Regatul Hașemit al IORDANIEI

 المملكة األردنّيّة الهاشميّة- El-Mamlaka el-Urdunia el-Hașemia –
arabă
Numele țării provine de la râul Iordan,
care face parte din granița de NV. Termenul de „Hașemit” reprezintă
numele casei regale iordaniene.

Componența etnică: arabi 98 %, cerchezi 1%,
armeni 1%

Apartenența confesională: musulmani 92%
(majoritatea suniți), creștini 4%, altele 4%

Capitala și cel mai mare oraș: Amman - în sec.
XIII î.Hr amoniții îi spuneau Rabbath Ammon,
iar în timp a rămas doar Ammon; în perioada
ptolemeică (sec III î.Hr.), orașul a fost
cunoscut drept Philadelphia, care în greacă
înseamnă "Orașul dragostei frățești"; 4,007,526
locuitori; densitate – 2380 loc./km2 – 2016

Ziua națională și alte sărbători importante:
•
•
•

Alte mari orașe Zarga, Irbid

Populație: 9,819,651 (febr. 2017 – Biroul
Iordanian de Statistică) – din care 2,1 milioane
refugiați palestiniei (2015) + valuri de noi refugiați
din Siria

•

25 mai - independența de Regatul
Unit (1946)
Eid al-Fitr (sfârșitul Ramadanului) 26- 28 iunie 2017
Eid al-Adha (include pelerinajul la
Mecca și comemorarea obedienței lui
Avraam) - 1 -3 septembrie 2017
21 sept. – noul an islamic

Limbi: araba(oficială), dar și engleza este foarte

Suprafață: 89,342 km (37 % din România)

cunoscută și folosită, mai ales în sferele
academice și de afaceri

Densitatea populației: 107 loc./km2 – 2016

Formă

2

Unități administrative – 12 guvernorate
(muhafazat, singular - muhafazah): 'Ajlun, Al
'Aqabah, Al Balqa', Al Karak, Al Mafraq, Al'Asimah,
At Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, Ma'daba

Geografie și climă:
-localizare: țară din Orientul Mijlociu situată între
Israel și Arabia Saudită
- vecini : Israel și Palestina (V) Siria (N) Iraq (NE)
Arabia Saudită (S și SE)
- relief: estul țării este un platou arid cu puține
oaze și cursuri de apă de sezon; densitatea cea mai
mare a populației este în zona fertilă de NV; râul
Iordan și lacul cunoscut drept Marea Moartă
despart Iordania de Israel și Palestina; Marea
Moartă este lacul cu cea mai mare salinitate din
lume 34.2% (aproape de 10 ori mai sărat decât
oceanele) și este punctul cel mai de jos din
suprafața terestră (la 430,4 m sub nivelul mării)

de

guvernământ:

monarhie

constituțională
Dreptul la vot – 18 ani , sufragiu universal

Conducere actuală (aprilie 2017):
•
•

Regele Abdullah al II lea (din 1999)
Prim-ministru: Hani Mulki (iunie 2016)

Repere

istorice:

în

Iordania, au fost
descoperite
printre
cele
mai
timpurii
reprezentări sculpturale umane (statuile de la
'Ain Ghazal - 7250 î..Hr); în 2000 î.Hr., teritoriul
a fost ocupat de triburile nomade semite ale
amoniților; în epocile de bronz și fier au fost
create diverse regate ale căror populații vorbeau
limbi semitice din grupul canaaniților; în timp,
teritoriul iordanian s-a aflat în mijlocul disputei
dintre ptolemeii egipteni și seleucizii din Siria, a
fost cucerit de Imperiul Roman, iar apoi de
populațiile arabe;

- clima: în partea de vest, climă mediteraneană, în restul țării – climă aridă de deșert cu temperaturi ridicate
în timpul zilei și scăzute noaptea

simbolul cultural al Iordaniei - vestigiile de la Petra, fosta capitală a nabateilor, popor nomad arab
care controla rutele comerciale dintre Orient și Occident - 320 î.Hr; a existat și o epocă creștină
de dominație bizantină (la Aqaba, se pare că a fost construită prima biserică creștină în jurul anului
300 d.Hr); în sec VII, a avut loc cucerirea musulmană, iar în sec. XVI Imperiul Otoman s-a extins și
în această zonă, dominația sa fiind eliminată în 1916, datorită Revoltei Arabe susținută de puterile
occidentale coloniale, Franța și Marea Britanie; Emiratul Transiordaniei a devenit protectorat
britanic în 1921, iar în 1946 Iordania a obținut indenpendența; confruntările militare cu Israel dintre
1948-1973 au fost depășite prin Tratul de Pace din 1994, când Iordania a devenit a doua țară arabă,
în afară de Egipt, care a normalizat relațiile cu Israel
Moneda și paritate: dinarul iordanian (1 JOD = 5,86 RON) - 08 mai 2017
Economie: PIB – 86,19 miliarde $ (PPC) -2016 , 39,45 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 11,124 $
(PPC), 5,092 $(nominal) - 2015; forța de muncă – 2,2 milioane, rata șomajului – 14,8% -2016, populație sub
limita sărăciei – 14,4% - 201 0; una din cele mai mici economii din Orientul Mijlociu; rata ridicată a celor
care trăiesc sub pragul sărăciei, precum și rata șomajului sunt probleme majore pentru economia iordaniană;
de asemenea, turbulențele regionale care au început în 2011 prin Primăvara Arabă și atacturile teroriste ale
Statului Islamic au dus la scăderea creșterii economice și destabilizarea alimentării cu gaz natural din Egipt,
precum și la scăderea dramatică a veniturilor obținute din turism - dacă în 2010 erau 8 milioane de turiști
(mai ales europeni și vecini din țările arabe) care au vizitat Iordania, numărul acestora a scăzut cu 70% între
2010-2016; Iordania este prima țară arabă care are un acord de liber schimb cu Statele Unite, de la care
primește și asistență financiară ($812 milioane în 2016);
Domenii: servicii (66,2%), industrie (29,6%), agricultură (4,2%) – 2016
Resurse naturale: lipsa de resurse naturale (în special de apă și de combustibili) creează probleme pentru
conducerea țării și subliniază dependența Iordaniei de ajutorul extern și de importuri
Comerț: export textile, îngrășăminte, potasiu, fosfați, legume, produse farmaceutice (SUA, Arabia Saudită,
Irak, India, Emiratele Arabe Unite, Kuweit - 2015); import – țiței, produse petroliere rafinate, mașini,
echipamente de transport, fier, cereale (Arabia Saudită, China, SUA, Germania, Emiratele Arabe UNite 2015), portul Aqaba (singura ieșire la mare a Iordaniei), care îi dă acces la Golful Aqaba din nordul Mării
Roșii, este un element esențial pentru comerțul și economia Iordaniei.

Domenii ale identității naționale:
Patrimoniu cultural: istoria bogată a Iordaniei este reprezentată foarte bine de cele cinci obiective UNESCO,
care fac parte din patrimoniul cultural al umanității - locul Botezului lui Isus (Betania dincolo de Iordan),
ruinele orașului Petra, cetatea Q'useir Amra, situl arheologic de la Um er-Rasas, zona protejată Wadi Rum;
tradițiile culturale ale beduinilor din zona Petra și Wadi Rum sunt incluse și ele în patrimoniul imaterial al
umanității; Muzeul Iordaniei deține cele mai valoroase vestigii arheologice ale țării: o parte din Manuscrisele
de la Marea Moartă, statuile de la 'Ain Ghazal și stela Mesha (cunoscută și drept Piatra Moabiților - inscripție
în piatră datând de la 840 î.Hr și fiind atribuită regelui Mesha al moabiților; este folosit alfabetul fenician);
Gastronomie: Iordania este al 8-lea producător de măsline din lume; mâncare tradițională: hummus, ful
medames, mansaf (mâncarea națională bazată pe carne de miel sau pui fiartă într-un iaurt gros și servită cu
orez și verdețuri); deserturi: baklava, halva; ceaiurile de mentă și de salvie sunt foarte populare iar băutura
alcoolică tipică pentru Levant este arak.

Reprezentare în organizații internaționale: Liga Arabă, ONU (membru temporar al Consiliului de
Securitate + agențiile ONU), G-11, G-77, OSCE (partener), Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială,
Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Internațională pentru
Migrație, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții

Link-uri importante:
Istoric relații bilaterale cu România și
protocol/acord educație:
•
•

•

•

1965 – stabilire relații diplomatice, din
1974 la nivel de ambasadă
1975 - acord interguvernamental de
colaborare culturală și științifică
2013 – program interguvernamental de
cooperare în domeniile educației,
culturii, turismului și mass-media pentru
perioada 2013-2018
2014 – parteneriat de mobilitate UE Iordania

•
•
•
•
•

Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei în
România
Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: E.S.
Dl Saker MALKAWI
Adresa: 020461 Bucureşti, Str. Dumbrava Roşie
nr. 1, Sector 2
Telefon: (0040-21) 210 47 05; 210 80 80
Fax: (0040-21) 210 03 20; 210.51.01
Web: http://www.jordanembassy.ro/
E-mail: embassy@jordanembassy.ro ;
consular@jordanembassy.ro

2. În Regatul Hașemit al Iordaniei:
Ambasada României în Regatul Haşemit al
Iordaniei
Ambasador: Domnul Nicolae COMĂNESCU
Adresă: 35, Al-Madeenah Al-Munawarah St., PO
BOX 2869, Amman, 11181
Telefon: +962 6 5813423
Fax: +962 6 5812521
Web: http://amman.mae.ro
Email: amman@mae.ro

-

Parlament - http://www.parliament.jo/en
Guvern - http://www.jordan.gov.jo/
Min. Educației - http://www.moe.gov.jo
(tradus de Google)
MAE http://www.mfa.gov.jo/ nu
funcționează 10.05.17

SURSE:
•

Reprezentare diplomatică
1. În România:

Casa Regală - https://kingabdullah.jo/en

•

•

•

CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
BBC country profile www.bbc.co.uk/news/world-middle-east14631981 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan și
română
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iordania
(geografie, istorie, cultură, fotografia 2)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/1837#767 (relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)

