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Cảnh báo 

Tài liệu này có hiệu lực từ ngày hiển thị trên trang bìa. Vì Tiêu chuẩn Hành động Bom 
mìn Quốc tế (IMAS) phải được xem xét và sửa đổi thường xuyên, người dùng nên tham 
khảo trang web của dự án IMAS để xác minh tình trạng văn bản tại địa chỉ 
(http://www.mineactionstandards.org/, hoặc thông qua trang web của CQHĐBM Liên Hợp 
Quốc tại www.mineaction.org). 

 

Thông báo bản quyền 

Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế (IMAS) là tài liệu của Liên Hợp Quốc và được 
bảo vệ bản quyền bởi Liên Hợp Quốc. Tài liệu này và bất kỳ trích xuất nào từ tài liệu chỉ 
được phép sao chép, lưu trữ hoặc truyền đi dưới bất kỳ phương thức và hình thức nào, 
hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác với sự cho phép trước bằng văn bản của CQHĐBM 
Liên Hợp Quốc, cơ quan quản lý thay mặt cho Liên Hợp Quốc. 

Tài liệu này không được phép sử dụng cho mục đích thương mại.. 

Giám đốc 
Cơ quan Hành động mìn Liên Hợp Quốc (UNMAS) 
380 Đại lộ Madison, M11023 
New York, NY 10017  
Hoa Kỳ 
 
E-mail:mineaction@un.org 
Điện thoại: +1 (212) 963 6091 
Fax +1 (212) 963 2498 

 

CQHĐBM Liên Hợp Quốc 2003 
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Lời tựa 

Tiêu chuẩn quốc tế cho các chương trình rà phá bom mìn nhân đạo được các nhóm công tác 
bom mìn đề xuất lần đầu tiên tại Hội thảo kỹ thuật quốc tế ở Đan Mạch vào tháng 7/1996. Các 
tiêu chí được quy định đối với tất cả các lĩnh vực của hoạt động rà phá bom mìn, các tiêu chuẩn 
được đề xuất và khái niệm toàn cầu mới về “rà phá/dò tìm xử lý” được thông qua. Cuối năm 
1996, các nguyên tắc được đề xuất trong Hội thảo ở Đan Mạch đã được nhóm công tác bom 
mìn do Liên Hợp Quốc đứng đầu phát triển thành Tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động rà phá bom 
mìn nhân đạo. Ấn bản đầu tiên do Cơ quan Hành động Bom mìn Liên Hợp Quốc (CQHĐBM 
Liên Hợp Quốc) phát hành tháng 3/1997. 

 

Từ đó tới nay, phạm vi của các tiêu chuẩn ban đầu này từ đã được mở rộng nhằm bao gồm 
các hợp phần khác của lĩnh vực hành động bom mìn và để phản ánh các thay đổi về các quy 
trình, thông lệ và quy tắc hoạt động. Các tiêu chuẩn được xây dựng lại và đổi tên thành Tiêu 
chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) với phiên bản đầu tiên được ban hành vào tháng 10 
năm 2001. 

 

Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm chung trong việc tăng cường và khuyến khích việc quản lý 
hiệu quả các chương trình hành động bom mìn, bao gồm cả việc xây dựng và duy trì bộ tiêu 
chuẩn. Như vậy, CQHĐBM Liên Hợp Quốc, là cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm 
xây dựng và duy trì IMAS. IMAS được xuất bản với sự hỗ trợ của Trung tâm rà phá bom mìn 
nhân đạo Quốc tế Geneva (GICHD). 

 

Công tác soạn thảo, rà soát và sửa đổi IMAS được thực hiện bởi các Ủy ban kỹ thuật, với sự 
hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Phiên bản mới nhất 
của mỗi tiêu chuẩn, cùng với thông tin về công việc của Ủy ban kỹ thuật được đăng tải trên 
website http://www.mineactionstandards.org/. IMAS được xem xét ít nhất ba năm một lần để 
phản ánh các quy chuẩn và kinh nghiệm mới được phát triển trong lĩnh vực HĐBM và đồng thời 
bổ sung những thay đổi này trong các quy định và yêu cầu quốc tế. 
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Bảng chú giải các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt về Hành 
động bom mìn 

1. Phạm vi 

Bảng danh mục này sẽ tóm tắt các thuật ngữ kỹ thuật, định nghĩa và chữ viết tắt chính liên quan 
đến HĐBM được sử dụng trong IMAS, Ghi chú kỹ thuật cho HĐBM (TNMA) và Các quy trình kiểm 
tra và đánh giá (T&EP). Nếu có hai hoặc nhiều định nghĩa thay thế được sử dụng phổ thông thì cả 
hai thuật ngữ đó sẽ được nêu trong bảng thuật ngữ này (có thể dưới hình thức một định nghĩa 
riêng hoặc ghi chú trong định nghĩa). 

Ghi chú: Các định nghĩa có thể thay đổi và một số định nghĩa mới có thể được bổ sung vào IMAS. Nhằm đảm 
bảo thiết lập định nghĩa kịp thời, các định nghĩa mới hoặc có thay đổi sẽ được ghi chú thời gian sửa đổi trong 
ngoặc đơn bên dưới từ/thuật ngữ đó.Tất cả các định nghĩa khác được cho là đã được đưa vào phiên bản thứ 
hai của IMAS 04.10 ngày 01 tháng 1 năm 2003. 

2. Tài liệu quy phạm tham khảo 

Các tài liệu quy phạm sau đây là tài liệu quan trọng được tham khảo để đưa vào tiêu chuẩn này 
và cấu thành một phần các điều khoản của tiêu chuẩn. Không thể sửa đổi, điều chỉnh bất kỳ ấn 
bản nào của các tham chiếu có ghi rõ ngày tháng.Tuy nhiên, các bên đồng ý áp dụng tiêu chuẩn 
này được khuyến khích xem xét khả năng áp dụng phiên bản gần nhất của các văn bản quy phạm 
được nêu dưới đây. Đối với văn bản quy phạm chỉ đánh số mà không ghi ngày tháng, áp dụng 
phiên bản mới nhất của văn bản đó.Các thành viên của ISO và IEC duy trì việc đăng ký phiên bản 
cập nhật của ISO hoặc EN: 

a) IATG 01.40, Danh mục các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt; 

b) ISO 3166, Mã đại diện cho tên của các quốc gia; 

c) ISO 9000: 2000, Hệ thống quản lý chất lượng – Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng; 

d) ISO 14000: 2004, Hệ thống quản lý môi trường - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng; 

e) ISO 10241, Tiêu chuẩn thuật ngữ quốc tế - Chuẩn bị và trình bày; 

f) Hướng dẫn ISO 51, Hướng dẫn đưa khía cạnh an toàn vào các tiêu chuẩn; 

g) Hướng dẫn ISO/IEC 2, Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động liên quan - Từ vựng chung; 

h) Chỉ thị ISO/IEC Phần 2, Phương pháp xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế; 

i) Chỉ thị ISO/IEC Phần 3, Quy tắc cấu trúc và soạn thảo Tiêu chuẩn quốc tế; 

j) Sổ tay Tiêu chuẩn ISO, số lượng và đơn vị; 

k) OHSAS 18001: 1999, Các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Thông 
số kỹ thuật; 

l) OHSAS 18002: 2000, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Hướng dẫn 
thực hiện OHSAS 18001; 

m) ILO R164 - Khuyến nghị về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 1981; 

n) ILO C155 - Công ước về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 1981; 

o) AAP-6, Chú giải thuật ngữ và định nghĩa của NATO; 

p) AOP 38 Chú giải thuật ngữ và định về an toàn đạn dược của chuyên gia; 
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q) Công ước cấm mìn sát thương (APMBC); 

r) Công ước về một số vũ khí thông thường (CCW), Nghị định thư II sửa đổi và Nghị định 
thư V; 

s) Công ước về Bom đạn chùm (CCM); và 

t) Liên hợp quốc - Hướng dẫn về giới cho các chương trình hành động bom mìn 
(UNMAT). 

 

3. Các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt 

[A] 

3.1.  

bom chùm bị vứt bỏ lại 
(2009) 
Bom đạn chùm hoặc bom đạn con chứa chất nổ chưa được sử dụng và bị vứt hoặc bỏ lại, không 
còn nằm trong tầm kiểm soát của người vứt/bỏ chúng. Các bom đạn chùm này có thể đã được 
hoặc chưa được lên kế hoạch sử dụng. [CCM] 
 
 

3.2.  

vật nổ bị vứt bỏ lại (AXO) 
(2005) 
vật nổ chưa được sử dụng trong suốt một cuộc xung đột vũ trang, bị một bên tham chiến bỏ lại 
hoặc vứt lại và không còn do bên tham chiến này kiểm soát nữa. Vật nổ bị vứt bỏ lại có thể đã 
hoặc chưa được lắp liều phóng, tra kíp, lên nòng, tháo chốt hay qua các khâu chuẩn bị sử 
dụng.[Nghị định thư V,CCW] 
 
 

3.3.  

đồng ý nghiệm thu 
(2005) 
sự thừa nhận chính thức của nhà tài trợ, hoặc đại diện được chỉ định của nhà tài trợ rằng trang 
thiết bị đáp ứng các yêu cầu đã nêu và phù hợp để sử dụng trong các chương trình hành động 
bom mìn.Việc đồng ý nghiệm thu phải trên cơ sở xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. 

 

3.4.  

lối vào 
một lối đi được đánh dấu dẫn đến khu vực nguy hiểm, lối đi này đã được rà phá nhằm đảm bảo 
an toàn cho việc di chuyển đến một địa điểm hoặc khu vực cần thiết. 

 

3.5.  

tai nạn 
một sự kiện không mong muốn gây ra các tổn hại. 

Ghi chú: Được sửa đổi từ định nghĩa trong OHSAS 18001: 1999. 

 

3.6.  

công nhận 
(2009) 
Thủ tục để chính thức công nhận một tổ chức hành động bom mìn là có đủ năng lực và khả năng 
lập kế hoạch, quản lý và vận hành các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn một cách an toàn và 
hiệu quả. 
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Ghi chú: Đối với hầu hết các chương tình KPBM, CQHĐBM Quốc gia sẽ thực hiện thủ tục công 
nhân. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc hoặc các cơ quan cấp khu vực cũng có thể khuyến 
nghị các lộ trình công nhận. 

Ghi chú: ISO 9000 quy định rằng một Cơ quan “Công nhận” có thể công nhận các tổ chức “Chứng nhận 
hoặc Đăng ký” hoạt động trong lĩnh vực cấp chứng nhận ISO 9000 cho các tổ chức khác. Việc sử dụng thuật 
ngữ này trong IMAS lại hoàn toàn khác, dựa trên định nghĩa chính nêu ở trên, và được hiểu rõ trong cộng 
đồng hành động bom mìn. 

 

3.7.  

Cơ quan công nhận 
một tổ chức, thường là một đơn vị trực thuộc CQHĐBM Quốc gia, chịu trách nhiệm quản lý và vận 
hành hệ thống công nhận quốc gia. 

 

3.8.  

vận động chính sách 
trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến việc...ủng hộ quần chúng, khuyến 
nghị hoặc quảng bá một cách tích cực trong cộng đồng nhằm loại bỏ, hoặc ít nhất là giảm bớt rủi 
ro và tác động của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. 

3.9.  

thỏa thuận 
(2004) 

một thuật ngữ thay thế cho hợp đồng. Một thỏa thuận sẽ bao gồm tất cả các thành phần quan trọng 
của một hợp đồng. 

Ghi chú:  Đây là định nghĩa được sử dụng theo khía cạnh pháp lý. 

 

3.10.  

tất cả nỗ lực hợp lý 
(2013) 
mô tả các nỗ lực tối thiểu có thể chấp nhận được nhằm xác định và ghi lại các khu vực ô nhiễm 
hoặc  loại bỏ sự hiện diện hoặc nghi ngờ về sự hiện diện của các vật nổ. Tất cả các nỗ lực hợp lý 
đã được áp dụng trong bối cảnh các cam kết về bổ sung nguồn lực được coi là không hợp lý so với 
kết quả kỳ vọng mang lại. 
 

3.11.  

Nghị định thư II sửa đổi (APII) 
Nghị định thư II sửa đổi (APII) của Công ước Cấm hoặc Hạn chế sử dụng một số vũ khí thông 
thường có thể gây thương vong hàng loạt hoặc các ảnh hưởng không phân biệt.[CCW]. 

Ghi chú:  Nghị định này cấm sử dụng tất cả các loại bom mìn sát thương không thể rà tìm được và quy 
định việc sử dụng các chủng loại khác của mìn, bẫy mìn và các thiết bị khác. Đối với mục đích của IMAS, 
Điều 5 đưa ra các yêu cầu về việc đánh dấu và giám sát các khu vực có mìn. Điều 9 quy định về việc ghi 
chép và sử dụng thông tin về các bãi mìn và khu vực có mìn.Phụ lục kỹ thuật cung cấp các hướng dẫn về 
việc ghi chép lại thông tin và các biển báo quốc tế cho các bãi mìn và các khu vực có mìn. 

3.12.  

đạn dược 
xem vũ khí đạn dược  

 

3.13.  

thiết bị chống tháo gỡ 
là một thiết bị nhằm bảo vệ một quả mìn, là một bộ phận, hoặc được kết nối, được gắn với, hay 
được cài dưới quả mìn và sẽ kích hoạt khi có một nỗ lực l thay đổi hay cố ý dịch chuyển quả 
mìn.[APMBC] 
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3.14.  

Công ước cấm mìn sát thương (APMBC) 
Công ước Ottawa 
Hiệp ước cấm mìn (APMBC) 

Ghi chú:  Nhằm cấm hoàn toàn việc sử dụng, tàng trữ, sản xuất và vận chuyển các loại mìn sát thương 
(APM) và sự tàn phá của mìn sát thương. Đối với mục đích của IMAS, Điều 5 của APMBC đưa ra các yêu cầu 
phá hủy mìn sát thương trong các khu vực có mìn. Điều 6 cụ thể hóa các biện pháp công khai phải thực hiện 
theo Công ước bao gồm thông tin về khu vực có mìn hoặc khu vực nghi ngờ có mìn và các biện pháp cảnh 
báo cho người dân địa phương. 

3.15.  

Mìn sát thương (APM) 
một quả mìn được thiết kế để phát nổ khi có sự hiện diện, đến gần hoặc va chạm của một người 
và điều đó sẽ làm tàn phế, làm bị thương, hoặc thương vong một hoặc nhiều người.[APMBC] 

Ghi chú:  APM bao gồm các thiết bị nổ tự chế phù hợp với định nghĩa trên. 

3.16.  

mìn chống tăng/chống xe cơ giới (ATM/AVM) 

(2018). 

 một quả mìn được thiết kế để phát nổ khi có sự hiện diện, đến gần hoặc tiếp xúc của một phương 
tiện.  
Ghi chú:  Các loại mìn được thiết kế để kích nổ khi có sự hiện diện, đến gần hoặc tiếp xúc của một phương 
tiện khác với con người, , không được xếp vào loại mìn sát thương dù được trang bị các thiết bị chống tháo 
gỡ 

Ghi chú:  ATM/AVM bao gồm các thiết bị nổ tự chế phù hợp với định nghĩa trên. 

3.17.  

nghiên cứu ứng dụng 
nghiên cứu tập trung vào cơ hội áp dụng thực tế  và các vấn đề được xác định rõ ràng. 

Ghi chú:  Mục đích chính của nghiên cứu ứng dụng là xác định tính khả thi của việc áp dụng công nghệ để 
giải quyết một vấn đề đã được xác định rõ, với các tham số đã được xác định như chi phí, thời gian và rủi ro. 

3.18.  

Lên chốt/sẵn sàng hoạt động 
2009 
trạng thái của mìn hoặc vật nổ khi tất cả các yếu tố của ngòi nổ đã vào vị trí và có khả năng khởi 
động hoặc kích nổ khi có năng lượng tác động. 
 

3.19.  

kiểm toán 
(2006) 
đánh giá sự đầy đủ của các quy trình quản lý nhằm đảm bảo việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và 
tiết kiệm; bảo vệ tài sản; mức độ tin cậy của các thông tin tài chính và thông tin khác; việc tuân thủ 
các quy định, quy tắc và chính sách hiện hành; hiệu quả quản lý rủi ro; và tính hoàn thiện và đầy đủ 
của cấu trúc tổ chức, hệ thống và quy trình. 

[B] 

3.20.  

khu vực chiến sự/Khu vực ô nhiễm không phải bãi mìn  
(2007) 
 

khu vực đã tìm thấy vật nổ còn sót lại sau chiến tranh kể cả vật nổ chưa nổ và vật nổ bị vứt bỏ 
lại, có thể bao gồm các khu vực chiến sự trước đây, các vị trí phòng thủ và địa điểm nơi đạn dược 
được thả xuống hoặc bắn ra rồi bị bỏ lại hoặc bị rơi vãi. 
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3.21.  

rà phá khu vực chiến sự (BAC) 
(2005) 
Sự rà phá có hệ thống và có kiểm soát đối với một khu vực nguy hiểm nơi xác định không bao gồm 
hiểm họa từ mìn. 

3.22.  

điểm mốc /mốc dẫn xuất 
(2004) 
trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này nghĩa là...một điểm tham chiếu cố định 
được sử dụng để xác định vị trí được đánh dấu và có ghi chép về nguy hiểm hoặc một khu vực 
nguy hiểm. Điểm mốc này thường được đặt tại vị trí bên ngoài gần khu vực nguy hiểm. 

Ghi chú:  Có thể không cần điểm mốc nếu điểm tham chiếu  đủ gần với chu vi của khu vực nguy hiểm. 

3.23.  

Bom bi (BLU) 
(2004) 

một thuật ngữ chỉ một loại bom con, ví dụ BLU 26 hoặc BLU 97. 

3.24.  

bom bi 
xem bom con. 

3.25.  

bẫy mìn 
một thiết bị chứa hoặc không chứa thuốc nổ, hoặc vật liệu khác, được cố ý cài đặt nhằm gây 
thương vong khi một vât có vẻ như vô hại bị dịch chuyển hay một hành động thông thường là an 
toàn được thực hiện.[AAP-6] 

3.26.  

đường ranh giới 
một tuyến đường đã được rà phá, bao quanh chu vi của một khu vực nguy hiểm. 

3.27.  

ô 
(2005) 
một khu vực hình vuông được xác định cho mục đích tìm kiếm bằng Chó dò mìn. 

Ghi chú: Mỗi ô thường có kích thước 10m x 10m, nhưng có thể áp dụng các kích thước khác1. 

3.28.  

khu vực tập kết  
(2004) 
trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân đạo...đây là một điểm kiểm soát có thể nhận dạng rõ ràng 
và là điểm tiếp cận đầu tiên hoặc lối vào một hiện trường trường rà phá bom mìn. 

Ghi chú:  Khu vực tập kết có treo kế hoạch rà phá bom mìn và độ sâu rà phá áp dụng, các thông tin này 
phải đủ lớn để quan sát và giao ban, đồng thời thể hiện vị trí của các điểm kiểm soát (bãi đỗ xe, điểm sơ cứu, 
khu vực chứa thuốc nổ, những khu vực đang tiến hành rà phá và khoảng cách), và là nơi cung cấp các thiết 
bị an toàn cho khách tham quan. 

 
1 Ô – Theo QCVN là một khu vực hình vuông được định vị và xác định cho mục đích khảo sát kỹ thuật, rà phá 
bom mìn 
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3.29.  

khu vực hủy đốt 
(2005). 
khu vực được phép tiến hành phá hủy đạn dược và chất nổ bằng cách đốt cháy. 

[C] 

3.30.  

Diện tích không ô nhiễm 
đất không ô nhiễm(m2)  
2013. 
Một diện tích được xác định và kết luận là không có bằng chứng ô nhiễm bom mìn vật nổ sau khi 
hoạt động điều tra phi kỹ thuật được tiến hành trong một khu vực nghi ngờ nguy hiểm hoặc khu 
vực khẳng định nguy hiểm. 

3.31.  

CCM (Công ước về Bom đạn chùm năm 2008) 
(2009) 
CCM nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng, tàng trữ, sản xuất và vận chuyển bom mìn.Trong Công 
ước có các điều khoản riêng biệt liên quan đến hỗ trợ nạn nhân, rà phá khu vực bị ô nhiễm và 
phá hủy kho dự trữ. 
 

3.32.  

CCW (Công ước về một số vũ khí thông thường năm 1980) 
(2007) 
Công ước về vũ khí thông thường năm 1980 
 
Ghi chú: Công ước năm 1980 về việc cấm và hạn chế sử dụng một số vũ khí thông thường có thể gây 
thương vong hàng loạt hay ảnh hưởng không phân biệt đến người dân, sửa đổi vào ngày 21 tháng 12 năm 
2001. Công ước có năm phần, hay còn gọi là “nghị định thư”. Chỉ có hai trong số các nghị định thư này có liên 
quan đến hành động bom mìn. Nghị định thư II sửa đổi liên quan đến mìn, bẫy mìn và các thiết bị khác, và 
Nghị định thư V về các vấn đề liên quan đến vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. 

3.33.  

CEN (Ủy ban bình thường hóa châu Âu) 
CEN là Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu. 

Ghi chú:  Nhiệm vụ của CEN là thúc đẩy sự hài hòa kỹ thuật tự nguyện ở châu Âu với các cơ quan trên 
toàn thế giới và các đối tác châu Âu. Một bộ các tiêu chuẩn châu Âu (được gọi là EN (bình thường hóa Châu 
Âu được hình thành nhằm đảm bảo duy trì lợi ích của người dùng. 

3.34.  

CWA (Thỏa thuận hội thảo CEN) 
(2007) 
một thỏa thuận được đưa ra trong Hội thảo CEN, phản ánh sự đồng thuận của một số cá nhân và 
tổ chức xác định chịu trách nhiệm về nội dung của thỏa thuận. 

3.35.  

ủy ban chứng nhận 
một ủy ban được CQHĐBM Liên Hợp Quốc chỉ định để định kỳ rà soát việc tuân thủ hợp phần tác 
động của quy trình Đánh giá hành động bom mìn tổng thể (GMAA) với các hướng dẫn chứng 
nhận của Liên Hợp Quốc dựa trên các báo cáo giám sát đảm bảo chất lượng của Liên Hợp Quốc 
từ hiện trường. 

Ghi chú:  Việc cộng đồng quốc tế chấp nhận các phát hiện trong hợp phần tác động của báo cáo Đánh giá 
hành động bom mìn tổng thể của một quốc gia cụ thể phụ thuộc vào chứng nhận của ủy ban chứng nhận của 
Liên Hợp Quốc. 
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3.36.  

sự rà phá 
(2018). 
trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến các nhiệm vụ hoặc hành động 
nhằm đảm bảo loại bỏ và/hoặc phá hủy tất cả các vật nổ của một khu vực cụ thể đến độ sâu được 
chỉ định hoặc theo các thông số đã thỏa thuận khác theo quy định của CQHĐBM Quốc gia/Cơ 
quan giao nhiệm vụ.  
 

3.37.  

khu vực đã rà phá 
diện tích rà phá (m2) 
(2013) 
Một khu vực cụ thể đã được rà phá tới một độ sâu nhất định bằng cáchdi dời và/hoặc phá hủy tất 
cả các mối nguy hiểm được xác định liên quan đến các vật nổ  

3.38.  

làn đã rà phá 
Hành lang an toàn 
thuật ngữ chung cho một làn bất kỳ, ngoài làn ranh giới, đã được nhóm khảo sát/rà phá thi công 
theo tiêu chuẩn quốc tế về rà phá đất. Làn an toàn có thể bao gồm các lối vào nằm ngoài khu 
vực nguy hiểm hoặc lối đi xuyên qua bên trong khu vực nguy hiểm. 

3.39.  

bom chùm (CBU) 
Một thùng chứa (bom mẹ) được thả từ máy bay, bao gồm một bom chứa (bom mẹ) và nhiều bom 
con. [AAP-6] 

một quả bom mẹ 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. 

3.40.  

bom đạn chùm 
(2009) 
 
Ghi chú:  Định nghĩa sau đây về bom đạn chùm là cho mục đích chính trị như được định nghĩa trong (Công 
ước cấm bom đạn chùm (CCM).Từ quan điểm kỹ thuật, bom đạn chùm được bao gồm trong định nghĩa chung 
về vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (ERW). 

Bom đạn chùm là loại vũ khí thông thường, được thiết kế để phân tán hoặc giải phóng các loại 
bom, đạn con có trọng lượng dưới 20 kg, và bao gồm cả các loại bom con phát nổ. (CCM) 
 
Bom đạn chùm không bao gồm những chủng loại sau đây: 
 
a) một loại đạn hoặc bom con được thiết kế để phát tán pháo sáng, khói, pháo hoa hoặc vật gây 
nhiễu xạ; hoặc một loại đạn được thiết kế dành riêng cho mục đích phòng không; 
b) một loại đạn hoặc bom thiết kế để tạo ra các hiệu ứng điện hoặc điện tử; 
c) một loại vũ khí được thiết kế nhằm tránh việc  không phân biệt đối với các khu vực chịu tác động 
và giảm các rủi ro gây ra bởi bom đạn con chưa nổ, có tất cả các đặc điểm sau: 

(i) mỗi quả bom chứa ít hơn 10 bom/đạn con; 
(ii) mỗi quả bom/đạn con nặng hơn bốn kilôgam; 
(iii) mỗi quả bom/đạn con được thiết kế để phát hiện và bám theo một đối tượng mục 
tiêu; 
(iv) mỗi quả bom/đạn con được trang bị cơ chế tự hủy điện tử; 
(v) mỗi quả bom/đạn con được trang bị tính năng tự hủy kích hoạt điện tử; 
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3.41.  

khu vực ô nhiễm bom đạn chùm 
(2009) 
một khu vực được xác định, hoặc nghi ngờ, có dấu vết của bom đạn chùm. (CCM) 

 

3.42.  

sự cộng tác 
trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị phục vụ hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập 
đến...một hoạt động chỉ áp dụng cho việc mua sắm các Trang thiết bị phổ biến, được thực hiện 
bởi hai hoặc nhiều tổ chức. 

3.43.  

công tắc điều khiển 
(2018). 
một loại công tắc được người dùng khởi động để kiểm soát thời điểm bắt đầu. 
 

3.44.  

sản phẩm bán sẵn (COTS) 
trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị phục vụ hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến 
...một trang thiết bị có sẵn trực tiếp từ nhà sản xuất và không yêu cầu phát triển thêm trước khi 
đưa vào sử dụng, ngoài những điều chỉnh nhỏ. 

3.45.  

điểm chung/sự tương đồng 
trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị phục vụ hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến 
...một trạng thái đạt được khi các nhóm cá nhân hoặc tổ chức cùng áp dụng các quy trình và/hoặc 
trang thiết bị phổ thông. 

3.46.  

Công tác liên lạc cộng đồng 
Xem liên lạc cộng đồng hành động bom mìn 
(2009) 
Hoạt động liên lạc với sự tham gia của nam giới và nữ giới sống trong các cộng đồng bị ảnh hưởng 
bom mìn, vật nổ, nhằm trao đổi thông tin về sự hiện diện và ảnh hưởng của bom mìnvà/hoặcvật 
nổ còn sót lại sau chiến tranh, thiết lập một đường dây báo cáo về chương trình hành động 
bom mìn và xây dựng các chiến lược giảm thiểu nguy cơ. Hoạt động liên lạc cộng đồng nhằm 
mục đích đảm bảo các nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng đóng vai trò trọng tâm trong công tác 
hoạch định, triển khai và giám sát các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn. 

Ghi chú:  Liên lạc cộng đồng dựa trên sự trao đổi thông tin và khuyến khích sự tham gia của các đối tượng 
là nam giới, phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái trong cộng đồng vào quá trình ra quyết định, (trước, trong và sau 
quá trình rà phá bom mìn), nhằm mục đích xác lập ưu tiên cho công tác hành động bom mìn. Với cách thức 
này, các chương trình hành động bom mìn sẽ tập trung vào cộng đồng, bao hàm và đảm bảo sự tham gia tối 
đa của tất cả mọi thành phần trong cộng đồng. Sự tham gia này bao gồm phối hợp lập kế hoạch, triển khai, 
giám sát và đánh giá các dự án. 

Ghi chú:  Công tác liên lạc cộng đồng còn là làm việc với các cộng đồng nhằm xây dựng các chiến lược an 
toàn tức thời, thúc đẩy cá nhân và cộng đồng thay đổi hành vi. Quá trình này được thiết kế nhằm giảm thiểu 
tác động của bom mìn và/hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đối với các cá nhân và các cộng đồng cho 
đến khi mối nguy hiểm được gỡ bỏ. 

3.47.  

tính tương thích 
trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị phục vụ hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến… 
khả năng có hai hay nhiều cấu phần hoặc tiểu cấu phần của Trang thiết bị hoặc vật chất đang tồn 
tại hoặc hoạt động trong cùng một môi trường mà không gây ảnh hưởng lẫn nhau. 
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3.48.  

xây dựng ý tưởng 
giai đoạn đầu tiên trong quy trình mua sắm và bao gồm ý tưởng đầu tiên của giai đoạn xây dựng 
nhu cầu hoạt động.  

3.49.  

khu vực khẳng định nguy hiểm (CHA) 
(2013) 
một khu vực xác định có ô nhiễm vật nổ trên cơ sở bằng chứng trực tiếp về sự hiện diện của vật 
nổ. 
 

3.50.  

khu vực  ô nhiễm 
(2009) 
trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến... một khu vực được biết đến hoặc 
nghi ngờ có chứa vật nổ. 
 

3.51.  

hợp đồng 
(2009) 
một thỏa thuận ràng buộc pháp lý chính thức với các điều khoản cụ thể giữa hai hoặc nhiều bên, 
trong đó gồm một giao ước được cân nhắc nhằm thực hiện một nội dung công việc và đổi lấy một 
giá trị lợi ích. 

3.52.  

nhà thầu 
(2009) 
là bất kỳ tổ chức nào (chính phủ, phi chính phủ hoặc tổ chức thương mại) ký hợp đồng nhằm thực 
hiện một hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng 
tổng thể được gọi là “nhà thầu chính”.Các tổ chức hoặc bên khác mà nhà thầu chính đưa vào 
nhằm thực hiện các thành phần của hợp đồng tổng thể đó được gọi là “nhà thầu phụ”.Nhà thầu 
phụ chịu trách nhiệm trước nhà thầu chính và không phải chịu trách nhiệm với chủ thầu. 

3.53.  

khu vực hoặc điểm kiểm soát  
(2004) 
tất cả các điểm hoặc khu vực được sử dụng để giới hạn chuyển động của khách tham quan và 
nhân viên trên công trường rà phá. 

3.54.  

tương quan chi phí-hiệu quả 
đánh giá về mối tương quan giữa hiệu suất của hệ thống và toàn bộ chi phí trọn đời của nó. 

3.55. hợp đồng vốn cộng lời 
(2004) 
một hợp đồng trong đó nhà thầu được hoàn trả tất cả các chi phí phát sinh trong việc thực hiện một 
công việc cụ thể và được trả thêm một khoản tiền hoặc phần trăm cố định của chi phí hoàn trả. 

3.56.  

Quy trình chống thiết bị nổ tự chế (C-IED) 
(2018) 
Chống thiết bị nổ tự chế là một quy trình của Chính phủ được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu hoặc 
loại bỏ mối đe dọa gây ra bởi các thiết bị nổ tự chế.Quy trình được thiết lập trên cơ sở 3 hoạt động 
chính: chuẩn bị lực lượng kỹ thuật, , phá hủy thiết bị nổ; và tấn công mạng lưới (cung cấp vật 
liệu/công nghệ chế tạo)Trong khi hoạt động chuẩn bị lực lượng kỹ thuật và phá hủy thiết bị có thể 
liên quan đến hành động bom mìn nhân đạo thì hành động triệt phá mạng lưới lại không liên quan 
và thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tính trung lập của cộng đồng Hành động bom mìn Nhân đạo. Do đó, 
quy trình chống thiết bị nổ tự chế không được coi là Hành động bom mìn. 
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3.57.  

Sai sót nghiêm trọng 
(2004) 
Việc có 1,0m2 đất được phát hiện không đáp ứng yêu cầu về rà phá đất trong quá trình kiểm tra. 
IMAS xác định hai loại sai sót nghiêm trọng như sau: 

a) Phát hiện còn vật nổ; và 

b) Các sai sót nghiêm trọng khác theo định nghĩa của CQHĐBM Quốc gia. 

D 

3.58.  

khử ô nhiễm 
một quy trình xử lý ô nhiễm không mong muốn từ các vật phẩm, dụng cụ và phụ kiện thử nghiệm 
được sử dụng khi chuẩn bị thử nghiệm hiện trường.(Định nghĩa chỉ sử dụng cho hệ thống dò tìm 
bằng động vật). 

3.59.  

sự  đốt cháy 

(2009) 

một thuật ngữ kỹ thuật mô tả quá trình gây cháy với tốc độ cận âm thường lan truyền qua tính dẫn 
nhiệt [(vật liệu được đốt nóng làm nóng vật liệu lạnh kế tiếp và đốt cháy nó (AOP 38)]. 
 

3.60.  

phi quân sự hóa  

(2009) 
hành động loại bỏ hoặc vô hiệu hóa tiềm năng quân sự của một loại vũ khí đạn dược. Phi quân sự 
hóa là một bước cần thiết cho các loại hàng hóa quân sự trước khi đưa vào môi trường phi quân 
sự (AOP 38). 

quá trình làm cho các loại đạn dược trở nên không phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu. 

3.61.  

nhân viên rà phá bom mìn 
(2009) 
một nhân viên, nam hoặc nữ, đủ điều kiện và được thuê / tuyển để thực hiện các hoạt động rà phá 
bom mìn trên một công trường rà phá bom mìn. 

3.62.  

Hoạt động rà phá bom mìn 
Hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo, 
các hoạt động nhằm loại bỏ các mối nguy hiểm về vật nổ, bao gồm khảo sát kỹ thuật, lập bản 
đồ, rà phá, đánh dấu, tư liệu hóa sau rà phá, liên lạc cộng đồng hành động bom mìn và bàn 
giao đất đã được rà phá. Việc rà phá bom mìn có thể được thực hiện bởi các loại hình tổ chức 
khác nhau, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, công ty thương mại, nhóm hành động bom mìn 
quốc gia hoặc đơn vị quân đội. Việc rà phá bom mìn có thể trên cơ sở trường hợp khẩn cấp hoặc 
vì mục đích phát triển. 

Ghi chú:  trong Các tiêu chuẩn và hướng dẫn của IMAS, việc rà phá vật nổ được coi là một phần của quy 
trình rà phá bom mìn 

Ghi chú: trong Các tiêu chuẩn và hướng dẫn của IMAS, hoạt động rà phá bom mìnđược coi là một hợp 
phần của công tác hành động bom mìn. 

Ghi chú:  trong Các tiêu chuẩn và hướng dẫn của IMAS, các thuật ngữ hoạt động rà phá bom mìn và hoạt 
động rà phá bom mìn nhân đạo có thể thay thế cho nhau. 
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3.63.  

tai nạn rà phá bom mìn 
một Tai nạn tại một công trường rà phá bom mìn liên quan đến mối nguy hiểm từ vật nổ như 
mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (xem tai nạn bom mìn). 

3.64.  

kế hoạch ứng phó tai nạn rà phá bom mìn 
một kế hoạch được xây dựng cho mỗi công trường rà phá bom mìn, trong đó ghi rõ các quy trình 
cần thiết để di chuyển nạn nhân từ nơi xảy ra tai nạn rà phá bom mìn đến một cơ sở điều trị hoặc 
phẫu thuật thích hợp. 

3.65.  

thiết bị rà phá bom mìn 
(2009) 
trong lĩnh vực hành động bom mìn ,thuật ngữ này đề cập đến..... một thiết bị cơ khí được sử dụng 
trong hoạt động rà phá bom mìn. 

3.66.  

sự cố rà phá bom mìn 
một sự cố tại công trường rà phá bom mìn liên quan đến mối nguy hiểm từ vật nổ (xem sự cố 
bom mìn). 

3.67.  

tổ chức rà phá bom mìn 
đề cập đến bất kỳ tổ chức nào (chính phủ, tổ chức phi chính phủ, quân đội hoặc tổ chức thương 
mại) chịu trách nhiệm thực hiện các dự án hoặc nhiệm vụ rà phá bom mìn. Các tổ chức rà phá bom 
mìn có thể là một nhà thầu chính, nhà thầu phụ, đơn vị tư vấn hoặc đại lý. 

3.68.  

đơn vị rà phá bom min 
(2004) 
một bộ phận của một tổ chức rà phá bom mìn, tuy nhiên bộ phận này được đặt tên khác, để 
được công nhận đủ tiêu chuẩn hoạt động nhằm tiến hành một hay nhiều hoạt động rà phá bom 
mìn cụ thể, bao gồm khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn bằng thiết bị cầm tay, hủy nổ vật nổ 
hoặc việc sử dụng các đội dò tìm bằng động vật. 

3.69.  

nhân viên rà phá bom mìn 
(2009) 
tất cả nhân viên, nam và nữ, làm việc tại công trường rà phá bom mìn. 

3.70.  

công trường rà phá bom mìn 
(2004) 
bất kỳ địa điểm làm việc nào có hoạt động rà phá bom mìn đang thực hiện. 

Ghi chú: Công trường rà phá bom mìn bao gồm các điểm tiến hành các hoạt động điều tra khảo sát, rà phá 
và hủy nổ vật nổ, trong đó có các bãi thải tập trung được sử dụng để hủy nổ vật nổ được xác định và loại bỏ 
trong các hoạt động rà phá bom mìn. 

Ghi chú:  Điều tra khảo sát, liên quan đến công trường rà phá bom mìn, bao gồm  hoạt động điều tra khảo 
sát tổng thể được thực hiện nhằm xác định các mối nguy hiểm bom mìn và hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến 
tranh và các khu vực nguy hiểm. 

3.71.  

Phá hủy/ tiêu hủy 
phá hủy các cấu trúc, cơ sở vật chất hoặc vật liệu bằng cách sử dụng lửa, nước, chất nổ, máy 
móc cơ khí hoặc phương tiện khác (AAP 6). 
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3.72.  

khu vực hủy nổ/bãi hủy nổ 
(2004) 
một khu vực được phép thực hiện hủy nổ vũ khí đạn dược và chất nổ bằng cách kích nổ. 

3.73.  

Phá hủy/tiêu hủy tại chỗ 
cho nổ tại chỗ. 
(2009) 
sự phá hủy bất kỳ phần nào của vật nổ bằng thuốc nổ mà không di chuyển vật nổ khỏi nơi nó 
được phát hiện, thông thường được thực hiện bằng cách đặt một khối thuốc nổ bên cạnh và kích 
nổ. 

3.74.  

Tự  hủy 
(2004) 
quá trình chuyển đổi cuối cùng của vũ khí đạn dược và chất nổ đến trạng thái trơ/không còn 
hoạt động, theo đó các loại vũ khí đạn dược hoặc chất nổ này không thể hoạt động như thiết kế 
ban đầu. 

3.75.  

Tổ chức/đơn vị  phá hủy/tiêu hủy  
(2004) 
bất kỳ tổ chức nào (chính phủ, quân đội hoặc tổ chức thương mại) chịu trách nhiệm thực hiện các 
dự án hoặc nhiệm vụ phá hủy/tiêu hủy kho dự trữ.Tổ chức pháhủy/tiêu hủy có thể là một nhà 
thầu chính, nhà thầu phụ, đơn vị tư vấn hoặc đại lý. 

3.76.  

dò tìm 
(2004) 
trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến hành động  tìm kiếm sự hiện 
diện của vật nổ bằng bất kỳ phương tiện nào. 

3.77.  

kíp nổ  
một thiết bị có chứa một loại thuốc nổ nhạy nhằm tạo thành một  sóng kích nổ.[AAP-6] 

3.78.  

Tháo gỡ đạn dược 
hành động làm cho bom mìn hoặc vật nổ trở nên an toàn bằng cách loại bỏ ngòi nổ hoặc bộ phận 
đánh lửa. Quy trình thường loại bỏ một hay nhiều đoạn liên kết khỏi chuỗi kích nổ. 

3.79.  

thiết bị phóng rải 
(2009) 
một vật chứa hoặc thiết bị được sử dụng để vận chuyển và giải phóng các bom đạn con.(AAP) 
 

3.80.  

bãi hủy nổ/hủy đốt 
(2009) 
khu vực được phép sử dụng nhằm phá hủy đạn dược và thuốc nổ bằng cách kích nổ hoặc đốt 
cháy 

3.81.  

DNT (Dinitrotolulene) 
(2005) 
Sản phẩm phụ khi sản xuất TNT, và một sản phẩm phân hủy khi TNT phân rã. DNT thường xuất 
hiện với số lượng khác nhau trong bất kỳ thiết bị nổ nào có chứa TNT. Áp suất bay hơi của DNT 
cao hơn nhiều so với TNT và trong một số điều kiện, có thể dễ dàng phát hiện DNT hơn TNT. 
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3.82.  

đạn huấn luyện 
(2005). 
một bản sao không có khả năng hoạt động của một loại đạn dược được sản xuất đặc biệt cho mục 
đích huấn luyện, trưng bày hoặc hướng dẫn. 

3.83.  

độ bền  
khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng các chức năng yêu cầu qua thời gian trong một điều kiện môi 
trường nhất định của một vật phẩm hoặc vật liệu. Độ bền là một chức năng thể hiện độ tin cậy qua 
thời gian. 

Ghi chú: Độ bền liên quan đến khả năng chống xuống cấp, ăn mòn, nứt, vỡ, sốc nhiệt, hao mòn và ảnh 
hưởng do vật thể lạ gây ra. 

E 

3.84.  

hiệu suất 
(2009) 
trong lĩnh vực đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến…ột cách thức chuyển đổi 
một cách kinh tế các nguồn lực/đầu vào (ngân quỹ, chuyên môn, thời gian, v.v.) thành kết quả (đầu 
ra tức thời và kết quả lâu dài). 

3.85.  

tính hiệu quả 
(2009) 
trong lĩnh vực đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến… mức độ đạt được mục 
tiêu, hoặc dự kiến đạt mục tiêu, của các hoạt động can thiệp, có tính đến tầm quan trọng tương đối 
của các mục tiêu đó. 

3.86.  

Trang phục bảo hộ  
Các loại quần áo được thiết kế để mặc như một biện pháp bảo vệ. 

3.87.  

môi trường 
môi trường là tổng hợp các yếu tố xung quanh hoạt động của một tổ chức, bao gồm không khí, 
nước, đất, tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, động vật, con người và mối liên hệ của chúng.[ISO 
14001: 2004 (E)] 

3.88.  

Các hoạt động liên quan môi trường 
cấu phần của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức có thể tương tác với Môi 
trường.[ISO 14001: 2004 (E)] 

3.89.  

Các yếu tố môi trường 
Các yếu tố liên quan đến môi trường và làm ảnh hưởng đến quá trình lan truyền mùi của bom mìn, 
phát hiện mùi mục tiêu hoặc khả năng của người và chó để làm việc an toàn và hiệu quả. (VD: 
Gió, mưa, nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, mặt trời và thảm thực vật).(Định nghĩa chỉ sử dụng cho phương 
pháp dò tìm bằng động vật). 

3.90.  

tác động môi trường 
(2006) 
bất kỳ thay đổi nào đối với Môi trường, kể cả thay đổi có lợi hay bất lợi, là kết quả hoàn toàn hay 
một phần kết quả từ các hoạt động liên quan đến môi trường của một tổ chức.[ISO 14001: 2004 
(E)] 
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3.91.  

đánh giá tác động môi trường (EIA) 
(2007) 
trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến.... quá trình xác định, dự đoán, 
đánh giá và giảm thiểu các tác động lý sinh, xã hội và các tác động môi trường có liên quan khác 
của các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trước khi quyết định và đưa ra các cam kết.  

3.92.  

hệ thống quản lý môi trường (EMS) 
(2006) 
một phần trong hệ thống quản lý của tổ chức nhằm xây dựng và thực hiện các chính sách về môi 
trường và quản lý các hoạt động liên quan đến môi trường của tổ chức đó.[ISO 14001: 2004 (E)] 

3.93.  

chính sách môi trường 
(2006) 
ý định và định hướng chung của một tổ chức liên quan đến hoạt động môi trường của tổ chức đó 
và được chính thức ban hành bởi ban lãnh đạo cấp cao nhất.[ISO 14001: 2004 (E)] 

3.94.  

thiết bị 
một hệ thống vật lý, cơ khí, điện và/hoặc điện tử được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động, quy trình 
và hành động của con người. 

3.95.  

bình thường hóa Châu Âu (EN) 
(2005) 
 Xem CEN (Ủy ban bình thường hóa châu Âu)  

3.96.  

đánh giá 
(2009) 
Trong bối cảnh kiểm tra và đánh giá thiết bị, thuật ngữ này đề cập đến...việc phân tích kết quả 
hoặc một chuỗi các kết quả nhằm thiết lập đánh giá định lượng và định tính về hiệu quả và giá trị 
của phần mềm, một thành phần, thiết bị hoặc hệ thống, trong môi trường hoạt động của nó. 

Một đánh giá, càng mang tính hệ thống và khách quan càng tốt, về một dự án, chương trình hoặc 
chính sách đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, về thiết kế, về quá trình thực hiện và các kết quả. 
Mục đích của việc đánh giá là nhằm xác định tính phù hợp và mức độ hoàn thành các mục tiêu, 
hiệu quả phát triển, hiệu suất, tác động và tính bền vững. Một đánh giá cần cung cấp thông tin 
đáng tin cậy và hữu ích, cho phép tiếp thu các bài học kinh nghiệm vào quá trình ra quyết định của 
cả bên nhận tài trợ và nhà tài trợ.[DAC: 1991] 

Ghi chú: Định nghĩa của Các nguyên tắc đánh giá Nguồn Hỗ trợ Phát triển, Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế, DAC, 1991. 

trong bối cảnh các chương trình, thuật ngữ này đề cập đến...quá trình nỗ lực nhằm xác định một 
cách có hệ thống và khách quan nhất có thể, về lợi ích mang lại hoặc giá trị của một can thiệp. 

Ghi chú: Từ “khách quan” chỉ ra sự cần thiết đạt được một phân tích cân bằng, nhận biết được sự thiên vị 
và đối chiếu quan điểm của các bên liên quan khác nhau (tất cả những người quan tâm và bị ảnh hưởng bởi 
các chương trình, bao gồm cả người thụ hưởng là nam giới và nữ giới  trong vai trò là các bên liên quan trực 
tiếp), thông qua việc sử dụng các nguồn lực và các phương pháp khác nhau. 

Ghi chú: Đánh giá được coi là một bài tập chiến lược. 

Ghi chú: Định nghĩa này được sử dụng liên quan đến các chương trình.(Hướng dẫn của LHQ về xây dựng 
Chính sách và chương trình). 
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3.97.  

Đào xử lý tín hiệu 
(2009) 
Quy trình áp dụng trong rà phá bom mìn, theo đó lớp đất bề mặt được loại bỏ để phát hiện hoặc 
xác nhận sự hiện diện của vật nổ ở lớp đất bên dưới. 
 
3.98.  

vật liệu nổ/hỏa cụ 
linh kiện hoặc vật dụng phụ trợ được sử dụng bởi tổ chức rà phá bom mìn, trong đó có chứa một 
số chất nổ hoặc có thể gây nổ, chẳng hạn như kíp nổ và thuốc mồi nổ. 

3.99.  

vật nổ (EO) 
(2018) 
Trong  hành động bom mìn  vật nổ được hiểu là các loại vũ khí đạn dược sau: 
 

 Mìn 
 Bom đạn chùm 
 Vật nổ chưa nổ 
 Vật nổ bị vứt bỏ lại 
 Bẫy mìn  
 Các thiết bị khác (như được xác định bởi CCW APII) 
 Thiết bị nổ tự chế* 

 
Ghi chú: Thiết bị nổ tự chế, theo định nghĩa về mìn, bẫy mìn  hoặc thiết bị khác thuộc phạm vi hành 
động bom mìn, khi chúng được xử lý vì mục đích nhân đạo và tại các khu vực đã ngừng chiến sự. 

xử lý vật nổ (EOD) 
2005). 
Các hành động phát hiện, xác minh, đánh giá, đảm bảo an toàn, thu gom và tiêu hủy vật nổ. 
Công tác xử lý vật nổ có thể được thực hiện: 

a) như một phần trong hoạt động rà phá bom mìn, khi phát hiện ra vật nổ; 

b) để xử lý vật nổ còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện bên ngoài khu vực nguy 
hiểm, (có thể là một mảnh vật nổ đơn lẻ còn sót lại sau chiến tranh, hoặc một số lượng 
lớn hơn trong một khu vực cụ thể); hoặc là 

c) Để xử lý các vật nổ đã trở nên nguy hiểm hơn do bị hư hỏng, bị xuống cấp hoặc sau nỗ 
lực phá hủy trước đó. 

 

3.100.  

vật nổ còn sót lại sau chiến tranh  
(2005) 
Vật nổ chưa nổ (UXO) và vật nổ bị vứt/bỏ lại (AXO).[Nghị định thư VCCW]. 

3.101.  

thuốc nổ 
một chất hoặc hỗn hợp các chất, dưới tác động bên ngoài, có khả năng giải phóng năng lượng 
nhanh chóng dưới dạng khí và nhiệt.[AAP-6] 
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3.102.  

bom đạn con phát nổ 
(2009) 
một loại vũ khí đạn dược thông thường được phân tán hoặc giải phóng từ một quả bom đạn 
chùm và được thiết kế để hoạt động bằng cách kích nổ một lượng thuốc nổ được nhồi bên trong, 
trước, trong hoặc sau khi gặp va chạm. [CCM] 

F 

3.103.  

bom đạn chùm chưa nổ 
2009 
một quả bom đạn chùm đã được bắn, thả, rải, phóng, hoặc đã được sử dụng kích hoạt và lẽ ra 
phải phát tán hoặc giải phóng các bom đạn con chứa thuốc nổ nhưng lại không hoạt động như dự 
kiến [CCM] 

3.104.  

thất bại/hư hỏng 
một sự kiện trong đó bất kỳ hệ thống,thiết bị, thành phần hoặc thành phần phụ nào không hoạt 
động như được chỉ định trước đó. 

Ghi chú: Thất bại/hư hỏng  có thể được phân loại theo nguyên nhân, mức độ, sự liên quan, sự phụ thuộc 
và trách nhiệm. 

3.105.  

nghiên cứu khả thi 
một nghiên cứu nhằm thiết lập tính khả thi về mặt công nghệ, chi phí và thời gian của Tuyên bố về 
các nhiệm vụ và các đầu ra/kết quả (STO) . 

3.106.  

cán bộ quản lý thông tin tại hiện trường 
một cá nhân có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, nhất quán, dễ hiểu và rõ ràng của thông tin do 
các điều tra viên thu thập tại hiện trường. 

Ghi chú:  cán bộ quản lý thông tin tại hiện trường phải làm việc chặt chẽ với các nhóm điều tra khảo sát 
nhằm đảm bảo việc rà soát được thực hiện ngay sau khi hoàn thành điều tra khảo sát và trong khi các nhóm 
còn hoạt động ở cùng khu vực với địa bàn đang được xem xét. 

3.107.  

hợp đồng giá cố định 
(2004) 
một hợp đồng mà trong đó nhà thầu được trả một mức giá cố định để thực hiện một phạm vi công 
việc cụ thể hoặc để cung cấp một số lượng tài sản cụ thể (đội rà phá bom mìn, đội dò mìn bằng 
động vật, hoặc thiết bị cơ khí) theo khung thời gian đã thỏa thuận. Giá cố định bao gồm toàn bộ 
công việc, vật tư và dịch vụ sẽ được cung cấp bởi nhà thầu. 

3.108.  

trường hợp bất khả kháng 
(2009) 
một điều khoản phổ biến trong hợp đồng về bản chất giải phóng cả hai bên khỏi trách nhiệm pháp 
lý hoặc nghĩa vụ khi một sự kiện hoặc tình huống bất thường xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của 
các bên ký kết hợp đồng. 

3.109.  

phát triển hoàn thiện (FD) 
quy trình kỹ thuật bao gồm các thử nghiệm và kiểm tra cần thiết để đưa ra thiết kế chi tiết cuối 
cùng của sản phẩm nhằm đưa vào sản xuất thương mại hàng loạt. 

3.110.  

ngòi nổ 
một thiết bị kích hoạt chuỗi gây nổ.[AAP-6] 
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[G] 

3.111.  

phân tích về giới 
(2009) 
nghiên cứu về sự khác biệt trong vai trò cũng như khả năng tiếp cận và kiểm soát tài nguyên khác 
nhau giữa nam giới và nữ giới. Đây là một công cụ giúp tăng cường sự hiểu biết về sự khác biệt 
giữa nam và nữ ảnh hưởng đến cơ hội và vấn đề của họ và có thể xác định những thách thức khi 
tham gia lĩnh vực phát triển. 

3.112.  

bình đẳng giới 
(2009) 
quyền, trách nhiệm và cơ hội như nhau cho nam giới và nữ giới, với ngụ ý rằng lợi ích, ưu tiên và 
nhu cầu của cả hai giới đều được xem xét như nhau. 

3.113.  

lồng ghép giới (hoặc lồng ghép quan điểm về giới) 
(2009) 
Đây là quá trình đánh giá các tác động khác nhau đối với nữ giới và nam giới trong k một hành 
động bất kỳ được lập kế hoạch, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương trình, trong tất cả các 
lĩnh vực và ở tất cả các cấp. Đó là chiến lược nhằm đưa các mối quan tâm và kinh nghiệm của cả 
nữ giới và nam giới trở thành một khía cạnh không thể thiếutrong việc thiết kế, thực hiện, giám sát 
và đánh giá các chính sách và chương trình ở mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, để nữ giới 
và nam giới được hưởng lợi như nhau, và chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giới. [UNMAT 2005] 

3.114.  

Sự phù hợp về bình đẳng giới 
xem bình đẳng giới  
(2009) 
Cách tiếp cận có cân nhắc yếu tố giới trong hành động bom mìn, gồm xem xét các tác động khác 
nhau của bom mìn đối với nam giới, phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái. Mục đích cuối cùng của việc 
cân nhắc yếu tố giới trong hành động bom mìn là tiến hành các hoạt động trên cơ sở tôn trọng và 
dựa trên bình đẳng giới. 

3.115.  

đánh giá tổng quan hành động bom mìn  (GMAA) 

(2003) 
quá trình liên tục kiểm kê toàn diện tất cả các địa bàn được báo cáo và/hoặc nghi ngờ ô nhiễm vật 
nổ, số lượng và chủng loại của các hiểm họa từ vật nổ và thông tin về đặc tính thổ nhưỡng, thảm 
thực vật và khí hậu địa phương; đánh giá phạm vi và tác động của vấn đề bom mìn và vật nổ còn 
sót lại sau chiến tranh đối với cá nhân, cộng đồng và quốc gia. 

3.116.  

yêu cầu chung 
đặc tính về hiệu suất và môi trường phổ biến củatất cả các hoạt động sử dụng thiết bị có kế 
hoạch. 

3.117.  

tọa độ tham chiếu 
một quy trình theo đó một hệ tọa độ đồ họa hoặc mã tham chiếu gián tiếp khác được thêm vào dữ 
liệu dạng bảng để dễ dàng so sánh, tổng hợp và phân tích các bộ dữ liệu khác nhau dựa trên 
thông tin trên cùng một địa điểm. 

3.118.  

hệ thống thông tin địa lý(GIS) 
một hệ thống bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm, dữ liệu địa lý và nhân sự được thiết kế để 
nắm bắt, lưu trữ, cập nhật, thao tác, phân tích và hiển thị hiệu quả tất cả các dạng thông tin được 
tham chiếu theo địa lý. 
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Ghi chú: GIS cho phép người dùng xem đồ họa nhiều lớp dữ liệu dựa trên sự phân bố và liên kết địa lý của 
chúng.GIS kết hợp các công cụ hữu hiệu nhằm phân tích mối quan hệ giữa các lớp thông tin khác nhau. 

3.119.  

chuẩn bị mặt bằng/dọn mặt bằng 
(2009) 
chuẩn bị mặt bằng trong một khu vực xác định hoặc khẳng định nguy hiểm với phương tiện cơ 
giới bằng cách giảm hoặc loại bỏ các chướng ngại vật đối với việc rà phá, ví dụ như dây lưới, thảm 
thực vật, mảnh kim loại và đất cứng để thực hiện một cách hiệu quả các hoạt động rà phá tiếp 
theo. Công tác chuẩn bị mặt bằng có thể có hoặc không liên quan đến việc kích nổ, phá hủy hoặc 
di dời mìn. 

3.120.  

phỏng vấn nhóm 
(2009) 
thực hiện phỏng vấn chính thức  một nhóm  người cung cấp thông tin chính, bao gồm cả nam 
giới và nữ giới, tại một cộng đồng bị ảnh hưởng, về những nội dung cần điều tra khảo sát trong 
cộng đồng đó. 
 

[H] 

3.121.  

bàn giao 
(2009) 
quá trình mà đơn vị thụ hưởng (ví dụ, CQHĐBM Quốc gia thay mặt cộng đồng địa phương hoặc 
người sử dụng đất) tiếp nhận và chấp thuận vùng đất mà trước đây bị nghi ngờ có nguy cơ vật nổ 
nhưng sau đó mối nghi ngờ này đã được loại bỏ hoặc giảm xuống mức có thể chấp nhận được, 
thông qua điều tra phi kỹ thuật, khảo sát kỹ thuật hoặc rà phá. 

3.122.  

giấy chứng nhận bàn giao/biên bản bàn giao đất  
(2009) 
tài liệu ghi nhận việc bàn giao vùng đất trước đây nghi ngờ có nguy cơ vật nổ nhưng sau đó mối 
nghi ngờ này đã được loại bỏ hoặc giảm đến mức có thể chấp nhận được. 
 

3.123.  

phần cứng 
thiết bị có kích thước và khối lượng vật lý; trái ngược với phần mềm.  

3.124.  

tổn hại 
thương tích hoặc tổn hại cho Sức khỏe của con người, hoặc tổn hại về tài sản hoặc môi 
trường.[Hướng dẫn ISO 51: 1999 (E)] 

3.125.  

sự kiện gây tổn hại 
(2004) 
sự kiện mà trong đó một tình huống nguy hiểm gây ra tổn hại.[Hướng dẫn ISO 51: 1999 (E)]. 

3.126.  

mối nguy hiểm 
nguyên nhân tiềm tàng gây ra tổn hại.[Hướng dẫn ISO 51: 1999 (E)] 

3.127.  

khu vực nguy hiểm 
xem khu vực bị ô nhiễm  
(2009) 
thuật ngữ chung cho một khu vực được coi là có bom mìn và, hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến 
tranh. 
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3.128.  

công cụ đánh dấu nguy hiểm 
các công cụ, khác với biển báo nguy hiểm, được sử dụng để xác định biên giới của một khu vực 
nguy hiểm có bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Các công cụ đánh dấu nguy hiểm 
phải phù hợp với đặc điểm kỹ thuật do CQHĐBM Quốc gia quy định.  

3.129.  

hệ thống đánh dấu nguy hiểm 
một loạt các biện pháp (dấu hiệu và hàng rào) được thiết kế nhằm cảnh báo người dân và bảo vệ 
họ khỏi nguy cơ bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Hệ thống có thể bao gồm các 
dấu hiệu hoặc công cụ đánh dấu nguy hiểm, hoặc lắp dựng các rào chắn vật lý.  

3.130.  

biển báo nguy hiểm 
một biển báo cố định được sản xuất và bố trí trong hệ thống đánh dấu, được thiết kế nhằm cảnh 
báo cho người dân về sự hiện diện của bom mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. 

3.131.  

tình huống nguy hiểm 
(2004) 
trường hợp con người, tài sản hoặc môi trường tiếp xúc với một hoặc nhiều mối nguy 
hiểm.[Hướng dẫn ISO 51: 1999 (E)]. 

3.132.  

sức khỏe 
(2004) 
Trong công việc, thuật ngữ này đề cập đến… không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hoặc 
không suy giảm sức khỏe, mà còn bao gồm các yếu tố thể chất và tinh thần ảnh hưởng đến sức 
khỏe, liên quan trực tiếp đến an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc.[ILO C155] 

3.133.  

khu vực nguy cơ cao 
(2009) 
một khu vực dễ nhận biết bởi đặc trưng mìn, nằm trong một khu vực khẳng định nguy hiểm hoặc 
một khu vực được kết luận sau điều tra phi kỹ thuật là có nguy cơ có mìn hoặc vật nổ còn sót lại 
sau chiến tranh, cao hơn những khu vực khác. 
 

3.134.  

thuốc nổ tự chế 
2014. 
sự kết hợp các nguyên liệu có sẵn trên thị trường để tạo ra một loại thuốc nổ. 
 

3.135.  

Hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo 
xem hoạt động rà phá bom mìn  

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

3.136.  

nguyên tắc nhân đạo 
(2019) 
một bộ nguyên tắc hướng dẫn hành động nhân đạo, bao gồm các nguyên tắc về nhân văn, trung 
lập, công bằng và độc lập. 
 
Ghi chú:  Xem IMAS 01.10 (6.2) để biết thêm về các nguyên tắc nhân đạo trong hành động bom mìn.Những 
nguyên tắc này được đưa vào các nghị quyết 46/182 và 58/114 của Liên Hợp Quốc và được coi là nền tảng 
cho hành động nhân đạo [UNOCHA]. 
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[I] 

3.137.  

hướng dẫn kỹ thuật đạn dược quốc tế (IATG) 
(2012) 
 
Ghi chú:  IATG được coi phù hợp trong IMAS và có liên quan đến các hoạt động của các tổ chức rà phá 
bom mìn trong việc lưu trữ, vận chuyển và xử lý hậu cần khi hủy nổ đạn dược.IATG cũng cung cấp hướng 
dẫn về việc rà phá hủy nổ bom mìn tại các khu vực lưu trữ đạn dược sau khi nổ. 

 

3.138. Thiết bị nổ tự chế 
(2013.) 
một thiết bị được đặt hoặc chế tạo một cách tự phát bằng cách kết hợp các vật nổ, vật liệu phá 
hủy, gây chết người, độc hại, gây cháy, vật liệu pháo hoa hoặc hóa chất để phá hủy, làm biến 
dạng, đánh lạc hướng hoặc quấy rối. Các loại thiết bị tự chế này có thể được chế tạo bởi lực lượng 
quân sự, nhưng thường do các thành phần phi quân sự chế tạo [IATG 01.40: 2011]. 
 
Note: Một thiết bị nổ tự chế có thể đáp ứng định nghĩa về mìn, bẫy mìn và/hoặc loại vật nổ khác tùy 

thuộc vào cấu tạo của nó.Những thiết bị này cũng có thể được gọi là mìn, bẫy mìn, hoặc các loại 
vật nổ khác được tự chế, thủ công hoặc sản xuất tại địa phương. 

 

3.139.  

xử  lý thiết bị nổ tự chế 
2014. 
Xác định vị trí, nhận dạng, đảm bảo an toàn và cuối cùng là tiêu hủy nó. 
 

3.140.  

tác động/ảnh hưởng 
2009 
trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến… mức độ tổn hại về kinh tế và xã 
hội mà cộng đồng phải gánh chịu do tổn hại hoặc nguy cơ tổn hại từ các mối nguy hiểm của vật nổ 
và các khu vực nguy hiểm.  
 
Ghi chú:    tác động là kết quả của: 

a) sự hiện diện của các nguy cơ từ vật nổ tại cộng đồng; 

b) nguy cơ cao khó chấp nhận được liên quan đến việc sử dụng cơ sở hạ tầng như đường sá, 
chợ, v.v. 

c) nguy cơ cao khó chấp nhận được liên quan đếncác hoạt động sinh kế như sử dụng đất nông 
nghiệp, nguồn nước, v.v. và 

d) số nạn nhân do sự cố bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trong vòng hai năm qua. 

Ghi chú: trong lĩnh vực đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến… các tác động dài hạn 
tích cực và tiêu cực, trực tiếp và thứ phát tạo ra bởi một can thiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp, có kế hoạch hoặc 
ngoài ý muốn.Thuật ngữ “kết quả cuối cùng” có thể được dung thay thế. 

3.141. Không còn ảnh hưởng/tác động 
(2004) 
một thuật ngữ áp dụng cho các quốc gia có thể vẫn có mìn nhưng các khu vực có mìn không ảnh 
hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội tại cộng đồng, ví dụ mìn có thể ở các khu vực xa xôi, được đánh 
dấu và không có dân cư sinh sống. 
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Ghi chú:  Trong hầu hết các trường hợp, việc “không còn ảnh hưởng/tác động” nên hiểu theo nghĩa tĩnh 
(tức là không có ảnh hưởng tại thời điểm được đề cập) vì những thay đổi trong mô hình kinh tế xã hội có thể 
khiến người dân tiếp xúc với những loại bom mìn/vật nổ còn sót lại sau chiến tranh mà trước đây không gây 
hảnh hưởng. 

3.142.  

Điều tra tác động 
(2009) 
Là sự đánh giá về ảnh hưởng kinh tế xã hội của sự hiện diện hoặc nhận biết về sự hiện diện của 
bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, nhằm hỗ trợ lập kế hoạch và xác định ưu tiên 
của các chương trình và dự án hành động bom mìn. 

3.143.  

IMSMA (Hệ thống quản lý thông tin hành động bom mìn) 
(2007) 

Ghi chú: Đây là hệ thống thông tin được Liên Hợp Quốc chuyên dùng nhằm quản lý dữ liệu quan trọng của 
các chương trình thực địa có sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc.IMSMA hỗ trợ người dùng thu thập, lưu trữ dữ 
liệu, báo cáo, phân tích thông tin và các hoạt động quản lý dự án. Người sử dụng chính của hệ thống này là 
các nhân viên của Trung tâm HĐBM quốc gia và khu vực, tuy nhiên hệ thống cũng được triển khai nhằm hỗ 
trợ các dự án hành động bom mìn và tổ chức rà phá bom mìn ở tất cả các cấp. 

3.144.  

sự cố 
(2004) 
một sự kiện làm phát sinh tai nạn hoặc có khả năng dẫn đến tai nạn. 

3.145.  

Trạng thái không hoạt động 
tình trạng một loại vũ khí đạn dược không chứa thuốc nổ, vật liệu pháo hoa, hơi cay, các thành 
phần phóng xạ, hóa học, sinh học hoặc các chất độc hại khác. 

Ghi chú: Một loại đạn dược không hoạt động khác với đạn dược huấn luyện ở chỗ nó không nhất thiết 
là được sản xuất riêng cho mục đích giảng dạy. Tình trạng bất hoạt của đạn dược có thể là do một thủ tục an 
toàn hoặc một quá trình khác để loại bỏ tất cả các thành phần và các chất nguy hiểm. Đây cũng là trạng thái 
của đạn dược trong quá trình sản xuất trước khi được đổ đầy hoặc lắp các thành phần và chất gây nổ nguy 
hiểm. 

3.146.  

rà phá bom mìn không chính thức 
(2009) 
Hoạt động rà phá bom mìn và/hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh và đánh dấu các khu vực 
nguy hiểm, thường do người dân địa phương tự thực hiện, nhân danh chính họ hoặc đại diện cho 
cộng đồng trực tiếp. Hoạt động này thường được mô tả là một sáng kiến hoặc hoạt động rà phá tự 
phát, rà phá bom mìn không chính thức có thể được tiến hành độc lập hoặc song song với cơ cấu 
hành động bom mìn chính thức, ví dụ như hoạt động rà phá bom mìn do quân đội thực hiện hoặc 
hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo được hỗ trợ bởi Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ 
trong nước và quốc tế, doanh nghiệp tư nhân và chính phủ, và các tổ chức tương tự. 

Ghi chú:  Việc rà phá không chính thức đôi khi được gọi là “rà phá kiểu thôn bản”. 

3.147.  

thanh tra 
(2004) 
việc quan sát, đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá, một hoặc nhiều thành phần của một sản 
phẩm hoặc dịch vụ và so sánh chúng với các yêu cầu để xác định tính phù hợp. 

3.148.  

Cơ quan thanh tra 
một tổ chức tiến hành kiểm soát chất lượng sau rà phá thay mặt cho CQHĐBM Quốc gia bằng 
cách lấy mẫu ngẫu nhiên, hoặc phương pháp kiểm tra thích hợp khác theo thỏa thuận. 
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3.149.  

bảo hiểm 
(2009) 
một sự sắp xếp bồi thường tài chính trong trường hợp tổn hại hoặc mất mát (tài sản, tính mạng của 
một người) cho một cá nhân hoặc tổ chức theo các mức được xác định trước và trong các trường 
hợp được liệt kê cụ thể. 

Ghi chú: Bảo hiểm cần bao gồm bảo hiểm y tế, tử vong và khuyết tật thích hợp cho tất cả nhân viên cũng 
như bảo hiểm trách nhiệm của bên thứ ba. 

Ghi chú: Như vậy, bảo hiểm không nhất thiết phải được cung cấp thông qua một nhân viên hay công ty môi 
giới bảo hiểm, trừ khi có yêu cầu khác theo thỏa thuận hợp đồng. Các chương trình tự bảo hiểm (bảo lãnh), 
miễn là chúng được chính thức thiết lập theo các nguyên tắc thẩm định rủi ro được chấp nhận và phạm vi bảo 
hiểm cân xứng, có thể là một lựa chọn thay thế chấp nhận được. 

3.150.  
lồng ghép hành động bom mìn và phát triển (liên kết hành động bom mìn với phát triển)  
(2009) 
(1) Nỗ lực tăng cường sự đóng góp của hành động bom mìn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và 
xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong bối cảnh ô nhiễm bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến 
tranh làm cản trở quá trình tái thiết và phát triển sau xung đột. 
(2) Nỗ lực của các đối tác phát triển, làm việc với các tổ chức hành động bom mìn, để tích cực thúc 
đẩy sự phát triển của các cộng đồng và khu vực bị ảnh hưởng bom mìn. 

3.151.  

Quy hoạch/mục đích sử dụng (đất) 
sử dụng đất sau hoạt động rà phá bom mìn. 

Ghi chú: Mục đích sử dụng dự kiến: sử dụng một sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ theo thông tin do nhà 
cung cấp đưa ra.[Hướng dẫn ISO 51: 1999 (E) 

Ghi chú: Quy hoạch/mục đích sử dụng đất cần được ghi rõ trong tài liệu mô tả nhiệm vụ rà phá và tài liệu 
bàn giao đối với nhiệm vụ rà phá. 

3.152.  

khả năng hoán đổi 
trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị phục vụ hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập 
đến...một điều kiện tồn tại khi hai hoặc nhiều trang thiết bị sở hữu các đặc tính vật lý và chức 
năng tương đương về hiệu suất và độ bền, và có khả năng hoán đổi với nhau mà không làm thay 
đổi thiết bị đó hay các thiết bị kết nối khác, ngoại trừ phải điều chỉnh và không phải lựa chọn về sự 
phù hợp và hiệu suất. 

3.153.  

các điểm trung gian/điểm mốc trung gian 
(2004) 
 công cụ đánh dấu hiện trường khảo sát giữa các điểm điểm chuyển hướng có khoảng cách 
trên 50m. 

3.154.  

Tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) 
(2009) 
các tài liệu do Liên Hợp Quốc, đại diện cho cộng đồng quốc tế, phát triển nhằm mục đích cải thiện 
sự an toàn, chất lượng và hiệu quả trong hành động bom mìn bằng cách cung cấp hướng dẫn, 
thiết lập các nguyên tắc và, trong một số trường hợp, xác định các yêu cầu và thông số kỹ thuật 
quốc tế. 
Ghi chú: các tài liệu này cung cấp một khung tham chiếu nhằm khuyến khích, và trong một số trường hợp, 
yêu cầu các nhà tài trợ và các nhà quản lý các chương trình và dự án hành động bom mìn phải đạt được và 
chứng minh mức độ hiệu quả và sự an toàn đã thỏa thuận. 

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



IMAS 04.10 
Tái bản lần thứ hai: 

(Sửa đổi ngày 10 tháng 2 năm 2019) 

27 

3.155.  

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) 
Một liên đoàn toàn cầu bao gồm các cơ quan quốc gia từ hơn 130 quốc gia. Tổ chức này hoạt 
động để đưa ra các thỏa thuận quốc tế được công bố gồm tiêu chuẩn và hướng dẫn ISO. ISO là 
một tổ chức phi chính phủ và các tiêu chuẩn mà tổ chức này phát triển là tự nguyện, mặc dù một 
số (chủ yếu là những tiêu chuẩn trong lĩnh vực y tế, an toàn và các khía cạnh môi trường) đã 
được nhiều quốc gia áp dụng đưa vào khung pháp lý. ISO liên quan đến toàn bộ các lĩnh vực hoạt 
động của con người, và nhiều nhiệm vụ và quy trình đóng góp vào hành động bom mìn đã có tiêu 
chuẩn phù hợp. Danh sách các tiêu chuẩn và hướng dẫn ISO được đưa ra trong Danh mục ISO 
[www.iso.ch/infoe/catinfo/html].Ghi chú: Các tiêu chuẩn hành động bom mìn sửa đổi đã được 
phát triển để tương thích với các tiêu chuẩn và hướng dẫn ISO.Việc áp dụng định dạng và ngôn 
ngữ ISO cung cấp một số lợi thế đáng kể bao gồm tính nhất quán về bố cục, sử dụng thuật ngữ 
được quốc tế công nhận và hơn nữa là có được sự công nhân của các tổ chức quốc tế, quốc gia 
và khu vực đã quen thuộc với việc áp dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn của ISO. 

3.156.  

máy móc trực tiếp 
(2007) 
trong lĩnh vực hành động bom mìn,thuật ngữ này đề cập đến..... một loại máy móc được thiết kế 
để làm việc trong khu vực nguy hiểm, trong khi thuật ngữ “máy móc không trực tiếp”đề cập đến 
những máy móc được thiết kế để hoạt động từ một khu vực đã rà phá hoặc được xác định là an 
toàn, trong khi thiết bị công tác của nó hoạt động bên trong khu vực nguy hiểm 

3.157.  

thẩm định đầu tư 
quá trình xác định các mục tiêu chi tiêu, xác định các phương pháp khác để đạt được các mục tiêu 
đó và đánh giá khả năng mang lại giá trị tốt nhất của các phương pháp này. 

[K] 

3.158.  

người cung cấp thông tin chính 
(2009) 
tất cả các cá nhân là nam giới, phụ nữ và trẻ em có kiến thức tương đối tốt về các khu vực nguy 
hiểm nằm trong và xung quanh cộng đồng của họ. 
 
Ghi chú: Những người cung cấp thông tin chính có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các lãnh 
đạo cộng đồng, các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn, giáo viên, chức sắc tôn giáo, v.v. 

[L] 

3.159.  

đạn dược hơi cay 
loại vũ khí đạn dược chứa các hợp chất hóa học được thiết kế để vô hiệu hóa bằng cách gây 
chảy nước mắt tạm thời hoặc sưng mắt. 

3.160.  

giải phóng đất đai 
(2013) 
Trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này mô tả quá trình áp dụng “tất cả các nỗ lực hợp 
lý”, để xác định và loại bỏ tất cả sự hiện diện và nghi ngờ về sự hiện diện của vật nổ thông qua 
điều tra phi kỹ thuật, khảo sát kỹ thuật và/hoặc công tác rà phá bom mìn. Các tiêu chí về “tất cả 
các nỗ lực hợp lý” phải được xác định bởi CQHĐBM Quốc gia. 

3.161.  

văn bản thỏa thận 
(2004) 
một hình thức đơn giản hơn hợp đồng nêu rõ các yếu tố cần thiết trong thỏa thuận mà không liệt kê 
tất cả các chi tiết. Văn bản thỏa thuận này có thể được sử dụng như một nền tảng tiến đến hợp 
đồng chính thức hoặc, trong một số trường hợp, có thể được sử dụng thay cho một hợp đồng 
chính thức. 
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3.162.  

giấy phép 
(2004) 
trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến...một chứng chỉ được cấp bởi 
CQHĐBM Quốc gia liên quan đến năng lực hoặc khả năng của một cơ sở, ví dụ, một công trường 
hủy nổ có thể được cấp phép để thực hiện một số lượng giới hạn các vụ nổ nhất định hay một khu 
vực lưu trữ thuốc nổ có thể được cấp phép để lưu trữ một số loại và số lượng đạn. Tổ chức rà 
phá bom mìn sẽ nhận được chứng thư công nhận về tổ chức và công nhận về hoạt động do một 
cơ quan công nhận được CQHĐBM Quốc gia ủy quyền. 

3.163.  

liên kết hành động bom mìn với phát triển (LMAD) 
(2009) 
Xem lồng ghép hành động bom mìn và phát triển  

3.164.  

yêu cầu của địa phương 
hiệu suất và đặc điểm của trang thiết bị được đề xuất, trong đó phản ánh các điều kiện môi 
trường, quy trình vận hành và yêu cầu hoạt động ở địa phương. 

3.165.  

tiêu hủy kho đạn dược 
(2004) 
trong lĩnh vực hành động bom mìn, thuật ngữ này để cập đến… việc sử dụng nhiều phương pháp 
khác nhau để loại bỏ đạn dược và thuốc nổ từ một kho dự trữ(có thể không nhất thiết phải phá 
hủy).Việc tiêu hủy kho đạn dược có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu áp dụng các quy trình đảm 
bảo an toàn. 

3.166.  

diện tích kiểm tra 
trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ chỉ.....một khu vực (bao gồm diện tích đất đã 
rà phá tính theo m2) được đề xuất để kiểm tra. 

[M] 

3.167.  

kho đạn dược 
2013. 
trong bối cảnh hành động bom mìn, thuật ngữ “kho đạn dược” đề cập đến bất kỳ tòa nhà, cấu trúc 
hoặc container nào được phép lưu trữ vật nổ, hay còn gọi là kho chứa thuốc nổ.[IATG 01.40]  

3.168.  

khả năng bảo trì 
(2009) 
khả năng một trang thiết bị hoặc một bộ phận thiết bị được khôi phục/phục hồi về một điều kiện 
hoạt động cụ thể, do nhân viên có trình độ thực hiện, theo các điều kiện được nêu và sử dụng các 
quy trình và nguồn lực được quy định. 
 

3.169.  

đánh dấu 
việc áp dụng một hay nhiều phương pháp nhằm xác định vị trí của một mối nguy hiểm hoặc vành 
đai của một khu vực nguy hiểm. Thao tác này có thể bao gồm sử dụng các biển báo, đánh dấu 
bằng sơn, vv hoặc lắp dựng các rào chắn vật lý. 

3.170.  

hệ thống đánh dấu 
một quy ước thỏa thuận về việc đánh dấu các mối nguy hiểm hoặc khu vực nguy hiểm. 
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3.171.  

hoạt động rà phá bom mìn bằng cơ giới 
(2007) 
đề cập đến việc sử dụng máy móc cơ giới trong hoạt động rà phá bom mìn; có thể là một loại 
máy có một thiết bị công tác, một loại máy có nhiều thiết bị công tác khác nhau hay một vài máy 
sử dụng nhiều thiết bị công tác khác nhau. 

3.172.  

thiết bị công tác 
(2007) 
(các) thành phần gắn liền với một loại máy móc,ví dụ như xe tăng phá mìn, máy xới đất, thanh rây, 
máy lăn, máy xúc, máy cày, nam châm, vv. Một máy có thể sử dụng một vài thiết bị công tác khác 
nhau, có thể được cố định hoặc hoán đổi cho nhau. 

3.173.  

nhân viên hỗ trợ y tế 
(2009) 
Các nam và nữ nhân viên của tổ chức rà phá bom mìn được chỉ định, đào tạo và trang bị để sơ 
cứu và điều trị y tế khi nhân viên rà phá bom mìn bị thương do hậu quả của một Tai nạn. 

3.174.  

biên bản ghi nhớ 
một tài liệu được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho một tình huống hoặc hoạt động khi không 
cần xác định các quyền và nghĩa vụ chính thức theo luật pháp quốc tế mà chỉ để thể hiện các cam 
kết về tầm quan trọng một cách không ràng buộc. 

3.175.  

mìn 
một loại đạn dược được thiết kế để đặt dưới, trên hoặc gần mặt đất hoặc một diện tích bề mặt 
khác và phát nổ khi có sự hiện diện, tiếp cận hoặc tiếp xúc với một người hoặc một phương tiện 
khác.[APMBC] 

3.176.  

tai nạn bom mìn 
một tai nạn nằm ngoài công trường rà phá bom mìn nhưng liên quan đến hiểm họa từ bom mìn 
hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh 

Xem tai nạn rà phá bom mìn. 

3.177.  

hành động bom mìn 
(2009) 
các hoạt động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng về kinh tế,xã hội, và môi trường của bom mìn, vật nổ 
còn sót lại sau chiến tranh kể cả các loại bom con chưa nổ. 

Ghi chú: Hành động bom mìn không chỉ đơn thuần là việc rà phá bom mìn; thuật ngữ này còn bao hàm các 
vấn đề liên quan đến con người và xã hội, cũng như việc họ chịu ảnh hưởng do ô nhiễm bom mìn và vật nổ 
còn sót lại sau chiến tranh như thế nào. Mục tiêu của hành động bom mìn là giảm thiểu nguy cơ từ bom 
mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đến một mức độ mà con người có thể sống an toàn; ở mức mà 
việc phát triển kinh tế, xã hội và y tế không bị cản trở do ô nhiễm bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến 
tranh, các nhu cầu khác nhau của nạn nhân có thể được đáp ứng. Hành động bom mìn bao gồm năm nhóm 
hoạt động bổ trợ lẫn nhau: 

a) Giáo dục nguy cơ bom mìn; 

b) rà phá bom mìn nhân đạo, như điều tra khảo sát, lập bản đồ, đánh dấu và rà phá 
bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; 

c) hỗ trợ nạn nhân, bao gồm phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng; 

d) phá hủy kho dự trữ; và 
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e) vận động chống lại việc sử dụng mìn sát thương. 

Ghi chú:  Ngoài ra cần có một số hoạt động khác nhằm hỗ trợ năm hợp phần trong hành động bom mìn, 
bao gồm: đánh giá và lập kế hoạch, huy động và ưu tiên nguồn lực, quản lý thông tin, phát triển kỹ năng cho 
nhân sự, đào tạo quản lý, QLCL và sử dụng các thiết bị một cách hiệu quả, phù hợp và an toàn. 

3.178.  
Trung tâm Hành động bom mìn (TTHĐBM) 
Trung tâm Điều phối Hành động bom mìn (TTĐPHĐBM) 
(2009) 
Là một tổ chức, thay mặt cho Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia (nếu có), chịu trách nhiệm 
lập kế hoạch, điều phối, giám sát và trong một số trường hợp thực hiện các dự án hành động bom 
mìn. Đối với các chương trình hành động bom mìn quốc gia, TTHĐBM/TTĐPHĐBM thường đóng 
vai trò là văn phòng hoạt động của CQHĐBMQG (Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia). 

3.179.  
Trung tâm Điều phối Hành động bom mìn (TTĐPHĐBM) 

xem Trung tâm Hành động bom mìn (TTHĐBM) 

3.180.  
Tổ chức hành động bom mìn 
(2009) 
đề cập đến mọi tổ chức (trực thuộc chính phủ, quân đội, tổ chức thương mại,tổ chức dân sự/tổ 
chức phi chính phủ) chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hoặc dự án về hành động bom mìn.Các 
tổ chức hành động bom mìn có thể nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tư vấn hoặc đại lý. 
 

3.181.  
Nhận thức về hiểm họa từ bom mìn vật nổ 
(2004) 
xem Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn (GDPTTNBM). 

3.182.  
Rà phá bom mìn 
Là hoạt động làm sạch bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở một khu vực nhất định 
theo một tiêu chuẩn được xác định trước. 

3.183.  
Chó dò mìn 
chó được huấn luyện và tuyển dụng để tìm và phát hiện các loại mìn, vật nổ và thiết bị nổ. 
 

3.184.  
Đất sạch mìn/không có mìn 
(2004) 
thuật ngữ áp dụng cho một khu vực đã được chứng nhận là không còn mìn ở một độ sâu xác định. 
Cũng áp dụng cho một quốc gia hoặc một khu vực không bị ô nhiễm bom mìn. 
 

3.185.  
Sự cố bom mìn 
Sự cố liên quan đến mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh nhưng không thuộc phạm vi nơi 
đang diễn ra hoạt động rà phá bom mìn. Xem sự cố rà phá bom mìn. 
 

3.186.  
Nguy cơ bom mìn 
(2004) 
Xác xuất và mức độ tổn hại cơ thể con người, tài sản hoặc môi trường gây ra bởi việc phát nổ 
không có chủ đích của mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.[ISO Guide 51: 1999 (E)] 
 

3.187.  
Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn (GDPTTNBM) 
(2009) 
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Các hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ thương tổn do bom mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến 
tranh bằng cách nâng cao nhận thức cho nam giới, phụ nữ và trẻ em dựa trên mức độ dễ tổn 
thương , vai trò và nhu cầu của họ; đồng thời thúc đẩy thay đổi hành vi thông qua việc phổ biến 
thông tin đến cộng đồng, các hoạt động giáo dục và tập huấn, liên lạc hành động bom mìn trong 
cộng đồng.  
 

3.188.  
Giảm thiểu nguy cơ tai nạn bom mìn 
(2004) 
những hành động làm giảm xác suất và/hoặc mức độ tổn hại cơ thể con người, tài sản hoặc môi 
trường. [theo ISO Guide 51:1999 (E)] 
 
Ghi chú: Nguy cơ tai nạn bom mìn có thể giảm được bằng cách thực hiện các biện pháp tác động 
vật lý như rà phá, lập rào chắn hoặc đánh dấu, hoặc bằng cách thay đổi hành vi qua GDPTTNBM. 
 

3.189.  
Biển báo bom mìn 
một biển báo được thiết kế nhằm cảnh báo mọi người về sự hiện diện của bom mìn, và được sử 
dụng như một phần của hệ thống đánh dấu.  
 

3.190.  
Khu vực có mìn 
một khu vực nguy hiểm do có sự hiện diện hoặc nghi ngờ có sự hiện diện của mìn.[APMBC] 
 

3.191.  
Bãi mìn 
Một khu đất có mìn được đặt theo sơ đồ hoặc không theo sơ đồ. [AAP-6] 
 

3.192.  
Giám sát 
(2009) 
đề cập đến chức năng liên tục thu thập dữ liệu một cách có hệ thống theo các chỉ số được chỉ định 
nhằm cung cấp cho ban quản lý và các bên liên quan chính của dự án, chương trình hoặc chính 
sách đang được triển khai, bao gồm các thông tin về tiến độ thực hiện và mức độ đạt được các 
mục tiêu đã đề ra, và tiến độ sử dụng ngân sách đã được phân bổ. [OECD/DAC} 
 

3.193.  
Đơn vị giám sát 
một tổ chức, thường là một bộ phận của CQHĐBMQ, chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý hệ 
thống giám sát cấp quốc gia. 
 

3.194.  
Tổ chức Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn (GDPTTNBM) 
(2009) 
bất kỳ tổ chức nào, bao gồm các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, xã hội dân sự (ví dụ như các tổ 
chức phụ nữ, tổ chức thanh niên, hội chữ thập đỏ và lưỡi liềm đỏ, v.v.), các tổ chức thương mại và 
quân nhân (bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình), chịu trách nhiệm thực hiện dự án hoặc nhiệm 
vụ về GDPTTNBM. Tổ chức GDPTTNBM có thể là nhà thầu chính, nhà thầu phụ, nhà tư vấn hoặc 
đại lý. Thuật ngữ “bộ phận GDPTTNBM” dùng để chỉ một thành phần của một tổ chức, được đặt 
tên, được cấp phép thực hiện một hoặc nhiều hoạt động GDPTTNBM, như là một dự án thông tin 
cộng đồng, dự án giáo dục kiến thức tại trường học hoặc một dự án đánh giá hoạt động liên hệ 
cộng đồng hành động bom mìn.  
 

3.195.  
Đối tác GDPTTNBM 
(2004) 
một tổ chức hoặc đơn vị trong cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bom mìn có khả năng làm việc với một 
tổ chức GDPTTNBM để hỗ trợ, xây dựng và triển khai một dự án GDPTTNBM.  
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3.196.  

Đạn dược 
Một thiết bị hoàn chỉnh chứa thuốc nổ, thuốc phóng, pháo hoa, cơ cấu kích hoạt hoặc hạt nhân, 
các vật liệu hóa học hay sinh học sử dụng trong các hoạt động quân sự, bao gồm cả việc phá hủy 
.[AAP-6] 
 
Ghi chú: trong cách sử dụng thông thường, thuật ngữ “đạn dược” (số nhiều) dùng để chỉ ….vũ 
khí, các loại đạn và trang thiết bị. 
 

[N] 

3.197.  
Cơ quan có thẩm quyền quốc gia 
(2004) 
trong ngữ cảnh của tiêu hủy kho dự trữ thuật ngữ này đề cập đến… (các) bộ, ban ngành,(các) tổ 
chức hoặc (các) đơn vị quốc gia chịu trách nhiệm về quy định, quản lý và điều phối tiêu hủy kho dự 
trữ. 
 

3.198.  
Cơ quan Hành động Bom mìn Quốc gia (CQHĐBMQG) 
(2009) 
Cơ quan chính phủ, thường là ủy ban liên bộ, của một quốc gia chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, có 
trách nhiệm quy định, quản lý và điều phối các hành động bom mìn. 
 
Ghi chú: Trong trường hợp không có CQHĐBMQG và ở bối cảnh phù hợp và cần thiết, LHQ, 
hoặc một số cơ quan quốc tế được công nhận khác, , có thể đảm nhận một số hoặc tất cả các 
trách nhiệm, và thực hiện một số hoặc tất cả các chức năng, của một TTHĐBM hoặc một 
CQHĐBMQG. 
 

3.199.   
Môi trường không cho phép 
(2018) 
Trong bối cảnh hành động bom mìn nhân đạo: một khu vực hoạt động trong một khoảng thời gian 
xác định có nhu cầu về hỗ trợ nhân đạo, nhưng không thể tiếp cận hoặc không đạt được sự đồng 
thuận của các bên liên quan, khiến hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh không 
thể diễn ra theo các nguyên tắc nhân đạo và tuân thủ theo khuôn khổ của luật nhân đạo quốc tế. 
(Ngược lại với Môi trường cho phép) 
 

3.200.  
Vật liệu không phát lửa 
(2004) 
vật liệu sẽ không tạo ra tia lửa khi va chạm mạnh với dụng cụ, đá hoặc khi vật liệu tự va chạm vào 
bề mặt cứng. 
 

3.201.  
Điều tra phi kỹ thuật 
(2013) 
đề cập đến hoạt động thu thập và phân tích dữ liệu về sự hiện diện, loại hình, phân bố và môi 
trường xung quanh khu vực ô nhiễm vật nổ., mà không sử dụng các can thiệp kỹ thuật, để xác định 
tốt hơn vị trí ô nhiễm và không ô nhiễm thông qua bằng bằng chứng được cung cấp, nhằm hỗ trợ 
công tác ưu tiên giải phóng đất, và quá trình ra quyết định. thông qua việc cung cấp bằng chứng. 
 

[O] 

 

3.202.  

Phân tích hoạt động (PTHĐ)  
xem nghiên cứu hoạt động (2009) 
một lĩnh vực nghiên cứu áp dụng phân tích định lượng và định tính dựa trên cơ sở khoa học nhằm 
hỗ trợ các quyết định quản lý liên quan đến hoạt động. 
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3.203.  
nghiên cứu hoạt động 
xem Phân tích hoạt động (PTHĐ) 
 

3.204.  
đầu ra  
(2009) 
trong bối cảnh đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cấp đến… các sản phẩm, tư liệu 
sản xuất vàdịch vụ có được nhờ thực hiện hành động bom mìn. Đầu ra cũng có thể bao gồm 
những thay đổi có được nhờ thực hiện hành động bom mìn,  liên quan đến việc đạt được các kết 
quả (chẳng hạn như việc phát triển năng lực địa phương). 
 

3.205.  
kết quả  
(2009) 
trong bối cảnh đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cấp đến… khả năng tạo được 
hoặc việc tạo được các tác động ngắn hạn và trung hạn, của các đầu ra khi thực hiện hành động 
bom mìn. Kết quả có liên quan đến tính "hiệu quả" của một hành động  
 
[P] 

 

3.206.  
Bảng gỗ dán 
(2009) 
Tấm bảng làm từ nhiều mảnh gỗ nhỏ liên kết lại với nhau, thường được sử dụng làm dụng cụ để 
kiểm tra độ xuyên đất của máy rà phá bom mìn. 
 

3.207.  
hệ thống đánh dấu cố định 
một hệ thống đánh dấu có thời gian sử dụng không xác định, thường yêu cầu bảo trì (xem hệ 
thống đánh dấu tạm thời). 
 

3.208.  
Môi trường cho phép 
(2018) 
Trong bối cảnh hành động bom mìn nhân đạo: một khu vực tác nghiệp tại một giai đoạn xác định có 
nhu cầu về nhân đạo; khu vực này có thể tiếp cận được với sự đồng thuận của các bên liên quan, 
cho phép các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh diễn ra theo nguyên tắc nhân 
đạo và tuân thủ theo khuôn khổ của luật nhân đạo quốc tế. (Ngược lại với môi trường không cho 
phép). 
 
Ghi chú: Tham khảo IMAS 01.10: 6.2 Các nguyên tắc nhân đạo: Đối với vấn đề về vật nổ còn sót 
lại sau chiến tranh, mối quan tâm trước hết của hành động bom mìn là mục tiêu nhân đạo. Tiêu 
chuẩn và ứng dụng của các tiêu chuẩn này trong một hành động nhân đạo sẽ phản ánh các 
nguyên tắc nhân đạo cơ bản về con người, công bằng, trung lập và độc lập.  
 

3.209.  
Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 
tất cả các thiết bị và quần áo được thiết kế để bảo vệ, với mục đích cho người lao động mặc hoặc 
giữ trong khi làm việc để bảo vệ người lao động trước một hoặc nhiều rủi ro đối với sự an toàn 
hoặc sức khỏe của người đó. 
 

3.210.  
 thí điểm 
một quá trình được thực hiện trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu ở phạm vi rộng nhằm đảm bảo 
rằng tất cả các yếu tố của dự án điều tra khảo sát, như triển khai lực lượng, thu thập dữ liệu, báo 
cáo và quản trị, đều diễn ra theo kế hoạch. 
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3.211.  

chính sách 
(2009) 
xác định mục đích và mục tiêu của một tổ chức, và kết nối các quy tắc, tiêu chuẩn và nguyên tắc 
hành động sẽ chi phối cách thức mà tổ chức nhắm đến để đạt được các mục tiêu này. 
 

3.212.  
Tác động đến vật nổ 
(2019) 
bất kỳ hành động nào của nhân viên RPBM làm xáo trộn, di chuyển, xử lý an toàn, phá hủy hoặc 
gây ra  bất kỳ tác động bên ngoài nào tới vật nổ. 
 
Ghi chú: Bao gồm cả các hành động như X-quang hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể thay 
đổi trạng thái của vật nổ. 
 

3.213.  
đánh giá sau rà phá 
(2009) 
khảo sát để đánh giá hiệu quả và hiệu suất của công tác lập kế hoạch hành động bom mìn, thiết 
lập ưu tiên và các quy trình thực hiện, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khắc 
phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giám sát việc sử dụng đất sau rà phá, đảm bảo các quy 
trình ưu tiên rõ ràng, minh bạch và được thực hiện chính xác, giúp xác định các vấn đề mà cộng 
đồng gặp phải trong việc chuyển đổi các đầu ra của hành động bom mìn (ví dụ đất sau rà phá) 
thành các kết quả phát triển bền vững. 
 

3.214.  
kiểm tra, thanh tra sau rà phá 
(2004) 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến ..... quá trình đo lường, 
kiểm tra, thử nghiệm hoặc so sánh một mẫu đất đã được rà phá với các yêu cầu rà phá. 
 

3.215.  
Dịch vụ sau thiết kế 
các dịch vụ như phát triển và sửa đổi trang thiết bị trong quá trình sử dụng, được tiến hành sau 
việc nghiệm thu trang thiết bị. 
 
Ghi chú: Dịch vụ sau thiết kế có thể được sử dụng sau hợp đồng ban đầu để cập nhật thiết bị 
nhằm đáp ứng với các yêu cầu và hoàn cảnh thay đổi. 
 

3.216.  
Thiết kế sơ bộ  
(2004) 
công tác lập kế hoạch, thiết kế  kỹ thuật cần thiết nhằm phát hiện các vấn đề không chắc chắn về 
kỹ thuật và ước tính chi tiết về thời gian và chi phí trước khi quyết định tiến hành thiết kế đầy đủ. 
 
Ghi chú: Trong quá trình thiết kế sơ bộ, cần xem xét mối quan hệ tương đối linh hoạt tồn tại giữa 
các đặc điểm kỹ thuật và các yêu cầu vận hành. 
 

3.217.  
nghiên cứu sơ bộ 
một nghiên cứu nhằm đưa ra dấu hiệu về tính khả thi của một ý tưởng về khả năng và chi phí công 
nghệ. 
 

3.218.  
Thử nghiệm  
quá trình diễn ra tại thời điểm bắt đầu một điều tra khảo sát nhằm đánh giá tính minh bạch và phù 
hợp của các công cụ điều tra khảo sát đã lựa chọn.  
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3.219.  
Hạt nổ/hạt lửa 
Là một thiết bị độc lập được lắp vào vỏ đạn dược hoặc cơ cấu điểm hỏa và sẽ được kích hoạt để 
đốt cháy thuốc phóng. 
 

3.220.  
Chủ thể/chủ thầu/đơn vị ủy thác 
(2004) 
Là đơn vị đứng ra ký hợp đồng với một đơn vị khác để thực hiện các hoạt động hành động bom 
mìn. Chủ thể có thể là nhà tài trợ, CQHĐBMQG, hoặc một tổ chức hoạt động thay mặt cho 
CQHĐBMQG, một tổ chức thương mại hoặc bất kỳ thực thể nào muốn hành động bom mìn được 
triển khai bởi một tổ chức hành động bom mìn.  
 

3.221.  
Thiết lập ưu tiên 
(2009) 
quá trình quyết định những nhiệm vụ nào nên được thực hiện trước tiên, với nguồn lực và thời gian 
hạn chế. Thiết lập ưu tiên áp dụng cho tất cả các khía cạnh của hành động bom mìn 
(GDPTTNBM, giải phóng đất, phá hủy kho dự trữ, và vận động chính sách). 
 

3.222.  
cung ứng 
quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoặc mua hàng, kết quả là thiết bị được nghiệm thu là 
phù hợp để sử dụng, đi kèm là cung cấp phụ tùng và dịch vụ sau thiết kế trong suốt vòng đời của 
thiết bị. 
 

3.223.  
dò bằng thuốn 
một quá trình trong rà phá bom mìn, cụ thể là dùng thuốn thăm dò dưới mặt đất nhằm phát hiện 
sự hiện diện của mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.  
Xem đào đất. 
 

3.224.  

chương trình 
(2009) 
một nhóm các dự án hoặc các hoạt động được quản lý một cách có điều phối nhằm đạt được các 
lợi ích mà khả năng sẽ không thể đạt được hoặc sẽ kém hiệu quả hơn về mặt chi phí nếu dự 
án/hợp đồng đó được quản lý một cách độc lập. 
 

3.225.  
dự án 
(2004) 
một nỗ lực trong đó nguồn nhân lực, vật lực và tài lực được tổ chức để thực hiện một phạm vi công 
việc duy nhất, với đặc điểm kỹ thuật nhất định, trong các hạn chế về chi phí và thời gian, nhằm đạt 
được các thay đổi có lợi được xác định qua các mục tiêu định lượng và định tính. 
 

3.226.  
quản lý dự án 
(2004) 
quá trình vận hành một dự án đến khi kết thúc. 
 

3.227.  
Thuốc phóng 
chất nổ tạo khí khi cháy  dùng cho động cơ đẩy. 
 
được sử dụng để tạo ra lực đẩy nhằm di chuyển vật thể. Có thể có hoặc không xảy ra phản ứng 
hóa học. Có thể tồn tại dưới dạng chất khí, chất lỏng, hoặc chất rắn trước khi xảy ra phản ứng hóa 
học. Thuốc phóng thường được sử dụng để phóng đầu đạn. 
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Được sử dụng một cách độc lập hoặc trong một hỗn hợp với các chất khác nhằm tạo ra luồng khí 
cháy ở tốc độ được kiểm soát phù hợp cho lực đẩy yêu cầu. 
 

Ghi chú: Thuốc phóng còn có thể được sử dụng làm thành phần của máy tạo khí hoặc các vật 
dụng khác. 
 

3.228.  
biện pháp bảo vệ 
được sử dụng để giảm thiểu rủi ro. [ISO Guide 51: 1999 (E)] 
 

3.229.  
Nghị định thư V 
(2007) 
Nghị định thư V của Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW) về vật nổ còn sót lại 
sau chiến tranh. 
 
Ghi chú: Theo Nghị định thư V, các quốc gia thành viên và các bên tham chiến trong cuộc xung đột vũ 
trang cần phải hành động để rà phá, loại bỏ hoặc phá hủy vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (Điều 3); và ghi 
chép, lưu giữ, chuyển giao thông tin liên quan đến việc sử dụng hoặc bỏ lại các vật nổ (Điều 4). Đồng thời có 
nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ người dân (Điều 5), các phái đoàn và tổ chức 
nhân đạo (Điều 6). Các quốc gia thành viên nên hợp tác và hỗ trợ nhằm đánh dấu, giải phóng mặt bằng, di 
dời, phá hủy và hỗ trợ nạn nhân (Điều 7 & 8). Nghị định thư V có hiệu lực vào ngày 12 tháng 11 năm 2006. 
 
3.230.  
nguyên mẫu 
một thiết bị, thành phần hoặc tiểu thành phần được xây dựng gần như đáp ứng tiêu chuẩn cuối 
cùng về thiết kế và xây dựng. 
 
Ghi chú: Các nguyên mẫu được sử dụng để hỗ trợ phát triển tiêu chuẩn sản phẩm cuối cùng và/hoặc 
để chứng minh việc đáp ứng thông số hoặc hiệu suất yêu cầu. 
 
3.231.  
Quan sát thực địa 
hoạt động quan sát khu vực ô nhiễm vật nổ được báo cáo trong cuộc phỏng vấn cộng đồng. 
 
Ghi chú: Việc quan sát phải được thực hiện từ một khu vực an toàn và phù hợp với các quy định liên 
quan. 
 
3.232.  
giáo dục cộng đồng 
(2009) 
quá trình nhằm nâng cao nhận thức chung về mối nguy hiểm từ mìn và các vật nổ còn sót lại 
sau chiến tranh; thông qua thông tin công cộng, hệ thống giáo dục chính quy và không chính quy. 
 
Ghi chú: Giáo dục cộng đồng là một phương pháp triển khai trên diện rộng nhằm cung cấp thông tin về 
hiểm họa bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Hoạt động này có thể ở dạng giáo dục chính quy hoặc 
không chính quy và có thể sử dụng các kỹ thuật truyền thông đại chúng. Có thể có sự khác biệt trong việc tiếp 
cận giáo dục giữa nhóm đối tượng nam giới, nữ giới, trẻ em trai và trẻ em gái; có khả năng ảnh hưởng đến 
việc truyền tải thông điệp về GDPTTNBM tại cộng đồng, vì vậy có thể sẽ cần áp dụng các cách thức, thông 
điệp và tài liệu giáo dục khác nhau cho từng nhóm đối tượng. 
 
Ghi chú: Trong một tình huống khẩn cấp, do hạn chế về thời gian và thiếu dữ liệu sẵn có, giáo dục 
cộng đồng là phương tiện thiết thực nhất để truyền đạt thông tin về cảnh báo an toàn. Trong các tình huống 
khác, hoạt động này có thể hỗ trợ liên lạc cộng đồng. 
 
3.233.  
Truyền thông đại chúng 
(2004) 
thông tin liên quan đến bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, được sử dụng để thông 
báo hoặc cập nhật cho nam giới, phụ nữ và trẻ em. Các thông tin này có thể tập trung vào một số 
vấn đề cụ thể, như tuân thủ luật cấm mìn sát thương hoặc để nâng cao sự ủng hộ của cộng đồng 
đối với chương trình hành động bom mìn. Các dự án như vậy thường bao gồm các thông điệp về 
phòng tránh tai nạn bom mìn, nhưng cũng có thể được sử dụng để phản ánh chính sách quốc gia 
về hành động bom mìn. 
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3.234.  
chất lượng 
mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp các đặc tính vốn có. [ISO 9000: 2000] 
 

[Q] 
 

3.235.  
Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) 
(2005) 
một phần của QLCL, tập trung vào việc đảm bảo các yêu cầu về chất lượng sẽ được đáp ứng. 
[ISO 9000: 2000] 
 

Ghi chú: Mục đích của ĐBCL trong rà phá bom mìn nhân đạo là để khẳng định rằng các hoạt động 
quản lý và quy trình vận hành trong rà phá bom mìn là phù hợp, đang được áp dụng và sẽ đạt được các yêu 
cầu đã đề ra một cách an toàn, hiệu quả và năng suất. ĐBCL nội bộ sẽ được chính các tổ chức rà phá bom 
mìn tự thực hiện, nhưng việc giám sát từ bên ngoài do một cơ quan giám sát cũng nên được tiến hành. 
 

3.236.  
Kiểm soát chất lượng (KSCL) 
một phần của QLCL, tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. [ISO 9000: 2000] 
 
Ghi chú: KSCL liên quan đến việc kiểm tra một sản phẩm đã hoàn thành. Trong bối cảnh rà phá bom 
mìn nhân đạo, “sản phẩm” là đất đã được rà phá an toàn. 
 

3.237.  
Quản lý chất lượng (QLCL) 
Các hoạt động có điều phối nhằm chỉ đạo và kiểm soát về chất lượng của một tổ chức. 
[ISO 9000: 2000] 
 

[R] 
 
3.238.  
lấy mẫu ngẫu nhiên 
Quy trình lựa chọn mẫu đảm bảo xác suất được chọn cho tất cả các mẫu là như nhau. Được sử 
dụng như một phương pháp khách quan hoặc công bằng trong việc lựa chọn các khu vực phục vụ 
mục đích kiểm tra. 
 

3.239.  
dữ liệu raster 
việc sử dụng một mạng các ô lưới tưởng tượng để thể hiện cảnh quan. Các điểm đặc tính/điểm 
ảnh được lưu trữ dưới dạng các cột/hàng riêng lẻ trong lưới; các đường được xác định bởi một tập 
hợp các ô được kết nối; và mỗi khu vực được xác định bằng cách gộp tất cả các ô lưới tạo thành 
một đặc tính. 
 

3.240.  
RDX (1, 3, 5-triazacyclohexane) 
(2005) 
RDX là một chất nổ quân sự được sử dụng rộng rãi dưới dạng thuốc nổ trong nhiều loại vũ khí 
đạn dược. RDX tương đối không nhạy; có độ ổn định hóa học cao, mặc dù thấp hơn độ ổn định 
của TNT. RDX không bao giờ sử dụng ở dạng tinh khiết và khô vì nguy cơ nổ cao. Nó được sử 
dụng như một thành phần trong hỗn hợp nổ, đặc biệt là chất nổ dẻo. 
 

3.241.  
Sai sót có thể dự đoán 
(2004) 
Việc sử dụng một sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ một cách không thích hợp hoặc không đúng 
theo ý đồ của nhà sản xuất, nhưng có thể là kết quả của một hành vi dễ dự đoán của con người. 
[ISO Guide 51: 1999 (E)] 
 
3.242.  
Mẫu thử 
(2004) 
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Một mảnh kim loại, được đặt dưới các vật phẩm thử nghiệm để máy dò kim loại có thể phát hiện. 
 
3.243.  
Diện tích đất loại trừ khả năng ô nhiễm (m2) 
(2013) 
Một diện tích đất xác định được kết luận không chứa bằng chứng về ô nhiễm vật nổ sau khi tiến 
hành khảo sát kỹ thuật trên một khu vực nghi ngờ ô nhiễm (SHA)/khu vực khẳng định ô nhiễm 
(CHA). 
 
3.244.  
điểm tham chiếu 
Điểm mốc tham chiếu 
một điểm được lựa chọn làm mốc cố định nằm bên ngoài các khu vực nguy hiểm . Điểm tham 
chiếu cần có đặc điểm dễ nhận biết (như ngã tư, hoặc cầu) và có thể sử dụng để hỗ trợ việc xác 
định một hoặc nhiều điểm mốc/mốc dẫn xuất. 
 
Ghi chú: Cộng đồng quốc tế thường gọi những điểm này là Điểm trắc địa khi chúng đề cập 
đến một vị trí đã được khảo sát trước đó như một điểm đánh dấu (trig poin). 
 
3.245.  
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ  
trái ngược với một bảng dữ liệu duy nhất có nhiều trường thông tin để nhập dữ liệu của một bản 
ghi, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng mã nhận dạng để liên kết nhiều bảng dữ liệu. Các 
mã được sử dụng nhằm thiết lập mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
quan hệ rất hiệu quả trong việc quản lý lượng lớn dữ liệu và cho phép truy vấn chi tiết nhằm xác 
định mối quan hệ giữa các dữ liệu được đã được tổng hợp từ các bản ghi khác nhau. 
 
3.246.  
Sự tương quan 
(2009) 
trong bối cảnh đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này chỉ .... mức độ phù hợp về mục tiêu 
của các dự án, chương trình hoặc chính sách với các yêu cầu của đối tượng hưởng lợi, nhu cầu 
của quốc gia, các ưu tiên toàn cầu và chính sách của nhà tài trợ. 
 
3.247.  
độ tin cậy 
khả năng của một trang thiết bị, bộ phận hoặc bộ phận phụ thực hiện một chức năng được yêu 
cầu trong các điều kiện đã nêu trong một khoảng thời gian xác định. 
 
3.248.  
thông tin (hành động bom mìn) đáng tin cậy  
(2009) 
thông tin được CQHĐMQG chấp nhận để triển khai việc thực hiện rà phá bom mìn. 
 
3.249.  
Thao tác từ xa 
(2019) 
Nhân viên xử lý vật nổ có thể thực hiện các thao tác  mà không cần rời khỏi vị trí điều khiển  và 
không tiếp cận với vật nổ nghi ngờ. 
 
 
3.250.  
Quy trình xử lý an toàn  
(2019) 
 
việc áp dụng các phương pháp và công cụ để làm gián đoạn chức năng hoặc tách biệt các bộ phận 
của vật nổ nhằm ngăn chặn việc phát nổ. 
 
Ghi chú: Thuật ngữ vô hiệu hóa đôi khi được sử dụng thay thế trong cùng bối cảnh. 
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Ghi chú: Vật nổ được cho là đã bị “vô hiệu hóa” khi đã được xử lý từ bên ngoài và không có khả năng 
bắn/phát nổ khi chạm phải mục tiêu, mặc dù có thể vẫn còn nguy hiểm khi xử lý. 
 
3.251.  
Ô nhiễm còn lại 
(2016) 
đề cập đến tình trạng ô nhiễm có thể dẫn đến rủi ro còn lại.  
 
3.252.  
Rủi ro còn lại 
là rủi ro còn lại sau khi đã áp dụng tất cả các nỗ lực hợp lý nhằm tìm kiếm, xác định, tháo gỡ/phá 
hủy tất cả các mối nguy hiểm từ vật nổ thông qua điều tra phi kỹ thuật, khảo sát kỹ thuật và/hoặc rà 
phá. 
 
3.253.  
Rủi ro 
Sự kết hợp giữa khả năng xuất hiện tổn hại và mức độ nguy hại của nó.[ISO Guide 51: 1999 (E)] 
 
3.254.  
phân tích rủi ro 
sử dụng có hệ thống các thông tin có sẵn để xác định mối nguy hiểm và để ước tính về rủi ro. 
[ISO Guide 51: 1999 (E)] 
 
3.255.  
Thẩm định rủi ro 
quá trình tổng thể bao gồm phân tích rủi rovà đánh giá rủi ro. [ISO Guide 51: 1999 (E)] 
 
3.256.  
đánh giá rủi ro 
quá trình dựa trên phân tích rủi ro để xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được (thấp). 
[ISO Guide 51: 1999 (E)] 
 
3.257.  
Giảm thiểu rủi ro/nguy cơ 
các hành động được thực hiện để giảm bớt xác suất, hậu quả tiêu cực hoặc cả hai, liên quan đến 
một nguy cơ cụ thể. 
 
[S] 
 
3.258.  
an toàn 
(2009) 
Không có rủi ro. Thông thường thuật ngữ rủi ro có thể chấp nhận được (thấp) là phù hợp và chính 
xác hơn. 
 
Ghi chú: trong ngữ cảnh của đạn dược, thuật ngữ an toàn liên quan đến vị trí an toàn của 
ngòi nổ. 
 
3.259.  
thời gian chờ đợi an toàn 
(2019) 
thời gian chờ đợi mà người vận hành cần áp dụng trước khi tiếp cận trực tiếp, bao gồm các cách 
tiếp cận sau khi đã tiến hành thao tác từ xa hoặc từ một khoảng cách gần. 
 
Ghi chú: Thuật ngữ “thời gian chờ” đôi khi được sử dụng thay thế trong cùng bối cảnh. 
 
3.260.  
sự an toàn 
việc giảm thiểu rủi ro đến mức chấp nhận được. [ISO Guide 51: 1999 (E)] 
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3.261.  
mẫu 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến ..một khoảnh đất có diện 
tích bằng 1 hoặc nhiều hơn 1m2 được lựa chọn ngẫu nhiên để làm mẫu. 
 
3.262.  
cỡ mẫu 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến .. số lượng các khoảnh 
đất mẫu có diện tích 1m2  
 
3.263.  
Lấy mẫu 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến .. một quy trình xác định 
theo đó một phần hoặc nhiều phần của một khu vực đất đã được rà phá được chọn để  tiến hành 
kiểm tra đại diện cho toàn bộ khu vực. 
 
3.264.  
kế hoạch lấy mẫu 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến .. một kế hoạch cụ thể 
về số lượng các mẫu đơn vi đất với kích thước 1.0m2 từ mỗi lô để được kiểm tra (kích thước mẫu 
hoặc kích thước của loạt mẫu) và các tiêu chí liên quan để xác định khả năng chấp nhận chất 
lượng của lô đất (số lượng đạt và số lượng không đạt ). 
 
3.265.  
mùi hương 
một mùi đặc biệt. 
 
3.266.  
mảnh văng thứ cấp 
trong một vụ nổ, mảnh văng vốn không phải là một phần của vật nổ. 
 
3.267.  
cơ cấu tự hủy 
(2009) 
một cơ cơ cấu hoạt động tự động được lắp ghép cùng với cơ cấu  kích hoạt chính của đạn dược 
để đảm bảo khả năng tự hủy của đạn dược. [CCM] 
 
3.268.  
Tự vô hiệu hóa 
Hoạt động của một thiết bị được tích hợp bên trong quả mìn nhằm vô hiệu hóa hoạt động của quả 
mìn đó, tuy nhiên không hẳn là đủ an toàn để xử lý vật nổ. Đối với mìn trên mặt đất, quá trình này 
có thể đảo ngược lại. [AAP-6] 
 
3.269.  
hành động ở cự ly gần 
(2019) 
các hành động yêu cầu cán bộ xử lý vật nổ rời khỏi điểm kiểm soát hủy nổ và tiếp cận vùng lân cận 
vật nổ nhằm đặt công cụ hủy nổ, công cụ này sẽ được kích hoạt từ xa sau khi cán bộ xử lý vật nổ 
đã quay về điểm kiểm soát hủy nổ. 
 
3.270.  
dữ liệu phân tách theo giới tính và độ tuổi 
(2009) 
Việc thu thập dữ liệu có các thông tin chi tiết về giới tính và độ tuổi của các đối tượng bị ảnh hưởng 
là nam hay nữ, trai hay gái - và ai trong số họ có nguy cơ cao nhất, do đó tránh được việc cung cấp 
dịch vụ không phù hợp với đối tượng mục tiêu. Dữ liệu về dân số bị ảnh hưởng phải luôn được 
chia nhỏ theo độ tuổi và giới tính cũng như chia theo các yếu tố liên quan khác như dân tộc hoặc 
tôn giáo. 
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3.271.  
khu vực xác định 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến ... một khu vực đã ký 
hợp đồng hoặc thống nhất về hoạt động rà phá bom mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh 
theo quy định của CQHĐBMQG hoặc một cơ quan đại diện khác . 
 
3.272.  
độ sâu quy định 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến ...độ sâu của một khu 
vực cụ thể đã được ký hợp đồng hoặc thống nhất để thực hiện rà phá bom mìn và vật nổ nguy 
hiểm theo quy định của CQHĐBMQG hoặc một cơ quan đại diện khác. 
 
3.273.  
Giới hạn chất lượng cụ thể 
trong ngữ cảnh của rà phá bom mìn nhân đạo, thuật ngữ này đề cập đến ... một chỉ số về chất 
lượng yêu cầu đối với hoạt động rà phá.  
 
Ghi chú: Trong công tác lấy mẫu, giới hạn chất lượng cụ thể là một ranh giới xác định giữa 
mức trung bình có thể chấp nhận được và mức không thể chấp nhận.Chỉ số này cần nằm trong khả 
năng của đơn vị thực hiện (tổ chức rà phá bom mìn) và được chấp nhận bởi khách hang 
(CQHĐBMQG hoặc cơ quan ký kết hợp đồng). 
 
Ghi chú: Trong bối cảnh rà phá bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, giới hạn 
chất lượng cụ thể chỉ ra mức độ ô nhiễm trung bình (xét số lượng các đối tượng không phù hợp 
trên một mét vuông) trong một quá trình dài và ổn định. 
 
3.274.  
nhà tài trợ 
nhà tài trợ cho một thử nghiệm thiết bị là cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thực hiện thử nghiệm. 
 
Ghi chú: Nhà tài trợ có thể là một tổ chức quốc tế, TTHĐBMQG, nhà tài trợ hoặc là tổ chức 
rà phá bom mìn. 
 
3.275.  
Tiêu chuẩn 
Là tài liệu thỏa thuận ghi rõ thông số kỹ thuật hoặc các tiêu chí chính xác khác được sử dụng một 
cách nhất quán dưới dạng quy tắc, hướng dẫn hoặc định nghĩa về đặc điểm nhằm đảm bảo rằng 
vật liệu, sản phẩm, quy trình và dịch vụ phù hợp với mục đích của chúng. 
 
Ghi chú: Tiêu chuẩn hành động bom mìn nhằm mục đích cải thiện tính an toàn và hiệu quả 
trong hành động bom mìn bằng cách khuyến khích áp dụng các quy trình và thực tiễn phù hợp ở cả 
cấp trụ sở và cấp hiện trường. Để có hiệu lực, các tiêu chuẩn cần phải xác định được, đo lường 
được, có thể đạt được và kiểm chứng được. 
 
3.276.  
Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) 
Các hướng dẫn xác định phương pháp nên hoặc đang được thiết lập để thực hiện một nhiệm vụ 
hoặc hoạt động. 
 
Ghi chú: Mục đích của SOP là nhằm tăng cường mức độ nhận biết và khả năng đo lường về 
tính kỷ luật, tính đồng nhất, tính nhất quán và tính phổ biến trong một tổ chức, với mục đích nâng 
cao hiệu quả và an toàn hoạt động. Quy trình hoạt động tiêu chuẩn nên phản ánh các yêu cầu và 
bối cảnh địa phương. 
 
3.277.  
Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) 
Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) 
 
3.278.  
Tài liệu nhu cầu hoạt động  
(2004) 
tài liệu mô tả nhu cầu hoạt động của người sử dụng. 
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Ghi chú: Tài liệu nhu cầu hoạt động nên được chuẩn bị bởi người dùng đã xác định được nhu cầu cụ 
thể của họ hoặc bởi nhà tài trợ thay mặt người dùng. 
 
3.279.  
Tài liệu mô tả yêu cầu  
tài liệu cung cấp một tuyên bố chi tiết về các đặc tính và hiệu suất dự kiến của thiết bị, dựa trên giải 
pháp ưu tiên. 
 
3.280.  
Tài liệu mô tả nhiệm vụ  đầu ra  
tài liệu nêu rõ nhu cầu của người sử dụng một cách tổng thể, đưa ra các nhiệm vụ của trang thiết 
bị và các đặc điểm chính, chú  trọng vào kết quả đầu ra hơn là các phương tiện để đạt được nó, 
nhằm cân nhắc đầy đủ các giải pháp thay thế. 
 
3.281.  
Kho dự trữ 
trong ngữ cảnh của hành động bom mìn, thuật ngữ này chỉ kho chứa một lượng lớn vật nổ. 
 
3.282.  
phá hủy kho dự trữ 
(2009) 
Quy trình phá hủy nhằm giảm số lượng kho dự trữ vật nổ. 
 
3.283.  
Bom/đạn con 
Là một loại vũ khí/đạn dược, để thực hiện nhiệm vụ, tách ra từ một vũ khí mẹ/bom đạn  
chứa. [AAP-6] 
mìn hoặc đạn con là một phần của Bom chùm (CBU), đạn pháo chùm hoặc được nạp trong tên 
lửa. 
 
3.284.  
Công cụ đánh dấu khảo sát 
(2004) 
một dụng cụ đánh dấu có độ bền và ổn định được sử dụng để hỗ trợ công tác đánh dấu và rà phá 
trong hoạt động rà phá bom mìn. 
 
3.285.  
Nạn nhân bị thương tật 
(2012) 
một người nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em bị thương tổn trong tai nạn do mìn, vật nổ còn sót lại 
sau chiến tranh hoặc bom chùm. 
 
3.286.  
hỗ trợ nạn nhân bị thương tật 
xem hỗ trợ nạn nhân 
 
3.287.  
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm (SHA) 
(2013) 
một khu vực nghi ngờ ô nhiễm do vật nổ trên cơ sở bằng chứng gián tiếp về sự hiện diện của 
mìn/vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. 
 
3.288.  
Tính bền vững 
(2009) 
trong ngữ cảnh của đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này chỉ ....lợi ích từ một can thiệp 
hành động bom mìn được tiếp tục duy trì sau khi đã hoàn thành hỗ trợ chính.  
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3.289.  
công tắc 
(2019) 
một thiết bị dùng đóng , ngắt  hoặc thay đổi kết nối [UNMAS IED Lexicon] 
 
Lưu ý: một công tắc đơn có thể có nhiều chức năng, vd: kích hoạt và bắn 
 
3.290.  
điều tra một cách hệ thống 
(2013) 
Việc áp dụng quy trình khảo sát kỹ thuật một cách hệ thống đối với một khu vực nghi ngờ ô 
nhiễm/khu vực khẳng định ô nhiễm (SHA/CHA). Thường được sử dụng khi các vùng trong một 
khu vực SHA/CHA có khả năng chứa bom mìn vật nổ là như nhau. 
 

[T] 
 

3.291.  
Điều tra có chủ đích/Khảo sát định hướng 
(2013) 
Việc khảo sát riêng biệt trong quá trình khảo sát kỹ thuật ở một số khu vực trong một vùng 
SHA/CHA có nhiều khả năng có mìn/vật nổ. 
 

3.292.  
Mã nhiệm vụ (ID) 
một con số duy nhất được sử dụng để chỉ định một khu vực nguy hiểm. Mã nhiệm vụ sẽ do 
CQHĐBMQG phân bổ. 
 

3.293.  
khảo sát kỹ thuật 
(2013) 
đề cập đến hoạt động thu thập và phân tích dữ liệu bằng các trang thiết bị kỹ thuật để xác định về 
sự hiện diện, loại, phân bổ và môi trường xung quanh của vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, qua 
đó  xác định rõ hơn vị trí ô nhiễm/không ô nhiễm vật nổ, nhằm xác định các ưu tiên giải phóng đất 
đai, và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng được cung cấp. 
 
3.294.  
thử nghiệm 
nhằm khẳng định một hoặc nhiều đặc tính theo một quy trình. [ISO 9000: 2000] 
 
3.295.  
Thử nghiệm và Đánh giá  
các hoạt động liên quan đến việc kiểm tra phần cứng và phần mềm. 
 
Ghi chú: Các hoạt động bao gồm việc xây dựng và sử dụng các quy trình và tiêu chuẩn,kết 
xuất và xử lý dữ liệu, thẩm định và đánh giá các  kết quả thử nghiệm, các dữ liệu theo các tiêu chí 
được quy định trong tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật. 
 
3.296.  
Diện tích/ khu vực kiểm tra 
(2005) 
Một loạt các ô hoặc làn tại một địa điểm được chuẩn bị nhằm mục đích kiểm tra và công nhận hoạt 
động của chó dò mìn. 
 
3.297.  
chống trộm 
(2004) 
Công trình được thiết kế nhằm ngăn chặn và/hoặc trì hoãn sự xâm nhập bất hợp pháp vào các cơ 
sở được lưu trữ chất nổ. 
 
hẹn giờ 
(2018) 
Một loại công tắc hoạt động sau một khoảng thời gian. 
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3.298.  
TNT (2, 4, 6 Trinitrotoluene) 
một trong những chất nổ mạnh được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội. TNT rất ổn định, không 
hút ẩm và tương đối ổn định với lực tác động, ma sát, va chạm và năng lượng tĩnh điện. TNT là loại 
chất nổ phổ biến nhất được sử dụng trong mìn và đạn dược. 
 
3.299.  
rủi ro chấp nhận được 
rủi ro được chấp nhận trong một bối cảnh nhất định dựa trên các giá trị hiện tại của xã hội. [ISO 
Guide 51: 1999 (E)] 
 
3.300.  
thử nghiệm 
một loạt các kiểm tra được tổ chức một cách có hệ thống, trong đó các kết quả riêng lẻ gộp thành 
đánh giá tổng thể của một thành phần, một trang thiết bị hoặc một hệ thống. 
 
3.301.  
Phép tam giác đạc/Kiểm tra chéo 
(2009) 
trong ngữ cảnh của đánh giá hành động bom mìn thuật ngữ này đề cập đến ... việc sử dụng 
nhiều lý thuyết, nguồn, loại thông tin hoặc loại phân tích để xác minh và chứng minh một đánh giá. 
Các nguồn thông tin có thể không nhất thiết là con người mà có thể bao gồm các tài liệu, bản đồ, 
hình ảnh, hình ảnh vệ tinh, v.v. 
 
3.302.  
Điểm góc/điểm chuyển hướng 
(2004) 
một điểm cố định trên mặt đất đánh dấu việc thay đổi hướng của diện tích một khu vực nguy 
hiểm. Điểm góc sẽ được đánh dấu và ghi lại một cách rõ ràng. Nên sử dụng các mảnh kim loại 
chôn dưới đất để đánh dấu tất cả các điểm góc nhằm phục vụ mục đích tham chiếu sau này. 
 
[U] 
 
3.303.  
Bom con chưa nổ 
(2009) 
một quả bom bi/bom con đã được phát tán, giải phóng hoặc tách ra khỏi bom mẹ nhưng lại không 
phát nổ như dự định. [CCM] 
 
3.304.  
Vật nổ chưa nổ (UXO) 
vật nổ đã được kích hoạt, lắp đầu nổ, lên chốt hoặc được chuẩn bị để sử dụng bằng một cách thức 
nào đó hoặc đã sử dụng. Nó có thể đã được bắn ra, thả xuống, phóng hoặc đẩy đi nhưng vẫn chưa 
phát nổ do sự cố kỹ thuật hoặc thiết kế hay bất kỳ lý do nào khác. 
 
3.305.  
Bom đạn con chưa nổ 
(2009) 
một quả bom bi/bom con đã được phát tán, giải phóng hoặc tách ra khỏi bom đạn chùm nhưng lại 
không phát nổ như dự định. [CCM] 
 
3.306.  
đơn giá 
(2004) 
Mức giá đã được thống nhất và chấp nhận áp dụng cho các hoạt động và số lượng có gán giá 
được nêu trong một hợp đồng. 
 
3.307. . 
Cơ quan Hành động bom mìn Liên Hợp Quốc (UNMAS) 
(2004) 
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Là đầu mối trong hệ thống LHQ cho tất cả các hoạt động liên quan đến hành động bom mìn. 
 
Ghi chú: UNMAS là một văn phòng nằm trong Ban Thư ký của LHQ chịu trách nhiệm trước cộng đồng 
quốc tế về việc xây dựng và duy trì Tiêu chuẩn Hành động bom mìn quốc tế (IMAS). 
 
Ghi chú: UNICEF là cơ quan đầu mối cho hoạt động GDPTTNBM, trong phạm vi các hướng dẫn điều 
phối chung của UNMAS. 
 
3.308.  
người dùng/người sử dụng  
(2009) 
một người nam giới hoặc một người phụ nữ hoặc một tổ chức sẽ sử dụng thiết bị. 
 
Ghi chú: Trong lĩnh vực hành động bom mìn, người dùng cũng có thể được định nghĩa là 
"một cơ quan tổng hợp có thông tin và thẩm quyền về nhu cầu của người dùng thương mại và các 
tổ chức phi chính phủ, ở thời điểm hiện tại và trong tương lai". 
 
[V] 
 
3.309.  
Thẩm định 
hành động phê chuẩn diễn ra sau một quá trình xác minh. 
 
3.310.  
dữ liệu vectơ 
việc sử dụng tọa độ X, Y để xác định ba đặc  tính cơ bản của một vị trí địa lý là ; điểm, đường và 
khu vực . 
 
Ghi chú: Các điểm (thị trấn, vị trí sự cố, v.v.) được biểu thị bằng một cặp tọa độ X, Y duy nhất. 
Các đường (đường bộ, sông, v.v.) được biểu thị bằng một loạt các điểm tọa độ X, Y được kết nối 
theo thứ tự. Các khu vực hoặc đa giác (hồ, ranh giới, v.v.) được thể hiện bằng một tập hợp tọa độ 
X, Y khép kín và thể hiện ranh giới bao quanh. 
 
3.311.  
xác minh 
xác nhận thông qua việc cung cấp các bằng chứng khách quan về việc các yêu cầu cụ thể đã được 
đáp ứng. [ISO 9000: 2000] 
 
3.312.  
nạn nhân 
(2012) 
Là một cá nhân hoặc tập thể chịu tổn hại về thể chất, tinh thần và tâm lý, tổn thất kinh tế hoặc suy 
giảm đáng kể các quyền cơ bản của họ thông qua các hành vi hoặc sai sót liên quan đến việc sử 
dụng mìn hoặc vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nạn nhân bao gồm các cá nhân bị ảnh hưởng 
trực tiếp, gia đình của họ và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bom mìn và vật nổ còn sót lại sau 
chiến tranh. 
 
Ghi chú: trong ngữ cảnh của hỗ trợ nạn nhân, thuật ngữ có thể bao gồm .... người phụ thuộc 
hoặc những người ở gần môi trường gây thương vong của vật nổ, do đó có nghĩa rộng hơnngười 
sống sót 
 
3.313.  
hỗ trợ nạn nhân 
xem hỗ trợ nạn nhân bị thương tật 
(2004) 
đề cập đến tất cả các hình thức viện trợ, cứu trợ, an ủi và hỗ trợ cho các nạn nhân (bao gồm cả 
những nạn nhân sống sót) với mục đích làm giảm thiểu trước mắt và lâu dài ảnh hưởng về y tế và 
tâm lý do chấn thương gây ra. 
 
3.314.  
Công tắc kích hoạt khi có nạn nhân 
(2018) 
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Một loại công tắc được thiết kế nhằm kích hoạt một thiết bị nổ khi có sự hiện diện, đến gần, tiếp xúc 
hoặc hoạt động của con người nhằm gây thương tích hoặc thương vong một hoặc nhiều người. 
 
3.315.  
khách thăm quan 
(2004) 
Trong bối cảnh IMAS, là một người không phải là thành viên của tổ chức rà phá bom mìn, cũng 
không phải là một cán bộ rà phá bom mìn được công nhận bởi CQHĐBMQG. 
 
Ghi chú: Trong trường hợp CQHĐBMQG không có hệ thống công nhận, tổ chức rà phá bom 
mìn nên xác định tình trạng của người không phải là nhân viên. 
 
[W] 
 
3.316.  
Phốt pho trắng (WP) 
(2004) 
một chất hóa học tạo khói màu trắng, cháy khi tiếp xúc với không khí, (có tác động đặc biệt nghiêm 
trọng với con người khi tiếp xúc trực tiếp). 
 
3.317.  
nơi làm việc 
mọi nơi mà người lao động cần đến hoặc cần có mặt hoặc cần đến để làm việc, và nơi đó thuộc 
quyền kiểm soát gián tiếp hoặc trực tiếp của người sử dụng lao động. [ILO R164] 
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Hồ sơ ghi chép Sửa đổi 

Quản lý sửa đổi đối với IMAS 

Bộ tiêu chuẩn IMAS được xem xét sửa đổi trên cơ sở ba năm một lần. Tuy nhiên, điều này 
không loại trừ các sửa đổi được thực hiện trong khoảng thời gian ba năm này vì lý do an 
toàn và hiệu quả hoạt động hoặc cho mục đích biên tập. 

Các sửa đổi đối với tiêu chuẩn này đều sẽ được đánh số, ngày và chi tiết chung của sửa đổi 
được hiển thị trong bảng dưới đây. đánh số. Thời gian và các chi tiết chung của các sửa đổi 
được thể hiện trong bảng dưới đây. Sửa đổi cũng sẽ được nêu ở trang bìa của tiêu chuẩn IMAS 
với dòng ghi chú thêm vào dưới phần ghi thời gian xuất bản cụm từ “bao gồm sửa đổi số 1” vv. 

Sau mỗi lần rà soát chính thức tiêu chuẩn IMAS, các phiên bản mới có thể được ban hành. Sửa 
đổi tính đến ngày của phiên bản mới sẽ được đưa vào phiên bản mới và không xuất hiện 
trên bảng hồ sơ sửa đổi. Các ghi chép sửa đổi sẽ bắt đầu lại  cho tới lần rà soát chính thức tiếp 
theo được thực hiện.  

IMAS được sửa đổi gần đây nhất là các phiên bản được đăng tải trên trang web IMAS tại 
www.mineactionstandards.org.. 

Số Ngày Chi tiết sửa đổi 

1 1/12/2004 1. Thay đổi định dạng 
2. Thay đổi nhỏ trong định dạng văn bản 
3. Thay đổi lớn: 
a) Thuật ngữ mới: vật nổ bị vứt bỏ lại (AXO); thỏa thuận; thiết bị lấy mẫu không khí; 

kiểm toán; bom bi (BLU); vùng đệm; Thỏa thuận hội thảo CEN (CWA); hợp đồng; 
nhà thầu; hợp đồng vốn cộng lời; nhân viên rà phá bom mìn; công trường rà phá 
bom mìn; tổ chức thực hiện phá hủy; độ dẻo; giáo dục; sự phát tán; dịch bệnh; hộp 
lọc; bình lọc; thùng lọc, hợp đồng giá cố định; ông tube và ống pipe linh hoạt; bất 
khả kháng; chuẩn bị mặt bằng; xử lý mặt bằng; sự kiện gây tổn hại; tình huống 
nguy hiểm; xác minh lịch sử; IATA; i/m; i/v; không gây ảnh hưởng; thanh tra; điều 
tra tác động bom mìn (LIS); văn bản thỏa thuận; ứng dụng cơ khí; Trung tâm điều 
phối Hành động Bom mìn (MACC); tổ chức hành động bom mìn; nhận thức về bom 
mìn; sạch mìn; nguy cơ bom mìn; giảm thiểu nguy cơ bom mìn; an toàn bom mìn; 
cấp độ đe dọa của mìn (MTL); tổ chức giáo dục nguy cơ bom mìn (MRE); đối tác 
giáo dục nguy cơ bom mìn; chính quyền địa phương; bộ lọc tích cực, tiêu cực và 
trống; thanh tra sau rà phá; bảo trì dự phòng; chủ thầu; chương trình; dự án; quản 
lý dự án; đề xuất, phổ biến thông tin công cộng; cách ly; lỗi sai khi sử dụng có thể 
dự đoán; mẫu thử; thông tin (HĐBM) tin cậy; s/c; thép; chất mục tiêu; đấu thầu; quy 
trình đấu thầu; địa điểm kiểm tra; chống trộm; độ bền; đơn giá; rà phá thôn bản; 
khách tham quan; khả năng chống chịu với thời tiết; phốt pho trắng (WP). (72 thuật 
ngữ). 

b) Thuật ngữ bị xóa đi: ý kiến chuyên gia; rà phá có hỗ trợ bằng máy móc cơ giới; 
thông tin công cộng. 

c) Thuật ngữ được thay đổi: công nhận; diện tích đất được giảm trừ; điểm mốc; ô; 
khu vực thông tin; khu vực thiêu hủy; khu vực được loại bỏ (chỉ đưa vào ghi chú); 
khu vực đã rà phá (chỉ đưa vào ghi chú); liên lạc cộng đồng (và ghi chú); khu vực 
hoặc điểm kiểm soát; lỗi tuân thủ nghiêm trọng; phi quân sự hóa (chỉ đưa vào ghi 
chú); nhân viên rà phá bom mìn; đơn vị rà phá bom mìn; khu vực hủy nổ; phá hủy; 
phát hiện; bãi thải; huấn luyện; Đánh giá hành động bom mìn tổng quan (GMAA) 
(và ghi chú); sức khỏe; thanh tra; IMSMA (chỉ đưa vào ghi chú); sự cố (chuyển 
thành tham chiếu); trạng thái không hoạt động; điểm trung gian/điểm mốc xuất dẫn; 
giấy phép; tiêu hủy kho đạn dược; kho đạn dược; hành động bom mìn; Giáo dục 
Nguy cơ Bom mìn (MRE); giám sát; vật liệu không phát lửa; phát triển sơ bộ (PD) 
(chỉ đưa vào ghi chú) (sửa đổi từ “phải” thành “nên”); đảm bảo chất lượng (QA); 
Tài liệu nhu cầu hoạt động (SON); công cụ đánh dấu khảo sát; nạn nhân bị thương 
tật (mìn/vật nổ còn sót lại sau chiến tranh); khảo sát kỹ thuật; nguy cơ; điểm 
chuyển hướng; Cơ quan hành động bom mìn Liên Hợp Quốc (UNMAS) (chỉ đưa 
vào ghi chú); khu vực có thể sử dụng (chỉ đưa vào ghi chú); nạn nhân; hỗ trợ nạn 
nhân.  

2 23/7/2005 1. Điều 1, đưa vào Phạm vi. 
2. Điều 2, bổ sung khoản n). 
3. Thuật ngữ mới: Rà phá khu vực chiến sự (BAC); Bình thường hóa Châu Âu (EN); 
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Số Ngày Chi tiết sửa đổi 

vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (ERW). (3 thuật ngữ). 
4. Thuật ngữ bị xóa đi: thiết bị lấy mẫu không khí; vùng đệm, độ dẻo, sự phát tán, 

bệnhicịch, hộp lọc, bình lọc; thùng lọc, ống tube và ống pipe linh hoạt; xác minh lịch 
sử; i/m; i/v; I.A.T.A; an toàn bom mìn; cấp độ đe dọa của mìn; đơn vị tổ chức; bộ 
lọc tích cực, tiêu cực và trống; bảo trì dự phòng; cách ly; s/c; chất mục tiêu; độ dẻo 
dai; khả năng chống chọi với thời tiết; mùi hương không mong muốn; khu vực có 
thể sử dụng. (25 thuật ngữ). 

5. Thuật ngữ được sửa đổi: vật nổ bị vứt bỏ lại (AXO); nghiệm thu; ô; khu vực thiêu 
hủy; nhà thầu; DNT (dinitrotolulene); đạn huấn luyện; xử lý vật nổ (EOD); bàn giao; 
giáo dục nguy cơ bom mìn (MRE); đảm bảo chất lượng (QA); RDX (1,3,5-
triazacylohexane); địa điểm kiểm tra. 

3 1/8/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/12/2007 

1. Điều chỉnh/bổ sung vào đoạn 1,2 trong Lời tựa. 
2. Thuật ngữ mới: môi trường; khía cạnh môi trường; tác động môi trường; hệ thống 

quản lý môi trường (EMS); chính sách môi trường; lồng ghép giới; khu vực nghi 
ngờ nguy hiểm (SHA). (7 thuật ngữ). 

3. Thuật ngữ được sửa đổi: xử lý mặt đất; khu vực nguy hiểm phân mảnh; ứng dụng 
cơ khí; mối đe dọa về mìn; và mối đe dọa. (5 thuật ngữ). 

4. Thuật ngữ được điều chỉnh: kiểm toán; và một định nghĩa bổ sung cho “đánh giá”. 
5. Bao gồm thuật ngữ “vật nổ còn sót lại sau chiến tranh”. 
6. Bỏ toàn bộ thuật ngữ “mối đe dọa” trong danh mục thuật ngữ. 
7. Điều chỉnh định nghĩa về CWA và IMSMA. 
8. Định nghĩa mới: Khu vực chiến sự, Công ước về bom đạn chùm, đánh giá tác động 

môi trường, máy móc trực tiếp, máy móc, hoạt động rà phá bom mìn bằng cơ khí, 
đơn vị rà phá bom mìn bằng cơ khí, công cụ cơ khí. 

9. Bổ sung ghi chú vào điều 1 “phạm vi” – điều chỉnh và thêm ngày tháng cho định 
nghĩa mới. 

4 30/6/2009 
 
 

 

 
1. Các định nghĩa mới và định nghĩa sửa đổi có thông số “năm 2009” trong ngoặc đơn 

ghi bên dưới định nghĩa đó. 
2. Các định nghĩa được bỏ đi: xa lánh, khu vực đất được giảm trừ, phát triển, kích nổ, 

giáo dục, hướng dẫn, khảo sát cấp độ 2, đề xuất, nghiên cứu thuần túy, khu vực 
được giảm trừ, nghiên cứu, phá hoại, thép, đấu thầu và quy trình đấu thầu. 

5 1/8/2012 1. Cập nhật định nghĩa vềIATG – Hướng dẫn kỹ thuật đạn dược quốc tế. 
2. Cập nhật định nghĩa về nạn nhân bị thương tật và nạn nhân. 
3. Các thuật ngữ bị xóa đi: nhà tài trợ, đơn vị rà phá bom mìn bằng cơ giới, các tiêu 

chuẩn (lặp đi lặp lại), hệ thống đánh dấu tạm thời. 
4. Điều chỉnh một số lỗi chính tả. 

6 8/5/2013 1. Rà soát tác động của đất mới giải phóng theo IMAS 
2. Các định nghĩa được sửa đổi: SHA, CHA, TS, NTS, Rà phá, LR, tất cả các nỗ lực 

hợp lý, điều tra mục tiêu, điều tra một cách hệ thống, khu vực được hủy bỏ, khu 
vực đã rà phá, kho đạn dược. 

3. Thuật ngữ mới: khu vực được giảm trừ và thiết bị nổ tự chế. 
4. Thuật ngữ bị xóa đi: DHA 
5. Sửa đổi số thứ tự của các đầu mục. 

7 11/8/2014 1. Các định nghĩa được sửa đổi: nguy cơ còn sót lại. 
2. Thuật ngữ mới: thiết bị nổ tự chế kích hoạt bằng lệnh, chống thiết bị nổ tự chế, 

thuốc nổ tự chế, xử lý thiết bị nổ tự chế, thiết bị nổ tự chế kích hoạt bằng thời gian, 
thiết bị nổ tự chế kiểm soát bằng radio (RCIED), thiết bị nổ tự chế có bảng áp suất,  
(PPIED), thuốc nổ đẩy, thiết bị nổ thự chế cho xe cộ (VBIED), thiết bị nổ tự chế do 
nạn nhân vận hành. 

8 27/7/2018 1. Cập nhật phạm vi 
2. Thuật ngữ được sửa đổi: mìn sát thương, thiết bị nổ tự chế, chống thiết bị nổ tự 

chế, rà phá, vật nổ. 
3. Thay thế cụm từ “mìn/vật nổ còn sót lại sau chiến tranh” thành “vật nổ” trong các 

định nghĩa sau: tất cả các nỗ lực hợp lý, khu vực bị hủy bỏ; liên lạc cộng đồng, khu 
vực khẳng định nguy hiểm, tác động, điều tra phi kỹ thuật, xác minh gần, giảm trừ, 
nguy cơ còn sót lại, mảnh vụn thứ cấp, khảo sát kỹ thuật. 

4. Thuật ngữ mới: mìn chống tăng/phương tiện, lệnh, thời gian, nạn nhân vận hành, ô 
nhiễm vật nổ còn sót lại. 

5. Định nghĩa được bỏ đi: thiết bị nổ tự chế kích hoạt bằng lệnh, thiết bị nổ tự chế kích 
hoạt bằng thời gian, thiết bị nổ tự chế kiểm soát bằng radio (RCIED), thiết bị nổ tự 
chế có bảng áp suất,  (PPIED), thuốc nổ đẩy, thiết bị nổ tự chế cho xe cộ (VBIED), 
thiết bị nổ tự chế do nạn nhân vận hành (VOIED). 

9 15/2/2019 1. Thuật ngữ mới: các nguyên tắc nhân đạo, công tắc, giai đoạn chờ an toàn, hành 
động từ xa, hành động bán từ xa, hành động tích cực. 

2. Thuật ngữ được sửa đổi: quy trình đảm bảo an toàn, hành động bom mìn. 
3. Định nghĩa được bỏ đi: bình thường hóa. 

 


