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  األرض والسكان- أوالً

 حملة قطرية - ألف

 تهامساحغطي وت.  مشاال١٦ً و١٣ هندوراس يف وسط برزخ أمريكا الوسطى، بني الدرجتني مجهورية تقع -١
 مبوجب  - مربعاً كيلومتراً   ١٢٢ ٠٨٨وكانت مساحتها من قبل      - عتاتسأن   كيلومتراً مربعاً، بعد     ١١٢ ٤٩٢

وحيدها مشاالً احمليط األطلنطي . ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١١ يف الهاي مؤرخ يف ةقرار صادر عن حمكمة العدل الدولي
 . وشرقاً نيكاراغوا وغرباً السلفادور وغواتيماالدئ،اهلاوالبحر الكارييب أو األنتيلي وجنوباً احمليط 

 يف  ٣٧من مساحتها، وتتألف    يف املائة    ٦٣ والسهول الساحلية واهلضاب الداخلية ُزهاء       اجلبال وتغطـي  -٢
 يف املائة   ٣٠تبلغ  بزاوية ميل    وتقع أغلبية األراضي على منحدرات       .واطئة من سهول مفتوحة نسبياً وأراض       املائة

البلد رمسياً بصفته أراضي  يف املائة من ٩٠وُصنِّف أكثر من . ةمنتظم غري وأمطارها قليلة اخلصوبة تربتهاأو أكثر، 
 .جيةا أكثر مع األنشطة احلرتناسبويغري صاحل للزراعة؛ 

عة  يف الزرا  الغابات من هذه     يف املائة  ٢٥ تخدميسو يف املائة من أراضي هندوراس       ٦٦ وتغطي الغابات،  -٣
 مناخ هندوراس دون االستوائي، ويفسر. روفغ ومساحات املناملستنقعات يف املائة من ٩تألف ي، وواشياملوتربية 
 .ألراضي والنباتات واألحياء املائيةيف ا واجلاف، التنوع الكبري الرطب بني يتقلبالذي 

 . حار ورطب، وخباصة يف املناطق الساحليةهندوراس ومناخ -٤

ويبلغ املتوسط السنوي لدرجة احلرارة، يف      .  األرض  مستوى رتفاع احلـرارة حسب ا    درجـة  وختـتلف  -٥
، يف حني تتراوح درجة     مئوية درجة   ٢٤ متر فوق سطح البحر،      ٥٠٠عن  ارتفاعها  قل  ي اليت   الساحليةاألراضـي   

 يبلغ ارتفاعها أكثر اليتويف املناطق .  متر٢ ٠٠٠ و ٥٠٠ يف اجلبال الواقعة بني      مئوية درجة   ٢٤ و ١٦ بني   احلرارة
 . درجة مئوية١٥ متر، يبلغ متوسط درجة احلرارة ٢ ٠٠٠من 

 األساسية اإليكولوجية النظم

 . النظم اإليكولوجيةمن واسعة املتغرية طائفة التربة وطبيعةلبلد الوعرة ا البحرية وطوبوغرافيا التأثريات ولّدت -٦

 اهلواء الرطب أساساً    تيجةن احلوض األطلسي احلار والرطب،      هطل على  الشمال الشرقي، ي   مـنطقة  ويف -٧
رطبة   ظروف هتيئة إىليؤدي  مما   ؛ مليمتر من األمطار سنوياً    ٢ ٠٠٠ و ١ ٧٥٠بني  ما  من البحر الكارييب،    القادم  

 يف املائة ٧٥ منحدرات تشكِّل أكثر من وهيورطبة جداً على املنحدرات اليت تؤدي مباشرة إىل احمليط األطلنطي، 
ـ ا األر ةمـن مسـاح    من أشجار عريضة األوراق، نطي  املهيمن يف منطقة احمليط األطلالنبايتغطاء ويتألف ال. يض

.  غابات صنوبراإلنسان اليت ولَّدت فيها احلرائق، أو ظروف التربة، أو التغريات اليت أدخلها عليها املناطقباستثناء 
 د واجلزر الداخليني طوال األهنار     بامل تتأثر غابات املنغروف، اليت      احملمية وتغطي مناطق األهوار واخللجان الساحلية    

 وغريها من اجلزر الصغرية     ا املرجانية اليت حتيط جبزر باهي     احلواجزوتعترب ُشعب   .  الـيت تصب يف البحر     الرئيسـية 
 . من بعض أكثر الُشعب تطوراً يف نصف الكرة اجلنويبالنائية املنخفضةالكاريبية 
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 الطبيعية  املوائل على   ١٩٦٨ بتطبيق تصنيف منرو لعام       التالية املميزة ووصف اجملموعات    حتديد وميكـن  -٨
 :املوجودة يف هندوراس

 منحدرات احمليط   على امتداد  مساحة واسعة    حتتل.  االسـتوائية أو األراضـي الواطئة      الغابـات  )أ( 
 واملنطقة ،Sierra de Río Tinto و،Cordillera de Nomber de Diosاألطلـنطي، مبـا يشمل على سبيل املثال   

سطح البحر إىل ارتفاع يوازي ومتتد هذه الغابات من . Cordillera entre Ríosو Río Plàtanoطبيعـية احملمية  ال
 مليمتر من األمطار سنوياً وتتميز بغطاء نبايت ٣ ٥٠٠ و٢ ٠٠٠وتتلقى بني . البحر متر فوق سطح ١ ٥٠٠ حوايل

 نواع من أ  األحراجويتألف نبات   . تراً م ٧٠ وتبلغ أطوهلا    - متراً   ٥٠ و ٤٠ طول أشجاره بني     يـتراوح خصـب   
 والنباتات العشبية، والنباتات املعايشة،     واخليزران،ل، والنباتات املعترشة،    يعديـدة جـداً منها السرخس، والنخ      

  واجلُنيبات ونباتات أخرى ال ُتحصى؛س،اواهليليكونيوالنباتات الزاحفة، 

 نحدراتامل هذه الغابات أساساً     تغطي. ) املومسية الغابات (لنفضية االستوائية اجلافة أو ا    الغابات )ب( 
يف بعض املساحات الصغرية املُطلة على احمليط األطلنطي، مثل         وميكن أن توجد أيضاً      احمليط اهلادئ،    املطلـة على  

ي  الرئيساملوئلبونيتو، وهي  الوطنية لبيكوالعامة  جداً يف املناطق الرملية اليت تقع جنوب احلديقة        اجلافةالغابـات   
  من الغابات؛ا النوعللعصفور األخضر الزمردي، الذي ينتشر يف هذ

 ١ ٥٠٠ هذه الغابات على ارتفاع يتراوح بني توجد. )املُمطرة أو اجلبلية( السـحبية    الغابـات  )ج( 
لعديد من  بالنسبة ل  املياه من البلد، وتشكِّل مصدراً هاماً إلمدادات        ة والغربي ي الوسط األجزاء مـتر، يف     ٢ ٩٠٠و
وكما تبني  . ليمتر م ٣ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠بني  ما   السنوية يف تلك الغابات      كمية املطر وتتراوح  . جملـتمعات احمللـية   ا

يشجع مما   على األوراق يف احلفاظ على رطوبة ثابتة؛         التكثُّفالُسحب، فُيسهم   ب ىغطكثرياً ما تُ  فإهنا  ،  تسـميتها 
. إىل ذلك سرخس، والنخيل، والنباتات املعايشة، وما       احلزازيات القائمة، واألشنة، وال    منعلى منو طائفة واسعة     

، ) يف اجململ  ستة أنواع ( يف غرب البلد عدداً كبرياً من أنواع املخروطيات مثل الصنوبر            ّيةغابات الُسحب ال وتشمل
 والتنوب، والسرو، والعنرب السائل والبلوط؛

 يف  شاسعةوتغطي مساحات   .  البلوط وصنوبر البيضوي الكوز  الـيت جتمع بني الصنوبر       الغابـات  )د( 
 من الغابات، كما هو الشأن      واسعةويف بعض احلاالت تشكل جمموعة      .  البلد مناملناطق الوسطى والغربية والشرقية     

 كثيفة تنُبت يف تربة سليكية، سيئة       غريغابات   ما تكون يف شكل      وعادة  . يف مقاطعـة أوالنشو، شرقي هندوراس     
 Pinus oocarpa البيضوي الكوز الصنوبرواألنواع املهيمنة هي .  اخلصوبةليلةوقالصرف، أو يف تربة ضحلة، محضية 

 الكارييب يف السهول الساحلية، رغم أنه توجد أنواع أخرى من الصنوبر يف             وصنوبراملرتفعات،  الـذي ينبـت يف      
 ؛يةالُسحبغابات ال

 :املرجانيةلُشعب لولوجية يك اإلالنظموولوجية الساحلية يك اإلالنظم  )ه( 

  ساحل احمليط اهلادئ؛علىتوجد أكثرها اتساعاً وتنوعاً :  املنغروفغابات `١`

  من ساحلي احمليط اهلادئ والكارييب؛كلتوجد شواطئ أعشاش واسعة على :  السلحفاةشواطئ `٢`
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 يلي  Mesoamerica أمريكايف ميزو    رجايناحلاجز امل  من   يندوراساجلزء اهل :  املرجانية الُشـعب  `٣`
  احلجم واألمهية؛حيثبليز من زء اخلاص بمباشرة اجل

 .إىل ذلك وما، واجلزر الصغرية املنخفضة، ر الصغرية واجلزاجلُزر، `٤`

  والنباتاتاحليوانات

 طبيعيةوطنية، وحمميات   عامة   حديقة   ٥٠ وطين من املناطق احملمية تتألف حالياً من زهاء          نظام هلـندوراس  -٩
 خمتلفة من األحياء الربية، مبا فيها اأنواعوتتضمن . أُنشئت مجيعها مبوجب القانون الذ، من أنواع احملميات واملوغريها

 والقرد األبيض الوجه، والسنور األمريكي، والقرد العنكبويت،        واألسلوت،،  يلالـنمر األمريكي، واأليل األبيض الذ     
.  واألغوطي البحراء، وخروف    والقط الربي، والكوجر، والتابري، والثعلب، والقيوط، وثعلب امل        العـواء، والقـرد   

.  والزواحف يف تلك املناطق    الربمائيات نوع من    ٢٠٠ نوعاً من العصافري وزهاء      ٣٧٥ويوجـد أيضاً ما يربو على       
 .ُمهددة باالنقراضوهي  األمريكي والتابري، نادرة والنمر من هذه األنواع، مثل الصقر اخلطايف، كثريُتعترب الو

  السكان- باء

 ميغرافية الداخلصائص -١

 ٣٠ النمو السنوي خالل ال   نسبةوبلغت . مليون نسمة٥,٦ ب  ١٩٩٦ سكان هندوراس يف عام عدد قُدِّر -١٠
سكانية الكثافة  وأن تكون ال   ٢٠٠٠ ماليني حبلول عام     ٦ع أن يبلغ عدد السكان      وقِّوُت. يف املائة  ٢,٨ سنة املاضية 

 .ع شخصاً يف الكيلومتر املرب٥٠,٢ب  خالل ذلك العام 

 ٥٢ متوسط كثافة السكان وهو رضاويتع. )١( نسمة٥ ٩٠١ ٢٣٦، قُدِّر عدد السكان ب  ١٩٩٨ عام ويف -١١
 يف الكيلومتر املربع يف املناطق احلضرية ويف املناطق         ١٩١كثافة سكان تقدَّر ب       مع  شخصـاً يف الكيلومـتر املربع       

 .وصناعياًاألكثر تطوراً زراعياً 

 ويقدَّروأكثرية سكان هندوراس من الشباب، .  نسمة٦ ٠٧٦ ٨٨٥عدد السكان ب   قُدِّر ٢٠٠١ عام ويف -١٢
شخصا  ٢١٨ ٥٣٧ عاماً و١٥يقل عمرهم عن ) موعاجمل يف املائة من ٥٠,٩( شخصاً   ٢ ٥٥٢ ٥١٦عددهـم ب      

 .)٢( عاما٦٥ًيزيد عمرهم عن )  يف املائة٤٨,٧(فقط 

املدارس، والعمالة، والبطالة   ب لاللتحاق الوطنية   عدالت بيانات عن امل   على،  )٣(املرفق يف   ، االطالع وميكن -١٣
 .املناطق احلضرية والريفيةو والتبعية حسب نوع اجلنس واألميةاملكشوفة، 

                                                      

 .٢٠٥٠-١٩٩٨  للفترة السكانإسقاطات التخطيط والتنسيق وامليزانية، أمانة )١(
 .١ املرفق، اجلدول انظر )٢(
 .٢ اجلدول املرفق، انظر )٣(
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  السياسي واإلداريالتقسيم -٢

 قرية تقسَّم ٣ ٧٣١و بلدية ٢٩٨ مقاطعة، تقسَّم بدورها إىل ١٨ ألغراض سياسية وإدارية إىل البلد يقسَّم -١٤
 التايل توزيع السكان حسب املقاطعة اجلدولويبني ). أصغر تقسيم إداري( قرية صغرية ٢٧ ٩٦٩ إىل خرىهي األ

 .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨للفترة من 

 )٤(٢٠٠١ السكان حسب املقاطعات يف عام توزيع -٣

مارس / لإلحصاء يف آذار   الوطين الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية اليت أجراها املعهد         بـيانات  ُتفـيد  -١٥
 فقط، يعملون)  شابا١١٦ً ٧٧٣( عاماً ١٥ و١٣بني   الذين تتراوح أعمارهمنشء يف املائة من ال٢٣,٣ أن ٢٠٠١

. طني اقتصادياًاش النالسكان وينظر إليهم كجزء منال يدرسون وال يعملون ) ٩٦ ٩٧٣( منهم ١٩,٣يف حني أن 
يعود ذلك أساساً إىل إعادة تقييم مكانتها يف اجملتمع          و هاماً،وارتفعـت مشاركة املرأة يف القوى العاملة ارتفاعاً         

 يف أجور   قيمة احلقيقية  حاد بال  اخنفاض تدهور حالة البلد االقتصادية، اليت أدت إىل         إىل جزئياً كما ُيعزى  ا،ثقافي
 .أرباب اُألسر

. )٥( يف املائة  ٤٩,٥ يف املائة من السكان، وميثل الرجال        ٥٠,٥ الوطين، متثّل نسبة النساء      الصعيد وعـلى  -١٦
، ويف )١ ٣٢٧ ٢٢٨(النساء يف املناطق احلضرية أغلبية و) ١ ٦١٣ ١٦٥( أكثرية الرجال يف املناطق الريفية وتوجد

ويبلغ سن أغلبية النساء الالئي .  املدنإىل أكثر من الرجال إىل اهلجرة من الريف     جينحنذلك دليل على أن النساء      
  بني  وعلى الصعيد الوطين، ومن   .  ويغادرن حبثاً عن عمل    أكثر، أو    عاماً ١٥يهاجـرن مـن املـناطق الريفـية         

، فإن ٢٠٠١ يف عام لإلحصاء أسرة معيشية غطتها الدراسة االستقصائية اليت أعدها املعهد الوطين ١ ٢١١ ٣٠٧ ال 
 . يعيلها رجل٧٤,٩ يف املائة منها ُتعيلها امرأة و٢٥,١

 وسان  لبااتيغوشيغ، وأغلبهم يف مدينيت     )١ ١٠٩ ٩٠٠(اطق احلضرية    يف املائة من السكان يف املن      ٤٦ ويقيم -١٧
 . الصناعي الرئيسي يف البلداملركزسان بدرو سوال هي  العاصمة ووتيغوشيغالبا هي، )١ ٠٧٧ ٥٣٨(سوال  بدرو

 الوفيـات -٤

  )٦( والعمراجلنس حسب نوع الوفيات

 ١ ٠٠٠ لكل ٣,٢ خام قدره مبعدلة، أي  وفا٢٠ ٦٦٤، ٢٠٠٢-٢٠٠٠ املتاحة للفترة    السجالت تبني -١٨
 . لدى النساء٢,٦ و٣,٨ الرجالن املعدل لدى إساكن، مع اختالف يف التوزيع حسب نوع اجلنس، حيث 

                                                      

 .٣دول  اجلاملرفق، انظر )٤(
 .٤ اجلدول املرفق، انظر )٥(
 .٥ اجلدول املرفق، انظر )٦(
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 خالل  اجلنسنيلكال  قليالً   املبّوبة حسب الشرحية العمرية ونوع اجلنس تبني وفيات أعلى           الوفيات ونسب -١٩
معدالت وفيات   ترتفع، حيث    عاما ١٥ ال     عند بلوغ ز فارق واضح    وبردأ  يبو. األربعـة أعـوام األوىل من احلياة      

 أكثر مما تطال والكبار من الذكور الشبان من النشءالذكور، وقد يعود ذلك إىل الوفيات العنيفة، اليت تطال الذكور 
 . يف سن متقدمةراجع، غري أن الفوارق بينهما تتالسن مع التقدم يف اجلنسنيدى  معدالت الوفيات لزايدوتت. اإلناث

ـ  -٢٠  اخلامس ذاته يف البيانات اليت ُجمعت يف إطار تعداد السكان السادس عشر والتعداد              االجتـاه  ظوُيالَح
 .املشمولة بالتقرير فترةال، الذي يؤكد وجاهة البيانات لكل سنة من السنوات الثالث خالل ٢٠٠١ لعام لإلسكان

أن نسبة الوفيات لدى الذكور أعلى من نسبة الوفيات لدى يضا أاجلنس  الوفيات حسب نوع تبويب ويبني -٢١
تبلغ نسبة   و الوفيات من مجيع    ٥٩,٤ الذكور يف مجـيع األعمار؛ وعلى الصعيد الوطين، تبلغ نسبة وفيات            اإلنـاث 

 عاماً ٤٤-١٥ العمرية فئةالالذكور املرتفعة باخلصوص لدى  وتربز نسبة وفيات .  يف املائة  ٤٠,٦وفـيات اإلنـاث     
 . وفيات لدى الذكور مقابل وفاة واحدة لدى اإلناثثالث ُتسجَّل حيث  عاما٢٤ و٢٠ يف الفترة بنيتبلغ ذروهتا و

  اجلنس والعمرونوعلسبب، ا حبسب الوفيات

 وتعلل ،ةللوفا الرئيسية للوفاة أمراض القلب، مبا يشمل اجللطات، اليت تشكل السبب األول             األسباب من -٢٢
سجَّل ُيو.  نساء٤٥,٢ قلبية هم رجال و  لطاتجب يف املائة من الذين ميوتون       ٥٤,٨: لوفيات يف املائـة من ا     ١٧,٠
 القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة ألزمات، وا من العمرمسنياخل لدى األشخاص الذين جتاوزوا معدل انتشارأعلى 

 .بالنسبة لفئة األشخاص الذين هم يف اخلمسينات من العمر

: الوفيات يف املائة من     ١٢,٢لثاين للوفاة هو السرطان، جبميع أشكاله، والذين ميثل          ا الرئيسي والسـبب  -٢٣
 مجيع يف  املوت   السرطان   ويسبب.  يف املائة لدى الرجال    ٤٣,٧ يف املائة من وفيات السرطان لدى النساء و        ٥٦,٣

 أنواعومن أكثر . التقدم يف السن ويتزايد انتشاره مع ،٢٥ال  ، غري أنه يصبح قاتالً رئيسياً بعد سن الفئات العمرية
 ويف -) املائة يف ٩,٩(، تليها أورام غري حمددة ) يف املائة١٩,٠( املعدة اليت تصيب اخلبيثة األورامالسرطان انتشاراً 

، ) يف املائة  ٧,٧( وسرطان الدم    -تحسني إجراءات اإلبالغ    ل إىل بذل املزيد من اجلهود    اجة  احل على   دليلذلـك   
 القصبة اهلوائية والُشعب اهلوائية والرئة اليت تصيب، واألورام اخلبيثة ) يف املائة٦,٤ (اءقناة الصفروسرطان الكبد و

 ). يف املائة٦,٣(

 يف  ٩١,٥وميثل الرجال، نسبة    .  يف املائة منها   ١٠ وتسبب هي السبب الثالث للوفيات،      القتل وعمليات -٢٤
 ٢٤-١٥ العمرية   فئة يف ال  الذروة عاماً، وتبلغ    ٦٤ و ١٥ني   ب همتتراوح أعمار ومعظمهم ممن    الضحايا،  من املائة
 االنتحار وغريها من أعمال العنف، فإهنا تصبح السبب         حاالتواحلوادث،  مع  وإذا ُجمعت عمليات القتل     . عاماً

 .ها يف املائة من٢٢,٠ ومتثلالرئيسي للوفيات، 

حاالت  يف املائة من     ٦,٨ يت تشكل ال،  يهاز اهلضم اجل أمراض   وللوفيات ه الرئيسي   الـرابع  والسـبب  -٢٥
 هذهوترتفع الوفيات النامجة عن     . نساءيف املائة من ال    ٣٦,٤ويف املائة من الرجال      ٦٣,٣  مـن بينها   :الوفـيات 

 عاماً  ٧٥ الذين يبلغ عمرهم     األفراد وتبلغ ذروهتا لدى     فصاعدا، عاماً   ٢٥ من   ابتداء السناألمراض مع التقدم يف     
 .فما فوق
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 يف  ٤٧,٨: من الوفيات يف املائة    ٦,٦ يعزى هلا  الدماغية خامس أكرب سبب وفاة، حيث        سكتاتال ومتثل -٢٦
 مع الدماغيةوترتفع الوفيات بسبب السكتات   .  النساء من يف املائة    ٥٢,٢الرجال و هم من    الضحايااملائـة مـن     

 .خوخةي وتبلغ ذروهتا أثناء الشفصاعدا سنة ١٥ من ابتداءالتقدم يف السن 

ـ  -٢٧  املائة يف  ٥٢,٨ يف املائة من الوفيات،      ٥,٩ الذي ميثل  للوفيات هو االلتهاب الرئوي،      السادس ببوالس
 وخباصة لدى   - ٦٥ سن   وبعد ٥ قبل سن    - واملسننيوهو أكثر انتشاراً لدى الصغار جداً       . مـنها لدى الرجال   

 .األطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد

  اإلثنيةاخلصائص -٥

وتشمل مثاين جمموعات   . خاصة بعناية   قطاعاً من قطاعات السكان اليت حتظى      اإلثنية تتشـكل اجلماعا   -٢٨
 والنكا، وشوركي، وتواهكا، وباش     ومسكيتو، )٧( أو شيكاكي  والتولوبانالغاريفونا،  مجاعات  (ثقافـية وهـي     
 .لسكان يف املائة من جمموع ا١٠ و٨ بني أهنا متثل أي )٨( شخص٤٦٣ ٧٠٠ من وتتألف) وإيسالند نيغروز

.  نصف هذا العدد   لىلبلد الشمايل، ما يربو ع    اساحل  امتداد   غاريفونا، اليت تعيش على      مجاعة وتشـكل  -٢٩
.  تنتو أوالساحل الكارييب وتصل حىت مصب هنر سيكو        امتداد   وقرية تنتشر على     بلدة ٤٣ أفـرادها يف     ويعـيش 

 يورو، وأوالنشيتو،   بلدياتية من    قبيلة تقيم يف مناطق نائ     ٢٨وتعـيش مجاعـة تولوبـان أو شـيكاكي ضمن           
وتعيش .  تولوبان تتحدث لغتها األصلية    مجاعةغالبية  ومل تعد   . وفيكتوريا، وجنريتو، ويوريتو، وأوريكا ومورازان    

وتعيش مجاعة لينكا، وهي جمموعة إثنية أخرى         جراسياس أديوس،  مقاطعةمجاعة مسكيتو يف الشمال الشرقي، يف       
 .مورازان وفرانشيسكو وفّييس، ابوكا، والباز، وكوماياغوا، وأجزاء من كورت وانتيالمبريا،يف مقاطعات 

ة طع شرقي موسكيتيا ويف الشمال الشرقي من مقا       ا حملي ا جمتمع ١٢ يف ،)٩(بايا مجاعات بش أو     وتعـيش  -٣٠
 لنكا اعيت مجوحتّول أفراد.  سبعة جمتمعات حملية داخل موسكيتيايف ،)١٠( أو سوموتاوهكا،وتعيش مجاعة . أوالنشو

 مايا؛ مجاعىشوريت إىل توتنتمي مجاعة .  عمال زراعة وفقاً لتقاليد السكان األصلينيإىل فترة طويلةشوريت منذ  تو
 ألمريكا الوسطى، ويعيشون يف الثقافية التقاليد  جزءا من ة  ي الزراع م ممارساهت وتشكل. وال يعرف أصل مجاعة لنكا    

 .بيكييمنطقيت كوبان وأوكوت

 احملدودة، خبدماهتا االجتماعية    تتسم يف املناطق احملرومة جداً اليت       عامةه اجملموعات السكانية     هذ وتوجـد  -٣١
 ضمن مبادرات اجملموعات لتلك األولوية تسعى السياسات احلكومية إليالء ولذلك. كفافال واقتصاد اوقلة طرقاهت

                                                      

 . جبيكاكي أو تولأيضاً وتعرف )٧(
 .٦ اجلدول املرفق، انظر )٨(
 .هبايار أو ااً باسم مجاعة بويضتعرف أي )٩(
 .أولواوانكا أو ت أيضاً باسم مجاعة وتعرف )١٠(
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فظ بلغاهتا األصلية، وأن السياسة      حتت  هذه  السكان جمموعاتوجدير بالذكر أن    . تسـتهدف اجملـتمعات احمللـية     
 . بالتعليم الثنائي اللغةالنهوضاحلكومية تقوم على 

 . )١١( يف هندوراس هي اإلسبانيةالرمسية واللغة -٣٢

  الدينيةاخلصائص -٦

 .فيه متارسذلك تنوع الديانات اليت على  يشهدالسكان حبرية املعتقد والدين، كما  يتمتع فيه بلد هندوراس -٣٣

 بالقانون أو بالنظام    شريطة أال خيل ذلك    أي شكل معني،     تفضيل دون حرية العبادة    هندوراس كفـل وت -٣٤
 اعتماداً على السياسية إىل أي شكل من أشكال الدعاية ا يعمدو أنوال ميكن للقساوسة أن يقيموا قداساً أو. العام

 .)١٢(األغراضاستغالل معتقدات األشخاص الدينية لتلك على أسس دينية أو 

  االتصالوسائل -جيم

ولديها . العامل مبوقعها اجلغرايف، بني احمليطني األطلنطي واهلادي، لالتصال ببقية بلدان           هـندوراس  متـتاز  -٣٥
 يف الشمال، ويف سان لورنزو، وآماباال كستياموانئ حبرية يف بورتو كورتيس، وتيال، وال سيبا، وتروخيو وبويرتو 

 .وهاناشان يف اجلنوب

 فيادا ورامونتونكونتني، يف تيغوسيغلبا؛ :  النقل اجلوي، املطارات الدولية التاليةندوراس يف قطاعولدى ه -٣٦
 وفروت. و يف كوماياغ  وبلمريوال،؛  اهيامورالـيس، يف سـان بادرو؛ وغولوسون، يف السيبا؛ ورواتني، يف جزر ب            

اع النقل الربي، شبكة طرقات من       يف قط  ،هلندوراس حالياً و. وحمليةاملطـارات األصـغر حجماً رحالت داخلية        
 الطريق الرئيسي الشمايل، والطريق الرئيسي الساحلي األطلنطي، والطريق الرئيسي          منالدرجـة األوىل تـتألف      

شكل هذا ي و� اجلنويب والطـريق الرئيسي للشمال الغريب، والطريق الرئيسي الشرقي والطريق الرئيسي      الغـريب، 
 احلدود الواقع علىو،  اجلمركي يف األماتّياملرفأ، الذي يربط بني ن السريعأمريكان باطريق ب مما ُيعرفاألخري جزءاً 

 .، الواقع على احلدود مع نيكاراغوا اجلمارك يف غواسويلومركز رئيسية عديدة بلداتمع السلفادور، و

  السياسي العاماهليكل -ثانياً

 الطرقر إىل الشرق باتباع طرق أخرى دون         القرن اخلامس عشر يفكرون يف السف      خالل الربتغاليون بدأ -٣٧
. ١٤٥٣ األتراك يف عام أيديالـيت تعرب البحر األبيض املتوسط، اليت أصبحت خطرة بعد سقوط القسطنطينية يف        

وكانت إسبانيا مشغولة لفترة من الوقت      .  جديد طريقوكـان اإليطالـيون يف البندقية وجنوة يبحثون أيضاً عن           
، تدرجيياً يف منافسة اآلخرين يف الرحالت        ذلك  وشرعت، فور حتقيق   العربية،نة  بكفاحهـا للـتحرر مـن اهليم      

 النتيجة وكانت خرائط أفضل، ومنة، ي املالحاتكنولوجيال املستكشفون من آخر مستجدات واستفاد. االستكشافية
                                                      

 .١٩٨٢ من دستور عام ٦ املادة )١١(
 .٧٧ ذاته، املادة املرجع )١٢(



HRI/CORE/1/Add.96/Rev.1 
Page 10 

 

فريقي واهلند  األنوب  اجل الربتغاليون عرب    وسافر.  التقاء عاملني خمتلفني   -نقطـة حتـول رئيسية يف تاريخ اإلنسانية         
 يدعى جنوة   مواطن من وعهدت إسبانيا باستكشافاهتا إىل     .  الغرب حنوواحملـيط اهلـندي، حمتكرين جتارة التوابل        

. أخرى وأكرب جزر الكارييب خالل رحلة       ١٤٩٢ الـذي بلغ أرخبيل األنتيل يف عام         كولومـبوس، كريسـتوفر   
 . معرباً إىل العامل اجلديدذلكل نتيجة ة وأصبحت إشبيلي،قارةوشكلت هذه اجلزر منطلقاً لالستكشافات القادمة لل

 جزيرة  أطلق عليها إسم  جزيرة  إىل   كولومبوس، خالل رحلته الرابعة،      وصل،  ١٥٠٢يوليه  / متوز ٣٠ ويف -٣٨
 مث نيكاراغوا،   هلندوراس،رقي  شعلى الساحل ال  ) بونتا ككسينس (، مث األرض اجلافة     )اجزيـرة باهي   (الصـنوبر 
 وهندوراس، أو هيغوارس وكابو دي هيبوارسمنطقتنا من ستكشف املزء اجلوُسمي . رتينيكاا فجزر مكيفكوستار

 .١٨٦٥ االسم الرمسي للبلد يف عام هندوراسوأصبحت تسمية . هندوراس، يف وثائق ذلك العصر

 بنياضي   األر لالستيالء على  الثاين للقرن السادس عشر فصاعداً، كان البلد مسرح معارك           العقد ومـنذ  -٣٩
وبريو، ) يف بنما ( وداريان   املكسيكممثلي زعماء الفاحتني، الذين غادروا جزر منطقة البحر الكارييب متجهني إىل            

بويرتو كابايوس؛ وبلغ هرناندو دي سوتو ب  غونزاليس دافيالحلَّ، ١٥٢٤ويف عام .  املناطق اجملاورةاالجتاه حنوقبل 
 شكل نزاع عندما    ونشب. يف املكسيك يوجد  ان كورتيس، الذي كان      هرن ينفّذ أوامر  وكانالساحل األطلنطي،   

 قرى إسبانية ظلت    ىوأسسهندوراس  وقام بغارات على     العام يف غواتيماال بيدرو دي ألفارادو حكومة،         احلاكم
 . االستعمارحقبة كامل طوالقائمة 

  الدولةتنظيم -ألف

ووفقاً . الوسطىاخلمس الحتاد أمريكا     ضمها إىل املكسيك، إحدى الدول       بعد هـندوراس،  أصـبحت  -٤٠
، )شولوتيكات(، وواحدة يف اجلنوب )يورو(واحدة يف الشمال :  مقاطعات٧سِّم اإلقليم إىل ، ق١٨٢٥ُلدستور عام 

وواحدة يف الشرق   ) غراسياس وسانتا بربارا  (ان يف الغرب    ت، واثن )وتيغوسيغلباكوماياغوا  (ان يف وسط البلد     تواثن
 .  بلدية٢٩٨ مقاطعة و١٨ من ، كما ذُكر سابقاً، البلد حالياًيتألفو). وأوالنش(

 دستوراً  ١٣لبلد  اعتمد ا ،  )١٩٢١ و ١٨٩٨ و ١٨٢٤ الصادرة يف ( الدساتري االحتادية الثالثة     إىل وإضافة -٤١
الذي  (١٩٠٨، و ١٩٠٦، و ١٨٩٤، و ١٨٨٠، و ١٨٧٣، و ١٨٦٥، و ١٨٤٨، و ١٨٣٩، و ١٨٢٥ يف،  إضـافياً 

 .١٩٨٢ و١٩٦٥، و١٩٥٧، و١٩٣٦، و١٩٢٤، و)١٨٩٤أعاد العمل بدستور عام 

 الرئيس خالل والية - وقتئٍذ ليربالية يف أمريكا الوسطى الدساتري وهو أكثر - ١٨٩٤ عام دستور وصدر -٤٢
تحديث ب،  ١٩٥٤ إىل   ١٩٤٩ مندر خوان مانويل غلفيز، رئيس اجلمهورية خالل الفترة         اوب. بولـيكاربو بونيل  

دا موراليس القانون األول لإلصالح     ي رامان فيّ  خوسيهواعُتمد خالل إدارة    . عالدولـة وبعـض قطاعـات اجملتم      
وسنَّ اجمللس العسكري احلاكم، الذي كان يترأسه اجلنرال        .  االجتماعي الضمانالزراعي، وقانون العمالة وقانون     

 .يالزراعواملزارعني يف القطاع  العمال احل، أحكاماً أخرى لصو أريانلوبيزأوسفلدو 
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  هيئات الدولةهيكل - باء

 ومستقلة، بصفتها مجهورية حرة ودميقراطية      أقيمت القانون،   حلكمختضع  سيادة   ذات   دولة هـندوراس " -٤٣
 .)١٣("واالجتماعيةلضمان متتع مواطنيها بالعدالة، واحلرية، والثقافة والرعاية االقتصادية 

وجب  مب أقيمت القانون،   حلكمة ختضع    من الدستور، فإن هندوراس دولة ذات سياد       ٤ و ٢لمادتني  وفقا ل  -٤٤
 :إرادة الشعب وتتسم بطابعها اجلمهوري والدميقراطي والتمثيلي

 من خالل ا يف أيدي الشعب، الذي ميارسهالسلطة نظراً إىل أن شكل حكومتها يضع اجلمهوري، )أ( 
 ؛)والقضائيةالتشريعية، والتنفيذية  (الثالث، مع فصل السلطات يتم حتديدها مسبقاًممثليه لفترة 

مجيع السيادة و الشعب مصدر   و. الشعبميلكها  السلطة العليا   و نظراً إىل أن السيادة      ،الدميقراطي )ب( 
 ه؛ وثلمم هاارساليت مي الدولة،سلطات 

 . أصالً بالشعب ميارسها ممثلون، ينتخبون بتصويت شعيباملنوطة نظراً إىل أن الوظائف العامة ،يتمثيلال )ج( 

متكاملة، ومستقلة  سلطات   وهي   والقضائية،التشريعية، والتنفيذية   :  من ثالث سلطات   كومةاحل وتتألف -٤٥
 .)١٤(مرتبتهاومتساوية يف 

 )١٥( التنفيذيةالسلطة

 ١٩٥٧عام الصادر يف دستور الوألغى . هتصلح اجلمهورية السلطة التنفيذية باسم الشعب وملرئيس يترأس -٤٦
غري أنه أُعيد   ). الدستور من   ٢٣٥املادة  (ة قريبة ثالثة رؤساء مناوبني      فترحىت   الرئيس، وكان يوجد     نائبوظيفة  

الذي ،  ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ يفصادر  ال ٠٠٢-٣٧٤رسوم رقم   املالعمل بوظيفة نائب الرئيس مبوجب      
 . من الدستور٢٣٥ح املادة نقّ

 )١٦( التشريعيةالسلطة

وُينتخب . املناوبني نائباً وعدداً مساوياً من      ١٢٨يبلغ   من النواب    ثابت الوطين من عدد     اجمللس يـتألف  -٤٧
نوفمرب من السنة / أحد من شهر تشرين الثاينآخر يفمجيعهم، فضالً عن أعضاء اجملالس البلدية، لفترة أربع سنوات 

 .يناير من السنة التالية/ اجلديدة مهامها يف كانون الثايناحلكومة وتستلماألخرية لوالية احلكومة، 

                                                      

 .١ ذاته، املادة املرجع )١٣(
 .٤ املادة ذاته، املرجع )١٤(
 .وما بعدها ٢٣٥ املادة ذاته، املرجع )١٥(
 .وما بعدها ٢٠٢ املادة ذاته، املرجع )١٦(
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 )١٧( القضائيةةالسلط

للمساءلة  باسم الدولة قضاة وحكّام مستقلون، خيضعون جماناً سلطة إقامة العدل من الشعب وُيقيمها تنبع -٤٨
 القضائية من احملكمة العليا، وحماكم االستئناف واحملاكم العادية    السلطةوتتألف  .  فقط والقواننيلدسـتور   أمـام ا  

 اختصاصها غطيُي ،واحملكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية     . جب القانون  القضائية املنشأة مبو   اهليئاتوغريهـا من    
. يف أي مكان آخر من البلد إن هي قررت ذلك         اً  مؤقت جتتمع بإمكاهنا أن    ولكنومقرها العاصمة،   : كـامل البلد  

 .تخذ قراراهتا بأغلبية مجيع أعضائهات و،ياًقاض ١٥وتتألف احملكمة العليا من 

.  وانتخاب قضاة احملكمة العليا باقتراح مرشحني      اختيارتلفة من جمتمع هندوراس يف       خم قطاعات وُتشارك -٤٩
 مرشحاً، من أفراد ُيختارون بأنفسهم من       ٤٥ عليها أن ختتار ما ال يقل عن         جيبوتتألف جلنة الترشيحات، اليت     

 مرشحني لكل ثالثة عنل وينتخب اجمللس الوطين القضاة من قائمة تتضمن ما ال يق.  اجملتمع املدينقطاعاتخمتلف 
وُتنظم االنتخابات عندما ُيقدم . اجمللسوظيفة شاغرة؛ ويتطلب انتخاهبم تصويت ما ال يقل عن ثلثي مجيع أعضاء            

، بأكملها حالة عدم احلصول على األغلبية املشروطة النتخاب قائمة القضاة           ويف. أمساء مجيع القضاة  باالقـتراح   
املرشح  حيصل  حىتالالزمة  بقية فرادى القضاة؛ وُيكرر االقتراع عدد املرات        النتخاب  مباشر   سري   اقتراعُيـنظم   

 .على أغلبية الثلثني

وإذا . ، وميكن إعادة انتخاهبماليمني من تاريخ أدائهم اعتباراً والية قضاة احملكمة العليا سبع سنوات وفترة -٥٠
اض عنه ألسباب قانونية أو يستقيل، يشغل        وغري قادر على أداء وظيفته، أو ُيستع       معاقاًتـويف قـاض، أو أصبح       

عن ثُلثي مجيع أعضاء    املشاركون فيه    يقل الوظيفة لبقية الوالية بعد انتخابه باقتراع ال         حمله، الذي حيل    القاضـي 
 . الوالية جلنة الترشيحات يف بداية اقترحتهممن بقية املرشحني الذين البديل وُينتخب القاضي . اجمللس

 . حملكمة العليا القضاة املعينون رئيس اوينتخب -٥١

  األحزاب السياسية والنظام االنتخايب والقوات املسلحة- جيم

 خمتلف الطبقات تتكون من الطبقية، أي أهنا االعتبارات األحـزاب السياسـية يف هـندوراس     تـتجاوز  -٥٢
. الدستورالذي يقره  التصويت مارسة حقهم يفبقدر ما يتعلق األمر مب بني الناخبني متييزوال يوجد أي . االجتماعية

، متعلمني أو أُميني    فالحني مزارعني، أو عمال مزارع، أو أصحاب أعمال أو          كانوا سواء   -وتصـوت أكثريتهم    
حزب التجديد  : التاليةكما توجد األحزاب    ). احلزب الليربايل واحلزب الوطين   ( للحزبني التقليديني    - السواءعلى  

وكان االنتماء إىل   .  التوحيد الدميقراطي  وحزب، واحلزب الدميقراطي املسيحي     االجتماعي الدميقراطي /والوحـدة 
 .يف اآلونة األخرية السياسي املتزايد لسكان هندوراس غيَّر ذلك النضجأحد احلزبني تقليداً أُسرياً، غري أن 

                                                      

 .وما بعدها ٣١٤ و٣١١ و٣٠٨ و٣٠٣ املواد ذاته، املرجع )١٧(
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ت لديهم  وليس،   أساسا نو وأفرادها حمترف  ،دائمة القـوات املسلحة يف هندوراس مؤسسة وطنية         ومتـثل  -٥٣
 ،وتتألف القوات املسلحة من القيادة العليا     ).  من الدستور  ٢٧٢املادة   (يطيعون وال يناقشون   سياسية،   انـتماءات 
 ). من الدستور٢٧٣املادة ( وسالح اجلو، والبحرية وغريها من اهليئات اليت ُتنشأ مبوجب القانون واجليش،

  اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ثالثاً

 ة دورها بصفتها منتج    بتقليص  التكييف اهليكلي،  برنامجيف إطار    احلكومة يف السنوات األخرية،      قامـت  -٥٤
حلماية الصناعات احمللية،   املفروضة   الرسوم اجلمركية    وخفِّضت.  بتحريره االقتصاد لألسعار بغية حفز منو      ةومنظم
 .لصرف اللمبريا أمام العمالت األجنبية اًوقت سأرت األسواق املالية وأنش األسعار، وحّرمراقبة ألغتكما 

 ٢,٢ يف املائة، مقارنة ب  ٣,٧إىل ( التسعينات يف النمو االقتصادي ارتفع متوسط معدل املؤشرات أن وتبني -٥٥
 يف جماالت عديدة، مبا     اختالالت، عاىن اقتصاد هندوراس من      ١٩٩٨ويف هناية عام    . )١٨()يف املائـة يف الثمانينات    

 يف املائة من    ١١٥(، وديون خارجية كبرية     )مجايلاإل احمللي   الناتج يف املائة من     ١٢(دفوعات  يزان امل فـيها عجز م   
 عالية، وسجلت نفقات احلكومة مستويات      ) يف املائة  ١٥,٤( التضخم رقماً ثنائياً     وبلغ،  )الـناتج احمللي اإلمجايل   

 .)١٩( البلد اختالالت مالية خطريةوشهد

 يف قطاعات األعمال التجارية، والتجميع،      وأساساً - النمو االقتصادي    أثريكان ت ،  غضـون ذلـك    ويف -٥٦
يف الصناعة الزراعية ورمبا ساعد ارتفاع اإلنتاج . الفقرجمال احلد من  يف اً طفيف-واخلدمات املالية وسياحة الترف 

 وُيقّدر. ية أفضل وجبات غذائ على  لى األغذية أو    عصول الفقراء   ح غري أنه مل ُيحّسن      الصادراتعـلى زيـادة     
 ويتجلى ذلك يف    ،)٢٠(املطلوب يف املائة من املستوى      ٧٦ لسكان هندوراس ب       السعرات احلرارية متوسط استهالك   

 عمرهم عن مخس سنوات، والذي مل يتغري أساساً وظل حوايل يقل لدى األطفال الذين الغذاء املزمنمستوى نقص 
 .١٩٨٧ يف املائة منذ عام ٣٩

 ماليني هندوراسي   ٣,٩ويقدر أن   .  يف القطاع غري النظامي    العاملنيبوفرة   هندوراس    اقتصـاد  ويتسـم  -٥٧
 أكثرية  فإنورغم أن العمل غري النظامي ال يتوازى بالضرورة مع الفقر،           .  غري النظامي  االقتصاديعـتمدون على    

ونظراً إىل أن العائدات  الظروف، هذهويف ظل . شطون يف القطاع غري النظامي من االقتصاداالفقراء يف هندوراس ن
أن الضغط على اإلنفاق العام ينبع أساساً و)  يف املائة من السكان٣٠( أساساً من االقتصاد النظامي ُتجىبالضريبية 

 والتعليم  الصحة إىل خدمات يف قطاعات      ن يف املائة من السكان الذين حيتاجو      ٧٠( غري النظامي    القطـاع مـن   
 .)٢١(االحتياجات األساسية مسألة معقدة فإن تلبية، )واإلسكان وما سواها

                                                      

 . االقتصاديةالدراسات  إدارة،ملصرف املركزيا )١٨(
 .ذاته املرجع )١٩(
 .١٩٩٤م لمؤشرات االقتصادية واالجتماعية لعال االستقصائية الدراسة )٢٠(
 .١٩٩٩ يف هندوراس، ي الصحالوضعلبلدان األمريكية، ل الصحة منظمة )٢١(
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 بدوره بالعجز يف    يتصل العاملة الوطنية، الذي     القوى بتدين إنتاجية    اًمباشـر اتصـاالً    الفقـر    ويتصـل  -٥٨
 يف املائة من األسر املعيشية يف       ٧٤,٨، كان   ١٩٩١ويف عام   .  والتعليم الصحةاالسـتثمارات املالئمة يف قطاعي      

غري أن تلك النسب    . )٢٢( يف املائة يعيشون يف حالة فقر مدقع       ٥٤,٢لفقر، وكان   اعتبة   دون   يعيشونهـندوراس   
وعدد األشخاص الذين   . )٢٣( يف املائة على التوايل    ٤٥,٦ يف املائة و   ٦٣,١ إىل   ١٩٩٨املـئوية اخنفضـت يف عام       

قيم وت).  فقر مدقع   حالة  يعيشون يف  ٢ ٦٢٨ ٧٧٠، منهم   ٣ ٦٣٧ ٦١٨ (جداًالفقر مرتفع   عتبة  يعيشـون دون    
 يف حالة فقر مدقع     يعيشونالفقر يف املناطق الريفية، غري أن البعض ممن         عتبة   اليت تعيش دون     املعيشيةأغلبية األسر   

 .يقيمون يف ضواحي املدن

 من األمّية ونسب متدنية من االلتحاق       عالية سـكان هـندوراس يف جمال التعليم مبستويات          ويتصـف  -٥٩
 املتعددة األغراض اخلاصة باألسر املعيشية اليت أُجريت يف         االستقصائيةلدراسة  واسـتناداً إىل بيانات ا    . بـاملدارس 

 إطالقاً  رساباملد سنوات مل يلتحقوا     ١٠عمرهم  يتجاوز   يف املائة من السكان الذين       ١٦، فإن   ١٩٩٨مارس  /آذار
نسبة إىل السكان الريفيني  املوازية بالواألرقام.  يف املائة قد أهنوا فقط بني سنة وثالث سنوات من الدراسة٢٢وأن 
 . يف املائة١٥ و٩ احلضريني يف املائة، وبالنسبة إىل ٢٨ و٢٢هي 

 ال توجد أية برامج      تكاد  يف قطاع التعليم، فإنه    الكبري سجالت وزارة التعليم أنه رغم االستثمار        وتـبني  -٦٠
 بني أربع وست سنوات يلتحقون      م يف املائة فقط من األطفال الذين تتراوح أعماره        ١٤,٨: للتعليم قبل املدرسي  

وفيما يتعلق بالتعليم االبتدائي، . النظاميغري قبل املدرسي التعليم ب يف املائة ١٤,٥و النظاميقبل املدرسي  بالتعليم
، ة املتوقع الفترةكملون تعليمهم االبتدائي خالل     ست بالصف األول ي   املسجلني يف املائة فقط من األطفال       ٢٩فـإن   
املوعد  الدراسة يف    استكمالذلك يكون معدل    ب سنوات الستكمال دراستهم، و    ١٠و ٩ائة بني    يف امل  ٥١ وحيتاج
  ١٤ الذين تتراوح أعمارهم بني      ، يف املائة فقط من السكان     ٣٣ حيظى الثانوية، املرحلة   ويف . متدنياً جداً  املناسب

 أضعف من أن يلبيا    املدارس    تاركي ومستوىالتعليم الثانوي، ويكون عدد     بإمكانـية الوصول إىل     عامـاً    ١٩و
 .)٢٤( سوق العمالةاحتياجات

 دوالر من دوالرات الواليات ٤ ٤٠٣ ٨٠٠ ٠٠٠ فبلغت ١٩٩٨ اخلارجية يف هناية عام الديون وارتفعت -٦١
 اخلاص واملصارف   القطاع، تعود أساساً إىل جلوء      ١٩٩٧ يف املائة مقارنة بعام      ٨,١ أي بزيادة قدرها     املـتحدة، 

 حني اتبع القطاع العام سياسة اقتراض       يف،  ) من جمموع النفقات   ٦٥,٤(ىل التمويل اخلارجي     إ بشـكل مـتزايد   
مجايل اإل الناتج احمللي إىلورغم ذلك، استمرت نسبة الديون اخلارجية . التساهليةمعتدلة، باللجوء فقط إىل الديون 

كلفة خدمة ت السنة ذاهتا، كانت ويف. ١٩٩٨ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ٨٣,٧ االخنفاض، فبلغت يف
مدفوعات  مليون دوالر    ٦٨٩,٦ املتحدة، منها    الواليات ماليني دوالر من دوالرات      ٩٠٩,٥الديـون اخلارجية    

 . مليون دوالر فوائد٢١٩,٩ وتسديد أصل رأس املال

                                                      

 . والدخل والعمالةالسكان  مشروع،وزارة التخطيط والتنسيق وامليزانية )٢٢(
 .١٩٩٨تستند األرقام إىل الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض اخلاصة باألسر املعيشية، جمدولينا غرسيا،  )٢٣(
 .١٩٩٩ هندوراس،  يف، الوضع الصحيةألمريكي اللبلدان الصحة منظمة )٢٤(
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 قدرها بزيادةن، أي  مليو٧٢٩,٢الديون اخلارجية فبلغ  جمموع ، ارتفع١٩٩٩ديسمرب / األولكانون ويف -٦٢
 إىل التمويل اخلارجي    بدرجة أكرب  العاموء القطاع   جل النمطويعكس هذا   . ١٩٩٨مقارنـة بعـام      يف املائـة     ٧,٣

 إمجاالً من جلوئهما إىل    القطاع اخلاص وقطاع املصارف      قلّص حني   يف،  ) يف املائة من جمموع النفقات     ٥٩(التساهلي  
 تاحمللي اإلمجايل اخنفض   الناتج إىل الديون اخلارجية    وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة     ).باألرقام الصافية (  اخلارجية املوارد
احمللي  الناتج، ويعود ذلك أساساً إىل تراجع       ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٨٧,٠ إىل   ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٨٣,٧مـن   

ن دوالر من دوالرات     مليو ٧٩٢,٩ تلدين اخلارجي بلغ  ا ةغري أن تكلفة خدم   . ١٩٩٩يف عام   اإلمسـي    اإلمجـايل 
 . مليون دوالر فوائد١٧٤,٥ ومدفوعات تسديد أصل رأس املال مليون دوالر ٦١٨,٤ املتحدة، منها الواليات

 من دوالرات الواليات املتحدة، دوالر ماليني ٤ ٧٠٦ بلغ جمموع الديون اخلارجية ،٢٠٠٠ هناية عام ويف -٦٣
 تعزى إليه  رأس املال الذي     استهالك النتيجة هذه   وتراعي. ١٩٩٩ عام   الذي كان عليه يف   نفس املبلغ   تقريباً  وهو  

 ٨٧,٠احمللي اإلمجايل من  الناتجإىل  نسبة الديون اخلارجية اخنفضتوعليه، .  ذلك العامخالل مجيع النفقات تقريباً
 ،٢٠٠٠م  يف عا  اخلارجيةوبلغت كلفة خدمة الديون     . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٧٨,١ إىل   ١٩٩٩ يف عام    املائةيف  

تسديد أصل رأس  مدفوعات مليون دوالر ٨٨٣,٧من دوالرات الواليات املتحدة، منها  دوالر ١ ١١٣ ٣٠٠ ٠٠٠
 للتكاملوتشمل أرقام خدمة الدين املساعدة اليت قدمها مصرف أمريكا الوسطى .  فوائددوالر مليون ٢٤٩,٦ واملال

 . مليون دوالر٢٥١,٨ بلغتاليت و املثقلة بالديون،ة  مبادرة الديون لصاحل البلدان الفقرييف إطاراالقتصادي 

 املتحدة ماليني دوالر من دوالرات الواليات       ٤ ٨٠٨ اخلارجية العامة واخلاصة هلندوراس      الديون وبلغت -٦٤
  هذه النتيجة أساساً   وتعكس. ٢٠٠٠ يف املائة مقارنة بعام      ٢,٢ قدرها، أي بنسبة ارتفاع     ٢٠٠٢يف هنايـة عام     

 إىلغري أن نسبة الدين اخلارجي .  الديناستهالكدفوعات  م مع مراعاة صافية يف القطاع العام     الات  نفقال ارتفـاع 
 خدمةكلفة توكانت . ٢٠٠١ يف عام ٧٥,١ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٧٨,١ اخنفضت من اإلمجايلاحمللي  الناتج

 مدفوعات دوالر   مليون ٥٤٠,٣  منها ة، مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحد      ٧١٧,٧الديـون اخلارجية    
 . مليون دوالر فوائد١٧٧,٤ واملالتسديد أصل رأس 

 دوالر من دوالرات    ٤ ٨٧٤ ٢٠٠ ٠٠٠، بلـغ جمموع الديون اخلارجية هلندوراس        ٢٠٠٢ عـام  ويف -٦٥
 اخنفاضإىل  بشكل رئيسي وُيعزى ذلك، ٢٠٠١ يف املائة مقارنة بعام     ١,٤ املتحدة، أي بزيادة قدرها      الواليـات 

جمموع النفقات  ت نسبة   وبلغ.  سلة الديون  اليت تتألف منها  قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل العمالت األخرى        
 .السابقةالسنة ب مقارنة يف املائة ١ بتراجع يقارب يف املائة، أي ٧٤,١ اإلمجايلاحمللي  الناتج إىلاخلارجية 

 مليون دوالر   ٦١٩,٠ مليون دوالر منها     ٧٣٤,٥ ،٢٠٠٢ خدمة الديون اخلارجية يف عام       كلفةت وبلغت -٦٦
 . مليون دوالر فوائد١١١,٥ واملالتسديد أصل رأس  مدفوعات

 وإلغاء التكييف تشمل عمليات إعادة     ٢٠٠٢-١٩٩٠ أن تكاليف خدمة الدين للفترة       وجديـر بالذكر   -٦٧
 .)٢٥(دائننيلل أقره نادي باريس الذيالديون 

                                                      

 االقتصادية، وحدة األرقام املالية، قسم الديون للدراسات املركزي هلندوراس، اإلدارة الفرعية      املصرف )٢٥(
 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠، ٢٠٠٢-١٩٩٧ اخلارجية،اخلارجية، حتليل الديون 
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 حقوق اإلنسان القانوين الحترام اإلطار - رابعاً

 وقَّعت عليها  العديد من احلقوق الواردة يف خمتلف صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت             الدستور يتضمن -٦٨
 .م القانون ممارسة تلك احلقوق يف بعض احلاالتنظّيو. هندوراس

 : التالية يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف هندوراساهليئات وتعمل -٦٩

 العليا؛ احملكمة

 ؛درجاهتا جبميع احملاكم

  الشؤون اخلارجية؛بوزارة الدولة وزير مكتب

  اخلاصة؛الشؤون إدارة

  العام؛النائب مكتب

 ؛)اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان (املظامل أمني

 لطفل واألسرة؛شؤون ا لهندوراس معهد

 . للمرأةالوطين املعهد

  والتعويضاالنتصاف سبل

 أن يرفع شكوى إىل إحدى احملاكم التالية         اخلاصة به   اإلنسان  تعرض إىل انتهاك حلقوق    شخص لكلحيق   -٧٠
 : تعويضعلىللحصول 

 املسائل اجلنائية داخل العاصمة وخارجها على       تنظر يف  اليتاحملاكم االبتدائية   :  اجلنائية احملـاكم  )أ( 
 التدابريا أن تتخذ مجيع  تغطي تلك احملاكم مجيع اإلجراءات اجلنائية وبإمكاهن املوضوعية،ووفقاً للمعايري   . السـواء 

 ف بصفتها جرائم؛عّرالالزمة ملعاجلة أفعال ُت

يف  املسائل املدنية، داخل العاصمة وخارجها، و      تنظر يف  اليتاحملاكم االبتدائية   :  املدنية احملـاكم  )ب( 
شريعات على  متاح حلماية أي حق انتهك وال تنص التالقضائية االنتصاف للحماية وسبيل. القضائيةتدابري احلماية 

 . آلية قانونية حمددة بشأنهأية

كما .  درجةاليت تقل عنهااحملاكم املطعون فيها والصادرة عن    قرارات  مراجعة ال  االستئناف   حماكم وتتوىل 
 مراجعتها القرارات من خالل سبل انتصاف استثنائية للمطالبة بإعادة النظر يف أفعال ما أو         تلكميكـن الطعن يف     

 مثل احلق يف املثول أمام القضاء، -د ضمانات دستورية أُنشئت لدعم احلقوق األساسية ومحايتها كما توج. قضائياً
 ؛ة القضائيواملراجعة ةالدستوري واملراجعةواحلق يف احلماية القضائية، 
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 . ثالثة من جراء أفعال ارتكبتها اإلدارةبأطراف املايل عن الضرر الذي حلق التعويض )ج( 

 الرابع من   البابالدستورية يف تشريع هندوراس بوضوح يف الفصلني األول والثاين من            الضمانات وتـرد  -٧١
 واملراجعة واحلماية القضائية، القضاء،أمر اإلحضار، أو املثول شخصياً أمام    ضمانات    إىل يشارالدسـتور، حيث    

 .ب الثالث من التقرير هذه القضية بإسهاالفصلويتناول . ة القضائية واملراجعةالدستوري

 وممارسات مببادئأن هندوراس تقبل   ") معاهدات"يف الفصل الثالث،    ( من الدستور    ١٥ املـادة  وتـنص  -٧٢
 وبعدم التدخل يف شؤوهنا وتعزيز السلم       املصري، التضامن بني الشعوب وحبقها يف تقرير        تعززالقانون الدويل، اليت    

 الدويلالتحكيم والقرارات القضائية ذات الطابع       قرارات   سريان املادة تعلن هذه كما  . والدميقراطـية العاملـيني   
 .وتنفيذها اإللزامي

 أوتصبح جزءاً من القانون احمللي وميكن لألفراد        فإهنا   املعاهدات الدولية حيز التنفيذ،      تدخـل  وعـندما  -٧٣
 تضاربويسوى أي   . اجلمهوريةتذرع بأحكامها يف أية حمكمة أو أمام أية سلطة من سلطات            الاهليئات القانونية   

 التضارب بني معاهدة وقانون حملي فإن       حاالت على أنه يف     ينصوالدستور وفقاً للدستور، الذي     ما  بني معاهدة   
 ). من الدستور١٨و ١٧ و١٦املواد (املعاهدة هي اليت تسود 

  والدعايةاإلعالم - خامساً

 )٢٨٢٩٣ العدد ،La Gaceta(  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف اجلريدة الرمسيةالعهد صدر -٧٤
ومبوجب تشريعات هندوراس،   . ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢٩ عليه يف    ةاملصادقجرت   و ١٩٩٧يونيه  / حزيـران  ٢٤يف  
 . يف اجلريدة الرمسيةه حال صدورالقانون هميكن ألي أحد أن يتذرع جبهل ال

 ـ ـ ـ ـ ـ


