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 المبادئ األساسية لمعاملة السجناء

 اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 1990كانون األول/ديسمبر  14المؤرخ في  45/111

 .يعامل كل السجناء بما يلزم من االحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر .1

ز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو ال يجو .2

 .األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر

ي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتم .3

 .ذلك

تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع األهداف االجتماعية األخرى للدولة  .4

 .ومسؤولياتها األساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع

أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق اإلنسان والحريات األساسية المبينة في باستثناء القيود التي من الواضح  .5

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

وبروتوكوله االختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى  والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 .لألمم المتحدة

 .يحق لكل السجناء أن يشاركوا في األنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية .6

 .لجهوديضطلع بجهود إللغاء عقوبة الحبس االنفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك ا .7

ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح  .8

 .لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا

 .ى أساس وضعهم القانونيينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز عل .9

ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات االجتماعية ومع إيالء االعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على  .10

 .تهيئة الظروف المواتية إلعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة

 .رة أعاله بكل تجردتطبق المبادئ المذكو .11
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