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اتتنظيم مظاهرات ومسري

 م٢٠٠٣لسنة ) ٢٩(                قانون رقم 
 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات

 -:باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية -
  مجلس النوابوبعد موافقة -

 :أصدرنا القانون اآلتي نصه
 الفصل األول

 التسمية والتعاريف
 ).تنظيم المظاهرات والمسيرات( يسمى هذا القانون قانون )١(مادة
 يكون لأللفاظ  والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها            )٢(مادة

 -:ما لم يقتض سياق النص معنى آخر
  اليمنيةالجمهورية: الجمهورية
 .وزارة الداخلية: الوزارة
 .وزير الداخلية: الوزير 

إدارات األمن في أمانـة العاصـمة أو المحافظـات أو           : الجهة المختصة 
 .المديريات

هي تجمع أو سير عدد من االشخاص بطريقـة         : المظاهرات أو المسيرات  
سلمية في مكان أو طريق عام او بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي او              

 .الحتجاج او المطالبة بتنفيذ مطالب معينةا
 .هي الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة او مسيرة  :الجهة الداعية

اللجنة المنظمة للمظاهرة او المسيرة وتتكون من رئيس وعدد من          : اللجنـة
 .األعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة او المسيرة

 الفصل الثاني
 تنظيم المظاهرات والمسيرات

 للمواطنين في عموم الجمهوريـة ولألحـزاب السياسـية والمنظمـات            )٣(دةما
الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات  والمسيرات السلمية         

 .بما ال يتعارض مع الدستور واحكام هذا القانون والقوانين النافذة
 تقـوم  يجب على كل من اراد تنظيم مظاهرة او مسيرة تشكيل لجنـة   .  أ )٤(مادة

بتقديم بالغ إلى الجهة المختصة قبل وقت ال يقل عن ثالثة ايام من تاريخ              
بدء المظاهرة او المسيرة على أن يكون البالغ مكتوبا ومحددا فيه تـاريخ             
وتوقيت بدء المظاهرة او المسيرة ومكان تجمعها وانطالقها وخط سـيرها           

 سـترفع خاللهـا،     وانهائها وذكر اهدافها واسبابها وارفاق الشعارات التي      
على سبيل اإلحاطة والعلم وان يكون البالغ موقعـا عليـه مـن اللجنـة               
وموضحا فيها اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة          
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ان تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا او منظمة جماهيريـة او نقابـة             
 للحـزب او    مهنية فيجب ان يكون البالغ موقعا عليه من الممثل القـانوني          

المنظمة او النقابة وممهورا بختمها باالضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة،          
 .وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البالغ المقدم إليها

على الجهة المختصة عند تقديم البالغ اعطاء استالم مكتوب يحدد فيه           . ب
م الجهـة   تاريخ وساعة استالمه واسم الشخص المسـتلم وتوقيعـه وخـت          

 .المختصة
العتبارات امنية بحته وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع         .  أ )٥(مادة

الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة او المسـيرة او نقطـة تجمعهـا              
وانطالقها وخط سيرها وانتهائها بما ال يزيد عن اربع وعشـرين سـاعة،             

ديل جاز لها خالل اربع وعشرين      فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التع      
ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظـره  بصـفة             
االستعجال والبت فيه خالل اثنين وسبعين ساعة ، ويعتبر قرارهـا باتـا             

 .ونهائيا
إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خالل الفتـرة             . ب

لقيام بالمظاهرة او المسيرة بموجـب الـبالغ        المحددة يحق للجهة الداعية ا    
 .الــذي تــم تقديمــه للجهــة المختصــة وفقــا الحكــام هــذا القــانون

 على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهد للحيلولة دون االخالل           )٦(مادة
بالسلوك السلمي للمظاهرة او المسيرة والتعاون مع الجهة االمنية في منـع            

 .أي أخالل باألمن والنظام
 على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهد للحيلولة دون حدوث أي            )٧(ادةم

خروقات تحدث اثناء المسيرة او المظاهرة ، وتعتبر المسئولية فردية لمن           
 .قام بمباشرة تلك الخروقات

 الفصل الثالث
 واجبات وصالحيات الجهة المختصة

المسيرة فـي حـدود      على الجهة المختصة  توفير الحماية للمظاهرة او          )٨(مادة
القوانين النافذة وحفظ األمن والنظام وحماية الممتلكات العامـة والخاصـة           

 .وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها
 -: للجهة المختصة فض المظاهرة  او المسيرة في األحوال اآلتية)٩(مادة

قيام أـ إذا وقعت  أعمال تعد من الجرائم او من شأنها إعاقة السلطة عن ال              
 .بواجبها 

من هذا ) ٤(ب ـ عند القيام بتنظيم مظاهرة او مسيرة خالفا ألحكام المادة  
 .القانون او الخروج عن الهدف المحدد لها

 ج ـ إذا ألقيت في المظاهرة او المسيرة خطب او هتافات تدعو إلى الفتنة
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 .د ـ  إذا وقعت أعمال شغب او اضطراب شديد
 الفصل الرابع
 العقوبـــات

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهرين او بغرامـة ال تزيـد عـن                )١٠(ادةم
خمسين الف ريال كل من دعى او نظم مظاهرة او مسيرة خالفا الحكـام              

 .هذا القانون
 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة ال تزيـد               )١١(مادة

ة خالفـا   على خمسة الف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة او مسـير           
 .الحكام هذا القانون ولم يستجب ألوامر رجال الشرطة بالتفريق

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد  عن شهرين او بغرامة               )١٢(مادة
ال تزيد على عشرين الف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة او مسيرة             
 وهو يعلم بأن الغرض من قيامها ارتكاب جريمة ما او بلـغ بـذلك اثنـاء     

 .وجوده في المظاهرة او المسيرة ولم يغادرها
 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالثـة اشـهر او                )١٣(مادة

بغرامة ال تقل عن عشرين الف ريال وال تزيد على خمسين الف ريال كل              
 -:من
 اشترك في مظاهرة او مسيرة وكان حامال لسالح ناري او متفجـرات             -أ  

 .اد مشتعلة او أي مادة من المواد السامة القاتلةاو مفرقعات او مو
 اشترك في مظاهرة او مسيرة وكان حامال ألي آلة مـن شـأنها ان               -ب  

تؤدي إلى الموت أو االصابة بأضرار جسـمانية إذا اسـتخدمت بصـفتها             
 .سالحا اثناء المظاهرة او المسيرة

 تزيـد علـى      يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن اربع وعشرين ساعة وال          )١٤(مادة
سبعة أيام او بغرامة ال تقل عن الف ريال وال تزيد على ألفي ريال عـن                

 .من هذا القانون) ١٣،١٢،١١،١٠(كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد 
 ال تخل العقوبات المنصوص عليها في القانون بأي عقوبات أخرى اشد            )١٥(مادة

 .منصوص عليها في القوانين االخرى النافذة
 امسالفصل الخ
 احكام ختاميـة

  يحظر حظرا مطلقا االعداد او القيام بمظاهرة او مسـيرة تسـتهدف              )١٦(مادة
 .المساس بالنظام الجمهوري او بسالمة الوطن ووحدة أراضيه

 يحظر على المشتركين في المظاهرة او المسيرة حمل األسلحة النارية           )١٧(مادة
 .او المواد السامة القاتلةاو المتفجرات او المفرقعات او المواد المشتعلة 

 إذا  كان الغرض المقصود من المظاهرة او المسيرة  ارتكاب جريمـة    )١٨(مادة
او االضرار بالممتلكات العامة  او الخاصة  خالفا لما ورد في البالغ فأن              
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جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسـئولون جنائيـا ومـدنيا            
 .بصفتهم شركاء

هذا القانون على االعتصامات والتجمعـات المطلبيـة         ال تسري احكام     )١٩(مادة
شريطة ان ال يتحول هذا االعتصام او التجمع المطلبي إلـى مظـاهرة او              

 .مسيرة
 تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس           )٢٠(مادة

 .الوزراء بناء على عرض الوزير
 .احكام هذا القانون يلغى كل حكم او نص يتعارض مع )٢١(مادة
 . يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)٢٢(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٤/محرم /١٠بتاريخ 
 مـ٢٠٠٣/مارس/١٣ الموافق

 علي عبد اهللا صالح     
 رئيس الجمهورية     
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