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NỀN TẢNG / BỐI CẢNH 

 

Từ khi thông qua nghị quyết về An toàn Khỏi Nguy hại của Hội nghị Hướng 

đạo Thế giới năm 2002. Các Hội HĐ của các quốc gia thành viên đã bắt đầu áp 

dụng Nghị quyết An toàn khỏi Nguy Hại trong các hoạt động của mình để tránh  

những hệ lụy liên quan đến vấn đề xâm hại, lạm dụng đã gây ra cho các hội HĐ  

quốc gia. Năm 2017 Chính sách An toàn Khỏi Nguy hại (Safe From Harm Policy) 

đã được Hội nghị HĐTG thông qua, đây là kết quả của một công việc tích lũy kể từ 

khi hội nghị thông qua Công ước Liên hiệp quốc về Quyền của Thanh niên/The 

Rights of the Youth năm 1990. Tại Hội nghị lần thứ 27 HĐ vùng Châu Á Thái 

Bình Dương tổ chức vào tháng 2/2022 đã xác định đây là một trong những kế 

hoạch ưu tiên hàng đầu của APR. 

Trong bối cảnh sinh hoạt 

Hướng đạo tại Việt Nam hiện nay, 

khi mà phong trào Hướng đạo 

chúng ta vừa được Văn phòng 

Hướng đạoThế giới công nhận 

ngày 10 tháng 01 năm 2019, An 

toàn Khỏi Nguy hại là nội dung 

mới được Ban điều hành Hướng 

đạo Việt Nam thông hiểu vài năm 

trở lại đây. Để bảo vệ những hoạt 

động của phong trào Hướng đạo 

Việt Nam được an toàn, tránh hay 

giảm thiểu được các hiện tượng 

xâm hại và lạm dụng, thì việc biên soạn lại và áp dụng chính sách An toàn Khỏi 

Nguy hại/ Safe From Harm Policy dựa các chính sách này của WOSM và thực 

hiện chương trình này ở nước ta lại càng trở nên bức thiết hơn nữa. Vì thế, các 

Huynh trưởng Hướng đạo Việt Nam chúng ta cũng nên xem đây là một chương 

trình ưu tiên áp dụng trong các hoạt động Hướng đạo của đơn vị mình trong giai 

đoạn hội nhập với Hướmg đạo Thế giới hiện nay. 

ĐPV Chương trình An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia 

           LT. Nguyễn Trọng Luyện 
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GIỚI THIỆU 

 

Hướng đạo là một phong trào giáo dục phi chính trị, tự nguyện cho giới trẻ thanh 

thiếu niên, mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt giới tính, nguồn gốc, chủng 

tộc hoặc tín ngưỡng. Phong trào Hướng đạo mang đến cho giới trẻ thanh thiếu niên 

cơ hội phát triển đầy đủ tiềm năng về cảm xúc, trí tuệ, thể chất, xã hội và tinh thần 

như những cá nhân, là công dân toàn cầu có trách nhiệm và là thành viên của cộng 

đồng địa phương, quốc gia và quốc tế. 

Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (WOSM) cam kết duy trì một môi trường 

an toàn vì sự phát triển của giới trẻ thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Cam kết này 

nhấn mạnh vào sự thay đổi nhận thức và thực hành văn hóa khi làm việc với giới 

trẻ thanh thiếu niên từ các nhóm thiểu số, di dân hoặc tị nạn trên thế giới.  

Phong trào Hướng đạo Việt Nam được giao phó trách nhiệm phải tạo ra Môi 

trường An toàn cho tất cả các hoạt động của Phong trào Hướng đạo Việt Nam 

khuyến khích các tầng lớp thanh thiếu niên Việt nam từ các tầng lớp xã hội khác 

nhau có quyền bình đẳng và tiếp cận với các phục vụ cơ bản bao gồm y tế, giáo 

dục, bảo trợ xã hội và công lý. Cam kết bảo vệ giới trẻ thanh thiếu niên là trách 

nhiệm được chia sẻ bởi từng cá nhân khi tham gia vào phong trào Hướng đạo. 

Trách nhiệm này không 

giới hạn đối với các hoạt 

động liên quan đến 

phong trào Hướng đạo; 

nó áp dụng cho bất kỳ 

môi trường, tất cả mọi 

người ở mọi cấp độ của 

phong trào Hướng đạo 

Thế giới cần phải tích 

cực  làm việc cùng nhau 

để chuẩn bị cho giới trẻ 

thanh thiếu niên một môi 

trường an toàn, trong đó 

trẻ được trao quyền để 

phát huy đầy đủ tiềm năng của mình.  
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ĐỊNH NGHĨA 

 

Môi trường an toàn (Safe environment): Môi trường an toàn là 

một môi trường khuyến khích phát triển và hỗ trợ trẻ và vì sự hạnh 

phúc, an toàn của giới trẻ, đồng thời làm việc để giải quyết và 

ngăn chặn các hành vi có hại. Có một số tiêu chí cơ bản trong 

phong trào Hướng đạo không thể vượt qua được. Bao gồm: 

•  Lời hứa và Luật Hướng đạo. 

•  Các nguyên tắc của phong trào Hướng đạo bao gồm phương pháp Hướng đạo 

(Bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, bổn phận đối với bản thân, bổn phận 

đối với kẻ khác). 

•  Tôn trọng bản thân và người khác (trao quyền cho giới trẻ thanh thiếu niên để 

bảo vệ bản thân và những người khác). 

•  Môi trường khuyến khích sự cởi mở và đa dạng về quan điểm tầm nhìn, mà 

không sợ những hậu quả bất lợi cho việc thể hiện các ý kiến khác nhau. 

•  Tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người. 

Cuối cùng, môi trường an toàn cho phép giới trẻ thanh thiếu niên tự phát triển cũng 

như phát triển các mối quan hệ lành mạnh giữa các cá nhân và giới trẻ thanh thiếu 

niên tích cực (giới trẻ với giới trẻ; giới trẻ với người lớn; người lớn với người lớn). 

Sự tác hại/Xâm hại (Harm): Thuật ngữ này đề cập đến bất kỳ sự tác động bất lợi 

nào về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc và tính toàn vẹn của cá nhân. 

Lạm dụng (Abuse): Thuật ngữ này được dùng để mô tả một loạt cách thức mà sự 

ngược đãi có thể gây ra cho giới trẻ thanh thiếu niên. Lạm dụng có thể được phân 

loại thành các loại hình khác nhau như thể chất, tâm lý, tình cảm và có nhiều hình 

thức khác nhau như bắt nạt, bỏ bê, lạm dụng tình dục hoặc bóc lột. Điều quan trọng 

cần lưu ý là giới trẻ thanh thiếu niên có thể bị một hoặc kết hợp các hình thức lạm 
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dụng này. Lạm dụng có thể xảy ra ở nhà, ở trường, tại nơi Hướng đạo sinh hoạt 

động hoặc bất cứ nơi nào khác. 

Nói chung, “lạm dụng” bao gồm bất cứ điều gì mà cá nhân hoặc tổ chức làm, hoặc 

không làm, gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến giới trẻ thanh thiếu niên hoặc 

làm tổn thương đến triển vọng phát triển an toàn và sự lành mạnh của họ vào tuổi 

trưởng thành.  

Lạm dụng truyền thống, không quan tâm và coi thường thực hành đồng giáo dục, 

thiếu cân bằng giới tính hoặc thiếu sự hỗ trợ cho giới trẻ thanh thiếu niên cùng với 

sự đa dạng hóa các nhu cầu và đặc biệt là những ví dụ về thực hành khiến giới trẻ 

thanh thiếu niên gặp phải tình huống ngược đãi. 

Đó là nghĩa vụ của phong trào Hướng đạo mà chúng ta làm việc để ngăn chặn bất 

kỳ loại lạm dụng nào và giải quyết đúng cách nếu điều đó xảy ra. 

Giới trẻ (Youth): Từ “giới trẻ” trong phong trào Hướng đạo đề cập đến tất cả nam 

giới và nữ giới tham gia vào chương trình giáo dục trong phong trào. Kinh nghiệm 

học tập trong phong trào Hướng đạo tập trung vào sự phát triển của giới trẻ. Do đó, 

Chương trình Thanh niên kết thúc ở tuổi trưởng thành (bao gồm tuổi thơ, tuổi vị 

thành niên và giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành). 

Các giai đoạn khác nhau của sự phát triển cá nhân sẽ xác định các ngành lứa tuổi 

trong phong trào Hướng đạo, điều này có thể  tùy theo sự khác biệt về nền văn hóa 

và ngữ cảnh mà NSO hoạt động. Tuy nhiên ở HĐVN hiện nay, do tình hình thực tế 

phải “giữ lửa” nên lứa tuổi các ngành thường nằm trong khoảng từ 4 đến 30 tuổi, 

có hơi lệch với lứa tuổi từ 5 đến 25 tuổi của HĐTG (giới hạn trên của lứa tuổi này  

sẽ thay đổi cho phù hợp với Hướng đạo Thế giới sau khi Hội nghị Ngành Tráng 

2022 được tổ chức).  

Vì từ "Giới trẻ thanh thiếu niên" có tính  khái quát hơn, nên chúng tôi sử dụng 

thuật ngữ "giới trẻ" khi chúng tôi đề cập đến toàn thể hội viên hoặc các thành viên 

tích cực (*). 

Người lớn (Adults): Chủ yếu là những người tình nguyện chịu trách nhiệm cho 

việc phát triển, tạo điều kiện hoặc phân phối Chương trình Trẻ, hỗ trợ người lớn 

khác hoặc hỗ trợ sự phát triển của tổ chức. 
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Chương trình Trẻ (Youth Progamme): Là toàn bộ các cơ hội học tập mà qua đó 

giới trẻ thanh thiếu niên có thể hưởng lợi (Cái gì "What"), được tạo ra để đạt được 

mục đích của phong trào Hướng đạo (Tại sao "Why") và trải nghiệm qua Phương 

pháp Hướng đạo (Bằng cách "How").  

Người lớn trong phong trào Hướng đạo (Adults in Scouiting): Một chương 

trình có hệ thống để quản lý người lớn nhằm nâng cao tính hiệu quả, cam kết và 

động cơ của sự lãnh đạo để thực hiện chương trình tốt hơn được tạo điều kiện 

thuận lợi hoặc chuyển giao cho giới trẻ thanh thiếu niên. Nó cũng tăng cường hiệu 

quả chung và năng lực của NSOs. 
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MỤC ĐÍCH 

 

Chính sách này nhằm hổ trợ cho việc thông hiểu, xây dựng, phát 

triển, thực hiện chính sách, đánh giá cùng các thủ tục cần thiết ở 

các cấp quản lý và thực hiện chương trình An toàn Khỏi Nguy hại 

quốc gia, nhằm tạo được Môi trường An toàn cho tất các các hoạt 

động của Phong trào Hướng Đạo Việt Nam. 
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TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH 

 

Mục đích của chính sách này nhằm bảo vệ đoàn sinh an toàn khỏi 

tổn hại dưới sự hỗ trợ phát triển cơ cấu tổ chức cấp quốc gia với sự 

hoạt động hiệu quả địa phương sẽ thúc đẩy sự an toàn, phát triển 

lối sống lành mạnh và an toàn cho giới trẻ thanh thiếu niên bằng 

cách cung cấp cho họ một môi trường an toàn trong suốt thời gian 

mà họ sinh hoạt trong phong trào Hướng đạo. 

Cung cấp một môi trường an toàn cho giới trẻ thanh thiếu niên bao 

gồm thực hiện những điều sau đây: 

•  Tạo ra nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ giới trẻ thanh thiếu niên. 

•  Nhận thức này không chỉ gói gọn trong các thành viên trong phong trào Hướng 

đạo Việt Nam mà còn bao gồm tất cả các bên liên quan (chẳng hạn như: giới 

trẻ thanh thiếu niên, tình nguyện viên trưởng thành và nhân viên chuyên 

nghiệp, phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường, chính quyền, các tổ chức tôn 

giáo). 

•  Mục đích giáo dục của các hoạt động Hướng đạo. 

•  An toàn trong các hoạt động Hướng đạo bao gồm chống bắt nạt, xâm hại thể 

chất, xâm hại tinh thần, lạm dụng tình dục, bỏ bê và quản lý rủi ro trong tất cả 

các hoạt động Hướng đạo. 

•  Phát triển kỹ năng cá nhân. 

•  Khuyến khích và động viên hành vi tích cực trong các hoạt động Hướng đạo 

Hướng đạo Việt Nam. 

Triển khai thực hiện chính sách này cho phù hợp với sứ mệnh của phong trào 

Hướng đạo bằng cách đóng góp vào sự phát triển toàn diện của giới trẻ thanh thiếu 

niên và trao quyền cho trẻ để trẻ có thể gánh vác và  thực hiện vai trò tích cực 

trong xã hội. 
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PHẠM VI 
Chính sách này sẽ được áp dụng làm nguồn tài nguyên cho các cơ cấu tổ chức, các 

đơn vị và tất cả các bên có liên quan, và tất cả những người đã  hỗ trợ để thực hiện 

Sứ mệnh của phong trào Hướng đạo. Các chủ đề của chính sách này là: 

•  Giới trẻ thanh thiếu niên của PTHĐVN từ 4 đến 25 tuổi. 

•  Tình nguyện viên trưởng thành và nhân viên chuyên nghiệp. 

•  Bất kỳ và tất cả những người và các bên liên quan bên ngoài tham gia hỗ trợ 

phong trào Hướng đạo. 

Trách nhiệm thực hiện chính sách này rơi vào tất cả người lớn, đặc biệt là ở cấp 

quốc gia, những người chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các NSO, cho dù 

trọng tâm của họ là phát triển Chương trình Trẻ, triển khai các hệ thống quản lý 

người lớn hoặc thực hiện bất kỳ vai trò hỗ trợ nào khác. 

Các cấu trúc của Hướng đạo Việt Nam được giao trách nhiệm để cố gắng cung cấp 

các nguồn tài nguyên thích hợp để triển khai thực hiện chính sách này, trong đó có 

xem xét từng cấp độ và phạm vi tương ứng với vai trò của nó. 

Các nguyên tắc và sự hướng dẫn được xác định trong tài liệu này cấu thành Chính 

sách An toàn Khỏi Nguy hại của Hướng đạo Việt Nam được áp dụng trong mọi 

hoạt động. Việc điều chỉnh và thực hiện chính sách này, và đề ra các thủ tục cần 

thiết để thường xuyên xem xét quá trình thực hiện nó kiến nghị một chu kỳ từ 5 

đến 10 năm (thường là 9 năm: 3 năm đầu thông hiểu và tổ chức mạng lưới, 3 năm 

kế tiếp thực hiện chính sách, 3 năm cuối lượng giá đánh giá đề nghị sửa đổi và 

soạn nội dung cho chu kỳ 9 năm tiếp theo). 

Tuy nhiên, hướng dẫn các nguyên tắc được xác định trong chính sách này không 

nên được hiểu là thay thế các yêu cầu chính thức hoặc các tiêu chuẩn được thiết lập 

ở các quốc gia trong phạm vi thiết lập chính sách này về cơ bản bước đầu tương tự 

với nhau. 

Chính sách này không được sử dụng hoặc hiểu là thiết lập một tiêu chuẩn pháp lý 

hoặc ngưỡng trong bất kỳ hành động pháp lý hoặc phản đối bất kỳ và tất cả các tổ 

chức của WOSM. Các tiêu chuẩn hoặc ngưỡng đó không nằm trong phạm vi hoặc 

mục đích của quy định này. 

(*) Thuật ngữ "giới trẻ" sẽ được sử dụng trong suốt tài liệu chính sách. Thuật ngữ 

này bao gồm tất cả các giai đoạn tuổi thơ của người đó. 
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CHÍNH SÁCH 

 

Chính sách này đặt mức triển khai tối thiểu phù hợp với dự kiến 

thực hiện của các NSO liên quan đến Chính sách An toàn Khỏi 

nguy hại/ Safe From Harm Thế giới và cần bổ sung các chính 

sách, hướng dẫn và thủ tục quốc gia khác. 

Nó cũng được dự định dùng làm tiêu chí đánh giá khi đánh giá 

hoặc xem xét các chính sách và thủ tục quốc gia về việc bảo vệ 

giới trẻ thanh thiếu niên khỏi bị xâm hại. 

 

1. Chương trình trẻ (Youth Programme) 

Mục đích giáo dục của phong trào Hướng đạo sinh đạt được thông qua thực hiện 

các Chương trình Trẻ có chất lượng ở cấp quốc gia. Các yếu tố giáo dục bao gồm 

trong Chương trình Trẻ sẽ cung cấp cho giới trẻ những phương pháp để trao quyền, 

động viên và tự bảo vệ bản thân và xây dựng một khuôn khổ rõ ràng và xác thực để 

đối thoại và hợp tác với người lớn. 

Phương pháp Hướng đạo là nền tảng cho việc triển khai thực hiện Chính sách An 

toàn Quốc gia bao gồm Bảo vệ đoàn sinh An toàn Khỏi nguy hại. Sự tác hại, đặc 

biệt là các lĩnh vực áp dụng cho Chương trình Trẻ. Khi được triển khai thực hiện 

đúng cách, phương pháp Hướng đạo tạo cơ hội cho giới trẻ nam, nữ thanh thiếu 

niên ngăn chặn bạo lực, giáo dục họ tôn trọng bản thân và người khác và giúp phát 

triển một môi trường an toàn cho giới trẻ. Cuối cùng, nó tạo cơ hội giới trẻ sống 

như những công dân năng động của cộng đồng địa phương của họ trong thế giới 

toàn cầu hóa. 

Nguyên lý Hướng đạo hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của các cá nhân để hướng 

tới sự tự tin và phản ánh về nhân cách. Tuy nhiên, những nguyên tắc của phương 

pháp Hướng đạo có thể cùng một lúc dễ bị lạm dụng, hiểu lầm và ngược đãi.  

Do đó, cả hai mặt đặt ra cần được xem xét: Phương pháp Hướng đạo là một công 

cụ rất có giá trị và hỗ trợ cho sự phát triển của giới trẻ; tuy nhiên, nó cũng dễ bị vi 

phạm. Để giảm thiểu rủi ro, điều quan trọng là phải nhận thức được các mối đe dọa 

tiềm tàng và phát triển các chiến lược để chống lại nó. 
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1.1  Chương trình trẻ quốc gia nên bao gồm hướng dẫn, phát triển và duy trì 

môi trường an toàn cho giới trẻ thanh thiếu niên. 

1.2  Tất cả hoạt động và cách thực hiện của Hội Hướng đạo Việt Nam (chẳng 

hạn như chương trình trẻ, sự tham gia của giới trẻ và tình trạng khẩn cấp, 

cấp cứu thảm họa) phải được đánh giá để xác định rủi ro và phát triển cơ 

chế kiểm soát đầy đủ phù hợp chính sách của An toàn Khỏi Nguy hại Quốc 

gia.  

1.3  Cơ cấu giám sát và đánh giá cho tất cả các hoạt động và thực hành của tất 

cả các tổ chức và các cấp cần được thực hiện và bao gồm việc tuân thủ các 

quy trình an toàn tương ứng với phương pháp bảo vệ sự an toàn cho đoàn 

sinh. 

1.4  Kiểm tra an toàn của các trang thiết bị và phương tiện sử dụng của đoàn 

sinh và người lớn thường xuyên lên kế hoạch, đưa vào chương trình và 

thực hiện, dựa trên sự xác định rõ ràng các yêu cầu. 

1.5  Thông tin về nhu cầu y tế, thuốc men, chế độ kiêng và phát triển nhu cầu 

của các cá nhân được lưu trữ một cách bảo mật nhưng dễ dàng tiếp cận với 

những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của giới trẻ. 

 Các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là internet, đã trở thành 

một phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới trẻ, cung cấp các cơ hội 

giáo dục, sáng tạo và xã hội một cách vô giá. 

1.6  Khuyến khích sự an toàn trực tuyến bằng cách đảm bảo rằng môi trường 

trực tuyến dưới sự kiểm soát của họ là môi trường an toàn. (Ví dụ: trang 

web của NSO, phương tiện truyền thông mạng xã hội nền tảng). 

1.7  Cần cung cấp hướng dẫn về cách 

sử dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông một cách an toàn, 

đặc biệt là các công nghệ dựa trên 

internet (ví dụ như: trang web, 

mạng truyền thông xã hội, hình 

ảnh kỹ thuật số), do các tình 

nguyện viên và nhân viên chuyên 

nghiệp cũng như giới trẻ sử dụng 

công nghệ trong bối cảnh của 
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phong trào Hướng đạo. 

2. Người lớn trong phong trào (Adults in Scouting) 

Để phát triển, tạo điều kiện và chuyển giao Chương trình Trẻ cũng như tất cả các 

chức năng và vai trò khác trong Hướng đạo đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực 

của người lớn có đủ tài năng. Người lớn quan tâm và tích cực tham gia phong trào 

Hướng đạo sẽ phát triển năng lực cần thiết để thực hiện các vai trò khác nhau trong 

suốt thời gian họ hoạt động trong phong trào Hướng đạo. 

 

 

Thực hiện môi trường an toàn trong phong trào Hướng đạo cũng có nghĩa là tất cả 

người lớn được lắng nghe, chăm sóc và hỗ trợ để họ có thể thực hiện vai trò của 

mình tốt nhất trong mọi tình huống. Trách nhiệm của mỗi tổ chức để tạo ra các 

điều kiện thích hợp nhất cho người lớn có thể đóng vai trò của họ, hoặc là tình 

nguyện viên hoặc nhân viên chuyên nghiệp. 

2.1 Trong khuôn khổ quốc gia về An toàn Khỏi nguy hại bao gồm cả phương 

pháp và công cụ để chuẩn bị đầy đủ cho sự hợp tác lành mạnh và tích cực 

và các mối quan hệ giữa người lớn, người lớn với giới trẻ thanh thiếu niên, 

và giới trẻ thanh niên với nhau. 

2.2  Các quy trình tuyển dụng, tuyển chọn và quy trình bổ nhiệm người lớn phù 

hợp với Chính sách Quốc gia về An toàn Khỏi nguy hại. Các Hội Hướng 
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đạo Quốc gia có các công cụ và phương pháp để giữ cho phương pháp này 

phù hợp (ví dụ như: các mẫu đơn đăng ký bao gồm thông tin cần thiết, hệ 

thống sàng lọc minh bạch). 

2.3  Hồ sơ lãnh đạo (thông số kỹ thuật) và mô tả vai trò cho tất cả các vị trí chủ 

chốt và bất kỳ vị trí nào khác đề cập đến giới trẻ, nên bao gồm trách nhiệm 

bảo vệ đoàn sinh an toàn không bị xâm hại. 

2.4  Người lớn được thông báo về cách giao tiếp với tất cả các bên liên quan về 

các tiêu chuẩn và thủ tục bảo vệ, và và nhận thức được phải làm gì nếu lo 

ngại về bất kỳ giới trẻ thanh thiếu niên nào được nêu ra. 

2.5  Việc bổ nhiệm người lớn chỉ được thực hiện sau khi tiến hành thực hiện 

kiểm tra tất cả. Bao gồm: 

A)  Kiểm tra lý lịch phù hợp (thường xuyên lặp lại, phù hợp với các 

hướng dẫn và luật pháp quốc gia). 

B)  Kiểm tra thông tin liên quan. 

C)  Quy trình của cuộc phỏng vấn. 

2.6  Chương trình Đào tạo An toàn Khỏi Nguy hại được đưa vào như là một 

thành phần cốt lõi của các chương trình đào tạo quốc gia và có sẵn cho tất 

cả người lớn, tình nguyện viên hoặc nhân viên chuyên nghiệp. Nó sẽ bao 

gồm các lĩnh vực như tạo nhận thức tình huống, các dấu hiệu và triệu 

chứng lạm dụng, đối phó với các hình thức lạm dụng khác nhau, cung cấp 

thông tin về các cơ chế và thủ tục hiện có của NSO, v.v… 

A)  Phần đào tạo cốt lõi là bắt buộc trong giai đoạn mở đầu. 

B)  Đào tạo về chủ đề này được cung cấp trên cơ sở liên tục. 

2.7  Đào tạo An toàn Khỏi nguy hại được cập nhật và có liên quan đối với 

những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý và xu hướng xã hội. Khóa đào tạo 

phản ánh việc học tập từ đánh giá riêng của NSO về bảo vệ sự cố. 

2.8  Quá trình đánh giá thực hiện của người lớn trong phong trào Hướng đạo 

bao gồm đánh giá các yếu tố liên quan đến An toàn Khỏi Nguy hại (ví dụ 

như: lập kế hoạch và quản lý rủi ro trong các hoạt động; tạo điều kiện cho 

các mối quan hệ giữa các cá nhân, thái độ và hành vi). 

2.9  Các nhà lãnh đạo Hướng đạo, là tấm gương điển hình và có vai trò quan 

trọng trong trong các hoạt động của phong trào Hướng đạo, được hỗ trợ với 

sự hướng dẫn của các chuyên gia về phòng ngừa và bảo vệ đoàn sinh. 
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3. Cấu trúc (Structures) 

Giải quyết những vấn đề bảo vệ giới trẻ 

thanh thiếu niên là rất quan trọng vì sự 

an toàn của Hướng đạo sinh. Nhu cầu 

của giới trẻ phải là tối quan trọng và vì 

lợi ích của họ là trọng tâm của mọi 

quyết định. Điều quan trọng là phải đảm 

bảo rằng mọi người đều biết cách hành 

động và bảo vệ cho toàn bộ tổ chức 

được an toàn. Do đó, ngay cả việc công 

nhận sự khác biệt của các nền văn hóa 

và nền tảng của tổ chức, phải là một 

trong những ưu tiên chính trong tất cả các Hội Hướng đạo Quốc gia. 

3.1  Các tuyên bố bằng văn bản của Hội Hướng đạo Việt Nam đề cập đến sự 

cam kết của tổ chức đối với việc bảo vệ giới trẻ thanh thiếu niên. Sự tuyên 

bố này được phổ biến rộng rãi cho tất cả những người tham gia, và giải 

thích rõ ràng các hành vi có thể chấp nhận và không được chấp nhận. 

3.2  Tất cả các chính sách của tổ chức (ví dụ như: Chính sách Quốc gia của 

Phong trào Hướng đạo Việt Nam về Người lớn trong phong trào Hướng 

đạo và Chính sách Chương trình Trẻ Quốc gia) được thông qua và thực 

hiện ở cấp Quốc gia, sắp xếp và tham khảo từ Chính sách An toàn Khỏi 

Nguy hại Quốc gia. 

3.3  Giới trẻ và gia đình của các thành viên trong Phong Trào Hướng đạo Việt 

Nam được tư vấn trong việc phát triển các chính sách và thủ tục An toàn 

Khỏi Nguy hại nhằm tránh những điều nguy hại và tham gia thực hiện 

Chính sách và Thủ tục này. 

3.4  Các thủ tục bằng văn bản rõ ràng để tồn tại và để xử lý tất cả các vấn đề đã 

xác định có liên quan đến Chính sách An toàn Khỏi Nguy hại. Các thủ tục 

này được cung cấp cho mọi người trong tổ chức và bao gồm những yêu cầu 

cho tất cả người lớn để báo cáo bất kỳ sự nghi ngờ lạm dụng nào ngay lập 

tức cho người được chỉ định hoặc các bộ phận trong Hội Hướng đạo Quốc 

gia và đảm bảo rằng quy trình được tuân theo luật định trong nước. 

3.5  Kế hoạch chi tiết còn lại là mô tả cách nhận diện đúng, phản ứng và ghi lại 

bất kỳ sự khiếu nại nào về hành vi lạm dụng có liên quan đến giới trẻ thanh 
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thiếu niên hoặc người lớn. Kế hoạch này nên bao gồm, nhưng không giới 

hạn, thủ tục nhằm: 

•  Để khiếu nại hoặc quan tâm. 

•  Để đảm bảo hỗ trợ ngay lập tức và liên tục cho nạn nhân. 

•  Đối phó với bất kỳ và tất cả những kẻ bị cáo buộc ngược đãi. 

•  Để nhanh chóng liên lạc với phụ huynh của trẻ hoặc thanh thiếu niên 

và/hoặc những người cần thiết khác để thông báo cho họ biết về các 

tình huống. 

•  Để thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan đại diện pháp lý. 

•  Để xử lý thích hợp việc tiếp xúc với báo chí địa phương hoặc các 

phương tiện truyền thông bên ngoài khác. 

•  Để chỉ định trước nhân sự hoặc một bộ phận trong NSO, là người sẽ 

chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho sự truyền thông và liên lạc này. 

•  Để ghi lại tất cả các trường hợp lạm dụng được báo cáo một cách chi 

tiết và lưu trữ chúng trong hồ sơ bảo mật vĩnh viễn. 

•  Để xác định và báo cáo việc học tập phát sinh từ bất kỳ sự cố nào. 

Vì hạnh phúc của giới trẻ thanh thiếu niên là tối quan trọng, có nghĩa là bảo mật 

không được phép gạt quyền của đứa trẻ qua một bên hoặc quyền của giới trẻ thanh 

thiếu niên được bảo vệ để tránh những điều nguy hại. Mọi người trong tổ chức, kể 

cả những người thanh niên, phải ý thức được rằng họ không bao giờ có thể tuân 

giữ hoặc hứa giữ bí mật khi mà sự bảo vệ của giới trẻ thanh thiếu niên bị tổn hại. 

Tuy nhiên, bất kỳ sự báo cáo lạm dụng nào đều được xem là bí mật. 

3.6 Chính sách và thủ tục An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia phải tuân theo các 

khung pháp lý hiện hành như: 

A)  Hiến pháp quốc gia. 

B)  Các luật và quy định của quốc gia và địa phương về bạo lực, lạm dụng 

và an toàn và bảo vệ dữ liệu. 

C)  Các chính sách và chiến lược về bảo vệ giới trẻ thanh thiếu niên. 
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Các văn bản và thủ tục phải nêu rõ rằng Hội Hướng đạo Quốc gia sẽ đề cập với 

chính quyền và các cơ quan đại diện pháp lý để giải quyết mọi tình huống khi thích 

hợp. 

4. Những sự kiện của phong trào Hướng đạo (Scouting Events) 

Các sự kiện của phong trào Hướng đạo ở mọi cấp độ phải phản ánh các nguyên tắc 

được hướng dẫn và trình bày trong chính sách này. Để đạt được điều này bằng 

cách bao gồm các phương diện khác nhau trong suốt quá trình lập kế hoạch, phân 

phối và theo dõi từng sự kiện. 

4.1  Những thông tin cần thiết có liên quan đến việc bảo vệ đoàn sinh an toàn 

tránh những điều nguy hại bao gồm một quy tắc thực hành và thông tin về 

cách nâng cao sự quan tâm được cung cấp cho tất cả những người tham dự, 

cả người lớn và giới trẻ. 

4.2  Đào tạo về An toàn Khỏi Nguy hại phải thích hợp với các sự kiện được 

cung cấp cho tất cả người lớn. 

4.3  Kế hoạch An toàn Khỏi Nguy hại được phát triển và phù hợp với từng sự 

kiện, trong đó có xem xét tất cả pháp luật của địa phương và khi có liên 

quan, bất kỳ khía cạnh quốc tế nào của sự kiện. 

4.4  Kế hoạch An toàn Khỏi Nguy hại nhằm tránh những điều nguy hại được 

thực hiện và giám sát trong suốt các sự kiện. 

4.5  Có hệ thống để xác định dữ liệu liên quan đến Chính sách An toàn Khỏi 

Nguy hại phải tuân thủ các quy định của quốc gia (ví dụ như: yêu cầu về 

chế độ ăn kiêng và sự an toàn, tình huống lạm dụng, v.v…). Dữ liệu này 

được ghi chép và truyền đạt tới tất cả những người có liên quan. 

Văn phòng Hướng đạo Thế giới và cấu trúc của cấp khu vực và thế giới hoặc bất 

kỳ sự liên quan nào khác sẽ cộng tác với tổ chức chủ nhà nhằm đảm bảo cho việc 

triển khai thực hiện chính sách này, đặc biệt là ở tất cả các sự kiện Thế giới và Khu 

vực (ví dụ như: Hội nghị Hướng đạo "Đại hội đồng", Diễn đàn Thanh niên Hướng 

đạo, Trại họp bạn và các cuộc Hội thảo Hướng đạo). 
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Biên soạn tài liệu 

Văn bản được soạn lại theo yêu cầu của WOSM đối với các Hội HĐ Quốc 

gia. Nội dung văn bản này dựa trên tài liệu của Văn phòng Hướng đạo Thế giới về 

Chính sách An toàn Khỏi Nguy hại (Safe From Harm Policy) của Trung tâm hỗ trợ 

toàn cầu Kuala Lumpur. Tháng 12 năm 2017 
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PHẦN PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC 

 

Chu kỳ của chính sách  

Để khuyến khích chính sách thế giới về bảo vệ đoàn sinh an toàn tránh những điều 

nguy cho tất cả những người tham gia và tất cả các cấp độ trong phong trào là trách 

nhiệm chung. Điều này sẽ có thể nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nó và 

khuyến khích thực hiện một cách có hiệu quả. 

Tuổi thọ tối đa (toàn bộ thời gian) để xem xét, thực hiện và đánh giá và tái xem xét 

lại chính sách là 3 chu kỷ 3 năm một lần. 

•  Thời gian ba năm đầu tiên là để xem xét và xúc tiến (bao gồm cập nhật các 

nguồn tài nguyên hỗ trợ của chính sách) do các Hội Hướng đạo Quốc gia và 

những điều chỉnh cần thiết của các tài liệu, Hiến chương của WOSM và những 

chính sách khác. 

•  Thời gian ba năm thứ hai dành cho các các Hội Hướng đạo Quốc gia thực hiện 

thực tế. 

•  Thời gian ba năm thứ ba là để thực hiện liên tục, đánh giá đầy đủ và xem xét 

lại các cấu trúc WOSM đề xuất. 

Chính sách thế giới về An toàn Khỏi Nguy hại sẽ được xem xét thường xuyên và 

cập nhật khi cần thiết. Khoảng thời gian hợp lý giữa các đánh giá hoàn chỉnh là từ 

5 đến 10 năm, mặc dù một số yếu tố hoặc thủ tục có thể được xem xét trong 

khoảng thời gian ngắn hơn. 

Hội nghị Hướng đạo Thế giới "Đại Hội Đồng" và các NSO sẽ được thông báo về 

việc triển khai thực hiện chính sách thế giới về An toàn Khỏi Nguy hại thông qua 

báo cáo tiến độ ba năm một lần. 

Cấu trúc của WOSM - Vai trò và trách nhiệm 

Tất cả các cấp độ của WOSM, Quốc gia, Khu vực và Thế giới, phải thực hiện 

phương pháp phối hợp tiếp cận để thực hiện 

Để chính sách thế giới An toàn Khỏi Nguy hại được thực hiện. Điều này đòi hỏi 

thiết lập các cấu trúc và hệ thống cụ thể bao gồm ba cấp độ. 
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CẤP 

 

HỆ THỐNG VÀ THỦ TỤC 

 

 

 

 

 

•  Xây dựng và triển khai thực hiện Chính sách Quốc gia An toàn Khỏi 

Nguy hại phải hài hòa với Chính sách An toàn Khỏi Nguy hại Thế giới. 

•  Xác định hệ thống và phương pháp thực hiện và giám sát chính sách 

quốc gia An toàn Khỏi Nguy hại tránh những điều nguy hại ở cấp địa 

phương và sản xuất các tài liệu và các công cụ giáo dục/đào tạo hỗ trợ. 

•  Xác định một Ủy ban chịu trách nhiệm về An toàn Khỏi Nguy hại báo 

cáo cho Ủy ban Điều hành Quốc gia, hoặc cấp tương đương. Ủy ban chịu 

trách nhiệm về An toàn Khỏi Nguy hại cũng phải được liên kết với một 

mạng lưới bao gồm tất cả các lãnh thổ có phong trào Hướng đạo. 

 •  Khuyến khích và đẩy mạnh chính sách thế giới về An toàn Khỏi Nguy 

hại. 

•  Thiết lập mạng lưới An toàn Khỏi Nguy hại ở cấp khu vực, Ủy ban, 

v.v… Mạng lưới An toàn Khỏi Nguy hại ở cấp khu vực điều phố/ liên lạc 

với người được Ủy ban Hướng đạo khu vực bổ nhiệm. 

•  Phối hợp với các nhóm công tác được giao nhiệm vụ trong các lĩnh vực 

khác nhau (Chương trình Trẻ, người lớn trong phong trào Hướng đạo, 

truyền thông, v.v) ở cấp Khu vực / Vùng. 

•  Tổ chức các sự kiện trong Khu vực (các khóa học, hội thảo, dự án, v.v…) 

hỗ trợ và thống nhất Chương trình Trẻ trong Khu vực / Vùng. 

 •  Thiết lập các cơ quan An toàn Khỏi Nguy hại cấp thế giới như (mạng 

lưới, ủy ban, v.v…) và quảng bá quyền tiếp cận và truy cập. 

•  Phát triển các công cụ và cung cấp đào tạo và hỗ trợ về An toàn Khỏi 

Nguy hại, bao gồm tất cả các lĩnh vực công việc. 

•  Liên kết thông qua giao tiếp và mạng lưới các mối quan hệ ở cấp quốc 

gia và khu vực để đảm bảo việc chuyển tải và trao đổi kinh nghiệm và 

thông tin có liên quan đến Chương trình trẻ. 

•  Nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu về chính sách An toàn Khỏi 

Nguy hại ở cấp độ thế giới. 

•  Trao đổi đa phương về kinh nghiệm với các tổ chức khác. 

•  Cập nhật chính sách thế giới An toàn Khỏi Nguy hại khi cần thiết. 
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Tài liệu tham khảo 

Các chính sách hoặc tài liệu của các tổ chức khác bổ sung, hoặc giúp giải thích các 

điều khoản trong Chính sách thế giới An toàn Khỏi Nguy hại. 

•  UN Universal Declaration of Human Rights,1948 

•  UN Convention on the Rights of the Child,1990 

•  Keeping Scouts Safe from Harm resolution,2002 

•  World Adults in Scouting Policy, 2011 

•  World Scout Youth Programme Policy, 2015 

•  Keeping Scouts Safe from Harm, WOSM’s.Position Paper on Child and Youth 

Protection,2016  

 

Những tài liệu tham khảo khác 

•  Tuyên ngôn Nhân quyền LHQ, năm 1948 

•  Công ước LHQ về Quyền trẻ em, năm 1990 

•  Nghị quyết các Bảo vệ đoàn sinh an toàn khỏi tổn hại, năm 2002 

•  Chính sách thế giới về Người lớn trong Hướng đạo, năm 2011 

•  Chính sách Thế giới về Chương trình Trẻ, năm 2015 

•  An toàn Khỏi Nguy hại, Tuyên bố lập trường của WOSM về Bảo vệ Giới Trẻ 

Thanh niên, năm 2016 

Nghị quyết Hội nghị (Đại Hội đồng) Hướng đạo năm 2017 

Nghị quyết của Hội nghị Hướng đạo Thế giới (Đại Hội Đồng) năm 2017 

Ủy ban Hướng đạo Thế giới đề nghị chuyển Nghị quyết dưới đây để Hội nghị 

Hướng đạo Thế giới (Đại Hội Đồng) 2017 xem xét 

Chính sách Thế giới 5 – 2017  

An toàn Khỏi Nguy hại  
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Hội nghị, 

- Tái khẳng định Nghị quyết của Hội nghị 16 - 1990: Công ước về Quyền trẻ 

em và 07 - 2002: An toàn Khỏi Nguy hại. 

- Xem xét sự cần thiết để đảm bảo rằng phong trào Hướng đạo tiếp tục là môi 

trường học tập an toàn cho trẻ em, thanh niên và người lớn, và vai trò quan 

trọng mà người lớn có trách nhiệm trong việc đạt được điều này. 

- Xem xét đánh giá của Tổ chức thành viên về An toàn Khỏi Nguy hại; do Ủy 

ban Hướng đạo Thế giới phát triển cùng với sự hỗ trợ của Văn phòng Hướng 

đạo Thế giới. 

• Thông qua Chính sách Thế giới về An toàn Khỏi Nguy hại. Tài liệu của Hội 

nghị 9, để đảm bảo kéo dài sự hạnh phúc, triển lành mạnh và an toàn cho giới 

trẻ thanh thiếu niên trong thời gian mà họ ở trong phong trào Hướng đạo. 

• Giải quyết rằng bất kỳ hệ thống và thủ tục hiện có nào về An toàn Khỏi Nguy 

hại ở cấp độ thế giới hiện đang được sửa đổi bằng việc chấp nhận các điều 

khoản của Chính sách Thế giới về An toàn Khỏi Nguy hại. 

• Mời các tổ chức thành viên thực hiện các điều khoản các quy định về chính 

sách mới của Ủy ban Hướng đạo thế giới về An toàn Khỏi Nguy hại. 

• Đề nghị Ủy ban Hướng đạo Thế giới phân bổ nguồn tài nguyên để hỗ trợ thực 

hiện Chính sách mới của Ủy ban Hướng đạo Thế giới về An toàn Khỏi Nguy 

hại thông qua việc thiết lập mạng lưới khu vực. 

• Đề nghị Văn phòng Hướng đạo Thế giới phát triển và phân phối các hướng 

dẫn để hỗ trợ việc thực hiện Chính sách mới của Ủy ban Hướng đạo Thế giới về 

An toàn Khỏi Nguy hại. 

(đề xuất  của Ủy ban Thế giới)  


