
Peraturan-peraturan utama tingkah laku  
pejuang ketika konflik bersenjata dalaman
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2 2 2 3 Tidak menyerang orang awam, harta awam atau bangunan awam Jangan lancarkan sebarang serangan jika kerosakan terhadap orang  
atau harta awam dijangka lebih besar daripada keuntungan ketenteraan

Ambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi orang awam  
sebelum dan semasa serangan

Kumpul dan rawat orang-orang tercedera dan mati,  
sama ada rakan atau musuh

Hormati hak-hak orang tahanan dan semua orang lain di bawah kawalan anda dan layan  
mereka secara berperikemanusiaan. Jangan melakukan hukuman bunuh tanpa perbicaraan

ห้ามโจมตีพลเรือน ทรัพย์สินของพลเรือน  
หรืออาคารสาธารณะของพลเรือน

ห้ามไม่ให้โจมตีหากคาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือน  
มากกว่าเป้าหมายทางทหาร

ช่วยเหลือและดูแลทั้งเพื่อนและศัตรูที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เคารพสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวและทุกคนที่อยู่ในการควบคุม และปฏิบัติต่อเขาอย่าง 

มีมนุษยธรรม ห้ามไม่ให้มีการฆ่าสังหาร (โดยไม่ผ่านระบบกฎหมาย)

ก่อนและระหว่างการโจมตีต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อคุ้มครองปกป้องพลเรือน
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โรงเรยีน  

กฎ 15 ข้อสำาหรับผู้ติดอาวุธ ในประเทศ
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ห้ามใช้อาวุธต้องห้ามและห้ามนำาวิธีการสงครามแบบผิดกฎหมายมาใช้

ห้ามไม่ให้มีการจับตัวประกันหรือใช้มนุษย์เป็นโล่

เคารพสตรี ห้ามข่มขืนหรืออนุญาตให้ข่มขืน  
รวมทั้งก่ออาชญกรรมทางเพศต่อใครก็ตาม

คุ้มครองปกป้องเด็ก 
ห้ามชักชวนหรือเกณฑ์เด็กเพื่อนำาไปใช้ในกองกำาลังและใช้ในการสู้รบ

เคารพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและรถพยาบาล  
ห้ามใช้สัญลักษณ์ เช่น กาชาดสากล ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดกฎเหล่านี้ ถ้ามีการทำาผิดกฎเกิดขึ้น ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  
การละเมิดนั้นต้องถูกสอบสวนและต้องยุติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสากล

นำากฎเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติและเคารพกฎ แม้ศัตรู จะไม่ปฏิบัติตามกฎก็ตาม  
การแก้แค้นโต้ตอบเป็นการละเมิดกฎหมายความขัดแย้งด้วยกำาลังอาวุธอนุญาตให้พลเรือนเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

ห้ามอพยพเคลื่อนย้ายพลเรือน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยของพลเรือน  
หรือด้วยความจำาเป็นทางการทหาร เคารพทรัพย์สินของพลเรือน ห้ามปล้นหรือขโมย

Jangan menggunakan senjata yang diharamkan dan jangan melibatkan 
diri dalam kaedah peperangan yang menyalahi undang-undang

Jangan mengambil tebusan atau menggunakan perisai manusia

Hormati wanita.  Jangan merogol atau membenarkan  
rogol atau mencabul secara seksual sesiapa pun

Lindungi kanak-kanak. Jangan merekrut mereka ke dalam pasukan  
bersenjata anda dan jangan gunakan mereka dalam pertempuran

Hendaklah menghormati pegawai perubatan, hospital dan ambulans. Jangan menyalah  
guna simbol-simbol perlindungan seperti Palang Merah atau Bulan Sabit Merah

Cegah pelanggaran peraturan-peraturan ini. Jika berlaku pelanggaran, laporkan kepada komander 
anda. Pencabulan hendaklah disiasat dan diawasi mengikut piawaian antarabangsa

Amalkan peraturan-peraturan ini. Hormati peraturan walaupun musuh tidak menghormatinya. 
Kawal perasaan daripada tindak balas yang melanggar undang-undang konflik bersenjata

Benarkan bantuan kemanusiaan tanpa berat sebelah  
untuk orang awam yang memerlukan

Jangan halau orang awam daripada rumah mereka, melainkan jika perlu demi  
keselamatan mereka sendiri atau atas sebab-sebab ketenteraan yang mendesak

Hendaklah menghormati harta benda awam  
Jangan menjarah atau mencuri
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