
 م9002( لسنة 92قــرار جمهوري بقانون رقم )
 بشــأن تنظيم مظاهرات و مسيرات

 
 -باسـ الشعب:

 -رئيس الجميورية:
 بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنية. -
 وبعد موافقة مجمس النواب -

 أصدرنا القانوف اآلتي نصو:

 الفصل األول: التسمية والتعاريف
 (: يسمى ىذا القانوف قانوف )تنظيـ المظاىرات والمسيرات( .1المػػادة)
(: يكوف لاللفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني الموضحة قريف كؿ منيا ما لـ يقتض سياؽ النص معنى 2المػػادة)
  -آخر: 

 الجميورية: الجميورية اليمنية
 الوزارة: وزارة الداخمية . 

 ة . الوزير : وزير الداخمي
 الجية المختصة: ادارات االمف في امانة العاصمة او المحافظات او المديريات . 

المظاىرات او المسيرات: ىي تجمع او سير عدد مف االشخاص بطريقة سممية في مكاف او طريؽ عاـ او 
 بالقرب منيما بقصد التعبير عف راي او االحتجاج او المطالبة بتنفيذ مطالب معينة . 

 اعية: ىي الجية التي تدعو لتنظيـ مظاىرة او مسيرة . الجية الد
المجنػة: المجنة المنظمة لممظاىرة او المسيرة وتتكوف مف رئيس وعدد مف االعضاء يتولوف ادارة وتنظيـ المظاىرة 

 او المسيرة .

 الفصل الثاني: تنظيم المظاهرات والمسيرات
زاب السياسية والمنظمات الجماىيرية والنقابات المينية حرية (: لممواطنيف في عمـو الجميورية ولالح3المػػادة)

 تنظيـ المظاىرات والمسيرات السممية بما ال يتعارض مع الدستور واحكاـ ىذا القانوف والقوانيف النافذة .
(: ا . يجب عمى كؿ مف اراد تنظيـ مظاىرة او مسيرة تشكيؿ لجنة تقـو بتقديـ بالغ الى الجية 4المػػادة)
صة قبؿ وقت ال يقؿ عف ثالثة اياـ مف تاريخ بدء المظاىرة او المسيرة عمى اف يكوف البالغ مكتوبا ومحددا المخت

فيو تاريخ وتوقيت بدء المظاىرة او المسيرة ومكاف تجمعيا وانطالقيا وخط سيرىا وانيائيا وذكر اىدافيا واسبابيا 
العمـ واف يكوف البالغ موقعا عميو مف المجنة وارفاؽ الشعارات التي سترفع خالليا، عمى سبيؿ االحاطة و 

وموضحا فييا اسماء رئيس واعضاء المجنة ومينيـ وعناوينيـ، وفي حالة اف تكوف الجية الداعية حزبا سياسيا او 
منظمة جماىيرية او نقابة مينية فيجب اف يكوف البالغ موقعا عميو مف الممثؿ القانوني لمحزب او المنظمة او 

ورا بختميا باالضافة الى اسماء وتوقيعات المجنة، ولمجية المختصة التحقؽ مف صحة ما جاء في النقابة وممي



 البالغ المقدـ الييا . 
ب . عمى الجية المختصة عند تقديـ البالغ اعطاء استالـ مكتوب يحدد فيو تاريخ وساعة استالمو واسـ 

 الشخص المستمـ وتوقيعو وختـ الجية المختصة .
ا . العتبارات امنية بحتو ولمضرورة يجوز لمجية المختصة بالتنسيؽ مع الجية الداعية تعديؿ موعد  (:5المػػادة)

بدء المظاىرة او المسيرة او نقطة تجمعيا وانطالقيا وخط سيرىا وانتيائيا بما ال يزيد عف اربع وعشريف ساعة، 
عشريف ساعة تقديـ طعف الى المحكمة فاذا لـ تقتنع الجية الداعية بمبررات التعديؿ جاز ليا خالؿ اربع و 

المختصة، وعمى المحكمة نظره بصفة االستعجاؿ والبت فيو خالؿ اثنيف وسبعيف ساعة ، ويعتبر قرارىا باتا 
 ونيائيا . 

ب . اذا لـ تبت المحكمة في الطعف المقدـ مف الجية الداعية خالؿ الفترة المحددة يحؽ لمجية الداعية القياـ 
 مسيرة بموجب البالغ الذي تـ تقديمو لمجية المختصة وفقا الحكاـ ىذا القانوف .بالمظاىرة او ال

(: عمى الجية الداعية والمجنة بذؿ اقصى جيد لمحيمولة دوف االخالؿ بالسموؾ السممي لممظاىرة او 6المػػادة)
 المسيرة والتعاوف مع الجية االمنية في منع اي اخالؿ باالمف والنظاـ .

ى اعضاء المجنة متضامنيف بذؿ اقصى جيد لمحيمولة دوف حدوث اي خروقات تحدث اثناء (: عم7المػػادة)
 المسيرة او المظاىرة ، وتعتبر المسئولية فردية لمف قاـ بمباشرة تمؾ الخروقات .

 الفصل الثالث: واجبات وصالحيات الجهة المختصة
لمسيرة في حدود القوانيف النافذة وحفظ االمف (: عمى الجية المختصة توفير الحماية لممظاىرة او ا8المػػادة)

 والنظاـ وحماية الممتمكات العامة والخاصة وتقديـ المساعدات مف طبية وانسانية وغيرىا .
  -(: لمجية المختصة فض المظاىرة او المسيرة في االحواؿ اآلتية: 9المػػادة)

 عف القياـ بواجبيا . أػ اذا وقعت اعماؿ تعد مف الجرائـ او مف شانيا اعاقة السمطة 
( مف ىذا القانوف او الخروج عف اليدؼ المحدد 4ب ػ عند القياـ بتنظيـ مظاىرة او مسيرة خالفا الحكاـ المادة )

 ليا . 
 ج ػ اذا القيت في المظاىرة او المسيرة خطب او ىتافات تدعو الى الفتنة

 د ػ اذا وقعت اعماؿ شغب او اضطراب شديد .

 عقوباتالفصل الرابع: ال
(: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى شيريف او بغرامة ال تزيد عف خمسيف الؼ لاير كؿ مف دعى او 11المػػادة)

 نظـ مظاىرة او مسيرة خالفا الحكاـ ىذا القانوف .
(: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى خمسة عشر يوما او بغرامة ال تزيد عمى خمسة الؼ لاير كؿ 11المػػادة)

 ؾ في مظاىرة او مسيرة خالفا الحكاـ ىذا القانوف ولـ يستجب الوامر رجاؿ الشرطة بالتفريؽ .شخص اشتر 
(: يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير وال تزيد عف شيريف او بغرامة ال تزيد عمى عشريف الؼ لاير 12المػػادة)

يمة ما او بمغ بذلؾ اثناء كؿ شخص اشترؾ في مظاىرة او مسيرة وىو يعمـ باف الغرض مف قياميا ارتكاب جر 
 وجوده في المظاىرة او المسيرة ولـ يغادرىا .

(: يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير وال تزيد عمى ثالثة اشير او بغرامة ال تقؿ عف عشريف الؼ 13المػػادة)
  -لاير وال تزيد عمى خمسيف الؼ لاير كؿ مف: 



ناري او متفجرات او مفرقعات او مواد مشتعمة او اي مادة اشترؾ في مظاىرة او مسيرة وكاف حامال لسالح  -ا 
 مف المواد السامة القاتمة . 

اشترؾ في مظاىرة او مسيرة وكاف حامال الي آلة مف شانيا اف تؤدي الى الموت او االصابة باضرار  -ب 
 جسمانية اذا استخدمت بصفتيا سالحا اثناء المظاىرة او المسيرة .

الحبس مدة ال تقؿ عف اربع وعشريف ساعة وال تزيد عمى سبعة اياـ او بغرامة ال تقؿ عف (: يعاقب ب14المػػادة)
 ( مف ىذا القانوف .13،12،11،11الؼ لاير وال تزيد عمى الفي لاير عف كؿ مخالفة اخرى لـ ترد في المواد )

وص عمييا في (: ال تخؿ العقوبات المنصوص عمييا في القانوف باي عقوبات اخرى اشد منص15المػػادة)
 القوانيف االخرى النافذة .

 الفصل الخامس: احكام ختاميـة
(: يحظر حظرا مطمقا االعداد او القياـ بمظاىرة او مسيرة تستيدؼ المساس بالنظاـ الجميوري او 16المػػادة)

 بسالمة الوطف ووحدة اراضيو .
السمحة النارية او المتفجرات او المفرقعات او (: يحظر عمى المشتركيف في المظاىرة او المسيرة حمؿ ا17المػػادة)

 المواد المشتعمة او المواد السامة القاتمة .
(: اذا كاف الغرض المقصود مف المظاىرة او المسيرة ارتكاب جريمة او االضرار بالممتمكات العامة او 18المػػادة)

ور مسئولوف جنائيا ومدنيا بصفتيـ الخاصة خالفا لما ورد في البالغ فاف جميع مف ثبت عمميـ بالغرض المذك
 شركاء .
(: ال تسري احكاـ ىذا القانوف عمى االعتصامات والتجمعات المطمبية شريطة اف ال يتحوؿ ىذا 19المػػادة)

 االعتصاـ او التجمع المطمبي الى مظاىرة او مسيرة .
قة مجمس الوزراء بناء عمى عرض (: تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانوف بقرار جميوري بعد مواف21المػػادة)

 الوزير .
 (: يمغى كؿ حكـ او نص يتعارض مع احكاـ ىذا القانوف .21المػػادة)
 (: يعمؿ بيذا القانوف مف تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .22المػػادة)


