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1. Informacje ogólne.

1.1. Po enie geograficzne, ludno , obszar, stolica, j zyki urz dowe.

Nazwa pa stwa: Jemen, Republika Jeme ska (Al-Jaman, Al-D umhurijja al-Jamanijja)

Po enie geograficzne:.  pa stwo  w  Azji,  le ce  na  Pó wyspie  Arabskim,  nad  Morzem  Arabskim,
Zatok  Ade sk  i Morzem Czerwonym. Graniczy z Arabi  Saudyjsk  i Omanem.

Ludno :
ok. 24 mln (szac. 2009). Jemen zamieszkuj  prawie wy cznie Arabowie oraz nieliczni mieszka cy
pochodzenia afryka skiego, europejskiego lub po udniowo-azjatyckiego. Oko o 1/3 ludno ci
zamieszkuje w miastach.

Obszar: ok. 530 tys. km kw.
ugo  granic l dowych: 1746 km, w tym z Arabi  Saudyjsk  - 1458 km; z Omanem - 288 km.
ugo  wybrze a: 1906 km.

Stolica: Sana. Inne g ówne miasta:. Aden, Taizz, Hudaydah i Mukallah.

zyki urz dowe: arabski (j zyk angielski jest u ywany w yciu gospodarczym).

Czas: GMT + 3 godziny; kod telefoniczny: +967; Sana - 1, Aden - 2.

1.2. Warunki klimatyczne.
Jemen le y na po udniowej kraw dzi P askowy u Arabskiego. W rze bie kraju dominuj  góry i

wy yny. W jego zachodniej cz ci, równolegle do wybrze a Morza Czerwonego ci gn  si  pasma gór
kraw dziowych As-Sirat z najwy szym szczytem Jemenu D abal an-Nabi Szuajb (3760 m n.p.m.) Od
morza oddziela je nizina Tihama. Po udniowa cz  kraju jest górzysta z najwy szym szczytem
Adaran (2513 m n.p.m.). We wschodniej cz ci Jemenu dominuj  wy yny i p askowy e poprzecinane
dolinami rzek okresowych. Pó noc kraju zajmuje pustynia Ar-Rub al-Chali.
Jemen le y w strefie klimatu zwrotnikowego suchego. Wielko  opadów waha si  od 80-130 mm na
nizinach nadbrze nych do 800 mm rocznie w najwy szych pasmach górskich. Niektóre regiony na
pó nocy i pó nocnym wschodzie kraju (pustynia Ar-Rub al-Chali) pozbawione s  opadów przez 5-10
lat. rednie temperatury w styczniu wynosz  od 25°C na nizinach nadbrze nych do 13°C w górach.

rednie temperatury lipca wahaj  si  od 32°C na nizinach do 20°C w górach.

1.3. Bogactwa naturalne.
Ropa naftowa i gaz naturalny, rudy miedzi, o owiu, niklu i z ota, z a marmuru, w gla i soli

kamiennej.

1.4. System walutowy, kurs i wymiana.
1 rial jeme ski(YER) = 0.00498 USD (w przybli eniu 1 USD = 200 YER)

1.5. Religia.
Religi  dominuj  jest islam (ok. 99% populacji, w tym 50% sunnici, 48% zajdyci, pozostali to

imamici i kilka wyzna  ismailickich). Wystepuj  tak e ma e grupy wyznaniowe: hinduistyczne,
ydowskie i chrze cija skie.  Istniej  mo liwo ci wyznawania innych religii na terytorium Jemenu.

Innowiercom nie wolno wchodzi  do meczetów poza wyznaczonymi obiektami w ustalone dni i
godziny (obowi zuje odpowiedni strój). Ze wzgl du na muzu ma skie normy religijne i obyczajowe
zaleca si  przestrzeganie odpowiednich form ubioru w miejscach publicznych. W okresie dorocznego
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miesi cznego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu s ca w miejscach publicznych nale y
powstrzyma  si  od spo ywania jedzenia, picia napojów i palenia tytoniu.

1.6. Infrastruktura transportowa.
Lotniska mi dzynarodowe w Sanie i Adenie;  g ówne porty morskie: Aden (Zatoka Ade ska) oraz

Mukallah (M. Arabskie) i Hudaydah (M. Czerwone); brak linii kolejowych; stosunkowo s abo
rozwini ta sie  dróg i autostrad; drogowe przej cia graniczne z Arabi  Saudyjsk  i Omanem.

1.7. Obowi zek wizowy.
Obywatele RP o wiz  pobytow  mog  ubiega  si  w Ambasadzie Republiki Jeme skiej w

Warszawie. Jeme sk  wiz  pobytow  mo na równie  uzyska  na lotniskach, w portach morskich oraz
dowych przej ciach granicznych Republiki Jeme skiej. Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie

wyklucza mo liwo  uzyskania wizy jeme skiej. Przy wje dzie wymagana jest co najmniej 6-
miesi czna wa no  paszportu. Nie ma obowi zku okazania biletu powrotnego. W przypadku
przed enia pobytu nale y wznowi  wa no  wizy w Biurze Imigracyjnym. Wwo on  walut  trzeba
zadeklarowa  na lotnisku. Wymiany dewiz na riale dokonuje si  w kantorach prywatnych. W Jemenie
obowi zuje prohibicja i zakaz przywozu jakiegokolwiek alkoholu. Baga e turystów poddawane s
dok adnej kontroli celnej.

Podró  indywidualnego turysty po Jemenie jest mo liwa dopiero po uzyskaniu oficjalnego
zezwolenia Policji Turystycznej. Policja nie wydaje zgody na podró e w regiony obj te konfliktami
zbrojnymi. Ca y basen Zatoki Ade skiej oraz po udniowa cz  Morza Czerwonego s  akwenami
zagro onymi piractwem. Istnieje zagro enie przest pczo ci  pospolit  oraz porwaniami. Nie zaleca si
indywidualnych wyjazdów ze stolicy na prowincj . Podró uj c po kraju, nale y korzysta  z us ug
agencji turystycznych.

Szczepienia ochronne nie s  obowi zkowe. Istnieje jednak zagro enie malari , tyfusem, 
febr , bruceloz , AIDS. Ze wzgl du na warunki sanitarne zaleca si  korzystanie wy cznie z prywatnej

by zdrowia. Dost p do opieki medycznej jest ograniczony.

1.8. wi ta pa stwowe.
wi to narodowe - 22 maja (rocznica zjednoczenia Jemenu ) oraz muzu ma skie wi ta religijne:

Eid Al-Fitr i  Eid Al-Adha - w terminach ruchomych zgodnie z kalendarzem muzu ma skim.


