
                                                          REPUBLICA  YEMEN  

 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţă: 528.000 km² 

Capitală: Sana'a. Alt oraş important Aden 

Populaţie: 24.100 mii de locuitori 

Religie: Musulmană 

Limba oficială: Arabă 

Ziua naţională: 22 mai, Ziua Unificării (1990) 

Formă de guvernământ: Republică prezidenţială 

Situaţie internă 

 Teritoriul Yemenului a fost locuit din vechime de triburi arabe. Din secolul al XVI-lea, cu 

intermitenţe, Yemenul s-a aflat sub stăpânirea Imperiului Otoman. 

 În anul 1839, oraşul Aden din sudul ţării a fost ocupat de britanici, Marea Britanie 

impunându-şi protectoratul în 1882.  

 După prăbuşirea Imperiului Otoman, partea de nord s-a proclamat, la 30 octombrie 1918, 

stat independent, condus de o monarhie teocratică, cu structuri feudale. În septembrie 1962, printr-

o lovitură militară, monarhia a fost răsturnată şi a fost proclamată Republica Arabă Yemen, cu 

capitala la Sanna. La acea dată partea de sud a teritoriului continua să fie sub protectorat britanic.                 

 În august 1967, Marea Britanie a început retragerea trupelor sale din Yemenul de Sud iar 

în 30 noiembrie  a fost proclamată Republica Democrată Populară Yemen, cu capitala la Alden. 

 În perioada scurtă a existenţei celor două state yemenite independente, între acestea au 

izbucnit dese conflicte militare, la frontierele comune, care au fost aplanate de Liga Statelor 

Arabe. În anii ’50 au apărut primele manifestări ideologice-militantiste ale Fraţilor Musulmani. 

 În 1990, s-a decis unificarea celor două state, sub denumirea de Republica Yemen, cu 

capitala la Sanaa, dar situaţia internă a rămas fragilă, agravată fiind de starea economică dificilă, 

iar noul stat unificat s-a caracterizat printr-o continuă instabilitate politică şi economică.  

 În 1990 Frăţiile Musulmane au constituit  partidul „Adunarea Yemenită pentru Reformă”. 

Cu începere din 1993 şi până în prezent a participat intens la viaţa parlamentară şi executivă, 

devenind a doua forţă politică în ţară, după formaţiunea „Partidul Congresului Naţional” al 

fostului preşedinte yemenit Ali Abdullah Saleh, pentru a cărui înlăturare de la putere s-a implicat 

activ alături de mişcarea populară protestatară a „primăverii” yemenite. 

 Puternic afectat de „primăvara arabă”, Yemenul este cea de-a 3-a ţară arabă care a reuşit, 

prin demonstraţii revendicative, să înlăture de la putere regimul concentraţionar şi corupt al 

preşedintelui Ali Abdullah Saleh. Noua administraţie yemenită, sub conducerea preşedintelui 

Abed Rabbo Mansour, nu a reuşit, însă, să implementeze nici o măsură serioasă de stabilizare şi de 

conciliere naţională în ţară, situaţie datorată mai multor factori, printre care amintim: 

• Consolidarea prezenţei jihadiste a Organizaţiei „Al-Qaida din Peninsula Arabică’ 

(AQPI). În luna iulie 2014, şi-a anunţat adeziunea la „Statul Islamic” Da’ish şi  din luna 

noiembrie a declanşat o nouă campanie de impunere a controlului propriu în diverse 

regiuni administrative şi obiective guvernamentale şi strategice economice ; 

• Mişcările de protest  declanşate de membrii tribului Al-Houthi, din nord-vestul ţării 

Aparţinători ai ritului şiit zeidit, protestatarii au constituit o amplă formaţiune militarizată 

reuşind să ocupe capitala Sana’a, portul strategic Hodeoda de la Marea Roşie. 

Formaţiunea aspiră la un statut de putere decizională în viaţa politico-socială şi 

economică a ţării;  



• Mişcarea separatistă din fostul Yemen de Sud. Formaţiunea cere independenţa teritorială 

şi revenirea la forma statală existentă anterior (Republica Populară Democratică Yemen).  

 Toate acestea fac ca  eşichierul yemenit să fie astăzi un teritoriu pe care se fac resimţite 

consecinţele confruntărilor confesionale şi strategice între Arabia Saudită sunnită de rit wahhabit 

şi Iranul teocratic a cărui religie oficială este confesiunea şiită. Yemenul de astăzi este 

considerat, a fi, deja, un stat eşuat şi ameninţat atât cu prăbuşirea într-un război civil, cât şi cu 

dezintegrarea teritorială şi naţională pe criterii confesionale, tribale şi de interese de clan. 

 

Relaţii diplomatice cu România 
 

România a stabilit relaţii diplomatice cu fosta Republică Arabă Yemen (R.A. Yemen) la 12 

decembrie 1957, la nivel de legaţie iar la 12 octombrie 1962, România a recunoscut noul regim 

republican nord – yemenit. La 24 iulie 1968, relaţiile diplomatice cu Republica Arabă Yemen au 

fost ridicate la rang de ambasadă. 

        La 23 decembrie 1968, România a recunoscut actul independenţei şi guvernul Republicii 

Democratice Populare a Yemenului, iar la 20 iunie 1968, între cele două ţări au fost stabilite relaţii 

diplomatice la rang de ambasadă. În 1972 s-a deschis Ambasada României la Aden.  

        După unificarea R. D. Yemen cu R. P. D. Yemen,  misiunile române la Sanaa şi nord 

yemenită la Bucureşti au devenit Ambasada României în Republica Yemen (oficiul român 

diplomatic la Aden fiind desfiinţat) şi, respectiv, Ambasada Republicii Yemen la Bucureşti.  

        La 3 iulie 2003, Guvernul României a decis încetarea activităţii Ambasadei României la 

Sanaa, reprezentarea fiind preluată de Ambasada României la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). 

         În iunie 2006, Guvernul Republicii Yemen a decis închiderea ambasadei sale la Bucureşti, 

din raţiuni bugetare, situaţie care se menţine şi în prezent. 
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