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Lời nói đầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong một vài năm qua, cộng đồng hành động bom mìn đã có những bước tiến 
đáng kể trong việc chuyên nghiệp hoá các dự án và chương trình Giáo dục nguy cơ 
bom mìn (GDNCBM). Một yếu tố trung tâm trong tiến trình đó là việc xây dựng các 
các tiêu chuẩn quốc tế cho GDNCBM do UNICEF thực hiện, trong khuôn khổ Các 
tiêu chuẩn quốc tế về hành động bom mìn (IMAS), do Cơ quan Hành động Bom 
mìn LHQ (UNMAS) duy trì. Vào tháng 10 năm 2003, UNICEF hoàn thiện bảy tiêu 
chuẩn GDNCBM, đã được chính thức áp dụng tiêu chuẩn vào tháng 6 năm 2004. 

5

Nội dung GDNCBM trong IMAS đạt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho việc lập kế 
hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình và dự án GDNCBM. Tiêu 
chuẩn IMAS mang tính quy tắc dành cho các những nhà tư vấn, các trung tâm hành 
động bom mìn, cơ quan quốc gia và các nhà tài trợ về cái gì là cần thiết cho việc xây 
dựng và thực hiện các chương trình GDNCBM có hiệu quả. Tuy nhiên, các tiêu 
chuẩn này không hướng dẫn các bên tham gia về việc họ làm thế nào để áp dụng 
vào các chương trình và dự án để tuân thủ chăt chẽ hơn các tiêu chuẩn này . 

Nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các tiêu chuẩn GDNCBM trên thực địa, 
UNICEF tiến hành hợp tác với Trung tâm hành động bom mìn nhân đạo Geneva 
(GICHD) để xây dựng loạt tài liệu Hướng dẫn thực hành tốt nhất nhằm cung cấp 
thêm tư vấn đối với việc làm thế nào để thực hiện các tiêu chuẩn GDNCBM. Một 
loạt bao gồm 12 hướng dẫn đã được xây dựng, sử dụng kỹ năng chuyên môn từ 
nhiều cá nhân, quốc gia và các bối cảnh khác nhau. Hướng dẫn đáp ứng một loạt 
các lĩnh vực mà tiêu chuẩn IMAS về GDNCBM đã đề cập, bao gồm: 

♦ Làm thế nào để hỗ trợ việc điều phối GDNCBM và tuyên truyền thông tin 
đại chúng; 

♦ Làm thế nào để thực hiện các dự án nhận thức nguy cơ và tập huấn; 
♦ Làm thế nào để tiến hành hoạt động liên lạc cộng đồng hành động bom mìn, 

và;  
♦ Các yếu tố gì nên được quan tâm thực hiện trong các dự án GDNCBM có 

hoàn cảnh khẩn cấp. 
Mục đích chính của những Hướng dẫn này là cung cấp những tư vấn, phương 

tiện và hướng dẫn để đảm bảo các chương trình GDNCBM tuân thủ theo các tiêu  
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chuẩn IMAS.  Các hướng dẫn này cũng nhằm cung cấp khuôn khổ cho một hướng 
tiếp cận có thể dự kiến được, có hệ thống và mang tính lồng ghép đối với giáo dục 
nguy cơ, và được sử dụng bởi bất kỳ ai liên quan đến lập kế hoạch, quản lý và 
đánh giá các chương trình và dự án GDNCBM, như các ban ngành chính phủ, các 
trung tâm hành độngbom mìn, các cơ quan và tổ chức LHQ, và các tổ chức địa 
phương và quốc tế. Các nhà tài trợ cũng có thể thấy các tiêu chuẩn này là hữu ích 
trong việc đánh giá các đề xuất dự án GDNCBM. 

Nhưng trong khi các hướng dẫn tìm kiếm khả năng cung cấp tư vấn thực tiễn 
cho việc thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình và dự án, về 
bản chất, chúng vẫn mang tính bao quát và sẽ cần điều chỉnh cho phù hợp với 
từng hoàn cảnh mới trong bối cảnh văn hoá và chính trị cụ thể. UNICEF và 
GICHD hy vọng các hướng dẫn sẽ cung cấp một công cụ hữu ích trong việc làm 
cho GDNCBM hiệu quả và đầy đủ hơn. 

Bên cạnh việc cung cấp các ấn bản in, các Hướng dẫn này có thể được tải miễn 
phí trên mạng Internet tại địa chỉ www.mineactionstandards.org cũng như tại trang 
web của GICHD là www.gichd.ch và của UNICEF là www.unicef.org. 
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Giới thiệu về loạt tài liệu hướng dẫn 7 
 

Theo tiêu chuẩn IMAS, thuật ngữ “giáo dục nguy cơ bom mìn” nói về “các hoạt 
động nhằm tìm cách giảm đi các nguy cơ thương tích từ mìn và vật nổ do chiến tranh để 
lại bằng cách nâng cao nhận thức và thúc đẩy các thay đổi hành vi, bao gồm tuyên truyền 
đại chúng, giáo dục và tập huấn, và liên lạc cộng đồng hành động bom mìn.”1 GDNCBM 
là một trong năm thành tố của hành động bom mìn. Các thành tố khác bao gồm: rà 
phá bom mìn (ví dụ: mìn và vật nổ còn lại sau chiến tranh, khảo sát, lập bản đồ, đánh 
dấu và rà phá); hỗ trợ nạn nhân, bao gồm phục hồi chức năng và tái hoà nhập;  vận 
động chính sách nhằm chống việc sử dụng mìn sát thương cá nhân; và phá huỷ vũ 
khí dự trữ.2

Hai phiên bản đầu tiên của IMAS vào năm 1997 và 2000 không bao gồm các 
hướng dẫn và tiêu chuẩn GDNCBM cụ thể. Năm 2000, Cơ quan hành động bom mìn 
LHQ (UNMAS), đơn vị đầu mối của các hoạt động liên quan đến bom mìn trong hệ 
thống LHQ, yêu cầu UNICEF phát triển các tiêu chuẩn quốc tế đối với GDNCBM. 
UNMAS là văn phòng trong Ban thư ký của LHQ chịu trách nhiệm cho việc phát 
triển và duy trì các tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế. UNICEF là đơn vị chính 
trong LHQ đảm nhận công tác GDNCBM. 

Tháng 10 năm 2003, UNICEF hoàn thành một loạt bảy tiêu chuẩn GDNCBM, 
sau đó đã được chính thức đưa vào IMAS vào tháng 6 năm 2004. Bảy tiêu chuẩn này 
bao gồm: 

♦ IMAS 07.11: Hướng dẫn quản lý hoạt động GDNCBM; 
♦ IMAS 07.31: Công nhận pháp lý đối với các tổ chức và hoạt động 

GDNCBM; 
♦ IMAS 07.41: Giám sát chương trình và dự án GDNCBM; 
♦ IMAS 08.50: Thu thập dữ liệu và đánh giá nhu cầu GDNCBM; 
♦ IMAS 12.10: Lập kế hoạch chương trình và dự án GDNCBM; 
♦ IMAS 12.20:  Thực hiện chương trình và dự án GDNCBM; và 
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♦ IMAS 14.20: Đánh giá chương trình và dự án GDNCBM. 
 

Nhằm hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn GDNCBM trên thực địa, năm 2004 
UNICEF hợp đồng với GICHD phát triển một loạt các hướng dẫn thực hiện tốt 
nhất cho chương trình và dự án GDNCBM.3

Mười hai Hướng dẫn thực hiện tốt nhất sau đây đã được xây dựng: 
♦ 1:  Giới thiệu về GDNCBM; 
♦ 2:  Thu thập dữ liệu và đánh giá nhu cầu; 
♦ 3:  Lập kế hoạch; 
♦ 4:  Tuyên truyền thông tin đại chúng; 
♦ 5:  Giáo dục và tập huấn; 
♦ 6: Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn; 
♦ 7:  Giám sát; 
♦ 8:  Đánh giá; 
♦ 9:  GDNCBM khẩn cấp; 

9 ♦ 10:  Điều phối; 
♦ 11:  Tiêu chuẩn IMAS lựa chọn về GDNCBM; và ♦ 11:  Tiêu chuẩn IMAS lựa chọn về GDNCBM; và 
♦ 12:  Danh mục các thuật ngữ và nguồn gốc. ♦ 12:  Danh mục các thuật ngữ và nguồn gốc. 

  

Hướng dẫn thực hiện tốt nhất tìm kiếm khả năng đáp ứng các nhu cầu cụ thể 
của GDNCBM như một phần gắn liền của hành động bom mìn. Mỗi hướng dẫn 
nhằm phục vụ cho một tài liệu độc lập, mặc dù một số có bao gồm những tham 
khảo chéo với các hướng dẫn khác hoặc các nguồn tài liệu khác. 

Hướng dẫn thực hiện tốt nhất tìm kiếm khả năng đáp ứng các nhu cầu cụ thể 
của GDNCBM như một phần gắn liền của hành động bom mìn. Mỗi hướng dẫn 
nhằm phục vụ cho một tài liệu độc lập, mặc dù một số có bao gồm những tham 
khảo chéo với các hướng dẫn khác hoặc các nguồn tài liệu khác. 
  
Giới thiệu về Hướng dẫn 1 Giới thiệu về Hướng dẫn 1 
  

Hướng dẫn này, số đầu tiên của loạt tài liệu, cung cấp hướng dẫn đối với  
GDNCBM. Để hiểu nội dung hướng dẫn, không nhất thiết cần có kinh nghiệm 
trước đó trong lĩnh vực GDNCBM. Trong thực tế, loạt tài liệu này cũng nhằm 
cung cấp giới thiệu tổng quan về GDNCBM cho những ai có liên quan đến hành 
động bom mìn nhưng không nhất thiết liên quan đến thực hiện trực tiếp các 
nhiệm vụ hay quản lý chương trình và dự án GDNCBM. 

Hướng dẫn này, số đầu tiên của loạt tài liệu, cung cấp hướng dẫn đối với  
GDNCBM. Để hiểu nội dung hướng dẫn, không nhất thiết cần có kinh nghiệm 
trước đó trong lĩnh vực GDNCBM. Trong thực tế, loạt tài liệu này cũng nhằm 
cung cấp giới thiệu tổng quan về GDNCBM cho những ai có liên quan đến hành 
động bom mìn nhưng không nhất thiết liên quan đến thực hiện trực tiếp các 
nhiệm vụ hay quản lý chương trình và dự án GDNCBM. 
  
Trình bày các hướng dẫn  Trình bày các hướng dẫn  
  

Phần 1 nói về định nghĩa của GDNCBM, bao gồm các mục tiêu chính, hoạt 
động và đối tượng hưởng lợi. 

Phần 1 nói về định nghĩa của GDNCBM, bao gồm các mục tiêu chính, hoạt 
động và đối tượng hưởng lợi. 

Phần 2 thảo luận về vai trò của GDNCBM trong hành động bom mìn cũng 
như trong bối cảnh hoạt động phát triển và cứu trợ rộng lớn hơn. 

Phần 2 thảo luận về vai trò của GDNCBM trong hành động bom mìn cũng 
như trong bối cảnh hoạt động phát triển và cứu trợ rộng lớn hơn. 

Phần 3 cung cấp lịch sử tóm lược về kiến thức chuyên ngành cho những người 
mới tìm hiểu về GDNCBM. 

Phần 3 cung cấp lịch sử tóm lược về kiến thức chuyên ngành cho những người 
mới tìm hiểu về GDNCBM. 

Phần 4 tóm tắt vòng đời dự án GDNCBM. Phần 4 tóm tắt vòng đời dự án GDNCBM. 
Phần 5 đề ra các nội dung và nguyên tắc định hướng cho chương trình và dự 

án GDNCBM. 
Phần 5 đề ra các nội dung và nguyên tắc định hướng cho chương trình và dự 

án GDNCBM. 
Phần  6 phản ảnh sự điều phối cấp quốc gia với các chương trình và dự án 

GDNCBM . 
Phần  6 phản ảnh sự điều phối cấp quốc gia với các chương trình và dự án 

GDNCBM . 



 

 

G
 

iới thiệu 

 
Phần 7 cung cấp một số nhận xét kết luận về Hướng dẫn. 
Danh mục các từ viết tắt, định nghĩa tiêu chuẩn IMAS về các thuật ngữ cơ bản 

và các trích dẫn nguồn cho tất cả các ấb phẩm Hướng dẫn thực hành tốt nhất trong 
loạt tài liệu này được trình bày trong Hướng dẫn số 12. 
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1 IMAS 04.10, Phiên bản thứ hai, 1/1/2003 (như đã sửa đổi ngày 1/12/2004), 3.157. 1

2 Như trên., 3.147. 
 IMAS 04.10, Phiên bản thứ hai, 1/1/2003 (như đã sửa đổi ngày 1/12/2004), 3.157. 

2

3 Theo như mục đích của IMAS và của Hướng dẫn này, một dự án được xác định như một 
hoạt động, hoặc một loạt các hoặt động kết nối với nhau, với một mục tiêu chung. Một dự 
án sẽ thường có một thời hạn cụ thể và một kế hoạch hành động. Một chương trình 
GDNCBM được xác định như một loạt các dự án liên quan đến GDNCBM tại một quốc gia 
hay vùng lãnh thổ. 

 Như trên., 3.147. 
3 Theo như mục đích của IMAS và của Hướng dẫn này, một dự án được xác định như một 
hoạt động, hoặc một loạt các hoặt động kết nối với nhau, với một mục tiêu chung. Một dự 
án sẽ thường có một thời hạn cụ thể và một kế hoạch hành động. Một chương trình 
GDNCBM được xác định như một loạt các dự án liên quan đến GDNCBM tại một quốc gia 
hay vùng lãnh thổ. 
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1. Giáo dục nguy cơ bom mìn là gì? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Định nghĩa IMAS về Giáo dục nguy cơ bom mìn  
 
Như đã nêu trong phần giới thiệu, thuật ngữ “giáo dục nguy cơ bom mìn”nói 

đến “các hoạt động nhằm tìm cách giảm đi các nguy cơ thương tích từ mìn và vật liệu nổ 
do chiến tranh để lại bằng cách nâng cao nhận thức và thúc đẩy các thay đổi hành vi, bao 
gồm tuyên truyền đại chúng, giáo dục và tập huấn, và liên lạc cộng đồng hành động bom 
mìn.”
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  1

Mặc dù lĩnh vực này được gọi là giáo dục nguy cơ bom mìn, nhưng nó tìm 
cách ngăn ngừa các đe doạ cho người dân2 từ tất cả các loại vật nổ sát thương. 
GDNCBM vì vậy bao trùm lên cả những nguy hiểm không chỉ từ mìn sát thương 
(kể cả mìn sát thương cá nhân và mìn chống xe cộ) mà cả các loại vật nổ còn lại từ 
sau chiến tranh. Vật nổ còn lại sau chiến tranh được xác định bởi luật quốc tế3 để 
chỉ các loại vật liệu chưa nổ (bom, đạn pháo, lựu phóng và các loại đạn dược khác 
đã được bắn đi hay thả xuống nhưng chưa nổ như dự kiến) và các loại vũ khí bị bỏ 
lại (các kho vũ khí hay thùng đạn bị bỏ lại). 

Có rất nhiều lý do vì sao mà các cá nhân có thể bị nguy hại bởi bom mìn. 
Những người chịu nguy cơ này được xếp vào năm nhóm chính: 

♦ Nhóm chưa có nhận thức (gồm những người không biết gì về mối 
nguy hiểm của bom mìn, ví dụ điển hình là người tị nạn hay trẻ em); 

♦ Nhóm thiếu thông tin (gồm những người có hiểu biết về bom mìn 
nhưng không biết thế nào là hành vi an toàn, ví dụ điển hình là người 
không có nơi di trú hay trẻ em vị thành niên); 

♦ Nhóm nhận thông tin sai (gồm những người tiếp nhận thông tin sai 
lệch về các hành vi an toàn hay những người cho rằng họ hiểu biết tất 
cả về bom mìn, ví dụ điển hình là các cựu quân nhân); 

♦ Nhóm liều lĩnh (gồm những người đã biết về các hành vi an toàn 
nhưng họ phớt lờ đi, ví dụ điển hình là nam thanh thiếu niên chơi đùa 
với bom mìn); và  

♦ Nhóm chủ động (gồm những người không có lựa chọn nào khác ngoài 
việc chủ động chấp nhận thực hiện các hành vi không an toàn, ví dụ 
điển hình là người lớn tuổi ở những cộng động bị ảnh hưởng nặng nề 
và cần thức ăn hay nước uống cho gia đình mình). 
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Như chúng ta thấy, hiểu được ai đang chịu nguy cơ từ bom mìn và lý do vì sao  là 
rất quan trọng để có được một dự án hay chương trình GDNCBM có hiệu quả. 
 

1.2 Mục tiêu của giáo dục nguy cơ bom mìn 
 

GDNCBM có ba mục tiêu chính: 
♦ Giảm thiểu tử vong và thương tích từ mìn và các loại vật nổ; 
♦ Giảm ảnh hưởng về mặt kinh tế xã hội của bom mìn; và 
♦ Hỗ trợ phát triển. 
Các mục tiêu này kết nối với nhau và mang tính độc lập, mặc dù mỗi mục tiêu có 

những yếu tố riêng biệt như một phần của chiến lược để đạt được ba mục tiêu chính này. 

1.2.1 Giảm thiểu tử vong và thương tích 
 

Mục tiêu đầu tiên của GDNCBM là giảm thiểu tử vong và thương tích từ bom mìn 
sót lại sau chiến tranh. Các chiến lược chính được sử dụng nhằm đạt được mục tiêu này 
bao gồm cung cấp và trao đổi thông tin, vận động chính sách và phát triển năng lực. 
Điều này có nghĩa là: 

♦ Cung cấp thông tin và tập huấn cho những cộng đồng dân cư bị đe doạ; 
12 ♦ Tại nơi nào có thể, trao đổi thông tin với cộng đồng bị ảnh hưởng; và 

♦ Cung cấp thông tin tới, và vận động chính sách với các bộ phận hành động 
bom mìn, cứu trợ và phát triển. 

Hoạt động tương ứng với các chiến lược này được thảo luận chi tiết hơn dưới đây. 
 

1.2.2 Giảm tác động về kinh tế xã hội từ bom mìn 
 

Mục tiêu thứ hai của GDNCBM là giảm các tác động kinh tế xã hội từ bom mìn. 
Chiến lược chính để đạt được mục tiêu này là hỗ trợ các hoạt động phòng chống bom 
mìn khác bao gồm: 

♦ Rà phá bom mìn (khảo sát, đánh dấu và rà phá bom mìn); 
♦ Hỗ trợ nạn nhân (phục hồi thể chất và tâm lý và tái hoà nhập cho nạn nhân 

bom mìn); 
♦ Phá huỷ kho vụ khí (các loại bom mìn và vũ khí do người dân giữ lại trong nhà 

họ); và 
♦ Vận động chính sách cấm mìn sát thương (bao gồm cả sự ủng hộ Công ước cấm 

mìn sát thương và các quy định quốc tế khác về bom mìn). 
 

GDNCBM có thể cũng hỗ trợ các hoạt động khác trong hành động bom mìn như 
điều phối, quản lý chất lượng, đánh giá và hoạch định, chọn lựa ưu tiên và vận động 
chính sách rộng rãi cho hành động bom mìn, bao gồm cả vận động các nguồn lực. 

 

GDNCBM đạt được các mục tiêu này bằng cách trao đổi thông tin giữa cộng đồng bị 
ảnh hưởng và đơn vị thực hiện hành động bom mìn. Quá trình liên kết và vận động này 
được gọi là liên lạc cộng đồng hành động bom mìn. Vai trò của GDNCBM trong việc hỗ 
trợ các hành động bom mìn khác được thảo luận chi tiết trong phần 2 dưới đây. 
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. Giáo dục nguy cơ bom mìn là gì? 

 
1.2.3 Hỗ trợ hoạt động cứu trợ và phát triển 
 

Mục tiêu rộng lớn nhất, cũng như với chính hành động bom mìn, là GDNCBM 
tìm cách hỗ trợ phát triển cộng đồng. Tổ chức GDNCBM thường thấy cản trở chủ yếu 
đối với hành động an toàn không phải là sự thiếu hiểu biết hay thiếu trách nhiệm mà 
là thiếu các lựa chọn thay thế cho việc phải chấp nhận hành động mang tính nguy 
hiểm. Hầu hết những người sống trong vùng dân cư bị đe doạ sẽ biết là một khu vực 
hay một hoạt động có tiềm ẩn khả năng nguy hiểm hay không, nhưng họ có thể cần 
phải đi vào khu vực đó để kiểm củi, nước hoặc thực phẩm để sinh sống, hoặc quyết 
định rà tìm bom đạn để bán phế liệu nhằm kiếm thu nhập. Vì vậy, nếu chỉ nói với họ 
rằng những gì họ làm là nguy hiểm thì sẽ vừa không giải quyết được vấn đề, vừa tỏ 
ra thiếu tôn trọng họ. 

Vì vậy, chúng ta cần xác định những giải pháp thực tế để hỗ trợ cộng đồng. Một 
số giải pháp trong đó có thể liên quan đến hành động bom mìn, như đã đề cập trong 
phần 1.2.2; một số khác thường được tìm thấy nhiều hơn trong các lĩnh vực phát 
triển và cứu trợ. Vì vậy, nếu chẳng hạn như việc tiếp cận với nguồn nước là vấn đề cơ 
bản vì nhiễm bom mìn xung quanh giếng nước hay nơi chứa nước khác, có lẽ một tổ 
chức phát triển nên khoan một giếng nước để hỗ trợ các dự án cung cấp nước và vệ 
sinh. Nếu nâng cao thu nhập là điều kiện tiên quyết đối với hành vi an toàn, có lẽ 
nên cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển, cứu trợ khác hay các ban ngành, dịch vụ ở 
địa phương để xác định các giải pháp tín dụng và các hình thức tự lập bền vững 
khác. Như đã đề cập, quá trình liên kết và vận động này được gọi là liên lạc cộng 
đồng hành động bom mìn. 
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Bên cạnh đó, bản thân quá trình liên lạc cộng đồng có thể đóng góp cho phát 
triển hiệu quả, vì một trong những nhiệm vụ chính của nó là hỗ trợ người dân trong 
nỗ lực của họ để đảm nhận trách nhiệm quản lý việc giải quyết các vấn đề bom mìn 
đang ảnh hưởng đến đời sống của họ. Điều này được thực hiện bằng cách phát triển 
năng lực cộng đồng để có những tiếp cận có sự tham gia cho việc hoạch định, đánh 
giá và quản lý, đây là những công việc cơ bản của một liên lạc cộng đồng tốt. Kết quả 
của sự phát triển năng lực này là một nguồn vốn xã hội, thúc đẩy cộng đồng quản lý 
tốt hơn các vấn đề mà họ phải đương đầu. 

 
1.3 Các hoạt động giáo dục nguy cơ bom mìn 

 
Bây giờ, chúng ta xem xét ba hoạt động GDNCBM chính, bao gồm: 
♦ Tuyên truyền thông tin đại chúng; 
♦ Giáo dục và tập huấn; và 
♦ Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn. 
 

1.3.1 Tuyên truyền thông tin đại chúng 
 
Tuyên truyền thông tin đại chúng như một phần của GDNCBM chủ yếu nói về 

sự cung cấp thông tin cho cá nhân và cộng đồng để làm giảm nguy cơ tai nạn thương 
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tích từ mìn và vật nổ. Nó tím cách nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm và thúc đẩy các 
hành vi an toàn. Tuyên truyền thông tin đại chúng về cơ bản là phương thức truyền thông 
một chiều thông qua phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp các thông tin và tư vấn liên 
quan một cách kịp thời và tiết kiệm. Khác với các hoạt động GDNCBM khác, các dự án 
tuyên truyền thông tin đại chúng có thể hoạt động độc lập, và thường đi trước các hoạt 
động khác. 

Trong các tính huống khẩn cấp sau xung đột vũ trang, do sức ép về thời gian và thiếu 
các dữ liệu chính xác, tuyên truyền thông tin đại chúng thường là phương tiện thức tế nhất 
để trao đổi thông tin an toàn nhằm làm giảm nguy cơ. Bên cạnh đó, nó có thể hình thành 
một phần của một chiến lược giảm nguy cơ tổng thể trong chương trình hành động bom 
mìn, hỗ trợ GDNCBM tại cộng đồng, các hoạt động rà phá bom mìn và vận động chính 
sách. 

Tuyên truyền thông tin đại chúng được đề cập chi tiết trong Hướng dẫn số 4 trong loạt 
tài liệu này. 

 
1.3.2 Giáo dục và tập huấn 
 

Thuật ngữ “giáo dục và tập huấn” trong GDNCBM  nói về tất cả các hoạt động giáo 
dục và tập huấn nhằm làm giảm đi những thương tích do bom mìn gây ra bằng cách nâng 
cao nhận thức của cá nhân và cộng đồng đối với mối đe doạ đó, và bằng cách thúc đẩy 
những thay đổi hành vi. 
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Giáo dục và tập huấn là quá trình hai chiều, liên quan đến phổ biến và thu nhận kiến 
thức, thái độ, hành vi thông qua giảng dạy và học. Vì vậy, nó hướng đến nhiều hơn những 
người đang bị đe doạ, sử dụng các thông điệp và chiến lược cụ thể hơn là trong trường hợp 
tuyên truyền thông tin đại chúng. 

Hoạt động giáo dục và tập huấn có thể được tiến hành trong môi trường chính thức 
hoặc không chính thức. Ví dụ, nó có thể bao gồm giáo dục từ trẻ em đến trẻ em tại trường 
học, từ cha mẹ đến trẻ em, và từ trẻ em đến cha mẹ, giáo dục đồng đẳng trong môi trường 
cộng việc và giải trí, tập huấn an toàn bom mìn cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo và sự 
bao gồm các thông điệp an toàn trong các hoạt động an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. 

Giáo dục và tập huấn được đề cập chi tiếp trong Hướng dẫn số 5 của loạt tài liệu này. 
 

1.3.3 Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn 
 

Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn nói về sự trao đổi thông tin giữa các cộng 
đồng bị ảnh hưởng và đang bị đe doạ bởi bom mìn và giữa chính quyền quốc gia, các tổ 
chức hành động bom mìn và các tổ chức cứu trợ và phát triển về sự hiện diện của bom mìn 
và các mối đe doạ tiềm ẩn của chúng. Nó được tiêu chuẩn IMAS xem là một “nguyên tắc 
chiến lược của hành động bom mìn” và được đánh giá rộng rãi là điểm mấu chốt cho các 
chương trình và dự án GDNCBM hiệu quả hơn. 
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. Giáo dục nguy cơ bom mìn là gì? 
 
 
 

 

Định nghĩa IMAS về liên lạc cộng đồng* 
 

Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn nói về việc “liên lạc với các cộng 
đồng bị ảnh hưởng để trao đổi thông tin về sự hiện diện và ảnh hưởng 
của bom mìn, để tạo ra đường dây liên hệ báo cáo với chương trình hành 
động bom mìn và xây dựng các chiến lược giảm nguy cơ. Liên lạc cộng 
đồng hành động bom mìn nhằm mục đích đảm bảo rằng nhu cầu và ưu 
tiên của cộng đồng là trung tâm của việc hoạch định, thực hiện và giám 
sát các hoạt động phòng chống bom mìn.” 
 
“Chú ý: Liên lạc cộng đồng dựa trên sự trao đổi thông tin và liên quan đến các 
cộng đồng trong quá trình ra quyết định, (trước, trong và sau khi rà phá bom mìn), 
nhằm thiết lập các ưu tiên cho hành động bom mìn.  Theo hướng này, các chương 
trình hướng đến tính tổng hợp, tập trung vào cộng đồng và đảm bảo sự tham gia 
tối đa của các thành phần trong cộng đồng. Sự liên quan này bao gồm việc lập kế 
hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án chung.” 
“Chú ý: Liên lạc cộng đồng cũng hoạt động với các cộng đồng để xây dựng các 
chiến lược an toàn chuyển tiếp thúc đẩy các thay đổi hành vi cá nhân và cộng 
đồng. Nó được thiết kế để giảm đi sự ảnh hưởng của bom mìn đối với cá nhân và 
cộng đồng cho đến khi sự đe doạ đó không còn tồn tại.” 
* IMAS 04.10, Phiên bản thứ hai, 1/1/2003 (như đã sửa đổi ngày 1/12/2004), 
3.38. 

 15
 

Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn khuyến khích cộng đồng nắm được 
thông tin khi một hoạt động rà phá bom mìn diễn ra, bản chất và thời gian của 
hoạt động, và những địa điểm chính xác đã được đánh dấu hay rà phá. Nó cũng 
khuyến khích các cộng đồng thông tin cho chính quyền địa phương và các tổ chức 
hành động bom mìn về địa điểm, mức độ và sự ảnh hưởng của những nơi nhiễm 
bom mìn. Các thông tin này có thể hỗ trợ rất nhiều cho việc hoạch định các hoạt 
động bom mìn tiếp theo như khảo sát kỹ thuật, đánh dấu và rà phá, và cung cấp 
các hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn nếu cần thiết. 

Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn tạo lập đường dây báo cáo quan trọng 
cho nhân viên hoạch định chương trình, và thúc đẩy sự phát triển các chiến lược 
giảm nguy cơ phù hợp và mang tính địa phương. Liên lạc cộng đồng hành động 
bom mìn nhắm đến việc đảm bảo rằng các dự án hành động bom mìn đáp ứng 
được các nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng. 

Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn nên được thực hiện bởi tất cả các tổ 
chức thực hiện các hoạt động phòng chống bom mìn. Đây có thể là các tổ chức 
GDNCBM chuyên biệt, hoặc các đội GDNCBM cá nhân hay liên ngành trong một 
tổ chức hành động bom mìn. 

Liên lạc cộng đồng hành động bom mìn với dân cư bị ảnh hưởng có thể bắt 
đầu sớm trước các hoạt động rà phá bom mìn và có thể giúp xây dựng năng lực ở 
cấp độ địa phương để đánh giá nguy cơ, quản lý thông tin và phát triển chiến lược 
giảm nguy cơ. Điều này có thể hỗ trợ thu thập các thông tin cần thiết, vận động các 
bên tham gia và vận động chính sách cho hành động bom mìn và các can thiệp 
nhân đạo khác. 

Vai trò của GDNCBM trong hành động bom mìn, tiêu biểu là thông qua liên 
lạc cộng đồng hiệu quả, được thảo luận thêm trong phần 2. Liên lạc cộng đồng 
hành động bom mìn được mô tả chi tiết trong Hướng dẫn số 6 của loạt tài liệu này. 
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Ghi chú 
 
1 IMAS 04.10, Phiên bản thứ hai, 1/1/2003 (như đã chỉnh sửa vào ngày 1/12/2004), 3.157. 
2 Điển hình là giáo dục nguy cơ bom mìn chỉ tìm cách bảo vệ dân cư; vì thế nó không chịu 
trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho binh sỹ trong việc làm thế nào để hạn chế 
nguy cơ cho bản thân họ. 
3 Mục 2, Điều V trong Công ước về một số vũ khí thông thường 
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2. Vai trò của giáo dục nguy cơ 
trong hành động bom mìn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDNCBM hiệu quả có thể đóng vai trò có ý nghĩa trong hành động bom mìn, 
do tính chất hữu ích của thông tin mà nó thu thập được ở cấp độ cộng đồng và mối 
quan hệ mà nó có thể xây dựng được với cộng đồng bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy 
xem xét một số những đóng góp thiết thực mà GDNCBM có thể đem lại cho các 
hoạt động phòng chống bom mìn khác. 17
 
2.1 GDNCBM hỗ trợ rà phá bom mìn 
 

Rà phá bom mìn bao gồm khảo sát, đánh dấu và rà phá bom mìn. GDNCBM, 
đặc biệt là thông qua công tác liên lạc cộng đồng, có thể đóng góp cho mỗi một 
trong ba hoạt động trên, cũng như xây dựng năng lực cộng đồng cho việc quản lý 
tai nạn. 

Đối với khảo sát, các đội GDNCBM, dựa trên các thông tin cung cấp bởi cộng 
đồng, có thể : 

♦ Xác định các khu vực ô nhiễm; 
♦ Xác định các loại bom mìn hiện diện; 
♦ Hiểu bom mìn đang ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh kế của cộng đồng như 

thế nào; và 
♦ Giúp tạo lập một danh sách các ưu tiên cho rà phá bom mìn hoặc đánh 

dấu.  
Đối với đánh dấu bom mìn, các đội GDNCBM có thể: 
♦ Biết được các biển báo nguy hiểm; 
♦ Khuyến khích sự tôn trọng với các biển báo và hàng rào bom mìn; và  
♦ Giúp tạo ra danh sách cộng đồng ưu tiên cho việc đánh dấu bom mìn (bao 

gồm các chất liệu phù hợp để làm giảm nguy cơ bị di chuyển, trộm cắp 
hoặc phá hoại). 

Đối với rà phá bom mìn, các đội GDNCBM có thể: 
♦ Tư vấn cộng đồng về việc các đội rà phá bom mìn đến hoạt động; 
♦ Thông tin cho cộng đồng về các quy trình an toàn trong khi có các hoạt 

động rà phá bom mìn; 
♦ Thông tin cho các thành viên trong cộng đồng về các khu vực đã được rà 

phá và những nơi vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm, bao gồm những đánh dấu 
nơi đã rà và chưa rà; 
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♦ Hỗ trợ việc bàn giao đất đai, bao gồm các biện pháp xây dựng niềm tin để 
cho cộng đồng thấy là các vùng đất đã được rà phá là thực sự an toàn; và 

♦ Theo dõi bằng cách quay trở lại cộng đồng vài tuần hay vài tháng sau khi 
rà phá bom mìn xong để đảm bảo rằng đất đai đã được sử dụng, và sử dụng 
phù hợp, bởi những người hưởng lợi như đã dự kiến. 

 
2.2 GDNCBM hỗ trợ chương trình hỗ trợ nạn nhân 
 

Hỗ trợ nạn nhân bao gồm cấp cứu nạn nhân ra khỏi bãi mìn, sơ cứu y tế ban 
đầu, phẫu thuật, phục hồi chức năng (vật lý trị liệu và chân tay giả cho nạn nhân 
cụt chi), phục hồi tâm lý, và tái hoà nhập xã hội cho nạn nhân bom mìn. 

GDNCBM có một vai trò đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho sự cung cấp 
những trợ giúp cho người cụt chi, đa số họ là nạn nhân của mìn sát thương. Tuy 
nhiên, nỗ lực giúp đỡ người cụt chi được áp dụng chung, dù nạn nhân có bị cụt chi 
do bom mìn hay các nguyên nhân khác (ví dụ: do đạn bắn, rắn cắn, tai nạn giao 
thông hoặc bệnh đái đường). Nếu tách biệt theo nguyên nhân sẽ mang tính phân 
biệt giữa các nạn nhân, một điều không được chấp nhận về phương diện đạo đức. 
 Cụ thể hơn, các đội GDNCBM có thể: 

18 

♦ Xác định năng lực quốc gia và địa phương cho việc hỗ trợ nạn nhân, và 
dưới những điều kiện nào thì có sẵn các hỗ trợ; 

♦ Xác định những người cụt chi đang cần hỗ trợ trong các cộng việc của họ ở 
cộng đồng; 

♦ Liên hệ với các trung tâm phục hồi chức năng để đảm bảo sự cung cấp hỗ 
trợ; 

♦ Nếu cần thiết, tạo điều kiện cho việc vận chuyển người cụt chi và gia đình 
họ đi đến và về từ trung tâm để chữa trị; và 

♦ Xem xét sử dụng nạn nhân trong dự án của mình. 
 

2.3 GDNCBM hỗ trợ phá hủy kho vũ khí 
 
Tương tự như các hoạt động mà nó có thể đảm nhận để tạo điều kiện cho rà 

phá bom mìn, các đội GDNCBM có thể hỗ trợ quá trình phá huỷ bom đạn lưu trữ 
(không chỉ có mìn sát thương cá nhân), bom đạn do người dân lưu giữ trong nhà. 

Điều này vừa là một quá trình thu thập thông tin và vận động: thu thập thông 
tin để tìm ra nơi có bom mìn được lưu giữ và vận động để thuyết phục các gia 
đình hoặc các lực lượng vũ trang địa phương đồng ý cho phá huỷ an toàn các loại 
bom đạn lưu giữ đó. 

 
2.4 GDNCBM hỗ trợ vận động chính sách 
 

GDNCBM có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý kiến chính trị 
tại các quốc gia liên quan đối với việc ủng hộ hành động bom mìn. Sự làm chủ và 
quản lý của quốc gia và địa phương đối với hành động bom mìn là bước tiếp cận duy 
nhất mang tính lâu dài, bền vững để đương đầu với ảnh hưởng của bom mìn, và đại 
diện cho một trong những nền tảng cơ bản của tiêu chuẩn IMAS. Điều này có thể 
thực hiện thông qua vận động hành lang các ban ngành và quốc hội, cũng như tạo 
ra sự quan tâm của công luận trong việc ủng hộ cho hành động bom mìn thông  
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qua buổi họp chuyên đề và truyền thông qua phương tiện đại chúng. 
Bên cạnh đó, các dự án GDNCBM nên luôn xem xét bao gồm yếu tố  vận động 

chính sách quốc gia và vùng trong công việc của họ. Đây có thể là vận động chính 
sách nhằm hỗ trợ cho cấm mìn sát thương cá nhân, trong khoảng 50 quốc gia hiện 
nay vẫn chưa tham gia vào Công ước cấm mìn sát thương. Nó có thể là vận động 
chính sách ủng hộ cho Điều khoản V của Công ước về một số vũ khí thông thường, 
trong đó có bao gồm vật liệu chưa nổ còn lại sau chiến tranh, và phân định trách  
nhiệm để giải quyết chúng.
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3. Lịch sử tóm lược của giáo dục 
nguy cơ bom mìn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giáo dục nguy cơ bom mìn, hay nhận thức bom mìn như cách gọi nguyên gốc, 
bắt đầu như một chuyên ngành về nhân đạo và phát triển ở Afghanistan vào cuối 
những năm 1980. Chuyên môn này được phát triển từ nhận biết bom mìn, và rà phá 
bom mìn mặc dù là giải pháp triệt để đối với vấn đề bom mìn ở cộng đồng nhưng 
đồng thời cũng rất chậm, tốn kém và đôi khi không thể thực hiện được vì khó tiếp 
cận địa bàn, vì các cuộc xung đột đang diễn ra, hoặc thiếu các ý chí chính trị hay 
nguồn tài trợ.

1

1

Trong bối cảnh này, có thể hiểu ngay là một loạt các biện pháp can thiệp có thể 
làm giảm sự tiếp xúc của cộng đồng với mối đe doạ trong thời hạn ngắn hoặc trung 
bình. Những biện pháp này tập trung vào phổ biến thông tin trong các cộng đồng bị 
ảnh hưởng nhằm nâng cao kiến thức về sự nguy hiểm của mìn (và ở mức độ thấp 
hơn, là vật nổ), những nơi nhiễm bom mìn tiêu biểu, và đưa ra các gợi ý về việc làm 
thế nào để giảm thiểu sự tiếp xúc với các mối nguy hiểm. 

Hầu hết hoạt động và tìm hiểu về GDNCBM cần được thực hiện xuất phát từ 
kinh nghiệm ở một số quốc gia chủ yếu (nổi bật là Afghanistan, Angola, Cambodia, 
miền bắc Iraq và Mozambique), thường với những hiểm hoạ bom mìn rất khác nhau. 

Đầu tiên, các bước tiếp cận có khuynh hướng một chiều và hầu hết là không có 
sự tham gia, sử dụng một loạt các loại hình “truyền thông nhỏ”, như tranh ảnh, từ 
rơi, áp phích, và áo ngắn tay. Khi hành động bom mìn đã trở nên chuyên nghiệp và 
học được từ các lĩnh vực cứu trợ và phát triển khác, các thay đổi đã được thiết lập để 
phản ảnh những hành động đã được cải tiến liên quan đến việc lập ưu tiên, điều 
phối, truyền thông và sự làm chủ của các hoạt động. 

Một khuynh hướng của một vài năm gần đây, dĩ nhiên là trong các tổ chức có 
thiết lập chặt chẽ hơn, là đã có sự chuyển biến của các hoạt động GDNCBM từ chức 
năng giáo dục bó hẹp đến một trong những chức năng liên lạc cộng đồng nhằm xây 
dựng năng lực thu thập thông tin, chia sẻ thông tin với các bên tham gia liên quan 
đến hành động bom mìn, và nhằm hỗ trợ phát triển nhận thức của cộng đồng về 
quyền làm chủ hành động bom mìn. 

Phương pháp tiếp cận liên lạc cộng đồng như vậy cho thấy nó chính là con 
đường dẫn đến GDNCBM. Nó là sự phản ảnh rằng giáo dục theo nghĩa truyền thống 
thường coi nhẹ các hướng tiếp cận như vậy và đã không liên kết chặt chẽ với các tổ 
chức rà phá bom mìn, đặc biệt là về khía cạnh lập ưu tiên và chia sẻ 
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dữ liệu thu thập được từ các cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chương trình 
tiếp tục tiến hành các chương trình “truyền thống” không phù hợp mà giá trị và sự tác 
động còn là điều nghi ngại. 
 

3.1 Vai trò của các tổ chức PCP 
 

Giống như hành động bom mìn, nhận thức bom mìn được thực hiện lần đầu 
vào những năm 1990 bởi một số ít các tổ chức PCP, đa số họ phát triển các chương 
trình này song song với việc rà phá bom mìn. Trong các tổ chức PCP tham gia, 
Quỹ Cứu trợ Nhân dân Na Uy (NPA), tổ chức quốc tế Người tàn tật (HI, cả của Bỉ 
và Pháp) và Nhóm Tư vấn Bom mìn (MAG) là những đơn vị tích cực nhất trong 
lĩnh vực này. 

Trong ba tổ chức PCP trên, MAG theo đuổi mô hình lồng ghép nhất, và tìm 
cách đưa GDNCBM và rà phá bom mìn vào cùng một đội. Các quốc gia cung cấp 
các cơ hội học hỏi quan trọng và vì thế đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển 
của buớc tiếp cận mà sau này được gọi là liên lạc cộng đồng của tổ chức MAG là 
Angola (1993), Cambodia (1992), miền bắc Iraq (1992) và Cộng hoà dân chủ nhân 
dân Lào (1994). Các quốc gia này, nơi mà MAG lần đầu tiên thực hiện rà phá và 
GDNCBM, đã cung cấp cơ hội cho việc xây dựng các giải pháp vượt lên những 
hạn chế của chương trình. 22 

Qua thời gian, MAG hiểu rằng rất nhiều các cản trở đối với một chương trình 
có hiệu năng (thông tin hạn chế về mức độ và phạm vi của các mối đe doạ phổ 
biến, hoạch định ưu tiên kém, thiếu minh bạch về mục tiêu đạt được trong rà phá 
bom mìn ở một địa điểm cụ thể, sự chống chéo trong hoạt động tại cộng đồng và 
việc sử dụng thiếu hiệu quả các nguồn lực vận chuyển hạn chế) đã bị loại bỏ hoặc 
giảm đi bằng cách cung cấp cho các đội nhận thức bom mìn của họ với thông tin 
rộng hơn nhằm bao gồm các dữ liệu thu thập và sự liên hệ tiếp diễn với các đại 
diện cộng đồng. Tại Angola, quá trình học hỏi này được hỗ trợ bởi việc tổ chức lại 
các đội rà phá bom mìn lớn thành các đội nhỏ đa kỹ năng và cơ động, bao gồm 
yếu tố liên lạc cộng đồng. 

Chương trình nhận thức bom mìn của NPA bắt đầu ở Cambodia và 
Mozambique vào năm 1993 và ở Angola năm 1994. Ngày nay, NPA thực hiện khá 
ít hợp phần GDNCBM trong hoạt động của tổ chức, mặc dù NPA đang tiến hành 
một chương trình rà phá bom mìn lồng ghép ở Croatia, chương trình được thiết kế 
đặc biệt dành cho việc bao gồm một cơ chế thúc đẩy liên lạc cộng đồng, truyền 
thông và các vấn đề làm chủ. 

HI đã có xu hướng thực hiện các chương trình rà phá và GDNCBM riêng biệt 
hoặc là chương trình GDNCBM độc lập ở một quốc gia mà rà phá bom mìn không 
được thực hiện, hoặc là các chương trình song song được thực hiện trong cùng một 
chương trình quốc gia (ví dụ ở Mozambique). 

HI bắt đầu bao gồm các đội liên lạc cộng đồng trong hợp phần rà phá bom 
mìn của nó từ năm 1996, xem công việc của những đội này là một phần của 
GDNCBM trong nghĩa rộng hơn, tạo ra sự liên hệ giữa rà phá bom mìn, cộng 
đồng và các hoạt động GDNCBM bên  ngoài.  Các đội liên lạc cộng đồng thu thập 
các thông tin hữu ích cho các đơn vị rà phá bom mìn, thông tin cho cộng đồng về 
hoặt động rà phá bom mìn và thực hiện các hoạt động GDNCBM nhỏ tại các cộng 
đồng gần nơi rà phá bom mìn. HI đã đảm nhận nhiều chương trình có ấn tượng 
bao gồm phát triển các phương tiện quản lý chương trình và tập huấn, áp dụng 
phù hợp cả hoạt động của đội liên lạc cộng đồng và các hoạt động GDNCBM 
truyền thống của tổ chức. 
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Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đóng vai trò quan trọng trong GDNCBM vào nhiều 

thời điểm, đặc biệt là thông qua việc thúc đẩy và sử dụng hướng tiếp cận từ trẻ em 
đến trẻ em vào GDNCBM được xây dựng bởi Quỹ Trẻ em đến Trẻ em ở London. Các 
ban ngành giáo dục là những đối tác quan trọng trong việc giáo dục nguy cơ cho 
trẻ em ở trường học. Nhiều tổ chức PCP cũng thực hiện các dự án GDNCBM ở 
nhiều quốc gia bị ô nhiễm khác nhau. 

Trong phần lớn thời gian thập niên 1990, tương tự với các tổ chức cứu trợ, 
truyền thông và chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động tốt nhất giữa những người thực 
hiện đã không xảy ra một cách đầy đủ và có hệ thống. Điều này phản ảnh các 
trường hợp của các tổ chức PCP nhỏ và quá tải ở nơi mà thời gian và nguồn lực ở 
mức eo hẹp, khi mà truyền thông từ các quốc gia có xung đột là rất khó khăn, 
trong khi kinh phí và thời gian lại không đủ cho việc đăng tải và phổ biến các “bài 
học kinh nghiệm”. Kết quả là thường có sự nhấn mạnh vào những vấn đề hàng 
ngày thay vì suy nghĩ đến giải pháp sâu sắc và sự truyên thông bên ngoài, “chưa 
cháy” thay vì chia sẻ các chính sách và quy trình. 

 

3.2 Hoạt động của Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế 
 

Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) lần đầu tiên tham gia vào GDNCBM giữa 
những năm 1990, trong bối cảnh những nỗ lực rộng lớn của tổ chức này nhằm khắc 
phục những hậu quả của chiến tranh. Các nhân viên hiện trường, đặc biệt là bác sỹ 
nhận thấy rằng mình ngày càng phải chữa trị cho nhiều nạn nhân bom mìn hơn, 
đã thúc đẩy tổ chức xem xét những biện pháp phòng ngừa khả thi lâu dài. Trong 
khi hầu hết các nỗ lực của ICRC nhằm ngăn chặn “thương tích bom mìn mang tính 
dịch tễ” được hướng đến phong trào cấm mìn sát thương, một số người trong tổ 
chức cũng nhận ra nhu cầu tiến hành giáo dục nhận thức bom mìn tại các quốc gia 
bị ảnh hưởng. 
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Chương trình bom mìn có phạm vi đầy đủ đầu tiên của ICRC được triển khai 
mùa xuân năm 1996 ở Bosnia và Herzegovina, và Croatia. Kể từ đó đến nay, ICRC 
đã thực hiện các chương trình trực tiếp, hoặc thông qua các Hội Chữ thập 
đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia, ở khoảng 20 quốc gia và khu vực. Các chương 
trình đầu tiên có xu hướng tập trung vào thu thập và phổ biến thông tin, đôi khi 
bao gồm các số liệu về nạn nhân bom mìn. Qua thời gian, ICRC đã xem công việc 
này như một yếu tố then chốt cho việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động dựa 
vào cộng đồng, đáp ứng các lý do cụ thể cho việc thực hiện các hoạt động nguy 
hiểm. Vì vậy, tranh ảnh và các phương tiện “truyền thông nhỏ” một chiều khác đã 
được thay thế bởi sự tham gia mang tính cộng đồng hơn trong quá trình này. 

 

3.3 Sự tham gia của quân đội 
 

Trong thập niên trước, các đội quân đa quốc gia (đôi khi là đơn vị cảnh sát) 
cũng tham gia vào giáo dục nhận thức bom mìn ở nhiều quốc gia và lãnh thổ, bao 
gồm Afghanistan, Albania, Bosnia và Herzegovina, Cambodia, Croatia, Kosovo 
và Iraq. Bên cạnh đó, thành viên của các đơn vị quân đội quốc gia cũng đảm 
nhiệm GDNCBM ở Lebanon, Nicaragua và Thái Lan trong số các tổ chức thực hiện 
hoạt động này. 

Hầu hết các tổ chức nhận thấy là sự tham gia của quân đội và cảnh sát vào 
GDNCBM được thực hiện với chủ định ban đầu là tốt. Có lẽ lý do có thể được đưa ra là 
tại nhiều quốc gia, quân đội dù là lực lượng trong nước hay các đơn vị giữ gìn hoà 
bình đa quốc gia, là những biểu tượng quyền lực đáng tôn trọng, đặc biệt là đối với 
những đối tượng vị thành niên nam. 
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Tuy nhiên, các tổ chức GDNCBM đã biểu thị sự lo lắng rằng phương pháp sai 
lầm có thể làm mất uy tín của thông điệp được đưa ra. Ví dụ, các trường hợp trong 
đó các giảng viên GDNCBM của quân đội cầm hay nắm quả mìn trong khi trình 
bày là rất nhiều, và cũng có những lo ngại rằng quân lính trong trang phục quân 
đội, thường là có vũ khí, không đại diện cho mô hình giáo dục tốt nhất với trẻ em 
nhạy cảm. 

Trình bày diễn thuyết thường là một buổi cung cấp thông tin một lúc rồi xong 
nên khả năng thiết lập sự liên lạc cộng đồng đó là rất ít, hoặc sử dụng các mối liên 
hệ để có thêm các tin tức về địa điểm và sự ảnh hưởng của bom mìn đối với dân 
chúng nơi đó. 

 

3.4 UNICEF và LHQ 
 

UNICEF bắt đầu sự tham gia của mình vào GDNCBM ở El Salvador và 
Somalia năm 1993, và hiện nay đang hỗ trợ và lập kế hoạch hành động bom mìn 
tại 34 quốc gia/khu vực. Động lực chính để UNICEF đảm nhận GDNCBM đầu 
những năm 1990 xuất phát từ nhu cầu bảo vệ trẻ em tại những nơi vừa xảy ra xung 
đột vũ trang và những đe doạ từ bom mìn đối với dân chúng, đặc biệt là đối với sự 
hồi hương an toàn. Các dự án GDNCBM ban đầu của UNICEF thường được thực 
hiện tại các trại tỵ nạn và liên kết với các hoạt động được hỗ trợ bởi Cao uỷ Tỵ nạn 4 
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LHQ (UNHCR) và các tổ chức PCP. Những dự án như vậy tập trung vào cung cấp 
các thông điệp cảnh báo cơ bản, thông báo cho cộng đồng về bản chất của bom 
mìn, hiểm hoạ từ bom mìn và các thông điệp cơ bản nhằm giúp phòng tránh nguy 
cơ. Kể từ đó, có thêm nhiệu dự án cải tiến được phát triển bao gồm nâng cao nhận 
thức, giáo dục và tập huấn, và liên lạc cộng đồng. Những chương trình như vậy 
được xây dựng về nguyên tắc tại các quốc gia có hiểm hoạ bom mìn nghiêm trọng, 
nơi UNICEF có một chương trình hành động bom mìn dài hạn và phát triển hơn. 

Tiếp theo sự công nhận Công ước cấm mìn sát thương, hành động bom mìn 
được bao gồm trong Uỷ ban chính vì trẻ em cần cứu trợ khẩn cấp của UNICEF, và 
hoạt động bom mìn được thể chế hoá trong Văn phòng các Chương trình Khẩn 
cấp, nơi mà nó trực thuộc cho đến ngày nay. Vai trò của UNICEF trong GDNCBM 
được công nhận trong hệ thống LHQ với sự ban hành Chính sách hành động bom 
mìn của LHQ năm 1998, trong đó quy định UNICEF là đầu mối của hệ thống LHQ 
về GDNCBM. Tài liệu này cũng đặt ra trách nhiệm của UNICEF về các chương 
trình vận động chính sách và hỗ trợ nạn nhân. 

Năm 2005, Chính sách này được cập nhật và bao gồm các chi tiết quan trọng 
liên quan đến cải tổ hệ thống LHQ và người đứng đầu Tổ chức quốc gia quyết định 
đơn vị nào có thể được phân công làm “đầu mối” hay “đơn vị đầu ngành” có trách 
nhiệm trong các hoàn cảnh cụ thể. Trong khi những sắp xếp mới này có thể có hàm 
ý trong việc quyết định đơn vị đầu ngành đối với GDNCBM tại cấp độ văn phòng 
quốc gia và có thể dẫn đến các đơn vị LHQ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong 
GDNCBM, sự cam kết hỗ trợ GDNCBM trên toàn cầu vẫn sẽ rất mạnh mẽ. 

Năm 2002, UNICEF và Tổ chức Phong trào vận động cấm mìn sát thương 
(ICBL) lập ra Nhóm công tác về GDNCBM (MREWG), được chủ trì bởi cả hai tổ 
chức, và bao gồm các tổ chức PCP và các ban ngành có tham gia vào GDNCBM. 
Nhóm đặt mục tiêu đưa các nhà hoạt động GDNCBM lại với nhau nhằm có các 
hoạt động điều phối tốt hơn, chia sẻ các bài học kinh nghiệm, xác định các nhu cầu 
hỗ trợ và phát triển các chiến lược để đáp ứng các nhu cầu này. Nhóm công tác 
GDNCBM đã tham gia vào xây dựng các thành tố của GDNCBM trong tiêu chuẩn 
IMAS. 
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Chương trình phát triển LHQ (UNDP) và UNMAS cũng có những chính sách 

tác động trực tiếp đến GDNCBM. UNDP có trách nhiệm giải quyết các hậu quả 
kinh tế xã hội do ô nhiễm bom mìn gây ra, cũng như phát triển và hỗ trợ năng lực 
quốc gia và địa phương nhằm giải quyết những tác động của bom mìn về lâu dài. 
UNMAS được thành lập vào tháng 10/1997 vơi vai trò là cơ quan đầu mối của 
LHQ đối với hành động bom mìn, nó chịu trách nhiệm điều phối tất cả các lĩnh 
vực hành động bom mìn trong hệ thống LHQ. Ở cấp độ địa phương, nó chịu trách 
nhiệm cung cấp các hỗ trợ hành động bom mìn trong trường hợp có các cấp cứu 
nhân đạo và các hoạt động giữ gìn hoà bình. Vì thế, vai trò của UNMAS bao gồm 
cả GDNCBM, mặc dù UNICEF vẫn được công nhận là có vai trò chủ đạo trong việc 
thực hiện và phát triển các chương trình và dự án GDNCBM. 
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Ghi chú 
 
1 Phần này phần lớn được phỏng theo từ bài viết của Andy Wheatley, “Nhận thức bom mìn 
và Giáo dục nguy cơ bom mìn”, trong Hành động Bom mìn: Bài học và Thách thức, GICHD, 
Geneva, 2005. 
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4. Vòng đời dự án 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vòng đời dự án GDNCBM bao gồm năm hoạt động:  
♦ Thu thập thông tin và đánh giá nhu cầu (xem Hướng dẫn 2); 
♦ Lập kế hoạch dự án và chương trình GDNCBM (xem Hướng dẫn 3); 7
♦ Thực hiện (xem Hướng dẫn  4, 5, 6 & 9); 
♦ Giám sát (xem Hướng dẫn 7); và 
♦ Đánh giá (xem Hướng dẫn  9). 

 
4.1 Đánh giá nhu cầu và thu thập thông tin  
 

Mục đích của thu thập thông tin và thực hiện đánh giá như cầu là xác định, 
phân tích và lập ưu tiên giải quyết các đe doạ từ bom mìn, đánh giá năng lực và 
mức độ bị ảnh hưởng của các cộng đồng, và đánh giá các lựa chọn cho việc tiến 
hành GDNCBM. 

Một đánh giá nhu cầu sẽ cung cấp đủ các thông tin cho việc ra quyết định dựa 
trên thông tin về mục tiêu, phạm vi và hình thức của dự án GDNCBM được thiết 
lập. 

Có năm câu hỏi chính mà đánh giá nhu cầu cần tìm cách trả lời: 
♦ Ai trong cộng đồng dân cư chịu đe doạ từ bom mìn? (ví dụ trẻ em hay 

người lớn, nam hay nữ, nông dân hay những người chăn gia súc?); 
♦ Họ bị đe doạ nguy cơ bom mìn ở đâu? (Ví dụ: vùng địa lý nào, ở loại hình 

đất đai như thế nào?); 
♦ Họ đang phải đối mặt với loại bom đạn gì? (Ví dụ: mìn sát thương, chống 

tăng, bom bi, lựu phóng, đạn cối hay đạn pháo?); 
♦ Tại sao họ lại bị đe doạ? (Ví dụ: vì lý do gì mà họ bị đe doạ — có phải do 

họ không ý thức được, không nhận được thông tin, nhận thông tin sai, hay 
bị ép buộc, và những loại hình sinh kế gì đặt họ vào sự nguy hiểm nhất?); 
và 

♦ Làm thế nào để  chúng ta có thể hỗ trợ tốt nhất? (Ví dụ: các nguồn lực gì đã 
có sẵn trong cộng đồng, trong dự án GDNCBM, các đơn vị hành động bom 
mìn  khác, hay từ các tổ chức cứu trợ và phát triển?). 

Thu thập và phân tích dữ liệu có hệ thống là điểm mấu chốt cho việc thực hiện 
hiệu quả tất cả các hành động bom mìn. Dữ liệu thu thập được cho việc đánh giá 
nhu cầu GDNCBM nên tốt nhất được thu thập và phân tích trong sự phối hợp  
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với các tổ chức hành động bom mìn khác, Trung tâm hành động bom mìn (MAC) 
và Cơ quan Quốc gia Hành động bom mìn (NMAA). 

Dữ liệu thu thập nên được cập nhật thường xuyên để kiểm tra xem các nguy cơ 
bom mìn có thay đổi không. 

 
4.2  Lập kế hoạch 
 

Có hai loại hình chủ yếu trong việc lập kế hoạch chương trình và dự án 
GDNCBM: lập kế hoạch chiến lược và lập kế hoạch hoạt động. Lập kế hoạch chiến 
lược tìm cách xác định chiến lược bao quát nhằm đáp ứng các nhu cầu của các cộng 
đồng bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các 
hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu đó. Một khi được xác định, việc thực 
hiện hoạt động trở thành chủ đề của một kế hoạch hành động. 

Nếu hoàn cảnh cho phép, lập kế hoạch chiến lược cho một chương trình 
GDNCBM nên được tiến hành như một phần của quá trình lập kế hoạch tổng thể 
cho hành động bom mìn. Ở cấp độ cộng đồng bị ảnh hưởng bom mìn, việc lập kế 
hoạch GDNCBM nên được tiến hành có sự hợp tác chung, hay trong sự liên kết 
chặt chẽ với việc lập kế hoạch các hoạt động bom mìn khác (đặc biệt là trong rà phá 
bom mìn) nhằm giảm nguy cơ thương tích của bom mìn. Ở cấp độ cộng đồng, lập 
kế hoạch có thể được tiến hành bởi chính cộng đồng bị ảnh hưởng. 

Mục đích của một quá trình lập kế hoạch hoạt động của một dự án GDNCBM là 
xác định phương thức hiệu quả nhất để giải quyết nhu cầu. Kế hoạch nên xác định 
mục tiêu tổng quát, xác định một kế hoạch các hoạt động cụ thể và nhiệm vụ nhằm 
đạt được những mục tiêu này, quyết định những biện pháp thích hợp để thành 
công, và thiết lập các hệ thống giám sát và đánh giá. 

Giai đoạn lập kế hoạch cũng sẽ bao gồm các hoạt động chuẩn bị như: 
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♦ Xác định năng lực địa phương; 
♦ Huy động nguồn lực; 
♦ Phát triển năng lực phù hợp; 
♦ Tuyển chọn và đạo tạo nhân sự phù hợp; và 
♦ Phát triển và thử nghiệm các phương pháp và công cụ GDNCBM. 
Giai đoạn lập kế hoạch nên: 
♦ Có sự tham gia của tất cả các bên liên quan; 
♦ Đảm bảo dự án phù hợp với chiến lược hành động bom mìn quốc gia; và 
♦ Hỗ trợ những chiến lược phát triển và nhân đạo rộng lớn hơn, nếu có. 
Thêm vào đó, dự án, mục tiêu, hành động và trách nhiệm nên nhất quán với 

nhu cầu và mong đợi của tất cả những ai tham gia vào dự án GDNCBM. 
Lập kế hoạch không nên là một hoạt động xong rồi kết thúc mà là một quá 

trình được lặp lại trên cơ sở bao gồm kết quả của sự giám sát và đánh giá dự án, 
chương trình. Dĩ nhiên, cần chú ý là khi hoàn cảnh địa phương thay đổi, chương 
trình và dự án GDNCBM cũng cần có những thay đổi và thích nghi. Trong hoàn 
cảnh ngay sau khi xung đột kết thúc, GDNCBM sẽ tập trung vào cứu mạng sống 
và chân tay. Nhưng khi quốc gia đã qua giai đoạn chuyển tiếp từ một tình trạng 
khẩn cấp phức tạp đến ổn định, tái thiết và phát triển truyền thống, các hoạt động 
giáo dục và liên lạc cộng đồng hành động bom mìn sẽ thường chiếm vai trò ngày 
càng quan trọng. 
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. Vòng đời dự án 

4.3  Thực hiện 
 

Sự thành công của dự án GDNCBM dựa vào sự áp dụng các công cụ và 
phương pháp GDNCBM như đã lập kế hoạch, khả năng cải tiến và điều chỉnh các 
công cụ và phương pháp tương ứng với những thay đổi, và việc báo cáo về kết quả 
bài học kinh nghiệm. 

Đối với các dự án GDNCBM có phạm vi và thời gian hạn chế, giai đoạn thực 
hiện có thể khá ngắn. Tuy nhiên, với các dự án lớn hơn có nhiều giai đoạn và thời 
hạn khác nhau, việc thực hiện có thể là phức tạp và khó khăn cho việc quản lý. Nó 
có thể liên quan đến chuyển giao trách nhiệm quản lý từ nhân viên quốc tế đến 
nhân viên địa phương, các tài trợ có thể thay đổi, và môi trường thực hiện có thể 
cải thiện từ một nơi có xung đột hay cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đến một nơi ổn 
định hơn tập trung vào phát triển, đòi hỏi các phương tiện và phương pháp 
GDNCBM khác nhau để giao tiếp với cộng đồng bị ảnh hưởng. 

Như đã đề cập, các dự án GDNCBM có thể được phân loại rộng rãi thành ba 
hoạt động riêng biệt nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau: tuyên truyền thông tin đại 
chúng, giáo dục và đào tạo, và liên lạc cộng đồng hành động bom mìn. Trong 
hoàn cảnh khẩn cấp, các dự án GDNCBM có khả năng tập trung vào hoàn động 
thứ nhất nói trên, nghĩa là tuyên truyền thông tin đại chúng, thông qua phương 
tiện đại chúng và các kênh truyền thông phù hợp khác. 
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4.3.1 Các kênh truyền thông 
 
Những nỗ lực GDNCBM nhằm thúc đẩy sự tiếp nhận các hành vi an toàn của 

các nhóm bị đe doạ. Một trong những công cụ để đạt được mục tiêu này là một 
chiến lược truyền thông rõ ràng. Truyền thông là quá trình chia sẻ thông tin và 
hiểu biết. Nó được dùng để thông tin cho người dân về sự nguy hiểm của bom mìn 
và thể hiện các hành vi an toàn. GDNCBM cũng sử dụng nó để tạo ra sự trợ giúp 
cho các hành vi an toàn trong cộng đồng và những người lãnh đạo. 

Có nhiều cách để truyền thông và những chương trình GDNCBM hiệu quả 
cần sử dụng nhiều kênh và kỹ thuật truyền thông. Các phương thức được sử dụng, 
các thông điệp và ý nghĩa truyền đạt có thể khác nhau qua văn hoá và hoàn cảnh. 

Các kênh truyền thông có thể được chia làm bốn loại hình chính: 
♦ Truyền thông giữa các cá nhân; 
♦ Phương tiện truyền thông nhỏ; 
♦ Truyền thông truyền thống; và 
♦ Phương tiện truyền thông đại chúng. 
 

Truyền thông từ người đến người hay giữa các cá nhân 
 

Hoạt động này liên quan đến sự tiếp xúc trực diện và cho phép câu hỏi và trả 
lời và sự minh bạch trong ngữ nghĩa. Nó giúp đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau. 
Truyền thông giữa các cá nhân bao gồm hội thoại giữa bạn bè hoặc gia đình, thảo 
luận với bác sỹ, nhân viên cộng đồng, lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng, thầy thuốc, 
các tổ chức phụ nữ và thanh niên, giáo viên, lãnh đạo nghiệp đoàn, nhân viên phát 
triển, quan chức chính phủ, cha mẹ và truyền thông từ trẻ em đến trẻ em. 
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Phương tiện truyền thông nhỏ 
Truyền thông nhỏ thường là các công cụ được sử dụng nhằm hỗ trợ các phát 

kiến truyền thông lớn hơn hay để minh hoạ truyền thông giữa cá nhân. Chúng 
bao gồm tranh ảnh, băng casset, tờ rơi, băng hình, áo, huy hiệu và việc sử dụng 
loa phóng thanh. 

Phương tiện truyền thông truyền thống 
Là các loại hình trình diễn nghệ thuật được sử dụng để minh hoạ và chuyển 

tải thông tin giải trí. Các cuộc biểu diễn trực tiếp có thể cung cấp những cơ hội đặc 
biệt cho sự giao tiếp giữa những người biểu diễn và khán giả. Nội dung bao gồm 
kịch, kịch truyền thống, múa rối, kể chuyện, và ca múa. Đây thường là các 
phương pháp nghệ thuật truyền thống được chuyển tải từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. 

Phương tiện truyền thông đại chúng 
Truyền thông đại chúng chủ yếu là truyền thông gián tiếp, một chiều bao 

gồm các đài phát thanh, truyền hình cộng đồng, quốc gia và quốc tế cũng như báo 
chí, tạp chí, truyện tranh, phim ảnh và các trường hợp khác có nhiều người có thể 
tiếp cận thông tin mà không cần giao tiếp cá nhân, ví dụ như nhạc trẻ.  
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4.4  Giám sát 
 

Giám sát, theo dõi tiến độ của một chương trình hay dự án, là một phần thiết 
yếu của vòng đời dự án GDNCBM. Cùng với công nhận pháp lý và đánh giá, 
giám sát cung cấp cho các bên tham gia sự tin tưởng cần thiết là dự án GDNCBM 
đang đạt được những kết quả và các mục đích đã thống nhất một cách phù hợp, 
kịp thời và có thể trang trải được. Giám sát là quá trình liên tục, được tiến hành 
thông qua thực hiện nhằm cung cấp phản hồi và thông tin cho sự áp dụng, tính 
phù hợp và hiệu quả của các phương pháp và cộng cụ GDNCBM. 

Giám sát sẽ thường liên quan đến sự đánh giá năng lực của tổ chức GDNCBM 
(nhân lực, tiến trình, phương pháp và công cụ) và những khả năng này được áp 
dụng như thế nào. Giám sát từ bên ngoài nên được sử dụng để bổ sung cho hệ 
thống kiểm định chất lượng nội bộ của tổ chức GDNCBM. Giám sát bên ngoài nên 
chứng thực các quy trình đảm bảo chất lượng của tổ chức GDNCBM và kiểm tra 
giám sát chất lượng nội bộ, nhưng nó không bao giờ nên thay thế cho trách nhiệm 
của tổ chức trong việc đảm bảo sự áp dụng, tính phù hợp và hiệu quả của những 
phương pháp và công cụ mà tổ chức đã lựa chọn. 

Giám sát không nên hạn chế ở mức độ đo lường và báo cáo về sự thành công 
của các mục tiêu dự án mà nên kích thích sự kiểm tra phản ảnh những thay đổi của 
nhu cầu và/hoặc hoàn cảnh địa phương đối với GDNCBM. 

 

4.5  Đánh giá 
 

Đánh giá là nỗ lực mang tính hệ thống nhằm đo lường tác động của một 
chương trình, hoặc hiệu quả của nó. Một đánh giá có thể xem xét vào những tiêu 
chí đã xác định (và đã được thống nhất) khác, như tính liên quan, tính đầy đủ, và 
sự bền vững của các hoạt động theo hướng của các mục tiêu cụ thể.  
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. Vòng đời dự án 

 
Theo UNICEF, một đánh giá “nên cung cấp thông tin đáng tin cậy và hữu ích, 

thúc đẩy sự bao gồm các bài học kinh nghiệm vào trong các quy trình ra quyết định của 
các đối tác và nhà tài trợ dự án”. 

Đối với GDNCBM, đánh giá nhắm đến đo lường sự tiếp nhận được các kiến 
thức, thái độ và hành vi giữa các cộng đồng mục tiêu, đánh giá tác động và việc sử 
dụng các công cụ và phương pháp cụ thể, và đưa ra các đề nghị thay đổi cho các 
công cụ và phương pháp này. Trong thực tế, đánh giá GDNCBM thường gặp khó 
khăn vì nó có thể không khả thi để có thể xác định được mối liên hệ giữa nguyên 
nhân (nghĩa là can thiệp GDNCBM), và hiệu quả (nghĩa là thay đổi hành vi). 

Có được kiến thức và thái độ cơ bản về bom mìn là một công cụ quý giá trong 
việc đảm bảo đánh giá có thể được tiến hành thành công, nhưng điểm mấu chốt là 
một dự án hay chương trình có các mục tiêu cụ thể rõ ràng và có ý nghĩa. Một 
phương pháp tiếp cận được sử dụng rộng rãi để thiết lập mục tiêu nói riêng và lập 
kế hoạch các dự án nói chung là khung lôgíc. Khung lôgic được giải thích trong 
Hướng dẫn số 3 của loạt tài liệu này. 

Đánh giá thường được tiến hành dựa trên sự hoàn thành một dự án nhưng 
cũng có thể được tiến hành ở từng quãng thời gian cụ thể trong suốt vòng đời dự 
án nhằm đánh giá tác động thực tế của nó và điều chỉnh sự tiếp tục dự án. 
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5. Các nguyên tắc hướng dẫn cho 
dự án và chương trình  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Các nguyên tắc hướng dẫn cho hành động 
bom mìn 

 
Tiêu chuẩn IMAS về mặt tổng thể được hình thành bởi năm nguyên tắc định 

hướng cơ bản như sau: 
♦ Chính quyền quốc gia sẽ được uỷ quyền để áp dụng các tiêu chuẩn quốc 

gia cho các chương trình quốc gia; 
♦ Các tiêu chuẩn nên bảo vệ được những người bị đe doạ cao nhất; 
♦ Năng lực quốc gia nên được xây dựng để soạn thảo, duy trì và áp dụng 

các tiêu chuẩn phù hợp cho hành động bom mìn; 
♦ Các dự án hành động bom mìn nên nhất quán với các chuẩn mực và tiêu 

chuẩn quốc gia khác; và  
♦ Hành động bom mìn nên tuân thủ các công ước và hiệp định quốc tế, bao 

gồm Công ước về quyền Trẻ em(1989) và Công ước về sự xoá bỏ tất cả các 
loại hình phân biệt đối với Phụ nữ (1979). 

 

5.2 Các nguyên tắc hướng dẫn GDNCBM 
 

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn IMAS về GDNCBM đặt ra tám nguyên tắc định 
hướng cho chương trình và dự án GDNCBM: 

♦ Tất cả các bên liên quan nên tham gia trong suốt vòng đời dự án hay 
chương trình; 

♦ Yêu cầu điều phối nên được tôn trọng; 
♦ Các dự án và chương trình nên được lồng ghép; 
♦ Các cộng đồng nên được trao quyền để trở thành các bên tham gia tích 

cực vào GDNCBM; 
♦ Quản lý và trao đổi thông tin bom mìn  hiệu quả nên là trọng tâm của dự 

án và chương trình; 
♦ Dự án và chương trình nên đảm bảo xác định mục tiêu hiệu quả những 

người bị đe doạ cao nhất trong cộng đồng; 
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♦ Nên áp dụng các phương pháp và công cụ thích hợp; và 
♦ Tập huấn nên được cung cấp trong suốt chương trình. 
♦ Những nội dung này được xem xét một cách chi tiết hơn dưới đây. 
 

5.2.1 Sự tham gia của các bên liên quan 
 

Các cộng đồng bị ảnh hưởng bom mìn là những bên liên quan trực tiếp vào 
hành động bom mìn và cần phải được thừa nhận. Các bên liên quan là các tổ chức 
hành động bom mìn, chính phủ và các dịch vụ công cộng, các tổ chức cứu trợ và 
các nhóm tại cộng đồng. 

Sự tham gia của các bên liên quan là cần thiết trong mỗi giai đoạn của vòng đời 
dự án, nhằm đảm bảo là: 

a)     Các nhu cầu của cộng đồng và nhóm bị ảnh hưởng được đáp ứng; 
b)    Các ưu tiên quốc gia và địa phương về kinh tế và phát triển được đưa vào 

xem xét; và 
c)    Có những ủng hộ hành động bom mìn và thúc đẩy các hoạt động nhân 

đạo và phát triển. 

5.2.2 Điều phối 
 
GDNCBM nên được điều phối chặt chẽ, kể cả trong dự án và giữa các dự án. Sự 

điều phối hiệu quả thúc đẩy sự nhất quán trong nội dung sư phạm, sử dụng tốt các 
nguồn lực, và hạn chế tối đa những chồng chép, trùng lập các nỗ lực. 

5.2.3 Lồng ghép 
 

Các hoạt động GDNCBM nên được lồng ghép đầy đủ với các hoạt động phòng 
chống bom mìn, phát triển và cứu trợ. 

5.2.4 Sự tham gia và trao quyền cho cộng đồng 
 

Bên tham gia chính trong GDNCBM là những thành viên của cộng đồng bị 
ảnh hưởng. Theo đó, mục tiêu của trao quyền cho cộng đồng thông qua sự tham 
gia tích cực của họ nên là nền tảng hình thành lên các dự án GDNCBM trong suốt 
vòng đời dự án. 

5.2.5 Quản lý thông tin 
 

Quản lý hiệu quả các dự án GDNCBM đòi hỏi phải có thông tin chính xác, 
hiệu quả và kịp thời.1 Có rất nhiều nguồn thông tin ở cấp độ địa phương, quốc gia 
và quốc tế và thông tin đối chiếu mà những cá nhân tham gia vào hoạch định, 
thực hiện, giám sát và đánh giá dự án GDNCBM cần có. 

Cơ quan hành động bom mìn quốc gia và các tổ chức GDNCBM nên thiết lập 
và duy trì hệ thống quản lý thông tin hiệu quả. Hệ thống quản lý thông tin bom 
mìn ưa tích của LHQ, gọi là Hệ thống Quản lý Thông tin về Hành động bom mìn 
(IMSMA) đã được xây dựng nhằm cung cấp hỗ trợ cho việc thu thập, đối chiếu và 
phân phối các thông tin liên quan tại cấp độ thực địa và văn phòng trụ sở một 
cách kịp thời. IMSMA hiện có sẵn để cung cấp cho tất cả các chương trình hành 
động bom mìn. 

34 



 

 

5. Các nguyên tắc hướng dẫn cho dự án và chương trình  
 
 

5.2.6 Xác định mục tiêu phù hợp 
 

Chương trình và dự án GDNCBM nên theo từng hoàn cảnh cụ thể và tôn 
trọng những nhu cầu và ưu tiên khác nhau và những giá trị và chuẩn mực văn hoá 
địa phương của các cộng đồng bị ảnh hưởng bom mìn. 

5.2.7 Giáo dục 
 

Việc xây dựng các phương pháp phù hợp và hiệu quả với nội dung phù hợp 
là một phần thiết yếu của bất kỳ dự án GDNCBM trong suốt vòng đời dự án. 

5.2.8 Tập huấn 
 

Một nhiệm vụ quản lý chính của tổ chức GDNCBM trong giai đoạn hoạch 
định và chuẩn bị là tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Nhiệm vụ này tiếp diễn trong 
suốt quá trình thực hiện, đặc biệt là nếu trách nhiệm được chuyển giao từ nhân 
viên quốc tế sang nhân viên địa phương. 
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Ghi chú 
 
1 Hướng dẫn về nhu cầu thông tin, quản lý thông tin và sự ứng dụng hệ thống thông tin 
trong các chương trình hành động bom mìn, bao gồm các dự án GDNCBM, được thảo luận 
trong tiêu chuẩn IMAS 05.10. 
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6. Điều phối quốc gia đối với  
Giáo dục nguy cơ bom mìn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều phối dĩ nhiên là một nội dung chính trong GDNCBM, cũng như trong 
bất kỳ chươngtrình cứu trợ hay phát triển nào. Nội dung này được mô tả chi tiết 
trong Hướng dẫn số 10 của loạt tài liệu này. 

7 
6.1 Vai trò của cơ quan hành động bom mìn  

quốc gia 
 

Môi trường chính sách và chiến lược hành động bom mìn, bao gồm cả 
GDNCBM, là nhiệm vụ của Cơ quan hành động bom mìn quốc gia (NMAA), nếu 
như có một cơ quan như vậy tồn tại. NMAA, về cơ bản là một cơ quan liên ngành 
chịu trách nhiệm đưa các tiêu chuẩn quốc gia vào tất cả các chương trình hành 
động bom mìn. 

Cơ quan này cũng sẽ chịu trách nhiệm cho việc công nhận pháp lý các tổ chức 
GDNCBM. Có hai loại hình công nhận pháp lý: công nhận pháp lý về mặt tổ chức 
và về mặt hoạt động. Những nội dung này được thảo luận ngắn gọn trong Phần 
6.1.1. Chúng cũng được xem xét lại một cách chi tiết trong Hướng dẫn số 10. 

 
6.1.1 Công nhận pháp lý các đơn vị hoạt động GDNCBM 
 

Công nhận pháp lý về tổ chức là thủ tục thông qua đó một tổ chức GDNCBM 
được chính thức công nhận là có năng lực và đủ khả năng lập kế hoạch và quản lý 
các hoạt động GDNCBM một cách an toàn, hiệu quả và đầy đủ. Công nhận pháp 
lý sẽ được trao cho một văn phòng đại diện  trong nước của một tổ chức trong một 
thời gian xác định. 

Công nhận pháp lý về hoạt động là thủ tục thông qua đó một tổ chức 
GDNCBM được chính thức công nhận là năng lực và đủ khả năng thực hiện các 
hoạt động GDNCBM cụ thể. Tổ chức này sẽ nhận được sự thừa nhận pháp lý cho 
mỗi năng lực hoạt động đòi hỏi để thực hiện hoạt động như liên lạc cộng đồng 
hành động bom mìn hay tuyên truyền thông tin đại chúng. Việc công nhận pháp 
lý về hoạt động là sự thừa nhận năng lực này của tổ chức sẽ không thay đổi vượt 
quá phạm vi hay dự định ban đầu mà nó được công nhận. 
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AS Hướng dẫn thực hành tốt nhất 1 —  Giới thiệu về Giáo dục nguy cơ bom mìn IM
 

 

6.2 Vai trò của Trung tâm hành động bom mìn 
 

Điều phối hoạt động là nhiệm vụ của Trung tâm hành động bom mìn quốc 
gia (MAC) và bất kỳ văn phòng đại diện vùng nào. Điều này bao gồm trách 
nhiệm đối với các nội dung có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến các dự án 
GDNCBM và chương trình GDNCBM về tổng thể sau đây: 

♦ Quản lý thông tin; 
♦ Lựa chọn môi trường và nhiệm vụ; 
♦ Giám sát sự thực thi các tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc gia; 
♦ Xây dựng một giáo trình quốc gia cho các thông điệp GDNCBM, nếu 

cần thiết; 1  
♦ Công nhận pháp lý các đơn vị thực hiện GDNCBM; 
♦ Giám sát các hoạt động GDNCBM; 
♦ Huy động nguồn lực cho hành động bom mìn; và 
♦ Giám sát tổng thể, ít nhất là như vậy nếu không có sự cung cấp trực tiếp 

giám sát cụ thể đối với tập huấn, và phát triển năng lực trong GDNCBM 
và các hành động bom mìn khác. 

MAC cũng có thể cung cấp các trình bày thông tin an toàn về bom mìn cho 
các nhân sự chương trình và dự án làm việc tại quốc gia hay vùng bị nhiễm bom 
mìn. 
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Ghi chú 
 
1 Như một phần trách nhiệm, MAC có thể rút ra một bộ các giáo trình chung cho các 
chương trình và dự án. Điều này sẽ làm tăng thêm giá trị cho kiểm định chất lượng và 
giúp đảm bảo duy trì và thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia có hiệu quả. 



 

 
 
 
 
 

7. Nhận xét kết luận 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để kết luận cho quyển Hướng dẫn này, các dự án và chương trình GDNCBM 
cần xác định mục tiêu chính xác, lồng ghép, sáng tạo và linh hoạt. GDNCBM hiệu 
quả tận dụng các cơ hội trong phương tiện truyền thông để đưa các thông điệp ra 
ngoài, trong khi hỗ trợ các cộng đồng trong nỗ lực quản lý các hiểm hoạ bom mìn 
ảnh hưởng đến họ. 
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GDNCBM tốt thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh, trong khi tiếp tục tiếp 
cận người dân cần thông tin và hỗ trợ. Nó đáp ứng giải quyết các hành vi nguy 
hiểm thông tục trong các cộng đồng trong khi hỗ trợ hiệu quả các hành động bom 
mìn và các hoạt động cứu trợ và phát triển khác. 

Tóm lại, chúng ta cần đảm bảo chắc chắn là chúng ta không chỉ làm một công 
việc tốt mà chúng ta còn làm một công việc đúng. Đây cũng chính là nội dung của 
việc tuân thủ theo các tiêu chuẩn IMAS. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




