
  دانيان اصول اساسي براي رفتار با زن

 مجمع عمومي تصويب و اعالم شده است ١٩٩٠دسامبر  ١۴مورخ  ١١١/۴۵آه در قطعنامه 

  

 .با تمام زندانيان بايد با احترام مقتضي نسبت به حيثيت و ارزش ذاتي آنان به عنوان انسان رفتار شودـ ١

  

سياسـي يـا افكـار ديگـر، منشـا ملـي يـا اجتمـاعي،         در رفتار با زندانيان نبايد هيچ تبعيضي براساس نژاد، رنگ، جنسيت، دين،افكار ـ ٢

 .اعمال شود

 

هاي فرهنگي گروهي آه زندانيان بـه آن تعلـق دارنـد، هرگـاه شـرايط محلـي ايجـاب         با وجود اين، بهتر است به عقايد ديني و سنتـ ٣

 .آند، احترام گذاشته شود

  

هـاي اجتمـاعي    رابر جنايت و جرم بايـد هماهنـگ بـا سـاير هـدف     ها براي بازداشت زندانيان و حفاظت از اجتماع در ب مسئوليت زندانـ ۴

 .هاي بنيادي آن براي حمايت از رفاه و توسعه آليه اعضاي اجتماع به انجام برسد آشور و مسئوليت

 

نيادي هاي ب آند، آليه زندانيان بايد از حقوق بشر و آزادي هايي آه حقيقت زنداني شدن به وضوح ايجاب مي به استثناي محدوديتـ   ۵

المللـي حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و      تعيين شده در اعالميه جهاني حقوق بشر، و اگر آشور مربوطه عضو يا طرف باشد، ميثاق بين

هـاي   و پروتكـل اختيـاري آن، و حقـوق مشـابه ديگـري آـه در سـاير ميثـاق        » المللي حقـوق مـدني و سياسـي    ميثاق بين«فرهنگي، و 

 .خوردار باشندسازمان ملل متحد تعيين شده، بر

 

داشـته   خـود  به منظور رشد و توسعه آامـل شخصـيت انسـاني    يهاي فرهنگي و آموزش آليه زندانيان بايد حق شرآت در فعاليتـ   ۶

 .دنباش

 

 .ها در جهت حذف حبس انفرادي به عنوان مجازات، يا در جهت محدود آردن استفاده از آن، بايد انجام و تشويق شود تالشـ ٧

 

د ايجاد شود تا زندانيان بتوانند آاري داراي مزد انجام دهند آه پيوستن آنان را به بازار آار آشورشان تسهيل آند و بـه  شرايطي بايـ    ٨

 .هاي خود مساعدت آنند آنان اجازه دهد به حمايت مالي از خود و خانواده

 

 .دسترسي داشته باشند ،انوني خودزندانيان بايد به خدمات بهداشتي موجود در آشورشان بدون تبعيض به علت موقعيت قـ ٩

  

با مشارآت و آمك موسسات محلي و اجتماعي، و با توجه الزم به منافع قربانيان، براي پيوستن دوباره زندانيان سابق بـه جامعـه   ـ ١٠

 .تحت بهترين شرايط ممكن بايد شرايط مساعد ايجاد شود

  

  .طرفانه اجرا شود و بي  اصول فوق بايد منصفانهـ ١١

 


