
 ناورو جمهورية

 البلد التي تأكل نفسها
 المحيط يف مايكرونيزيا في تقع جزرية دولة هي المبهجة الجزيرة أو السعيدة الجزيرة باسم قديما تعرف كانت

 ناورو تعد. شرقا   كم 300 عنها تبعد التي كيريباس، جمهورية في بانابا جزيرة هي لها الجزر أقرب الهادي
 جمهورية أصغر كذلك وناورو(. مربع ميل 8.1) 2كم 21 مساحتها تبلغ حيث العالم في جزيرية دولة أصغر

 مركزية نةمدي لديها لكن رسميا ، عاصمة لها يوجد ال التي العالم في الوحيدة الجمهورية أيضا   وهي مستقلة،
 .يارين مدينة تسمى

 القرن  أواخر يف ناورو على ألمانيا استولت. وبولينيسيا مايكرونيزيا من هم ناورو لجمهورية األصليون  السكان
 لميةالعا الحرب خالل في المتحدة والمملكة ونيوزيالندا، أستراليا، تحكمها منتدبة منطقة وأصبحت ،19

. أخرى  رةم الوصاية تحت بلدة أصبحت ذلك وبعد اليابان، احتلتها الثانية العالمية الحرب خالل وفي. األولى
 .1968 يناير 31 في االستقالل على ناورو حصلت

 ،(المحيط في جزيرة) Banaba بانابا جزر مع جنب الى جنبا   تقع نفسها، تأكل التي البلدكما عرفت ب
 الفوسفات صخور ثالثة من واحدة وهي الفرنسية بولينيزيا في ،Makatea وماكاتي  Kiribati كيريباتي

 .المحيط في الكبرى 

 الدولة عاصمة. 1907 سنة منذ تصديره على أساسي بشكل يعتمد واقتصادها بالفوسفات، مليئة جزيرة ناورو
 في تقريبا نسمة 10000 سكانها عدد بلغ. والناورونية اإلنجليزية هي فيها الرسمية واللغة يارين، مدينة هي

 .2005 يوليو

 ناورو انتك البحرية، الطيور روث عن ناتج الفوسفات الفوسفات، وهذا على كليا اعتمادا ناورو اقتصاد يعتمد
 تستطيع ال نهاا لدرجة مفلسة شبه أصبحت واالن كبيرة عائدات عليها تدر الفوسفات من ضخمة بثروة تتمتع
 أوشك الذي سفاتالفو  وباحتياطي الكهرباء، مولدات لتشغيل الالزم الوقود زيت يشح كما. البنزين نفقات تدبير
 حولت التي التعدين لصناعة يذكر بديل أي نسمة ألف 12 وعددهم السكان لدى يعد لم النضوب على

 السكري  باءو  بانتشار صلة لها التي المحفوظة الغذائية المواد استيراد على أجبرتهم جرداء أرض إلى الجزيرة
 .(% 90) بـ تقدر ناورو في البطالة نسبة. ناورو في األفراد على رائبض توجد ال. بينهم



 بديل يوجد الو  ،العاملين إجمالي من (%95) بنسبة الدولة مؤسسات في يعملون  العاملين السكان أغلب
 غسيل شبكات براثن في للدخل جديدة مصادر عن بحثهم خالل سقطوا الذين الجزيرة لسكان اخر تصديري 
 سيلغ لعمليات المشهورة الدول كإحدى العشرين القرن  من التاسع العقد في ناورو بذلك اشتهرت األموال،
 من الجزيرة عبر انتقلت دوالر مليار 70 نحو أن االميركية الخزانة وزارة وتقدر الضريبي، والمالذ األموال

 يدج نوع تعدين على ناورو وعاشت. والحشائش المناجم بقايا ناورو تغطي وحاليا. وحده 1998 سنة روسيا
 االستقالل عدب تستغله ناورو بدأت ثم ونيوزيلندية بريطانية شركات تستخرجه كانت. 1907 منذ الفوسفات من
 مليون  107 قيمته الجزيرة مع تعويض اتفاق السابقون  ناورو مستعمرو وقع التسعينات بداية في. 1968 في

 امليار  مقدارها أرصدة بنت األرض وايجار االتاوات ايرادات ومن( أميركي دوالر مليون  57.8) أسترالي دوالر
 .أسترالي دوالر

 األعلى فيها الفرد دخل أصبح حيث جدا ، مربحة 1960 عام استقاللها منذ ناورو جزيرة في وأصبحت التجارة
والجرد  التنقيب ِمن   عقود. تقريبا   بالكامل الفوسفات احتياطيات استنفذت قرن  فبعد ولكن لألسف العالم، في

 من رداءج قاحلة وُتركت أرض الجزيرة هذه خيرات استنزفت فقد. البلد هذه أرضِ  ِمن   %80 من أكثر دّمرت  
 أن بعد البالد هذه اقتصاد انهار فقد. متر 15 الى ارتفاعاتها تصل ندوب كل الخشن الجيري  الحجر

 .خيراتها استنفذت

 ال،ح أي على. البقاء على لتساعدها المشبوهة الضرائب الى اللجوء البلد هذه حاولت الوقت، لبعض
 لجزيرةا لهذه مالية خطة آخر. النشاطات هذه مثل المحلية الحكومة أوقفت فقد الدولية، الضغوطات بمواجهة

 التخلي استراليا في الجديدة الحكومة قررت 2007 وفي عام اللجوء، لطالبي استرالي مركز استضافة تضمن
 .المنشأة هذه عن
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