية قدرها أربعمائة ومانون دي ار دون أن

م ع ذلك من تطبيق العقوبات امقررة بالفصل  219من اجلة امذكورة ع د ااقتضاء.
الفصل  :22يعاقب بالسجن مدة ثاث س وات و طية قدرها ثاثة آاف دي ار كل من يعمد أث اء إجراء
امباريات الرياضية أو م اسبتها إ اإضرار باممتلكات العامة أو ا اصة أو معدات و هيزات ام شأة الرياضية.

القسم الثاني:
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في ااعتداء الامادي على اأشخاص والذوات المعنوية
الفصل  :23يعاقب طية من ألف إ ألفي دي ار كل من يهضم جانب أي عضو من طاقم التحكيم بالقول أو
اإشارة أو التهديد أث اء أو م اسبة أدائه مهامه التحكيمية.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و طية من ألف إ ألفي دي ار كل من ي سب إ عضو من طاقم التحكيم
بالقول لدى العموم وذلك عر تلف وسائل ااتصال امادية والامادية أمورا غر صحيحة ي عاقة بأدائه مهامه
التحكيمية دون أن يد ما يثبت صحة ذلك.
الفصل  :24يعاقب على مع الفصل  125من اجلة ا زائية بالسجن مدة عام و طية قدرها مائة وعشرون
دي ار كل من أهان صحفي أو تعدى عليه بالقول أو اإشارة أو التهديد حال أو م اسبة مباشرته لعمله بام شأة
الرياضية أو محيطها.
الفصل  :25يعاقب مدة ستة أشهر و طية من ألف إ ألفي دي ار كل شخص يردد داخل الفضاءات الرياضية
أو خارجها قبل امباريات أو خاها أو بعدها الشعارات ام افية لأخاق ا ميدة أو عبارات الشتم أو الثلب ضد
السلط العمومية أو اهياكل الرياضية.
الفصل  :26يعاقب بالسجن من عام إ ثاثة أعوام و طية من ألف إ ألفي دي ار كل من يدعو م اسبة
ت ظيم مباراة رياضية وبكافة اأشكال والطرق وعر كافة الوسائط امادية أو الامادية إ التباغض وترديد أو نشر
عبارات أو شعارات قائمة على التعصب مختلف أنواعه أو إ التحريض على الع ف وأعمال الشغب.

القسم الثالث:
في اإخال باإجراءات التنظيمية للتظاهرات الرياضية
الفصل  :27يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و طية قدرها مس مائة دي ار كل من يقوم أث اء أو م اسبة
امقابات والتظاهرات الرياضية مسك أو إدخال أو إلقاء األعاب ال ارية أو الشماريخ داخل ام شأة الرياضية.
يعاقب بالسجن مدة عام و طية قدرها ألف دي ار كل من يقوم أث اء أو م اسبة امقابات والتظاهرات الرياضية
مسك أو إدخال أو إلقاء امواد الصلبة أو ا طرة أو أي مواد أخرى مضرة مهما كانت طبيعتها داخل ام شأة
الرياضية.
واحاولة موجبة للعقاب.
وتسلط العقوبتان ام صوص عليها أعا على كل من يساعد على القيام باأفعال امذكورة بالفقرتن اأو والثانية
من هذا الفصل.
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الفصل  :28يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و طية قدرها مس مائة دي ار كل من يعمد إ إدخال مشروبات
كحولية إ ام شأة الرياضية أث اء إجراء امقابات والتظاهرات الرياضية أو م اسبتها.
واحاولة موجبة للعقاب.
وت طبق العقوبات ام صوص عليها بالقانون عدد  52لس ة  1992امؤرخ ي  18ماي  1992امتعلق
بامخدرات ،كما م ت قيحه بالقانون عدد  39لس ة  2017امؤرخ ي  8ماي  2017على كل من يعمد إ
إدخال أو استهاك أو ترويج مادة درة بام شأة الرياضة أو وارها أث اء إجراء امقابات والتظاهرات الرياضية أو
م اسبتها.
الفصل  :29يعاقب بالسجن مدة ثاثة أشهر و طية قدرها مس مائة دي ار كل من يكتسح ميدان اللعب.
واحاولة موجبة للعقاب.
الفصل  :30يعاقب بالسجن مدة تراوح بن ستة أشهر وعام سج ا و طية قدرها ثاثة آاف دي ار كل من
يتعمد تداول تذاكر الدخول إ ام شآت الرياضية بكافة أص افها خارج امسالك امرخص فيها واحددة مسبقا
من قبل السلط العمومية وبيعها بأكثر أو أقل من أماها احددة من قبل ا هة امسؤولة على ت ظيم امباراة أو
التظاهرة الرياضية.
وتسلط نفس العقوبة على كل من يتعمد دخول م شأة رياضية م اسبة مباراة أو تظاهرة رياضية باستعمال القوة أو
ا يلة أو التدليس.
واحاولة موجبة للعقاب.

القسم الرابع:
في العقوبات التكميلية وتشديد العقوبات اأصلية
الفصل  :31مكن للمحكمة أن تقضي رمان اأشخاص امرتكبن للجرائم ام صوص عليها بالفصول 19و20
و 21و 22من هذا القانون من دخول اماعب مدة تراوح بن عام و 5أعوام.
يتعن على امع باأمر التواجد به أث اء توقيت إجراء امباراة.
ومكن للمحكمة ديد امكان الذي ّ

وكل من الف أحكام الفقرة اأو من هذا الفصل يعاقب بالسجن مدة ثاثة أشهر و طية قدرها مس مائة
دي ار.
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الفصل  :32يسري مبدأ تشديد العقوبات على تلك ام صوص عليها بالفصول  19و 20و 21و 22والفقرة
الثانية من الفصل  23والفصل  28من هذا القانون إذا كان مرتكبها ي حالة سكر واضح أو ت تأثر مادة
درة مدرجة با دول "ب" ام صوص عليه بالتشريع ا اري به العمل امتعلق بامخدرات.
الفصل  :33يسري مبدأ تشديد العقوبات على تلك ام صوص عليها بالفصول  26و27و 28و 29و 30إذا
كان مرتكبها رياضيا أو مسرا أو مؤطرا باهياكل الرياضية أو تابعا هة رمية أو سلطة عمومية ذات عاقة بت ظيم
التظاهرات الرياضية داخل ام شآت الرياضية أو ي يطها أو امسالك امؤدية ها.

الباب الخامس:
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل  :34تلغى المطة عدد  3من الفصل  15مكرر من المجلة الجزائية وتعوض بما يلي:
 -الجرائم الرياضية:

 مسك أو إدخال أ وإلقاء األعاب ال ارية أو الشماريخ أو امواد الصلبة وا طرة م اسبة التظاهرات الرياضية. إدخال امشروبات الكحولية إ ام شآت الرياضية. ترديد الشعارات ام افية لأخاق ا ميدة أو عبارات الثلب والشتم ضد السلط العمومية أو الشعارات اليمس من وحدة الراب الوط والتمييز بن ا هات وأقاليمها والتحريض على الع ف والشتم عر كافة
الوسائط امادية والامادية واإلكرونية.
 اكتساح ميدان اللعب.الفصل  :35تلتزم ا معيات الرياضية الي ت شط ي نطاق مسابقات رياضية رفة بتطبيق أحكام الفصل  15من
هذا القانون ي أجل أقصا س ة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
كما تلتزم بقية ا معيات بتطبيق أحكام هذا الفصل ي أجل أقصا س تن من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وبانقضاء هذ اآجال تتو اللج ة العليا لت ظيم التظاهرات الرياضية وتأمي ها ا اذ التدابر الضرورية ما ي ذلك
ت ظيم امباريات دون حضور ا مهور.
الفصل  :36ا ت طبق أحكام الفصل  53من اجلة ا زائية على مرتكي اأفعال امشار إليها بالفصول 19
و 20و 21و 22والفقرة الثانية من الفصل  23والفصول  26و 27و 28و 29و 30من هذا القانون.
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الفصل  :37تلغى ميع اأحكام امخالفة هذا القانون وخاصة الفصول من  49إ  54من القانون عدد 104
لس ة  1994امؤرخ ي  3أوت  1994امتعلق بت ظيم وتطوير الربية البدنية واأنشطة الرياضية.
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