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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 động bom 
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; 
♦ 10:  Điều phối; 
♦ 11:  Tiêu chuẩn IMAS lựa chọn về GDNCBM; và 
♦ 12:  Danh mục các thuật ngữ và nguồn gốc. 8 

 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 12 
 Hướng dẫn này, số 12 của loạt tài liệu, bao gồm một danh mục thuật ngữ và các từ 
viết tắt và một danh sách các nguồn thông tin được lựa chọn cho GDNCBM hỗ trợ cho tất 
cả các quyển Hướng dẫn thực hành tốt nhất của IMAS. 
 

Trình bày các hướng dẫn 
 

Phần 1 của Hướng dẫn này bao gồm định nghĩa những thuật ngữ chính của IMAS. 
Phần 2 bao gồm một danh mục các từ viết tắt. 
Phần 3 bao gồm một danh sách các nguồn thông tin cho các dự án và chương trình Giáo 
dục nguy cơ bom mìn trong đó có một thư mục và một số trang web chính đã được lựa 
chọn. 
Phần 4 cung cấp thông tin chi tiết về một số tổ chức đã được lựac chọn, liên quan đến 
xây dựng năng lực GDNCBM và hỗ trợ công tác điều phối hành động bom mìn. 
 

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



 

 
 
 
 
 

1. Định nghĩa những thuật ngữ 
chính của IMAS 
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Vật nổ vứt bỏ lại (Abandoned Explosive Ordnance AXO)  
Vật nổ chưa được sử dụng trong suốt một cuộc xung đột vũ trang nào đó, do một bên 
tham chiến trong cuộc xung đột vũ trang đó bỏ lại hoặc vứt lại và không còn do bên tham 
chiến này kiểm soát nữa. Vật nổ vứt bỏ lại có thể đã hoặc chưa được mồi sẵn, tra kíp, lên 
nòng, tháo chốt hay qua các khâu chuẩn bị cho việc sử dụng. (Nghị định thư V về Vũ khí 
theo Công ước) 
 

Công nhận pháp lý (accreditation) 
Thủ tục mà trong đó một rà phá bom mìn được chính thức công nhận đủ năng lực và khả 
năng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến hành động bom 
mìn một cách an toàn, hiệu quả và hiệu lực. 
Ghi chú:  Với hầu hết các chương trình hành động bom mìn, NMAA sẽ là cơ quan làm thủ tục 

công nhận pháp lý. Các cơ quan quốc tế như Liên hợp quốc hay các cơ quan cấp vùng 
cũng có thể đưa ra hệ thống công nhận pháp lý. 

Ghi chú:  Việc sử dụng ISO 9000 có nghĩa là một cơ quan “Công nhận pháp lý” công nhận các cơ 
quan “Đăng ký hoặc Chứng nhận” cấp chứng chỉ ISO 9000 cho các tổ chức. Việc sử 
dụng IMAS hoàn toàn khác, và dựa trên định nghĩa chính đã nêu, được cộng đồng hành 
động bom mìn hiểu rất rõ. 

 

Cơ quan công nhận pháp lý (accreditation body) 
một tổ chức, thông thường là một cơ quan của NMAA, chịu trách nhiệm về việc quản lý 
và thực hiện hệ thống công nhận pháp lý cấp quốc gia. 
 

Vận động chính sách (advocacy) 
Trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này có nghĩa là… sự ủng hộ, gợi ý của 
công chúng hay sự quảng bá một cách tích cực nhằm mục đích tháo gỡ hay ít nhất cũng 
giảm thiểu nguy cơ hay ảnh hưởng của mìn và vật nổ. 
 

Nghị định thư II sửa đổi (Amended Protocol II - APII) 
Nghị định thư II sửa đổi (APII) của Công ước về việc Cấm và Hạn chế việc sử dụng một 
số loại vũ khí theo công ước rất có thể gây thương vong hàng loạt 
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hay ảnh hưởng không phân biệt (ảnh hưởng đến thường dân) (CCW – Công ước về vũ khí 
theo công ước). 
Ghi chú:  Nghị định thư này cấm sử dụng tất cả các loại mìn sát thương không thể rà được và quy 

định việc sử dụng các chủng loại khác của mìn, bẫy mìn, và các thiết bị khác. Theo các 
mục đích của IMAS, Điều 5 ghi rõ những yêu cầu đối với việc đánh dấu và theo dõi các 
khu vực bị gài mìn. Điều 9 cung cấp cho việc lập hồ sơ và sử dụng thông tin về các bãi 
mìn và khu vực bị gài mìn. Phụ lục Kỹ thuật cung cấp các hướng dẫn (không kể những 
nội dung khác) về việc ghi lại thông tin và biển báo quốc tế đối với các bãi mìn và khu 
vực bị gài mìn. 

 

Đạn dược (ammunition) 
xem vũ khí đạn dược 
 

Thiết bị chống tháo gỡ (anti-handling device) 
Là một thiết bị nhằm bảo vệ một quả mìn, là một bộ phận của quả mìn đó hoặc kết nối 
với, gắn với hoặc được cài dưới quả mìn và phát nổ khi có một nỗ lực nào đó tác động lên 
quả mìn hay cố ý dịch chuyển quả mìn (MBT) 
 

Công ước cấm mìn sát thương (Anti-Personnel Mine Ban Convention) 
Công ước Ottawa 
Hiệp ước cấm mìn (MBT) 
Ghi chú:  Tiến hành các bước chuẩn bị cho một lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng, dự trữ, sản xuất, 

và vận chuyển mìn sát thương (APMs) và cấm sự tàn phá do mìn sát thương. Phục vụ 
các mục đích của các tài liệu IMAS, Điều 5 của APMBC mô tả các yêu cầu cho việc 
phá huỷ mìn sát thương ở những khu vực có cài mìn. Điều 6 cụ thể hoá các biện pháp 
công khai phải thực hiện theo Hiệp ước bao gồm thông tin về khu vực gài mìn hoặc khu 
vực nghi là có mìn và các biện pháp thực hiện để cảnh báo cho người dân địa phương. 
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Mìn sát thương (anti-personnel mines (APM)) 
Là quả mìn được thiết kế sao cho sẽ phát nổ khi có sự hiện diện, đến gần hoặc va chạm 
của một người và sẽ làm tàn phế, làm bị thương, hoặc giết chết một hoặc nhiều người. 
Ghi chú:  mìn được thiết kế sao cho sẽ phát nổ khi có sự hiện diện, đến gần hoặc va chạm của xe 

cộ - trái với con người, được gắn các thiết bị chống tháo gỡ. 
 

Sự giảm diện tích (area reduction) 
Một quá trình mà qua đó diện tích ban đầu được chỉ ra như là khu vực ô nhiễm (trong 
suốt hoạt động thu thập thông tin nào đó hoặc các cuộc khảo sát là nên quá trình Khảo sát 
sơ bộ về ô nhiễm bom mìn) được giảm lại thành một khu vực có diện tích nhỏ hơn. 
Ghi chú:  Sự giảm diện tích có thể liên quan đến một hoạt động rà phá hạn chế nào đó, chẳng hạn 

như sự mở thông các con đường đi vào và sự phá huỷ các quả mìn, vật nổ có thể gây 
nguy hiểm tức thời và không thể trì hoãn, nhưng sự giảm diện tích chủ yếu là do việc 
thu thập thêm thông tin tin cậy về phạm vi của khu vực nguy hiểm. Thường thì biện 
pháp thích hợp để đánh dấu khu vực nguy hiểm còn lại là sử dụng các hệ thống đánh 
dấu vĩnh viễn hay tạm thời. 

Ghi chú:  Tương tự, giảm diện tích đôi khi được tiến hành như là một phần của hoạt động rà phá. 
 

Rà phá bãi chiến trường (battle area clearance (BAC)) 
sự rà phá có hệ thống và có kiểm soát đối với một khu vực nguy hiểm nơi mà hiểm hoạ 
được biết là không có mìn. 
 

Bom bi (bomblet) 
Xem bom con 
 

Bẫy mìn (booby trap) 
một thiết bị chứa thuốc nổ hoặc không chứa thuốc nổ, hoặc vật liệu khác, được cố ý cài 
đặt nhằm gây thương vong khi một vật có vẻ như vô hại bị dịch chuyển hay một
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hành động thông thường là an toàn nào đó được tiến hành. (AAP-6) 
 

diện tích rà phá (cleared area) 
khu đất được rà phá 
một khu vực đã được một tổ chức rà phá bom mìn xử lý một cách một cách vật lý và có 
hệ thống nhằm đảm bảo sự gỡ bỏ và/hoặc phá huỷ tất cả các nguy cơ về mìn và vật nổ 
đến một độ sâu xác định nào đó. 
Ghi chú:  IMAS 09.10 xác định hệ thống chất lượng (nói cách khác, tổ chức, các thủ tục và trách 

nhiệm) cần thiết để quyết định rằng khu đất đã được tổ chức rà mìn rà phá theo đúng 
nhiệm vụ được ghi trong hợp đồng. 

Ghi chú:  Diện tích rà phá có thể bao gồm phần đất được rà phá trong suốt quá trình tiến hành 
khảo sát kỹ thuật, bao gồm đường ranh giới và luống rà. 

 

Bom chùm (cluster bomb unit (CBU)) 
Một vật chứa có thể phá vỡ ra được thả từ máy bay, bao gồm một vật phát tán và nhiều 
bom con [(AAP-6] 
Một quả bom chứa và phát tán nhiều bom con có thể là mìn (mìn sát thương hoặc mìn 
chống tăng), bom bi xuyên (tạo hố trên đường băng), bom bi mảnh v.v. 
 

liên lạc cộng đồng (community liaison) 
liên lạc cộng đồng hành động bom mìn 
Liên lạc với các cộng đồng bị nhiễm bom mìn nhằm trao đổi thông tin về sự hiện diện và 
ảnh hưởng của mìn và vật nổ, tạo thành một đường dây báo cáo với chương trình hành 
động bom mìn và phát triển các chiến lược giảm thiểu nguy cơ. Liên lạc cộng đồng hành 
động bom mìn nhằm mục đích đảm bảo các nhu cầu cộng đồng và ưu tiên của cộng đồng 
đóng vai trò chính trong việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động bom mìn. 
Ghi chú:  liên lạc cộng đồng dựa trên một sự trao đổi thông tin và lôi kéo cộng đồng vào quá trình 

ra quyết định (trước, trong suốt và sau quá trình rà phá mìn), nhằm mục đích xác lập ưu 
tiên cho hành động bom mìn. Với quá trình này, các chương trình hành động bom mìn 
nhằm mục đích hàm chứa, tập trung vào cộng đồng và đảm bảo sự tham gia tối đa của 
tất cả mọi thành phần của cộng đồng. Sự tham gia này bao gồm sự phối hợp lập kế 
hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các dự án. 

Ghi chú:  liên lạc cộng đồng cũng đồng thời làm việc với các cộng đồng nhằm phát triển những 
chiến lược an toàn lâm thời thúc đẩy việc thay đổi hành vi của cá nhân và cộng đồng. 
Quá trình này được thiết kế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bom mìn vật nổ đối với các 
cá nhân và cộng đồng cho đến lúc mà hiểm hoạ được tháo bỏ. 

 

Nhân viên rà mìn (deminer) 
một người có đủ năng lực và được tuyển dụng để thực hiện các hoạt động rà phá bom mìn 
trên một hiện trường rà phá bom mìn. 
 

Rà phá bom mìn (demining) 
Rà phá bom mìn nhân đạo 
Những hoạt động dẫn đến việc tháo bỏ các hiểm hoạ về mìn và vật nổ, bao gồm khảo sát 
kỹ thuật, lập bản đồ, rà phá, đánh dấu, lập hồ sơ sau rà phá, liên lạc cộng đồng hành động 
bom mìn và chuyển giao vùng đất đã rà phá. Rà phá bom mìn có thể được thực hiện bởi 
nhiều loại tổ chức khác nhau, như tổ chức PCP, các công ty thương mại, các đội hành 
động bom mìn quốc gia hay các đơn vị quân đội. Rà phá bom mìn có thể dựa trên các 
trường hợp khẩn cấp hay vì mục đích phát triển. 
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Ghi chú:  theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn của IMAS, làm sạch bom mìn vật nổ được chỉ là một 
phần của quá trình rà phá bom mìn. 

Ghi chú:  theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn của IMAS, rà phá bom mìn được xem là một hợp 
phần của hành động bom mìn. 

Ghi chú:  theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn của IMAS, các thuật ngữ rà phá bom mìn và rà phá 
bom mìn nhân đạo có thể thay thế cho nhau. 

 

Tai nạn rà phá bom mìn (demining  accident) 
một tai nạn tại hiện trường rà phá bom mìn liên quan đến mìn hoặc vật nổ (xem tai nạn 
bom mìn) 
 

Tai nạn rà phá bom mìn mới (demining  incident) 
một tai nạn mới tại hiện trường rà phá bom mìn liên quan đến mìn hoặc vật nổ (xem tai 
nạn bom mìn mới). 
 

Giáo dục (education) 
Sự truyền đạt và tiếp thu qua thời gian của kiến thức (nhận thức hoặc sự sở hữu những 
thực tế, ý tưởng, sự thật hoặc nguyên tắc), thái độ và thực hành thông qua việc dạy và học 
(theo Từ điển tiếng Anh của Oxford). 
 

Đánh giá (evaluation) 12 
sự phân tích một kết quả hoặc một loạt các kết quả nhằm xây dựng tính hiệu quả về định 
tính và định lượng hoặc giá trị của một phần mềm, một hợp phần, thiết bị hay hệ thống 
trong môi trường thực hiện. 
Ghi chú:  Định nghĩa khi được sử dụng trong bối cảnh thử nghiệm thiết bị và đánh giá một quá 

trình nhằm xác định phẩm chất hoặc giá trị của một sự can thiệp càng có hệ thống và 
càng khách quan càng tốt 

Ghi chú:  Từ “khách quan” chỉ nhu cầu nhằm đạt được một sự phân tích cân bằng, trong đó thấy 
rõ những thành kiến và hoà giải vị thế của tất cả các bên liên quan (tất cả những cá 
nhân/tổ chức quan tâm, và ảnh hưởng bởi các chương trình, bao gồm cả người hưởng lợi 
- được xem như là bên liên quan đầu tiên) thông qua việc sử dụng nhiều nguồn thông tin 
và phương pháp khác nhau. 

Ghi chú:  Đánh giá được xem là một hoạt động có tính chiến lược. 
Ghi chú:  Định nghĩa sử dụng trong bối cảnh liên quan đến các chương trình. (Cẩm nang Lập 

chương trình và Chính sách của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) 
 

vật nổ (explosive ordnance) 
tất cả các loại đạn dược có chứa thuốc nổ, sự phân hạt nhân hoặc các vật liệu nung chảy 
và các tác nhân sinh học và hoá học. Vật nổ bao gồm bom và đầu đạn; tên lửa đạn đạo và 
có điều khiển; đạn pháo, đạn cối, rocket (hoả tiễn), các loại đạn dược cỡ nhỏ; tất cả các 
loại mìn, thuỷ lôi, và khối thuốc nổ; pháo hoa; bom chùm và vũ khí phát tán; đạn và các 
thiết bị đẩy/bắn; và tất cả những vật tương tự hoặc vật liên quan hoặc thuốc nổ thành phần 
nguyên thuỷ. 
 

Xử lý vật nổ (explosive ordnance disposal (EOD)) 
việc dò tìm, xác định, đánh giá, an toàn hoá, tái chế, và xử lý vật nổ (EO). 
Xử lý vật nổ có thể được thực hiện: 
a) như là một phần thủ tục của các hoạt động rà phá mìn, tuỳ thuộc vào sự phát hiện vật 
nổ chưa nổ (UXO). 
b) nhằm xử lý vật nổ chưa nổ phát hiện bên ngoài bãi mìn, (có thể là một vật nổ chưa nổ, 
hoặc là một số lượng lớn nằm trong một khu vực cụ thể). 
c) nhằm xử lý một vật nổ đã trở nên nguy hiểm do phân huỷ, hư hỏng hoặc sự cố gắng 
phá huỷ. 
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vật nổ sót lại sau chiến tranh (explosive remnants of war (ERW)) 
Vật nổ Chưa nổ (UXO) và Vật nổ vứt bỏ lại (AXO). (nghị định thư CCW 5) 
 

kíp nổ (fuze) 
là một thiết bị kích nổ một vật chứa thuốc nổ 
 
đánh giá hành động bom mìn tổng quát (general mine action assessment) 
quá trình liên tục theo đó một sự thống kê tổng hợp có thể đạt được về tất cả những khu 
vực được báo cáo là có/hoặc nghi ngờ có mìn hoặc có vật nổ, số lượng và chủng loại các 
vật nguy hiểm chứa thuốc nổ, và thông tin về đặc tính thổ nhưỡng của địa phương, thảm 
thực vật và khí hậu; và sự đánh giá phạm vi và ảnh hưởng của vấn đề mìn sát thương đối 
với cá nhân, cộng đồng và quốc gia. 
 

hệ thống thông tin địa lý (hoặc địa lý không gian - GIS) 
một tập hợp có tổ chức gồm phần cứng, phần mềm máy tính, dữ liệu địa lý, và nhân sự 
được thiết kế nhằm thực hiện một cách có hiệu quả việc thu thập, lưu trữ, xử lý, phân 
tích, và hiển thị tất cả các hình thức của thông tin có quan hệ địa lý. 
Ghi chú:  GIS cho phép một người dùng xem theo kiểu đồ hoạ nhiều lớp dữ liệu trên cơ sở phân 

bố và liên kết theo địa lý của các lớp dữ liệu đó. GIS kết hợp nhiều công cụ mạnh để 
phân tích các mối quan hệ nhiều lớp thông tin riêng biệt. 13

 

hướng dẫn (guide) 
hướng dẫn IMAS cung cấp những quy tắc, nguyên tắc, lời khuyên và thông tin chung. 
 

Bàn giao (handover) 
một quá trình theo đó người hưởng lợi (ví dụ, Tổ chức hành động bom mìn quốc gia thay 
mặt cho cộng đồng địa phương hoặc người sử dụng đất) nhận trách nhiệm đối với khu 
vực đã rà phá. Thuật ngữ “chuyển nhượng” đôi khi được dùng để mô tả sự thay đổi chủ 
sở hữu của khu đất, đi kèm theo việc chuyển giao một khu vực đã rà phá. 
 

chứng nhận chuyển giao (handover certificate) 
văn bản dùng để ghi nhận việc chuyển giao khu vực đã rà phá. 
 

Rà phá bom mìn nhân đạo (humanitarian demining) 
Xem rà phá bom mìn. (Trong các tiêu chuẩn và hướng dẫn của IMAS, thuật ngữ rà phá 
bom mìn và rà phá bom mìn nhân đạo có thể thay thế nhau.) 
 

ảnh hưởng (impact) 
mức độ thiệt hại về mặt xã hội và kinh tế mà cộng đồng gánh chịu có nguyên nhân từ sự 
tổn hại hoặc nguy cơ tổn hại do hiểm hoạ mìn, vật nổ và các khu vực nguy hiểm. 
Ghi chú:  ảnh hưởng là kết quả của: 
 a) sự hiện diện của các mối hiểm hoạ mìn/vật nổ chưa nổ tại cộng đồng; 
 b) nguy cơ khó tránh khỏi liên hệ với việc sử dụng cơ sở hạ tầng như đường sá, 

chợ.v.v.; 
 c) nguy cơ khó tránh khỏi liên hệ với các hoạt động phục vụ sinh hoạt như việc sử dụng 

đất nông nghiệp, nguồn nước.v.v.; và 
 d) số lượng của tai nạn do mìn và vật nổ chưa nổ mới xảy ra trong 2 năm qua. 
 

khảo sát ảnh hưởng (impact survey) 
xem khảo sát ảnh hưởng bom mìn (LIS) 
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Hệ thống Quản lý Thông tin Hành động bom mìn (IMSMA) 
Ghi chú:  Đây là hệ thống thông tin được LHQ chuyên dùng để quản lý dữ liệu chính trong các 

chương trình thực địa có sự hỗ trợ của LHQ. Đơn vị Hiện trường (FM) dùng cho việc 
thu thập dữ liệu, phân tích thông tin và quản lý dự án. Hệ thống này được nhân viên của 
các Trung tâm hành động bom mìn ở cấp quốc gia và cấp khu vực, và các đơn vị thực 
hiện của các dự án hành động bom mìn – như các tổ chức rà phá bom mìn, sử dụng 

 

Gia tăng tai nạn (incident) 
một sự kiện làm tai nạn gia tăng hoặc có tiềm năng dẫn đến một tai nạn. 
 

Tiêu chuẩn Hành động bom mìn Quốc tế (IMAS) 
Các tài liệu do Liên hợp quốc, đại diện cho cộng đồng quốc tế, phát triển nhằm mục đích 
cải thiện sự an toàn và tính hiệu quả của hành động bom mìn bằng cách cung cấp hướng 
dẫn, thiết lập các nguyên tắc và, trong một số trường hợp, định nghĩa các quy định và yêu 
cầu mang tính quốc tế. 
Ghi chú:  Các tài liệu này cung cấp một khung tham khảo nhằm động viên, và trong một số trường 

hợp, yêu cầu các nhà tài trợ và quản lý của các dự án và chương trình hành động bom 
mìn đạt được và chứng tỏ các mức độ chấp nhận về tính hiệu quả và an toàn. 

Ghi chú:  Các tài liệu này cung cấp một ngôn ngữ chung, và khuyến nghị những định dạng và quy 
tắc xử lý dữ liệu nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi những thông tin quan trọng; việc 
trao đổi thông tin này mang lại lợi ích cho các chương trình và các dự án khác, và hỗ trợ 
cho việc huy động, xác định ưu tiên và quản lý các nguồn lực. 14 

 

người cung cấp thông tin chính (key informants) 
các cá nhân có kiến thức tương đối tốt về các khu vực nguy hiểm trong cộng đồng và 
xung quanh cộng đồng của họ. 
Ghi chú:  Những người cung cấp thông tin chính có thể bao gồm, nhưng không giới hạn trong, các 

lãnh đạo của cộng đồng, các cá nhân chịu ảnh hưởng bom mìn, thầy giáo ở các trường 
học, chức sắc tôn giáo.v.v. 

 

khảo sát ảnh hưởng bom mìn (landmine impact survey (LIS)) 
khảo sát ảnh hưởng 
là sự đánh giá ảnh hưởng kinh tế xã hội của sự hiện diện hoặc nhận biết sự hiện diện của 
mìn và vật nổ chưa nổ, nhằm hỗ trợ việc lập kế hoạch và xác định ưu tiên của các dự án 
và chương trình hành động bom mìn. 
 

khảo sát cấp độ 2 (level 2 survey) 
là thuật ngữ trước đây dùng để chỉ khảo sát kỹ thuật. 
 

đánh dấu (marking) 
việc đặt một dụng cụ hoặc một tập hợp các dụng cụ nhằm xác định vị trí của một mối 
nguy hiểm hoặc biên giới của một khu vực nguy hiểm. thao tác này có thể bao gồm việc 
sử dụng các biển báo, vật đánh dấu bằng sơn .v.v., hoặc việc dựng lên các rào chắn. 
mìn (mine) 
Vũ khí được thiết kế để đặt dưới, trên hoặc gần mặt đất hoặc vùng bề mặt khác và sẽ phát 
nổ khi có sự hiện diện, đến gần hoặc tiếp xúc của một người hoặc xe cộ. [MBT] 
 

Tai nạn bom mìn (mine accident) 
một tai nạn nằm ngoài hiện trường rà phá mìn liên quan đến một quả mìn hoặc hiểm hoạ 
vật nổ chưa nổ (xem tai nạn rà phá bom mìn). 
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Hành động bom mìn (mine action) 
hoạt động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của bom mìn. 
Ghi chú:  Hành động bom mìn không chỉ nói về rà phá bom mìn; thuật ngữ này còn nói đến con 

người và các cộng đồng, và việc họ chịu ảnh hưởng do ô nhiễm bom mìn như thế nào. 
mục tiêu của hành động bom mìn là giảm thiểu nguy cơ của mìn sát thương đến xuống 
một mức độ mà con người có thể sống an toàn; ở mức mà việc phát triển kinh tế, xã hội 
và y tế có thể tiến hành nằm ngoài sự hạn chế do hậu quả của ô nhiễm bom mìn, ở mức 
mà các nhu cầu của nạn nhân có thể được đáp ứng. Hành động bom mìn bao gồm 5 
nhóm hoạt động cấu thành: 

 a) Giáo dục nguy cơ bom mìn; 
 b) rà phá bom mìn nhân đạo; nói cách khác: khảo sát về mìn và vật nổ, lập bản đồ, đánh 

dấu và rà phá; 
 c) hỗ trợ nạn nhân, bao gồm phục hồi chức năng và tái hoà nhập cộng đồng; 
 d) phá huỷ kho lưu trữ; và 
 e) ủng hộ rộng rãi việc chống sử dụng mìn sát thương. 
Ghi chú:  một loạt các hoạt động bổ trợ khác được yêu cầu để hỗ trợ cho 5 thành tố này của hành 

động bom mìn, bao gồm: đánh giá và lập kế hoạch, huy động và xác định ưu tiên các 
nguồn lực, quản lý thông tin, tập huấn nhằm phát triển và quản lý kỹ năng con người, 
quản lý chất lượng và việc ứng dụng các thiết bị hiệu quả, thích hợp và an toàn. 

 

Trung tâm hành động bom mìn (mne action centre (MAC)) 
15Trung tâm điều phối hành động bom mìn (MACC) 

tổ chức thực hiện tập huấn GDNGBM, thực hiện khảo sát các khu vực có gài mìn, thu 
thập và tập trung dữ liệu bom mìn và điều phối các kế hoạch (hành động bom mìn) địa 
phương với hoạt động của các tổ chức bên ngoài, của các tổ chức (hành động bom mìn) 
Phi chính phủ và của các nhân viên rà phá bom mìn địa phương. [Bản tin Thuật ngữ LHQ 
Số 349] Đối với các chương trình hành động bom mìn quốc gia, MAC/MACC thường 
đóng vai trò như là văn phòng hoạt động của Cơ quan hành động bom mìn quốc gia. 
 

Trung tâm điều phối hành động bom mìn (mine action coordination centre) 
Xem Trung tâm hành động bom mìn (MAC) 
 

tổ chức hành động bom mìn (mine action organization) 
chỉ mọi tổ chức (chính phủ, PCP, quân sự hoặc đơn vị thương mại) có trách nhiệm thực 
hiện các dự án hoặc nhiệm vụ hành động bom mìn. Tổ chức hành động bom mìn có thể là 
nhà thầu, đơn vị thầu phụ, nhà tư vấn hoặc đại lý. 
 

nhận thức về bom mìn (mine awareness) 
xem Giáo dục nguy cơ bom mìn  
 

Rà phá bom mìn (mine clearance) 
việc làm sạch mìn và vật nổ ở một khu vực nhất định theo một tiêu chuẩn đã định trước 
 

chó dò mìn (mine detection dog (MDD)) 
chó được huấn luyện và thuê để dò mìn, vật nổ và các thiết bị chứa thuốc nổ khác. 
 

sạch mìn (mine free) 
thuật ngữ áp dụng cho một khu vực đã được chứng nhận là không có mìn ở một độ sâu 
xác định. Cũng được áp dụng cho một quốc gia hoặc một khu vực không nhiễm bom mìn. 
 

Gia tăng tai nạn bom mìn (mine incident) 
một sự gia tăng tai nạn nằm ngoài hiện trường rà phá bom mìn có liên quan đến một quả 
mìn hoặc mối nguy hiểm vật nổ chưa nổ (xem gia tăng tai nạn rà phá bom mìn). 
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Nguy cơ bom mìn (mine risk) 
khả năng và độ nghiêm trọng của tổn thương thân thể/vật lý đối với con người, tài sản 
hoặc môi trường gây ra bởi sự phát nổ vô tình của mìn hoặc vật nổ chưa nổ. [Theo Hướng 
dẫn 51 của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế, 1999 (E)] 
 

Giáo dục nguy cơ bom mìn (mine risk education (MRE)) 
những hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ thương tổn do mìn/vật nổ sót lại sau chiến 
tranh bằng cách nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi bao gồm phổ biến thông 
tin rộng rãi, giáo dục và tập huấn, và liên lạc hành động bom mìn cộng đồng. 
 

giảm thiểu nguy cơ bom mìn (mine risk reduction) 
những hành động làm giảm khả năng và/hoặc độ nghiêm trọng của tổn thương thân 
thể/vật lý đối với con người, tài sản hoặc môi trường. [Phỏng theo Hướng dẫn 51 của Tổ 
chức Tiêu chuẩn quốc tế, 1999 (E)] Giảm thiểu nguy cơ bom mìn có thể đạt được các 
phương pháp mang tính vật lý như rà phá, rào chắn hoặc đánh dấu, hoặc thay đổi hành vi 
qua việc thực hiện Giáo dục nguy cơ bom mìn. 
 

biển báo bom mìn (mine sign) 
một biển báo, khi được đặt như là một bộ phận của hệ thống đánh dấu, được thiết kế nhằm 
cảnh báo mọi người về sự hiện diện của mìn. 16 
 

mối đe doạ về mìn (mine threat) 
mối đe doạ về mìn và vật nổ chưa nổ 
sự biểu hiện của mối nguy hiểm tiềm tàng từ số lượng, tính chất, cách bố trí và việc có thể 
dò tìm của mìn và vật nổ chưa nổ ở một khu vực nhất định. 
 

Khu vực có mìn (mined area) 
Là khu vực nguy hiểm do sự hiện diện hoặc nghi ngờ có sự hiện diện của mìn.[MBT] 
 

bãi mìn (minefield) 
một khu đất có chứa mìn được đặt theo sơ đồ hoặc không theo sơ đồ. [AAP-6] 
 

Giám sát (monitoring) 
trong ngữ cảnh liên quan đến hành động bom mìn, thuộc ngữ này nói đến…..sự quan sát, 
kiểm tra hoặc đánh giá có uỷ quyền được thực hiện bởi nhân sự đủ năng lực đối với hiện 
trường làm việc, những tiện nghi, thiết bị, hoạt động, quá trình, thủ tục và việc lưu trữ hồ 
sơ mà không chịu trách nhiệm về những gì đang được theo dõi. Sự theo dõi thường được 
tiến hành nhằm kiểm tra việc tuân thủ đối với những công việc đã nhận, các thủ tục hoặc 
các thao tác tiêu chuẩn và thường bao gồm các yếu tố ghi chép thông tin và báo cáo. 
Trong ngữ cảnh của GDNCBM, thuật ngữ này nói đến…một quá trình lượng giá và theo sát 
những việc đang xảy ra. Điều này bao gồm: 
a) tiến trình lượng giá trong mối quan hệ với một kế hoach thực hiện một sự can thiệp – 
các chương trình/dự án/hoạt động, chiến lược, chính sách và mục tiêu cụ thể. 
b) lượng giá sự thay đổi trong một điều kiện hay tập hợp những điều kiện hay trong hoàn 
cảnh thiếu những điều kiện đó (ví dụ, những thay đổi của trẻ em và phụ nữ hoặc thay đổi 
trong một bối cảnh lớn hơn đó là một quốc gia). 
c) định nghĩa trích từ  Hướng dẫn lập chương trình và chính sách của Quỹ Nhi đồng LHQ. 
 

Đơn vị Giám sát (monitoring body) 
một tổ chức, thông thường là một thành phần của Tổ chức hành động bom mìn quốc gia, 
chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý hệ thống theo dõi cấp quốc gia. 
 

Tổ chức Giáo dục nguy cơ bom mìn (MRE organization) 
bất kỳ tổ chức nào, bao gồm cả tổ chức của chính phủ, phi chính phủ, tổ chức đoàn thể xã  
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hội (ví dụ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, Tổ chức Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ), các tổ 
chức thương mại, nhân sự quân đội (bao gồm cả lực lượng gìn giữ hoà bình), chịu trách 
nhiệm thực hiện các dự án hay nhiệm vụ Giáo dục nguy cơ bom mìn. Tổ chức GDNCBM 
có thể là một nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà tư vấn hoặc đại lý. Thuật ngữ “tổ GDNCBM” 
chỉ một bộ phận của một tổ chức, dù được đặt tên thế nào, được chính thức thừa nhận 
thực thi một hoặc nhiều hoạt động GDNCBM như là một dự án phổ biến thông tin, giáo 
dục dựa vào nhà trường hay một đánh giá dự án liên hệ cộng đồng hành động bom mìn. 
 

đối tác GDNCBM (MRE partner) 
một cơ quan hoặc đơn vị trong cộng đồng bị nhiễm bom mìn có khả năng làm việc với 
một tổ chức GDNCBM nhằm hỗ trợ, thành lập và thực hiện một dự án GDNCBM. 
 

đạn dược (munition) 
một thiết bị hoàn chỉnh chứa thuốc nổ, thiết bị đẩy, pháo hoa, kết cấu kích hoạt, hoặc hạt 
nhân, các vật liệu hoá học hay sinh học được sử dụng trong các hoạt động quân sự, bao 
gồm cả việc huỷ nổ. [APP-6] 
Ghi chú:  trong cách sử dụng thông thường, đạn dược có thể là vũ khí, các loại đạn và thiết bị. 
 

Cơ quan hành động bom mìn quốc gia (national mine action authority) 
(nhiều) tổ sở ban ngành, tổ chức, đơn vị thuộc chính phủ trong mỗi quốc gia bị nhiễm 
bom mìn có trách nhiệm trong việc ra quy định, quản lý và điều phối hành động bom mìn. 
Ghi chú:  trong hầu hết trường hợp, Trung tâm hành động bom mìn hay đơn vị tương đương sẽ 

đóng vai trò như, hoặc đại diện cho Tổ chức hành động bom mìn quốc gia. 17

Ghi chú:  trong một số hoàn cảnh nhất định tại những thời điểm nhất định, cần thiết và rất thích 
hợp để Liên hợp quốc hoặc một tổ chức quốc tế được công nhận, có thể đảm nhận một 
phần hoặc tất cả trách nhiệm và làm một số hoặc tất cả các chức năng của một Tổ chức 
hành động bom mìn quốc gia. 

 

thiết bị bảo vệ con người (personal protective equipment (PPE)) 
tất cả các thiết bị hay quần áo thiết kế nhằm bảo vệ, với mục đích cho công nhân mặc 
hoặc giữ trong khi làm việc và có thể bảo vệ người công nhân đó khỏi một hoặc nhiều 
nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc sức khoẻ của người đó. 
 

Chính sách (policy) 
định nghĩa mục đích và mục tiêu của một tổ chức, và có thể kết nối những quy định, tiêu 
chuẩn và nguyên tắc của một hành động nhằm làm chủ phương hướng mà theo đó tổ chức 
này cố gắng đạt được các mục tiêu nói trên. 
Ghi chú:  Chính sách phát triển nhằm đáp ứng định hướng chiến lược và kinh nghiệm thực tế. 

Ngược lại, chính sách ảnh hưởng phương hướng mà theo đó các kế hoạch được phát 
triển, và việc các nguồn lực được huy động và áp dụng như thế nào. Chính sách mang 
tính đề ra quy tắc và sự tuân thủ được áp dụng hoặc ít nhất được khuyến khích áp dụng. 

 

kiểm tra sau rà phá (post clearance inspection) 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này nói đến…quá trình lượng 
giá, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nếu không thì so sánh một mẫu của khu đất đã rà phá với 
các yêu cầu rà phá. 
 

Thử nghiệm (pre-test) 
một quá trình tại thời điểm bắt đầu của một khảo sát nhằm đánh giá tính minh bạch và 
thích hợp của các công cụ khảo sát đã chọn lựa. 
 

thuốn (prodding) 
một thủ tục được tiến hành trong quá trình rà phá bom mìn tại đó mặt đất được xuyên 
bằng một que thăm nhằm thăm dò sự hiện diện của dưới mặt đất của mìn và/hoặc vật nổ 
chưa nổ (xem đào đất). 
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chương trình (programme) 
là một tập hợp các dự án hoặc hoạt động được quản lý trong một phương thức có điều phối, 
nhằm mang lại lợi ích có khả năng có được khi các dự án và/hoặc các hợp đồng được quản 
lý một cách độc lập. 
 

dự án (project) 
một nỗ lực trong đó các nguồn nhân lực, vật lực, tài chính được tổ chức nhằm thực thi một 
phạm vi duy nhất của công việc, của một lĩnh vực nhất định, trong những ràng buộc về 
kinh phí và thời gian, nhằm mục đích đạt được một sự thay đổi có lợi được xác định trước 
bằng các mục tiêu về định lượng và định tính. 
 

quản lý dự án (project management) 
một quá trình trong đó một dự án được đưa đến một kết luận thành công 
 

giáo dục công cộng (public education) 
một quá trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức chung về mối đe doạ của mìn và vật nổ 
chưa nổ; thông qua thông tin công cộng, thông qua các hệ thống giáo dục chính thức và 
không chính thức. 
Ghi chú:  giáo dục công cộng là một giải pháp huy động đại chúng nhằm chuyển tải thông tin về 

mối đe doạ của mìn và vật nổ chưa nổ. Quá trình này có thể sử dụng hình thức giáo dục 
chính thức hoặc không chính thức và có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật thông tin 
đại chúng. 18 

Ghi chú:  trong một trường hợp khẩn cấp, do những ràng buộc về thời gian và thiếu thông tin dữ 
liệu, quá trình này là một phương tiện thực dụng nhất nhằm trao đổi thông tin về an 
toàn. Trong những hoàn cảnh khác giáo dục công có thể hỗ trợ liên hệ cộng đồng. 

 

Tuyên truyền thông tin đại chúng (public information dissemination) 
Thông tin liên quan đến tình hình mìn và vật nổ chưa nổ, được sử dụng để thông báo hoặc 
cập nhật cho người dân. Thông tin như vậy có thể tập trung và những vấn đề đặc biệt, 
chẳng hạn như việc tuân thủ luật cấm mìn sát thương, hoặc có thể sử dụng để nâng cao sự 
ủng hộ của công đồng đối với chương trình hành động bom mìn. những dự án như vậy 
thường bao gồm các thông điệp giảm thiểu nguy cơ, nhưng cũng có thể được sử dụng để 
phản ánh chính sách hành động bom mìn quốc gia. 
 

đảm bảo chất lượng (quality assurance (QA)) 
một phần của quản lý chất lượng (QM) tập trung vào việc đảm bảo sự tin cậy rằng các yêu 
cầu về chất lượng được đáp ứng. [ISO 9000:2000] 
Ghi chú:  Mục đích của đảm bảo chất lượng trong rà phá bom mìn nhân đạo là khẳng định rằng 

các thao tác quản lý và quy trình hoạt động của rà phá bom mìn là hợp lý, đang được áp 
dụng, và sẽ đạt được yêu cầu đã đề ra một cách an toàn, hiệu quả và có năng suất. Đảm 
bảo chất lượng nội bộ sẽ được chính các tổ chức rà phá bom mìn thực hiện, nhưng sự 
thanh tra bên ngoài của một cơ quan giám sát bên ngoài cũng nên được tiến hành. 

 

kiểm soát chất lượng (quality control (QC)) 
một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. 
[ISO 9000:2000] 
Ghi chú:  kiểm soát chất lượng liên quan đến việc thanh tra của một sản phẩm đã hoàn thành. 

Trong bối cảnh rà phá bom mìn nhân đạo, “sản phẩm” là một khu vực đã rà phá an toàn. 
 

quản lý chất lượng (quality management (QM)) 
các hoạt động có điều phối nhằm chỉ đạo và kiểm soát một tổ chức trong lĩnh vực chất 
lượng [ISO 9000:2000] 
 

lấy mẫu ngẫu nhiên (random sampling) 
sự lựa chọn các mẫu qua một quá trình bao gồm các cơ hội bình đẳng cho sự lựa chọn của 
mỗi mẫu. 
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được sử dụng như là một mục tiêu hoặc phương tiện không thiên vị để chọn các khu vực 
cho các mục đích thử nghiệm 
 

nghiên cứu (research) 
sự điều tra, kiểm tra, và thí nghiệm nhằm xác lập các cơ sở lập luận và các nguyên tắc. 
 

nguy cơ còn lại (residual risk) 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này nói đến…..nguy cơ còn sót 
lại sau khi đã áp dụng tất cả những nỗ lực hợp lý nhằm tháo gỡ và/hoặc phá huỷ tất cả các 
mối nguy hiểm của mìn và vật nổ chưa nổ trong một khu vực xác định đến một độ sâu 
xác định. [Chỉnh sửa từ ISO Guide 51:1999] 
 

nguy cơ (risk) 
sự kết hợp của khả năng hiện diện của mối nguy hiểm và độ nghiêm trọng của mối nguy 
hiểm đó. [ISO Guide 51:1999(E)] 
 

đánh giá nguy cơ (risk assessment) 
quá trình tổng thể bao gồm phân tích nguy cơ và lượng giá nguy cơ. [ISO 51:1999(E)] 
 

giảm thiểu nguy cơ (risk reduction) 
những hành động nhằm làm ít đi khả năng, hậu quả xấu, hoặc cả hai, gắn với một nguy cơ 
cụ thể.  

19 

độ sâu xác định (specified depth) 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này nói đến…..độ sâu mà một 
khu vực xác định được hợp đồng hoặc thoả thuận sẽ làm sạch mìn và vật nổ chưa nổ phải 
đạt đến, được xác định Trung tâm hành động bom mìn quốc gia hoặc một tổ chức đại diện 
cho Trung tâm này. 
 

Tiêu chuẩn (standard) 
một tiêu chuẩn là một thoả thuận được văn bản hoá bao gồm các đặt điểm kỹ thuật hoặc 
tiêu chí rõ ràng khác được sử dụng nhất quán như là những quy tắc, hướng dẫn, hoặc định 
nghĩa của các đặc tính nhằm đảm bảo rằng các vật liệu, sản phẩm, quá trình và hệ thống 
làm việc đúng với các mục đích. 
Ghi chú:  các tiêu chuẩn hành động bom mìn có mục đích cải thiện sự an toàn và năng suất trong 

hành động bom mìn bằng cách thúc đẩy các thủ tục và thao tác ưu việt ở cả cấp độ trụ 
sở lẫn cấp độ hiện trường. Để có hiệu quả, các tiêu chuẩn nên có thể định nghĩa được, 
có thể lượng giá được, khả thi và có thể xác minh được. 

 

Quy trình hoạt động hiện hành (standard operating procedures (SOP)) 
các hướng dẫn định nghĩa phương pháp ưu việt hoặc đang được thiết lập cho việc thực 
hiện một nhiệm vụ hoặc một hoạt động vận hành. 
Ghi chú:  Mục đích của các thủ tục trên là nâng cao mức độ có thể công nhận và có thể lượng giá 

của kỹ luật, tính thống nhất, tính nhất quán và sự tương đồng trong phạm vi một tổ 
chức, với mục đích cải thiện tính hiệu quả và sự an toàn trong vận hành. SOPs nên phản 
ánh các yêu cầu và hoàn cảnh địa phương. 

 

Các tiêu chuẩn (standards) 
Yêu cầu, đặc điểm hoặc các tiêu chí rõ ràng khác, được sử dụng nhất quán nhằm đảm bảo 
rằng các vật liệu, sản phẩm, quá trình và hệ thống làm việc đúng với các mục đích. 
Ghi chú:  Các tiêu chuẩn hành động bom mìn có mục đích cải thiện sự an toàn và tính năng suất 

trong hành động bom mìn bằng cách thúc đẩy các thủ tục và thao tác ưu việt ở cả cấp độ 
trụ sở lẫn cấp độ hiện trường. 

 

Quy trình hoạt động chuẩn hiện hành (standing operating procedures) 
Xem quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOPs)
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kho dự trữ (stockpile) 
trong ngữ cảnh của hành động bom mìn, thuật ngữ này nói đến…..kho chứa vật nổ. 
 

Phá huỷ kho dự trữ (stockpile destruction) 
Quy trình phá huỷ cụ thể theo định hướng liên tục giảm thiểu một kho vũ khí quốc gia. 
 

vũ khí nhỏ (submunition) 
tất cả các loại đạn được, khi thực hiện nhiệm vụ của mình, tách rời khỏi một vũ khí mẹ. 
[AAP-6] mìn hoặc các loại đạn dược là thành phần của một đơn vị bom chùm (CBU), đạn 
pháo hoặc đầu tên lửa. 
 

nạn nhân (bom mìn) sống sót (survivor (landmine/UXO)) 
những người, cá nhân hoặc tập thể, đã chịu đựng thương tổn về thể xác, tình cảm, và tâm 
lý, tổn thất kinh tế, hoặc tổn hại đáng kể về những quyền căn bản thông qua các hành vi 
hoặc sự chối bỏ liên quan đến việc sử dụng mìn hoặc vật nổ. nạn nhân mìn sống sót hoặc 
nạn nhân bao gồm cả những cá nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp, gia đình họ và cộng đồng 
chịu ảnh hưởng của mìn và vật nổ chưa nổ. 
 

hỗ trợ nạn nhân sống sót (survivor assistance) 
20 

xem hỗ trợ nạn nhân 
 

khảo sát kỹ thuật (technical survey) 
trước đây được nói đến như là Khảo sát cấp độ 2 
một cuộc điều tra chi tiết về địa hình và kỹ thuật của một khu vực chắc chắn hoặc nghi 
ngờ là khu vực có gài mìn được xác định trong giai đoạn lập kế hoạch. Những khu vực 
như vậy sẽ được xác định trước đó trong suốt bất kỳ những hoạt động hoặc khảo sát thu 
thập thông tin như là một phần của quá trình Đánh giá hành động bom mìn sơ bộ 
(GMAA) hoặc là được báo cáo với hình thức khác. 
 

vật nổ chưa nổ (unexploded ordnance (UXO)) 
Vật nổ đã được mồi, châm ngòi, tra kíp, lên nòng, tháo chốt hoặc được chuẩn bị theo hình 
thức khác để sử dụng hoặc đã được sử dụng. Vật nổ đó có thể đã được bắn, thả, ném, 
hoặc phóng nhưng vẫn ở trong tình trạng chưa nổ hoặc là do trục trặc hoặc do thiết kế 
hoặc do bất kỳ lý do nào khác. 
 

Cơ quan dịch vụ giải quyết bom mìn LHQ (UNMAS)) 
Là cơ quan đầu mối cho tất cả hoạt động liên quan đến bom mìn, trong hệ thống LHQ. 
Ghi chú:  UNMAS là một văn phòng nằm trong Ban thư ký của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm 

trước cộng đồng quốc tế về việc phát triển và duy trì Tiêu chuẩn Hành động bom mìn 
quốc tế (IMAS). 

Ghi chú:  UNICEF là cơ quan đầu mối của GDNCBM, trong phạm vi các hướng dẫn của hoạt 
động điều phối tổng thể của UNMAS. 

 

nạn nhân (victim) 
là một cá nhân chịu tổn hại do tai nạn bom mìn vật nổ gây ra. 
Ghi chú:  trong ngữ cảnh của hỗ trợ nạn nhân, thuật ngữ nạn nhân có thể bao gồm cả những 

người phụ thuộc vào một người thương vong do bom mìn, và như vậy có nghĩa rộng 
hơn nạn nhân sống sót 

 

hỗ trợ nạn nhân (victim assistance) 
nói đến tất cả các hình thức viện trợ, cứu trợ, an ủi và hỗ trợ cho những nạn nhân (bao 
gồm cả nạn nhân sống sót) với mục đích giảm thiểu trước mắt và lâu dài ảnh hưởng về y 
tế và tâm lý do chấn thương gây ra. 
 

 
 



 

 

1
 

. IMAS định nghĩa thuật ngữ 

 
Rà phá bom mìn thôn bản (village demining) 
sự tự lực rà phá mìn và/hoặc vât nổ chưa nổ và đánh dấu các khu vực nguy hiểm, thông 
thường được tiến hành bởi cư dân địa phương, đại diện cho chính họ hoặc đại diện cho 
cộng  đồng trực tiếp của họ. Thường được mô tả như là rà phá bom mìn tự lực do sáng 
kiến hoặc tự phát, rà phá bom mìn thôn bản thường tách biệt hoặc song song với các kết 
cấu hành động bom mìn chính thức, chẳng hạn như rà phá bom mìn do quân đội thực hiện 
hoặc rà phá bom mìn nhân đạo, chẳng hạn như được hỗ trợ bởi LHQ, các tổ chức phi 
chính phủ trong nước và quốc tế, bởi doanh nghiệp tư nhân và chính phủ, đối chiếu với 
hỗ trợ do những tổ chức khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
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2.  Bảng từ viết tắt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMAC trung tâm hành động bom mìn khu vực 
AO vật liệu bỏ lại 23
AXO vật nổ bỏ lại 
BHMAC Trung tâm Hành động bom mìn Bosnia và Herzegovina 
CBMRE giáo dục nguy cơ bom mìn dựa vào cộng đồng 
CBMRR giảm thiểu nguy cơ bom mìn dựa vào cộng đồng 
CBO tổ chức dựa vào cộng đồng 
CCW Công ước về các loại vũ khí theo công ước 
CDC Trung tâm kiểm soát dịch bệnh 
CLT đội liên lạc cộng đồng 
CMAA Tổ chức Trung tâm Hành động bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân 

Campuchia 
CMAC Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia 
DCA Tổ chức viện trợ của Nhà thờ Đan Mạch 
DDC Nhóm Rà phá bom mìn Đan Mạch 
DPKO Ban Các hoạt động gìn giữ hoà bình (thuộc LHQ) 
EOD Xử lý vật nổ 
EQUIP Chương trình Cải thiện chất lượng giáo dục 
ERW vật nổ sót lại sau chiến tranh 
FGD thảo luận nhóm tập trung 
GICHD Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva 
GIS Hệ thống thông tin địa lý 
GPS Hệ thống định vị toàn cầu 
HALO Tổ chức hỗ trợ đời sống tại Khu vực nguy hiểm 
HI Tổ chức quốc tế về Người khuyết tật 
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IACG-MA Nhóm điều phối Liên tổ chức về Hành động bom mìn 
ICBL Chiến dịch quốc tế cấm mìn sát thương 
ICRC Hội chữ thập đỏ quốc tế 
IDP Người bị trục xuất nội bộ 
IED thiết bị nổ tự chế 
ILO Tổ chức Lao động quốc tế 
IMAS Tiêu chuẩn Hành động bom mìn quốc tế 
IMSMA Hệ thống quản lý thông tin Hành động bom mìn 
KAP Nhận thức, Thái độ, Thực hành 
KAPB Nhận thức, Thái độ, Thực hành và Tín ngưỡng (hoặc Hành vi) 
LFA phân tích khung (cơ cấu) hợp lý (logic) 
LSP Dự án An toàn về mìn và vật nổ sót lại sau chiến tranh 
MAC trung tâm hành động bom mìn 
MACG Nhóm Cố vấn hành động bom mìn (Afghanistan) 
MAG Nhóm Cố vấn bom mìn 
MAPA Chương trình Hành động bom mìn cho Afghanistan 
MoU Biên bản ghi nhớ 24 
MoEYS Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (Campuchia) 
MRE giáo dục nguy cơ bom mìn 
MREC Giáo dục Nguy cơ bom mìn cho Trẻ em (Campuchia) 
MREWG Nhóm làm việc GDNCBM 
NGO Tổ chức Phi chính phủ 
NMAA Tổ chức Hành động bom mìn quốc gia 
NPA Tổ chức Viện trợ Nhân dân của Na-uy 
ORSA Văn phòng Phục hồi chức năng và Xã hội (Ethiopia) 
PLA hành động và học tập có sự tham gia 
PRA đánh giá nhanh có sự tham gia 
PIO Viện Nghiên cứu Hoà bình quốc tế 
RaDo Tổ chức Cứu trợ và Phát triển 
RBM quản lý dựa trên kết quả 
RTF lực lượng thực hiện phục hồi chức năng 
SAC trung tâm thực hiện khảo sát 
SOP thủ tục vận hành tiêu chuẩn 
ToT tập huấn cho tập huấn viên 
UK Vương quốc Liên hiệp Anh 
UN Liên hợp quốc 
UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
UNDSS Ban An toàn và An ninh Liên hợp quốc 
UNHCR Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về người tỵ nạn 
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. Bảng từ viết tắt 

 
 
UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
UNMACA Trung tâm Hành động bom mìn LHQ cho Afghanistan 
UNMAS Tổ chức Hành động bom mìn LHQ 
UNOPS Văn phòng LHQ về các hoạt động dự án 
US Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
USAID Tổ chức Phát triển quốc tế của Hoa Kỳ 
UXO vật nổ chưa nổ 
VVAF Quỹ Cựu binh Mỹ tại Việt Nam 
WFP Chương trình Lương thực Thế giới 
WG nhóm làm việc 
WHO Tổ chức Y tế Thế giới 
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27Thư mục sách tham khảo chọn lựa  
Nguồn thông tin chung 
Baxter, P.,J. Fisher, và Retamal (1997) Giáo dục Nhận thức về Mìn, Văn phòng quốc tế 
về giáo dục/UNESCO, Geneva, tháng 7. (có bản tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha) 
Bottomley, R. (2003) Vượt qua ranh giới: Mìn sát thương, Dân làng và các Tổ chức, 
PRIO AMAC, Oslo. Brennan, P. (1996) 
Mục đích và tính hiệu quả của các chương trình nhận thức về mìn, Nhóm Cố vấn bom 
mìn, Bắc Irắc, tháng 12. 
Cantini, P. (2004) Chương trình Giáo dục nhận thức về mìn cho người tỵ nạn Afghanistan 
ở Pakistan, Báo cáo của INTERSOS, Tổ chức Hành động bom mìn, Rome.(2004) 
Hỗ trợ Hồi hương về Nam Irắc và Tái hoà nhập cho người tỵ nạn Irắc cho Cao uỷ LHQ 
về người tỵ nạn 2003-2004, Báo cáo của INTERSOS, Tổ chức Hành động bom mìn, 
Rome. 
Tổ chức Child-to-Child Trust (Niềm tin đồng đẳng trẻ em) (2005) Trẻ đến Trẻ, Cẩm nang 
Giáo dục Nguy cơ bom mìn, Tổ chức Child-to-Child Trust, Luân Đôn. 
Trung tâm quốc tế Rà phá bom mìn nhân đạo Geneva (2005) Một đánh giá về Chương 
trình Giáo dục Nguy cơ bom mìn ở Ethiopia, Báo cáo cuối cùng, GICHD, Geneva.(2004) 
Một hướng dẫn về Hành động bom mìn, GICHD, Geneva.(2002) 
Vai trò của Hành động bom mìn trong lĩnh vực Hỗ trợ nạn nhân, GICHD, Geneva, tháng 
7. 
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Grant, T. (1997) Nhận thức về mìn ở Mozambique và Angola, Báo cáo cho UNICEF, 
Maputo, tháng 4. 
Tổ chức quốc tế về người khuyết tật (Handicap International) (2002) Các công cụ cho 
GDNCBM ở Mozambique và ở Đông Ethiopia, Tư bản hoá, HI, Lyon. 
(2001) Hướng dẫn thực hiện Giáo dục Nguy cơ bom mìn, HI, Lyon. 
Harpviken, K.B. và A. Millard (2001) Các nghiên cứu cộng đồng về thực hành: Thực 
hiện một tiếp cận mới với Đánh giá ảnh hưởng bom mìn sử dụng các ví dụ minh hoạ từ 
Mozambique, PRIO, Oslo. 
ICBL (Chiến dịch quốc tế cấm mìn sát thương) (2004) Báo cáo theo dõi vấn đề mìn 2004: 
Hướng đến một thế giới không có mìn, Tổ chức Hành động bom mìn Canada, Ottawa, 
Canada. 
Hội chữ thập đỏ quốc tế (1996) Cẩm nang tập huấn dành cho các cán bộ nhận thức bom 
mìn, ICRC, Bosnia và Herzegovina, tháng 7. 
Tổ chức Hành động bom mìn (2004) Bảo vệ thường dân khỏi vật nổ sót lại sau chiến 
tranh, một hướng dẫn cung cấp các cảnh báo dưới Công ước về các loại vũ khí theo công 
ước, Điều 5, Tổ chức Hành động bom mìn, Luân đôn. 
Nelke, C. (1997) Nhìn lại Chương trình Nhận thức về mìn ở ba tỉnh của Yemen, Aden, 
Lahej và Abyan, Rädda Barmen, Yemen, tháng 2. 
Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Sỹ (2000) (Save the Children Sweden) Coi chừng – Mìn! 
Bắt đầu dạy trẻ em hành vi an toàn, Save the Children Sweden, Stockholm. 28 

(1998) Nhận thức về mìn cho Trẻ em: Một thảo luận về thực hành tốt, Save the Children 
Sweden, Stockholm. 
UNICEF (2002) Nguồn thông tin từ LHQ và các cẩm nang tập huấn dành cho quản lý và 
nhân viên bảo trợ cộng đồng của Chương trình Nhận thức về mìn, UNICEF, New York. 
(1997) Hướng dẫn về các quyền trẻ em đối với Nghị định thư về mìn 1996, Văn phòng 
các chương trình khẩn cấp, UNICEF, New York. 
(1993) Rà phá các bãi mìn: Một bước đi đến hoà bình, UNICEF, El Salvador, tháng 2. 
(không có ngày tháng) PAM: Dự án Nhận thức về mìn, UNICEF, El Salvador. 
Liên hợp quốc (2005) Hành động bom mìn và Điều phối hiệu quả: Chính sách liên cơ 
quan của Liên hợp quốc, LHQ, New York. 
(2005) Sổ tay an toàn về mìn và vật nổ sót lại sau chiến tranh, LHQ, New York. (có tiếng 
Ả rập, Dari/Farsi, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, và tiếng Tây Ban Nha.) 
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Durfee, W. và T. Chase (2003) Hướng dẫn sử dụng rút gọn về biểu đồ Gantt, Đại học 
Minnesota, US. 
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hưởng định hướng thực tế, Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children), Luân Đôn. 
Lwanga, S.K và S. Lemeshow (1991) Xác định cỡ mẫu trong nghiên cứu y tế: Cẩm nang 
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29Nichols, P. (1991) Các phương pháp khảo sát xã hội: Hướng dẫn hiện trường cho nhân 
viên phát triển, Hướng dẫn phát triển của Oxfam số 6, Oxfam, Oxford. 
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1995. 
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Theis, J. và H. Grady (1991) Đánh giá có sự tham gia tại nông thôn cho mục đích phát 
triển cộng đồng: cẩm nang giảng dạy dựa trên các kinh nghiệm ở Trung Đông và Nam 
Phi, IIED, Luân Đôn. 
 
Truyền thông 
Adam, G. and N. Harford (1999) Đài phát thanh và HIV/AIDS: Đem lại sự khác biệt, 
hướng dẫn cho các nhân viên tập sự ở đài phát thanh, nhân viên y tế và các nhà tài trợ, Tổ 
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phát triển xã hội: Cẩm nang của người viết kịch bản, Trung tâm Các chương trình truyền 
thông, Trường Y tế cộng đồng, Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ. 
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William, G. (1989) Tất cả vì sức khoẻ, một cuốn sách nguồn thông tin về các thực 
tế cuộc sống, UNICEF, New York. 
 
Liên hệ cộng đồng 
Tổ chức Sống chung với bãi mìn (Adopt a Minefield) (không có ngày tháng) 
Vận động chống sử dụng mìn sát thương, Luân Đôn, Vương quốc Liên hiệp Anh, có trên 
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30 Bottomley, R. (2001) Các sáng kiến rà phá bom mìn tự phát – Báo cáo nghiên cứu cuối 
cùng, việc rà phá bom mìn của người dân thôn bản vùng nông thôn Campuchia, Tổ chức 
quốc tế về người khuyết tật tại Bỉ (Handicap International Belgium), Phnom Penh, 
Campuchia. 
Trung tâm quốc tế về Rà phá bom mìn nhân đạo Geneva (không có ngày tháng) Tổng 
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Uỷ ban Thanh niên tình nguyện Hargeisa (không có ngày tháng) Về HAVOYOCO, Uỷ 
ban Thanh niên tình nguyện Hargeisa, Somaliland, có trên trang 
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Hubert, D. (2001) Việc cấm mìn sát thương: một nghiên cứu tình huống về Vận động 
nhân đạo; Báo đặc biệt số 42, Học viện Nghiên cứu quốc tế Thomas J. Watson, 
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Kampong Chhnang năm 2004, Hỗ trợ khuyết tật do bom mìn (LMDS), Campuchia, có 
trên trang: www.mineaction.org/countries/_projects.cfm?pro_ID=1273&country_id=. 
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Một bức tranh về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh, UNIFEM, New York, có trên trang: 
www.womenwarpeace.org/issues/landmines/landmines.htm. 
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Điều phối 
Bennett, J. (1997) Điều phối Phi chính phủ ở cấp độ hiện trường, Sổ tay, Intrac/ICVA, 
Oxford. 

31(1995) Đáp ứng các nhu cầu: Thực hành Điều phối Phi chính phủ, Earthscan, Luân Đôn. 
Chambers, R. (2002) Hội thảo có sự tham gia: một cuốn sách nguồn gồm 21 bộ, các ý 
tưởng và hoạt động, Earthscan, Luân Đôn. 
Yeung, R. (2002) Làm cho các hội thảo có hiệu quả, How To Books xuất bản, Oxford. 
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theo dõi và đánh giá công tác giáo dục giảm thiểu nguy cơ của mìn và vật nổ chưa nổ, 
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gia, Các ghi chú về học tập và hành động có sự tham gia Số 31, IIED, Luân Đôn. 
MAG (2005) Theo dõi Giáo dục nguy cơ bom mìn ở Irắc, Phần 3: Các nguyên tắc cơ bản 
để theo dõi GDNCBM ở Irắc, không xuất bản, MAG, Amman, October. 
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Rubin, F. (1995) Hướng dẫn cơ bản về đánh giá dành cho các cán bộ phát triển, Oxfam, 
Oxford, Vương quốc Liên hiệp Anh. 
Robinson, M. và N. Thin (1993) Đánh giá dự án - Hướng dẫn cho các tổ chức Phi chính 
phủ, Ban Phát triển hải ngoại, Vương quốc Liên hiệp Anh. 
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) (1995) Các bộ công cụ - Hướng dẫn thực 
hành cho việc đánh giá, theo dõi, xem xét và lượng giá, Save the Children UK. 
UNAIDS (2002) Các hội đồng cứu trợ quốc gia: Cẩm nang dành cho hoạt động theo dõi 
và đánh giá, UNAIDS, Geneva. 
Văn phòng đánh giá của UNDP (2002) Sổ tay về theo dõi và đánh giá kết quả, UNDP, 
New York. 
UNFPA (2004) Bộ cộng cụ lập kế hoạch theo dõi và đánh giá dành cho giám đốc chương 
trình, Công cụ số 1: Bảng thuật ngữ Lập kế hoạch, Theo dõi và Đánh giá, Cơ quan Các 
hoạt động giám thị, UNFPA, New York. 
 
Một số trang web có nguồn thông tin GDNCBM được chọn lựa 
Tổ chức Trẻ đến Trẻ (Child-to-Child Trust) 

32 www.child-to-child.org 
E-MINE (Hệ thống thông tin điện tử về bom mìn) 
www.mineaction.org 
Liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ (về chi tiết các hệ thống vũ khí và mục đích sử dụng) 
www.fas.org 
GICHD 
www.gichd.ch 
Tổ chức quốc tế về Người khuyết tật (Handicap International) 
www.handicap-international.org 
ICBL (Chiến dịch quốc tế cấm mìn sát thương) 
www.icbl.org 
IMAS (Tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế) 
www.mineactionstandards.org 
Theo dõi hoạt động bom mìn (Landmine Monitor) 
www.icbl.org/lm 
MAIC (Trung tâm Thông tin Hành động bom mìn của Đại học James Madison, Hoa Kỳ) 
www.hdic.jmu.edu 
Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) 
www.mag.org.uk 
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Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển (Save the Children Sweden) 
www.childrightsbookshop.org 
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 
www.unicef.org/emerg/index_landmines.html 
 
Nhóm thảo luận về GDNCBM là một mạng lưới của các tổ chức, cá nhân hoạt động giáo 
dục nguy cơ bom mìn trên toàn thế giới chia sẻ thông tin và thảo luận các vấn đề 
GDNCBM trên Internet. 
Hằng năm có tổ chức 2 đến 3 cuộc họp chung có sự liên hệ với Uỷ ban thường trực liên 
cơ quan và Hội họp của các nước đã ký vào Công ước cấm mìn sát thương. Muốn trở 
thành thành viên của nhóm, liên hệ với UNICEF theo địa chỉ thư điện tử: 
landmines@unicef.org. 
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4. Các tổ chức tham gia xây 
dựng năng lực và hỗ trợ điều 
phối 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Các cơ quan của Liên hợp quốc  

4.1.1  UNMAS 35 
 UNMAS là một ban của Cơ quan Các hoạt động gìn giữ hoà bình (DPKO), và là cơ 
quan đầu mối của hành động bom mìn trong hệ thống của Liên hợp quốc. Tổ chức này nỗ 
lực nhằm đảm bảo đáp ứng của Liên hợp quốc một cách hiệu quả, tiên phong và có điều 
phối đối với vấn đề ô nhiễm bom mìn thông qua việc cộng tác với các ban, phòng, cơ 
quan, quỹ và chương trình của Liên hợp quốc. 
 UNMAS chủ trì Nhóm liên cơ quan về hành động bom mìn (IACG-MA) và Ban 
điều hành Hành động bom mìn ở cấp độ thực hiện, cung cấp ban thư ký cho cả 2 cơ quan 
trên, và điều phối việc chuẩn bị báo cáo của Tổng thư ký với Đại hội đồng về vấn đề hỗ 
trợ hành động bom mìn và đại diện Ban thư ký của LHQ trong các cuộc thảo luận của Đại 
hội đồng về vấn đề bom mìn. 
 UNMAS điều phối thông tin đầu vào của LHQ đến với các Uỷ ban thường trực của 
Công ước cấm mìn sát thương và các cuộc họp của Công ước về các loại vũ khí theo công 
ước. Cơ quan này điều phối việc theo dõi các mối nguy hiểm và các sứ mệnh đánh giá 
liên cơ quan. UNMAS điều phối sự phát triển và theo dõi tất cả những tài liệu của LHQ 
liên quan đến chiến lược và chính sách hành động bom mìn. UNMAS còn đảm bảo vấn 
đề quan tâm đến hành động bom mìn được phổ biến và đưa ra tất cả các diễn đàn của 
LHQ có liên quan. 
 Trong các chương trình do LHQ quản lý, UNMAS điều phối việc lập kế hoạch 
chuyển giao trách nhiệm quản lý chương trình cho chính quyền/cơ quan cấp quốc gia. 
Hợp tác với các thành viên hành động bom mìn khác của LHQ, UNMAS có thể tư vấn 
cho các chính phủ về việc phát triển các cơ quan hành động bom mìn cấp quốc gia và địa 
phương và pháp lý đồng thời hỗ trợ việc phát triển năng lực và kế hoạch thành lập các cơ 
quan hành động bom mìn.1
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4.1.2 UNDP 
 Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các 
chương trình hành động bom mìn quốc gia trong đầy đủ các thành phần hoạt động của 
hành động bom mìn, theo yêu cầu của quốc gia chịu ảnh hưởng bom mìn. Thông qua các 
văn phòng thường trú tại các nước và Đội Hành động bom mìn thuộc Văn phòng Phòng 
chống khủng hoảng và Phục hồi tại trụ sở của tổ chức này, UNDP hỗ trợ các quốc gia 
chịu ảnh hưởng bom mìn thành lập và củng cố các chương trình hành động bom mìn cấp 
quốc gia/địa phương nhằm thực hiện tất cả các thành tố của hành động bom mìn. 
 Văn phòng thường trú quốc gia của UNDP điều phối các nỗ lực hành động bom 
mìn của UNDP, và hỗ trợ các nỗ lực điều phối giữa hành động bom mìn và cộng đồng 
phát triển rộng hơn, ở cấp độ quốc gia theo các điều khoản đã chỉnh sửa của chính sách 
Liên hợp quốc 2005. Đội Hành động bom mìn của UNDP điều phối các nỗ lực hành động 
bom mìn toàn cầu của UNDP liên quan đến việc liên lạc với các bộ phận khác của tổ chức 
và các đối tác như các thành viên của Nhóm liên cơ quan về hành động bom mìn, cộng 
đồng các nhà tài trợ, các cơ quan cấp vùng, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa 
phương, và thành phần tư nhân nhằm giải quyết đầy đủ các hậu quả về phát triển và nhân 
đạo do vấn đề ô nhiễm bom mìn và vật nổ sót lại sau chiến tranh gây ra. 2 

 

4.1.3  UNICEF 
 UNICEF là cơ quan chính của Liên hợp quốc hoạt động trong lĩnh vực GDNCBM. 
Cơ quan này chịu trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn quốc tế và các hướng dẫn về 
GDNCBM, và huy động nguồn lực. UNICEF còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ 
quan điều phối cũng như các tổ chức thực hiện. UNICEF hoạt động trong lĩnh vực 
GDNCBM ở cấp quốc tế và thông qua các chương trình quốc gia. UNICEF có thể không 
thường xuyên tham gia với tư cách là thành phần vủa cơ quan điều phối hành động bom 
mìn của LHQ. Ngoài lĩnh vực GDNCBM, UNICEF còn giúp đỡ hoạt động hỗ trợ nạn 
nhân, bao gồm cả khảo sát về nạn nhân, và thực hiện vận động chính sách. Đội Bom mìn 
của UNICEF có văn phòng làm việc tại New York. 
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4.1.4  Các cơ quan khác của LHQ 
 Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tỵ nạn (UNHCR) có thể cũng thực 
hiện GDNCBM thông qua các đối tác thực hiện cho cộng đồng người tỵ nạn có thể chịu 
nguy cơ của bom mìn kể cả ở nước chủ nhà cũng như lúc họ hồi hương. 
 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân. WHO hỗ trợ phát triển 
chính sách và tiêu chuẩn cho thông tin hành động bom mìn và hệ thống thông tin đến 
mức độ liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân. 
 Văn phòng Liên hợp quốc về các Hoạt động dự án (UNOPS) là cơ quan chủ yếu 
cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và quản lý liên quan đến hành động bom mìn trong hệ 
thống của LHQ. 
 
4.2 Các tổ chức quốc tế khác liên quan đến hành động bom mìn 
 Không thể cung cấp thông tin về tất cả các cơ quan có liên quan đến hỗ trợ các 
chương trình GDNCB. Tuy nhiên, có thể cung cấp thông tin về một số tổ chức cơ quan 
vừa hỗ trợ các cơ quan điều phối vừa hỗ trợ thực hiện các chương trình GDNCBM. 
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Các tổ chức PCP quốc tế có thể trực tiếp thực hiện GDNCBM, hoặc có thể hỗ trợ các đối 
tác cấp quốc gia. 
 
4.2.1 Các cơ quan/viện về học thuật và kỹ thuật 
 

Trung tâm quốc tế hành động bom mìn nhân đạo Geneva (GICHD) 
www.gichd.org 
GICHD thực hiện nghiên cứu, cung cấp hỗ trợ hoạt động thông qua các hướng dẫn, tập 
huấn, hội thảo, và đánh giá, thường đại diện cho Liên hợp quốc. Chính phủ các nước có 
thể trực tiếp đưa ra yêu cầu hỗ trợ. GICHD có ngân sách cho toàn bộ chi phí của chính cơ 
quan này trong hoạt động cung cấp hỗ trợ. GICHD còn hoạt động trong lĩnh vực ủng hộ 
Công ước cấm mìn sát thương, làm chủ một Đơn vị thực hiện vận động. Cơ quan này còn 
có mục đích chuẩn hoá và phát triển các chiến lược và thủ tục chặt chẽ trong hành động 
bom mìn. GICHD phát triển hệ thống IMSMA với sự hợp tác của UNMAS và các người 
dùng khác. 
 

Đại học Cranfield 
www.rmcs.cranfield.ac.uk 
Tổ chức Hành động bom mìn Cranfield được sát nhập vào Trung tâm Phục hồi của Đại 
học Cranfield. Mục đích của Trung tâm này là “cải thiện năng lực của các tổ chức nhằm 
đáp ứng các tình huống khẩn cấp và thách thức mang tính phá hoại – có thể là do tự 
nhiên, do vô tình hay cố ý – thông qua việc cung cấp giáo dục, tập huấn, nghiên cứu và 
hỗ trợ hoạt động có liên quan”. 
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Đại học James Madison 
www.hdic.jmu.edu 
Trung tâm Thông tin hành động bom mìn tại Đại học James Madison có nhiệm vụ thu 
thập, xử lý, phân tích, và công bố thông tin về hành động bom mìn. Trung tâm này còn 
chủ trì các hội thảo và xuất bản Tạp chí Hành động bom mìn (Journal of Mine Action). 
Trung tâm còn duy trì một trang web với nguồn thông tin về hành động bom mìn chuyên 
nghiệp. Trung tâm còn thực hiện các nghiên cứu, khảo sát. 
 

PRIO (Viện Nghiên cứu Hoà bình quốc tế, Oslo) 
www.prio.no 
Dự án Hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bom mìn của PRIO (AMAC) tiến hành 
nghiên cứu các cộng đồng chịu ảnh hưởng bom mìn, với mục đích khám phá tiềm năng 
của các nguồn lực địa phương và khả năng của địa phương trong hành động bom mìn 
nhân đạo (HMA). AMAC làm việc trong sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức thực hiện 
hành động bom mìn nhân đạo, vừa nhằm học tập kinh nghiệm từ các tổ chức này vừa 
nhằm tham gia vào quá trình thảo luận có thể mang lại ảnh hưởng tức thời đối với các 
hoạt động hiện trường. 
 

4.2.2  Phong trào Chữ thập đỏ 
Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) 
www.icrc.org 
ICRC có một đơn vị hành động bom mìn, cơ quan này làm việc thông qua hợp tác với 
Hội chữ thập đỏ quốc gia và các hội Trăng lưỡi liềm đỏ để thực hiện giáo dục nguy cơ 
bom mìn và hỗ trợ nạn nhân.  
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ICRC cung cấp kinh phí và tập huấn nhằm hỗ trợ các chương trình tình nguyện của hội 
chữ thập đỏ cấp quốc gia. 
Các mục tiêu của ICRC gồm: 
giảm thiểu nguy cơ thương vong của thường dân ở những khu vực nhiễm bom mìn; 
củng cố các chương trình GDNCBM đang hoạt động một cách có hiệu quả; 
khuyến khích và thúc đẩy GDNCBM trở thành một hành động tầm quốc gia ở các nước 
chịu ảnh hưởng bom mìn; 
thực hiện đánh giá, khảo sát để xác định tính khả thi của các dự án và như cầu bổ sung 
thêm dự án và, nếu thích hợp, hỗ trợ các dự án; và 
tích cực tham gia vận động chính sách ủng hộ Công ước cấm mìn sát thương. 
ICRC có một Đơn vị về Bom mìn và Vũ khí nằm trong Ban Luật pháp có trách nhiệm đối 
với tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến vũ khí theo công ước và không theo công ước. 
 
4.2.3 Các tổ chức phi chính phủ quốc tế (bao gồm GDNCBM) 
 

Tổ chức Cứu trợ của Nhà thờ Đan Mạch (Danish Church Aid) (DCA) 
www.dca.dk 
DCA thực hiện rà phá bom mìn, giáo dục nguy cơ bom mìn và rộng hơn, các chương 
trình phục hồi chức năng và phát triển. 38 

 
Nhóm rà phá bom mìn Đan Mạch (DDG) 
www.danishdemininggroup.dk 
DDG thực hiện rà phá bom mìn và giáo dục nguy cơ bom mìn 
 

Tổ chức HALO Trust 
www.halotrust.org 
HALO Trust là một tổ chức hành động bom mìn của Anh thực hiện các chương trình rà 
phá bom mìn và một số chương trình GDNCBM. 
 

Tổ chức Quốc tế về Người khuyết tật (Handicap International – HI) 
www.handicap-international.org 
Handicap International Pháp và Handicap International Bỉ nói riêng cung cấp hỗ trợ cho 
nạn nhân bom mìn sóng sót thông qua các dự án phục hồi chức năng và chỉnh hình. Các 
tổ chức này cũng thực hiện GDNCBM và rà phá bom mìn nhân đạo, tham gia vào các 
khảo sát ảnh hưởng bom mìn. 
 

Chiến dịch quốc tế cấm mìn sát thương (ICBL) 
www.icbl.org 
ICBL là một mạng lưới của hơn 1.400 tổ chức phi chính phủ ở 90 quốc gia vận động cho 
một đạo luật cấm mìn sát thương toàn cầu. Mục từ trực tuyến về bom mìn của ICBL là 
một hướng dẫn toàn diện về nguồn thông tin bom mìn trên Internet và ngoài Internet. 
 

Liên minh Cứu trợ trẻ em quốc tế 
www.savethechildren.org 
Nằm trong Liên minh Cứu trợ trẻ em quốc tế, Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển (Save the 
Children Sweden) và Cứu trợ trẻ em Mỹ (Save the Children US), nói riêng đã hoạt động 
trong các chương trình dựa vào cộng đồng GDNCBM cho trẻ em. 
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Tổ chức InterSOS 
www.intersos.org 
InterSOS là một tổ chức phi chính phủ của Italia thực hiện các công việc cứu trợ khẩn 
cấp. Tổ chức này cũng thực hiện rà phá bom mìn nhân đạo và giáo dục nguy cơ bom mìn. 
 

Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG) 
www.mag.org.uk 
Nhóm Cố vấn Bom mìn, một tổ chức PCP có trụ sở tại Vương quốc Liên hiệp Anh, thực 
hiện các hoạt động hành động bom mìn, bao gồm khảo sát, rà phá và giáo dục nguy cơ 
bom mìn, và tập trung đặc biệt vào liên hệ cộng đồng trong hoạt động của tổ chức. Song 
song với việc thực hiện các chương trình của mình ở nhiều quốc gia, MAG còn làm việc 
với các đối tác khác, như là LHQ và các tổ chức phát triển khác. MAG có tập trung vào 
vấn đề phát triển và hỗ trợ năng lực quốc gia. 
 

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na-uy (Norwegian People’s Aid – NPA) 
www.npaid.org
NPA là một tổ chức nhân đạo có thực hiện hành động bom mìn trong số rất nhiều hoạt 
động của mình. NPA thực hiện rà phá, GDNCBM, hỗ trợ nạn nhân và vận động chính 
sách. 
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Trung tâm Hành động khảo sát (Survey Action Centre – SAC) 
www.sac-na.org
SAC thực hiện các khảo sát ảnh hưởng bom mìn (LIS). Những khảo sát này xác định ưu 
tiên dễ dàng hơn đối với các nỗ lực hành động bom mìn, bao gồm GDNCBM, và lồng 
ghép sâu hơn nhiều thành phần khác nhau của hành động bom mìn. 
 

Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (Vietnam Veterans of America 
Foundation – VVAF) 
www.vvaf.org
Chương trình Hành động bom mìn và Quản lý thông tin của VVAF (iMMAP) cung cấp 
hỗ trợ kỹ thuật cho việc xác định ưu tiên rà phá bom mìn và y tế công cộng khác trong 
các môi trường sau chiến tranh. Tổ chức này thực hiện các khảo sát ảnh hưởng bom mìn 
và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý thông tin của các trung tâm hành động bom 
mìn. VVAF còn có các chương trình phục hồi chức năng sau chiến tranh cho người 
khuyết tật. 
Còn có rất nhiều tổ chức PCP địa phương khác trên thế giới tham gia vào rất nhiều khía 
cạnh của hành động bom mìn, trong đó có GDNCBM. 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú 
1 Để biết thêm thông tin về vai trò và trách nhiệm của tất cả các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, xem 
tài liệu United Nations (2005). 
2 Như trên 
 

http://www.npaid.org/
http://www.sac-na.org/
http://www.vvaf.org/
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