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املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء*

يع�مل كل ال�شجن�ء مب� يلزم من االحرتام لكرامتهم املت�أ�شلة وقيمتهم كب�شر.  .1

الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اأو اجلن�س  اللون  اأو  العن�شر  اأ�ش��س  ال�شجن�ء على  التمييز بني  ال يجوز   .2

ال�شي��شي اأو غري ال�شي��شي، اأو االأ�شل القومي اأو االجتم�عي اأو الثورة اأو املولد اأو اأي و�شع اآخر.

من امل�شتحب، مع هذا، احرتام املعتقدات الدينية واملب�دئ الثق�فية للفئة التي ينتمي اإليه� ال�شجن�ء،   .3

متى اقت�شت الظروف املحلية ذلك.

مع  يتوافق  ب�شكل  اجلرمية  من  املجتمع  وحم�ية  ال�شجن�ء  حب�س  عن  مب�شوؤوليته�  ال�شجون  ت�شطلع   .4

االأهداف االجتم�عية االأخرى للدولة وم�شوؤولي�ته� االأ�ش��شية عن تعزيز وف�ء كل اأفراد املجتمع.

ب��شتثن�ء القيود التي من الوا�شح اأن عملية ال�شجن تقت�شيه�، يحتفظ كل ال�شجن�ء بحقوق االإن�ش�ن   .5

واحلري�ت االأ�ش��شية املبينة يف االإعالن الع�ملي حلقوق االإن�ش�ن، وحيث تكون الدولة املعنية طرف�، يف 

العهد الدويل اخل��س ب�حلقوق االقت�ش�دية واالجتم�عية والثق�فية، والعهد الدويل اخل��س ب�حلقوق 

لالأمم  اأخرى  عهود  يف  املبينة  احلقوق  من  ذلك  وغري  االختي�ري،  وبروتوكوله  وال�شي��شية،  املدنية 

املتحدة.

يحق لكل ال�شجن�ء اأن ي�ش�ركوا يف االأن�شطة الثق�فية والرتبوية الرامية اإىل النمو الك�مل لل�شخ�شية   .6

الب�شرية.

ي�شطلع بجهود الإلغ�ء عقوبة احلب�س االنفرادي اأو للحد من ا�شتخدامه�، وت�شجع تلك اجلهود.  .7

ينبغي تهيئة الظروف التي متكن ال�شجن�ء من اال�شطالع بعمل مفيد م�أجور يي�شر اإع�دة انخراطهم   .8

يف �شوق العمل يف بلدهم، ويتيح لهم اأن ي�ش�هموا يف التكفل ب�أ�شرهم وب�أنف�شهم م�لي�.

ينبغي اأن توفر لل�شجن�ء �شبل احل�شول على اخلدم�ت ال�شحية املتوفرة يف البلد من دون متييز على   .9

اأ�ش��س و�شعهم الق�نوين.

ينبغي العمل، مب�ش�ركة ومع�ونة املجتمع املحلي، واملوؤ�ش�ش�ت االجتم�عية ومع اإيالء االعتب�ر الواجب   .10

ل�ش�لح ال�شح�ي�، على تهيئة الظروف املواتية الإع�دة اإدم�ج ال�شجن�ء املطلق �شراحهم يف املجتمع يف 

ظل اأح�شن الظروف املمكنة.

تطبيق املب�دئ املذكورة اأعاله بكل جترد.  .11

(A/RES/45/111) اعتمدت واأعلنت بقرار اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة رقم  

املوؤرخ يف 14 دي�شمرب 1990م.  

*


