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Wallonie-Bruxelles

Ce mois de mars est traditionnellement consacré à célébrer la
Francophonie, le 20 mars en constituant la date officielle.

Wallonie-Bruxelles apporte sa contribution au maintien et au
développement de cette langue dans de nombreux pays du monde.

Cette année, les journées de la Francophonie seront rehaussées de
la présence d’un homme à la carrière et carrure prestigieuses, le
Secrétaire Général de l’OIF, M. Abdou Diouf.

Au Vietnam aussi, elle est un pan important de notre coopération que
ce soit dans son apprentissage académique, dans nos coopérations
dans les domaines de la communication, de l’interprétariat, … mais
aussi dans l’apprentissage de l’informatique et du calcul (voir
l’interview dans ce numéro).

Durant trois journées, du 12 au 15 mars, il s’arrêtera au Vietnam pour
rencontrer les Autorités politiques et la jeunesse vietnamiennes.
C’est aussi sans doute la dernière visite ès qualités de cet homme
d’Etat, puisqu’il arrive au terme de son troisième mandat : lui succéder
sera un défi considérable qui sera débattu lors du prochain Sommet
des Chefs d’Etat à Dakar.
Si le français, pas plus qu’une autre langue, n’est en tant que tel
porteur de valeurs spécifiques, il les définit sans doute mieux que
d’autres, l’histoire de l’Europe et de la France étant jalonnée par des
débats de valeurs portant sur la société, l’homme et les rapports
entre eux.

De même, nous restons attentifs au maintien d’une communication
institutionnelle et diplomatique en français parce que si tous les mots
en sont plus complexes, ils sont aussi l’illustration de la richesse de
la pensée.
L’on ne saurait que se réjouir de la complicité du Vietnam dans nos
efforts partagés : une complicité qui loin de relever du maintien
du patrimoine ou de scories de l’histoire s’efforce de faire de la
langue française une composante de la mosaïque d’un Vietnam
contemporain.

C’est de ces acquis-jamais définitifs-que les 77 Etats membres
de l’OIF doivent débattre dans cet espace privilégié qu’est la
Francophonie.
L’apprentissage du français n’est donc pas une fin en soi mais une
clé, un code d’accès à des échanges et des débats qui ont commencé
il y a longtemps et c’est la participation à cette agora, à ces réflexions
qui nous enrichit.

Christian Bourgoignie
Délégué Wallonie-Bruxelles au Vietnam

Thường tháng 3 dành để kỷ niệm Ngày hội Pháp ngữ, và ngày 20 tháng 3 là ngày hội chính
thức.
Năm nay, những ngày Pháp ngữ sẽ còn được tổ chức trọng thể hơn nữa, với sự hiện diện của
một nhân vật có uy tín và tầm vóc lớn, Ngài Abdou Diouf, Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp
ngữ (OIF).
Trong ba ngày từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 tới, Ngài Tổng Thư ký sẽ có chuyến công du tại
Việt Nam để gặp gỡ các nhà lãnh đạo và thanh niên Việt Nam.
Đây là chuyến thăm chính thức cuối cùng với cương vị này của Ngài Tổng Thư ký, vì Ngài Diouf
sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 3 của mình: tìm người kế nhiệm Ngài sẽ là một thách thức lớn được
đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ sắp diễn ra tại thủ đô Dakar.
Nếu như tiếng Pháp, cũng như bất kể ngôn ngữ nào khác, đều mang trong mình các giá trị riêng
biệt, nhưng có lẽ tiếng Pháp xác định các giá trị đó tốt hơn các ngôn ngữ khác, lịch sử Châu Âu
và lịch sử của nước Pháp đã chứng kiến biết bao cuộc tranh luận về các giá trị liên quan tới xã
hội, con người và mối quan hệ giữa con người với nhau, giữa con người với xã hội.
77 quốc gia thành viên của OIF luôn thảo luận trong Không gian đầy ưu việt là Cộng đồng Pháp
ngữ về các giá trị đó - dù chưa bao giờ được xác định rõ ràng.
Như vậy, học tiếng Pháp tự nó không phải là một mục đích mà đó là một chìa khóa, một mã
số để tiếp cận những cuộc trao đổi và những cuộc tọa đàm, đã bắt đầu cách đây từ rất lâu và
chính việc tham gia vào những cuộc trao đổi đó, vào những suy nghĩ đó, nuôi dưỡng và làm
phong phú tinh thần và trí tuệ của chúng ta.
Wallonie-Bruxelles đóng góp vào việc duy trì và phát triển ngôn ngữ này tại rất nhiều nơi trên
thế giới.
Tại Việt Nam cũng vậy, tiếng Pháp là một mảng quan trọng trong chương trình hợp tác của
chúng tôi, trong lĩnh vực giảng dạy tại Đại học, hợp tác trong lĩnh vực Truyền thông, đào tạo
phiên dịch, … và cả trong lĩnh vực đào tạo Tin học và Toán (mời quý vị xem bài phỏng vấn trong
Bản tin này).
Và chúng tôi cũng hết sức chú trọng tới việc duy trì mối quan hệ giao lưu bằng tiếng Pháp với
các thể chế và các cơ quan ngoại giao vì từ ngữ trong các lĩnh vực này phức tạp hơn, nhưng nó
cũng minh họa cho sự phong phú của tư tưởng.
Chúng tôi hết sức vui mừng về sự đồng hành của đất nước Việt Nam trong hành trình đầy cố
gắng của chúng tôi: một sự đồng hành không chỉ để bảo tồn di sản hay những gì còn sót lại
của lịch sử mà còn cố gắng để biến tiếng Pháp thành một phần trong tác phẩm nhiều mảng
màu của một đất nước Việt Nam đương đại.

Christian Bourgoignie

Photo: www.childrenssuccessfoundation.com

Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam
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Si les concepts d’égalité, de fraternité et de liberté sont à l’évidence parrainés par la
France et la résultante du « siècle des Lumières », et de la Révolution de 1789, il est tout
aussi évident que le principe de base en est la tolérance.
Sans tolérance pas d’égalité, sans tolérance pas de fraternité et sans tolérance pas de
liberté.
En la matière - un devoir d’introspection s’impose à chacun de nous, individuellement et
à la place qu’il occupe dans la société.
Le déficit de tolérance est en effet abyssal où que l’on pose le regard sur la mappemonde.
Ici l’on excommunie pour des raisons philosophiques en s’opposant au mariage pour
tous, à l’avortement (comme si accepter ces évolutions sociétales imposait à chacun
ou chacune de se marier ou d’avorter), là pour des raisons religieuses (les printemps
arabes ont apporté leur lot de partis intégristes au pouvoir excluant et lapidant à tour
de bras), là pour des raisons politiques en décrétant des peuples ou des groupes de
population entiers comme étant des terroristes.
Et l’on ajoutera toutes les formes de racisme, d’antisémitisme, d’exclusions diverses
nées d’autant de frustrations, et de discours de haine.
La Francophonie est la seule organisation à réunir 77 états des cinq continents,
constituant un ensemble de 220 millions d’habitants.
La Francophonie, à travers son action, fait se rencontrer chaque jour des fonctionnaires,
des femmes et des hommes politiques, mais aussi des artistes, des enseignants, des
jeunes de chacun de ces horizons.
Cette lente construction (43 ans) a abouti à un espace de dialogues où chacun contribue
à des projets en apportant ses différences, ses points de vue, ses convictions avec le
sentiment d’être le maillon d’une chaîne de plus en plus longue et solidaire.
Le Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf, aura tout au long de son
mandat, insufflé ces valeurs dans les divers domaines de son action en privilégiant
partout la jeunesse et le dialogue avec elle pariant ainsi sur son avenir.
Loin du tumulte, discrètement et humblement, il aura (re)tissé les liens du dialogue là où
l’absence de tolérance les avait rompus.
Sans flagornerie, il incarne cette valeur universelle qui honore aujourd’hui la
Francophonie : la tolérance. Sa visite officielle au Vietnam du 12 au 15 mars prochain
constitue un événement.
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La Francophonie, c’est
cet humanisme intégral qui
se tisse autour de la terre
Cộng đồng Pháp ngữ, đó chính là
hiện thân của chủ nghĩa nhân văn
được xây dựng trên toàn Trái đất
Léopold Sédar Senghor1
đến chết), hay vì những lý do chính trị, khi hùng hồn tuyên bố một số dân
tộc hay một số nhóm người là phần tử khủng bố.
Và có thể kể thêm tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, kỳ
thị, xuất hiện trong các tư tưởng chối bỏ và được đề cập trong các bài phát
biểu đầy hận thù.
Cộng đồng Pháp ngữ là tổ chức duy nhất tập hợp 77 quốc gia của cả 5 châu
lục, tạo nên một cộng đồng 220 triệu dân.
Cộng đồng Pháp ngữ, thông qua chương trình hoạt động của mình, đã hàng
ngày giúp cho các công chức, chính trị gia dù là nam hay nữ, và cả các nghệ
sĩ, giáo viên, các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới được gặp gỡ nhau.
Tiến trình xây dựng chắc chắn và cẩn thận đó (43 năm) đã hình thành nên
một không gian đối thoại nơi mỗi người đều góp phần vào các dự án khi
Nếu như những quan điểm về bình đẳng, bác ái và tự do chắc chắn do nước

mang tới sự khác biệt, quan điểm riêng, niềm tin vững chắc mình là một

Pháp khởi xướng và là kết quả tổng hợp của «Thế kỷ Khai sáng» và cuộc

mắt xích trong một sợi dây ngày càng dài và ngày càng bền chặt.

Cách mạng 1789, thì hiển nhiên, nguyên lý cơ bản của quan điểm này chính
là sự khoan dung.

của mình, đã không ngừng tôn vinh những giá trị đó trong các lĩnh vực

Không có khoan dung sẽ không có bình đẳng, không có khoan dung chắc

hoạt động khác nhau, ở đâu, ông cũng dành ưu tiên đặc biệt cho giới trẻ và

chắn sẽ không có bác ái và không có khoan dung chắc chắn không thể

tương lai của họ.

có tự do.

Photo: http://http://www.mediaguinee.net

Tổng Thư ký Tổ chức Pháp ngữ, Ngài Abdou Diouf, trong suốt nhiệm kỳ

Không ồn ào náo nhiệt, hết sức kín đáo và khiêm nhường, ông cố gắng dệt

Về vấn đề này - một sự xem xét bản thể sẽ đặt ra cho từng cá nhân chúng

nên (hoặc dệt lại) những sợi dây của đối thoại ở nơi mà sự thiếu vắng lòng

ta, xem xét bản chất con người và vị trí của con người đó trong xã hội.

khoan dung đã cắt đứt những sợi dây đó.

Trên thực tế, nơi nào thiếu khoan dung, nơi đó sẽ là vực thẳm, nếu chúng ta

Không hề tâng bốc khi nói rằng ông hiện thân cho một giá trị mang tính

nhìn vào bản đồ thế giới.

toàn cầu hiện đang làm vẻ vang cho Cộng đồng Pháp ngữ: đó chính là sự

Đâu đó, người ta kì thị, loại bỏ các cá nhân vì những lý do mang tính triết
học khi cực lực phản đối hôn nhân cho tất cả mọi người hay nạo phá thai

khoan dung. Chuyến thăm chính thức của ông tại Việt Nam từ ngày 12 đến
ngày 15 tháng 3 là một sự kiện lớn.

(như thể nếu chấp nhận những phát triển mang tính xã hội này thì mỗi cá
nhân sẽ buộc phải kết hôn hay nạo phá thai vậy), hay vì những lý do tôn
giáo (Phong trào Mùa xuân Ả-Rập đã mang lại quyền lực cho chính các
đảng cực đoan, những người rất phân biệt chủng tộc và có hủ tục ném đá

1

Léopold Sédar Senghor est un poète, écrivain, homme politique

sénégalais et premier président de la République du Sénégal (19601980) et il fut aussi le premier Africain à siéger à l’Académie française. Il
contribua de manière déterminante à la création de la Francophonie. Il est
décédé en 2001.

Léopold Sédar Senghor là một nhà thơ, nhà văn, chính trị gia người Xênê-gan, ông cũng là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Xê-nê-gan
(1960-1980) và là người Châu Phi đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm
Pháp. Ông đóng góp đáng kể vào việc thành lập Tổ chức Pháp ngữ. Ông
qua đời năm 2001.
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Le français
a des accents
Tiếng Pháp
có những âm điệu
khác nhau
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Tous les lecteurs d’Astérix savent que le choc entre les romains et les

Tất cả những ai đọc truyện tranh Astérix đều biết xung đột giữa những

populations germaniques et celtiques a fait du latin une langue que l’on

người La Mã và các dân tộc German và Celt đã biến ngôn ngữ la tinh thành

appellera plus tard le français.

một ngôn ngữ mà sau này chúng ta gọi là tiếng Pháp.

Si Clovis était resté à Tournai en Belgique, nous aurions été sans doute

Nếu Clovis vẫn ở lại thành phố Tournai bên Bỉ, chắc chắn sẽ có 220 triệu

220 millions à parler le ch’ti ; c’est à Paris que s’installeront finalement les

người nói tiếng ch’ti; chính tại Paris nơi các vị Vua của Pháp đóng đô đã

rois de France nous donnant le français tel qu'on le connaît.

mang đến cho chúng ta tiếng Pháp như hiện nay.

Si les missionnaires belges avaient parlé flamand lors de la colonisation

Nếu các nhà truyền giáo của Bỉ nói tiếng Fla-măng trong cuộc xâm chiếm

du Congo, sans doute qu’une grande partie de l’Afrique centrale n’auraient

đô hộ Công-Gô, chắc chắn phần lớn khu vực Trung Phi sẽ không nói tiếng

pas parlé le français.

Pháp.

Il en va ainsi des langues, elles suivent les conquérants et les puissants

Với các ngôn ngữ khác cũng vậy, ngôn ngữ sẽ đi theo những kẻ xâm lăng

l’imposent pour diriger, gouverner, contrôler.

chinh phục, và kẻ mạnh sẽ áp đặt ngôn ngữ đó để dễ bề điều khiển, cai
trị, kiểm soát.

Les conquêtes étant désormais économiques et politiques, l’anglais
s’insinue désormais dans toutes nos relations.

Giờ đây, những cuộc chinh phục mang sắc màu kinh tế và chính trị, tiếng
Anh giờ thâm nhập sâu vào tất cả các mối quan hệ.

Cela n’empêche pas les populations locales de mâtiner le français de leurs
langues, idiomes et expressions d’origine.

Nhưng hiện thực đó cũng không thể ngăn cản các dân tộc bản địa pha
trộn tiếng Pháp với ngôn ngữ của họ, tiếng nói và những cách biểu đạt

L’accent belge n’est rien d’autre que le français de Bruxelles truffés

nguyên gốc.

d’images flamandes.
Âm điệu của người Bỉ nói tiếng Pháp không có gì khác ngoài tiếng Pháp
Le créole nous a donné de savoureuses expressions, l’occitan nous a

của thủ đô Bruxelles kèm theo những hình ảnh Fla-măng.

transmis une cagole.
Tiếng nói pha tạp đem đến cho chúng ta những câu nói, những cách diễn
Ces déclinaisons de la langue sont souvent l’apanage du peuple et des

đạt thú vị, mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp ngôn ngữ nhiều sắc màu.

citoyens ordinaires qui trouvent là un langage codé pour s’opposer aux
nantis, aux pouvoirs.

Những biến cách của ngôn ngữ thường là sáng tạo của nhân dân và các
thường dân, bởi họ thấy đó là một ngôn ngữ với những ngầm ý riêng để đối

Ces expressions prennent aujourd’hui toute leur place dans la langue

lập với kẻ mạnh, với chính quyền.

française et la présente « Lettre » vous en propose un florilège au travers
des pastilles…

Những cách diễn đạt đó hiện vẫn tồn tại trong tiếng Pháp và Bản tin này sẽ
giới thiệu với quý vị một số ví dụ trong trang này.
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les entreprises
vietnamiennes et
l’europe
Si le Vietnam enregistre de nombreux succès dans l’attraction des

cinq Welcome Office ont déjà vu le jour au profit des entreprises du Japon,

investisseurs étrangers, on ne peut pas dire que les entreprises du

de la Chine, d’Europe, de l’Inde et de l’Amérique latine.

pays ont pris le chemin de l’étranger afin de tirer profit de cette nouvelle
proximité, de ces partenariats potentiels.
Formalités

administratives

compliquées,

de la Province de Namur, M. Denis Mathen et des représentants des
ressources

financières

membres de l’ASEAN dont S.E.M Sanh Chau, Ambassadeur du Vietnam

insuffisantes, stratégie internationale trop timide, organisation inadaptée,

en Belgique, l’AWEX a inauguré son 6ème Welcome Office spécialement

ressources humaines insuffisantes…. Les causes sont nombreuses mais

dévolu aux pays de la zone ASEAN.

pas insurmontables.
L’objectif des autorités de faire du Vietnam un pays industrialisé d’ici
2020, passe nécessairement par une internationalisation plus poussée
et par une politique de présence physique sur les principaux marchés où
sont exportés les produits fabriqués au Vietnam.

Comment ne pas manquer un rendez-vous?
Le contexte est particulièrement propice.
L’Europe, déjà premier marché à l’exportation pour les entreprises locales
consolidera encore sa place de leader avec la conclusion prochaine d’un
accord de libre échange avec le Vietnam.
Pour tirer pleinement profit des opportunités que cela engendrera, il est
primordial pour les producteurs locaux et associations professionnelles
vietnamiennes d’envisager un engagement total sur le marché européen
qui regroupe près de 500 millions de consommateurs au pouvoir d’achat
considérable.

La Wallonie crée des portes d’accès au marché européen:
les Welcome Office
Conscient des obstacles et des coûts que peuvent engendrer un tel
investissement, l’AWEX a donc mis sur pied depuis quelques années déjà
un concept original dénommé Welcome Office.
Original dans sa conception, le Welcome Office accueille et appuie des
entreprises issues d’un pays ou d’une région bien particulière. A ce jour,

8

Le 07 Octobre 2013, en présence des Autorités wallonnes, du Gouverneur
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C’est à Crealys, parc scientifique de la province de Namur que le Welcome
Office ASEAN a ouvert ses portes.
Les Welcome Office permettent aux sociétés désireuses de tester
le marché européen de bénéficier de bureaux équipés et offrent la
possibilité d’un accompagnement personnalisé si nécessaire pour leur
langue maternelle. Elles y bénéficient en outre des services de base de
l’AWEX, d’une aide administrative, et d’un accès au réseau des attachés
économiques et commerciaux.
Le Welcome Office ASEAN a été placé sous la coordination de M. Dimitri
Duong, un jeune belge d’origine vietnamienne qui portera donc une
attention particulière à son pays d’origine et à ses opérateurs.
Dimitri

et

M.

Michel

Kempeneers,

Directeur

Asie-Pacifique

de

l’AWEX animeront le 20 mars prochain à Hanoi un séminaire sur les
investissements en Région wallonne de Belgique et sur le Welcome Office
ASEAN.

Renseignement et invitation disponibles
auprès du bureau AWEX:
Adresse:
C/o Gemadept Tower - 11ème étage
6 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh-Ville
Tel: 08/ 38219 228 - 9
e-mail: hochiminhville@awex-wallonia.com

Doanhnghiệp
Việt Nam
&Châu Âu
Nếu như Việt Nam rất thành công trong việc thu

Ngày 07 tháng 10 năm 2013, với sự hiện diện

hút các nhà đầu tư nước ngoài, chúng ta không

của chính quyền Vùng Wallonie, Ông Denis

thể nói là các doanh nghiệp Việt Nam đã tiến

Mathen, Tỉnh trưởng tỉnh Namur và đại diện

xa trên con đường hải ngoại để thu lợi từ không

các nước thành viên khối ASEAN trong đó có

gian mới này, từ các đối tác tiềm năng ở đây.

Ngài Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại

Thủ tục hành chính phức tạp, nguồn tài chính
eo hẹp, chiến lược ra quốc tế quá dè dặt, việc
tổ chức không phù hợp, thiếu nguồn nhân

Vương quốc Bỉ, AWEX đã khai trương Văn phòng
«Welcome Office» thứ 6 dành riêng cho các
nước thuộc khối ASEAN.

lực… Nguyên nhân thì nhiều nhưng không phải

Văn phòng «Welcome Office ASEAN» mở cửa

không vượt qua được.

tại Crealys, công viên khoa học của tỉnh Namur.

Với mục tiêu trở thành một nước công nghiệp

Các Văn phòng «Welcome Office» giúp cho

hóa từ đây đến năm 2020, Việt Nam nhất thiết

các doanh nghiệp muốn thử nghiệm thị trường

phải đẩy mạnh việc quốc tế hóa và đưa ra một

Châu Âu được làm việc tại các văn phòng được

chính sách khuyến khích sự hiện diện của các

trang bị đầy đủ và có người phiên dịch đi cùng

doanh nghiệp tại các thị trường lớn ngoài nước,

trong các cuộc gặp gỡ nếu cần thiết. Ngoài ra,

nơi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được xuất

các doanh nghiệp này còn được hưởng các dịch

sang.

vụ cơ bản của AWEX, như hỗ trợ về mặt hành

Làm thế nào để không bỏ lỡ cuộc hẹn?
Bối cảnh hiện nay đặc biệt thuận lợi.

chính và giúp tiếp cận với mạng lưới Tùy viên
Kinh tế và Thương mại.
Văn phòng «Welcome Office ASEAN» do Ông

Châu Âu, thị trường xuất khẩu hàng đầu của các

Dimitri Dương điều phối. Ông Dimitri Dương là

doanh nghiệp Việt Nam, sẽ củng cố hơn nữa vị

một thanh niên Bỉ gốc Việt, quan tâm đặc biệt

trí dẫn đầu này với việc ký kết sắp tới Hiệp định

đến quê hương và các doanh nghiệp của Việt

thương mại tự do với Việt Nam.

Nam.

Nhằm tận dụng tối đa các cơ hội, các nhà sản

Ông Dimitri Dương và Ông Michel Kempeneers,

xuất trong nước và các Hiệp hội ngành nghề

Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

của Việt Nam phải dự tính một sự dấn thân

của AWEX sẽ chủ trì vào ngày 20 tháng 03 tới tại

toàn diện tại thị trường châu Âu, với gần 500

Hà Nội cuộc Hội thảo về đầu tư ở Vùng Wallonie

triệu người tiêu dùng với một sức mua đáng kể.

và về Văn phòng «Welcome Office ASEAN».

Vùng Wallonie xây dựng những cánh
cửa tiếp cận thị trường châu Âu: các
Văn phòng «Welcome Office»
Cơ quan Ngoại thương và Xúc tiến Thương mại
Vùng Wallonie (AWEX) ý thức được các trở ngại
cũng như chi phí cho việc đầu tư này, đã triển
khai từ vài năm nay một ý tưởng độc đáo là
thành lập Văn phòng «Welcome Office».
Văn phòng «Welcome Office» đón tiếp và hỗ
trợ các doanh nghiệp đến từ một đất nước hoặc
một khu vực đặc biệt. Đến nay, có 05 Văn phòng
«Welcome Office» được thành lập để hỗ trợ các
doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Trung Quốc,
Châu Âu, Ấn Độ và Châu Mỹ La tinh.

Thông tin và thư mời xin
liên hệ với Văn phòng
AWEX:
Địa chỉ:
Tòa nhà Gemadept
tầng 11 - Phòng 1103
6 Lê Thánh Tôn
Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08/ 38219 228 - 9
E-mail: hochiminhville@awexwallonia.com
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Pratique dans l'école Lao-Duc à Vientiane (Laos)
Thực hành nghề tại trường Trung cấp Lào Đức
(Viêng Chăn, thủ đô Lào)

L’APEFE, le programme
continue…à Phnom Penh
L’APEFE va continuer à soutenir le partenariat inter-état d’Asie du sud-

donc de la formation des médecins, en passant par celle des infirmières

est dans le domaine de la formation technique et professionnelle, et ce

pour arriver aux aides-soignants.

jusqu’à fin 2016. Ceci dans le cadre de sa programmation pluriannuelle

Nous ne négligerons néanmoins pas les métiers en train d’être

2014-2016. L’objectif principal de cette prolongation sera de continuer à
renforcer les compétences et des capacités des partenaires (le Ministère
du Travail et de la Formation professionnelle du Royaume du Cambodge,
le Ministère de l’Education et des Sports de la RPD Lao ainsi que le
Ministère de l’Education et de la Formation et le Ministère du Travail, des
Invalides et des Affaires sociales de la RS du Vietnam).
Pour ce faire pendant les trois années qui vont suivre, nous allons
mettre en place avec les partenaires le suivi de l’expérimentation des
programmes de formation élaborés lors des trois dernières années dans
les écoles pilotes.
Et également participer au développement et à la généralisation des
compétences pour développer la nouvelle démarche, ainsi que conseiller
les partenaires pour établir les référentiels de métier/compétences de
nouveaux métiers.

des établissements-pilotes.
Un des principaux résultats que nous atteindrons à la fin du programme
sera la mise en place de la généralisation de la nouvelle méthode
construite par les partenaires tout au long du programme dans les
systèmes éducatifs afin que les trois pays soient mieux préparés à leur
intégration dans l’ASEAN. Ceci permettant de former une main-d’œuvre
qualifiée nécessaire au bon développement des pays et à la continuation
de la lutte contre la pauvreté.
Normalement limité au Vietnam, le partenariat efficace mené avec
l’OIF dans le cadre de ce programme a permis de faire rayonner notre
action du Vietnam au Laos et au Cambodge. Pour renforcer notre
action au Cambodge et au Vietnam, nous allons installer le bureau du
programme dans les bâtiments du Ministère du Travail et de la Formation

De nouveaux métiers vont donc être enseignés dans les écoles

professionnelle du Royaume du Cambodge.

professionnelles du Cambodge, Laos et Vietnam suivant l’approche par

Notre implantation à Hanoi, au cœur des locaux de WBI ne sera pas pour

compétence, approche favorisant le lien entre formation et emploi ! Parmi
ces métiers, le programme développera la profession d’aide-soignant,
qui s’inscrira dans la continuité de la coopération Wallonie-Bruxelles Vietnam dans le domaine de la médecine. Cette coopération s’étendra

10

expérimentés en renforçant la formation des enseignants et des cadres
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autant abandonnée et restera la tête de pont des activités de l’APEFE au
Vietnam et de sa visibilité en Asie du Sud-Est.
Une convention de partenariat sera signée à Bruxelles, fin février, dans les
locaux de WBI en présence de tous les partenaires dont l’OIF.

Pratique du métier Automobile dans l'école supérieure de formation
professionnelle agricole de Vinh Phuc
Thực hành nghề Ô-tô tại trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp Vĩnh Phúc

APEFE, chương trình sẽ
tiếp tục…ở Phnom Penh
Hiệp hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở Nước ngoài (APEFE) sẽ tiếp

Chúng tôi cũng không hề xem nhẹ những nghề hiện đang được thử

tục hỗ trợ chương trình hợp tác liên quốc gia Đông Nam Á trong lĩnh vực

nghiệm, giáo viên và cán bộ các trường điểm vẫn sẽ tiếp tục tham gia các

dạy nghề kỹ thuật cho đến cuối năm 2016. Dự án nằm trong khuôn khổ

khóa đào tạo mới.

chương trình hoạt động giai đoạn 2014-2016. Mục tiêu của dự án nối tiếp

Một trong những kết quả quan trọng được trông chờ từ dự án là phổ cập

này là tiếp tục nâng cao năng lực của các cơ quan đối tác (Bộ Lao động và
Dạy nghề Vương quốc Cam-Pu-Chia, Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND
Lào, Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội
Việt Nam).

phương pháp mới do các đối tác xây dựng và đúc kết trong suốt chương
trình đào tạo, trong hệ thống giáo dục, để cả ba nước được chuẩn bị tốt
hơn trong quá trình hội nhập ASEAN. Như vậy, sẽ giúp xây dựng một đội
ngũ nhân lực chất lượng cao cần thiết cho sự phát triển của quốc gia và

Để đạt được kết quả đề ra trong ba năm tới, chúng tôi sẽ cùng các đối tác

đấu tranh chống đói nghèo.

triển khai việc theo dõi thử nghiệm những chương trình đào tạo đã được

Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc

xây dựng trong giai đoạn trước của dự án tại các trường điểm, đồng thời
phát triển và phổ cập năng lực cần thiết để phát triển các chương trình
mới, tư vấn cho các cơ quan đối tác xây dựng chuẩn nghề/kỹ năng cho
các nghề mới.
Các nghề mới sẽ được giảng dạy trong các trường nghề tại Cam-Pu-Chia,
Lào và Việt Nam theo phương pháp tiếp cận theo kỹ năng, phương pháp
cho phép kết nối đào tạo và việc làm. Trong số các nghề này, dự án sẽ
giúp phát triển nghề điều dưỡng, sẽ được đưa vào chương trình hợp tác
Wallonie-Bruxelles - Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Như vậy, mối quan hệ
hợp tác sẽ trải rộng từ đạo tạo bác sĩ, đào tạo y tá và giờ là đào tạo điều

tế Pháp ngữ (OIF) đã giúp chúng tôi có thể mở rộng hoạt động sang Lào và
Cam-Pu-Chia. Để củng cố hoạt động ở Cam-Pu-Chia và Việt Nam, APEFE
sẽ mở văn phòng tại Bộ Lao động và Dạy nghề Vương quốc Cam-Pu-Chia.
Văn phòng đặt tại Hà Nội, tại trụ sở của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại
Việt Nam, sẽ vẫn là cơ quan đầu mối điều phối mọi hoạt động của APEFE
tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á.
Một thỏa thuận hợp tác sẽ được ký vào cuối tháng 2 này tại trụ sở của Cơ
quan Hợp tác Quốc tế (WBI) ở Bruxelles, với sự hiện diện của tất cả các đối
tác, trong đó có OIF.

dưỡng.
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Wallonie-Bruxelles appuie depuis plus de 10 ans l’Institut de la
Francophonie pour l’Informatique (IFI) qui forme des cadres supérieurs en
la matière. Institut de référence pour les jeunes compétents vietnamiens et
de la région. Khong Minh Thanh, étudiant vietnamien en Master 2 de l’IFI,
témoigne de son enthousiasme.
Wallonie-Bruxelles hỗ trợ Viện Tin học Pháp ngữ từ hơn 10 năm nay. IFI
chuyên đào tạo các chuyên viên cao cấp về Tin học. Đây là địa chỉ đáng tin
cậy của các sinh viên có năng lực đã tốt nghiệp đại học về chuyên ngành
này của Việt Nam và các nước trong khu vực. Khổng Minh Thành hiện đang
học Master 2 tại đây. Em rất hài lòng về chọn lựa của mình.

1

Bạn học tiếng Pháp từ khi nào
vậy?

Tôi học tiếng Pháp từ khi vào IFI. Sau khi học
xong Đại học, tôi đi làm 6 tháng và thấy trình
độ của mình chưa đủ để làm việc nên muốn đi
học tiếp. Khi đó có 2 khả năng: hoặc là học Cao
học ở trường Đại học của tôi, hoặc là học ở IFI,
tôi biết đến IFI thông qua một người bạn và tôi
biết nơi đây dạy tin học bằng tiếng Pháp. Phải
học tiếng Pháp mới được học tin học ở IFI. Vào
IFI, tôi phải học tiếng Pháp 6 tháng, sau đó có
kỳ thi tuyển, nếu đỗ sẽ được vào học Master về
Tin học.

2

Thường để học về kinh tế hay
công nghệ, người ta hay học bằng
tiếng Anh để còn tính chuyện tìm việc,
bạn lại học bằng tiếng Pháp, sao bạn
lại chọn lựa như vậy? Động lực nào
thúc đẩy bạn vào học ở IFI?
Thứ nhất là ở IFI, học tin học bằng tiếng Pháp,
nghĩa là tôi sẽ biết thêm một ngôn ngữ. Thứ
hai là chất lượng. Vì có nhiều thầy cô dạy tôi ở
Đại học cũng từng học ở IFI nên khuyên tôi vào
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đó. Học ở IFI, tôi có nhiều khả năng đi sâu vào
chuyên môn hơn, tôi cũng sẽ học được nhiều
điều ở các giáo viên người nước ngoài, cách làm
việc chuyên nghiệp của họ.

3

Bạn có gặp khó khăn gì không?

Lúc đầu rất khó khăn về tiếng Pháp, nhưng sau
khi học một số môn, trình độ khá lên dần, khả
năng nói tiếng Pháp cũng tốt lên. Lúc đầu, học

ngoài. Bạn ấn tượng gì nhất với môi
trường học tập ở IFI?
Các bạn sinh viên nước ngoài rất mạnh dạn.
Các bạn hỏi thầy rất nhiều, trao đổi rất nhiều với
nhau và với thầy. Hồi học ở Đại học, tôi rất nhút
nhát, không bao giờ dám trao đổi, nói chuyện
với các thầy. Ở môi trường mới này, thầy giáo và
sinh viên rất cởi mở. Mình học được điều đó và
trở nên mạnh dạn hơn.

tiếng Pháp là bắt buộc, sau tôi thấy thích. Vì

Khong Minh Thanh partira en avril

tôi được biết nhiều về Văn hóa của Cộng đồng

prochain en Belgique, pour un stage de 6

Pháp ngữ, biết thêm nhiều người bạn vì chỗ tôi

mois à l’Université catholique de Louvain,

học có nhiều sinh viên đến từ các nước Pháp

grâce à une bourse de Wallonie-Bruxelles

ngữ nên tôi biết được nhiều nền Văn hóa, học

International. Après le Master 2 puis la

được cách làm việc của họ.

thèse, il veut continuer dans la recherche
en Informatique.

4

Không như những môi trường học
tập bằng tiếng Pháp khác ví dụ như
Khoa Pháp Đại học Hà Nội, nơi hầu
như chỉ có sinh viên người Việt Nam
theo học, IFI có thể được coi là một
môi trường học tập khá độc đáo, vì
bạn được học với nhiều sinh viên nước

Tháng 4 tới, Khổng Minh Thành sẽ sang
Bỉ thực tập 6 tháng tại trường Đại học
Công giáo Louvain, nhờ một học bổng
của Cơ quan Hợp tác Quốc tế WallonieBruxelles. Sau khi học xong bằng Master
2 và Tiến sĩ, Thành muốn tiếp tục con
đường nghiên cứu trong lĩnh vực Tin học.

Etudier en Wallonie et à Bruxelles, c’est possible...
Quý vị có thể học tại Wallonie và Bruxelles...

en français aussi.
bằng tiếng Pháp.

Pour tous renseignements: www.studyinbelgium.be
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.studyinbelgium.be

La Lettre / No32 / 3.2014

13

Festival
Hue/2014

Wallonie-Bruxelles participe activement au Festival de Hue
depuis 2008. Un entretien avec M. Nguyen Van Thanh,
Directeur adjoint du Centre de Festival Hue nous donne des
éclaircissements sur cette participation.
Wallonie-Bruxelles tham gia Festival Huế rất tích cực từ năm
2008. Bài phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc phụ
trách Trung tâm Festival Huế sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn nhận
định này.

1

Xin ông vui lòng cho biết ý nghĩa của Festival Huế?

Quel est le sens que vous donnez à ce Festival?

Tháng 10 năm 1998, Chính phủ quyết định cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế

En octobre 1998, le Gouvernement a délégué à la province de Thua Thien

tổ chức Festival Huế 2000 theo hướng là một sự kiện văn hóa lớn của Việt

Hue le soin d’organiser le Festival Hue dont la 1ère édition s’était tenue

Nam, vừa có qui mô quốc gia và có tính quốc tế, tiến tới xây dựng Huế trở

en 2000. La mission est de créer une grande manifestation à l’échelle

thành một thành phố “Festival” có tính đặc trưng của Việt Nam.

nationale qui doit réunir également des groupes étrangers. Objectif final:

Mục đích tổ chức Festival Huế là đánh thức, khơi dậy những giá trị văn hóa

faire de Hue une ville Festival emblématique du pays.

Việt Nam, văn hóa Huế, giới thiệu với bạn bè năm châu hình ảnh cố đô Huế,

La manifestation doit permettre d’éveiller les valeurs culturelles

thành phố Festival của Việt Nam.

vietnamiennes, celles de Hue et de les présenter aux visiteurs venus de

Qua7 kỳ Festival, Huế đã trở thành điểm hẹn của di sản văn hóa và nghệ

tous les coins.

thuật đương đại của Huế, Việt Nam và nhiều nền văn hóa khác trên thế

Au travers des sept éditions, l’ancienne capitale du Vietnam est devenue le

giới.

rendez-vous pour le patrimoine et pour l’art contemporain, non seulement
de Hue, du Vietnam mais aussi d’autres pays.
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Wallonie-Bruxelles chính thức tham gia Festival Huế từ
năm 2008, đã được 3 kỳ. Ban tổ chức đánh giá thế nào
về các hoạt động của các nghệ sĩ Wallonie-Bruxelles
tại Festival Huế?

Wallonie-Bruxelles envoie des artistes au Festival Hue
depuis 2008. Comment les apprécient-ils, les organisateurs
et le public de Hue ?

Từ năm 2008 đến năm 2012, Festival Huế đón nhận nhiều đoàn quốc

Depuis 2008 jusqu’à 2012, Hue a accueilli plusieurs artistes étrangers,

tế, trong đó có các đoàn nghệ thuật của Wallonie-Bruxelles. Năm 2008,

dont ceux de Wallonie-Bruxelles. En 2008, c’était le pianiste célèbre Jean-

Wallonie-Bruxelles đã cử nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Jean-François

François Maljean, ce dernier a eu beaucoup de succès auprès du public,

Maljean sang Huế biểu diễn. Nhạc sĩ này thể hiện rất thành công chương

grâce à ses concerts, et également à son échange avec les spectateurs

trình biểu diễn, bên cạnh đó, có giao lưu với khán giả rất hào hứng, rất vui

vietnamiens et étrangers. L’ambiance était enthousiaste, je peux même

với công chúng Việt Nam và công chúng quốc tế có mặt tại Huế tham gia

dire effervescente.

Festival.

Puis en 2012, on a adoré le groupe Manou Gallo, qui était remarquable,

Năm 2012, chúng tôi đánh giá cao chương trình của Manou Gallo, ban

comme une flamme séduisant surtout des jeunes, incitant les gens à

nhạc cháy hết mình và chương trình thu hút rất đông giới trẻ, làm khán giả

chanter et danser activement avec elle.

Photo: http://www.congly.com.vn

Huế tham gia nhiệt tình, hưởng ứng tích cực.

Nous avons remarqué l’enthousiasme chez les artistes de Wallonie-

Qua các chương trình Festival Huế từ năm 2008 đến năm 2012, công

Bruxelles et grâce à eux, le public de Hue a découvert, avec grand intérêt,

chúng Huế đã khám phá nhiều về Văn hóa Nghệ thuật của Wallonie-

des facettes de la culture et de l’art francophone en Belgique.

Bruxelles, và rất hứng thú.
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Với Festival Huế 2014, Ban tổ chức trông đợi gì ở
Wallonie-Bruxelles và các nghệ sĩ?

Pour l’édition 2014, qu’est-ce que vous attendez de
Wallonie-Bruxelles et de ses artistes?

Đối với năm 2014, mong có nhiều chương trình mới, đặc biệt những

On souhaiterait présenter au public de Hue de nouveaux programmes

chương trình mang tính đương đại giới thiệu về bản sắc văn hóa của

artistiques contemporains qui retracent l’identité culturelle de Wallonie-

Wallonie-Bruxelles.

Bruxelles.
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