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Suprafaţa: 23.000 km² 
Împărţire teritorială: 6 districte 
Capitala: Djibouti. Principalele oraşe: Dikhil, Ali-Sabieh, Obock, Tadjoura. 
Populaţia: 793 mii de locuitori 
Etnii: Somali (60%), Afar (35%), altele (5%).  
Religia: musulmani (94%), creştini ( 6%). 
Limba oficială: franceza şi araba. Se utilizează şi Somali şi Afar. 
Ziua naţională: 27 iunie, obţinerea independenţei (1977) 
Forma de guvernământ: republică 
Situaţia  internă 
         În mileniul I, teritoriul actualului stat Djibouti a fost populat de triburile somaleze care au traversat 
Marea Roşie şi au supus populaţia băştinaşă. În Evul Mediu a făcut parte din Sultanatul Mascat şi 

Zanzibar. În 1866 a fost proclamată colonie franceză, sub numele de „Coasta Franceză a Somaliei”. În 

1967, Franţa a denumit-o „Teritoriul Francez al Populaţiilor Afar şi Issa”. 
 Sub presiunea populaţiei, la 19 decembrie 1972, Franţa a acordat autonomia internă lărgită a 

teritoriului, iar în urma referendumului din 8 mai 1977, cu 97% din sufragii, a fost proclamată Republica 

Djibouti.  
         Primele două decenii de independenţă au fost caracterizate de regimul autoritar al preşedintelui 

Hassan Gouled Aptidon.  
 În 1999 au avut loc primele alegeri prezidenţiale libere, câştigate de Ismail Omar Guelleh. 

Evoluţia Republicii Djibouti a fost marcată de un război civil care a izbucnit în anii ’90 între populaţia 

Afar (minoritară) şi guvernul dominat de reprezentanţii tribului Issa (Somali). Războiul s-a încheiat în 
2001, prin semnarea unui acord de pace. 
 

 Republica Dijbouti face parte din categoria statelor neafectate în niciun segment esenţial de 
revoltele arabe, state clasificate drept falimentare sau eşuate din punct de vedere politic, al coeziunii 
naţionale şi al stabilităţii şi concordiei sociale interne.  

 
Relaţiile diplomatice cu România 
Relaţiile diplomatice între cele 2 ţări au fost stabilite la 18 mai 1978, la mai puţin de un an de la 

proclamarea independenţei acestei ţări. 
 Cele două state nu au deschise misiuni diplomatice şi nu au acreditat ambasadori.  
Ambasada României la Cairo se ocupă de gestionarea relaţiilor diplomatice cu Republica Djibouti.  
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