
واجه الٌمن منعطفاً تارٌخٌاً مصٌرٌاً خطٌراً ٌهدد هوٌته الوطنٌة وجمهورٌته ووحدته ، وفرزاً عنصرٌاً ساللٌاً هاشمٌاً للهٌكل ٌ
الوظٌفً والثروة الوطنٌة بالشمال مخالفاً بذلن كل األعراف والمواثٌك الدولٌة. و تآمراً محلٌاً وإللٌمٌاً ٌسعى إلى تمسٌم 

ه المائٌة وممدراته لٌحتلها عبر أدوات الملشنة المناطمٌة والحزبٌة والجهوٌة بالجنوب. وانعكاسات جغرافٌته وجزره وممرات
على مخرجات الحوار الوطنً ومشروعها الوطنً للدولة اإلتحادٌة التً أجمعت علٌه غالبٌة  3122سبتمبر  32نكبة انمالب 

متناحرة ًالتً رهنت الٌمن للخارج، واستهداف التحالف الموى السٌاسٌة والوطنٌة. فً ظل عجز تام للموى السٌاسٌة ال
لمإسسات الدولة وسٌادتها، و تهدٌد سطوة اإلسالم السٌاسً على السلطة الذي جعل من الٌمن منفًى خلفٌا لتصفٌات إللٌمٌة 

النهضة فً جنوب معتدٌة أودت إلى أسوأ كارثة مؤساوٌة إنسانٌة وبٌئٌة لم ٌشهد العالم مثلها فً بلد ٌملن أغنى ممومات 

سبتمبر لمٌالد الجمهورٌة المجٌدة،  32إننا فً هذا الٌوم األغر ٌوم ذكرى ثورة  شبه الجزٌرة العربٌة.
واستشعاراً للمسئولٌة الوطنٌة والتارٌخٌة، و دفاعاً عن حك الشعب الٌمنً المكلوم الصابر على مصادرة 

ب، والذي ٌدعو حٌاته وكرامته وأمنه وأرضه، وتعزٌزاً للدور السٌاسً الداعم الستعادة الدولة وإنهاء اإلنمال
السلطة الشرعٌة إلى العودة للٌمن من أجل إعادة بناء مإسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب 

الٌمنً وانتشال البالد من األوضاع اإللتصادٌة واألمنٌة واالجتماعٌة المتدهورة، تعلن الهٌئة التؤسٌسٌة عن 
ة وطنٌة من كافة مكونات المجتمع الٌمنً المتواجدٌن تؤسٌس )الحزب الجمهوري اإلتحادي الٌمنً( بمعٌة نخب

إن الحزب الجمهوري اإلتحادي الٌمنً هو حزب  بالداخل والخارج ومن جمٌع األلالٌم والمحافظات بالٌمن.
سٌاسً فدرالً ٌمنً، ٌإمن بالدٌممراطٌة والتداول السلمً للسطلة وٌمارس العمل السٌاسً فً إطار دستور 

 والموانٌن النافذة. وٌنطلك من المرجعٌات التالٌة:الجمهورٌة الٌمنٌة 

 أكتوبر المجٌدتٌن. 22سبتمبر و 32أهداف ثورتً  .1
 2٩٩1ماٌو  33الوحدة الٌمنٌة  .2
 مخرجات الحوار الوطنً .3
 لٌم الحركة الوطنٌة التمدمٌة .4
 اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان والمواثٌك الدولٌة .5

 وٌهدف الحزب إلى: 

ت اإلنمالبٌة الساللٌة والحزبٌة والجهوٌة، واستعادة تحرٌر الٌمن من كافة مظاهر الملٌشٌا .1
 الدولة الٌمنٌة.

الحفاظ على الثوابت الوطنٌة والمتمثلة بالنظام الجمهوري، والدٌممراطٌة، والوحدة  .2
 الٌمنٌة.

  اإلسهام فً االستفتاء على الدستور وإلامة االنتخابات الرئاسٌة والبرلمانٌة. .3
 إلامة االنتخابات المحلٌة.تطبٌك نظام األلالٌم المتعددة و .4
 المشاركة الفاعلة فً إعادة بناء الموات المسلحة على أسس وطنٌة ومعاٌٌر مهنٌة. .5
انهاء الحرب وإحالل السالم االجتماعً وترسٌخ ثمافة التعاٌش والتداول السلمً للسلطة  .6

 وفك األطر الدٌممراطٌة.
  ة الٌمن اإلتحادٌة الحدٌثة وهً:كما ٌإمن الحزب بعشرة مبادئ أساسٌة لتؤسٌس لٌام جمهورٌ

الهوٌة الوطنٌة: ٌإمن الحزب بؤن الدولة الٌمنٌة هً جمهورٌة إتحادٌة ذات كٌان ٌمنً  .1
امتدادها   اعتباري ال ٌجوز إعطاإه صبغة دٌنٌة معٌنة ، تستمً الهوٌة ادبٌاتها من

ب واألعراق التارٌخً والحضاري الٌمنً ، وأن الدولة هً الوطن لجمٌع األدٌان والمذاه
 والثمافات والمناطك دونما أي تمٌٌز.

مدنٌة الدولة: ٌإمن الحزب بؤن الدولة الٌمنٌة هً دولة العدالة اإلجتماعٌة والحرٌات  .2
والمساواة والمواطنة المتساوٌة وتكافإ الفرص وتمدٌم الخدمات بمراعاة الفئات األكثر 

 حاجة والمناطك المحرومة.

ً ال  .3 الوحدة الوطنٌة: ٌإمن الحزب بؤن الدولة الٌمنٌة هً وحدة سٌادٌة سٌاسٌاً وجغرافٌا
 تتجزأ، متنوعة األلالٌم إلتصادٌاً وثمافٌاً واجتماعٌاً وعمائدٌاً.

سٌادة المانون: ٌإمن الحزب بؤن دستور الدولة الٌمنٌة هو المصدر الوحٌد الذي ٌحتكم  .4
ر لضاء عادل ومستمل. ومبدأ الفصل بٌن السلطات، إلٌه جمٌع المواطنٌن بالتساوي عب

 والمشاركة فً صنع المرار، وشفافٌة اإلجراءات المانونٌة.



الدٌممراطٌة: ٌإمن الحزب بمبدأ حرٌة إنشاء أحزاب سٌاسٌة أو تحالفات سٌاسٌة واالنتماء  .5
 إلٌها من أجل التداول السلمً للسلطة و المبول باالخر فً إطار الثوابت الوطنٌة.

محاربة الفساد: ٌإمن الحزب بمدسٌة موارد الدولة ، ومكافحة الفساد اإلداري والمالً  .6
والسٌاسً عبر إرساء مبادئ ولٌم األخالق السٌاسٌة واإلدارٌة وفما لمعاٌٌر 

وتعزٌز أجهزة الرلابة والتفتٌش ومكافحة الفساد وحماٌة األمن المومً للدولة   النزاهة،
 ومصالحها.

: ٌإمن الحزب بؤنه ال نهضة إال بالتنمٌة وال تنمٌة إال بالتعلٌم. وأن التعلٌم مجانٌة التعلٌم .7
والبحث العلمً هو األسلوب األمثل لحل المشكالت. كما ٌعتبر الحزب أن الطالب والمعلم 
هما أعلى مكانة بالدولة الٌمنٌة وأولوٌاتها. وٌإكد الحزب الجمهوري االتحادي الٌمنً على 

 لٌم ومحو األمٌة لجمٌع أبناء الشعب الٌمنً دون تمٌٌز.ضرورة مجانٌة التع

النهضة الٌمنٌة: ٌإمن الحزب بؤن نهضة الدولة مصدره اإلدارة التنافسٌة أللالٌمها  .8
وإمكانٌات المٌادة النسائٌة   والتنمٌة المستدامة لممدرات الدولة البشرٌة والبٌئٌة والعلمٌة،

ً. وتعزٌز مولع مصالح الٌمن اإلللٌمً عبر والشباب، واالبداع والبحث والخٌال العلم
 االستثمار الوطنً واألجنبً بما الٌخل بالسٌادة الٌمنٌة على كامل التراب الوطنً.

اإلتحاد الكونفدرالً: ٌإمن الحزب بؤن الدولة الٌمنٌة هً جزء ال ٌتجزأ من اإلتحاد  .9
الكونفدرالً العربً الذي ٌحفظ لكل لطر سٌادته وعمٌدته فً سبٌل تحمٌك النهضة 

 الشاملة.

السالم العالمً: ٌإمن الحزب باحترام المواثٌك والمعاهدات واألعراف الدولٌة المولعة مع  .11
ة كل أشكال التطرف واإلرهاب وترسٌخ مبادئ حموق اإلنسان، وعدم الٌمن، ومكافح

 التدخل الخارجً لتحدٌد مصٌر الشعب الٌمنً .
نتمدم الى جماهٌر شعبنا العظٌم بؤحر التهانً والتبرٌكات بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون لثورة السادس 

 ة الرابع عشر من أكتوبر الخالدتٌن،،والذكرى السابعة والخمسون من ذكرى ثور  والعشرون من سبتمبر
  وندعوكم إلى االنضمام للحزب الجمهوري اإلتحادي الٌمنً.

  لن ترى الدنٌا على أرضً وصٌا
  جمهورٌة اتحادٌة مجٌدة

 صادر عن الهٌئة التؤسٌسٌة للحزب الجمهوري اإلتحادي الٌمنً
 م.3131/ سبتمبر / 32فً ٌوم السبت الموافك: 

 


