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  THÔNG TIN
V/v: Hội nghị Hướng đạo thế giới lần thứ 42

Hội  nghị  Hướng  đạo  thế  giới  lần  thứ  42  vừa  kết  thúc  tốt  đẹp  vào  khuya  ngày

29/8/2021 (giờ Việt Nam). Theo kế hoạch từ trước, Hội nghị đúng ra sẽ tổ chức trực

tiếp vào tháng 8/2020 tại Ai Cập, nhưng do tình hình dịch Covid-19 lan tràn mạnh trên

toàn thế giới nên Hội nghị đã phải dời lại vào tháng 8/2021 dưới hình thức trực tuyến.

Hội  nghị  đã  được  tổ  chức  từ  ngày  24  –  29/8/2021  vừa  qua,  với  châm  ngôn  :

BRIGDING THE WORLD.

 Như thông lệ, trước Hội nghị 1 tuần là Diễn đàn Hướng đạo sinh trẻ thế giới, tổ

chức từ ngày 18 – 22/8/2021 cũng dưới hình thức trực tuyến.
Hội nghị Hướng đạo thế giới và Diễn đàn Hướng đạo sinh trẻ thế giới được tổ

chức 3 năm 1 lần. 

Diễn đàn Hướng đạo sinh trẻ thế giới quy tụ các đại biểu chính thức và quan

sát viên của mỗi Hội Hướng đạo các nước thành viên của WOSM. Số lượng đại biểu

chính thức là 2 (bao gồm Trưởng đoàn) và 4 quan sát viên. 

Các nội dung chính của Diễn đàn Hướng đạo sinh trẻ thế giới là báo cáo các

hoạt động trong 3 năm qua, thảo luận chương trình 3 năm tới, bầu chọn các Đại diện

trẻ (6 người) và một vấn đề quan trọng là thảo luận, bàn bạc các vấn đề các Hướng

đạo sinh trẻ quan tâm. Các vấn đề đó sẽ được đúc kết thành Nghị quyết và sẽ được

đưa ra thảo luận, bỏ phiếu thuân hay chống của các đại biểu tại Hội nghị Hướng đạo

thế giới. 

Hội nghị Hướng đạo thế giới lần thứ 42 quy định số đại biểu chính thức là 6

người (bao gồm Trưởng đoàn) và quan sát viên tối đa là 14 cho mỗi Đoàn của Hội

Hướng đạo các nước thành viên của WOSM. Hội nghị đã có 170 Hội Hướng đạo

tham dự.

Từ nhiều tháng trước Hội nghị, Hướng đạo Việt Nam đã nhận được thông báo

tham dự Hội nghị. Ban Điều Phối Hướng đạo Việt Nam đã họp bàn bạc thống nhất

các vấn đề trong việc tham dự Hội nghị lần này, từ việc chuẩn bị đại biểu tham dự,

theo dõi tiến trình, tham khảo tài liệu Hội nghị cho đến việc sắp xếp, chuẩn bị cơ sở

vật chất (của mỗi đại biểu, quan sát viên) để tham dự Hội nghị trực tuyến cách tốt

nhất.



Đoàn đại biểu của Hướng đạo Việt Nam chính thức tham dự Hội nghị Hướng

đạo thế giới lần này với tối đa số đại biểu chính thức (6) và quan sát viên (14) theo

quy định.

Sau khi đăng ký trực tuyến với Ban tổ chức Hội nghị, các đại biểu nhận được

thư điện tử của ban tổ chức thông báo các vấn đề có liên quan và được yêu cầu thực

hiện 2 bài Safe from Harm trước khi vào tham dự Hội nghị.

Đoàn đại biểu Hướng đạo Việt Nam cũng đã tổ chức họp Đoàn trực tuyến qua

nền tảng Zoom để chuẩn bị chu đáo các việc. Trong quá trình 5 ngày Hội nghị, Đoàn

cũng họp Đoàn hàng ngày để tóm tắt nội dung Hội nghị ngày trước, chương trình Hội

nghị tiếp theo, các dặn dò, nhắc nhở, các trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến

Hội nghị.

Hội nghị đã diễn ra hết sức sinh động và thích thú mặc dù dưới hình thức trực

tuyến. Co thể nói sự chuẩn bị tổ chức của Ban tổ chức hết sức chu đáo. Vì tổ chức

trực tuyến nên để hạn chế đến mức tối đa các sự cố về truyền thông mạng, Ban tổ

chức đã chuẩn bị cả các phương án dự phòng cho truyền thông mạng. Đặc biệt để

đảm bảo việc bỏ phiếu, bầu chọn được thông suốt, đã có đến 3 phương án lần lượt

được triển khai, từ bỏ phiếu qua hệ thống eVoting, đến mạng dự phòng và sau cùng là

điện thoại trực tiếp thông qua liên lạc với Giám đốc Hướng đạo Vùng, nếu không vào

được eVoting.

Hội nghị đã nghe báo cáo việc thực hiện kế hoạch 3 năm qua của WOSM,

nghe trình bày chương trình kế hoạch 3 năm tới 2021-2024, các báo cáo về các hoạt

động Hướng đạo toàn cầu, …đã nghe trình bày các sửa đổi các điều trong dự thảo

Nghị quyết, Hiến chương, các trình bày đăng cai tổ chức các sự kiện lớn của Hướng

đạo thế giới như Hội nghị Hướng đạo lần thứ 43 tại Ai Cập, Trại họp bạn Tráng sinh

thế giới lần thứ 16 tại Bồ Đào Nha và Trại Họp bạn Hướng đạo thế giới lần thứ 26 tại

Ba Lan. Các vấn đề trên đều được tổ chức bỏ phiếu thuận hay không thuận. Hội nghị

cũng đã được nghe và xem các video clip quảng bá cho Trại Họp bạn HĐ thế giới lần

thứ 25 sẽ được tổ chức  tại Hàn quốc. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe 25 ứng cử

viên Ủy ban Hướng đạo thế giới nhiệm kỳ 2021-2024 giới thiệu bản thân và kế hoạch

hoạt động của họ. Các đại biểu chính thức của các Hội Hướng đạo các nước cũng bỏ

phiếu bầu chọn 12 Trưởng vào Ủy ban Hướng đạo thế giới nhiệm kỳ 2021-2024. Tất

cả việc bỏ phiếu được Trưởng các Đoàn tham dự thao tác trên eVoting, bỏ phiếu với

sự quyết định của đại biểu đó ủy quyền cho Trưởng đoàn. 

Các vấn đề rất  đáng quan tâm hiện nay như Hoạt  động Hướng đạo trong

Covid-19, An toàn đối với sự xâm hại (Safe from Harm), Môi trường, Hướng đạo và 17

mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDGs), Phí thành viên, Jota-Joti,…



cũng được trình bày và thảo luận.Sáu Chiến lược quan trọng của Hướng đạo thế giới

được trình bày cặn kẽ và thảo luận sôi nổi.

Trên nền tảng trực tuyến của Hội nghị, ngoài các phiên toàn thể, còn có các

phiên thảo luận, các phiên giới thiệu, các phiên hướng dẫn,,, còn có mảng giao lưu

lẫn nhau của tất cả các đại biểu trên toàn thế giới, khu vực triển lãm của các Hội

Hướng đạo các nước. Hướng đạo Việt Nam cũng có góp mặt trong khu triển lãm này.
Hội nghị đã đạt kết quả thật tuyệt vời. Các Nghị quyết và đa số các vấn đề đã được

thông qua sau khi thảo luận. Cũng có ý kiến bị đa số bỏ phiếu không thông qua sau

khá nhiều ý kiến thảo luận trái chiều sôi nổi.

Hội nghị cũng đã thông qua việc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn và bỏ phiếu

bầu các Ủy viên Hướng đạo thế giới. Kết quả, Trưởng “Andy” Chapman (USA) đắc cử

Chủ tịch, và 2 Phó Chủ tịch là Trưởng Sarah Rita KATTAN (Lebanon) và Jo DEMAN

( Bỉ). 

Ngay từ ngày thứ hai của Hội nghị, Hội nghị đã vui mừng tuyên bố công nhận

3 thành viên mới  của Hướng đạo thế giới,  đó là  Pathfinder Scouts  Vietnam

(Hướng Đạo Việt Nam), Hướng đạo Afghanistan và Hướng đạo Solomon . Đây là

việc tuyên bố trước toàn thể Hội nghị Hướng đạo thế giới theo thủ tục, chứ các Hội

này đã được công nhận từ trước, sau khi thông qua việc bỏ phiếu của tất cả các nước

thành viên.  Hướng đạo Việt Nam chúng ta đã được chính thức công nhận của

Hướng đạo thế giới từ ngày 10/01/2019, là thành viên thứ 170 của WOSM. Hướng

đạo Việt Nam chúng ta cũng vinh dự được nhắc đến nhiều lần trong một số báo cáo

và lời phát biểu của Chủ tịch Hướng đạo thế giới.

Thành công của Hội nghị còn là việc rất đáng tuyên dương khi lần đầu tiên,

Hướng đạo thế giới tổ chức Hội nghị dưới hình thức trực tuyến thành công. Sự giúp

sức của hơn 400 tình nguyện viên vào các việc tổ chức, các ban kỹ thuật, truyền

thông, trực tiếp kết nối toàn cầu,…đã được Hội nghị cám ơn vào buổi bế mạc. Hội

nghị cũng tuyên dương các giải thưởng Huân chương Sói đồng cho các Trưởng đã có

nhiều đóng góp cho phong trào. 
Qua Hội nghị này, Hướng đạo Việt Nam chúng ta đã khẳng định được vị trí

trong phong trào Hướng đạo thế giới. Chúng ta có sự liên hệ chặt chẽ với VP Hướng

đạo thế giới (WOSM), với VP Hướng đạo Vùng Á châu Thái Bình Dương (APR) và với

các Hội Hướng đạo các nước trên toàn thế giới và trong khu vực.

Với sự tham dự của 20 đại biểu chính thức và quan sát viên tại Hội nghị, cũng

như sự tham dự của 2 đại biểu chính thức, 3 quan sát viên và 1 Đại sứ tại Diễn đàn

Hướng đạo sinh trẻ trước đó, chúng ta đã thu nhận được rất nhiều thông tin bổ ích,

nhiều bài học kinh nghiệm trong các hoạt động Hướng đạo, đặc biệt trong thời gian

dịch Covid-19. Chúng ta cũng hiểu cặn kẽ hơn về các vấn đề cấp thiết hiện nay của



phong trào, về xu thế trẻ hóa nhân sự, về tầm nhìn, về sứ mệnh, về trào lưu hiện đại

hóa các hoạt động của phong trào. Chúng ta cũng học hỏi được nhiều vấn đè khác

như kinh nghiệm tổ chức, các hình thức tổ chức, các vấn đề về truyền thông và quảng

bá, về tổ chức sự kiện,…

Nhìn chung, Hội nghị thành công tốt đẹp. Đặc biệt, Hướng đạo Việt Nam cũng

có những thành quả tốt đẹp sau Hội nghị này, xứng đáng với niềm mong đợi của biết

bao Hướng đạo sinh và các Trưởng đã nhiều năm xây dựng và góp sức cho việc phát

triển phong trào. Đoàn cũng đã có nhật ký tham dự Hội nghị, ghi lại những diễn biến

của Hội nghị.

Tôi nghĩ rằng, với niềm tự hào và vui mừng của các Hướng đạo sinh và các

Trưởng trong phong trào Hướng đạo Việt Nam qua kết quả của Hội nghị lần này,

Hướng đạo Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, vững bước trong việc góp phần vào

việc giáo dục đoàn sinh, thanh thiếu niên Việt Nam xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Thân ái bắt tay trái quý Trưởng và các em Hướng đạo sinh.
Kính chúc tất cả chúng ta an toàn trong đại dichij Covid-19.

Trân trọng,

Nguyễn Tuấn
Ủy viên Quốc tế - Hướng đạo Việt Nam
Trưởng đoàn Hướng đạo Việt Nam tại Hội nghị HĐTG lẩn thứ 42 


