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HỖ TRỢ HÀNH ĐỘNG BOM MÌN
Báo cáo của Tổng thư ký LHQ
I. Giới thiệu
1. Bản báo cáo hiện tại về những vấn đề xảy ra trong khoảng thời gian từ 8/2017 đến 7/2019
đã được trình lên theo Nghị quyết 72/75 của Đại Hội đồng LHQ về hỗ trợ hành động bom
mìn. Báo cáo này làm rõ những xu thế nổi bật trong hành động bom mìn và một số thành tích
chính của các thành viên trong Nhóm điều phối Liên ngành về Hành động Bom mìn do Cơ
quan Hành động Bom mìn LHQ chủ trì. Đây còn là bản báo cáo cuối cùng về việc tiến hành
các Chiến lược của LHQ về Hành động Bom mìn giai đoạn 2013-2018 và giới thiệu các Chiến
lược mới trong giai đoạn 2019-2023.
2. Năm 2019 đánh dấu kỉ niệm 20 năm ra đời của Công ước cấm màn sát thương , một công
cụ quan trọng trong Luật quốc tế và là một công cụ hiệu quả trong việc giải trừ vũ khí vì mục
đích nhân đạo . 2019 còn kỉ niệm 30 năm Hiệp ước Quyền trẻ em được ký kết , trong đó nêu
rõ “ trẻ em không đáng phải chịu ảnh hưởng của các vật liệu nổ ” .
3. Qua hàng loạt những báo cáo trong giai đoạn 2017-2019 cho thấy các cuộc xung đột vũ
trang vẫn tiếp tục tàn phá các quốc gia trên khắp thế giới. Năm 2018, theo thống kê của LHQ,
chỉ xét trong 6 quốc gia (xem trong S / 2019 / 373 ) , con số thương vong do các cuộc xung
đột vũ trang gây ra đã lên tới 22,800 người . Mặc dù các nỗ lực tuyên truyền về hậu quả của
việc sử dụng bom , mìn cũng như các vật liệu nổ khác đối với dân thường và phá hủy cơ sở
hạ tầng đã được thực hiện , tuy nhiên chúng vẫn tiếp tục xuất hiện trong các báo cáo về các
cuộc xung đột . Tất cả các dạng vật liệu nổ trên đều có thể gây ra các mối đe dọa chết người
cho bất kì ai sống trong khu vực ảnh hưởng bởi xung đột, cản trở các hoạt động hỗ trợ nhân
đạo và phát triển kinh tế xã hội, hơn nữa còn ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực xây dựng nền
hòa bình vững chắc và tiến trình hướng tới Chương trình nghị sự về Phát triển Bền vững năm
2030 .
4. Mặc dù đã có sự giảm nhẹ trong giai đoạn 1999-2012, tuy nhiên kể từ năm 2013, con số
thương vong do các vật liệu nổ lại có một sự tăng lên đáng kể. Năm 2017, trên toàn thế giới ,
trung bình cứ mỗi ngày lại có gần 20 người trở thành nạn nhân của vật liệu nổ, một nửa trong
số đó lại là trẻ em.
5. Dữ liệu thu thập được từ cơ chế giám sát và đánh giá của Chiến dịch Hành động Bom mìn
LHQ trong năm 2013-2018 cung cấp những thông tin , hiểu biết rõ ràng hơn về tình hình tại
các quốc gia và vùng lãnh thổ lãnh thổ nơi mà LHQ thực hiện các chương trình hành động
bom mìn. Theo các dữ liệu có được kể từ năm 2015 trong 12 vùng quốc gia lãnh thổ , con số
thương vong do vật liệu nổ đã giảm 32 % theo ghi nhận từ năm 2015-2018 . Trong phần lớn
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các quốc gia và vùng lãnh thổ này, con số thương vong thống kê mỗi năm chỉ dưới 100 người.
Tuy nhiên, trong năm 2018, khi dữ liệu được thu thập tại các quốc gia như Ả rập và Yemen,
số lượng thương vong lại tăng lên. Đỉnh điểm là vào năm 2018, các thông tin báo cáo trong
năm này tại 2 quốc gia trên, ngoài ra còn có Afghanistan, cho thấy 41 % thương vong gây ra
do vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, 29 % do các loại màn sát thương gây ra và 21 % do các
thiết bị nổ do chính nạn nân tự chế và cài đặt. Báo cáo còn cho thấy 80 % nạn nhân là nam
giới. LHQ đã phân tích các dữ liệu, đưa ra các câu trả lời và chỉ đạo việc phát triển Chiến dịch
Hành động Bom mìn 2019-2023 nhằm đảm bảo tính hiệu quả dựa trên tình hình thực tế.
6. Theo dữ liệu cho thấy gần đây, tỉ lệ các ca thương vong chủ yếu là do các vật liệu nổ tự
chế gây ra, đặc biệt là các loại thiết bị do chính nạn nhân tự chế và cài đặt. Phạm vi, tính sát
thương và độ phức tạp của các loại vật nổ này ngày càng tạo ra nhiều thách thức về mặt kĩ
thuật lẫn cách vận hành, yêu cầu các chuyên gia trên chiến trường phải luôn điều chỉnh, thích
ứng. Hơn nữa, do hậu quả của sự gia tăng về thời gian và mật độ của các cuộc xung đột xảy
ra với mật độ dày đặc và thời gian kéo dài hơn , các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tiếp
tục gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân.
II. Cập nhật về các công cụ pháp lý quốc tế liên quan tới hành động bom mìn
7. Cách duy nhất để bảo vệ người dân là phổ biến và tuân thủ nghiêm khắc luật nhân đạo quốc
tế và luật nhân quyền.
Công ước về việc cấm và hạn chế việc sử dụng các loại vũ khí thông thường được coi là
gây ra sát thương quá mức và gây ra các hệ quả ngoài tầm kiểm soát.
8. Đến nay, đã có 125 quốc gia kí và tham gia vào Công ước này, khởi đầu là Afghanistan.
Hơn nữa, có 105 nước đã kí Quyết định về cấm và hạn chế sử dụng bom mìn, mìn treo và các
thiết bị khác theo sửa đổi ngày 3/5/1996 (Nghị định thư sửa đổi số 2), và 95 quốc gia khác
cũng đã kí Nghị định thư về vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh (Nghị định thư số 5). Tôi kêu
gọi các nước chưa tham gia thực hiện Công ước cùng với các Nghị định thư hãy nhanh chóng
triển khai thực hiện, và cũng mong mọi quốc gia hãy thực hiện đầy đủ bổn phận và trách
nhiệm đối với các Công ước và Nghị định thư trên.
9. Do việc gia tăng của các thiết bị nổ tự chế đem đến thách thức trên nhiều phương diện, Các
bên kí kết Nghị định thư sửa đổi số 2 đã trao đổi thông tin và các biện pháp để bảo vệ người
dân, bao gồm các phương pháp dò phá và tập huấn về rủi ro. LHQ đã đóng góp những bài
thuyết trình mang tính kĩ thuật về tác động nhân đạo và giới thiệu các phát hiện sơ bộ trong
việc xây dựng lược đồ của Cơ quan Hành động Bom mìn LHQ về tác động của các thiết bị
gây nổ và khả năng đối phó. Các bên kí kết của Nghị định thư số 5 phải tuân thủ đầy đủ các
điều khoản bao gồm việc dò phá các vật liệu nổ còn sót sau chiến tranh , hỗ trợ nạn nhân và
về việc thu thập , lưu trữ và chia sẻ thông tin ( điều 4). Đề cao việc bảo vệ người dân , đẩy
nhanh hoạt động rà phá bom mìn , thực hiện an toàn việc vận chuyển , hỗ trợ nhân đạo , nâng
cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hòa bình và thành lập các tổ chức thực hiện các hoạt
động phục hồi chức năng và tái kiến thiết. Việc phổ biến và tuân thủ Công ước và các Nghị
định thư là chìa khóa cho tiến trình của các quốc gia theo hướng hòa bình lâu dài và phát triển
bền vững. Tôi nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia về việc phổ biến và tiến hành các cam kết hợp
pháp và nhanh chóng thực hiện đầy đủ Điều 4. Trong tinh thần đó, tôi cũng kêu gọi Các bên
kí kết suy xét về việc sử dụng bom mìn lâu dài cho các mục đích nhân đạo thay vì để chống
lại nhân loại.
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Công ước về việc cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và buôn bán các loại mìn sát thương
và sự tàn phá của nó.
10. Đến nay đã có 164 quốc gia kí và tham gia thực hiện Công ước này. Tôi chúc mừng sự có
mặt của Sri Lanka và chính phủ Palestin vào hồi tháng 12/2017. Tôi tiếp tục khuyến khích các
chính phủ nhà nước còn lại hãy tham gia sớm nhất có thể.
11. Vào lần kỉ niệm thứ 20 ra mắt Công ước này , tôi xin chúc mừng 31 quốc gia đã hoàn toàn
xóa sạch bom mìn sát thương, bao gồm Mauritania đã hoàn thành vào năm 2018. Tôi cũng
chúc mừng Oman đã hoàn thành việc tiêu hủy các bom mìn tàng trữ trong năm 2018. Tới nay,
có khoản 52 triệu các loại màn sát thương được gỡ bỏ, 161 trên 164 quốc gia đã không còn
tàng trữ loại mìn này , còn 3 quốc gia còn lại vẫn đang trong tiến trình ..
12. Hội nghị tổng kết lần thứ 4 tổ chức tại Oslo vào tháng 11/2019 tới đây sẽ cho chúng ta cơ
hội để nhìn lại chiến dịch, tình trạng và khuyến khích cam kết thực hiện Công ước này. LHQ
đã xây dựng kế hoạch cho dự thảo tại Oslo trong năm 2020-2024. Tôi mong Hội nghị này sẽ
thúc đẩy các động lực mới để tiến hành Công ước với những cam kết và tiêu chuẩn rõ ràng để
thực hiện tiến trình.
Công trớc về Bom đạn chùm.
13. Trong quá trình thực hiện đã có thêm 4 nước tham gia và nâng con số các nước kí kết
Công ước này lên 106. Tôi xin chúc mừng Gambia, Namibia, Philipine và Sri Lanka đã gia
nhập.
14. Kế hoạch hành động Dubrovnik trong giai đoạn 2015-2020 tiếp tục định hướng cho những
nỗ lực và cam kết của các nước thành viên để tiến tới một thế thới không còn bom đạn chùm
đến năm 2030. Có tất cả 11 nước đã cam loại bỏ tàng trữ bom đạn chìm theo Điều 3 vào
1/8/2018, đúng thủ đúng thời hạn. Tôi cũng chúc mừng Botswana, Croatia, Cuba, Tây Ban
Nha và Thụy Điển đã loại bỏ hoàn toàn bom đạn chùm còn sót trong quá trình theo dõi.
15. Trong cuộc họp lần 7 của các nước thành viên tổ chức tại Geneva hồi tháng 9/2017, khái
niệm “ quốc gia đồng minh ” được đưa ra nhằm thúc đẩy tiến hành Công ước thông qua việc
đẩy mạnh phối hợp tài trợ và hợp tác. Đến nay đã có 3 quốc gia đồng minh được thành lập
(Botswana, Lebanon và Montenegro).
16. Tôi tiếp tục cảm thấy quan ngại sâu sắc về những báo cáo và cáo buộc về việc sử dụng
bom đạn chùm của các quốc gia chưa tham gia kí Công ước. Tôi mong việc này sẽ chấm dứt
nhanh chóng và một lần nữa mong các nước dừng chậm trễ việc tham gia Công ước. Tôi cũng
kêu gọi các nước thành viên xác định những tác hại nhằm chống lại việc sử dụng bom đạn
chùm.
Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD).
17. Công ước này yêu cầu các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng các nạn nhân của chất
nổ phải có cơ hội tiếp cận được các hỗ trợ y tế , tái hồi phục chức năng , ổn định việc làm, các
bảo hiểm xã hội và giáo dục. Hiện nay con số các nước thành viên đã lên tới 179 trong đó có
96 nước đã kí Nghị định thư tự nguyện của Công ước này.
18. Trong phiên họp thứ 20, Ủy ban về Quyền của người khuyết tật đã thành lập nhóm công
tác nhằm hướng dẫn thực hiện Điều 11 về việc đảm bảo bảo vệ và sự an toàn của người khuyết
tật trong các tình huống rủi ro cứu trợ nhân đạo khẩn cấp (xem CRPD / C/20/2, trang 7). Trong
nhận định chung về Điều 4 (3) và Điều 33 (3), Ủy ban đã kết luận rằng những nạn nhân của
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mìn mặt đất cần được quan tâm và tư vấn trong mọi thủ tục quan trọng liên quan đến bảo vệ
và quyền của người khuyết tật theo Công ước (xem CRD /C/GC /7, trang 50).
19. Trong quá trình thực hiện Công ước đã có thêm nhiều cuộc đàm thoại giữa Ủy ban về
quyền của người khuyết tật và Ủy ban Hỗ trợ Nạn nhân theo Công ước về Cấm sử dụng, tàng
trữ, sản xuất và vận chuyển mìn sát thương và sự tàn phá của nó, nhằm mục đích phổ cập
Công ước trên.
III. Báo cáo cuối cùng của Chiến dịch của LHQ về Hành động Bom mìn giai đoạn 20132018.
20. Trong quá trình thực hiện Chiến dịch này, LHQ đã sửa đổi chương trình đáp ứng các bối
cảnh và thách thức đang ngày càng gia tăng. Việc sở hữu và chịu trách nhiệm đối với những
chương trình này được chuyển giao cho các chính quyền của 5 quốc gia. Cùng thời điểm, 7
chương trình mới cũng được hình thành.
21. Ngay cả khi các nước đã hoàn thành các nhiệm vụ rà phá bom mìn, sự ô nhiễm còn sót lại
và tác động của các vật liệu nổ vẫn còn tiếp diễn trong những thập kỉ tiếp theo, yêu cầu các
quốc gia phải nâng cao năng lực đối phó, giáo dục về những nguy cơ lâu dài và hỗ trợ nạn
nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái hòa nhập một cách đầy đủ và nghiêm túc cho những
người sống sót do hậu quả bom mìn nên được đặt lên hàng đầu, dù cho đó là quốc gia Đặc
không bị ảnh hưởng. Chiến dịch Hành động Bom mìn của LHQ năm 2019-2023 xem việc hỗ
trợ nạn nhân như là ưu tiên quan trọng hàng đầu với sự tập trung cao độ cho việc hình thành
phương thức giới thiệu, phù hợp với chính sách của LHQ về Hỗ trợ Nạn nhân trong Hành
động Bom mìn . Sự phối hợp rộng hơn với các lĩnh vực khác như sức khỏe và phát triển thực
sự cần thiết nhằm đảm bảo một khả năng phản ứng đa dạng. Tôi kêu gọi các quốc gia đóng
góp nguồn lực, gồm: nhân lực, tài chính và kĩ thuật cần thiết cho việc nâng cao quyền của nạn
nhân và sự hỗ trợ cho những người sống sau hậu quả của các vật liệu nổ sót lại.
Mục tiêu chiến lược 1: Giảm nguy cơ đối với từng cá nhân và các tác động kinh tế xã hội
của bom mìn và các vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh, trong đó có bom đạn chùm.
22. Việc giảm những rủi ro cá nhân gây ra bởi các vật liệu nổ cần một sự phối hợp tốt và sự
đáp ứng toàn diện trong hành động bom mìn, tiến hành thông qua những sự hợp tác hiệu quả
giữa chính quyền các nước và xã hội dân sự. Trong quá trình thực hiện, LHQ đã củng cố sự
hợp tác trên quy mô toàn cầu thông qua phạm vi chịu trách nhiệm hành động bom mìn của
Nhóm Bảo vệ Toàn cầu. Trong quy mô chiến trường, bộ máy phối hợp hành động bom mìn
nhân đạo hoạt động cùng với nhóm bảo vệ gồm 15 quốc gia.
23. Những năm gần đây, đã có những thành công nổi bật trong việc giảm thương vong do vật
liệu gây nổ ở một số quốc gia. Tỉ lệ thương vong tại Campuchia trong năm 2018 chỉ bằng một
nửa so với năm 2015. Tại CHDCND Lào, khi tính hiệu quả trong việc dò phá bom mìn được
nâng cao, thông qua phương pháp thăm dò mới dựa trên dự liệu thu được tỉ lệ thương vong đã
giảm 90 % trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2018. Hai quốc gia trên đều đã nhận được những
sự giúp đỡ lâu dài trong hành động bom mìn từ Chương trình Phát triển LHQ (UNDP). Tại
Mali, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã phối hợp hợp tác với Quỹ Trẻ em LHQ (UNICEF)
và tổ chức xã hội dân sự trong dò phá và giáo dục rủi ro trong những cộng đồng ảnh hưởng
bởi xung đột, góp phần làm giảm đi 70 % tỉ lệ thương vong do vật liệu nổ còn sót lại sau chiến
tranh trong giai đoạn 2012-2018. Tại Sri Lanka, sau những nỗ lực kết hợp hành động bom
mìn kéo dài hàng thập kỉ của chính phủ nước này, LHQ và tổ chức xã hội dân sự, đã không
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còn một trường hợp thương vong nào do vật liệu nổ được ghi nhận trong năm 2018, lần đầu
tiên trong hơn 30 năm qua.
24. Trong một vài trường hợp, LHQ chủ yếu tập trung vào việc giáo dục rủi ro bom mìn, vật
nổ. Năm 2018, UNICEF đã tổ chức tập huấn về giáo dục rủi ro cho hơn 10 nghìn chuyên gia
đến từ 16 quốc gia, bao gồm các giảng viên, nhân viên chăm sóc trẻ em và các nhà lãnh đạo
tôn giáo. Ngoài ra, một diễn đàn trực tuyến về giáo dục rủi ro gây ra bởi vật liệu nổ do UNICEF
chủ trì đã được thành lập nhằm chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích và chỉ dẫn mang tính kĩ
thuật cho hơn 300 thành viên đến từ hơn 60 quốc gia. Nhận thấy được cách mà việc giáo dục
rủi ro có thể hỗ trợ trong các khía cạnh trong hành động bom mìn, ở Campuchia, việc giáo
dục rủi ro của bom mìn được kết nối tới các cộng đồng được ghi nhận là còn ô nhiễm bom
mìn, qua đó loại bỏ được hơn 10 nghìn vật liệu nổ. Ngày 15/11/2018 tại Mali, Cơ quan Hành
động bom mìn LHQ và Cơ quan Phối hợp các vấn đề nhân đạo đã tổ chức một Hội thảo về
tác động tới con người của vật liệu nổ với sự tham gia của các tổ chức quốc gia và các tổ chức
quốc tế phi chính phủ, Ủy ban quốc tế của Hội chữ thập đỏ và các cơ quan thuộc LHQ, tạo ra
sự phát triển của nhiều kết quả thông tin phù hợp ví dụ như những tổng kết hàng tháng về vật
liệu nổ.
Phát hiện một con số thương vong do thiết bị nổ kích hoạt tăng đột biến ở khu vực Miền trung
Mali, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã phát triển một hệ thống ứng phó nhanh để hỗ trợ
những người sống sót và gia đình của họ và cung cấp cho những người tài xế làm việc trong
lĩnh vực nhân đạo khả năng nhận biết rủi ro xác định nhằm giảm thiểu những tác động tiềm
ẩn đối với chiến dịch.
25. Tháng 7/2018, Cơ quan Hành động Bom mìn của LHQ đã điều động một nhóm đối phó
khẩn cấp đến Đông Bắc Nigeria theo yêu cầu của Điều phối viên Thường trú và Nhân đạo.
Cơ quan Hành động bom mìn LHQ còn phối hợp lãnh đạo khu vực chịu trách nhiệm hành
động bom mìn cùng với chính quyền Nigeria và tham gia đầy đủ các hoạt động của nhóm hỗ
trợ nhân đạo nước này. Nhờ sự hợp tác đầy hiệu quả đó mà các yêu cầu trong thu thập tin
được sắp xếp hợp lý , dó đó nên những nguồn tin liên quan và mới mẻ luôn sẵn sàng đáp ứng
mọi kế hoạch hành động bom mìn. Việc giáo dục rủi ro luôn được ưu tiên do mức độ dịch
chuyển cao trong khu vực. Trong năm 2018, LHQ đã đưa việc giáo dục về rủi ro tới hơn 195
nghìn trẻ em.
26. Ở Cộng hòa Ả rập Syrian, hơn 10,2 triệu người trong đó có khoảng 3,3 triệu trẻ em, được
xác nhận là đang sống trong khu vực ô nhiễm bom mìn. Vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh
được ghi nhận là nguyên nhân chủ yếu gây ra thương vong cho trẻ em vào nửa cuối năm 2018,
đã gây ra 434 ca thương vong trong năm này. LHQ đã tham gia vào những nỗ lực giáo dục rủi
ro mở rộng, nhờ đó khoảng 2 triệu người đã được tiếp thu những kiến thức về giáo dục rủi ro
trong năm 2018 nhờ những tổ chức hành động bom mìn nhân đạo.
27. Ở Ucraina, nơi mà cứ mỗi 5km lại có khoảng 500 nghìn người sống trong môi trường ô
nhiễm bom mìn nặng, Quỹ UNICEF đã tiếp cận được hơn 610 nghìn trẻ em ở đây thông qua
những video hoạt hình về giáo dục rủi ro phát triển bởi đội thanh niên địa phương.
28. Ở nhiều quốc gia, con số thương vong do vật liệu nổ ngày càng tăng lên. Dù cho Cơ quan
Hành động bom mìn LHQ đã phối hợp dò phá trong diện tích hơn 7km2 trên 45 khu vực ở
Afghanistan trong quá trình thực hiện các công ước, nhưng trung bình cứ mỗi tháng lại có 118
ca thương vong do vật liệu nổ được ghi nhận trong năm 2018, cao hơn 3 lần so với năm 2012.
Tại Colombia, được biết tới nhờ một sử bùng nổ những vụ tai nạn trong năm 2018, UNICEF
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đã phát triển một hệ thống ưu tiên nhằm mang giáo dục rủi ro tới những cộng đồng có nguy
cơ gặp rủi ro cao nhất, đồng thời Cơ quan Hành động bom mìn LHQ cũng đầu tư tài chính
vào nhiều hoạt động giáo dục rủi ro khác nhằm phản ứng kịp thời với tình hình. Tại Myanmar,
con số thương vong tăng 50 % trong năm 2018 so với năm 2017, đây cũng là hậu quả của
những cuộc xung đột đang diễn ra và sự giám sát được cải thiện. Quỹ UNICEF đã cung cấp
hoạt động giáo dục rủi ro tới hơn 141 nghìn người thông qua việc tập huấn hơn 600 giảng
viên, giáo viên và 300 nhà giáo dục cộng đồng đến từ những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Ngay cả khi xung đột đã kết thúc thì thương vong vẫn tăng lên do mọi người đang có xu hướng
thực hiện các hoạt động mang tính rủi ro cao như thu nhặt đồng nát, kim loại. Ở Albania, dù
cho số điểm nóng về ô nhiễm bom mìn vật nổ tiềm tàng đã giảm đi từ 19 xuống chỉ còn 2
trong thời gian các chương trình giáo dục rủi ro được thực hiện, tuy nhiên tai nạn vẫn không
ngừng xảy ra những năm gần đây.
29. Một trong những nhiệm vụ chủ chốt của việc hành động bom mìn đó là thiết lập lối vào
an toàn và tạo điều kiện trở về cho những người tị nạn và những người vô gia cư. Ở Abyei,
hơn 850 nghìn mét vuông diện tích đất đã được làm sạch bởi Cơ quan Hành động Bom mìn,
cho phép những người lưu lạc trở về nhà an toàn, thiết lập lối vào cho những nhân viên nhân
đạo và cho phép người dân du mục cùng với vật nuôi của họ được di chuyển tự do hơn. Ở
Iraq, phối hợp cùng chính phủ nước này và LHQ, còn có Cơ quan Hành động bom mìn LHQ
hỗ trợ trong việc đưa trở lại một cách an toàn , lâu dài và tình nguyện của các Cơ quan Hành
động bom mìn LHQ thiết yếu. Hành động này bao gồm 1250 dự án lãnh đạo bởi UNPD trong
việc tái hồi phục và tái xây dựng lại hệ thống điện, đường, trường, trạm và môi trường cảnh
quan. Nhờ có sự làm sạch bom mìn trong môi trường dưới nước, cây cầu Fallujah đã được
xây dựng lại, giảm thời gian di chuyển cho dân cư khi đi từ phía đông của con sông tới bệnh
viện sản duy nhất trong thành phố từ 2 tiếng xuống chỉ còn 5 phút. Cơ quan Hành động bom
mìn LHQphổ cập giáo dục rủi ro thông qua phương tiện đài phát thanh , tin nhắn và kính thực
tế ảo, hướng tới mục tiêu 1100 nhân viên hỗ trợ nhân đạo và 8300 công nhận loại bỏ đống đổ
nát . Ngoài ra tại Iraq, UNICEF đã phổ cập giáo dục rủi ro cho hơn 600 nghìn trẻ em trong
năm 2018.
30. Đã có sự tiến triển rõ rệt trong việc giảm thiểu các rủi ro về kinh tế - xã hội do ô nhiễm
bom mìn, đẩy nhanh tiến trình hướng đến Các mục tiêu phát triển Bền vững. Ở Campuchia ,
32km2 diện tích đất đã được làm sạch cùng với sự hỗ trợ của tổ chức UNDP, Khoảng 80 %
diện tích sau đó đã được dùng trong nông nghiệp , góp phần cho tiến trình tới Các mục tiêu 1,
2, 8 và 11. Ở Cộng hòa Trung Phi, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã loại bỏ an toàn các
loại lựu đạn cầm tay rải rác tại một ngôi trường của 400 học sinh và một tòa án, qua đó hỗ trợ
Mục tiêu 4 và 16. Làm việc với một sự hợp tác tận tình với chính phủ Colombia, LHQ và các
cộng sự khác, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã mở ra những cơ hội tiềm năng cho gần
20 nghìn người thông qua việc làm sạch những vùng đất được cho là ô nhiễm bom mìn, hỗ
trợ cho Mục tiêu số 8 bằng những lựa chọn phong phú cho thế hệ sau, bao gồm sản phẩm nông
nghiệp và những phát kiến du lịch sinh thái. Ở phía Đông Xu Đăng, tất cả các vật liệu nổ sót
lại sau chiến tranh đều đã được loại bỏ, mang lại 700 hộ gia đình cùng với đất chăn nuôi và
qua đó tăng tốc tiến trình tới các Mục tiêu 1 và 2. Trong việc hỗ trợ Mục tiêu 4, một trường
trung học đã được xây dựng tại ngôi làng Hamdayat sau khi dò phá thành công 10 bãi mìn. Ở
Nam Xu - đăng, hơn 44km2 diện tích đất đã được giải phóng, cho phép 40 ngôi trường, 42 cơ
sở y tế và 285 trạm cung cấp nước đi vào hoạt động, hỗ trợ Mục tiêu 3,4 và 6. Việc làm sạch
những tuyến đường quan trọng và các trung tâm cung cấp lương thực ngoài ra còn cho phép
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Chương trình Lương thực Thế giới mang các hỗ trợ nhân đạo đến các cộng đồng bị ảnh hưởng
ở khu vực thượng nguồn sông Nile.
31. Tại lãnh thổ Palestin, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã làm sạch vật liệu nổ tại giải
Gaza nhờ những cơ sở vật chất từ LHQ bao gồm Khu Cơ quan Phối hợp đặc biệt cho Tiến
trình Hòa bình Trung Đông, nhà máy khử mặn của UNICEF và một trường học điều hành bởi
Cơ quan Cứu trợ và Làm việc của LHQ cho những người tị nạn Palestin ở khu vực Cận Đông,
nơi mà người ta tìm thấy được mảnh vỏ xe tăng chưa nổ trong một phòng học. Cơ quan Hành
động bom mìn LHQ còn mang đến cho hơn 8500 hộ gia đình trong khu vực xung đột những
huấn luyện mang tính dự phòng khi có rủi ro.
32. Ở Somalia, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã phát triển một dự án mang tính cộng
đồng trải dài biên giới Ethiopia , giải phóng hơn 6km2 diện tích đất và mang giáo dục rủi ro
tới hơn 48 nghìn người bao gồm 80 % là trẻ em . Dự án còn mang lại việc làm cho hơn 240
nam giới và nữ giới Somalia, trong đó có gần 40 người dưới 30 tuổi , mang lại thu nhập ổn
định cho hơn 400 hộ gia đình và 2500 cá nhân.
33. Tại Yemen, xấp xỉ 26,4 triệu người sống ở những tỉnh có nguy cơ tiềm tàng của ô nhiễm
bom mìn, là nguyên nhân lớn thứ 3 dẫn đến thương vong cho trẻ em nước này. Quá trình đô
thị hóa cùng với mật độ những cuộc xung đột ngày càng tăng lên, cùng với đó là sự đa dạng
của các loại vũ khí khiến cho công việc rà phá trở nên khó khăn hơn. Do đó, Điều phối viên
Nhân đạo đã khởi động một khu vực trách nhiệm hành động bom mìn nhằm củng cố sự phối
hợp. Sứ mệnh LHQ nhằm Hỗ trợ Hiệp ước Hudaydah vẫn đang phối hợp với cố vấn kĩ thuật
nhằm nâng cao khả năng hành động bom mìn. Tổ chức UNDP cùng với sự giúp đỡ từ đối tác
Trung tâm Triển khai Hành động Bom mìn Yemen, đã giải phóng hơn 11km2 diện tích đất,
loại bỏ hơn 12 nghìn mìn chống tăng, gần 2200 mìn sát thương, 1700 thiết bị nổ bẫy người,
237 bom đạn chùm và 210 nghìn mảnh vật liệu nổ, qua đó góp phần hỗ trợ cho các hoạt động
nhân đạo. Hơn nữa, quỹ UNICEF còn hỗ trợ chính quyền các quốc gia và các đối tác khác
trong phổ biến các chiến dịch giáo dục rủi ro quy mô lớn. Trong năm 2018, những chiến dịch
này đã tiếp cận được hơn 1,5 triệu người, trong đó có hơn 1 triệu trẻ em trên khắp 20 tỉnh trực
thuộc, cụ thể là những khu vực có mức độ tị nạn cao. Ở một số nơi khác như Amanat al Asimah, Ibb, Ainran và Dhamar, số lượng thương vong quan sát được ở trẻ em đã giảm đi từ
khi những chương trình giáo dục về rủi ro được phổ cập.
Mục tiêu chiến lược 2: Sự hỗ trợ toàn diện đến từ các nhân sự quốc gia cũng như quốc
tế đối với những nạn nhân của bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh thông qua
những ứng phó kịp thời đối với thương tật.
34. Đảm bảo một sự hỗ trợ toàn diện và lâu dài cho những nạn nhân bom mìn là một thách
thức lớn cho những quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, nơi mà những hệ thống hỗ trợ về y
tế cộng đồng cũng như xã hội bị hạn chế do những nguồn cung có hạn. LHQ vẫn đang tập
trung vào hỗ trợ xây dựng bộ máy các quốc gia và nâng cao năng lực, khả năng của những bộ
máy đó. Tuy vậy, trong một số tình huống khẩn cấp, những sự hỗ trợ trực tiếp vẫn có thể tiếp
cận được thông qua những mối quan hệ hợp tác với tổ chức xã hội dân sự.
35. Tại Cộng hòa Ả rập Syrian, nơi mà 50 % các cơ sở chăm sóc y tế đã bị phá hủy hoặc hư
hại, việc đưa những sự hỗ trợ đến với những nạn nhân bom mìn vô cùng gian nan. Cơ quan
Hành động bom min LHQ vẫn đang tiếp tục phối hợp và giúp đỡ các nhân viên hỗ trợ nạn
nhân trong hành động bom mìn nhân đạo, trong đó có tái hồi phục thể chất, hỗ trợ tâm lý, y
tế, chuyển giao và cá nhân tự chăm sóc, thông qua các nhóm lưu động.
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36. Trong những bối cảnh khẩn cấp và những tình huống mà LHQ không thể có mặt can thiệp
kịp thời, việc thành lập và duy trì những bộ máy chuyển giao là vô cùng quan trọng nhằm đảm
bảo những nạn nhân sống sót có cơ hội tiếp cận đầy đủ những sự hỗ trợ đặc biệt luôn sẵn sàng.
LHQ đã sử dụng những bộ máy này nhằm thiết lập những quốc gia như Darfur, Mali, Yemen
và lãnh thổ Palestin. Tại Colombia, LHQ cũng hỗ trợ nước này trong thành lập một hệ thống
trực tuyến mới với mục đích thiết lập và giám sát hỗ trợ những nạn nhân sống sót do bom mìn
nhằm củng cố những bộ máy hỗ trợ và cải thiện các dịch vụ do hiến chương Nhà nước đề ra,
ví dụ như bồi thường đất đai, trợ cấp nhà ở cho các hộ gia đình nông thôn và dịch vụ chăm
sóc tinh thần cũng như thể chất.
37. Trong bối cảnh hệ thống các nhóm hỗ trợ nhân đạo ra đời, sự phối hợp hợp tác được gia
tăng trong những khu vực trách nhiệm hành động bom mìn và bảo vệ trẻ em về vấn đề giáo
dục rủi ro và hỗ trợ nạn nhân. Khu vực trách nhiệm hành động bom mìn bao gồm xã hội dân
sự, đã ủng hộ việc kết hợp hỗ trợ nạn nhân thông qua đánh giá nhu cầu và những kế hoạch đối
phó nhân đạo.
38. Ở Afghanistan, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục
hình cũng như vật lý trị liệu cố định và linh hoạt tới hơn 6800 nạn nhân ảnh hưởng trực tiếp
bởi xung đột, ngoài ra còn có hơn 5800 người khuyết tật. Những dự án cấp thiết trong hỗ trợ
nạn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp tới hơn 1000 hộ gia đình trên 27 tỉnh. Nhờ đó, 66
% những người được hỗ trợ được ghi nhận là đã có đủ lương thực cho ít nhất 2 tháng.
39. Trong năm 2018, Hội đồng Bộ trưởng Bosnia và Herzegovina đã thành lập một cơ quan
hợp tác nhằm hỗ trợ những nạn nhân bom mìn. Tại Myanmar, 250 trẻ em sống sót và các nạn
nhân khác của bom mìn đã những được nhiều hỗ trợ thích hợp đến từ Quỹ Nhi đồng LHQ
UNICEF. Thông qua một cuộc vận động mở rộng, chính phủ Myanmar đã bắt đầu phân bổ
kinh phí cho hỗ trợ nạn nhân trong Quý IV năm 2017, đến nay, đã có 500 nạn nhân nhận được
hỗ trợ này từ Chính phủ Myanmar.
40. Tại Eritrea, nơi có hơn 150 nghìn người khuyết tật trong đó có 75 nghìn trẻ em , thì hơn
một nửa trong số đó đều xuất phát từ nguyên nhân là những vật liệu nổ . Với sự giúp đỡ đến
từ các nhân viên tái hồi phục cộng đồng đến từ UNICEF, hơn 5300 trẻ em đã nhận được những
sự hỗ trợ tâm lý xã hội và tái hồi phục thể chất, bao gồm hỗ trợ vận động ví dụ như thông qua
những con lừa, nhằm nâng cao khả năng hòa nhập xã hội và tiếp cận giáo dục cho trẻ em. Nằm
trong hoạt động hỗ trợ cho phía Tây Sahara, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã giúp đỡ
hơn 250 người sống sót và các thân nhân của họ bằng những dự án thu nhập vi mô. Những
người sống sót được chọn ra trong cả 5 trại tị nạn trong khu vực Tindouf, Algeria, ngoài ra
vấn đề bình đẳng giới cũng rất được quan tâm.
41. Ở Somalia, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã hỗ trợ chính quyền nước này trong thực
hiện phân tích tình huống trong hỗ trợ nạn nhân năm 2018. Theo báo cáo tổng quan bao gồm
những khuyến nghị cụ thể trong việc thiết lập những sự hỗ trợ hiệu quả cho nạn nhân, một kế
hoạch hành động đang được phát triển. Ở Xu - đăng, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã
giúp đỡ chính quyền nước này phát triển chiến lược hỗ trợ nạn nhân trong giai đoạn 20172019 và cung cấp cho 200 người sống sót những hỗ trợ tái hòa nhập và sinh kế. Ở Việt Nam,
UNDP đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm phát triển một hệ thống
theo dõi và xử lý tình huống. Những nạn nhân sống sót tham gia vào một hệ thống mới, hệ
thống này sẽ cho phép họ cập nhật thông tin trực tuyến của bản thân và làm các chứng chỉ để
tiếp cận những hỗ trợ từ chính phủ.
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Mục tiêu chiến lược 3: Đẩy nhanh chuyển giao chức năng hành động bom mìn cho các
cơ quan quốc gia, cùng với năng lực quốc gia nhằm hoàn thành trọng trách hành động
bom mìn ngày càng gia tăng.
42. LHQ tiếp tục ưu tiên việc chuyển giao trách nhiệm hành động bom mìn và quyền sở hữu
với chính quyền các quốc gia. Trong năm 2017, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã chuyển
giao chương trình tới các cơ sở phục hồi đạn dược và lưu trữ vũ khí của chính phủ Côte
d'Ivoire.
43. Trong bối cảnh khác, theo những sự chuyển giao tới các chính quyền, các chính phủ cũng
yêu cầu giữ lại sự hỗ trợ của LHQ ở những khu vực đặc thù. Chẳng hạn như ở Afghanistan,
sau khi chuyển giao quyền sở hữu hành động bom mìn cho Chính phủ nước này vào năm
2018, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã được yêu cầu tiếp tục cung cấp những hỗ trợ kĩ
thuật ở những lĩnh vực bao gồm vận động, huy động nguồn lực, quản lý và hợp đồng quỹ kinh
phí. Ở Cộng hòa Dân chủ Công gô, sau khi trách nhiệm hành động bom mìn được trao lại cho
chính quyền , chính phủ nước này đã đề nghị Cơ quan Hành động bom mìn LHQ tiếp tục nâng
cao năng lực trong bảo đảm chất lượng và quản lý thông tin.
44. Tại Lebanon, UNDP đã bàn giao 3 trên 12 chức năng hành động bom mìn tới các cơ quan
quốc gia. Tại Darfur, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ vẫn đang hỗ trợ việc chuyển giao
các nhóm quốc gia LHQ và chính quyền nước này theo sự giải ngân và tái cơ cấu của Chiến
dịch Tổng hợp của liên minh Châu phi - LHQ ở Darfur. Ngoài đào tạo chính quy, các nhà vận
hành chiến dịch hành động bom mìn được phân bố bên cạnh các cố vấn quốc tế nhằm nâng
cao năng lực thông qua huấn luyện chuyên môn, ngoài ra các khảo sát mang tính hệ thống
cũng được thực hiện để cho phép độ chính xác cao trong quá trình bàn giao dữ liệu về độ ô
nhiễm còn tồn tại.
45. Trong những bối cảnh khác, LHQ cũng được yêu cầu mở rộng quy mô hoặc điều chỉnh
những hỗ trợ cho các đối tác, các quốc gia, phù hợp với những thay đổi của động cơ gây ra
xung đột. Ở Iraq, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã mở rộng quy mô cho các cơ quan
hành động bom mìn thông qua tăng cường các cố vấn kĩ thuật và sỹ quan liên lạc cùng với
việc huấn luyện quản lý hành động bom mìn, quản lý chất lượng, tập huấn quản lý rủi ro và
huy động nguồn lực. Gần 750 sỹ quan cảnh sát địa phương đã hoàn thành huấn luyện về những
nguy cơ gây nổ hàng đầu hoặc về vật liệu nổ và các thiết bị gây nổ kích hoạt. Cơ quan Hành
động bom mìn LHQ đã tăng cường tính hiệu quả của Trung tâm Hành động Bom mìn Libya
bằng những sự hỗ trợ và phối hợp, ghi nhận và các kế hoạch đối phó, các đội ngũ quốc gia đã
qua huấn luyện, nhằm loại bỏ và phá hủy hơn 200 tấn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
tại những khu vực ô nhiễm bom mìn nặng nề.
46. Ở Việt Nam, UNPD đã thành lập một dự án mới trong năm 2018 nhằm hỗ trợ chính phủ
trong việc xác định những khu vực ô nhiễm bom mìn trong khắp đất nước. Sự kiện này đã tạo
ra một hệ thống tru tiên cho việc dò phá dựa trên các tiêu chí về nhân đạo và phát triển, và
một nhấn mạnh tổng quan về việc thực hiện tiến trình với Những mục tiêu phát triển bền vững.
47. Tại Somalia, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ lãnh đạo một nhóm phối hợp hành động
bom mìn với chính quyền quốc gia này, xem lại những khuyến nghị mới về việc dò phá bom
mìn, độ ưu tiên và việc thực hiện nhiệm vụ của nhà điều hành. Trong quá trình làm việc, những
nhiệm vụ đánh giá chung đã được đảm nhận bởi 5 liên bang thuộc Somalia. Ở Nam Xu - đăng,
Cơ quan Hành động bom mìn LHQHĐBM đã tiến hành hơn 40 nhiệm vụ bảo đảm chất lượng
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chung, là một phần của những nỗ lực phát triển năng lực và cố vấn, với mục đích chuẩn bị sự
bàn giao cuối cùng tới các quốc gia sở hữu.
48. Đối với Colombia , quốc gia có năng lực hành động bom mìn sẽ góp phần tiến hành nhiệm
vụ dò phá bom mìn của nước này trong năm 2021 theo Công ước Cấm Màn sát thương, Cơ
quan Hành động bom mìn LHQHĐBM đã cung cấp những sự hỗ trợ đáng kể cho những tổ
chức dò phá bom mìn dân sự, trong đó có sự giúp đỡ đến từ các cựu thành viên của Lực lượng
Khởi nghĩa Vũ trang Quân đội Nhân dân Colombia như một phần của Hiệp ước Cuối cùng
nhằm Kết thúc Xung đột và Xây dựng Hòa bình ổn định và lâu dài. Đây là hiệp ước mang lại
những thời cơ việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho hơn 100 cựu chiến binh cho đến hôm
nay. Cơ quan Hành động bom mìn LHQ còn củng cố sự hợp tác giữa 9 khu vực chịu ảnh
hưởng lớn nhất trong nước thông qua một dự án hợp tác khu vực, bằng cách đảm bảo sự hiện
diện trong tất cả các khu vực và liên kết với những cộng đồng bị ảnh hưởng để đưa ra những
công đoạn mang tính quyết định ở cấp quốc gia.
49. Ở Campuchia, Nam Xu - đăng và Thổ Nhĩ Kỳ , LHQ cũng đã hỗ trợ các chiến dịch hành
động bom mìn quốc gia theo Công ước Cấm Màn sát thương và hỗ trợ chương trình nghị sự
2030.
50. Sự trau chuốt của các tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc gia , phù hợp những tiêu chuẩn
hành động bom mìn quốc tế còn là một mặt hỗ trợ chủ chốt của LHQ đấu với Afghanistan ,
Campuchia , Iraq , Libya , Nam Xu - đăng. Ở Afghanistan và Iraq, những tiêu chuẩn còn tùy
thuộc vào sự giảm đi những mối đe dọa đến từ những thiết bị nổ kích hoạt.
51. Ở phía Tây Sahara, Cơ quan Hành động bom mìn LHQHĐBM đã cung cấp những trang
thiết bị kỹ thuật nhằm hỗ trợ thực thi Chứng thư cam kết tuân thủ của Mặt trận Phổ biến Giải
phóng Saguía el - Hamra và Sông vàng, cam kết cấm hoàn toàn các loại màn sát thương bằng
cách phá hủy tất cả các kho tàng trữ mìn sát thương ghi nhận được từ trước tới nay.
Mục tiêu chiến lược 4: Hành động bom mìn được thúc đẩy và tích hợp trong khuôn khổ
đa phương cũng như các kế hoạch và pháp luật quốc gia.
52. Trong suốt giai đoạn chiến lược từ năm 2013-2018, hành động bom mìn ngày càng được
nhắc đến trong các nghị quyết và báo cáo của Đại hội đồng. Trong nghị quyết đầu tiên đề cập
đến hành động bom mìn, nghị quyết 2365 (2007), Hội đồng Bảo an đã đề cập đến một cách
toàn diện về hành động bom mìn. Tương tự, hành động bom mìn càng được tích hợp vào các
quy trình lập kế hoạch nhân đạo. Năm 2018, hành động bom mìn đã được tích hợp vào 16 kế
hoạch ứng phó nhân đạo và được ưu tiên ở Afghanistan, Libya, Myanmar, Somalia, Nam
Sudan, Cộng hòa Ả Rập Syria, Ukraine và Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Tại Nigeria,
hành động bom mìn được tích hợp vào chiến lược hoàn trả của Nhà nước Borno vào năm
2018.
53. Hành động bom mìn cũng được tích hợp vào nhiều khung phát triển quốc gia, bao gồm kế
hoạch phát triển quốc gia của Colombia giai đoạn 2018-2022, khung tái thiết và phát triển của
Iraq, đánh giá quốc gia chung cho năm 2018 và khung chiến lược của Liên Hợp Quốc cho
năm 2019-2020 tại Libya và chiến lược phát triển quốc gia của Nam Sudan cho 2018-2021.
Chính phủ Campuchia và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã thông qua các mục tiêu phát
triển bền vững quốc gia về hành động bom mìn. Ở Ukraine, quốc hội đã phê chuẩn một đạo
luật về hành động bom mìn.
54. Ở Afghanistan, hành động bom mìn được tích hợp vào khuôn khổ hòa bình và phát triển
quốc gia cho năm 2018- 2021 để hỗ trợ tiến trình hướng tới các Mục tiêu phát triển bền vững
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và được liên kết với các mục tiêu của ba chương trình ưu tiên quốc gia, về phát triển đô thị,
nông nghiệp và công nghiệp. Cơ quan Hành động bom mìn LHQ hành động mìn đã hỗ trợ
chính phủ xây dựng một công cụ cho thực hiện Công ước cấm nhân viên chống mìn, được ký
thành luật và được phê chuẩn bởi nghị định của tổng thống vào ngày 5 tháng 9 năm 2018.
55. Tại Cộng hòa Trung Phi, sự hỗ trợ của Cơ quan Hành động bom mìn LHQHĐBM trong
xây dựng năng lực quản lý vũ khí và đạn dược là yếu tố quyết định để phê duyệt các yêu cầu
miễn trừ được đệ trình lên ủy ban kiểm tra để cho phép trang bị phù hợp quốc phòng và nội
bộ lực lượng an ninh. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo , Cơ quan Hành động bom mìn
LHQHĐBM đã hỗ trợ Chính phủ xây dựng kế hoạch hành động quốc gia mới để kiểm soát và
quản lý vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ cho năm 2018-2022.
56. Tại một số quốc gia, Liên Hợp Quốc cung cấp hỗ trợ cho các cơ quan hành động bom mìn
quốc gia trong việc chuẩn bị các kế hoạch và yêu cầu gia hạn theo Công ước cấm màn sát
thương. Trong kỳ báo cáo, Bosnia và Herzegovina, Iraq, Nam Sudan, Sudan, Tajikistan,
Yemen và Zimbabwe được hưởng lợi từ sự hỗ trợ đó.
57. Tại Síp, Cơ quan Hành động bom mìn LHQHĐBM đã loại bỏ 900.000 m2 đất nguy hiểm
bị nghi ngờ khỏi cơ sở dữ liệu hành động bom mìn bằng cách phân tích hàng trăm tệp thông
tin về bom mìn để tinh chỉnh tính chính xác của các mối đe dọa đã biết . Tại một sự phát triển
đáng khích lệ trong tháng 2 năm 2019, các nhà lãnh đạo của cộng đồng Síp Hy Lạp và Thổ
Nhĩ Kỳ đồng ý một biện pháp xây dựng lòng tin đối với việc rà phá bom mìn, cụ thể là khảo
sát và làm giải phóng 18 khu vực nghi ngờ ô nhiễm, mỗi bên 9 vùng. Đào tạo, khảo sát và
đánh giá kỹ thuật của Cơ quan Hành động bom mìn LHQ xung quanh vùng đệm đảm bảo an
toàn cho các nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và nhân viên của Ủy ban về
những người mất tích ở Síp, được ủy nhiệm để phục hồi, xác định và trả lại hài cốt của những
người mất tích trong thời gian mất tích các sự kiện năm 1963/64 và 1974. Điều này giúp xây
dựng niềm tin giữa các cộng đồng để hỗ trợ một thỏa thuận định cư ở Síp.
58. Tại Myanmar, nhóm làm việc về rủi ro về bom mìn do Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ, Tái
định cư và UNICEF đồng chủ trì và bao gồm 10 bộ và 41 tổ chức quốc tế và quốc gia. Nhóm
này thúc đẩy các chiến lược giảm thiểu rủi ro chung và cung cấp kế hoạch làm việc giữa các
cơ quan và liên ngành. Có bốn nhóm làm việc cấp nhà nước về rủi ro về bom mìn hoạt động
ở Kachin, Kayah, Kayin và Shan.
59. Tại Cộng hòa Ả Rập Syria , với sự hỗ trợ của UNICEF, Bộ Giáo dục đã kết hợp giáo dục
rủi ro thuốc nổ vào chương trình giảng dạy ở trường quốc gia. Giáo dục rủi ro cũng được lồng
ghép vào chiến dịch tiêm phòng bại liệt ở tất cả 14 thống đốc, tập trung vào các khu vực được
báo cáo là bị nhiễm thuốc nổ.
60. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, UNDP đã giải phóng 4 km2 đất và phá hủy 34.000 bẫy mìn sát thương
như một phần trong nỗ lực của đất nước nhằm thiết lập biên giới mở và an toàn bằng cách
phát triển và tăng cường năng lực pháp lý, thể chế và kỹ thuật phù hợp với quản lý biên giới
tích hợp của chính sách Liên minh châu Âu.
61. Tại Yemen, UNDP đóng vai trò là điều phối viên giữa Phái bộ Liên Hợp Quốc hỗ trợ Thỏa
thuận Hudaydah và Trung tâm hành động bom mìn Yemen điều hành , nơi hỗ trợ thỏa thuận
thông qua hành động bom mìn. Ngoài ra, UNDP đang hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan hành động
bom mìn quốc gia dưới hình thức vật tư và thiết bị.
Cam kết nội bộ
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62. Ngoài các mục tiêu của Chiến lược, Liên Hợp Quốc cam kết nâng cao năng lực. Trong kỳ
báo cáo, đã có những thành tựu đáng kể về ba cam kết sau: tăng cường thực hiện lồng ghép
về giới của Liên hợp quốc cho các chương trình hành động bom mìn; thúc đẩy tuân thủ các
tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế và hướng dẫn kỹ thuật về đạn dược quốc tế; tăng cường
các kỹ năng thực chất của nhân viên Liên Hợp Quốc.
63. Vào tháng 11 năm 2018, nhóm rà phá bom mìn gồm cả nam và nữ đầu tiên hoạt động ở
Afghanistan đã dọn sạch một trong những bãi mìn cuối cùng còn lại ở tỉnh Banyan. Tại
Campuchia, cơ quan quốc gia đã xây dựng và đưa ra chiến lược lồng ghép giới trong hành
động bom mìn cho năm 2018 - 2022, trên cơ sở Nguyên tắc vể giới của Liên hợp quốc và với
sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNDP.
64. Tại Iraq, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã triển khai một chuyên gia về giới để phát
triển một kế hoạch và bộ công cụ lồng ghép đa dạng. Điều này có thể thực hiện sớm bằng việc
đưa các nữ cảnh sát vào một chương trình huấn luyện phản ứng đầu tiên về thuốc nổ. Là một
phần của chương trình tại Iraq, Hướng dẫn về giới của Liên hợp quốc cũng được dịch sang
tiếng Ả Rập và thiết lập quan hệ đối tác với đơn vị giới trong cơ quan hành động bom mìn
quốc gia. Ở Somalia, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã phát triển một kế hoạch lồng ghép
giới vào mua sắm, thiết kế dự án thực hiện và giám sát và đánh giá....
65. Ủy ban đánh giá tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế, do Cơ quan Hành động bom mìn
LHQ chủ trì đã soạn thảo các tiêu chuẩn về quản lý rủi ro, giải phóng mặt bằng và xử lý các
thiết bị nổ, bổ sung cho các tiêu chuẩn xử lý thiết bị nổ ngẫu hứng của Liên Hợp Quốc, được
công bố vào tháng 5 năm 2018. Sáu hướng dẫn khác đã được cập nhật và một tiêu chuẩn mới
về hỗ trợ nạn nhân hiện đang được xem xét. Hơn nữa, Văn phòng Giải trừ quân bị gần đây đã
xuất bản ba hướng dẫn hỗ trợ thực hiện về Hướng dẫn kỹ thuật Đạn dược quốc tế.
66. Trên cơ sở Chương trình nghị sự giải trừ vũ khí, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã
phát triển một lộ trình về công nghệ giảm thiểu mối đe dọa thiết bị nổ ngẫu hứng thông minh
để tăng cường năng lực của Liên hợp quốc nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ các thiết bị nổ ngẫu
hứng. Sáng kiến này nhằm mục đích phối hợp các nỗ lực quốc tế và tăng cường chia sẻ thông
tin bằng cách tập hợp các thực thể Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế để cùng nhau đánh
giá các mối đe dọa, xác định các công nghệ phù hợp và kết nối với các sáng kiến giảm thiểu
mối đe dọa đang diễn ra.
67. Hơn nữa, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã phác họa được những ảnh hưởng của vật
liệu nổ tự chế và khả năng của Tổ chức đối phó với mối đe dọa. Các cuộc phỏng vấn với nhân
viên của gần 40 thực thể Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng các lĩnh vực công việc bị ảnh hưởng nhiều
nhất liên quan đến hiệu quả hoạt động, đánh giá an ninh, phản ứng nhân đạo và bảo vệ, an
toàn và an ninh của nhân viên, lập kế hoạch và lập trình chiến lược, phát triển chính sách. Tất
cả những người được phỏng vấn đồng ý rằng một phản ứng hiệu quả đòi hỏi phải cải thiện
việc chia sẻ thông tin, quan hệ đối tác, thu thập dữ liệu được chuẩn hóa và phương pháp phòng
ngừa . Tôi ghi nhận với sự đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan Hành động bom mìn LHQ trong
việc giải quyết những vấn đề nhạy cảm và phức tạp này. Tôi đặc biệt khuyến khích các quốc
gia có những hoạt động tương tự để đóng góp về mặt tài chính và các đóng góp khác phù hợp
với nhu cầu của Liên Hợp Quốc để xây dựng năng lực giảm thiểu mối đe dọa do các thiết bị
nổ tự chế gây ra. Cho phép Cơ quan Hành động bom mìn LHQ theo đuổi các cách tiếp cận
sáng tạo, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thông qua chia sẻ thông tin, trang bị kiến thức
cho Tổ chức thông qua các khóa đào tạo và cung cấp thiết bị, tạo ra cách tiếp cận toàn diện là
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điều cần thiết để Liên Hợp Quốc vận hành an toàn và hiệu quả trong môi trường xung đột hiện
nay.
68. Trong lĩnh vực tăng cường các kỹ năng thực chất của nhân viên Liên Hợp Quốc , Văn
phòng Cơ quan Hành động bom mìn LHQ ( UNOPS ) đã đào tạo 310 nhân viên hành động
bom mìn về nhân sự và mua sắm , cũng như quản lý danh mục , chương trình và dự án .
UNICEF đã đào tạo 81 chuyên gia, hai phần ba trong số đó là nhân viên Liên Hợp Quốc, áp
dụng cung cấp các dịch vụ y tế công, tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục rủi ro và phát
triển các khuôn khổ hợp tác trong đó lồng ghép tất cả các hợp phần của hành động bom mìn.
Giới thiệu Chiến lược của Liên hợp quốc về hành động bom mìn năm 2019-2023
69. Năm 2018, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã phối hợp và lãnh đạo việc soạn thảo
Chiến lược của Liên hợp quốc về hành động bom mìn giai đoạn 2019-2023. Sau sáu tháng
tham vấn rộng rãi với hơn 300 bên liên quan , Chiến lược đã được thông qua vào ngày 4 tháng
12 năm 2018 bởi nhóm điều phối liên cơ quan về hành động bom mìn.
70. Chiến lược cung cấp cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống đối với hành động bom mìn,
dựa trên các khuôn khổ toàn cầu như Chương trình nghị sự 2030 và đưa ra các mục tiêu xuyên
suốt về đa dạng giới và tuổi, cũng như lồng ghép hành động bom mìn vào các ưu tiên rộng
lớn hơn, bao gồm cả hỗ trợ nhân đạo, nhân quyền và hòa bình bền vững. Chiến lược sẽ định
hướng công việc của Nhóm điều phối liên ngành về hành động bom mìn và tạo thành một
khuôn khổ cho trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân. Chiến lược cũng giới thiệu Lý thuyết
về sự thay đổi và cơ chế giám sát và đánh giá được củng cố, kết quả của nó sẽ được chuyển
tải trong các báo cáo bom mìn tới Đại hội đồng.
Kết quả chiến lược 1: Việc bảo vệ các cá nhân và cộng đồng khỏi các rủi ro và tác động kinh
tế xã hội của vật liệu nổ còn sót lại được củng cố và tăng cường
71. Hành động bom mìn sẽ tăng cường bảo vệ người dân và cho phép tăng trưởng kinh tế xã
hội bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm giải phóng đất bị ô nhiễm và cung cấp thông tin nhận
thức rủi ro cho những người lao động nhân đạo và cộng đồng có nguy cơ.
72. Khi số lượng người bị buộc phải di cư tiếp tục tăng lên, Liên Hợp Quốc đã điều chỉnh các
chính sách của mình để tìm cách bảo vệ cho dân số di dời khỏi hiểm họa từ vật liệu nổ. Ở
Libya , Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã đào tạo một đội ngũ những người di cư trong
phạm vi lãnh thổ của đất nước , gồm cả nam và nữ để tiến hành các hoạt động giáo dục rủi ro
trong các trại tị nạn tập trung . Tại Nam Sudan , hơn 30 trường học, 39 trạm y tế và 185 điểm
nước đã được xác định là không còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, đảm bảo an toàn và hồi phục
sinh kế cho những người di dời trong nước. Tại Lebanon, UNDP và chính quyền quốc gia đã
tổ chức một hội thảo khu vực về giáo dục rủi ro cho người tị nạn Syria vào tháng 4 năm 2019.
73. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, các hoạt động hành động bom mìn đã khôi phục quyền
tiếp cận đất nông nghiệp cho các thành viên cộng đồng phù hợp với mục tiêu phát triển bền
vững , có đến 4.700 cá nhân hiện có quyền truy cập an toàn vào nước theo Mục tiêu 6. Tại
Iraq, để hỗ trợ Mục tiêu 11, việc giải phóng mặt bằng đường dây điện Hawijah sẽ khôi phục
điện cho 100.000 người. Tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng , quy trình đánh giá rủi ro được
thực hiện bởi Cơ quan Hành động bom mìn LHQ hành động mạn cho phép các dự án cơ sở
hạ tầng trị giá 22 triệu đô la được tiến hành an toàn và không chậm trễ.
74. Sau những đánh giá ban đầu và phối hợp với Phái bộ đa chức năng của Liên Hợp Quốc tại
Cộng hòa Trung Phi và các cơ quan chính phủ ở nước này, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ
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đã di dời an toàn một lượng lớn chất nổ không bảo đảm, gây nguy hiểm cho dân thường tại
Bouar và Bangui, vào tháng 6 năm 2019.
75. Để đáp ứng nhu cầu giáo dục rủi ro ngày càng tăng, UNICEF và Trung tâm quốc tế về rà
phá nhân đạo Geneva (GICHD) đã thành lập Nhóm tư vấn về giáo dục rủi ro bom mìn, vật nổ
vào tháng 4 năm 2019. Nhóm tư vấn sẽ cung cấp hướng dẫn cho lĩnh vực hành động của bom
mìn và hơn thế nữa, và xác định các cách để cải thiện sự hội nhập, hiệu lực và hiệu quả của
giáo dục rủi ro.
Kết quả chiến lược 2: Những người sống sót, các thành viên trong gia đình và cộng đồng bị
ảnh hưởng bởi vật liệu nổ có quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế và giáo dục và
tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế xã hội
76. Tôi rất lấy làm tiếc là bất chấp những lời kêu gọi của tôi, hỗ trợ nạn nhân tiếp tục là hợp
phần nhận được ít sự hỗ trợ nhất trong hành động bom mìn. Trong một bước tiến tới giải quyết
vấn đề này, vào Ngày Thế giới phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ, 4/4/2019, tôi đã phát động
một chương trình mang tên sân chơi an toàn - chiến dịch vận động và gây quỹ toàn cầu do
Liên Hợp Quốc lãnh đạo. Mục đích của nó là biến các bãi mìn thành sân chơi, nâng cao nhận
thức quốc tế về nạn nhân và những người sống sót sau vụ nổ và huy động các nguồn lực cho
các chương trình và dự án hỗ trợ nạn nhân.
77. Ở cấp quốc gia, Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ các sáng kiến để cải thiện việc thu thập và phân
tích dữ liệu về nạn nhân và nhu cầu của họ. Điều này bao gồm phân tích tình hình và các bên
liên quan ở Libya để thông báo kế hoạch hỗ trợ nạn nhân quốc gia và đánh giá hỗ trợ người
khuyết tật ở hai tỉnh của Việt Nam, nơi UNDP đang sử dụng hệ thống theo dõi và quản lý
trường hợp mới sống sót. Ở Ukraine, UNDP đã bắt đầu làm việc lập bản đồ hỗ trợ nạn nhân,
mặc dù điều này có nhiều thách thức do thiếu kinh phí, quyền truy cập và dữ liệu đáng tin cậy.
78. Việc đưa các nạn nhân vào các chiến lược và hệ thống quản lý trường hợp khuyết tật quốc
gia là rất quan trọng để tăng cường sự hỗ trợ lâu dài, toàn diện theo yêu cầu của những người
sống sót. Điều này đã đạt được trong kế hoạch chiến lược khuyết tật quốc gia của Campuchia
cho năm 2019-2023 với sự hỗ trợ của UNDP. Tại Myanmar, UNICEF bắt đầu tích hợp hỗ trợ
hỗ trợ nạn nhân vào hệ thống quản lý trường hợp bảo vệ trẻ em quốc gia. Tại Afghanistan, Cơ
quan Hành động bom mìn LHQ Hành động bom mìn, cùng với Chính phủ, đang phát triển
một hệ thống trực tuyến để quản lý và cải thiện việc cung cấp hỗ trợ cho người khuyết tật ,
bao gồm cả nạn nhân của vật liệu nổ.
Kết quả chiến lược 3: Các tổ chức quốc gia lãnh đạo và quản lý hiệu quả các chức năng và
trách nhiệm trong hành động bom mìn
79. Sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với quyền sở hữu và năng lực quốc gia trong hành động
bom mìn rất khác nhau giữa các quốc gia , tùy thuộc vào sự trưởng thành , năng lực và nhu
cầu của chính quyền quốc gia. Tại Afghanistan, cơ quan quốc gia đã lãnh đạo và quản lý hiệu
quả chương trình hành động bom mìn kể từ năm 2018. Theo yêu cầu của mình, Cơ quan Hành
động bom mìn LHQ tập trung vào các thách thức mới nổi liên quan đến đặc điểm phát triển
của các mối đe dọa nổ súng. Cơ quan Hành động bom mìn LHQ hiện đang hỗ trợ cơ quan
hành động bom mìn quốc gia xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn để ưu tiên các biện pháp
can thiệp hành động bom mìn trong các khu vực dưới sự kiểm soát của chính phủ và cũng là
nơi xung đột đang diễn ra, hoàn toàn tôn trọng các nguyên tắc nhân đạo. Ở Iraq, nơi mà cuộc
xung đột gần đây với Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant đã tạo ra ô nhiễm mới rộng rãi, cản
trở tiếp cận và ổn định nhân đạo, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã cung cấp tư vấn chiến
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lược và kỹ thuật cho chính quyền quốc gia, tập trung vào các cơ chế báo cáo và nhiệm vụ. Tại
Yemen, UNDP đang hợp tác với các cơ quan hành động bom mìn để phát triển một trung tâm
điều phối hành động bom mìn và UNICEF đang giúp chính quyền quốc gia xây dựng các quy
trình hoạt động tiêu chuẩn để điều phối giáo dục rủi ro bom mìn. Ở Tajikistan, UNDP đang
hỗ trợ việc thực hiện một hệ thống quản lý thông tin mới để cải thiện phân tích tác động của
các mối nguy hiểm, đặt ra các ưu tiên minh bạch và đo lường hiệu quả hoạt động.
80. Một số quốc gia đang thực hiện các bước quan trọng để tăng cường hỗ trợ cho hành động
bom mìn. Đầu năm 2019, Chính phủ Myanmar đã khởi xướng một cuộc thảo luận về việc tạo
ra một cơ quan hành động bom mìn quốc gia và tham gia Hội nghị quốc tế của Giám đốc
chương trình hành động bom mìn quốc gia và Cố vấn của Liên hợp quốc, được tổ chức tại
Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva. Tại Việt Nam, nghị định về quản lý và thực hiện hành
động bom mìn có hiệu lực vào ngày 20 tháng 3 năm 2019. Là một phần trong nỗ lực hỗ trợ
thực hiện, UNDP đã tạo điều kiện tự đánh giá trung tâm hành động bom mìn quốc gia và hiện
đang xây dựng chiến lược để thực hiện các cam kết của nghị định, bao gồm tăng cường phối
hợp giữa các hệ thống quản lý thông tin quốc gia và khu vực.
Kết quả xuyên suốt chiến lược 1: Động lực và hồ sơ của các nỗ lực hành động của bom
mìn , bao gồm thông qua lồng ghép vào hỗ trợ nhân đạo , nhân quyền , xây dựng hòa
bình , ổn định và phát triển bền vững , được duy trì và tăng cường
81. Hành động bom mìn là cốt lõi của hòa bình và an ninh, nhân đạo và phát triển, đòi hỏi một
cách tiếp cận toàn bộ hệ thống tích hợp và toàn diện.
82. Chương trình nhân đạo đã được sửa đổi vào năm 2019 để thúc đẩy phân tích đa ngành và
ưu tiên đáp ứng cho những người cần thiết nhất. Hành động bom mìn bây giờ sẽ được tích
hợp tốt hơn vào phân tích, lập kế hoạch và giám sát theo tổng quan nhu cầu nhân đạo và kế
hoạch đáp ứng nhân đạo. Các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như thuốc nổ , ô nhiễm bom
mìn và nhận thức về rủi ro bom mìn , đặc biệt nhấn mạnh để xem xét ở tất cả các giai đoạn và
những người sống sót sau hành động bom mìn được đề cập cụ thể trong các phân tích về lỗ
hổn .
83. Ở cấp độ khu vực, để phù hợp với bản ghi nhớ tháng 6 năm 2017, Cơ quan Hành động
bom mìn LHQ đã đưa ra lời khuyên kỹ thuật cho một nhóm làm việc do Liên minh châu Phi
dẫn đầu trong việc phát triển một chiến lược toàn châu Phi ngăn chặn và chống lại các thiết bị
nổ ngẫu hứng. Nó cũng góp phần xây dựng chính sách của Liên minh châu Phi về thu hồi
quản lý vũ khí trong các hoạt động hỗ trợ hòa bình.
84. Ở Afghanistan, cụm bảo vệ đã hỗ trợ lãnh đạo Liên Hợp Quốc trong các cuộc thảo luận
với các bên tham gia cuộc xung đột , bao gồm cả mệnh lệnh nhân đạo trong hành động bom
mìn. Tại Myanmar, Chính phủ đã thành lập một ủy ban liên bộ để ngăn chặn vi phạm nghiêm
trọng đối với trẻ em trong cuộc xung đột vũ trang. Các nhân viên trong hành động bom mìn
sẽ tham gia với lực lượng đặc nhiệm quốc gia để hỗ trợ cho kế hoạch hành động hiện đang
được phát triển. Tại Somalia, Cơ quan Hành động bom mìn LHQ hỗ trợ Kế hoạch Chuyển đổi
của Liên Hợp Quốc cho Somalia thông qua việc giải phóng cơ sở hạ tầng công cộng , như Đại
học Mogadishu và sân vận động quốc gia.
Kết quả xuyên suốt chiến lược 2: Các chương trình hành động bom mìn giải quyết các
nhu cầu cụ thể của phụ nữ, trẻ em gái và nam giới từ các nhóm khác nhau, bằng việc tạo
điều kiện trao quyền cho họ.
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85. Năm 2019, Nhóm An ninh và Hòa bình của Cơ quan hành động bom mìn LHQ đã đưa ra
chiến lược đa dạng và giới tính cho năm 2019 -2023 để đảm bảo rằng các nhiệm vụ của Cơ
quan Hành động bom mìn LHQ được vận hành theo chiến lược toàn hệ thống về bình đẳng
giới, các mục tiêu toàn hệ thống và Mục tiêu 5 và 10 về phát triển bền vững. Ở Iraq, các điều
khoản đáp ứng về giới đã được đưa vào các quy trình mua sắm và các thông lệ tiêu chuẩn về
lồng ghép giới đã được phát triển cho các đối tác quốc gia. Ở Sinjar, Iraq, các nhóm hỗn hợp
giới tính tập hợp các cá nhân thuộc các tôn giáo và sắc tộc khác nhau, hỗ trợ cả việc trao quyền
cho phụ nữ và xây dựng liên kết giữa các nhóm. Điều đó có thể duy trì hòa bình. Tại Yemen,
phù hợp với Mục tiêu 4, hơn 17.000 trẻ em khiếm thính đã đạt được với nhận thức rủi ro được
điều chỉnh cụ thể được UNICEF hỗ trợ.
IV. Đánh giá và khuyến nghị
86. Xung đột ngày càng dữ dội và kéo dài, trong khi quá trình đô thị hóa đưa ra những thách
thức cấp bách đối với việc bảo vệ dân thường, bao gồm cả tác động tàn phá lâu dài của vật
liệu nổ. Các cuộc tấn công có chủ ý hoặc bừa bãi vào dân thường và các đối tượng dân sự,
bao gồm cả cơ sở hạ tầng quan trọng như cơ sở chăm sóc sức khỏe, gây ra những lo ngại
nghiêm trọng về mức độ mà các bên tham gia xung đột tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật
nhân quyền và nhân quyền quốc tế. Số người tị nạn và người di tản nội bộ chưa từng có là một
thảm họa của con người với tỷ lệ vượt trội, hoàn cảnh của họ trở nên trầm trọng hơn do mối
đe dọa của vật liệu nổ. Tôi sẽ một lần nữa nhắc nhở các bên xung đột và Thành viên các quốc
gia có nghĩa vụ tôn trọng và đảm bảo tôn trọng luật nhân quyền và nhân quyền quốc tế cũng
như luật tị nạn quốc tế. Tôi sẽ kêu gọi các quốc gia chưa tham gia đến hành động bom mìn
tham gia với họ và đảm bảo việc thực hiện của họ để đóng góp cho nhân loại, hòa bình và ổn
định và thành tựu của Chương trình nghị sự 2030. Tôi cũng kêu gọi các điều khoản rõ ràng
trong tất cả các thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình để chia sẻ thông tin để có thể nhanh chóng
xác định, đánh dấu và gỡ bỏ.
87. Tôi muốn nhấn mạnh là các cách tiếp cận chuyên nghiệp trong việc tru tiên các can thiệp
hành động bom mìn được phát triển trong quan hệ đối tác với Liên Hợp Quốc, như ở
Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sri Lanka và Việt Nam đã góp phần làm giảm
tỷ lệ thương vong và hỗ trợ sự phát triển của các chiến lược để thực hiện các cam kết của Nhà
nước theo luật nhân đạo quốc tế. Với sự chuẩn bị cho Hội nghị Đánh giá lần thứ tư về Công
ước cấm màn sát thương đang diễn ra, tôi cam kết ủng hộ Liên hợp quốc xây dựng kế hoạch
hành động cụ thể để hỗ trợ phổ cập Công ước và đảm bảo tất cả các quốc gia thành viên thực
hiện các cam kết của mình.
88. Cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống đối với hành động bom mìn được thể hiện trong
Chiến lược mới của Liên hợp quốc về hành động khai thác bom mìn giai đoạn 2019-2023.
Mục tiêu và kết quả của nó phản ánh các ưu tiên toàn cầu quan trọng , bao gồm cả giới tính,
giới trẻ và sự đa dạng , cũng được tích hợp vào khung phản ứng nhân đạo và hỗ trợ cho
Chương trình nghị sự 2030. Nó cung cấp một khuôn khổ trách nhiệm mạnh mẽ dựa trên lý
thuyết về sự thay đổi, thúc đẩy sự gắn kết của Liên Hợp Quốc và cam kết hoạt động có hiệu
quả. Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên hỗ trợ thường xuyên và dài hạn cho việc thực hiện
Chiến lược ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
89. Cách tiếp cận của Liên Hợp Quốc đối với hành động bom mìn là rất toàn diện. Nó dựa
vào sự tương tác liên tục giữa các yêu cầu lĩnh vực, lập kế hoạch và lập trình; nhiệm vụ thể
chế , chính sách và hướng dẫn và các cơ quan nhân đạo và nhân quyền. Sự tương tác đa kênh
này được hỗ trợ bởi Nhóm điều phối liên ngành về hành động bom mìn và thông qua đối thoại
16

thường xuyên với cộng đồng. Sự củng cố về trách nhiệm trong lĩnh vực hành động bom mìn
và dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Hành động bom mìn LHQ đã dẫn đến việc thành lập một
mạng lưới các điều phối viên bảo vệ hành động bom mìn ở cấp hiện trường và đã đã giúp tăng
cường lồng ghép hành động bom mìn vào các dịch vụ cứu trợ nhân đạo. Tôi đặc biệt khuyến
khích các quốc gia thành viên xem xét đặt lĩnh vực hành động bom mìn vào ưu tiên hàng đầu
trong kế hoạch và ngân sách về các can thiệp nhân đạo, xây dựng hòa bình và phát triển.
90. Tôi vô cùng lo lắng khi hoạt động hỗ trợ nạn nhân tiếp tục không được hỗ trợ đầy đủ về
mặt tài chính. Tương lai của các quốc gia bị ảnh hưởng phụ thuộc rất lớn vào khả năng của
các quốc gia trong việc cung cấp mức độ chăm sóc phù hợp, cả về thể chất, tinh thần , cũng
như để đảm bảo sự tái hòa nhập của nạn nhân trong mọi khía cạnh của xã hội . Việc cung cấp
hỗ trợ đó là nghĩa vụ pháp lý đối với một số quốc gia. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành
viên, bị ảnh hưởng và các nhà tài trợ đưa vấn đề này vào các chương trình nghị sự quốc gia
và quốc tế của họ và thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục tình trạng thiếu hụt tài
chính hiện tại. Tôi cũng khuyến khích tất cả các quốc gia và các chủ thể có liên quan ủng hộ
chiến sân chơi an toàn, nhằm mục đích hỗ trợ dân số bị ảnh hưởng và gây quỹ cho các nạn
nhân của vật liệu nổ.
91. Trong Chương trình nghị sự giải trừ quân bị , tôi đã kêu gọi các cơ quan của Liên Hợp
Quốc, dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Hành động bom mìn LHQ, thúc đẩy các biện pháp phản
ứng toàn diện đối với mối đe dọa từ thiết bị nổ tự chế. Do đó, tôi hoan nghênh việc hoàn thiện
các tiêu chuẩn xử lý thiết bị nổ tự chế của Liên Hợp Quốc và sự phát triển hệ thống công nghệ
giảm thiểu mối nguy hiểm từ vật liệu nổ tự chế. Đây là một công cụ sáng tạo, được xây dựng
trên quan hệ đối tác, tìm kiếm trước và thể hiện một bước đi đầy hứa hẹn để làm cho Liên
Hợp Quốc chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các mối đe dọa này. Tôi hoan nghênh công việc
của Cơ quan Hành động bom mìn LHQ và các cơ quan khác hoạt động trong lĩnh vực giảm
thiểu rủi ro của các thiết bị nổ tự chế cũng như khuyến khích tất cả các bên thực hiện tương
tự để cung cấp nguồn nhân lực, công nghệ và tài chính để tăng cường các biện pháp toàn diện
để giải quyết mối đe dọa này.
92. Thành tựu nêu ra trong báo cáo hiện tại là sự đóng góp có hàng ngàn nhân viên Liên Hợp
Quốc trong nước và quốc tế, những người làm việc tại Trụ sở chính và những người hoạt động
trên hiện trường. Họ đã phải làm việc trong một số điều kiện khó khăn nhất để bảo vệ các
cộng đồng bị ảnh hưởng, nhân viên hoạt động nhân đạo và nhân viên Liên Hợp Quốc, bao
gồm cả những người gìn giữ hòa bình khỏi mối đe dọa chết người của các vật liệu nổ.
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