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ШКОЛА

1 
чи громадські об’єкти

Не нападайте на цивільних, їхню власність  



2 
може бути більшою за військові здобутки

Не починайте атаку, якщо супутня шкода цивільним  



3 
перед атаками та під час них

Уживайте всіх необхідних заходів, щоб захистити цивільних 



Не використовуйте заборонену зброю. Не ведіть війну протиправними методами4 



Забирайте та піклуйтеся про поранених та загиблих, як своїх, так і суперника5 



Поважайте права полонених та всіх інших, хто перебуває під вашим контролем. 
Ставтеся до них гуманно. Не влаштовуйте страт без суду та слідства

6 



Не беріть заручників та не використовуйте “живі щити”7 



8 
або ж невідкладна військова необхідність

Не переміщуйте цивільних, якщо цього не потребує їхня безпека 



Поважайте власність цивільних. Не вдавайтеся до мародерства чи крадіжок9 



10  
чи інше сексуальне насильство щодо будь-кого

Майте повагу до жінок. Не чиніть та не дозволяйте ґвалтування  



11
використовуйте у військових діях

Поважайте дітей. Не вербуйте їх до збройних груп та не  



12  
для омани захисні символи — такі як Червоний Хрест чи Червоний Півмісяць

Майте повагу до медперсоналу, лікарень та швидких. Не використовуйте 



Не перешкоджайте доставленню гуманітарних вантажів для цивільних, які потребують допомоги13



14
Не чиніть розправ, які суперечать правилам ведення збройних конфліктів

Зробіть ці правила щоденною нормою. Поважайте їх, навіть якщо ворог цього не робить. 



15
Порушення необхідно розслідувати, порушників — карати за міжнародними нормами

Попереджайте порушення цих правил. Якщо їх порушують, повідомте своєму командуванню.  



“Женевський заклик”  

“Женевський заклик” —  нейтральна та неупереджена неурядова 
організація, яка залучає до діалогу озброєних учасників, щоб 
покращити їхню повагу та дотримання ними міжнародних 
гуманітарних норм.   

“Женевський заклик”  зосереджується на діяльності, яка б 
захистила цивільних у збройних конфліктах. Ідеться зокрема про:

• Захист дітей

• Заборону сексуального насильства та викорінення гендерної 
дискримінації

• Відмову від використання протипіхотних мін

“Женевський заклик”  створив офіційний документ — 
“Зобов’язальний акт”, який надає можливість озброєним 
недержавним суб’єктам пообіцяти, що вони поважатимуть 
міжнародні норми. 

“Зобов’язальний акт” 

“Зобов’язальні акти” —документи, які підписують озброєні 
недержавні суб’єкти. Тим самим вони обіцяють поважати 
конкретні норми міжнародного гуманітарного права. На сьогодні 
“Женевський заклик” розробив три такі документи:

• Зобов’язальний акт щодо відданості повній забороні 
протипіхотних мін та співпраці у розмінуванні

• Зобов’язальний акт щодо захисту дітей від наслідків  
збройних конфліктів

• Зобов’язальний акт щодо заборони сексуального насильства 
у ситуаціях збройного конфлікту та викорінення гендерної 
дискримінації

“Женевський заклик” підтримує та спостерігає за дотриманням 
“Зобов’язальних актів” тими озброєними недержавними 
суб’єктами, які їх підписали.  

Правила ведення війни
 
Міжнародне гуманітарне право — набір правил, які з гуманітарних 
причин прагнуть обмежити вплив збройних конфліктів. Воно 
захищає осіб, які не беруть (чи більше не беруть) участі у 
військових діях, а також обмежує засоби та методи ведення війни. 

“Женевський заклик” прагне дати знання про широкий спектр 
міжнародних гуманітарних норм озброєним суб’єктам, а також 
посилити їхню здатність дотримуватися цих правил. “Женевський 
заклик” організовує навчання та надає технічні поради озброєним 
суб’єктам щодо того, як включити ці правила до їхньої політики, 
кодексів поведінки та інших внутрішніх норм. 


