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الذهب واالستجمام
سلبية على العديد من املجاالت
االقتصادية العامة ،مثل النقل،
وال��زراع��ة ،والتجارة .وفي عام
2007م أدت التسونامي والزالزل
إلى تعطل عمل الشركات ،وحدث
عن ذل��ك تراجع جديد في قطاع
االقتصاد.
ي��ش��ك��ل ال��ع��ام��ل��ون ف���ي م��ج��ال
اخلدمات نسبة كبيرة من إجمالي
ال��ق��وى العاملة ،وي��س��اه��م هذا
املجال في دعم ما يقارب نصف
ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي ،كما
تعتبر السياحة من أهم املجاالت
التي تقدم دعما مباشرا للدخل
القومي .تشترك ج��زر سليمان
مع أستراليا والصني بعالقات
جتارية تشمل على تفعيل دور
الصادرات وال��واردات بينهم ،أما
ال��زراع��ة فتعتمد بشكل رئيسي
على الكاكاو وجوز الهند ،وتشكل
صناعة احلرف اليدوية جزءا من
املوارد االقتصادية املهمة في جزر
سليمان.
متتلك ج��زر سليمان احتياطات
من امل��وارد الطبيعية؛ إذ حتتوي
على احتياط كبير من البوكسيت
والفوسفات وال��ذه��ب ،وتعتبر
عملة دوالر ج��زر سليمان هي
العملة الرسمية امل��ت��داول��ة بني
السكان في كل املعامالت،

مطار هونيارا

يعد مطار هونيارا ال��دول��ي هو
املطار الرئيس في اجلزر ،إضافة
إلى انتشار العديد من املطارات
األخ��رى في كافة اجل��زر ،والتي
توفر خطوطا جوية تعمل على
تنظيم رح�ل�ات ال��ن��ق��ل احمللية
وال��دول��ي��ة ،كما تعمل امل��وان��ئ
البحرية على نقل الشحنات،
وحتديدا اخلارجية منها.
التركيبة السكانية

يصل العدد التقديري لسكان جزر
سليمان وف��ق��ا إلح��ص��اءات عام
2016م إل��ى  635,027نسمة،
ويقسم ال��س��ك��ان إل��ى جماعات
عرقية باالعتماد على اإلحصاءات
التقديرية لعام 2009م؛
للغة املشتركة بني السكان

ا
تستخدم اللغة اإلنكليزية كلغة
رسمية تنتشر بني  %1إلى  %2من
السكان
وتعتبر املسيحية البروتستانتية
ه��ي ال��دي��ان��ة األك��ث��ر ان��ت��ش��ارا،
وتصل معدالت اإلنفاق احلكومي
من الناجت احمللي اإلجمالي على
القطاعات العامة وفقا لآلتي؛ إذ
تشكل نسبة اإلنفاق على الصحة

ما يعادل  %5,1في عام 2014م،
أم��ا معدل اإلن��ف��اق على التعليم
فوصل إلى  %10في عام 2010م.
ال��ت��اري��خ ي��ع��ود ال���ى اكتشاف
ج��زر سليمان إل��ى اإلس��ب��ان في
عام 1568م ،ولكنهم لم يفكروا
ب��اس��ت��ع��م��اره��ا ح��ت��ى منتصف
القرن التاسع عشر للميالد ،وفي
عام 1885م مت عقد اتفاقية بني
أملانيا وبريطانيا من أجل تقسيم
اجلزر إلى قسمني؛ هما املستعمرة
األمل��ان��ي��ة ف��ي القسم الشمالي،
واملستعمرة البريطانية في القسم
اجل��ن��وب��ي ،وف���ي ع���ام 1914م
احتلت أستراليا القسم الشمالي
التابع ألملانيا ،ومن ثم أصبحت
حتت وصاية عصبة األمم ،وفي
عام 1920م صارت أستراليا هي
املسؤولة عن إدارة ه��ذا القسم
من اجلزر .في عام 1943م قامت
القوات األمريكية باحتالل جزر
سليمان أث��ن��اء احل��رب العاملية
الثانية ،وفي عام 1946م أصبح
القسم الشمالي تابعا لوصاية
األمم املتحدة ،وما تبقى من اجلزر
ظل تابعا لالحتالل البريطاني
حتى عام 1978م عندما مت اإلعالن
ع��ن ض��م ج���زر س��ل��ي��م��ان ضمن
دول الكومنولث البريطانية،
واالعتراف بها كدولة مستقلة.

