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Cảnh báo 
 

Tài liệu này được phân phối để cộng đồng hành động bom mìn sử dụng, xem xét và bình luận. Mặc dù có định 

dạng tương tự với Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế (IMAS), nhưng nó không phải là một phần của 
IMAS. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể không được coi là Tiêu chuẩn Hành động bom 

mìn quốc tế. 
 

Người nhận của tài liệu này được mời gửi, cùng với các góp ý, thông báo về bất kỳ quyền sáng chế liên quan 

nào mà họ biết và cung cấp tài liệu hỗ trợ. Góp ý sẽ được gửi đến mineaction@un.org với một bản sao cho 

imas@gichd.org  
 

Nội dung của tài liệu này đã được rút ra từ thông tin nguồn mở và đã được xác nhận về mặt kỹ thuật đến mức 

có thể. Người dùng nên biết về giới hạn này khi sử dụng thông tin có trong tài liệu. Xin lưu ý đây chỉ là một tài 

liệu tư vấn; không phải là một chỉ thị có thẩm quyền. 
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Lời tựa 
 
Thực tiễn quản lý và quy trình hoạt động trong công tác hành động bom mìn nhân đạo không ngừng vận 
động. Các cải tiến được tạo ra và các thay đổi được yêu cầu nhằm nâng cao tính an toàn và năng suất. 
Những thay đổi có thể đến từ việc giới thiệu công nghệ mới, ứng phó với mối đe dọa mới về bom mìn vật 
nổ, cũng như từ kinh nghiệm thực địa và những bài học thu được trong các chương trình và dự án hành 
động bom mìn khác. Những kinh nghiệm và bài học này cần được chia sẻ kịp thời. 
 
Ghi chú kỹ thuật trong công tác hành động bom mìn cung cấp một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm và bài 
học thông qua thu thập, đối chiếu và xuất bản thông tin kỹ thuật về các chủ đề quan trọng, mang tính thời 
sự, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến an toàn và năng suất. Ghi chú kỹ thuật bổ trợ thêm cho các 
vấn đề và nguyên tắc rộng hơn được đề cập trong Tiêu chuẩn Hành động bom mìn quốc tế (IMAS). 
 
Ghi chú kỹ thuật không phải tài liệu được tham mưu xây dựng chính thống trước khi xuất bản. Tài liệu này 
đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn và các thông tin công khai sẵn có. Theo thời gian, một số Ghi chú kỹ 
thuật có thể được “nâng cấp” để trở thành tiêu chuẩn IMAS hoàn chỉnh, trong khi những tài liệu khác có 
thể bị thu hồi nếu không còn phù hợp hoặc được thay thế bằng các thông tin cập nhật khác. 
 
Ghi chú kỹ thuật không phải là văn bản pháp lý cũng không phải là IMAS. Không có yêu cầu pháp lý nào 
đối với việc chấp nhận các nội dung được tư vấn trong Ghi chú kỹ thuật. Tài liệu này đơn thuần là tài liệu 
tư vấn và được thiết kế chỉ nhằm bổ sung kiến thức kỹ thuật hoặc cung cấp hướng dẫn bổ sung về việc 
áp dụng IMAS. 
 
Ghi chú kỹ thuật do Trung tâm quốc tế Geneva về Rà phá bom mìn nhân đạo (GICHD) biên soạn theo yêu 
cầu của Cơ quan Hành động bom mìn Liên hợp quốc (UNMAS) nhằm hỗ trợ cộng đồng hành động bom 
mìn quốc tế. Tài liệu này được xuất bản trên trang điện tử IMAS tại www.mineactionstandards.org.  
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Giới thiệu 
 
Nỗ lực toàn cầu nhằm khắc phục ô nhiễm vật nổ (EO) đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc xác định vị trí và tiêu 
hủy EO và đảm bảo rằng đất và cơ sở hạ tầng bị ô nhiễm trước đây có thể được giải phóng vì lợi ích của cộng 
đồng. Để đảm bảo rằng một mặt các nguồn lực đáng kể này được sử dụng một cách hiệu quả và mặt khác là các 
nhóm dân cư có thể sử dụng đất an toàn, khái niệm “Tất cả nỗ lực hợp lý” (ARE) đã được phát triển trong khuôn 
khổ IMAS. 
 
Do đó, khái niệm ARE xác định sự cần thiết của những nỗ lực dựa trên một cách tiếp cận hợp lý được thực hiện 
bởi các quốc gia bị ảnh hưởng bởi EO, dựa trên bằng chứng. Cách tiếp cận như vậy đảm bảo rằng ô nhiễm được 
xác định và loại bỏ mà không lãng phí thời gian và nguồn lực quý giá. Đối với các quốc gia thành viên của Công 
ước Cấm mìn sát thương, Công ước về Bom đạn chùm hoặc Công ước về một số loại vũ khí thông thường, việc 
sử dụng khái niệm ARE không làm thay đổi, theo bất kỳ cách nào, các nghĩa vụ theo các công ước nêu trên1. Nó 
cung cấp hướng dẫn kỹ thuật có thể hỗ trợ các quốc gia trong việc áp dụng các nghĩa vụ đó. ARE chỉ ra thực tiễn 
là cần có sự đầu tư về thời gian và nguồn lực để đạt được mức độ tin cậy cần thiết rằng EO đã được xác định và 
loại bỏ, được định nghĩa là "nỗ lực ở mức độ tối thiểu có thể chấp nhận được” trong IMAS 04.102 2. Thách thức 
mà Cơ quan Hành động bom mìn quốc gia (CQHĐBMQG) phải đối mặt là trên thực tế xác định mức độ nỗ lực có 
thể chấp nhận được phải được thực hiện theo bối cảnh địa phương của họ, thông qua Tiêu chuẩn Hành động 
bom mìn quốc gia (NMAS) và tuân thủ mọi nghĩa vụ quốc tế có thể áp dụng. 
 
Để phù hợp với hướng dẫn của IMAS, NMAS nên thiết lập quy trình dựa trên bằng chứng định hình ARE và đảm 
bảo rằng một khu vực, một phần xác định của quốc gia, và thậm chí là cả quốc gia, không còn ô nhiễm EO đã 
được biết tới trước đó. NMAS phải đưa ra các tiêu chí và thông số cấu thành ARE cho từng khía cạnh của Giải 
phóng đất đai (LR), bao gồm cả những việc nên làm để đạt được mức độ tin cậy mong muốn rằng đất bị loại bỏ, 
thu hẹp và rà phá không bị ô nhiễm EO trong phạm vi quy định. Ví dụ, khi xem xét các bước liên quan đến Điều 
tra Phi kỹ thuật (NTS) và Khảo sát Kỹ thuật (TS), các tiêu chí để loại bỏ hoặc thu hẹp cần được mô tả cụ thể và 
rõ ràng. Tương tự, chương NMAS mô tả về "rà phá" nên xác định độ sâu rà phá tối thiểu và kích thước mục tiêu 
tối thiểu. Các tiêu chí này cần được phát triển bởi CQHĐBMQG và được thống nhất, theo cách thức tham vấn với 
các tổ chức hành động bom mìn, chính quyền địa phương, cộng đồng và các bên liên quan khác. 
 
Do đó, quy trình LR và quản lý nó, như được mô tả trong IMAS3, là lộ trình để đảm bảo rằng ARE được áp dụng 
trong từng thành phần của hoạt động, NTS, TS và rà phá. Lộ trình này phải dựa trên nền tảng của thực tiễn tốt 
trong các chương trình hành động bom mìn, bao gồm quản lý rủi ro đã thiết lập, Quản lý thông tin (IM) và Hệ 
thống quản lý chất lượng (QMS). Các thành phần khác nhau này của các chương trình hành động bom mìn phải 
được tích hợp vào NMAS để đạt được ARE. 
 
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là ngay cả khi các quốc gia bị ảnh hưởng bởi EO đầu tư các nguồn lực thích 
hợp và áp dụng ARE để loại bỏ các vấn đề về EO của họ, thì rủi ro EO còn sót lại vẫn luôn tồn tại 4. Thực tế là 
thông tin không phải lúc nào cũng chính xác, điều đó có nghĩa là ô nhiễm còn sót lại thường sẽ tồn tại sau khi các 
nỗ lực chủ động để tìm và loại bỏ tất cả các mối nguy bom mìn được hoàn thành. Vì lý do này, một chiến lược và 
khuôn khổ quản lý rủi ro dài hạn cũng rất cần thiết đối với khái niệm ARE. 
 
Ghi chú kỹ thuật (TNMA) sau đây sẽ xem xét các yếu tố chính cần thiết để đảm bảo rằng ARE đang được áp dụng 
(bao gồm danh mục tóm tắt các yếu tố này). Khái niệm ARE có thể được coi là ứng dụng của các hướng dẫn có 
sẵn trong IMAS, do đó TNMA này nhằm mục đích hướng người đọc đến những yếu tố trong nhiều chương IMAS 
là những khái niệm quan trọng nhất và yếu tố chính đối với các nhà quản lý hành động bom mìn để xem xét khi 
xây dựng và rà soát NMAS của họ để đạt được ARE. 

 
 

1 Điều khoản 5 (1) và (2), Công ước Cấm bom mìn sát thương (APMBC). Điều 4 (1) (a) và (2) (a) và (d), Công ước về Bom đạn chùm 
(CCM). Nghị định thư V Điều 3 (2) và (3), Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW). 
2 Tham khảo định nghĩa về tất cả nỗ lực hợp lý (3.10. Trang.7 IMAS 04.10, Bảng chú giải thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt của hành động bom mìn 
3 Tham khảo IMAS 07.10, Hướng dẫn quản lý các hoạt động giải phóng đất đai và ô nhiễm còn sót lại, và IMAS 07.11 về giải phóng đất 
đai để biết hướng dẫn về các khái niệm này, có tại https://www.mineactionstandards.org/en/standards/ 
4 Tham khảo IMAS 07.14 và TNMA 07.14 / 01 về Quản lý rủi ro còn sót lại để biết thêm thông tin về chủ đề này. 
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1. Phạm vi 
 
TNMA này nhằm đưa hướng dẫn bổ sung về cách đạt được ARE thông qua việc quản lý phù hợp các chương 
trình hành động bom mìn5 và việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của LR6. TNMA sẽ mở rộng trên từng lĩnh 
vực trong số hai lĩnh vực này để minh họa cách các chương IMAS liên quan khác kết hợp với nhau để hướng 
dẫn CQHĐBMQG7 trong việc lập kế hoạch và giám sát các hoạt động LR, và đó là yêu cầu đối với các tổ chức 
hành động bom mìn thực hiện các hoạt động LR đó. Ghi chú này sẽ không đề cập đến các yếu tố đầu vào cần 
thiết cho ARE (chẳng hạn như kinh phí, thiết bị hoặc các nguồn lực khác), và sẽ không tìm cách giải quyết các 
trụ cột hành động bom mìn ngoài việc rà phá (chẳng hạn như Giáo dục nguy cơ bom mìn vật nổ, Hỗ trợ nạn 
nhân hoặc Tiêu hủy kho dự trữ). 
 
Những nỗ lực tổng hợp của các đối tác hành động bom mìn trong việc thực hiện các chiến lược hành động 
bom mìn quốc gia và hoàn thành/ kế hoạch công việc, tuân thủ IMAS và NMAS, sẽ tạo ra niềm tin rằng ARE 
đã đạt được. Mức độ tin cậy này là cần thiết để người dân ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi EO cảm thấy yên 
tâm sử dụng đất đã bị nghi ngờ là ô nhiễm EO và đã được LR. Điều quan trọng không kém là có sự tin tưởng 
tổng thể vào thông tin cơ sở dựa trên bằng chứng xác định các khu vực bị ô nhiễm ngay từ đầu trong phản ứng 
của CQHĐBMQG, để người dân cảm thấy tự tin khi sử dụng đất ở những nơi không có LR. TNMA này sẽ mở 
rộng khái niệm về ARE và mô tả cách đảm bảo rằng đã đạt được “mức độ nỗ lực tối thiểu có thể chấp nhận 
được” để loại bỏ sự hiện diện hoặc nghi ngờ của các khu vực bị ô nhiễm. 

 

2. Tài liệu tham khảo 

Danh sách các tài liệu tham khảo mang tính quy chuẩn được liệt kê trong Phụ lục B. Những tài liệu tham khảo 
này bổ sung cho thông tin được cung cấp trong TNMA này và được tham chiếu trong văn bản của nó. Các 
chương IMAS được trích dẫn cung cấp nền tảng quy chuẩn cho TNMA này và nội dung của chúng cung cấp 
sự hiểu biết đầy đủ hơn về tài liệu được trình bày trong tài liệu này. 

 

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

Nhìn chung, TNMA này sử dụng các thuật ngữ phổ biến về hành động bom mìn và có thể tìm thấy trong IMAS 
04.10 Ấn bản thứ hai, Bản sửa đổi lần 10 (Các thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt của hành động bom mìn) 8  

Một số định nghĩa chính trong IMAS 04.10 có liên quan đến phạm vi của TNMA này bao gồm: 

Tất cả nỗ lực hợp lý 
“Mô tả những gì được coi là mức nỗ lực tối thiểu có thể chấp nhận được để xác định và lập hồ sơ các khu vực 
bị ô nhiễm hoặc loại bỏ sự hiện diện hoặc nghi ngờ của EO. Mọi nỗ lực hợp lý đã được áp dụng khi cam kết 
về các nguồn lực bổ sung được coi là không hợp lý so với kết quả mong đợi ”. 

Giải phóng đất đai 
 
 

 
5 Trong TNMA này, cần nhấn mạnh đặc biệt về mặt quản lý hợp lý các chương trình hành động bom mìn, dựa trên hướng dẫn được 
cung cấp trong các tài liệu IMAS sau: IMAS 02.10 về việc thiết lập chương trình hành động bom mìn; IMAS 07.14 về quản lý rủi ro phù 
hợp; IMAS 05.10 về đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và kịp thời; và 07.12 về việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng hợp lý. 
6 Các nguyên tắc này được mô tả trong IMAS 07.10 và 07.11 tương ứng. 
7 Ghi chú này cũng sử dụng và bổ sung, hướng dẫn trong tài liệu thảo luận do Na Uy chuẩn bị “Áp dụng tất cả các phương pháp 
hiện có để đạt được việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả và nhanh chóng của Điều 5”, APLC / MSP.9 / 2008 / WP.2, Ngày 30 tháng 5 
năm 2008, có thể xem tại: https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/9MSP/9MSP-NorwPaper-Landrelease-
2Oct2008-en.pdf  
8 Tất cả các tiêu chuẩn cập nhật về hành động bom mìn quốc tế được tìm thấy tại trang web của IMAS: https://www.mineactionstandards.org/ 
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“Trong bối cảnh hành động bom mìn, thuật ngữ này mô tả quá trình áp dụng “tất cả nỗ lực hợp lý” để xác định 
và loại bỏ tất cả sự hiện diện và nghi ngờ về Vật nổ thông qua điều tra phi kỹ thuật, khảo sát kỹ thuật và / hoặc 
rà phá. CQHĐBMQG cần xác định các tiêu chí đối với “tất cả nỗ lực hợp lý”. 

 

Cơ quan hành động bom mìn quốc gia (CQHĐBMQG) 

“Cơ quan chính phủ, thường là một ủy ban liên bộ, tại quốc gia bị ảnh hưởng bởi bom mìn, chịu trách nhiệm 
về quy định, quản lý và điều phối các hoạt động hành động bom mìn”. Lưu ý: Trong trường hợp không có 
CQHĐBMQG, Liên hợp quốc hoặc một số tổ chức quốc tế được công nhận khác có thể cần thiết và thích hợp 
để đảm nhận một số hoặc tất cả các trách nhiệm và thực hiện một số hoặc tất cả các chức năng của Trung 
tâm Hành động bom mìn hoặc, ít thường xuyên hơn, một CQHĐBMQG. 

 

Rủi ro còn sót lại 

“Là rủi ro còn lại sau khi áp dụng tất cả nỗ lực hợp lý để xác định và loại bỏ tất cả sự hiện diện và nghi ngờ có 
vật nổ thông qua điều tra phi kỹ thuật, khảo sát kỹ thuật và/ hoặc rà phá”. 

 

Ô nhiễm còn sót lại 

"Đề cập đến sự ô nhiễm làm gia tăng các rủi ro còn sót lại" 

 

Vật nổ 

“Được hiểu là bao gồm phản ứng hành động bom mìn đối với các loại bom đạn vật nổ sau: 
 Mìn 
 Bom, đạn chùm 
 Vật nổ chưa phát nổ 
 Vật nổ bị bỏ lại  
 Bẫy mìn 
 Các thiết bị khác (theo định nghĩa của CCW APII) 
 Thiết bị nổ tự tạo* 

* Lưu ý: Thiết bị nổ tự tạo (IED) đáp ứng định nghĩa về mìn, bẫy bom mìn hoặc các thiết bị khác thuộc phạm vi 
xử lý bom mìn, khi việc rà phá bom mìn được thực hiện vì mục đích nhân đạo và ở những khu vực mà các hoạt 
động thù địch đã được loại bỏ”. 

 
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm 
"Một khu vực có nghi ngờ hợp lý về ô nhiễm vật nổ trên cơ sở bằng chứng gián tiếp về sự hiện diện của vật nổ" 
 
Khu vực khẳng định ô nhiễm 
“Đề cập đến một khu vực mà ở đó sự hiện diện của ô nhiễm vật nổ đã được xác nhận trên cơ sở bằng chứng 
trực tiếp về sự hiện diện của vật nổ” 
 
Tam giác 
“Trong ngữ cảnh đánh giá hành động bom mìn, thuật ngữ này đề cập đến việc sử dụng nhiều lý thuyết, nguồn 
hoặc loại thông tin, hoặc các loại phân tích để xác minh và chứng minh một đánh giá. Nguồn thông tin có thể 
không nhất thiết phải là con người nhưng bao gồm tài liệu, bản đồ, ảnh chụp, hình ảnh vệ tinh, v.v. ” 
 
Đối với mục đích của TNMA này, thuật ngữ bổ sung sau đây sẽ được định nghĩa như sau: 
 
Thuật ngữ ‘Hợp lý’ được sử dụng để mô tả điều gì đó “có lý do phù hợp’’ 9 và dựa trên bằng chứng. 
 

 
 

9 Từ điển Merriam-Webster  
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Ngoài ra, các từ viết tắt sau được sử dụng: 
 

• ARE  Nỗ lực Hợp lý 
• CHA  Khu vực khẳng định ô nhiễm 
• EO   Vật nổ  
• EORE  Giáo dục nguy cơ bom mìn vật nổ 
• HA   Khu vực nguy hiểm (đây có thể là SHA hoặc CHA) 
• IED   Thiết bị nổ tự tạo 
• IM   Quản lý thông tin  
• LR  Giải phóng đất đai 
• MDD  Chó dò mìn  
• MFR  Báo cáo bãi mìn 
• CQHĐBMQG Cơ quan hành động bom mìn quốc gia  
• NTS   Điều tra phi kỹ thuật  
• QA   Đảm bảo chất lượng 
• QC   Kiểm soát chất lượng 
• QM   Quản lý chất lượng  
• QMS  Hệ thống quản lý chất lượng 
• SHA  Khu vực nghi ngờ ô nhiễm 
• SOP  Quy trình hoạt động tiêu chuẩn 
• TNMA  Ghi chú kỹ thuật trong hành động bom mìn 
• TS   Khảo sát kỹ thuật  
• UNMAS  Bộ tiêu chuẩn hành động bom mìn của LHQ 
• UXO  Vật liệu chưa phát nổ 

4. Đặt cơ sở cho việc quản lý các nỗ lực giải phóng đất đai (LR) 

Để thực hiện đầy đủ LR và đảm bảo rằng ARE được áp dụng, các yếu tố cơ bản của quản lý hành động bom 
mìn phải được đưa ra. Các yếu tố này bao gồm những nội dung sau: thực hiện các hướng dẫn cho việc thiết 
lập chương trình hành động bom mìn; xây dựng chiến lược hành động bom mìn quốc gia; xây dựng khung 
quản lý rủi ro hiệu quả; việc tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng (bao gồm các chính sách xác định trách 
nhiệm và cuối cùng là trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất và hành vi sai trái); và thiết lập một khuôn khổ IM 
thích hợp. 

 
4.1 Phân tích và quản lý rủi ro 

Ô nhiễm EO gây ra rủi ro cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế của các quốc gia bị ảnh hưởng. Những rủi ro 
này phải được đánh giá và phân tích một cách thích hợp để đảm bảo rằng việc lập kế hoạch tiếp theo là chắc 
chắn, việc ưu tiên được thực hiện dựa trên bằng chứng và để đảm bảo rằng LR được đề xuất là phù hợp với 
bối cảnh. Như đã lưu ý trong IMAS 07.14, “Quản lý rủi ro thường là yếu tố đầu tiên của bất kỳ hệ thống quản lý 
nào để“ bắt đầu ”trong những hoàn cảnh mới và đầy thách thức.”10 Để đảm bảo rằng ARE đang được áp dụng, 
một phân tích rủi ro toàn diện phải được sử dụng như một nền tảng để lập kế hoạch. Việc phân tích rủi ro sẽ 
đảm bảo rằng các hoạt động LR được lập kế hoạch sẽ tương xứng và phù hợp với các rủi ro đã được xác định. 
Về vấn đề này, những câu hỏi như loại EO nào hiện diện (ví dụ thiết bị do nạn nhân vận hành, vật nổ, bom đạn 
chùm, v.v.) hoặc liệu ô nhiễm có trên bề mặt hay dưới bề mặt, sẽ ảnh hưởng lớn đến các thông số của hoạt 
động LR và phương pháp luận nào có thể được sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Quản lý rủi ro là một 
tham số xác định chính cho nỗ lực cần được thực hiện đối với các hoạt động LR nhằm giảm thiểu rủi ro thương 
tích hoặc tử vong được tính toán trong cộng đồng dân cư do sự hiện diện của vật nổ. 

Quản lý rủi ro cũng là một thành phần thiết yếu trong việc giám sát và quản lý dài hạn EO. Kinh nghiệm cho 
đến nay và phân tích rủi ro ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi EO cho chúng ta biết rằng trong hầu hết các bối 
cảnh sau xung đột, các EO đơn lẻ có thể vẫn còn sau khi CQHĐBMQG hoàn thành giai đoạn chủ động của 
công việc. 

 

10 IMAS 07.14, Mục 5.5 trang 5 
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“Ô nhiễm còn sót lại”11 này là do các nhà quản lý hành động bom mìn thường tiếp cận với thông tin không đầy 
đủ và không tìm thấy bằng chứng vật lý về sự tồn tại EO. Trong nhiều bối cảnh, EO được tìm thấy ở những 
khu vực chưa từng được biết hoặc nghi ngờ về ô nhiễm (và do đó không được báo cáo) hoặc những người 
cung cấp thông tin tiềm năng bị bỏ qua (chẳng hạn như phụ nữ, trẻ em, các nhóm người yếu thế). Trong các 
trường hợp khác, EO có thể bị bỏ sót do các cân nhắc kỹ thuật (chẳng hạn như không thể phát hiện được với 
thiết bị được sử dụng, hoặc thiên tai (như lở đất) có thể làm thay đổi vị trí của EO. Sơ suất hoặc lỗi của con 
người cũng có thể được giải thích cho ô nhiễm còn sót lại. 

Để quản lý rủi ro EO còn sót lại ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, việc quản lý thích hợp đối với các 
rủi ro còn sót lại cần được xem xét sớm trong chu kỳ của chương trình hành động bom mìn và quốc gia bị ảnh 
hưởng bởi EO cần xây dựng và áp dụng lâu dài phương pháp quản lý thích hợp trong khuôn khổ quản lý rủi ro 
trước khi kết thúc các hoạt động giải phóng đất đai chủ động. Một hệ thống như vậy sẽ xác định một năng lực 
bền vững (thường được tìm thấy trong các dịch vụ an ninh hoặc khẩn cấp) có thể xử lý đối với EO mới được 
phát hiện. Năng lực này phải có quyền truy cập vào thông tin do CQHĐBMQG thu thập trong giai đoạn chủ 
động của các hoạt động LR để khuôn khổ quản lý rủi ro dài hạn này có thể sử dụng thông tin để phân tích rủi 
ro trong giai đoạn phản ứng đối với các rủi ro còn sót lại. Một kế hoạch chuyển đổi sẽ cần được phát triển để 
có một quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang năng lực lâu dài bền vững. Thất bại trong việc xác định được cách 
để có được năng lực lâu dài để đối phó với bất kỳ vật nổ nào được tìm thấy sau khi các nỗ lực chủ động chấm 
dứt, sẽ dẫn đến việc không đáp ứng được các yêu cầu của ARE. 

 

 
 

Hình 1: Quá trình phát triển của sự ứng phó trong quản lý rủi ro 12 

 
4.2 Lập kế hoạch cho các nỗ lực giải phóng đất đai 

Hướng dẫn trong IMAS 02.10 nêu rõ sự cần thiết phải thiết lập các quy trình lập kế hoạch hợp lý ngay từ đầu 
của một chương trình hành động bom mìn sẽ cung cấp một khuôn khổ cho các nỗ lực LR. Thông tin cơ bản 
liên quan đến ô nhiễm EO là yêu cầu tối thiểu đối với ARE vì các chương trình hành động bom mìn sẽ yêu cầu 
thông tin này làm điểm khởi đầu cho việc lập kế hoạch. Theo IMAS 02.10: 

 
“lập kế hoạch phải đảm bảo rằng quá trình thu thập và phân tích thông tin được thực hiện càng sớm càng 
tốt để có thể đánh giá toàn diện vấn đề về bom mìn và tác động của nó đối với nam giới, phụ nữ và trẻ em 
trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bom mìn cũng như các hoạt động nhân đạo và phát triển.”1 

 
11 xem TNMA 07.14/01 về quả lý rủi ro còn sót lại để có thêm thông tin chi tiết. 
12 TN 07.14/01, Hình 1, trang 7 
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Khi có được thông tin cơ bản đáng tin cậy, CQHĐBMQG nên nỗ lực lập kế hoạch mang tính chiến lược dựa 
trên các nguồn lực sẵn có. Các chiến lược quốc gia và các kế hoạch làm việc đi kèm của chúng cung cấp định 
hướng chiến lược và kế hoạch chi tiết cho các hoạt động sẽ được thực hiện (thường là hàng năm) để giải 
phóng đất đai khỏi sự ôn nhiễm/ nghi ngờ ô nhiễm EO và xác định nguồn lực nào sẽ là dành riêng cho từng 
hoạt động trong suốt thời gian của kế hoạch. Các chiến lược quốc gia xem xét các bối cảnh quốc gia cụ thể, 
bao gồm loại và mức độ ô nhiễm, địa lý, bối cảnh an ninh/ khả năng tiếp cận các khu vực, năng lực hoạt động 
hành động bom mìn của quốc gia cũng như nguồn tài trợ của chính phủ và nhà tài trợ hiện có. Các quy trình 
lập kế hoạch chiến lược cũng cung cấp một khuôn khổ để giám sát xem chương trình hành động bom mìn có 
đang đi đúng hướng (hay không) về mặt ứng phó với các hoạt động hành động bom mìn. Một cơ cấu quản lý 
thích hợp (với những cá nhân đủ năng lực để hoàn thành các chức năng quản lý) phải được đưa ra để việc lập 
kế hoạch và giám sát có thể diễn ra.14 

 

Kế hoạch Chiến lược quốc gia và các kế hoạch hoạt động hàng năm liên quan của nó tạo cơ hội để giải quyết 
cách thức các nguồn lực sẽ được ưu tiên, dựa trên bối cảnh hoạt động quốc gia và phân tích rủi ro tổng thể 
(như mô tả bên dưới). Các tài liệu này cùng với nhau cần mang lại một bức tranh toàn cảnh về cách các chương 
trình hành động bom mìn đảm bảo rằng tất cả các khu vực ô nhiễm EO đã biết đều được giải quyết trong khuôn 
khổ. Để đạt được ARE, CQHĐBMQG phải đảm bảo rằng họ có thể chứng minh rằng tất cả các khu vực  nghi 
ngờ và khẳng định ô nhiễm CHA) được thẩm định, và nếu vẫn còn nghi ngờ, các nỗ lực đó sẽ được thực hiện 
để làm rõ sự hiện diện của ô nhiễm hoặc không còn sự hiện diện của chúng . Có thể có những lý do hợp lý giải 
thích cho việc không thể xử lý các khu vực nghi ngờ hoặc khu vực ô nhiễm đã biết tại bất kỳ thời điểm nào, ví 
dụ, điều này sẽ áp dụng cho các khu vực không thể tiếp cận một cách an toàn, hoặc các khu vực thuộc thẩm 
quyền nhưng nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước. Trong các trường hợp mà việc tiếp cận bị cản trở bởi địa 
hình, hoặc sự phức tạp của EO gây khó khăn cho công việc (chẳng hạn như trong trường hợp các thiết bị phức 
tạp), sẽ không được coi là lý do hợp lý để ngừng các nỗ lực LR. Tuy nhiên, những lo ngại này có thể đóng một 
vai trò chính đáng trong việc ưu tiên các nguồn lực của CQHĐBMQG. Trong trường hợp đó, chiến lược hành 
động bom mìn quốc gia và các kế hoạch công việc tương ứng có thể ưu tiên nguồn lực cho các khu vực có thể 
tiếp cận trước và nêu rõ các khu vực không thể tiếp cận sẽ được xử lý càng sớm càng tốt. 

 
4.3 Quản lý thông tin giải phóng đất đai và báo cáo 

Các nỗ lực LR cần được ghi lại trong một hệ thống, nó sẽ đối chiếu tất cả các thông tin liên quan về bức tranh 
tổng thể về ô nhiễm EO và cho phép cập nhật hiệu quả về tiến độ của các nỗ lực quốc gia. IMAS 05.10 mô tả 
các thành phần của hệ thống IM liên quan đến việc quản lý các chương trình hành động bom mìn. Theo IMAS 
05.10, “Mục tiêu của IM là cung cấp cho các bên liên quan các sản phẩm thông tin kịp thời, chính xác và phù 
hợp, đáp ứng các yêu cầu đã thỏa thuận.”15 Các nhà quản lý hành động bom mìn không thể đưa ra quyết định 
nào nếu không có thông tin làm cơ sở cho họ. Do đó, khuôn khổ quản lý đối với LR được xây dựng dựa trên 
sự sẵn có của thông tin dựa trên bằng chứng. CQHĐBMQG không thể xác định đúng ARE nếu thông tin có 
sẵn là thiếu sót hoặc không đầy đủ. Ví dụ, kiến thức về độ sâu mà EO được tìm thấy là yếu tố quan trọng trong 
việc quyết định độ sâu cần thiết để tiến hành rà phá. Tương tự, nếu các khu vực khẳng định hoặc nghi ngờ có 
ô nhiễm EO chưa được ghi lại, thì kế hoạch của CQHĐBMQG sẽ không đầy đủ và các khu vực có nguy cơ bị 
bỏ qua hoặc bị lãng quên. 

 
Báo cáo chính xác và đầy đủ về các hoạt động LR cũng là điều cần thiết để đảm bảo việc giám sát thích hợp 
sẽ xác minh rằng ARE đang đạt được. Tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được, về những gì cần được báo 
cáo bởi các tổ chức rà phá về thực hiện các hoạt động LR và việc ghi chép, giám sát LR của CQHĐBMQG, 
được nêu trong Phụ lục B của IMAS 05.10 về Yêu cầu dữ liệu tối thiểu. Một ma trận đơn giản phác thảo các 
yêu cầu tối thiểu này cho mỗi hoạt động LR. Đảm bảo rằng các yêu cầu tối thiểu này đang được đáp ứng (cùng 
với các thông tin theo bối cảnh cụ thể mà CQHĐBMQG cho là cần thiết) sẽ cung cấp thông tin chính để giám 
sát ARE. 

 
13 IMAS 02.10, trang 3 
14 xem IMAS 02.10 Mục 5.5 và 6.0. 
15 IMAS 05.10, Mục 4, trang 18. 
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4.4 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc học 
tập 

Việc thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng tốt và có tính phản hồi là điều cần thiết để thực hiện LR an toàn, 
hiệu quả và tối ưu. Ngoài ra, một QMS tốt sẽ đảm bảo rằng các CQHĐBMQG và các nhà quản lý hành động 
bom mìn chủ động xác định các bài học kinh nghiệm và tích hợp chúng vào việc lập kế hoạch và thực hiện các 
chương trình hành động bom mìn. Đáng chú ý, thông tin này cho phép các nhà quản lý giải quyết việc thực 
hiện không đạt tiêu chuẩn một cách nhanh chóng và sửa chữa các quy trình sai sót để tránh hoặc giảm thiểu 
rủi ro không tuân thủ với NMAS và/ hoặc sơ suất có thể xảy ra. 

Sự phát triển của NMAS, dựa trên hướng dẫn của IMAS, cung cấp cột trụ của QMS cho LR. Điều cần thiết là 
các yếu tố chính của các hoạt động LR phải được mô tả trong NMAS và đầu ra của các hoạt động đó được 
xác định, cùng với các định dạng và thuật ngữ báo cáo. Ngoài ra, một quy trình đã được xác định để công nhận 
các tổ chức hành động bom mìn (cùng với các năng lực bắt buộc và các yêu cầu đào tạo), đảm bảo rằng mức 
độ chuyên nghiệp và tiêu chuẩn có thể chấp nhận được liên quan đến LR được thiết lập bởi CQHĐBMQG. Một 
khi lực lượng lao động được đào tạo tốt được triển khai để thực hiện các hoạt động LR, các hoạt động này 
phải được giám sát liên tục thông qua phân tích báo cáo của CQHĐBMQG, cũng như thông qua giám sát hiện 
trường để xác minh rằng công việc đang được thực hiện theo các tiêu chuẩn bắt buộc (có trong NMAS và Quy 
trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) của các tổ chức hành động bom mìn). Hai yếu tố chính này của QM (báo cáo 
được đệ trình và kiểm soát chất lượng thông qua giám sát ở cấp độ hiện trường) củng cố lẫn nhau và cung 
cấp sự tin tưởng đối với CQHĐBMQG rằng ARE đang đạt được. 

Sự sơ suất hoặc không tuân thủ NMAS và SOP của tổ chức rà phá bom mìn có thể dẫn đến việc bỏ sót các 
vật nổ (có thể gây thương vong) hoặc đất không bị ô nhiễm bị xác định nhầm là ô nhiễm mà không có đủ bằng 
chứng, giảm đáng kể thông qua việc đào tạo, công nhận năng lực và giám sát thích hợp đối với các quy trình 
đã thỏa thuận và kiểm tra, kiểm soát thường xuyên thiết bị rà phá bom mìn. Các bài học kinh nghiệm nên được 
rút ra từ kết quả đầu ra của QMS (dữ liệu LR, báo cáo tiến độ và hoàn thành, cũng như các phát hiện của nhóm 
đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng (QA / QC)), để thông báo những thay đổi và điều chỉnh sửa đổi 
cho phù hợp với định nghĩa NMAS và tiêu chí hoạt động cho ARE. Tương tự, một hệ thống QMS tốt giúp các 
tổ chức hành động bom mìn cải thiện các quy trình và sự tuân thủ nội bộ. Một nguyên tắc chính trong QM là 
cam kết cải tiến liên tục trong một hệ thống nhất định. Trong hoạt động hành động bom mìn, cải tiến liên tục 
gắn liền với việc phân tích liên tục các kết quả đầu ra của hệ thống IM và quản lý rủi ro, cùng với các kết quả 
và bài học kinh nghiệm được tạo ra từ QMS. Để một CQHĐBMQG chứng minh rằng ARE đã được áp dụng 
trong quá trình LR, việc thực hiện QMS và tài liệu hóa các thủ tục và đầu ra của nó phải là một phần không thể 
thiếu trong quản lý tổng thể các hoạt động hành động bom mìn, bao gồm giám sát, phân tích và đánh giá.  

5. Các nguyên tắc hướng dẫn để đảm bảo ARE có trong toàn bộ quá 
trình giải phóng đất đai 

LR là một quá trình dựa trên bằng chứng dựa trên nền tảng của các nguyên tắc quản lý được nêu trong Phần 
4 ở trên. Việc đặt ra các tiêu chí để áp dụng ARE trong suốt LR sẽ giúp thiết lập các ranh giới mà các phương 
tiện kỹ thuật và phi kỹ thuật sẽ được áp dụng. Điều này tạo ra một khuôn khổ quốc gia về những gì là “hợp lý”. 
Việc thiết lập các tiêu chí để loại bỏ, thu hẹp và rà phá, cùng với việc công nhận các SOP cho các hoạt động 
LR, sẽ giúp hỗ trợ các bên liên quan đưa ra quyết định về các vấn đề sau: cách xác định ô nhiễm EO; khi nào 
và ở đâu để bắt đầu một nhiệm vụ; những nguồn lực nào để phân bổ cho quá trình LR; và khi nào thì dừng một 
nhiệm vụ hoặc tuyên bố rằng một khu vực đã được hoàn thành. Các nguyên tắc này cũng phải đảm bảo rằng 
những người hưởng lợi tin tưởng rằng đất đai an toàn sau khi áp dụng các biện pháp can thiệp LR.  

Bằng cách tài liệu hóa việc áp dụng quy trình LR theo cách có thể được kiểm soát (bằng cách ghi lại bằng 
chứng tạo cơ sở cho các quyết định quan trọng và mô tả các hoạt động đã thực hiện), các quy trình quản lý rủi 
ro và ra quyết định có thể được cải thiện trong tương lai.16 Bằng cách này, các chương trình hành động bom 
mìn liên tục nâng cao kiến thức liên quan đến ô nhiễm EO, cũng như việc thực hiện các phương pháp LR. 

 

16 Xem thêm hướng dẫn về QM trong HĐBM tại IMAS 07.12 và quản lý rủi ro IMAS 07.14. 
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Ngoài ra, thông tin thu thập được về các nguy cơ và mô tả EO mới nên được đưa vào NMAS và SOP để tăng 
cường sự an toàn cho các tổ chức hành động bom mìn. 

Để minh họa một số lĩnh vực quan tâm chính trong việc đảm bảo ARE, sáu nguyên tắc hướng dẫn sẽ được 
trình bày. Những điều này liên quan đến: 
 

1) tài liệu về các hoạt động LR; 
2) việc xây dựng của các tiêu chí khách quan để phân loại và tái phân loại đất; 
3) tăng cường đối thoại toàn diện với cộng đồng; 
4) việc thực hiện bàn giao đất và trách nhiệm; 
5) việc thiết lập các chính sách làm rõ trách nhiệm đối với LR được giao như thế nào; và 
6) việc sử dụng thuật ngữ được xác định rõ ràng và thông dụng để báo cáo. 17 

 

5.1 Hệ thống được văn bản hóa để ghi lại việc xác định và xử lý các khu vực nguy 
hiểm: 

Như đã lưu ý trong Mục 4.3 ở trên, một hệ thống IM toàn diện là nền tảng cho LR và sẽ đảm bảo rằng tất cả 
các hoạt động LR được ghi lại một cách chính xác trong một hệ thống có thể cho phép người quản lý dễ dàng 
truy cập vào dữ liệu mà họ yêu cầu. Hệ thống IM cũng đóng vai trò như một nền tảng để ghi lại các quyết định 
chính đã được đưa ra (cùng với bằng chứng mà chúng đã dựa trên) trong quá trình thực hiện quy trình LR (bao 
gồm NTS, TS và rà phá). Để chứng tỏ rằng ARE đã được áp dụng, các hoạt động LR, cũng như các quá trình 
hỗ trợ (chẳng hạn như sự tham gia của cộng đồng) cần được ghi lại một cách thích hợp. 
 
Tiến hành một cuộc khảo sát là thông lệ tốt để xác định và ghi lại bất kỳ SHA hoặc CHA nào một cách chính 
xác nhất có thể, dựa trên bằng chứng có sẵn. Về mặt lịch sử, quy mô của các khu vực bị ô nhiễm, được ghi lại 
bởi những người người tham gia hoạt động khắc phục bom mìn, đã bị phóng đại quá mức trong quá trình khảo 
sát. Các bằng chứng và quyết định dẫn đến việc thiết lập và phân loại các khu vực nguy hiểm phải được ghi lại 
rõ ràng bằng cách sử dụng các biểu mẫu đảm bảo rằng tất cả các thông số kỹ thuật của chương trình (bao 
gồm các yêu cầu dữ liệu tối thiểu) và các thông tin liên quan khác đang được ghi lại. 

 
Điều quan trọng là phải hiểu rằng ranh giới của khu vực nguy hiểm, trong nhiều trường hợp, là phỏng đoán tốt 
nhất về mức độ của khu vực bị ô nhiễm, dựa trên các bằng chứng hiện có. Trong trường hợp thông tin khan 
hiếm và độ tin cậy của các nguồn thông tin còn nhiều nghi vấn, các ranh giới ban đầu của khu vực nguy hiểm 
có thể không chính xác nhưng sẽ ngày càng chính xác khi quá trình LR được triển khai. Vì lý do này, một nỗ 
lực mạnh mẽ để thu thập thông tin từ nhiều nguồn nhất có thể, bao gồm từ phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ 
em trai, những người có kiến thức về các khu vực nghi ngờ từ các khía cạnh khác nhau, là bước đầu tiên để 
đảm bảo rằng ARE được áp dụng. Thông tin này phải được lập thành văn bản một cách có hệ thống để ghi lại 
bằng chứng dẫn đến việc tạo ra các SHA và CHA, và cách chúng được xử lý, để đưa vào quy trình nghiên cứu. 
 
Quy trình LR đặt ra yêu cầu cho một lộ trình đánh giá toàn diện phải được thiết lập để tài liệu hóa ARE. Các 
đầu vào liên quan cần được ghi lại như một phần của tài liệu LR bao gồm: 

 
 NMAS (bao gồm các tiêu chí bằng chứng); 
 Các SOP của các tổ chức rà phá bom mìn; 
 Hồ sơ về các hoạt động đào tạo và công nhận năng lực; 
 Kết quả kiểm tra thiết bị và kiểm soát hàng năm; 
 Tài liệu phân tích rủi ro; 
 Tài liệu phân nhiệm vụ; 
 Báo cáo hoạt động LR (báo cáo tiến độ và nhật ký với các điểm quyết định chủ chốt); 
 Tài liệu cho các bài học kinh nghiệm; 
 Hồ sơ cuộc họp (thông tin, các bên liên quan, v.v.); 

17 Các nguyên tắc này đã được nêu rõ trong bài báo do Na Uy biên soạn “Áp dụng tất cả các phương pháp hiện có để thực hiện đầy đủ, 
hiệu quả và đúng đắn, Điều 5”, ngày 30 tháng 5 năm 2008. 
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 Báo cáo hoàn công (đất được xác định không ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm, rà sạch); 
 Báo cáo QC cấp hiện trường từ các chuyến giám sát; và 
 Tài liệu bàn giao. 

Các nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho tất cả các bên liên quan sẽ nâng cao niềm tin vào quy 
trình LR và cho phép CQHĐBMQG minh họa rõ ràng hơn các bước đang được thực hiện để đảm bảo rằng 
ARE được áp dụng. 

 
5.2 Các tiêu chí xác định rõ ràng và khách quan để phân loại và tái phân loại đất 

Các nguyên tắc phân loại và tái phân loại đất được quy định rõ ràng trong IMAS 07.11 về LR. Về cơ bản, đây 
là quá trình phân loại đất nguy hiểm khi có bằng chứng về ô nhiễm EO. Điều này cũng đảm bảo rằng khi không 
có bằng chứng về ô nhiễm EO, không có khu vực nguy hiểm nào được ghi lại. 

Mặc dù các nguyên tắc, như được trình bày trong IMAS 07.11 và IMAS 08.10, là chung chung, nhưng các chi 
tiết sẽ là bối cảnh cụ thể (quốc gia, khu vực hoặc vị trí). Một phân tích chi tiết về bối cảnh địa phương phải 
được tiến hành (như đã nêu ở trên liên quan đến lập kế hoạch chiến lược, quản lý rủi ro và IM). Phân tích này 
đảm bảo rằng có sự hiểu biết tốt về những gì tạo thành bằng chứng hợp lệ về EO và thiết lập các tiêu chí để 
xác định mức độ tin cậy của nó. Cần thực hiện tam giác bằng chứng và tất cả các nguồn dữ liệu (đảm bảo rằng 
phụ nữ, nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái có thể có thông tin đều được tham khảo) để đưa ra các quyết định 
sáng suốt khi phân loại và tái phân loại đất. Điều đặc biệt quan trọng là các nhóm NTS phải được thành lập, 
đào tạo và công nhận năng lực và biết rõ những bằng chứng cụ thể nào cần xem xét. Bằng chứng chất lượng 
tốt khi bắt đầu quá trình sẽ đảm bảo rằng thông tin cơ sở ban đầu là chính xác nhất có thể và đất đó được phân 
loại dựa trên thông tin tốt nhất hiện có. 

Hướng dẫn trong IMAS 07.11 và IMAS 08.10 cũng đưa ra một số ví dụ chung về loại bằng chứng có thể được 
sử dụng để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định khi phân loại đất thành SHA và CHAs. 18 Tuy nhiên, những 
ví dụ này vẫn còn chung chung và không đủ ngữ cảnh để sử dụng như các tiêu chí khách quan trong bối cảnh 
địa phương. Hình 2 dưới đây tập hợp các ví dụ được nêu trong IMAS 07.11 và IMAS 08.10 về bằng chứng trực 
tiếp và gián tiếp cần được lập thành văn bản khi xác định và phân loại khu vực nguy hiểm. Nếu chỉ thu thập 
bằng chứng gián tiếp thì một khu vực nên được phân loại là SHA, trong khi nếu thu thập được bằng chứng trực 
tiếp đáng tin cậy hơn, thì một khu vực có thể được phân loại là CHA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Xem IMAS 08.10 về Điều tra phi kỹ thuật, Mục 6.4, tr 6-7 và IMAS 07.11 về Giải phóng đất đai, Mục 5.3, tr.5 
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Bằng chứng gián tiếp  
(SHA) 

Bằng chứng trực tiếp 
(CHA) 

 Hồ sơ về EO, trong đó độ tin cậy của các 
hồ sơ đó vẫn còn bị nghi ngờ hoặc chưa 
được thẩm định. 
 

 Hồ sơ về EO, trong đó độ tin cậy của các hồ sơ đó 
đã được xác nhận trong các hoạt động trước đó. 

 Đất canh tác tiềm năng không được sử 
dụng. 

 Quan sát trực quan các mảnh, 
hố bom, các bộ phận của EO 

   

 Báo cáo miệng từ người dân địa phương, 
cựu chiến binh và những người khác có 
liên quan. 

 Phát nổ trong quá trình đốt lửa hoặc do động vật. 

 Phân tích các khu vực ô nhiễm đã biết 
khác, các chiến thuật và nguồn lịch sử. 

 Dấu hiệu EO, hàng rào, thiết bị phụ trợ (hộp đạn 
dược, hộp đựng) v.v ... liên quan đến sự ô nhiễm. 

 Khu vực bãi chiến trường cũ.  Tai nạn hoặc sự cố EO mà vị trí của sự kiện có thể 
được xác định chính xác. 

 Bằng chứng từ các cuộc điều tra 
trước đây, không được củng cố bởi 
bằng chứng trực tiếp về sự hiện diện 
của ô nhiễm. 

  Bằng chứng rõ ràng về IED phù hợp với bối cảnh, ví 
dụ như dây dẫn lộ ra một phần, tấm áp suất, phần 
thuốc nổ chính được sản xuất trong nước, v.v. 

 Tai nạn hoặc sự cố EO không thể xác định 
chính xác vị trí của sự kiện. 

 

 Các thành phần IED tiềm năng có thể nhìn 
thấy - bối cảnh cụ thể tùy thuộc vào việc 
xây dựng IED tại địa phương và phương 
pháp bố trí chúng. 

 

 

Hình 2: Hướng dẫn từ IMAS 07.11 và IMAS 08.10 

 
Tuy nhiên, các tiêu chí chắc chắn cho việc sử dụng bằng chứng trực tiếp và gián tiếp cần được xây dựng cho 
bối cảnh địa phương và được xác định trong NMAS và sau đó được quy định trong các SOP. Các tiêu chí mục 
tiêu này sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các cá nhân và nhóm đưa ra quyết định về phân loại đất (xem Hình 3 
dưới đây để biết ví dụ về các tiêu chí NMAS có thể có). Các tiêu chí này cần được cập nhật định kỳ hoặc khi 
có thông tin liên quan và được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định tại hiện trường và được đưa vào đào tạo 
và QMS. Quy trình này giúp cho việc ra quyết định đối với các hoạt động của LR nhất quán hơn và cải thiện 
chất lượng của các báo cáo khảo sát, bằng cách làm rõ những gì cấu thành bằng chứng đáng tin cậy để các 
nhóm khảo sát sử dụng. 
 
Khi được yêu cầu, điều quan trọng là việc phân loại lại đất và xác định lại ranh giới của các đa giác SHA và 
CHA có thể được chứng minh bằng các tiêu chí ra quyết định rõ ràng, khi quá trình LR tiếp tục diễn ra. Ví dụ: 
việc phân loại một khu CHA có diện tích khá lớn dựa trên một quả mìn có thể nhìn thấy duy nhất trong một 
cuộc khảo sát có thể sẽ bị đặt câu hỏi về ranh giới của CHA. Những quyết định như vậy, được đưa ra dựa trên 
thông tin mỏng manh hoặc hạn chế hoặc dựa trên các tiêu chí mơ hồ có thể dẫn đến ước tính quá mức/ ước 
tính thấp hơn về vấn đề EO và làm giảm độ chính xác của thông tin có sẵn cho các nhà quản lý CQHĐBMQG. 
Cuối cùng, các nguồn lực cũng bị lãng phí vì ước tính không chính xác, dẫn đến việc sử dụng trang thiết bị 
không phù hợp. Đối mặt với sự tích tụ của các SHA và CHA được xác định không/ hoặc kém chính xác, các 
quốc gia bị ảnh hưởng phải đối mặt với những thách thức đáng kể và tốn kém khi thực hiện việc cập nhật và 
sửa chữa các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 
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Ví dụ về các tiêu chí có thể cho việc xác định và phân loại các khu vực nguy hiểm19 

Thiết lập một SHA 
 

Một SHA có thể được thiết lập dựa trên tài liệu về các bằng chứng gián tiếp sau: 
 Thông tin của các thành viên cộng đồng hoặc cựu chiến binh về sự hiện diện của các nguy cơ vật nổ 

trong một khu vực đã được lập thành văn bản và bao gồm bản đồ (có chữ ký của những người cung 
cấp thông tin). Thông tin này phải được chứng thực bởi hai nhân chứng khác, những người đồng ý ký 
tên để ủng hộ thông tin. 

 Bằng chứng trực quan hoặc tài liệu cho thấy những cựu chiến binh đã từng ở trong một khu vực. Nếu 
có thể, điều này nên được chứng thực bởi ít nhất một thành viên cộng đồng và được ghi lại một cách 
thích hợp. 

 Báo cáo Tai nạn (không có địa điểm chính xác) do các tổ chức ứng phó khẩn cấp được công nhận như 
ICRC, Hiệp hội Chữ thập đỏ hoặc các bệnh viện cung cấp. Sau đó, bằng chứng hỗ trợ được phân tích 
từ nhiều nguồn (chẳng hạn như xác nhận của thành viên cộng đồng, hoặc các dấu hiệu trực quan về 
cuộc chiến đã diễn ra) sau đó sẽ được nhóm NTS thu thập (bao gồm cả việc kiểm tra trực quan vị trí 
nghi ngờ từ khu vực an toàn, nếu cần). 

 
Thiết lập một CHA 

 

Một CHA có thể được thiết lập dựa trên tài liệu về các bằng chứng gián tiếp sau: 
 Bằng chứng trực quan dù chỉ một quả mìn. Cần tìm kiếm thêm bằng chứng để xác định khu vực chính 

xác. 
 Bằng chứng trực quan về một bộ phận cấu thành EO, kết hợp với bằng chứng gián tiếp bổ sung (như đã 

định nghĩa ở trên). 
 Bản đồ bãi mìn do các bên tham gia xung đột cung cấp. 

Loại trừ tất cả hoặc một phần của khu vực nguy hiểm 
 

Thông qua việc áp dụng NTS, đất có thể bị loại trừ để xác định khu vực nguy hiểm chính xác hơn hoặc 
loại bỏ hoàn toàn nếu tìm thấy bằng chứng mới cho thấy nghi ngờ ô nhiễm là không có cơ sở. Các tiêu 
chí sau đây chứng minh các ví dụ có thể được sử dụng để loại các HA được ghi lại trong cơ sở dữ liệu 
quốc gia: 

 Đất đã được canh tác trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ 3 năm) và ở độ sâu nhất định (ví dụ 
10 cm) và được xác minh bởi ít nhất 2 người cung cấp thông tin chính ngoài chủ đất. 

 Đất có lưu lượng người và phương tiện giao thông trung bình đến đông đúc trong một khoảng thời 
gian xác định (ví dụ: vài tháng). 

 Đất mà các công trình xây dựng đã diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ 3 tháng) và ở 
độ sâu nhất định (ví dụ 1 mét) mà không xảy ra tai nạn hoặc sự cố EO. 

 
Giảm thiểu khu vực nguy hiểm (HA) 

 

Thông qua việc áp dụng TS, đất có thể được thu hẹp để xác định HA chính xác hơn hoặc loại bỏ hoàn 
toàn HA nếu không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh sự hiện diện của các nguy cơ vật nổ từ việc 
xử lý đất thông qua các phương tiện kỹ thuật. Các tiêu chí ví dụ sau đây có thể được sử dụng để giảm 
thiểu HA được ghi lại trong cơ sở dữ liệu quốc gia: 

 Một máy xới đất đã bao phủ một cách có hệ thống 100% HA, tiếp theo là một thiết bị rà phá khác bao 
phủ một cách có hệ thống 100% HA 

 Rà phá thủ công có hệ thống đã xử lý không ít hơn 25% tổng HA đã xác định. 
 Chó dò mìn được áp dụng một cách có hệ thống cho 100% HA 

Hình 3: Ví dụ về các tiêu chí có thể cho việc phân loại và tái phân lọa đất 
 

Tiêu chí cho một khu vực bị nhiễm vật nổ còn sót lại (ERW) có thể xác định dễ dàng hơn một chút. Ví dụ, tàn 

dư bom, đạn chùm, cụ thể là bom, đạn con, có thể được sử dụng làm bằng chứng trực tiếp để thiết lập các 
CHA và khu vực CHA này không có mối đe dọa về mìn. Ở Đông Nam Á, một hình thức khảo sát kỹ thuật liên 
quan đến rà nhanh khu vực 50mx50m (2.500m²) đã cho phép khảo sát sâu rộng và chính xác đối với bom đạn   
19 Hình 3 nêu ra một số ví dụ về tiêu chí phân loại và tái phân loại đất. Tham khảo các chương IMAS liên quan để biết danh sách 
đầy đủ các tiêu chí liên quan đến các quá trình này.
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chùm, nâng cao đáng kể hiệu quả của việc rà phá sau này. Các phương pháp được sử dụng phù hợp với các 
nguyên tắc LR nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh nơi nhân viên được đào tạo có thể tiếp cận 
khu vực HA và xác định trực tiếp bằng chứng theo cách dễ dàng hơn so với HA tại nơi có mối đe dọa từ mìn 
sát thương. 

 
Khảo sát lại có thể là một phương pháp được CQHĐBMQG sử dụng để cải thiện chất lượng thông tin về vị trí 
và phân loại HA. Tuy nhiên, trước khi khảo sát lại, cần có sự thẩm định tài liệu tại chỗ toàn diện, bao gồm việc 
phân tích TS đã hoàn thành và việc rà phá cũng như các hoạt động NTS trong quá khứ. Phân tích này có thể 
được sử dụng để thiết lập độ chính xác của các SHA cũ và cung cấp phương pháp luận phù hợp nhất cho NTS 
mới. Thông tin từ việc thẩm định tài liệu cần được sử dụng cùng với kinh nghiệm của nhân viên hoạt động để 
cập nhật các tiêu chí về bằng chứng gián tiếp và trực tiếp được sử dụng để phân loại lại, giảm thiệu, loại bỏ 
đất không ô nhiễm nếu phù hợp. Khi làm như vậy, sự phục hồi có thể đóng vai trò là một thành phần của ARE 
bằng cách xác định lại các SHA hoặc CHA đã lỗi thời để có được thông tin chính xác hơn về sự ô nhiễm EO. 

 
5.3 Tham gia của cộng đồng vào quá trình giải phóng đất đai 

Sự tham gia của cộng đồng (thường được gọi là liên lạc cộng đồng), trong hầu hết các trường hợp, là nền tảng 
cho sự thành công của quá trình LR. Do chất lượng của LR phụ thuộc vào thông tin chính xác, điều quan trọng 
là thông tin chính xác phải được thu thập từ các cộng đồng, những người có thể có kiến thức quan trọng về vị 
trí và bản chất của các mối nguy. Ngoài ra, việc đảm bảo sự tự tin của địa phương đối với các hoạt động LR là 
điều cần thiết. Về vấn đề này, điều quan trọng là đất được phân loại là không bị ô nhiễm EO, hoặc đất đã bị 
loại bỏ, thu hẹp, hoặc rà phá được coi là an toàn để sử dụng cho tất cả mọi người khi nó được trả lại cho cộng 
đồng. Với tầm quan trọng của mối quan hệ với các cộng đồng bị ảnh hưởng, ở cấp CQHĐBMQG và các tổ 
chức hành động bom mìn có trách nhiệm đảm bảo rằng liên lạc cộng đồng được thiết lập càng sớm càng tốt 
trong các hoạt động LR khác nhau và được duy trì trong suốt các giai đoạn khác nhau của nó. Bằng cách này, 
những người sử dụng đất cuối cùng sẽ có niềm tin hơn vào quy trình và tránh được áp lực phải tiến hành rà 
phá bổ sung, nhằm tạo niềm tin cho những người sử dụng đất trong tương lai. 

 
Liên lạc cộng đồng khi có sự nhạy cảm với xung đột, giới tính và sự đa dạng để hỗ trợ LR (NTS, TS và rà phá) 
tạo điều kiện cho việc giao tiếp và trao đổi thông tin hiệu quả hơn với cộng đồng bị ảnh hưởng. Điều này cho 
phép các tổ chức hành động bom mìn thu thập thông tin phù hợp và đầy đủ hơn từ nhiều nguồn khác nhau, 
dẫn đến hiểu biết thấu đáo hơn về mức độ và bản chất của ô nhiễm cũng như tác động của nó đối với những 
người khác nhau. Liên lạc viên cộng đồng được thiết lập tốt cũng có thể giúp giảm thiểu hiểu lầm liên quan đến 
thông tin đã được chia sẻ. Để đảm bảo rằng ARE được lập kế hoạch và văn bản hóa thông qua các hoạt động 
liên lạc cộng đồng, NMAS cần nêu rõ ở giai đoạn nào của quá trình ra quyết định cần phải có hồ sơ về sự tham 
gia của cộng đồng. Ví dụ, ở mức tối thiểu, các tổ chức hành động bom mìn sẽ tổ chức các cuộc họp với chính 
quyền địa phương và đại diện từ tất cả các nhóm liên quan trước khi thực hiện NTS, TS và rà phá, để tất cả 
các bên được giới thiệu về các hoạt động LR theo kế hoạch. Các cuộc họp chung nên được lặp lại nếu có bất 
kỳ thay đổi lớn nào đối với quy trình LR. Khi khảo sát và/ hoặc việc rà phá hoàn thành, điều cần thiết là phải 
đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng, bao gồm cả nam giới và phụ nữ, và những người sống sót sau tai 
nạn bom mìn vật nổ, hiểu được những loại hoạt động đã được triển khai và trong khu vực nào nào để họ có 
thể đóng góp thêm thông tin có liên quan. 

 
Thời điểm tiến hành việc liên lạc với cộng đồng có thể rất quan trọng để đảm bảo sự tin tưởng của cộng đồng 
vào công việc đã hoàn thành. Sự chậm trễ kéo dài giữa việc hoàn thành nhiệm vụ (thông qua việc xác định 
không ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm, rà phá) và việc bàn giao đất sau đó có thể khiến cộng đồng địa phương 
mất niềm tin. Nếu có sự chậm trễ trong quá trình bàn giao chính thức, tài liệu bằng văn bản nên được chia sẻ 
với đại diện cộng đồng từ tất cả các nhóm và giải thích để các thành viên cộng đồng có cơ hội đặt bất kỳ câu 
hỏi nào mà họ có thể có. Tất cả công việc phải được văn bản hóa một cách minh bạch, theo quy định của 
NMAS và SOP, tốt nhất là bằng hình ảnh, để giúp duy trì lòng tin với cộng đồng địa phương. Nếu có thể, việc 
xác nhận tài liệu và giải thích phải được lưu lại kèm chữ ký của đại diện cộng đồng. 
 

Các nhân viên có liên quan từ CQHĐBMQG và các tổ chức hành động bom mìn cần được đào tạo phù hợp về 
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cách thiết lập thông tin liên lạc hiệu quả với cộng đồng mà có sự nhạy cảm về giới và đa dạng, với những người 
cung cấp thông tin chính và các bên liên quan tại địa phương trong toàn bộ quá trình LR bao gồm cả việc bàn 
giao. Các đội liên lạc viên cộng đồng phải luôn có cả hai giới nam và nữ và phản ánh các yêu cầu tiếp cận đối 
với tất cả các đội trong bối cảnh cụ thể. Khi làm việc với những người cung cấp thông tin chính hoặc các thành 
viên cộng đồng không biết chữ, tài liệu cần được giải thích rõ ràng và nếu có thể, hãy xác nhận với một người 
khác biết biết chữ (có thể ghi lại và để lại hình ảnh làm hồ sơ để giúp tăng độ tin cậy). Tài liệu này có thể là 
biên bản về một cuộc họp đã diễn ra với ngày tháng và địa điểm hoặc xác nhận của chủ đất/ người sử dụng 
đất rằng họ tin rằng không có bằng chứng về ô nhiễm EO. NMAS và SOP phải có hướng dẫn rõ ràng về các 
yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với IMAS và luật pháp quốc gia có liên quan. 

 

5.4 Bàn giao đất và trách nhiệm 
 

Quy trình giao nhiệm vụ đối với NTS, TS hoặc rà phá, giao trách nhiệm tạm thời đối với một khu vực đất xác 
định cho tổ chức hành động bom mìn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được chỉ định, chính phủ (thường do 
CQHĐBMQG đại diện) nhận lại toàn bộ trách nhiệm khi tổ chức hành động bom mìn bàn giao đất đai sau khi 
kết thúc nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành quy trình LR trên một khu vực xác định, cần có một cuộc bàn giao chính 
thức, để đánh dấu việc bàn giao trách nhiệm đối với đất đai từ tổ chức hành động bom mìn cho chính quyền 
và/ hoặc cho cộng đồng hoặc (các) chủ đất.  
 
Việc bàn giao chính thức cần được hỗ trợ bởi tất cả các tài liệu liên quan. Tài liệu này phải chứng minh rằng 
ARE đã được áp dụng để loại bỏ sự hiện diện hoặc nghi ngờ về sự hiện diện của ô nhiễm EO. Trước khi bàn 
giao, tất cả các tài liệu về công việc đã hoàn thành phải được CQHĐBMQG kiểm tra và xác nhận là đạt yêu 
cầu. Tài liệu phải bao gồm những điều sau: 

 

 Những gì đã được thực hiện và ở đâu (bao gồm khu vực cụ thể và độ sâu cụ thể); 
 Bản sao các báo cáo điều tra khảo sát; 
 Ai đã hoàn thành công việc (nhân viên đủ tiêu chuẩn/ được công nhận năng lực); 
 Tóm tắt các thiết bị và quy trình được sử dụng; 
 Bằng chứng về QM nội bộ và độc lập; 
 Danh sách các EO được định vị và tiêu hủy trong quá trình rà phá (bao gồm bản đồ về vị trí); 
 Chi tiết về bất kỳ sự cố và tai nạn nào xảy ra trong quá trình rà phá và; 
 Sự công nhận chính thức từ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi EO hoặc một đại diện được chỉ định về sự 

tham gia của cộng đồng và sự xác nhận về tình trạng cuối cùng của đất. 
 

Tuy nhiên, việc bàn giao đất không dẫn đến trách nhiệm cá nhân đối với các cá nhân có mặt tại cuộc họp. Quy 
trình LR được thực hiện đúng cách sẽ bao gồm hồ sơ tài liệu đánh giá thể hiện bằng chứng rằng các tiêu chuẩn 
quốc gia đã được áp dụng hiệu quả và việc ra quyết định dựa trên bằng chứng thích hợp. Bằng cách ký vào 
giấy chứng nhận hoàn thành, đại diện của địa phương xác nhận với tư cách chính thức (không phải cá nhân) 
rằng tất cả các tài liệu bắt buộc phải có và được điền đúng cách và công việc đã được hoàn thành theo yêu 
cầu của tiêu chuẩn. 
 
Cả tổ chức hành động bom mìn và cơ quan quản lý quốc gia/ nhân viên QM độc lập phải hiểu rõ ràng tài liệu 
nào được yêu cầu. Tài liệu phải được thiết kế theo cách mà những người chịu trách nhiệm có thể tin tưởng ký 
tên vào công việc đã hoàn thành nếu nó đã được thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khi có được chữ ký 
từ các thành viên cộng đồng có liên quan và chính quyền địa phương như một phần của quá trình bàn giao 
hoặc khi hoàn thành, điều quan trọng là các cá nhân phải hiểu họ đang ký gì và nhằm mục đích gì. Nếu không 
có chữ ký từ các đại diện của địa phương, CQHĐBMQG nên chỉ định những người ký thay thế, chẳng hạn như 
đại diện trong CQHĐBMQG hoặc từ một bộ phận hành chính khác. Các quy trình này cần được thiết lập và 
đảm bảo trong các SOP của CQHĐBMQG và các tổ chức hành động bom mìn tham gia hoặc giám sát quá 
trình chuyển giao và được đưa vào các mẫu bàn giao rõ ràng được thiết kế rõ ràng cho việc lưu trữ tài liệu. 

 
Ở cấp độ cao hơn, nguyên tắc “bàn giao” có thể được áp dụng để xác nhận rằng ARE đã được áp dụng cho 
một khu vực hành chính cụ thể, chẳng hạn như một huyện hoặc một tỉnh để ghi lại việc tuân thủ tốt hơn các 
nghĩa vụ công ước quốc tế. Các chính phủ có thể quyết định thực hiện khảo sát hoặc đánh giá bổ sung để tăng 
cường sự tin tưởng rằng không có bằng chứng nào bị bỏ sót và mọi nghĩa vụ quốc tế đã được đáp ứng. 
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5.5 Chính sách quốc gia chính thức nhằm giải quyết các vấn đề trách nhiệm pháp lý 

 
Theo IMAS 07.11, thuật ngữ “trách nhiệm pháp lý đề cập đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ mà một quốc 
gia, tổ chức hoặc cá nhân có thể có. Trách nhiệm pháp lý liên quan đến một sự kiện bất lợi, chẳng hạn như tai 
nạn hoặc việc phát hiện ra một vật nổ bị bỏ sót trong một khu vực, thường liên quan đến việc không tuân thủ 
chính sách hoặc quy trình đã thỏa thuận”.20 
 
Các chính sách trách nhiệm quốc gia là cần thiết để giải quyết các quy trình và ý nghĩa của việc chuyển giao 
trách nhiệm đối với các khu vực bị ô nhiễm từ tổ chức hành động bom mìn, là những người đã hoàn thành các 
hoạt động LR, cho chính phủ hoặc cộng đồng địa phương. Các chính sách như vậy đảm bảo rằng tất cả những 
người tham gia vào quá trình LR hiểu được trách nhiệm của họ và có một cơ sở được thống nhất để cho phép 
chủ đất, chính quyền địa phương và/ hoặc CQHĐBMQG nhận trách nhiệm đối với đất đai đã được giải phóng 
theo NMAS. Các chính sách trách nhiệm pháp lý cần được phát triển một cách đồng bộ và được điều chỉnh bởi 
các nguyên tắc chính nhất định: 

 Theo Luật Quốc tế, các quốc gia có trách nhiệm đối với sự an toàn và an ninh của công dân mình. 

 Tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình LR đã chấp nhận các định nghĩa và tiêu chí cho ARE, 
được nêu rõ ràng trong các chương NMAS, được truyền đạt rõ ràng và đã được thống nhất. 

 Một QMS đáng tin cậy, minh bạch và được tài liệu hóa một cách rõ ràng được thiết lập ở cấp quốc gia 
và cấp hoạt động, để đảm bảo rằng các tổ chức hành động bom mìn tiến hành các hoạt động của họ 
tuân thủ NMAS và SOP đã được phê duyệt. 

 
5.6 Nên sử dụng một bộ thuật ngữ chung khi mô tả việc giải phóng đất đai 

IMAS 07.11 về LR đưa ra thuật ngữ rõ ràng cho các hoạt động LR được chấp nhận ở cấp độ quốc tế. Tuy 
nhiên, ở cấp quốc gia vẫn có thể có sự nhầm lẫn về việc sử dụng các thuật ngữ này, chúng đại diện cho điều 
gì và chúng liên quan như thế nào đến các yêu cầu báo cáo quốc gia. Các khía cạnh chi tiết này yêu cầu một 
số giải thích trong NMAS, liên quan đến các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

 NTS; 
 TS; 
 Điều tra có hệ thống; 
 Điều tra theo mục tiêu; 
 Rà phá; 
 Thuật ngữ để phân loại và phân nhóm đất; và 
 Thuật ngữ liên quan đến bằng chứng 

 

Mọi thuật ngữ cho một quốc gia cụ thể phải được định nghĩa và liên kết với các định nghĩa IMAS nếu có thể. 
Có thể hữu ích nếu bao gồm danh mục thuật ngữ làm phụ lục của NMAS, đặc biệt khi nhiều ngôn ngữ được 
sử dụng trong chương trình hành động bom mìn. Phần lớn thuật ngữ IMAS không thể dịch từng chữ sang các 
ngôn ngữ khác, do đó giải thích về thuật ngữ quốc gia tương đương là hữu ích. 

Thuật ngữ IMAS về LR có sẵn và có thể thích hợp cho nhiều chương trình quốc gia nếu có đào tạo thích hợp 
để đảm bảo sự hiểu biết chung về tất cả các thuật ngữ. Điều quan trọng là tất cả nhân viên phải hiểu các định 
nghĩa đằng sau thuật ngữ và không sử dụng các định nghĩa lỗi thời. Để đạt được và chứng minh ARE, điều 
quan trọng là phải có thể truyền đạt rõ ràng những gì đã được thực hiện ở đâu và tại sao, và điều này đòi hỏi 
một hệ quy chiếu chung. Việc lập hồ sơ và cung cấp cho các nhà quản lý sự tự tin khi bắt đầu làm việc là một 
thách thức nếu không có sự hiểu biết và đồng thuận về các thuật ngữ chính được sử dụng. 

 
 
 
 

20 IMAS 07.11, Mục 11, trang 10 
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Danh mục kiểm tra về thực tiễn tốt 
 

Các danh sách kiểm tra sau đây đưa ra hướng dẫn thực tế về việc đạt được ARE. Nếu các yếu tố khác nhau của các danh sách này được thực hiện, một 
chương trình hành động bom mìn nên tự tin rằng đã dành một mức độ nỗ lực có thể chấp nhận được để giải quyết vấn đề EO của mình. Tuy nhiên, học tập là 
một quá trình liên tục và khi có thông tin mới, nó phải được tích hợp vào việc phân tích và các quy trình. Về mặt thực tế, do đó, ARE sẽ phát triển theo thời gian ở 
các nước bị ảnh hưởng bởi EO. 

 
CQHĐBMQGs: 

 
 Hoạt động Các chương tham khảo trong IMAS  

 Thiết lập các cơ quan liên quan (cơ quan quốc gia) chịu 
trách nhiệm quản lý các hoạt động hành động bom mìn 
nhằm mục đích làm cho đất đai an toàn cho người dân và liên 
quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ hành động bom mìn quốc 
tế (bao gồm lập kế hoạch, công nhận, giám sát, đào tạo và phát 
triển các quy định và năng lực quốc gia). 

IMAS 02.10 
Hướng dẫn thành lập Chương trình hành động bom mìn 

 Thực hiện phân tích toàn diện về ô nhiễm EO trên lãnh thổ 
thông qua Đánh giá Chung về Hành động Bom mìn. 

IMAS 02.10 
Hướng dẫn thành lập Chương trình hành động bom mìn 

 Xác định các rủi ro liên quan đến việc nghi ngờ ô nhiễm EO 
và các nhóm khác nhau bị ảnh hưởng như thế nào bởi những rủi 
ro đó thông qua Phân tích rủi ro. 

IMAS 07.14 
Quản lý rủi ro trong hoạt động bom mìn 

 Xây dựng Chiến lược hành động bom mìn quốc gia (bao 
gồm các mục đích và mục tiêu cụ thể và có thể đo lường 
được) để giải quyết ô nhiễm EO. Chiến lược nên bao gồm một 
cơ chế theo dõi. 

IMAS 02.10 
Hướng dẫn thành lập Chương trình hành động bom mìn 

 Xây dựng NMAS, trong đó xác định các thuật ngữ và 
quá trình giải phóng đất chính, cũng như các thông số 
chính (chẳng hạn như yêu cầu về độ sâu, 

IMAS 01.10 
Hướng dẫn áp dụng IMAS 
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 các tiêu chuẩn khác như liệu khu vực đó có yêu cầu loại 
bỏ toàn bộ kim loại) 

IMAS 02.10 
Hướng dẫn thành lập Chương trình hành động bom mìn 

 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cấp quốc gia, bao gồm 
cả việc công nhận, thiết lập một lộ trình đánh giá rõ ràng và được 
lập thành văn bản đối với các hoạt động LR và cho phép thực 
hiện theo dõi, rút ra bài học và điều tra liên quan đến việc xác lập 
trách nhiệm pháp lý. Đảm bảo rằng QMS này góp phần cải tiến 
liên tục các phương pháp, mức độ ưu tiên và tiêu chuẩn, bao 
gồm cả năng lực hành động bom mìn bắt buộc. 

IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
 
IMAS 07,30 
Công nhận các tổ chức hành động bom mìn 
 
IMAS 07,40 
Giám sát các tổ chức hành động bom mìn 

 Thiết lập hệ thống quản lý thông tin LR và cung cấp bằng 
chứng về các quyết định ‘hợp lý’ trong quá trình LR. 

IMAS 05.10 
Quản lý thông tin trong hành động bom mìn 
 
IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 

 Thiết lập các luật và quy định rõ ràng liên quan đến trách 
nhiệm pháp lý để cung cấp cho các tổ chức hành động bom mìn 
sự tự tin để thực hiện LR bằng mọi nỗ lực hợp lý mà không có 
rủi ro về hậu quả không lường trước được. 

IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
 
IMAS 07.14 
Quản lý rủi ro trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 

 Thiết lập một hệ thống ưu tiên được hướng dẫn bởi các mục 
tiêu quốc gia được nêu trong chiến lược của quốc gia và được 
liên kết với đánh giá rủi ro thường xuyên và thông tin bổ sung 
liên quan đến tác động của EO (chẳng hạn như dữ liệu thương 
vong). 

IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
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 Thực hiện phân tích thường xuyên các kết quả của LR IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
 
IMAS 07,40 
Giám sát các tổ chức hành động bom mìn 

 Đánh giá các bài học kinh nghiệm thông qua QMS và 
tích hợp vào NMAS 

IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 07,40 
Giám sát các tổ chức hành động bom mìn 

 Thiết lập một khuôn khổ lâu dài bền vững để giải quyết ô nhiễm 
còn sót lại 

IMAS 07.10 
Hướng dẫn quản lý các hoạt động giải phóng đất và ô nhiễm còn sót lại 
 
TNMA 07.14 / 01 Quản lý rủi ro còn sót lại 

 Thiết lập quy trình đánh giá sau LR để tìm hiểu xem người 
dân đang hưởng lợi như thế nào từ đất đai được giải phóng và 
cách hệ thống ưu tiên có thể được cải thiện 

IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
 
IMAS 07.10 
Hướng dẫn quản lý các hoạt động giải phóng đất và ô nhiễm còn sót lại 
 
IMAS 07,40 
Giám sát các tổ chức hành động bom mìn 
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Các tổ chức hành động bom mìn 
 

 Hoạt động Chương tham khảo trong IMAS 

 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nội bộ để đảm bảo hồ 
sơ có thể kiểm tra được về các hoạt động LR và xem xét các 
quy trình dựa trên các bài học kinh nghiệm (đặc biệt ở những 
nơi đã xảy ra tai nạn hoặc sự cố EO). 

IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 10.60 

Điều tra và báo cáo các tai nạn và sự cố 

 Được công nhận năng lực/ cấp phép để chứng minh sự tuân 
thủ của tổ chức và hoạt động với các quy định, tiêu chuẩn và 
yêu cầu chất lượng quốc gia 

IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 
IMAS 07.30 
Công nhận các tổ chức hành động bom mìn 

 Xác định và hiểu rõ bản chất và đặc điểm của ô nhiễm trong 
khu vực hoạt động, bao gồm cả việc đánh giá rủi ro đang diễn 
ra. 

IMAS 02.10 
Hướng dẫn Thiết lập Chương trình Hành động Bom mìn 
 
IMAS 07.11 
Giải phóng đất 
 
IMAS 07.10 

Hướng dẫn quản lý các hoạt động giải phóng đất và ô nhiễm còn sót lại 

 Xác định và có được quyền truy cập vào tất cả các 
nguồn thông tin liên quan (theo cách nhạy cảm về giới 
và sự đa dạng), bao gồm mọi hồ sơ lịch sử sẵn có, thông 
tin của những người từng tham chiến và quan điểm của 
những người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. 

IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
 
IMAS 07.10 

Hướng dẫn quản lý các hoạt động giải phóng đất và ô nhiễm còn sót lại 

 Thiết lập một hệ thống quản lý thông tin nội bộ có thể ghi 
lại, lưu trữ và phân tích thông tin bằng cách sử dụng tất cả 

IMAS 05.10 

Quản lý thông tin cho hành động bom mìn 
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 các phương tiện phù hợp để phân tích bằng chứng, hỗ trợ 
cho việc ra quyết định dạng văn bản 

 

 Bao gồm hướng dẫn rõ ràng để ra quyết định trong các 
SOP, bao gồm việc xác định những người có thẩm quyền và 
được ủy quyền/ được công nhận cho các quyết định quan 
trọng. 

IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 07.30 

Công nhận các tổ chức hành động bom mìn 

 Đảm bảo rằng tất cả các giai đoạn của quá trình giải phóng 
đất đai đã được ghi lại theo NMAS (hoặc IMAS khi không tồn 
tại NMAS) và các báo cáo cần thiết đã được nộp cho 
CQHĐBMQG liên quan hoặc tổ chức được ủy quyền khác một 
cách kịp thời. 

IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
 
IMAS 07.30 
Công nhận các tổ chức hành động bom mìn 

 Đảm bảo rằng cộng đồng được thông tin đầy đủ về các 
hoạt động LR và việc thu thập thông tin toàn diện đã được 
thực hiện trong quá trình LR (bao gồm cả phụ nữ, nam giới, trẻ 
em gái và trẻ em trai) 

IMAS 07.10 
Hướng dẫn quản lý các hoạt động giải phóng đất và ô nhiễm còn sót lại 
IMAS 07.11 

Giải phóng đất đai 

 Tham gia thường xuyên với CQHĐBMQG về các cách cải 
thiện dữ liệu liên quan đến ô nhiễm EO và LR 

IMAS 05.10 

Quản lý thông tin cho hành động bom mìn 

 Phát triển các SOP và xem xét chúng một cách thường 
xuyên và đảm bảo chúng tuân thủ NMAS và để tích hợp 
việc học tập được nắm bắt bởi QMS nội bộ. 

Tham khảo NMAS ở mỗi quốc gia hoạt động 

 Xây dựng các gói đào tạo theo yêu cầu để nâng cao năng 
lực cho nhân viên để đảm bảo nhân viên có năng lực và trình 
độ được triển khai cho các hoạt động của LR. 

IMAS 07.11 
Giải phóng đất đai 
 
IMAS 07.12 
Quản lý chất lượng trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 07.30 
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  Công nhận/ chứng nhận các tổ chức hành động bom mìn 

 Tích hợp công nghệ thích hợp và các phương pháp 
sáng tạo vào hoạt động để nâng cao năng suất và an toàn. 

IMAS 10.10 
An toàn & sức khỏe nghề nghiệp - Yêu cầu chung 
 
IMAS 10,20 
An toàn công trường rà phá 
 
IMAS 10,30 
Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE 

 Đảm bảo rằng công việc phù hợp với luật pháp và chính 
sách quốc gia (bao gồm cả chiến lược hành động bom mìn 
quốc gia). 

Tham khảo NMAS ở mỗi quốc gia hoạt động 

 Bảo vệ nhân viên của tổ chức trong suốt tất cả các giai đoạn của 
LR 

IMAS 10.10 
An toàn & sức khỏe nghề nghiệp - Yêu cầu chung 
 
IMAS 07.14 
Quản lý rủi ro trong hoạt động bom mìn 
 
IMAS 10,20 
Rà phá bom mìn an toàn công trường 
 
IMAS 10,30 

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 
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Phụ lục A 
Đặt ARE trong bối cảnh: Cá ví dụ về ứng dụng của nó21 

 
Các ví dụ về ứng dụng của ARE minh họa cả ứng dụng tốt và xấu của ARE. Mặc dù các quốc gia trong ví dụ 
là không có thật, nhưng các ví dụ của ARE dựa trên kinh nghiệm từ các bối cảnh thực địa khác nhau. 
 
Quốc gia giả thiết đầu tiên, quốc gia A, B và C, là những ví dụ điển hình về việc áp dụng ARE. Các ví dụ này 
không toàn diện và không nhằm mục đích hướng dẫn cách giải quyết các tình huống tương tự. Hoàn cảnh của 
các tình huống thực tế là khác nhau và theo ngữ cảnh cụ thể và phải được giải quyết theo các đặc điểm cụ thể 
của các sự kiện có sẵn. Quốc gia giải thiết, quốc gia D, đưa ra các ví dụ về nơi KHÔNG được áp dụng. 

 

Quốc gia A – Thực tiễn tốt 
 

Quốc gia A trải qua một cuộc nội chiến kéo dài trong khoảng thời gian mười năm. Cả hai bên xung đột đều sử 
dụng vũ khí thông thường bao gồm cả mìn sát thương. Sau khi xung đột kết thúc, phần lớn đất nước đã bị ô 
nhiễm bởi vật nổ (EO), bao gồm cả các bãi mìn nghi ngờ và đã được biết dọc theo chiến tuyến chính, cũng 
như các khu vực chiến sự rộng lớn bị ô nhiễm bởi vật liệu chưa nổ (UXO). Cộng đồng quốc tế đã cung cấp hỗ 
trợ khẩn cấp ban đầu cho các cộng đồng cư dân bị ảnh hưởng bởi xung đột, bao gồm giáo dục phòng tránh 
bom mìn vật nổ (EORE), hỗ trợ y tế khẩn cấp cho những người bị thương do EO và rà phá khẩn cấp các tuyến 
đường và khu vực cần thiết theo hoạt động ứng phó nhân đạo. Một hệ thống quản lý thông tin hiệu quả để 
quản lý các hoạt động này đã được thiết lập và duy trì trong suốt chương trình. Các tổ chức trung ương có 
nhiệm vụ giải quyết vấn đề ô nhiễm EO được thành lập và từng bước đảm nhận việc quản lý và giám sát các 
hoạt động hành động bom mìn. 

 

Các cân nhắc về quản lý 

Lập kế hoạch chiến lược 

 Ở quốc gia A, sau khi xung đột kết thúc, Phân tích mối đe dọa ban đầu được thực hiện và hỗ trợ khẩn 
cấp được tiến hành. Sau khi Chính phủ thành lập các cơ quan liên quan, bao gồm cả CQHĐBMQG, 
một đánh giá chung về hành động bom mìn đã được tiến hành và công việc điều tra khảo sát được 
thực hiện dựa trên thông tin thu thập được. Một nhiệm vụ lập kế hoạch chiến lược đã được thực hiện 
nhằm thiết lập các mục tiêu cho chương trình hành động bom mìn quốc gia, bao gồm một khung theo 
dõi với các mục tiêu về tiến độ của LR. Sau hai năm đầu tiên của chương trình hành động bom mìn 
được hoàn thành, việc đánh giá giữa chiến lược đã được thực hiện và tiến độ thực tế được đo lường 
so với các mục tiêu. Do tiến độ giải phóng các khu vực bị ô nhiễm bom mìn còn chậm nên đã tiến hành 
rà soát NMAS đối với rà phá bãi chiến trường (BAC) và các quy trình hoạt động, bao gồm cả độ sâu 
được thiết lập để rà phá dưới bề mặt. Sau nhiều cuộc thảo luận với các tổ chức hành động bom mìn và 
các bên liên quan khác, CQHĐBMQG đã đưa ra quyết định giảm yêu cầu về độ sâu đối với BAC. 
 

Quản lý chất lượng 

 Một quả mìn được tìm thấy gần một cộng đồng nơi các hoạt động rà phá bom mìn đã hoàn thành. Hệ 
thống quản lý chất lượng do CQHĐBMQG thiết lập bao gồm việc đệ trình các báo cáo hoàn thành chi 
tiết cho các hoạt động rà phá, bao gồm ranh giới chính xác của công việc rà phá và vị trí của mìn được 
tìm thấy. Chính sách của Quốc gia về trách nhiệm pháp lý đã nêu ra các bước cần thiết cần thiết để 
hoàn thành cuộc điều tra ban đầu do CQHĐBMQG chỉ đạo. Dựa trên các báo cáo do tổ chức rà phá 
đệ trình, cuộc điều tra có thể kết luận rõ ràng rằng quả mìn được tìm thấy nằm ngoài CHA được giao 
nhiệm vụ rà phá ban đầu. Điều này cho phép tổ chức rà phá được xóa bỏ mọi trách nhiệm về việc bỏ 
sót một quả mìn trong quá trình rà phá. Vấn đề dẫn đến việc xem xét lại tiêu chuẩn cho NTS, các khía 
cạnh liên quan đến các tiêu chí ra quyết định cho việc hủy bỏ đất đai. 

 

21 Mặc dù những ví dụ này dựa trên các tình huống thực tế, chúng không mô tả về bất kỳ quốc gia cụ thể nào bị ảnh hưởng của EO. 
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 Sau thời gian 5 năm, phân tích các khu vực đã rà phá cho thấy trên 60% các nhiệm vụ rà phá bom mìn 
đã hoàn thành, không có bom mìn nào được tìm thấy. Ngoài ra, tỷ lệ khu vực không có mìn không giảm 
theo thời gian. Việc phân tích thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia và tham vấn với các tổ chức hành 
động bom mìn đã khiến CQHĐBMQG đưa ra kết luận rằng bản chất của ô nhiễm (mật độ mìn thấp) 
khiến NTS và TS gặp rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh này, quy mô khu vực, điều kiện tiếp cận và 
môi trường có nghĩa là sử dụng các nhân viên rà phá thủ công được trang bị với máy dò kim loại thường 
được lựa chọn như một công cụ thích hợp nhất. Các nhà quản lý hoạt động kết luận rằng mặc dù có 
thể kỳ vọng rằng tỷ lệ khu vực không tìm thấy mìn cao hơn bình thường là hợp lý, CQHĐBMQG quyết 
định rằng việc không tìm thấy mìn trong hơn 60% khu vực đã được rà phá khiến chất lượng điều tra 
khảo sát bị nghi ngờ. Sau đó, NTS đã được nỗ lực cải tiến và sử dụng kết quả của NTS, TS và rà phá 
để cải thiện toàn bộ quá trình LR. Nỗ lực này bao gồm thực hiện nghiên cứu tài liệu và thử nghiệm trực 
tiếp bằng cách sử dụng các công cụ thu thập thông tin mới như thiết bị bay không người lái, các công 
cụ và phương pháp cơ học mới để cải thiện TS. 
 

Quy trình giải phóng đất đai 

Điều tra phi kỹ thuật 

 Mìn đã được cả hai bên tham gia xung đột sử dụng dọc theo chiến tuyến chính. Các hồ sơ về các bãi 
mìn (MFR) có tỉ lệ phần trăm cao được gửi tới CQHĐBMQG. Ngay sau khi xung đột xảy ra, một số hoạt 
động rà phá mìn đã được triển khai bởi lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội, tuy nhiên họ giữ lại 
rất ít hồ sơ về những nội dung công việc đã được thực hiện.  
 

Các bước sau đây đã được hoàn thành và ghi chép lại, ở mức tối thiểu, để đảm bảo rằng ARE được 
áp dụng cho NTS: 

 

- Đánh giá tài liệu được thực hiện với mục đích định vị địa lý cho tất cả các MFR; 
- Các chuyến thăm thực địa đến các địa điểm của bãi mìn để xác nhận xem có bằng chứng 

về EO hay không; 
- Một danh sách cập nhật về tình trạng của tất cả các MFR (bao gồm ranh giới của khu vực 

nguy hiểm, mìn được gỡ bỏ và đất đang được sử dụng) đã được lập; và 
- Bằng chứng về ô nhiễm EO khác được thu thập thông qua các cuộc họp với các cộng đồng 

bị ảnh hưởng (bao gồm phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai và đại diện từ các nhóm 
khác nhau như nạn nhân bom mìn). Tất cả các cộng đồng có bằng chứng về ô nhiễm EO 
cần được điều tra. 

 

Khảo sát kỹ thuật 

 Một đội NTS làm việc với những người cung cấp thông tin chính, những người này tin là họ đã nhìn 
thấy mìn từ một khoảng cách an toàn. Thông tin này được sử dụng để xác định một CHA được ghi lại 
và sau đó được nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia, theo chương IM của NMAS. Sau đó, một đội TS được 
giao nhiệm vụ xử lý CHA, đã tiến hành một cuộc điều tra có mục tiêu mở ra các đường biên tới các quả 
mìn có thể nhìn thấy. Khi họ tiếp cận gần tới quả mìn, họ đã xác định rằng những quả mìn này chỉ là 
vỏ rỗng và không có chứa thuốc nổ. Bằng chứng mới này đã được báo cáo bởi đội TS và nhiệm vụ đã 
bị đình chỉ để chờ điều tra thêm. Các nhân viên của NTS được giao nhiệm vụ thu thập thông tin bổ 
sung từ những người cung cấp thông tin mới, những người đã có kiến thức trực tiếp về việc sử dụng 
đất đai trong khu vực xung đột. Một chuyến thăm bổ sung đến địa điểm với những người cung cấp 
thông tin bổ sung (phụ nữ không được hỏi ý kiến trong cuộc khảo sát đầu tiên), và sự phân chia tam 
giác của thông tin này với hồ sơ bằng văn bản cuối cùng được tìm thấy, đã cung cấp đầy đủ bằng 
chứng để xác nhận rằng khu vực nguy hiểm được đề cập chỉ là một điểm chế tạo mìn bị bỏ hoang. 
CHA cuối cùng đã được đội NTS xác định không ô nhiễm, dựa trên các bằng chứng trực tiếp và gián 
tiếp được tìm thấy. 

 

Rà phá 

 Chiều sâu rà phá thường được tiêu chuẩn hóa trên toàn quốc. Ở Quốc gia A, SOP quy định rằng các 
tín hiệu được khảo sát ở độ sâu 25cm. Điều này nhằm đảm bảo rằng tất cả kim loại được tìm thấy ở độ 
sâu ít nhất là 20cm, theo quy định trong NMAS. Dựa trên thông tin thu thập được về độ sâu của mìn, 
một phân tích cho thấy 99% mìn nằm ở độ sâu 10cm hoặc nhỏ hơn. Điều này dẫn đến việc điều chỉnh 
độ sâu điều tra xuống còn 15cm, tăng hiệu quả đáng kể bằng cách giảm thời gian xử lý tín hiệu, thường 
ở những nền đất cứng. (Lưu ý, độ sâu điều tra là từ mặt đất ban đầu, vì vậy nó được tăng lên ở những 
khu vực có bằng chứng về trầm tích và mìn được chôn sâu hơn bình thường, ví dụ ở các bờ đê bao 
xung quanh cầu đường bộ). 



Ghi chú kỹ thuật 07.11/03 
(Ấn bản thứ nhất, tháng 3/2021) 
 

27 

 

 

Quốc gia B - Thực tiễn tốt 
 

Quốc gia B có các bãi mìn từ cuộc xung đột với quốc gia láng giềng cách đây 25 năm. Một chương trình hành 
động bom mìn quốc gia do CQHĐBMQG dẫn đầu đã được thành lập ngay sau khi xung đột kết thúc. Trong 
thập kỷ qua, sự nổi lên của một lực lượng vũ trang phi nhà nước ly khai ở tỉnh phía đông nam đã dẫn đến một 
thời kỳ nội chiến, nơi xảy ra việc sử dụng rộng rãi các thiết bị nổ tự tạo (IED). 

 

Các cân nhắc về quản lý 

Lập kế hoạch chiến lược 

 Tại Quốc gia B, một kế hoạch chiến lược mới đã được phát triển cách đây hai năm để thay thế kế hoạch 
đã hết hạn. Quá trình bắt đầu với việc xem xét lại chiến lược trước đó và phân tích thông tin chính liên 
quan đến vấn đề bom mìn trong khuôn khổ phân tích bối cảnh. Dựa trên lo ngại của các bên liên quan 
rằng ước tính ô nhiễm mìn sát thương là không chính xác, một nỗ lực để thực hiện lại một cuộc điều 
tra khảo sát các SHA đã được tiến hành trước khi hoàn thành kế hoạch chiến lược mới. Thông tin mới 
được thu thập từ NTS của các SHA hiện có cho thấy mức độ ô nhiễm mìn sát thương nhỏ hơn nhiều 
so với nghi ngờ ban đầu. Kế hoạch chiến lược mới được phát triển dựa trên thông tin chính xác và đáng 
tin cậy hơn và cho phép Quốc gia B huy động các nguồn lực mới để hoàn thành rà phá bom mìn nhanh 
chóng hơn. 

 
Quản lý rủi ro 

 Một phân tích mối đe dọa toàn diện đã được thực hiện tại các trung tâm đô thị ở tỉnh phía đông nam 
của Quốc gia B, nơi nhóm ly khai phi nhà nước có vũ trang hoạt động gần đây. Phân tích này xác định 
ô nhiễm EO mới có tính chất ngẫu nhiên. Dựa trên nhu cầu về chuyên môn kỹ thuật liên quan đến IED, 
NMAS đã được sửa đổi để bao gồm một chương về Xử lý IED và các sửa đổi khác nhau liên quan đến 
IED. Tất cả các tổ chức hành động bom mìn hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng phải tích hợp công 
nhận/ chứng nhận IED vào chương trình đào tạo của họ về liên lạc cộng đồng, giáo dục phòng tránh 
nguy cơ bom mìn vật nổ (EORE) và NTS. Các đội tập trung rà phá tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi 
IED phải được đào tạo bổ sung theo một SOP mới đã được phát triển với sự phối hợp của các tổ chức 
hành động bom mìn, phù hợp với NMAS đã sửa đổi. 

Quản lý thông tin 

 Việc đánh giá các yêu cầu thông tin đối với các nhà ra quyết định của chính phủ ở Quốc gia B đã dẫn 
đến việc phát triển các báo cáo cho Bộ Phát triển Kinh tế (MoED) trong đó nêu ra những nơi mà các 
dự án cơ sở hạ tầng lớn trùng hợp với khu vực ô nhiễm EO. Thông tin này đã giúp MoED lập kế hoạch 
tốt hơn cho các dự án của họ và đảm bảo rằng bất kỳ công trình công cộng nào được lập kế hoạch về 
xử lý đất đai đều được chia sẻ với CQHĐBMQG và một phân tích hoạt động có thể được thực hiện để 
xác định xem có cần tới LR hay không. 

 

Quy trình giải phóng đất đai 

Điều tra phi kỹ thuật 

 Tại Quốc gia B, mìn được đặt gần biên giới quốc tế của quốc gia này, một số được đặt cho mục đích 
phòng thủ của quân đội quốc gia và một số khác do các lực lượng xâm lược đặt trong khi họ chiếm 
đóng lãnh thổ trong một đợt xung đột giữa các quốc gia có chung biên giới. Thông tin trong cơ sở dữ 
liệu quốc gia phần lớn đến từ Điều tra Tác động bom mìn (LIS) được thực hiện vào năm 2001, dẫn đến 
việc lập bản đồ các khu vực rất lớn, những nơi có sự sử dụng mìn và ô nhiễm từ EO do các trận chiến, 
đã được báo cáo. Các khu vực này đã được ghi nhận là SHA trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Gần đây, 
10% các SHA lịch sử đã được điều tra lại bởi các đội NTS có trình độ, được đào tạo theo các thông số 
kỹ thuật trong một NMAS cập nhật (phù hợp với chương IMAS mới nhất về NTS). Kết quả cho thấy 
không có bằng chứng nào dẫn đến nghi ngờ EO trong 95% SHA. Như vậy, kết luận rằng 95% các 
trường hợp khu vực nguy hiểm cần được điều tra khảo sát lại. Các đội NTS đã sử dụng một phần lớn 
thời gian của họ để loại bỏ hoàn toàn dần dần nhiều SHA, dựa trên các bằng chứng gián tiếp và trực 
tiếp cập nhật được thu thập, sử dụng NMAS cập nhật về NTS (bao gồm một ma trận hướng dẫn việc 
ra quyết định hủy bỏ bằng cách cung cấp yêu cầu các ví dụ minh chứng cụ thể). Bây giờ sẽ là hợp lý 
nếu thực hiện một cuộc điều tra lại tất cả các SHA trong cơ sở dữ liệu quốc gia được tạo ra từ kết quả 
của LIS ban đầu, tập trung vào việc sử dụng bằng chứng gián tiếp và trực tiếp về EO (như được định 
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nghĩa trong NMAS cập nhật) để xác nhận, định nghĩa và phân định khu vực nguy hiểm chính xác hơn. 

Khảo sát kỹ thuật 

 Sau khi CHA đã được thành lập, các tổ chức hành động bom mìn (được công nhận để thực hiện khảo 
sát kỹ thuật) đã tiến hành điều tra có mục tiêu về CHA bằng cách rà phá các làn đường qua CHA để 
thu thập bằng chứng về vị trí các đường mìn được tìm thấy trong khu vực. Một khi quỹ đạo của các làn 
bom mìn được tìm thấy, CHA có thể giảm đáng kể. Phương pháp luận này đã được CQHĐBMQG chấp 
nhận và được thiết lập rõ ràng như một phương pháp tiến hành TS được công nhận trong NMAS. Trong 
bối cảnh các làn bom mìn được xác định rất rõ ràng, các quyết định về việc giảm CHA đã được đưa ra 
một cách chắc chắn. NMAS ở Quốc gia B cũng quy định rằng Chó dò mìn (MDD) có thể được sử dụng 
để thực hiện điều tra có mục tiêu đối với TS trên các SHA. Sau khi nhóm MDD xác định được bằng 
chứng về sự ô nhiễm, một quyết định hoạt động về vị trí và cách thức triển khai các thiết bị rà phá được 
đưa ra dựa trên SHA được thu hẹp. Trong những trường hợp ngoại lệ mà cuộc điều tra MDD ban đầu 
không thể xác định được bằng chứng, một thiết bị khác khác đã được triển khai để đảm bảo rằng khu 
vực này thực sự không bị ô nhiễm. Sử dụng MDD như một công cụ TS theo cách này đã làm tăng tốc 
độ hoạt động và sẽ cho phép việc giao đất cho người dân địa phương nhanh hơn. 

 
Rà phá  

 Tại Quốc gia B, một số tổ chức hành động bom mìn đang tiến hành rà phá phù hợp với các yêu cầu 
chất lượng đối với việc rà phá các khu vực chứa mìn sát thương Loại 72 được nêu trong NMAS. 
CQHĐBMQG giám sát công việc của tất cả các tổ chức hành động bom mìn thông qua QMS của 
chương trình hành động bom mìn quốc gia. Một cuộc điều tra đã được khởi động do một quả mìn được 
tìm thấy trong một khu vực đã được "rà phá". Dựa trên việc phân tích các bằng chứng thu thập được, 
người ta cho thấy rằng các quả mìn sát thương Loại 72 không được tìm thấy một cách đáng tin cậy 
bằng các máy dò kim loại được chương trình hành động bom mìn sử dụng vào thời điểm đó, do hàm 
lượng kim loại tối thiểu của chúng. Nghiên cứu được thực hiện như một phần phân tích của cuộc điều 
tra đã phát hiện ra rằng một thế hệ máy dò kim loại mới đang được sử dụng trong chương trình có thể 
phát hiện một cách đáng tin cậy hàm lượng kim loại trong mìn Loại 72A. Phân tích thông tin về nơi 
những quả mìn này đã được các đội rà phá trong quá khứ đã được tiến hành và một kế hoạch toàn 
chương trình để rà phá lại bằng các thiết bị dò mới đã được CQHĐBMQG đưa ra và do các tổ chức 
hành động bom mìn thực hiện. Công việc của CQHĐBMQG và các tổ chức hành động bom mìn trong 
bối cảnh này đảm bảo rằng ARE đã được áp dụng. Chương trình đã làm như vậy bằng cách sử dụng 
và phân tích thông tin mới có sẵn cập nhật các quy trình hoạt động và thiết bị theo các rủi ro đã xác 
định. Công việc của CQHĐBMQG trong việc đảm bảo rằng một kế hoạch được đưa ra để giải quyết 
các khu vực đã được rà phá bằng các thiết bị không đáng tin cậy, cũng là một thành phần quan trọng 
để tránh các tai nạn tiếp theo và đạt được ARE. 

 

Quốc gia C _ Thực tiễn tốt 
 

Quốc gia C đã trải qua các đợt oanh tạc trên không kéo dài trong hơn mười năm. Cuộc bắn phá bao gồm một 
loạt các loại bom, đặc biệt là bom thả từ trên không có chứa thuốc nổ mạnh và bom chùm có chứa các loại 
bom con chứa thuốc nổ. Vụ thả bom đã khiến các khu vực quan trọng của đất nước, bao gồm đất nông nghiệp, 
làng mạc, tuyến đường và rừng rậm nguyên sinh, bị ô nhiễm, phần lớn do bom, đạn con chưa nổ. Các nút giao 
thông, ngã ba và cầu nối là những khu vực có mức độ ô nhiễm cao. Việc rà phá ban đầu trong và ngay sau 
cuộc xung đột đã được tiến hành bởi cả người dân địa phương và quân đội. Nhiều thập kỷ sau, các tổ chức 
quốc tế đã đến hỗ trợ đất nước không chỉ trong nỗ lực điều tra khảo sát và rà phá, mà còn với các nỗ lực hỗ 
trợ nạn nhân và các nỗ lực vận động là một trong các hợp phần chính của hành động bom mìn. 

 

Các cân nhắc về quản lý 

Lập kế hoạch chiến lược 

Sau vài năm với sự hỗ trợ quốc tế, kinh phí cho việc khảo sát và rà phá bom, đạn chùm trở trở nên ít 
chắc chắn hơn. Các nhà tài trợ mong muốn có nhiều tiến bộ hơn về việc rà phá các khu vực được cho 
là bị ô nhiễm, thay vì rà phá theo yêu cầu nhằm đảm bảo một khu vực được rà phá kể bất kể là đã xác 
định được bằng chứng hoặc chưa tại khu vực đó. Chìa khóa ở đây sẽ là phát triển một khảo sát cơ sở 
chính xác về khu vực ô nhiễm còn lại cần được làm sạch để có thể phát triển một chiến lược nhằm 
hoàn thành việc rà phá càng nhanh càng tốt. Cùng với CQHĐBMQG, các tổ chức hành động bom mìn 
trong nước và quốc tế đã phát triển một hệ thống khảo sát dựa trên bằng chứng, để xác định chính xác 
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nơi bị ô nhiễm bởi các các cuộc tấn công với bom đạn chùm. Cuộc khảo sát dựa trên bằng chứng được 
gọi là Khảo sát tàn dư bom đạn chùm (CMRS). Do tính chất ô nhiễm rộng rãi, lên đến hơn 1.000 km², 
yếu tố khảo sát của nhiệm vụ được đưa vào kế hoạch làm việc của chiến lược giống như rà phá sau 
đó. Một khi tập hợp dữ liệu về các khu vực đã được khảo sát kỹ thuật và sau đó đã được rà phá đã 
được xây dựng, (phân tách theo các dạng địa hình khác nhau), một dự báo có thể được thực hiện liên 
quan đến tỷ lệ khảo sát và rà phá và mức tài trợ, để đưa đất nước tiến tới hoàn thành điều 4 của Công 
ước về Bom, đạn chùm. 

 
Quản lý chất lượng 

 QMS ở Quốc gia C đã được tích hợp vào tất cả các cấp độ hoạt động. Các tổ chức hành động bom mìn 
tự thực hiện quản lý chất lượng của riêng họ bao gồm kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn tối thiểu 10% 
của tất cả các khu đất đã được rà phá. CQHĐBMQG cũng tiến hành các chuyến thăm thực địa hàng 
tháng đối với các tổ chức hành động bom mìn mà thường không được thông báo trước. Mặc dù các 
Giám đốc quản lý chất lượng của CQHĐBMQG rất khắt khe trong việc xác định sự không tuân thủ của 
các tổ chức, đó là văn hóa làm việc với các tổ chức hành động bom mìn, và sau đó giúp họ cải tiến. 
Những tổ chức hành động bom mìn dược khuyến khích tự tìm ra các sai sót của mình, với ý thức rằng 
đó là một nỗ lực tập thể nhằm nâng cao chất lượng trong tất cả khía cạnh của hoạt động tại hiện trường. 

 Một yếu tố rất quan trọng của QMS ở tất cả các cấp là việc phân tích dữ liệu của cả nhân viên IM và 
nhân viên hoạt động làm việc song song với nhau. Các nhân viên hoạt động cấp cao phải dành thời 
gian đáng kể để kiểm tra chéo các báo cáo hoạt động về độ chính xác, tư vấn cho nhân viên IM về các 
báo cáo cần xác nhận lại. Chất lượng dữ liệu là trách nhiệm của tất cả mọi người và chất lượng dữ liệu 
ở mức thấp nhất được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia giúp CQHĐBMQG và các nhà tài trợ có cơ sở 
đáng tin cậy để đưa ra quyết định. 

Quy trình giải phóng đất đai 

Điều tra phi kỹ thuật 
 Một hình thức khảo sát quốc gia đã được tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) thực hiện khi các tổ 

chức nước ngoài bắt đầu tham gia vào quốc gia này. Cuộc khảo sát, được mô tả như một dạng đánh 
giá chung về hành động bom mìn, chỉ đưa ra một dấu hiệu rất chung chung về nơi được cho là có ô 
nhiễm. Điều này dẫn đến gia tăng diện tích đất được cho là bị ô nhiễm. Gần hai thập kỷ sau, chính 
quyền quyết định rằng yêu cầu thiến hành một cuộc khảo sát lại trên toàn quốc, với tất cả các đội điều 
tra khảo sát phải trải qua một chương trình đào tạo lại tiêu chuẩn, theo hướng hỗ trợ quy trình CMRS. 

 Trong khi các đội NTS được giao nhiệm vụ xác định tất cả các bằng chứng về vật nổ, việc xác định 
CMR được ưu tiên, vì đây là dạng ô nhiễm rộng rãi nhất trong cả nước. Nó cũng có tác động kinh tế xã 
hội lớn nhất. Các đội NTS ưu tiên thu thập các điểm bằng chứng CMR đáng tin cậy để các đội CMRS 
tiến hành khảo sát kỹ thuật xung quanh. Các đội NTS đã được đào tạo bài bản và có khả năng đánh 
giá xem liệu một vật nổ được tìm thấy liệu chúng có phải là đã được di chuyển từ một nơi khác tới hay 
có thể giả thuyết một cách hợp lý là đã từng có các cuộc tấn công bằng bom đạn chùm tại nơi vật nổ 
được tìm thấy.  

 Cấp quản lý hành chính thấp nhất của Quốc gia C là thôn, không chỉ bao gồm diện tích các tòa nhà 
của thôn mà còn bao gồm tất cả các quyền sở hữu đất đai liên quan. NTS tiến triển theo cấp độ từ thôn 
ở mỗi huyện trong mỗi tỉnh cho đến khi tất cả các tỉnh bị ảnh hưởng trong cả nước tái khảo sát. 

 
Khảo sát kỹ thuật 

 Các đội CMRS gồm bốn người dò, nằm dưới bộ phận chỉ huy, mỗi người được trang bị máy dò thích 
hợp cho công việc BAC. Đội trưởng có thể kiểm soát một số bộ phận cùng với một nhân viên y tế để 
tối đa hóa các nguồn lực. Các đội trưởng tiến hành dò tìm trong ô 50mx50m (2500m²) có thể được tìm 
kiếm trong khoảng 30 phút. Thông thường, với bản chất của bom đạn chùm được sử dụng trong cuộc 
xung đột, nhân viên dò sẽ xác định xem bom đạn con chưa nổ hoặc mảnh vỡ từ bom đạn con đã nổ 
trong 5-10 phút. Mục đích không phải để người tìm kiếm xác định tất cả sự ô nhiễm trong một ô, cũng 
không phải để rà phá nó, chỉ để xác nhận xem có sự ô nhiễm hay không để xác định mục tiêu tốt hơn 
cho các hoạt động rà phá tiếp theo. 

 Mỗi ô dò có một mã định danh vị trí cụ thể. Các đội trưởng sử dụng biểu mẫu điện tử trên máy tính 
bảng để xác nhận xem một ô đã được dò hay chưa và kết quả là gì. Kết quả có thể được trình bày trực 
quan trên hình ảnh trực quan chất lượng tốt với lớp phủ lưới. Một hệ thống mã màu đã được sử dụng 
để cho phép nhận dạng trực quan hơn các ô bị ô nhiễm (màu đỏ), các ô đã tìm thấy mảnh vỡ (màu hổ 
phách) và các ô không có bằng chứng (màu xanh lá cây). Các đa giác tương đối chặt chẽ được vẽ xung 
quanh các cụm màu đỏ và trong một số trường hợp là các ô màu hổ phách để tạo ra các CHA sẵn sàng 
để rà phá. 
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 Chìa khóa để khảo sát kỹ thuật thành công đối với dấu tích bom đạn chùm là xử lý hiệu quả lượng dữ 
liệu đáng kể được tạo ra. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ chặt chẽ các hoạt động của nhân viên IM, những 
người sẽ sử dụng các điểm bằng chứng do các đội NTS thu thập, vẽ biểu đồ chúng dưới dạng tệp định 
dạng phần mềm GIS và tạo lớp lưới cho các ô ở khu vực xung quanh. Mỗi ô có một trung tâm là điểm 
bắt đầu cho các phần dò tìm. Một danh sách các điểm trung tâm sẽ được tải xuống các thiết bị GPS 
cầm tay, cho phép nhân viên CMRS tìm kiếm đúng vị trí. Kết hợp với việc sử dụng các biểu mẫu báo 
cáo điện tử, CMRS đại diện cho việc áp dụng công nghệ, cùng với sự phối hợp làm việc thực tế giữa 
các bộ phận hoạt động và nhân viên IM, để xác định chính xác nơi ô nhiễm bom đạn chùm. 

 
Rà phá 

 Do việc rà phá bom mìn được định hướng từ hoạt động khảo sát kỹ thuật, khối lượng rà phá mà không 
tìm thấy bom đạn con đã giảm xuống gần như bằng không. Các chỉ số hiệu suất chính như m² rà phá/ 
bom đạn con dần dần cho thấy sự cải thiện rõ rệt, cho thấy rằng các đội đang ngày càng rà phá đúng 
địa điểm hơn, do đó làm giảm mối đe dọa mà những nguy cơ nổ này gây ra cho người dân địa phương 
một cách nhanh chóng hơn. Các khu vực cuối cùng được rà phá thường lớn hơn so với khu vực CHA 
được tạo từ CMRS, khi mà hoạt động rà phá được mở rộng ra trong các trường hợp vật nổ được tìm 
thấy ở vùng viền của các khu CHA. Tuy nhiên, việc mở rộng này đảm bảo rằng toàn bộ khu vực bị đánh 
phá được rà phá và được hiệu chỉnh phù hợp với vị trí thực tế của các loại bom đạn con, mỗi loại đều 
được ghi lại bằng kỹ thuật số. Bằng cách này, các quyết định được đưa ra dựa trên bằng chứng, đại 
diện cho tất cả tất cả nỗ lực hợp lý trong bối cảnh này. 

 

Quốc gia D - Thực tiễn kém của việc tất cả nỗ lực hợp lý không được tuân thủ 

Quốc gia D trải qua một cuộc nội chiến kéo dài ba năm giữa hai phe chính trị trong nước, một hiệp định hòa 
bình được ký kết. Các khu vực xung đột chiến sự vẫn bị ô nhiễm bởi các bãi mìn sát thương, và nhiều thành 
phố và thị trấn, đô thị bị nghi ngờ hoặc được biết là có vật nổ. 

 

Các cân nhắc về quản lý 

Lập kế hoạch chiến lược 

 Tại quốc gia D, sau khi thành lập chương trình hành động bom mìn và theo chiến lược 5 năm ban đầu, 
các tổ chức hành động bom mìn đã tiến hành rà phá đất đai trong hai năm. Tiến độ giải phóng vùng 
đất bị nghi ngờ bị ô nhiễm bởi mìn sát thương chậm hơn so với dự kiến. Mặc dù một số người trong 
ngành kêu gọi xem xét lại chiến lược trung hạn, CQHĐBMQG quyết định đợi cho đến khi chiến lược 5 
năm được hoàn thành để xem xét lại. Kết thúc quá trình đánh giá chiến lược đã đưa ra một số khuyến 
nghị bao gồm những thay đổi đối với phương pháp rà phá với lưu ý rằng những vùng đất rộng lớn có 
thể được giải phóng thông qua phương pháp TS và NTS, nhưng thay vào đó chúng đã được rà phá 
thông qua việc sử dụng các thiết bị rà phá cơ khí tốn kém hơn và kém hiệu quả hơn. Nếu việc xem xét 
chiến lược giữa kỳ đã được hoàn thành, các thay đổi đối với hệ thống LR có thể được thực hiện sớm 
hơn và sẽ làm tăng tốc độ của LR và giảm chi phí. 

Quản lý chất lượng 

 Một quả mìn được một người nông dân tìm thấy trên mảnh đất đã được giải phóng hai năm trước đó. 
CQHĐBMQG, theo quy định của NMAS, đã bắt đầu một cuộc điều tra đầy đủ. Các báo cáo hoàn thành 
chỉ ra rằng khu đất đã được giải phóng thông qua NTS. Tuy nhiên, điều tra sâu hơn cho thấy rằng một 
số tài liệu công nhận của đội NTS đã giải phóng đất chưa được hoàn thiện và các thành viên của đội 
không được đào tạo và có đủ kinh nghiệm cần thiết để đảm nhận NTS. Các quy trình NTS đã không 
được thực hiện theo NMAS và điều này đã dẫn đến việc đất có ô nhiễm mìn được giải phóng không 
chính xác thông qua NTS. Một tai nạn sau đó đã xảy ra trên đất được giải phóng thông qua NTS. Nhiều 
người trong cộng đồng địa phương mất niềm tin vào quy trình LR và mặc dù đất đã được xử lý lại một 
cách chính xác, nhiều thập kỷ sau đó, những khu vực rộng lớn được rà phá  nhưng vẫn không được sử 
dụng, vì nông dân địa phương cảnh giác rằng vẫn còn có mìn bị sót lại. 

 
Quản lý thông tin 

 Ngay sau cuộc xung đột, có nhiều kỳ vọng vào tổ chức hành động bom mìn sẽ giải phóng đất đai nhanh 
chóng trong các cộng đồng đô thị nơi dân số đang di dời trở lại với số lượng lớn. Trong khi một hệ thống 
IM toàn diện đang được phát triển, các tổ chức hành động bom mìn đã bắt đầu rà phá bom mìn, trong 
một số trường hợp sử dụng các công cụ ghi chép thô sơ như bảng tính trên máy tính xách tay của các 
thành viên trong nhóm và sử dụng thuật ngữ chưa được xác định bởi NMAS. Khi hệ thống IM được đưa 
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ra, rõ ràng là một phần của hệ thống ghi dữ liệu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu rà phá nhưng thiếu 
thông tin chính và trong một số trường hợp, dữ liệu đã bị mất. Hơn nữa, trong một số trường hợp, các 
tổ chức đã sử dụng cùng một thuật ngữ để chỉ những thứ khác nhau hoặc đã sử dụng những thuật ngữ 
khác nhau cho cùng một thứ. Việc thiếu một hệ thống IM thích hợp khi bắt đầu hoạt động có nghĩa là 
không rõ phương pháp nào đã được sử dụng để rà phá một số SHA / CHA và trong một số trường hợp, 
liệu các khu vực đã được rà phá hoàn toàn hay chưa. Điều này khiến CQHĐBMQG phải triển khai lại 
các thiết bị để rà phá các khu vực có thể đã được rà phá trước đó. Do đó, nỗ lực tổng thể về LR mất 
nhiều thời gian hơn và làm tăng thêm chi phí đáng kể vào ngân sách chương trình hành động bom mìn. 

  

Quy trình giải phóng đất đai 

Rà phá 

 Ở Quốc gia D, theo SOP, các thiết bị cơ học được thiết lập để việc đào xới CHA ở độ sâu 30cm. Điều 
này nhằm đảm bảo rằng tất cả các mìn sát thương đều được tìm thấy ở độ sâu ít nhất 25cm, như quy 
định trong NMAS. Dữ liệu rà phá sau đó cho thấy không có quả mìn nào nằm sâu hơn 20cm. Mặc dù 
phân tích dựa trên bằng chứng này, CQHĐBMQG đã chọn bỏ qua thông tin mới và quyết định không 
xem xét các yêu cầu của NMAS. Các nhà quản lý trong CQHĐBMQG sợ rằng có thể tìm thấy mìn ở độ 
sâu lớn hơn và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Do đó, duy trì yêu cầu rà phá 
sâu hơn được coi là quyết định an toàn hơn cho các nhà quản lý nhưng dẫn đến việc giải phóng đất đai 
chậm. Về lâu dài, quốc gia này sau đó được yêu cầu gia hạn nghĩa vụ rà phá bom mìn theo Điều 5 của 
Công ước Cấm mìn sát thương. 
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Phụ lục B 
(Thông tin) 

Tài liệu tham khảo 

 
Các tài liệu quy chuẩn sau đây có các điều khoản, thông qua tài liệu tham khảo trong văn bản này, tạo thành các 
điều khoản của tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu tham khảo đã cũ, các bản điều chỉnh hoặc sửa đổi sau này đều 
không được áp dụng. Tuy nhiên, các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích 
nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản cập nhật nhất của các tài liệu quy chuẩn được nêu dưới đây. Đối 
với tài liệu tham khảo không định thời điểm, phiên bản mới nhất của tài liệu quy chuẩn được tham khảo áp dụng. 
Các thành viên của tổ chức ISO và IEC duy trì các tài liệu của bộ tiêu chuẩn ISO hoặc EN hiện hành: 

 

a) IMAS 01.10 Hướng dẫn áp dụng IMAS; 

b) IMAS 02.10 Hướng dẫn thiết lập chương trình hành động bom mìn; 

c) IMAS 04.10 Bảng chú giải thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt của hành động bom mìn; 

d) IMAS 05.10 Quản lý thông tin trong hành động bom mìn; 

e) IMAS 07.10 Hướng dẫn quản lý các hoạt động giải phóng đất và ô nhiễm còn sót lại; 

f) Giải phóng đất của IMAS 07.11; 

g) IMAS 07.12 Quản lý Chất lượng trong Hành động Bom mìn; 

h) IMAS 07.14 Quản lý Rủi ro trong Hành động Bom mìn; 

i) IMAS 07.30 Công nhận các tổ chức hành động bom mìn; 

j) IMAS 07.40 Giám sát các tổ chức hành động bom mìn; 

k) Điều tra phi kỹ thuật IMAS 08.10; 

l) Khảo sát Kỹ thuật IMAS 08.20; 

m) IMAS 08.30 Tài liệu sau rà phá; 

n) IMAS 08.40 Đánh dấu các nguy cơ bom mìn; 

o) IMAS 09.10 Yêu cầu về rà phá; 

p) IMAS 09.11 rà phá khu vực bãi chiến trường; 

q) IMAS 10.10 An toàn & sức khỏe nghề nghiệp - Yêu cầu chung; 

r) IMAS 10.20 An toàn công trường rà phá bom mìn; 

s) Thiết bị Bảo vệ Cá nhân IMAS 10.30. 

 

Tài liệu: 

a) Ghi chú kỹ thuật 07.11 / 01 Ký hiệu giải phóng đất; 

b) Ghi chú kỹ thuật 07.14 / 01 Quản lý rủi ro còn sót lại. 

 

Phiên bản / ấn bản mới nhất của các tài liệu tham khảo này nên được sử dụng. GICHD giữ bản sao của tất cả 
các tài liệu tham khảo được sử dụng trong tiêu chuẩn này. Sổ đăng ký phiên bản / ấn bản mới nhất của các 
tiêu chuẩn, hướng dẫn và tài liệu tham khảo của IMAS được GICHD duy trì và có thể truy cập trên trang thông 
tin điện tử của IMAS: (Xem http://www.mineactionstandards.org/). 

 

CQHĐBMQG, người sử dụng lao động và các cơ quan và tổ chức quan tâm khác nên nhận bản sao trước khi 
bắt đầu các chương trình hành động bom mìn. 


