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Liège, candidate à l’Expo internationale de 2017!
Liège, thành phố xin đăng cai Triển lãm Quốc tế 2017!
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  29/9– 3/10 : Mission de M. Bernard Caeymaex, Directeur 
des Relations internationales – HEC de l’Université de Liège 
à l’Université de Génie Civil pour la remise de diplômes de la 
première promotion dans la cadre du projet A10 Master en Gestion 
industrielle, en présence du Délégué Wallonie-Bruxelles. Dans le 
cadre du même projet : 21–25/11 : mission à Hanoi de M. Michael 
Schyns, Professeur de l’Université de Liège.

  30/9 – 14/10 : formation sur la conservation des objets en 
métal, réalisée à l’Université de la Culture Ho Chi Minh Ville par 
M. Olivier Berger, expert, dans le cadre du projet B4 Appui à la 
conservation-restauration du patrimoine muséal du Vietnam.

  30/9/2011 – 30/6/2012 : Bourse de 9 mois pour Monsieur Tran 
Van Cong, Vice – Doyen du Département de français – Université 
de Hanoi afin de poursuivre sa thèse de doctorat à l’Université 
Catholique de Louvain dans le cadre du projet A1 Soutien au Master 
et au Doctorat en Etudes francophones (volet 2).

   30/9/2011 – 31/1/2012 : Bourse de 4 mois pour Mme Kieu Thi 
Thuy Quynh, enseignante du Département de français – Université 
de Hanoi, afin de poursuivre sa thèse de doctorat concernant la 
traduction et l’interprétation à l’Institut Supérieur de Traducteurs et 
d’Interprètes (ISTI) dans le cadre du projet A2 Renforcement de la 
compétence des professeurs vietnamiens en didactique du français 
langue étrangère et en didactique de la traduction/interprétation.

  30/9–13/10 : Missions de M. Paul Tulkens et Mme Anne 
Spinewine (3-7/10), professeurs de l’Université Catholique de 
Louvain à l’Université de Pharmacie de Hanoi dans le cadre du projet 
B13 Vers un usage rationnel des médicaments en milieu hospitalier 
au travers du renforcement de la capacité des professionnels de la 
santé en soins pharmaceutiques. Dans le cadre du même projet : 
19/11 – 8/12 : Mission de recherche de 6 expertes de l’Université 
de Pharmacie de Hanoi, Mmes Dao Thi Vui, Nguyen Mai Hoa, 
Nguyen Thi Lien Huong, Do Thi Hong Gam, Nguyen Thi Song Ha, 
Vu Thuy Duong, à l’UCL.

  1/10–1/11 : Stage d’1 mois à Bruxelles de MM. Bui Quang Hau 
et Ung Hoang Viet, cadres de la Maison d’Hôtes du Gouvernement 
du Vietnam dans le cadre du projet A13 Formation en hôtellerie: 
cuisine européenne, art de la table, art floral.

  2-7/10 : Mission de M. Jean – Louis Moortgat et Mme Anya 
Diekman (ULB) à Hanoi, Hué et Ho Chi Minh – Ville pour la 
préparation d’un programme de master en tourisme au Vietnam.

  2-9/10 : Mission de M. Tran Thanh Hiep, Recteur de l’Université 
du Théâtre et du Cinéma de Hanoi à l’Institut National Supérieur 
des Arts et du Spectacle (INSAS) dans le cadre du projet A16 
Coopération dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma.

  4–8/10 : Semaine du Cinéma vietnamien à Bruxelles et en 
Wallonie : à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam et dans 
le cadre du programme de travail entre Wallonie-Bruxelles et le 
Vietnam, les journées du Cinéma vietnamien ont été organisées à 
Bruxelles et à Namur avec notamment une exposition « Affiches 
de films du Cinéma » et des soirées de projections de films de 
fictions, documentaires et de courts métrages (dont la projection 
du film « Au fil de l’eau » de Nguyen Phan Quang Binh dans le cadre 
du 26è Festival International du Film francophone de Namur).

   11-15/10 : Journées des Langues européennes à Hanoi avec 
la présence du Professeur Jean-Marie Klinkenberg (Université de 
Liège ; cfr page 11).

   16-22/10 : Mission en Belgique en partenariat avec le Musée 
de la Photographie de Charleroi de M. Nguyen Van Tien, Directeur 
du Musée des Beaux-Arts, Mme Nguyen Thi Ngan, Directrice du 
Musée des Ethnies, M. Nguyen Hai Ninh, expert du Département 
du Patrimoine culturel du Ministère de la Culture, des Sports et 
du Tourisme, M. Ha Huu Duc, Président de l’Association de la 
Photographie dans le cadre du projet B5 Définition des politiques de 
sauvegarde du patrimoine photographique du Vietnam.

Au jour le jour…Au jour le jour… SỰ KIỆN HỢP TÁC TỪNG NGÀY ...

   19-25/10 : Mission en Belgique de M. Nguyen Dinh Luan, 
Recteur de l’Université da Hanoi, Mme Nguyen Thi Cuc Phuong, Vice 
– Rectrice et M. Vu Van Dai, Doyen du Département de formation 
postuniversitaire, à la fois pour le développement du master en 
communication avec l’ULB dans le cadre du projet A3 Conception 
d’un cursus de licence en communication en français et formation 
des professeurs en master de communication, et pour la cérémonie 
de signature avec l’UCL de la convention de double diplomation 
doctorale dans le cadre du  projet A1 Soutien à la filière langue et 
littérature romane: français langue étrangère et études francophones 
(volet 1) et Soutien au Master et au Doctorat en Etudes francophones 
(volet 2).

  2–10/11 : Mission du Professeur Didier Giet et son équipe de 
l’ULg pour participer au colloque en médecine générale à Hai Phong 
et pour la formation à l’Hôpital du Ministère de l’Agriculture de 
Hanoi entre les partenaires vietnamiens dans le cadre du projet B12 
Mise en place de la Médecine de famille entre l’hôpital du Ministère 
de l’Agriculture, l’hôpital  général de Thai Nguyen et le Département 
de Médecine Générale de l’ULg.

  3–17/11 : Mission de M. Jean – Louis Pineau, Consultant, 
dans le cadre du projet B2 Mise en œuvre de la communication sur 
la valorisation et la protection du patrimoine du Quartier Ancien de 
Hanoi, en partenariat avec le Comité de Gestion du Vieux Quartier 
de Hanoi.

  5/11-5/12 : Mission en Belgique de M. Thai Vu Binh, chercheur, 
enseignant de l’Université d’Industrie de Hochiminh-ville en 
partenariat avec l’Université de Liège dans le cadre du projet B9 
Master complémentaire en sciences et gestion de l’environnement.

   6-8/11 : Mission à Hanoi de Mme Scippo (ULg) et 20/11/2011-
20/1/2012 : Séjour à Liège de Mme Vu Quynh Huong, experte de 
l’Université d’Agriculture de Hanoi dans le cadre du projet B8 Tests in 
vitro pour la détection de perturbateurs endocriniens et de substances 
à activité « dioxine » dans l’environnement de fermes aquacoles et de 
production animale.

  6 - 9/11 : Mission de M. Xavier Canonne, Directeur du Musée 
de la Photographie de Charleroi en partenariat avec le Département 
du Patrimoine culturel du Ministère de la Culture, des Sports et du 
Tourisme dans le cadre du projet B5 Définition des politiques de 
sauvegarde du patrimoine photographique du Vietnam, avec en 
particulier 8/11: Colloque sur la “Protection et mise en valeur du 
Patrimoine photographique du Vietnam”.

  6-11/11 : Mission d’évaluation à mi-parcours du programme 
de coopération bilatérale entre le Vietnam et Wallonie – Bruxelles, 
période 2010-2012, et de détermination des priorités de la prochaine 
période 2013-2015, conduite par Mme Pascale Delcomminette, 
Chef de Cabinet du Ministre-Président de la Wallonie et de la 
Fédération Wallonie – Bruxelles, Mme Christine Favart, Directrice du 
Département « Sud », et Mme Solange De Harlez, Chef du Pupitre 
Vietnam de Wallonie – Bruxelles International.

   15 – 25/11 : Mission d’enseignement de Mme Marie 
– Line Moreau, Professeur de l’Université de Mons, à l’Académie 
Diplomatique du Vietnam dans le cadre du projet A5 Français, langue 

des relations internationales. Dans le même cadre, 9-22/12 : Mission 
à Mons de M. Ly Van Binh, Doyen du Département de français de 
l’ADV.

  19-26/11 : Participation de M. Luc Moitroux, Administrateur 
du programme FPT de l’APEFE, et de Mme Silvia Lucchini (UCL) au 
Séminaire régional de recherche-action du CREFAP à Ho Chi Minh 
– Ville.

   22/11 : Concert de Thibaut Dille, accordéoniste, dans le cadre du 
Festival européen de la Musique 2011 au Théâtre de la Jeunesse.

   24/11 (Hanoi) et 28/11  (Ho Chi Minh Ville) : concerts de Mme 
Mélanie De Biasio, chanteuse et M. Pascal Mohy, pianiste dans le 
cadre du Festival européen de la Musique 2011, avec le batteur 
vietnamien Le Quoc Hung et le saxophoniste Tran Manh Tuan.

   30/11 – 5/12 : Mission à Hanoi de M. Frédérik Ponjaert, 
Professeur de l’Institut d’Etudes européennes de l’Université Libre 
de Bruxelles à l’Académie Diplomatique du Vietnam dans le cadre 
du projet A6 Collaboration sur le programme d’études européennes.

   30/11 – 4/12 : Séjour à Niamey (Niger) de M. Nguyen Dang 
Tien, Directeur Général de la Voix du Vietnam (VOV) pour le 20è 
SEFOR (Séminaire du Conseil international des radios-télévisions 
d’expression française – CIRTEF) avec le soutien de Wallonie-
Bruxelles International.

   1–16/12 : Stage de M. Cao Dinh Trung et Mme Le Thi Thu Huong,  
journalistes de la Voix du Vietnam à la RTBF dans le cadre du projet 
A12 Améliorer la qualité des émissions de la Voix du Vietnam.

  3-12/12 : Mission de MM. Pascal Gerbaux et Julien de Winter de 
l’Université de Mons à l’Institut de la Chimie (Académie des Sciences 
et de la Technologie du Vietnam – VAST) dans le cadre du projet B6 
Combinaison de technique électrotechnique dans la détermination du 
taux de pesticides dans l’environnement et les produits agricoles.

   9-17/12 : Mission de Corinne Imhauser, Professeur de l’Institut 
Supérieur de Traducteurs et d’Interprètes de Haute Ecole de 
Bruxelles, à l’Université de Hanoi et du 18-24/12  à l’Université de 
Hué dans le cadre du projet A2 Renforcement de la compétence des 
professeurs vietnamiens en didactique du français langue étrangère 
et en didactique de la traduction/interprétation.

   11-22/12 : Mission d’échanges et d’enseignement de Mme 
Silvia Lucchini et Mme Emmanuelle Rassart,  professeurs de 
l’Université Catholique de Louvain à l’Université de Hanoi dans le 
cadre du  projet A1 Soutien à la filière langue et littérature romane: 
français langue étrangère et études francophones (volet 1) et Soutien 
au Master et au Doctorat en Etudes francophones (volet 2).

   11-18/12 : Mission d’enseignement de M. Alain Pirotte, 
professeur de l’Université Catholique de Louvain à l’Institut de la 
Francophonie pour l’Informatique (IFI) dans le cadre du  projet A11 
Appui à l’enseignement et à la recherche à l’Institut de la Francophonie 
pour l’Informatique à Hanoï.

  12-22/12 : Mission de formation à Hanoi de Mme Nathalie 
Lambert et à Ho Chi Minh-ville de Mme Frédérique Matton, expertes 
de l’Institut d’Arthur Haulot, dans le cadre du projet C1 Appui à la 
formation pédagogique et technique dans le secteur du Tourisme.

  15-23/12 : Séjour de Mme Véronique Tai, Présidente SDA des 
Services des Décisions Anticipées en matière fiscale, Ministère belge 
des Affaires étrangères, pour les cours en droit fiscal international 
à l’Université de Droit de Ho Chi Minh – Ville, et 19-23/12 : séjour 
de Mme Francine Messine, Avocat Associé, pour les cours en droit 
international des sociétés et des faillites à l’Université de Droit de Ho Chi 
Minh – Ville dans le cadre du projet A7 Coopération entre  l’Université 
Libre de Bruxelles, l’ESCE – Ecole Supérieure du Commerce Extérieur de 
Hanoï, l’université nationale du Vietnam à Hanoï et l’Université de Droit 
de Ho Chi Minh Ville dans le domaine du droit.

với việc cấp học bổng đào tạo-nghiên cứu và tổ chức các đoàn 
công tác của các đối tác Việt Nam sang làm việc tại Bỉ. Mục « Sự 
kiện hợp tác hàng ngày » tổng hợp các hoạt động, nhất là hoạt 
động hợp tác văn hóa do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tổ chức 
và nêu tất cả các hoạt động hợp tác trao đổi giữa hai bên.

Trong chương trình hợp tác của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam/Wallonie-
Bruxelles, nhiều chuyến công tác của các chuyên gia Bỉ được tổ chức tại 
Việt Nam nhằm triển khai các dự án hợp tác với các đối tác Việt Nam. Các 
chuyến công tác này, chủ yếu là các chuyến công tác tham gia giảng dạy, 
đào tạo sẽ do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tổ chức, điều phối, đồng thời 

Visite au Musée de la Photographie © DWBH
Thăm Bảo tàng Ảnh tương lai
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En novembre 2012, l’Assemblée générale du Bureau 
International des Expositions (BIE), situé à Paris, choisira 
le lieu de l’Exposition Internationale 2017. La Belgique 
a posé sa candidature pour organiser cette exposition 
à Liège, la grande ville wallonne. C’est la première 
fois depuis l’ « Expo 58 » à Bruxelles que la Belgique est 
candidate à ce type d’événement, et cela valait bien la 
peine d’y consacrer notre dossier (pages 4-5) afin de 
présenter les atouts de Liège et de la Belgique.

L’histoire de la coopération 
et du partenariat entre 
Wallonie-Bruxelles et le 
Vietnam évolue à chaque 
instant, au meilleur profit 
des deux parties. Tout 
récemment une importante 
mission d’évaluation de notre 
programme de coopération a 
eu lieu au Vietnam, et a permis 
de déjà se pencher sur l’avenir 
de cette belle histoire. On en 
parle page 10.

Les relations économiques 
entre le Vietnam et la Belgique 
en général, la Wallonie en 
particulier, ne cessent de se 
développer. L’Agence wallonne 
à l’Exportation (AWEX) nous parle de la  participation 
wallonne à la Foire Vietwater, mais aussi, plus largement, de 
l’investissement de l’AWEX dans les réseaux sociaux du Net 
(pages 6-7).

Le programme régional Vietnam-Laos-Cambodge de 
l’APEFE est lui aussi sur de bons rails, et une récente mission 
d’évaluation dans les trois pays a permis de vérifier le bon 
avancement du projet. Basé sur l’approche par compétences, 
dans une logique de lien entre formation et emploi, ce 
projet est prioritaire pour les trois pays bientôt confrontés à 
l’ouverture du marché du travail.

Ce travail quotidien d’appui aux projets de notre 
programme de coopération n’a évidemment pas empêché 
la Délégation Wallonie-Bruxelles d’être présente sur le front 
des activités culturelles, tant au niveau bilatéral qu’au niveau 
multilatéral.

Il en sera de même au cours de l’année 2012 où 
nous serons présents sur tous les fronts, diplomatiques, 
économiques, culturels, de coopération bilatérale et 
multilatérale, avec notamment au mois de mars la mission 
du Prince et de la Princesse de Belgique (organisée par 
l’Ambassade de Belgique avec le soutien de l’AWEX et de 
la Délégation Wallonie-Bruxelles), et aussi avec en point de 
mire la tenue de la prochaine Commission Mixte entre le 
Vietnam et Wallonie-Bruxelles, en novembre à Bruxelles.

En attendant de vivre tant de beaux projets ensemble, 
toute l’équipe de la Délégation Wallonie-Bruxelles profite de 
cette occasion pour souhaiter à tous nos lecteurs, partenaires 
et amis nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
succès pour l’année 2012.

Nous leur souhaitons en particulier, comme pour le 
dragon, puissance, force et majesté.

Bonne Année 2012, Bonne Année du Dragon ! 
Franck Pezza
Délégué Wallonie-Bruxelles au Vietnam
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Tháng 11 năm 2012, Đại hội đồng Văn phòng Triển lãm 
Quốc tế (BIE), trụ sở tại Paris, sẽ chọn lựa thành phố tổ chức 
Triển lãm Quốc tế 2017. Vương quốc Bỉ đã nộp đơn xin đăng 
cai tổ chức Triển lãm này tại Liège, thành phố rất lớn của 
Vùng Wallonie. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc «Triển lãm 
58» được tổ chức tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ mới nộp hồ 
sơ xin đăng cai tổ chức sự kiện kiểu này, và hoàn toàn xứng 
đáng nếu chúng tôi dành cả trang 4 và trang 5 cho sự kiện 
này với mục đích giới thiệu những thế mạnh của thành phố 
Liège và Vương quốc Bỉ.

Lịch sử hợp tác và đối tác 
giữa Wallonie-Bruxelles và Việt 
Nam phát triển từng ngày, vì 
lợi ích tốt nhất của cả hai bên. 
Mới đây, một đoàn công tác 
đánh giá đã sang Việt Nam để 
đánh giá chương trình hợp tác 
song phương, và đã có những 
đề xuất cho tương lai của lịch 
sử hợp tác tốt đẹp này. Chúng 
tôi sẽ cung cấp chi tiết trong 
trang 10. 

Quan hệ kinh tế giữa Việt 
Nam và Vương quốc Bỉ nói 
chung, với Vùng Wallonie nói 
riêng, không ngừng phát triển. 
Cơ quan Ngoại thương và Đầu 
tư Vùng Wallonie (AWEX) sẽ 

giới thiệu rõ hơn về sự tham 
gia của các doanh nghiệp Vùng 

Wallonie vào Hội chợ VIETWATER 2011 và hơn thế nữa, về 
sự đầu tư của AWEX vào hệ thống mạng xã hội trên web 
(trang 6-7).

Chương trình hợp tác khu vực Việt Nam-Lào-Cam Pu 
Chia của Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở Nước 
ngoài (APEFE) cũng đang trên đà phát triển, một chuyến 
công tác đánh giá chương trình tại ba nước mới được thực 
hiện đã giúp cho đoàn kiểm tra sự tiến triển của dự án. Dựa 
trên phương pháp Tiếp cận năng lực, trên mối tương quan 
giữa Đào tạo và Việc làm, dự án này là ưu tiên đối với cả ba 
nước, chuẩn bị đối diện với sự mở cửa của thị trường lao 
động.

Công việc thường nhật hỗ trợ các dự án thuộc chương 
trình hợp tác của chúng tôi tất nhiên không cản trở Phái 
đoàn Wallonie-Bruxelles luôn hiện diện trên mặt trận 
các hoạt động văn hóa, ở cấp song phương cũng như đa 
phương.

Năm 2012 cũng sẽ là một năm nhiều hoạt động và chúng 
tôi sẽ có mặt trên tất cả các mặt trận, ngoại giao, kinh tế, văn 
hóa, hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là trong 
tháng 3, sẽ có chuyến viếng thăm chính thức của Thái tử và 
Công nương Vương quốc Bỉ (do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ 
tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Ngoại thương và Đầu tư 
Vùng Wallonie AWEX và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles), và 
cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp Thường trực lần thứ 8 giữa 
Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, diễn ra vào tháng 11 tại thủ 
đô Bruxelles.

Trong khi chờ đợi cùng trải nghiệm bao dự án thú vị như 
vậy, nhân dịp này, toàn thể ê-kíp của Phái đoàn Wallonie-
Bruxelles xin kính chúc tất cả các độc giả, đối tác và bạn hữu 
của chúng tôi những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công tốt đẹp nhất cho năm mới 2012.

Đặc biệt, chúng tôi xin chúc quý vị, vì Năm Nhâm Thìn 
đang chuẩn bị gõ cửa, tràn trề sinh lực, sức khỏe dồi dào, 
uy nghiêm tỏa sáng, như con vật hùng mạnh nhất trong số 
12 con giáp.

 Chúc Mừng Năm Mới 2012, Chúc Mừng Năm Nhâm Thìn!
Franck Pezza
Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam

© DWB
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1. Le thème retenu «Connecter le monde pour 
rapprocher les hommes» est d’une importance 
universelle, et les nouvelles technologies (TICs), qui ont 
bouleversé notre monde ces dernières années, offrent 
les meilleures opportunités pour améliorer la vie des 
habitants de notre planète, que ce soit en santé, en 
environnement, en mobilité, en éducation ou encore 
en culture. Ainsi, « Liège Expo 2017 » se penchera sur des 
enjeux tels que le développement de la télémédecine, 
les campus numériques et l’enseignement à distance, la 
préservation des identités et des patrimoines culturels, 
la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la 
mobilité « verte » dans nos villes et le désenclavement des 
communautés rurales… 

Cela sans oublier les questions que pose, au-delà de 
l’accès de tous aux TICs, cette thématique : comment 
éviter que ces nouvelles technologies ne conduisent à 
l’uniformisation des cultures et des modes de pensée ? 
Comment se servir des TICs pour consolider les solidarités 
entre les peuples, les citoyens, les générations ? Comment 
permettre à chacun de s’approprier ces technologies et 
d’en devenir un acteur pleinement conscient ?

En proposant une plateforme de dialogue et de partage 
des meilleures utilisations des TICs dans les différents 
pays, en faisant le point sur les développements en 
cours et ceux envisagés dans l’avenir, en s’insérant 
dans la réflexion initiée par l’UNESCO à l’occasion du 
Sommet mondial sur la société de l’information, « Liège 
Expo 2017 » se veut être le moment privilégié d’échanges 
et de réflexions sur l’avenir d’un monde interconnecté.

2. « Liège Expo 2017 » jouira d’une localisation et 
d’une accessibilité exceptionnelle, au cœur d’un carrefour 
multimodal de communications : plusieurs aéroports 
internationaux (Francfort, Düsseldorf, Cologne, Bruxelles, 
Charleroi, Amsterdam, Paris) sont tout proches de Liège, 
donnant accès au monde entier ; Liège est également 
au cœur d’un des réseaux ferroviaires les plus denses au 
monde, rehaussée par sa superbe Gare TGV, et constitue 
également un des plus importants nœuds autoroutiers 

EN 2017, LA BELGIQUE INVITE LE MONDE À LIÈGE !

la Belgique a posé sa candidature pour organiser l’exposition Internationale de 2017 à liège sur le thème 
« Connecting the world, linking people ». le pays et la ville lauréats seront choisis par l’Assemblée générale 
du Bureau International des expositions (BIe) en novembre 2012. Voici quelques arguments en faveur de la 
candidature belge.

d’Europe ; son port fluvial enfin est le �è d’Europe…Dans 
un rayon de 400 kilomètres, on compte plus de 100 
millions d’habitants issus de 6 pays et parlant 4 langues…
Cette extraordinaire densité est une garantie de succès 
et d’accessibilité pour l’Exposition, mais aussi de visibilité 
pour les participants !

�. La Belgique s’engage à faciliter la participation 
de tous les pays à cette Exposition dans les meilleures 
conditions possibles.

4. La Belgique apportera son savoir-faire mondialement 
reconnu en matière d’organisation de grands événements 
(Sommets européens, Euro 2000 de football, Grand Prix de 
Formule 1, grands festivals culturels…).

5. L’Expo sera un modèle d’aménagement durable 
sur un site en bordure du fleuve Meuse, la plupart des 
aménagements étant reconvertis en « Eco-quartier » après 
l’événement.

6. Les participants bénéficieront de la plus haute 
qualité d’infrastructures dans tous les domaines (mobilité, 
télécoms, sécurité, santé, logement, culture…) et de 
facilités logistiques hors du commun.

7. Les organisations et entreprises participantes pourront 
tirer parti d’une offre « business to business » attrayante, 
dans les domaines de pointe, et accéder à de larges 
marchés au cœur du carré Paris-Londres-Amsterdam-
Francfort. 

8. Les pays participants pourront en outre exploiter 
les possibilités d’agenda au plus haut niveau offertes 
par leur présence en Belgique, centre international de 
décision qui abrite notamment les institutions de l’Union 
européenne, le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, 
Caraïbes et du Pacifique, ou encore 166 représentations 
diplomatiques…

Alors, tous avec Liège 2017 !
Pour en savoir plus : www.liege-expo2017.comL’art de vivre, un autre atout pour Liège © WBI

Nghệ thuật sống, một thế mạnh cho thành phố Liège

La splendide gare TGV de Liège © IK
Nhà ga TGV huy hoàng của thành phố Liège
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số các nút đường cao tốc quan trọng nhất ở châu Âu.  Cuối cùng, cảng 
đường sông của thành phố này cũng đứng hàng thứ 3 ở châu Âu… Trong 
một bán kính 400 km xung quanh Liège, ước tính có hơn 100 triệu dân đến 
từ 6 quốc gia và nói 4 ngôn ngữ khác nhau… Nét đặc biệt về mật độ dân số 
khác thường này là một đảm bảo thành công và tầm quốc tế của Triển lãm, 
điều này cũng mang lại một sự quảng bá tốt cho chính những đất nước và 
du khách tham gia triển lãm ! 

3. Nước Bỉ cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia Triển lãm 
của tất cả các nước trong những điều kiện tốt nhất có thể.

4. Nước Bỉ sẽ thể hiện sự thành thạo của mình trong việc tổ chức các sự 
kiện lớn đã được thế giới công nhận (Các Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu, 
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2000, Giải đua Công thức 1, Các Lễ hội văn hóa 
lớn…).

5. « Triển lãm Liège 2017 - Liège Expo 2017 » sẽ là một kiểu mẫu quy 
hoạch lâu dài trên một vị trí không gian xanh, nằm bên bờ dòng sông 
Meuse, bởi sau triển lãm phần lớn các quy hoạch phục vụ sự kiện này sẽ 
được cải tạo thành một « Khu sinh thái ».

6. Những người tham dự Triển lãm sẽ được hưởng các điều kiện cơ sở hạ 
tầng chất lượng cao nhất trong tất cả các lĩnh vực (giao thông, hệ thống viễn 
thông, an ninh, y tế, chỗ ở, văn hóa,...) và nhiều điều kiện tiện nghi khác.

7. Các tổ chức và doanh nghiệp tham dự có thể sẽ nhận được những 
đề nghị « từ kinh doanh tới kinh doanh » hấp dẫn, trong nhiều lĩnh vực mũi 
nhọn và có cơ hội thâm nhập được vào những thị trường rộng lớn nằm giữa 
ngã tư Paris – Luân Đôn – Amsterdam – Francfort. 

8. Ngoài ra, các nước tham dự còn có thể khai thác các khả năng gặp 
gỡ ở mức cao nhất, nhờ sự hiện diện của họ ở nước Bỉ, một trung tâm quốc 
tế quan trọng có tính quyết định, đặc biệt là nơi đặt trụ sở các Cơ quan của 
Liên minh châu Âu, Văn phòng Thư ký Nhóm các Quốc gia châu Phi, Caribê 
và Thái Bình Dương, cũng như 166 cơ quan đại diện ngoại giao…

Vậy, tất cả chúng ta hãy hướng tới Liège 2017 !

Để biết thêm thông tin chi tiết : www.liege-expo2017.com 

1. Chủ đề đưa ra : «Kết nối Thế giới, kết nối các Dân tộc» là một chủ đề 
quan trọng mang tính toàn cầu. Các công nghệ mới về Thông tin và Truyền 
thông, thay đổi cả thế giới của chúng ta trong những năm vừa qua, đã 
mang lại những cơ hội tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân trên khắp hành tinh, trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, môi trường, 
giáo dục, giao thông «xanh » cho tới văn hóa. Do đó, « Triển lãm Liège 2017 
– Liège Expo 2017 » sẽ nghiêng về những thách thức như : phát triển ngành 
« viễn y », phát triển các trung tâm kỹ thuật số, trung tâm đào tạo từ xa, giữ 
gìn các bản sắc và di sản văn hóa, phòng chống và kiểm soát thiên tai, giao 
thông « xanh » trong các thành phố và việc phá thế cô lập của các cộng 
đồng nông thôn v.v… 

Bên cạnh đó, cũng không thể không quên những vấn đề được đặt ra, 
vượt ra ngoài chủ đề về khả năng sử dụng các Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông (TICs) cho tất cả mọi người, đó là : Làm thế nào đảm bảo rằng 
các công nghệ mới không dẫn tới sự tương đồng hóa các nền văn hóa và lối 
tư duy ? Làm thế nào để công nghệ thông tin và truyền thông được sử dụng 
nhằm củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc, giữa những người dân, giữa 
các thế hệ ? Làm thế nào để cho mỗi cá nhân có thể thích ứng với những 
công nghệ mới này và trở thành một chủ nhân hoàn toàn ý thức về công 
nghệ đó?

Song song với việc giới thiệu một mặt bằng trao đổi và chia sẻ các ứng 
dụng tốt nhất của Công nghệ Thông tin và Truyền thông ở các nước khác 
nhau, tổng kết những công việc đang và sẽ được thực hiện trong tương lai, 
« Triển lãm Liège 2017 – Liège Expo 2017 », nằm trong chủ trương, sáng kiến 
của UNESCO nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh thế giới về xã hội thông tin, sẽ 
là một thời điểm ưu việt để trao đổi về tương lai của một thế giới được kết 
nối.

2. « Triển lãm Liège 2017 - Liège Expo 2017 » sẽ được tổ chức ở một địa 
điểm đi lại đặc biệt dễ dàng, nằm giữa ngã tư đa thức truyền thông : có rất 
nhiều sân bay quốc tế (Frankfort, Düsseldorf, Cologne, Bruxelles, Charleroi, 
Amsterdam, Paris) đều gần Liège và là điểm đến có thể tới cho các du khách 
từ khắp nơi trên thế giới.  Ngoài ra, thành phố Liège còn nằm giữa một 
mạng lưới các đường xe lửa dày đặc nhất thế giới và nằm trên các tuyến 
đường của nhiều tàu siêu tốc quốc tế (TGV) và biến Liège thành  một trong 

NĂM 2017, NƯỚC BỈ  MỜI CẢ THẾ GIỚI ĐẾN LIÈGE !

Nước Bỉ đã trình hồ sơ đăng cai tổ chức Triển lãm Quốc tế 2017 tại Liège với chủ đề «Kết nối Thế giới, kết nối các Dân 
tộc». Quyết định lựa chọn đất nước và thành phố nào đăng cai sẽ được Đại hội đồng của Văn phòng Triển lãm Quốc 
tế (BIE) đưa ra vào tháng 11 năm 2012.  Sau đây là một vài  lý lẽ thuyết phục cho Hồ sơ đăng cai của Bỉ :

...mais aussi ville historique et festive © WBI
... nhưng cũng là thành phố lịch sử và hội hè

Liège, ville culturelle... ©WBI
Liège, thành phố văn hóa...
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Devenir fournisseur de la Banque Mondiale, trouver 
un transporteur pour acheminer vos marchandises par 
voie terrestre en Arménie, partager votre expérience 
du marché guinéen, .. 

Tout cela est maintenant possible en deux « clics » 
grâce à l’AWEX !

Depuis quelques semaines, l’AWEX a ouvert 
un groupe de partage sur le site communautaire 
professionnel LINKEDIN déjà bien connu de nos 
hommes d’affaires pour sa convivialité et son 
orientation uniquement ciblée « affaires ».

En quelques jours, le groupe a déjà rassemblé plus 
de 1250 adhérents et chaque jour qui passe voit son 
trafic média s’amplifier et la qualité des échanges 
s’affirmer.

Pour le personnel de l’Agence, c’est très rapidement 
devenu un outil précieux de communication vis-à-vis 
des opérateurs wallons.  Commentaires et suggestions 
de nos exportateurs y sont légion et on ne peut que se 
féliciter du succès remporté par l’AWEX sur LINKEDIN.

Pour nous rejoindre, pas besoin d’être le CEO 
d’une grande boite wallonne ou un Directeur Export 
accompli !  Le groupe est ouvert à tous et se veut être 
un générateur d’idées, un révélateur d’ambitions et 
une banque de « bons » conseils pour nos opérateurs 
internationaux.

N’hésitez plus et soyez des nôtres en tapant 
www.linkedin.com 
ou plus spécifiquement 
http://lnkd.in/xWuJkP

Du 24 au 26 novembre dernier, l’Awex et 5 entreprises 
wallonnes ont participé au Salon professionnel 
VIETWATER 2011 à Ho Chi Minh Ville.

La région wallonne et ses entreprises ont développé 
au cours des trois dernières décennies des technologies 
et des partenariats public-privé qui  peuvent se révéler 
intéressants pour le Vietnam.

Avec une croissance démographique considérable 
(100 millions d’habitants à l’horizon 2020) et un déficit 
d’investissement au cours des dernières décennies, près 
de 20 millions de Vietnamiens n’ont aujourd’hui pas 
accès à l’eau potable.

Entre 2005 et 2010, les importations de systèmes 
de traitement des eaux ont plus que triplés et cette 
tendance ne risque pas de se retourner car le Vietnam 

n’est pas encore en mesure de produire localement ce 
type d’équipement.

Fort de sa présence et de son expérience au Vietnam, 
la société BALTEAU a organisé un séminaire thématique 
sur la problématique des boues  résiduelles.  Les 
principaux acteurs vietnamiens concernés étaient 
présents et ont suivi avec beaucoup d’attention les 
processus mis en place par l’entreprise wallonne pour 
parvenir à extraire et à traiter l’eau que contiennent ces 
boues.

La formule promotion + information a remporté 
un vif succès et ce genre d’expérience est surement à 
rééditer dans l’avenir.

Les 5 participants wallons (Balteau, Kamps, WOW, 
Sher et Craft Engineering) sont repartis confiants quant 
aux potentialités du marché Vietnamien.

LA WALLONIE PRÉSENTE AU SALON VIETWATER 2011

L’AWEX INVESTIT  LES RÉSEAUX SOCIAUX DU NET

©
 AW

EX

© AWEX

© AWEX
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Có mặt tại Việt Nam và với kinh nghiệm tại thị 
trường này, công ty Balteau đã tổ chức một buổi hội 
thảo chuyên đề về vấn đề bùn thải của nhà máy xử lý 
nước. Các đối tác Việt Nam liên quan đến vấn đề này đã 
tham dự và chăm chú theo dõi các quy trình do công ty 
Balteau đưa ra để lấy bùn ra và xử lý nước.

Công thức xúc tiến + thông tin đã đem lại một sự 
thành công nổi bật và kiểu  kinh nghiệm này chắc chắn 
được thực hiện lại trong tương lai.

Năm doanh nghiệp Vùng Wallonie (Balteau, Kamps, 
WOW, Sher và Craft Engineering) trở về với niềm tin vào 
tiềm năng của thị trường Việt Nam.

 Nhóm đã tập hợp trong vòng vài ngày hơn 1250 
hội viên và mỗi ngày qua đi nhìn thấy lưu lượng truyền 
thông mở rộng và chất lượng các cuộc giao lưu được 
khẳng định.

Đối với nhân viên của Cơ quan Ngoại thương, nó 
đã nhanh chóng trở  thành một công cụ quý giá về 
truyền thông đối với các đối tác Vùng Wallonie. Có 
rất nhiều bình luận và  đề xuất của các nhà xuất khẩu 
Vùng Wallonie  và chúng ta chỉ có thể chúc mừng cho 
sự thành đạt này của AWEX trên LINKEDIN.

Để tham gia cùng chúng tôi, không cần phải là 
tổng giám đốc một công ty lớn của Vùng Wallonie hay 
là một giám đốc xuất khẩu hoàn chỉnh! Nhóm luôn 
mở rộng với mọi người và mong muốn là một nơi tạo 
ra những ý tưởng, biểu lộ những tham vọng và  là một 
ngân hàng về những lời khuyên tốt cho các đối tác 
quốc tế.

Đừng chần chờ nữa và hãy là thành viên của chúng 
tôi khi nhấp vào www.linkedin.com hoặc cụ thể hơn 
http://lnkd.in/xWuJkP

AW
EX

Trở thành nhà cung cấp cho Ngân hàng Thế giới, 
tìm một nhà vận chuyển để tải hàng bằng đường bộ 
tại Armenia, chia sẻ  kinh nghiệm của bạn về thị trường 
Ghi-nê,.. Tất cả những việc ấy bây giờ có thể làm được 
hết trong hai “clic” nhờ vào AWEX!

Từ vài tuần nay, AWEX đã mở một nhóm chia sẻ trên 
mạng cư dân chuyên nghiệp LINKEDIN mà các doanh 
nhân của chúng ta biết rất nhiều về sự thân thiện và 
định hướng chỉ nhằm mục tiêu kinh doanh .  

SỰ HIỆN DIỆN CỦA VÙNG WALLONIE TẠI TRIỂN LÃM VIETWATER 2011

Cơ quan Ngoại thương và Đầu tư Vùng Wallonie 
cùng với năm doanh nghiệp của Vùng tham dự triển 
lãm VIETWATER 2011 từ ngày 24 đến 26 tháng 11 tại Tp. 
Hồ Chí Minh.

Trong vòng 03 thập niên sau, Vùng Wallonie cùng 
với các doanh nghiệp đã phát triển những công nghệ và 
những hợp tác công tư có thể hấp dẫn cho Việt Nam.

Với sự phát triển dân số đáng kể (100 triệu người vào 
năm 2020) và sự thất thu về đầu tư trong vòng những 
thập niên sau, khoảng 20 triệu người Việt Nam hiện 
chưa có nước sạch .

Giữ năm 2005 và 2010, việc nhập khẩu các hệ thống 
xử lý nước tăng lên gấp ba lần và chiều hướng này có thể 
trở lại vì Việt Nam chưa thể sản xuất loại thiết bị này.

CƠ QUAN NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ VÙNG WALLONIE (AWEX) ĐẦU TƯ CÁC MẠNG XÃ HỘI TRÊN WEB

©
 AW

EX
©

 AW
EX

© AWEX
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Le but de cette mission était de rendre visite 
aux signataires de la convention de partenariat 
entre l’APEFE, l’OIF, WBI et 4 ministères de la région 
(Ministère de l’Education et de la Formation et le 
Ministère du Travail, des Invalides et des Affaires 
sociales de la RS du Vietnam, le Ministère du Travail 
et de la Formation professionnelle du Royaume du 
Cambodge et le Ministère de l’Education et des 
Sports du Laos), convention de partenariat dans le 
domaine de la Formation technique professionnelle 
afin de renforcer l’adéquation formation/emploi 
dans les � pays.

Madame de Harlez,  accompagnée du Délégué 
Wallonie-Bruxelles au Vietnam, M. Franck Pezza, et 
de l’Administrateur de programme APEFE, M. Luc 
Moitroux, a donc rencontré les ministres ayant en 
charge la FPT dans ces � pays et les a assurés du 
soutien, tant de l’APEFE que de Wallonie-Bruxelles. 
La délégation a également eu l’occasion de visiter 
des écoles impliquées dans le programme APEFE 
et particulièrement l’école germano-laotienne de 
Vientiane, qui va développer grâce à ce programme 
un nouveau métier de technicien agricole et sera 
le chef de file de l’implantation de ce programme 
dans 5 autres écoles du pays !

La fin de l’année est assez remplie pour 
le programme APEFE : en plus de l’envoi d’une 
délégation de hauts fonctionnaires du Vietnam en 
Tunisie, afin de former ces personnes à l’analyse 

sectorielle en FPT, 4 formations, 1 séminaire, 1 
rencontre de groupe d’experts et le comité de 
pilotage du programme sont prévus d’ici janvier. 
Activités touchant près de 150 cadres des � pays !

La plupart de ces activités auront lieu au 
Vietnam, avec le Ministère du Travail, des Invalides 
et des Affaires sociales de la RS du Vietnam, à 
Hanoi et à Da Nang, mais une activité aura lieu 
également à Phnom Penh. Pour ces activités, le 
programme accueillera des experts internationaux 
belges (WBI), français, québécois et tunisiens ! Du 
travail sur la planche pour l’équipe de Hanoi !

C’est ainsi qu’au cours de la semaine du 28 
novembre au 1er décembre dernier, 20 personnes, 
cadres du Ministère de l’Education et de la 
Formation de la RS du Vietnam, directeurs d’école 
et représentants du monde professionnel de la 
grande distribution se sont réunis à Hanoi, avec 2 
experts français mis à disposition par le partenaire 
OIF afin d’élaborer des outils d’évaluation (examens) 
pour les nouveaux programmes de « gestionnaire 
de stock » et « manager de grandes surfaces », les 
2 nouveaux métiers qui vont être expérimentés 
dès l’année prochaine, en Bac+2, dans 6 écoles 
(publiques et privées) du Vietnam.

Plus que jamais, le programme APEFE est 
sur de bons rails, pour le plus grand profit de nos 
partenaires dans ces trois pays.

Du 7 au 18 novembre dernier, Madame Solange de Harlez, responsable Asie au sein de l’APEFE, 
s’est rendue au Vietnam, au Laos et au Cambodge afin de procéder à l’évaluation du programme 
régional en formation technique et professionnelle que l’APEFE développe dans ces trois pays 
depuis janvier 2010.

APEFE
Mission d’évaluation du programme APEFE au Vietnam, Laos et Cambodge

Mme de Harlez en visite d’un atelier de mécanique à Phnom Penh © APEFE

Formation à Hanoi © APEFE
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nghiệp. Đây là trường đầu tiên tham gia triển khai chương 
trình đào tạo trên tổng số 5 trường tham gia dự án tại 
Lào!

Cuối năm là thời điểm bận rộn của chương trình 
APEFE : từ nay đến đầu tháng giêng 2012, ngoài việc gửi 
một đoàn cán bộ Việt Nam đến Tunisie để học hỏi về cách 
phân tích ngành dạy nghề kỹ thuật (FPT), APEFE còn tổ 
chức 4 khóa đào tạo, 1 hội thảo, 1 cuộc gặp dành cho các 
chuyên gia và Ban Chỉ đạo dự án. Toàn bộ các hoạt động 
này liên quan đến khoảng 150 cán bộ của cả ba nước!

Phần lớn các hoạt động đều diễn ra ở Việt Nam liên 
quan đến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Việt Nam) 
tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Một hoạt động đào tạo sẽ được tổ chức tại Phnom 
Penh. Trong khuôn khổ các hoạt động, chương trình sẽ đón 
tiếp các chuyên gia quốc tế người Bỉ (WBI), Pháp, Québec 
(Canada).

Cũng trong tuần 28/11 đến 1/12, 20 cán bộ của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam), bao gồm hiệu trưởng các 
trường, đại diện của ngành phân phối hàng hóa đã tham 
gia một khóa đào tạo tại Hà Nội cùng với hai chuyên gia 
người Pháp, do OIF cử đến, để cùng nhau soạn thảo  các 
công cụ đánh giá (kiểm tra) cho hai chương trình đào tạo 
“quản lý kho” và “quản lý siêu thị”. Hai nghề này sẽ được 
thử nghiệm đưa vào chương trình đào tạo ở trình độ cao 
đẳng tại 6 trường được chọn (bao gồm cả trường công và 
trường tư) tại Việt Nam.

Hơn bao giờ hết, chương trình APEFE đang đi đúng 
hướng, phục vụ cho lợi ích của các cơ quan đối tác tại ba 
quốc gia. A

PE
FE

Mục tiêu của chuyến công tác là gặp gỡ các cơ quan 
đã tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác giữa APEFE, OIF và 
4 Bộ trong khu vực (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội nước CNXHCN Việt Nam, Bộ Lao 
động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia, Bộ Giáo 
dục và Thể Thao Lào), Thỏa thuận hợp tác đã được ký với 
mục đích củng cố sự tương thích giữa đào tạo và việc làm 
tại cả ba quốc gia.

Bà de Harlez, cùng đi với Trưởng Đại diện Phái đoàn 
Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam – ông Franck Pezza và Cán 
bộ quản trị chương trình FPT APEFE – ông Luc Moitroux,...., 
đã gặp gỡ các Bộ phụ trách lĩnh vực đào tạo nghề kỹ thuật 
của cả ba nước và đảm bảo với họ về sự hỗ trợ của APEFE 
cũng như Wallonie-Bruxelles. Đoàn công tác cũng đã có 
cơ hội đến thăm các trường tham gia vào dự án APEFE, 
đặc biệt trường kỹ thuật Lào – Đức tại Vientiane, nơi đã 
phát triển chương trình đào tạo nghề kỹ thuật viên nông 

Từ ngày 7 đến 18 tháng 11 vừa qua, Bà Solange de Harlez, Phụ trách địa lý APEFE, đã đến 
Việt Nam, Lào và Campuchia để đánh giá chương trình hợp tác khu vực về đào tạo nghề kỹ 

thuật đang được APEFE triển khai tại ba quốc gia nói trên từ năm 2010.

Chuyến công tác đánh giá chương trình APEFE tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Bà de Harlez thăm xưởng cơ khí tại Phnom Penh © APEFE

Bà de Harlez thăm xưởng cơ khí tại Phnom Penh © APEFE

Khóa đào tạo tại Hà Nội © APEFE
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Từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 11, một đoàn công tác đánh 
giá giữa kỳ chương trình hợp tác  Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, 
giai đoạn 2010-2012  đã tới làm việc tại Hà Nội. Đoàn công tác 
cũng đã lên lịch chuẩn bị và vạch ra những định hướng ưu tiên cho 
chương trình hợp tác lần tới (2013-2015).

Đoàn công tác gồm Bà Pascale 
Delcomminette, Chánh Văn phòng của 
Ngài Rudy Demotte, Thủ hiến Vùng 
Wallonie và Liên minh Wallonie-Bruxelles, 
bà Christine Favart, Vụ trưởng Vụ Hợp 
tác «Phương Nam», và Bà Solange de 
Harlez, Phụ trách Hợp tác với Việt Nam 
của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Wallonie-
Bruxelles. Chuyến công tác do Phái đoàn 
Wallonie-Bruxelles cùng phối hợp với Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, đã giúp cho 
đoàn công tác đánh giá hầu hết các các 
dự án hợp tác với Việt Nam.

Một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên cũng 
đã được xác định nhằm đệ trình lên Chính 

phủ của Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, 
trong đó có các lĩnh vực : đào tạo đại học, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, 
đặc biệt (nhưng không loại trừ các lĩnh vực khác) là sáu lĩnh vực cạnh 
tranh của Kế hoạch phát triển kinh tế Vùng Wallonie : khoa học đời 
sống, nông nghiệp thực phẩm, cơ khí, giao thông-vận tải, hàng không 
vũ trụ, công nghệ môi trường và các ngành công nghiệp « xanh ».  Đây 
cũng chính là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.Ngoài các 
cuộc hội đàm với các Nhà Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn công tác đánh giá đã đi thăm 
hầu hết các dự án hợp tác tại Hà Nội và cũng tham gia vào một số 
hoạt động của dự án như khai mạc Hội thảo về Di sản Ảnh Việt Nam 
được tổ chức tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm Ảnh Quốc gia (Bảo 
tàng Ảnh trong tương lai). 

Nhân dịp này, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã tổ chức một bữa 
tiệc chiêu đãi mời các Nhà lãnh đạo các Bộ, ngành Việt Nam, đoàn 
Ngoại giao và các đối tác Việt Nam của chương trình hợp tác Việt 
Nam/Wallonie-Bruxelles. 

Cuối cùng một buổi họp chung với tất cả các đối tác Việt Nam 
tham gia dự án, dưới sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã giúp 
hai bên tổng kết chương trình hợp tác giữa kỳ.  Các đối tác đều nhấn 
mạnh rằng kết quả đánh giá hoàn toàn mỹ mãn, và các dự án hợp tác 
đều mang lại lợi ích cho cả đôi bên.  Điều trọng tâm xuyên suốt các dự 
án là tinh thần hợp tác tuyệt vời giữa các đối tác.  Điều này còn được 
thể hiện rõ nét hơn trong khuôn khổ hợp tác đối tác so với khuôn khổ 
hợp tác truyền thống như trước đây. 

Hai bên cũng thống nhất rằng Ủy ban Hỗn hợp Thường trực lần 
thứ 8 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2012 tại Bruxelles, cùng với thời 
gian diễn ra những Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2012 tại Wallonie và 
Bruxelles.  Ủy ban Hỗn hợp lần này sẽ xác định chương trình hợp tác 
song phương, giai đoạn 2013-2015.

Một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên cũng đã được xác định nhằm đệ 
trình lên Chính phủ của Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, trong đó có 
các lĩnh vực : đào tạo đại học, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, đặc biệt 
(nhưng không loại trừ các lĩnh vực khác) là sáu lĩnh vực cạnh tranh 
của Kế hoạch phát triển kinh tế Vùng Wallonie : khoa học đời sống, 
nông nghiệp thực phẩm, cơ khí, giao thông-vận tải, hàng không vũ 
trụ, công nghệ môi trường và các ngành công nghiệp « xanh ».  Đây 
cũng chính là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.

Văn hóa, đa dạng văn hóa và Pháp ngữ cũng như đào tạo nghề kỹ 
thuật, dựa trên phương pháp tiếp cận năng lực, cũng sẽ là những lĩnh 
vực ưu tiên của Ủy ban Hỗn hợp lần tới.  

Không còn nghi ngờ gì nữa, dù khi chương trình hợp tác hiện tại 
kết thúc hay khi chương trình hợp  tác mới bắt đầu, điều phải kể đến 
vẫn là tầm cao của chất lượng hợp tác, trao đổi giữa các đối tác Việt 
Nam và Wallonie-Bruxelles !

Du 7 au 11 novembre, une mission d’évaluation à mi-
parcours du programme de coopération 2010-2012 entre 
le Vietnam et Wallonie-Bruxelles a été menée à Hanoi. Cette 
mission a également établi le calendrier et tracé les lignes de 
force du prochain programme de coopération (2013-2015).

Menée par Mmes Pascale 
Delcomminette, Chef de Cabinet 
de Monsieur Rudy Demotte, 
Ministre-Président de la Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Christine Favart, 
Directrice du Département « Sud » 
à Wallonie-Bruxelles International, 
et Solange de Harlez, Chef du 
Pupitre Vietnam à WBI, cette 
mission, qui avait été préparée par 
la Délégation Wallonie-Bruxelles 
en coordination avec le Ministère 
du Plan et de l’Investissement, a 
fait le tour presque complet de 
nos partenariats.

Outre en effet des visites de haut niveau dans les principaux 
Ministères partenaires (MAE, MPI, MOST, MEF, ainsi bien sûr que 
le MCST – Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme), la 
délégation belge francophone a visité la plupart de nos projets 
de coopération à Hanoi, participant également à des activités 
telles que le colloque sur le Patrimoine photographique du 
Vietnam organisé au futur Musée de la Photographie.

Une réception a également été offerte pour les Autorités 
vietnamiennes, le corps diplomatique et les partenaires du 
programme de coopération.

Enfin, une réunion globale avec l’ensemble des partenaires, 
organisée au MPI, a permis de faire le bilan à mi-parcours 
de ce programme. Les partenaires ont souligné que cette 
évaluation était extrêmement satisfaisante, et que les projets 
se déroulaient au bénéfice de toutes les parties. L’accent a été 
mis sur l’excellent esprit qui animait l’ensemble de ces projets, 
qui se déroulent plus dans un cadre de partenariat que de 
coopération traditionnelle.

Il a été convenu que la prochaine CMP se tiendrait en 
novembre 2012 à Bruxelles, en même temps que les Journées 
culturelles vietnamiennes à Bruxelles et en Wallonie, édition 
2012. Cette CMP décidera du programme de travail pour les 
années 201�-2015.

Un certain nombre de priorités ont d’ores et déjà été retenues 
pour être soumises à l’approbation des Gouvernements 
respectifs du Vietnam et de Wallonie-Bruxelles, parmi lesquelles 
l’Enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, plus 
particulièrement (mais non exclusivement) dans le cadre des 
six pôles de compétitivité de la Région wallonne : sciences 
du vivant, agroalimentaire, ingénierie mécanique, transport-
logistique, aéronautique-spatial, environnement et industries 
« vertes », lesquels sont également prioritaires pour la partie 
vietnamienne.

La Culture, la diversité culturelle et la Francophonie, ainsi que 
la formation technique et professionnelle, axée sur l’approche 
par compétences, feront également partie de ces priorités.

Nul doute que tant la fin de l’actuel programme de travail 
que le prochain seront à la hauteur de la qualité des échanges 
entre les différents partenaires du Vietnam et de Wallonie-
Bruxelles !

COOPERATION ENTRE LE VIETNAM ET WALLONIE-BRUXELLES : EN ROUTE VERS LA PROCHAINE 
COMMISSION MIXTE !
HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ WALLONIE-BRUXELLES : TIẾN TỚI  ỦY BAN HỖN HỢP TIẾP THEO!

La délégation belge en visite au MAE                             © DWBH
Đoàn công tác đánh giá thăm và làm việc tại Bộ Ngoại giao



11

 Des concerts de jazz très réussis à Hanoi et 
Ho Chi Minh Ville

 Dans le cadre du Festival de la Musique 
européenne, qui a réuni une fois encore 
plusieurs pays européens, la chanteuse 
de jazz Mélanie De Biasio, accompagnée 
du pianiste Pascal Mohy, s’est produite 
avec des musiciens vietnamiens, le 24 
novembre à Hanoi et le 28 novembre à Ho 
Chi Minh Ville, à chaque fois devant une 
salle comble et un public enchanté par 
des prestations entre jazz et blues.

Brèves…Brèves…Brèves…              Tin vắn... Tin vắn... Tin vắn...

 Grand succès pour les 1ères Journées des 
Langues européennes à Hanoi

Ces Journées ont été organisées 
au Goethe Institut de Hanoi les 
14 et 15 octobre derniers dans le 
cadre du réseau EUNIC (réseau 
des Instituts culturels européens). 
Outre des table-rondes très 
animées sur les atouts et les défis 
du plurilinguisme, elles ont permis 
au public vietnamien de suivre 
avec enthousiasme leurs premières 
leçons dans six langues : anglais, 
français, italien, espagnol, allemand et hongrois ! La 
Délégation Wallonie-Bruxelles, partenaire du projet 
pour la langue française, avait invité à cette occasion 
le Professeur, linguiste et sémiologue mondialement 
réputé Jean-Marie Klinkenberg, de l’Université de 
Liège, qui a également animé des séminaires dans 
deux universités à Hanoi.

 Important colloque en médecine familiale 
à Hai Phong

La Délégation Wallonie-Bruxelles 
soutient le projet belgo-vietnamien 
de développement de la Médecine 
Familiale (MF) visant à établir un 
réseau universitaire œuvrant à la 
formation des médecins de famille. 
Les � et 4 novembre dernier, un 
colloque a réuni à Hai Phong les 5 
partenaires vietnamiens de ce projet, 
le Département de Médecine Générale de l’Université de 
Liège mais aussi des représentants de l’Université de Boston 
et de toutes les autres universités vietnamiennes intéressées. 
Les participants y ont eu l’opportunité de s’accorder sur un 
programme de formation et de poursuivre ensemble les 
démarches entamées auprès des Ministères de l’Education 
et de la Santé.

Những buổi hòa nhạc Jazz thành công lớn 
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Liên hoan Âm 
nhạc Châu Âu, một lần nữa lại qui tụ 
nhiều nước thành viên tham gia, nữ 
ca sĩ hát nhạc Jazz Mélanie De Biasio, 
cùng với nghệ sĩ dương cầm Pascal 
Mohy, đã biểu diễn với các nhạc công 
Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 tại Hà 
Nội và ngày 28 tháng 11 tại thành phố 
Hồ Chí Minh. Trong mỗi buổi biểu diễn, 
khán phòng đều chật kín và khán giả 
đều hân hoan đón nhận sự pha trộn 

giữa nhạc Jazz va nhạc Blues. 

 Thành công vang dội của Những ngày Ngôn 
ngữ Châu Âu lần đầu tiên tại Hà Nội 

 Những Ngày Ngôn ngữ Châu 
Âu đã được tổ chức tại Viện Goethe Hà 
Nội vào hai ngày 14 và 15 tháng 10 vừa 
qua trong khuôn khổ Mạng lưới EUNIC 
(Mạng lưới các Cơ quan Văn hóa Châu 
Âu). Ngoài những Hội thảo bàn tròn rất 
sôi nổi về những thế mạnh và thách thức 
của đa ngôn ngữ, Những Ngày Ngôn 
ngữ Châu Âu còn tạo điều kiện cho công 
chúng Việt Nam có thể hào hứng tham 

gia những bài học đầu tiên bằng 6 thứ 
tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Đức và tiếng Hung-ga-ri! Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, đối 
tác tham gia dự án với ngôn ngữ tiếng Pháp, nhân dịp này 
đã mời Giáo sư, nhà ngôn ngữ học và chuyên gia ngôn ngữ 
ký hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới Jean-Marie Klinkenberg 
của Trường Đại học Liège. Ông cũng chủ trì những buổi hội 
thảo tại hai Trường Đại học ở Hà Nội.

 Hội thảo lớn về Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng 

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles 
hỗ trợ dự án Việt-Bỉ về phát triển 
chương trình Bác sĩ gia đình. Chương 
trình nhằm mục đích xây dựng một 
mạng lưới các trường Đại học với 
chuyên khoa đào tạo Bác sĩ gia 
đình. Ngày 03 và 04 tháng 11 vừa 
qua, năm đối tác Việt Nam tham 
gia dự án, Khoa Y học Đa khoa của 

Trường Đại học Liège và cả một số đại diện của Trường Đại 
học Boston và tất cả các Trường Đại học khác của Việt Nam 
có cùng mối quan tâm đã tham dự một cuộc hội thảo tại 
Hải Phòng. Các đại biểu tham dự đã có dịp trao đổi để thống 
nhất về một chương trình đào tạo và cùng nhau tiếp tục các 
thủ tục đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Mélanie De Biasio et Pascal Mohy                                       © DWBH

Première leçon de français...                                   © DWBH
Bài học đầu tiên bằng tiếng Pháp...

© ULg
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APeFe 
Centre DAEHA – 5ème étage (#506)
�60 Kim Ma – Quartier Ba Dinh – Hanoi
Tél : 00/84/4/�77 16 251 et 52
Courriels : walbru.hanoi.apefe@fpt.vn;
bureau.hanoi@apefe.org
Site : www.apefe.be
Luc Moitroux 
Administrateur du programme FPT 
Giap Thi Minh Tam, Assistante
Dinh Thi Nga, Assistante

Ambassade de Belgique
Hanoi Tower – �ème étage
4� Hai Ba Trung – Quartier Hoan Kiem – Hanoi
Tél.: 00/84/4/���4617�/80
Courriel: hanoi@diplobel.fed.be
Site : www.diplomatie.be/hanoi

Consulat de Belgique à Hochiminh-ville
The Manor (# GBLK 5 A)
�1 Nguyen Huu Canh - Ward 22 - Binh Thanh District - Ho Chi Minh Ville
Tél: 00/84/8/�512 7� 68
Courriel : consubel@hcm.vnn.vn  ou consubel.hcm@diplobel.be
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 Wallonie-Bruxelles au prochain 
Festival international de Hué

Wallonie-Bruxelles sera particulière-
ment bien représentée à l’occasion du 
prochain Festival des Arts de Hué, qui se 
déroulera cette année du 7 au 15 avril. 
Deux troupes d’artistes sont en effet 
d’ores et déjà inscrits : d’une part Max 
Vandervorst, inventeur de la Pataphonie, 
qui réalise des spectacles où interviennent 
des instruments qu’il crée lui-même à partir 
d’objets de récupération, et la chanteuse 
« world music » Manou Gallo. Ces artistes 
se produiront également à Hanoi. Du 
spectacle et du rythme en perspective.

 Wallonie-Bruxelles tham gia 
Festival Quốc tế Huế lần tới

Wallonie-Bruxelles sẽ đặc biệt tích cực 
tham gia Festival Nghệ thuật Huế lần tới 
diễn ra từ ngày 07 đến ngày 15 tháng Tư năm 
2012. Hai nhóm nghệ sĩ đã đăng ký tham gia: 
nhóm của nghệ sĩ Max Vandervorst, người 
sáng tác ra thể loại «Pataphonie», ông thực 
hiện những buổi biểu diễn với những nhạc 
cụ do chính ông tạo ra từ những đồ vật thu 
nhặt được, và nữ ca sĩ nhạc «world music» 
Manou Gallo. Các nghệ sĩ cũng sẽ biểu diễn 
tại Hà Nội. Công chúng sẽ có dịp thưởng 
thức một số buổi biểu diễn cùng những giai 
điệu thú vị.

 Cloé du Trèfle aux prochaines 
Journées de la Francophonie au 
Vietnam                                                             
 Les traditionnelles Journées de la 
Francophonie au Vietnam, en mars prochain, 
seront comme d’habitude l’occasion de 
présenter au public de nombreuses activités, 
dont le Festival du Film francophone. Mais 
en cette année 2012 qui verra le Sommet 
de la Francophonie se réunir à Kinshasa, en 
République démocratique du Congo, des 
artistes seront également de la partie. Pour 
Wallonie-Bruxelles, c’est la chanteuse Cloé du 
Trèfle qui fera le déplacement jusqu’à Hanoi, 
pour le plus grand bonheur des amateurs de 
belle chanson française.

Cloé du Trèfle sẽ tham dự Những 
Ngày Pháp ngữ lần tới tại Việt Nam

Những Ngày Pháp ngữ truyền thống tại 
Việt Nam vào tháng 3 tới, giống như mọi 
năm, sẽ là dịp để giới thiệu tới khán giả Việt 
Nam rất nhiều hoạt động, trong đó có Liên 
hoan Phim Pháp ngữ. Nhưng năm 2012, để 
chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ 
sẽ diễn ra tại thủ đô Kinshasa, nước Cộng 
hòa Dân chủ Công-gô, các nghệ sĩ sẽ có 
mặt tại Việt Nam. Khách mời của  Wallonie-
Bruxelles sẽ là nữ ca sĩ Cloé du Trèfle, cô đi 
một hành trình dài tới tận Hà Nội để cùng 
chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao với những 
khán giả yêu bài hát bằng tiếng Pháp.

©: Max Vandervorst

©: Cloé du Trèfle

CONTACTS/LIÊN HỆ:

Délégation Wallonie - Bruxelles
Centre DAEHA – 5ème étage
�60 Kim Ma – Quartier Ba Dinh – Hanoi
Tél : 00/84/4/�8�1 52 40 et 41
Courriel : walbruhanoi@walbruvietnam.org
Site : www.wbi.be
Franck Pezza, Délégué Wallonie – Bruxelles
Vu Thi Thuy Duong, Première Assistante
Do Kim Oanh, Assistante culturelle
Pham Xuan Dao, Logisticien, informaticien

Bureau économique et commercial 
de la région wallonne
Gemadept Tower, 11e étage 
6 Le Thanh Ton Street
District 1– Hochiminh-Ville
Tél : 00/84/8/�821 �2 28
Courriel : awexviet@hcm.vnn.vn
Sites : www.wallonia-export.be; www.awex.org.vn
Laurent Piérart, Conseiller économique et commercial
Doan Thi Ngoc Thuy, Assistante commerciale


