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Bonne Année
Ce début de 2013 est une période faste en vœux.
Si les uns s’accrochent à une date proche de la nativité catholique, d’autres, ceux qui nous accueillent, nos amis vietnamiens saluent l’année
d’un nouveau cycle lunaire.
Aux uns et aux autres, tout comme à ceux qui se satisfont du glissement d’un chiffre au calendrier, nous présentons nos vœux les meilleurs
pour 2013.
Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à apporter humblement notre pierre à l’édifice de la coopération.
Pas un être, pas une région, pas un pays, n’est insignifiant dans la lutte pour le progrès de l’humanité.
Tous, avec nos particularismes, nous devons et pouvons y contribuer. Ceci passe d’abord par l’écoute de l’autre et son acceptation avec
comme seule volonté d’aider à l’intégrer dans un dialogue permanent, dans un espace plus large.
Il s’agit d’abord de faire preuve de tolérance, de fraternité comme chemins incontournables de l’égalité.
Ce sont ces vertus d’ouverture et de dialogue qui nous éloignent de la suffisance et de l’arrogance et nous rendent respectables.
Pour notre part, nous voulons dorénavant ouvrir plus largement ces pages à la confrontation d’idées, à l’explication de nos projets, de nos
réalités pour mieux nous comprendre et vous comprendre.
Ces vœux, nous les souhaitons individuels et collectifs.

Chúc Mừng Năm Mới
Dịp đầu năm mới 2013 là cơ hội quí báu để gửi những lời chúc.
Nếu như có những người gắn kết chặt chẽ với thời điểm gần với Ngày sinh của Đức Chúa, những người khác, cụ thể là những người đón
nhận chúng tôi, những người bạn Việt Nam của chúng tôi, lại chào đón năm mới theo chu kỳ của tuần trăng.
Với tất cả những bạn bè kể trên, cũng như với tất cả những ai vui mừng khi lịch chuyển sang một con số mới, chúng tôi xin gửi những lời
chúc tốt đẹp nhất cho năm 2013.
Liên quan tới công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục khiêm nhường mang viên đá tới để xây đắp mối quan hệ hợp tác.
Một con người, một vùng đất, hay một đất nước đều có ý nghĩa đáng kể trong cuộc đấu tranh vì tiến bộ của nhân loại.
Tất cả chúng ta, với những đặc thù riêng của mình, chúng ta đều phải và đều có thể góp phần vào sự nghiệp đó. Trước hết, đó là bằng cách
lắng nghe người khác và chấp nhận con người đó với tâm nguyện duy nhất là giúp đỡ đưa người đó hòa mình vào một cuộc đối thoại
thường xuyên, vào một không gian rộng lớn hơn.
Trước nhất, phải chứng tỏ được lòng khoan dung, tình bằng hữu, đó tựa như những con đường không thể bỏ qua để đạt đến sự bình đẳng.
Chính những đức tính tốt đẹp của sự cởi mở và sẵn sàng đối thoại này sẽ đưa chúng ta xa rời sự tự phụ và ngạo nghễ, và giúp chúng ta trở
thành những con người đáng kính.
Về phần mình, chúng tôi mong muốn ngay từ giờ phút này dành nhiều hơn nữa những trang của Bản tin cho việc trao đổi ý kiến, giải thích
các dự án của chúng tôi, những hiện thực của đất nước chúng tôi để giúp các bạn hiểu chúng tôi hơn và chúng tôi cũng hiểu rõ các bạn hơn.
Những lời chúc tốt đẹp này, chúng tôi xin gửi tới các bạn, với cương vị cá nhân và tập thể.

Couverture: “Eclipse” – Pigment color on “Do” paper – 2012 par Nguyen Tran Cuong (né en 1979), peintre vietnamien. Il va exposer ses 20 peintures à l’huile sur toile en février 2013.
Trang bìa: “Nhật Thực” – Màu tự nhiên trên giấy “Dó” – 2012 của họa sĩ Việt Nam Nguyễn Trần Cường (1979). Anh sẽ triển lãm 20 bức tranh sơn dầu vào tháng 2 năm 2013.

Editorial

Lời mở đầu

UNE NOUVELLE ANNEE
UN NOUVEAU DELEGUE
		 UN NOUVEAU PROGRAMME DE TRAVAIL
			 DE NOUVELLES APPROCHES

L

e champ diplomatique a ceci
d’émoustillant, c’est qu’il permet
une variation quasi illimitée des
expériences professionnelles.

Cumulées, elles constituent à l’évidence
une richesse, une clé d’entrée, permettant
une réflexion sinon plus étendue, en tout cas
plus convergente.
A cette variété dans l’exercice de
nos fonctions, vient en outre se greffer
l’originalité de la structure de l’Etat belge, à
savoir un état fédéral.
Cet état continue régulièrement à
vivre des mutations qui lui permettent de
perdurer, d’exister en pratiquant la diversité
au quotidien.
Ce «work in progress» institutionnel
n’aura eu de cesse d’amplifier le champ
de compétence des entités fédérées et,
parmi elles, de Wallonie-Bruxelles. L’actuelle
réforme de l’Etat consolide un peu plus ce
champs de compétence, nous y reviendrons.
Rappelons-nous
ici
que
chaque
compétence
interne
trouve
son
prolongement sur la scène internationale.
Ceci permet aussi d’avoir une politique
extérieure autonome en fonction des choix
de notre Gouvernement.
Le Vietnam est à cet égard un bel
exemple d’investissement de WallonieBruxelles, puisqu’à côté de la Délégation,
nous disposons d’un Bureau commercial et
économique (AWEX) et d’un bureau de la
représentation de notre coopération dans les
domaines de la formation professionnelle et
de l’éducation (APEFE).
Nous disposons donc ici d’une
représentation
couvrant
toutes
nos
compétences.
A cet égard, si ma désignation récente
au poste de Délégué Wallonie-Bruxelles
à Hanoi est une aubaine, elle est aussi un
défit que traduisent concrètement tous les
nouveaux programmes de travail signés ce
14 novembre 2012 entre les Gouvernements
de la Fédération de Wallonie-Bruxelles et
de la Wallonie d’une part, et, d’autre part, la
République Socialiste du Vietnam.

Signature de la Commission Mixte Wallonie-Bruxelles / Vietnam par M. Philippe Suinen, Administrateur général-WBI et M. Cao Viet Sinh, Vice-Ministre
vietnamien du Plan et de l’Investissement
Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Philippe Suinen, Tổng Giám đốc Cơ quan hợp tác Quốc tế Wallonie – Bruxelles (WBI) tại Lễ ký
kết Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam/Wallonie-Bruxelles

Trois
piliers
caractérisent
cette
coopération, à savoir celui de la citoyenneté
(éducation, santé, culture), de la recherche
(génie civil, développement durable et
environnement) et de la mise en perspective
de recherche innovation à des fins
économiques (logistique…).
Ces trois approches nous semblent
tout à fait complémentaires en termes de
contribution à un développement autonome
et respectueux des options et priorités
politiques de notre partenaire vietnamien.
Elles coïncident également avec les
options de redéploiement de la Wallonie qui
a pu s’appuyer sur les secteurs de la recherche
pour les associer aux pouvoirs publics ainsi
qu’à l’initiative privée afin de mieux tourner
la page de son passé industriel.
Ceci se trouve aujourd’hui illustré par
de multiples réussites technologiques
parmi lesquelles Spacebel ou d’ingénierie
multimodale dans les secteurs de la logistique,
pour ne citer que ces exemples.
Notre

philosophie

en

matière

de

coopération ne se résume pas à une logique
de vente mais bien à un co-développement
dans lequel nous apportons l’excellence de
nos universités et, si nécessaire, l’expertise de
nos entreprises.
Tout ceci serait déséquilibré s’il n’y avait
le volet citoyen qui lui aussi s’inscrit dans
une démarche d’accompagnement, de
co-développement en espérant que nos
investissements conduisent à des résultats
structurants.
Ainsi par exemple, nos efforts en matière
de santé familiale doivent-ils trouver du sens
dans les efforts de la politique de santé du
Vietnam et notre investissement culturel
s’articuler en termes de coopération, de
formation plutôt qu’avec le seul souci de
valoriser nos artistes.
Ici aussi, nous devons être attentifs
à contribuer humblement à la mise en
place d’industries culturelles garantes d’un
développement autonome.
Christian Bourgoignie
Délégué Wallonie - Bruxells au Vietnam
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Lời mở đầu Editorial

MỘT NĂM MỚI
MỘT ĐẠI DIỆN PHÁI ĐOÀN MỚI
		 MỘT CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC MỚI
			 NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN MỚI

H

oạt động ngoại giao có điều hết
sức thú vị là đem đến một sự
biến đổi gần như không giới hạn
liên quan tới các kinh nghiệm
nghề nghiệp.
Được tích hợp, lẽ đương nhiên các kinh
nghiệm đó sẽ tạo nên sự đa dạng phong phú,
một chìa khóa tiếp cận, giúp ta có một suy
nghĩ nếu không phải là rộng hơn thì dù thế
nào cũng đồng nhất hơn.
Ngoài ra, sự độc đáo trong cơ cấu của
Nhà nước Bỉ, một Nhà nước Liên bang, cũng
đan xen thêm vào sự đa dạng trong việc thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của chúng tôi.
Nhà nước Liên bang đó sẽ thường xuyên
tiếp tục trải nghiệm các thay đổi, những thay
đổi giúp cho Nhà nước đó trường tồn, tồn
tại bằng cách áp dụng sự đa dạng vào cuộc
sống thường nhật.
Thể chế «đang trong giai đoạn hoàn
thiện» đó sẽ không ngừng mở rộng phạm
vi thẩm quyền của các thực thể trong Liên
bang và trong số đó, có Wallonie-Bruxelles.
Cuộc cải cách hiện nay của Nhà nước đang
củng cố thêm một chút nữa phạm vi thẩm
quyền đó, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này
trong các trang sau.
Chúng tôi xin lưu ý là từng phạm vi
thẩm quyền trong nước sẽ được duy trì trên
trường quốc tế. Điều đó cũng sẽ giúp đưa
ra một chính sách đối ngoại tự chủ theo sự
chọn lựa của các Chính phủ của chúng tôi.
Về phương diện này, Việt Nam là một
ví dụ điển hình về đầu tư của WallonieBruxelles vì ngoài Phái đoàn WallonieBruxelles, chúng tôi còn có Cơ quan Ngoại
thương và Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX) và
một Văn phòng đại diện hợp tác trong lĩnh
vực đào tạo nghề và giáo dục (APEFE).
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Ngài Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cao Viết Sinh và Ngài Thủ hiến R. Demotte thăm công ty SPACEBEL (Công ty Công nghệ Vũ trụ)
Visite SPACEBEL (société d’ingénieurie dans le secteur spatial) du Ministre-Président R. Demotte et du Vice-Ministre MPI Cao Viet Sinh

Như vậy, tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi có
một cơ quan đại diện ngoại giao hoạt động
theo tất cả các thẩm quyền của chúng tôi.
Về điểm này, nếu việc tôi mới được
bổ nhiệm là Trưởng Đại diện Phái đoàn
Wallonie-Bruxelles tại Hà Nội là một món
quà bất ngờ, đó cũng sẽ là một thử thách,
cụ thể là với tất cả những chương trình làm
việc mới được ký kết ngày 14 tháng 11 năm
2012 giữa một bên là các Chính phủ của
Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng
Wallonie và một bên là Chính phủ nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Sự hợp tác này xoay quanh 3 trục chính,
liên quan tới quyền công dân (giáo dục, y

tế, văn hóa), nghiên cứu (xây dựng, phát
triển bền vững và môi trường), và triển khai
nghiên cứu cải tiến phục vụ kinh tế (vận tải
hậu cần- logistic…).
Ba cách tiếp cận này đối với chúng tôi
dường như hoàn toàn bổ trợ cho nhau, cùng
góp phần vào sự phát triển độc lập và tôn
trọng các hình thức hợp tác cũng như các
chính sách ưu tiên của đối tác Việt Nam.
Những cách tiếp cận này cũng trùng
khớp với chọn lựa của Vùng Wallonie trong
chiến lược phát triển của mình, vùng đất
này đã biết cách dựa vào các lĩnh vực nghiên
cứu để gắn kết chúng với các cơ quan công
quyền cũng như với sáng kiến của khu vực

Ngài Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh và ngài Thủ hiến R. Demotte thăm công ty SPACEBEL

Hội thảo về Y học gia đình tại trường Đại học Y Hà Nội (một dự án của Wallonie-Bruxelles)

Visite de SPACEBEL par le Ministre-Président R. Demotte et le Vice-Ministre MPI Cao Viet Sinh

Conférence sur la médecine familiale à l’Université de Médecine de Hanoi (projet Wallonie-Bruxelles)

tư nhân để bước sang một trang mới một
cách vững vàng hơn từ một quá khứ là Vùng
công nghiệp.
Hiện nay, rất nhiều thành công về
mặt công nghệ đã minh chứng cho chọn
lựa đúng đắn này, trong đó phải kể đến
Spacebel hay kỹ thuật đa phương thức
trong các lĩnh vực vận tải hậu cần logistic,
chỉ xin phép kể ra đây vài ví dụ trên.
Chủ trương của chúng tôi về mặt hợp tác
không gói gọn trong lô-gích mua bán mà đó
thực sự là chủ trương hỗ trợ phát triển trong
đó chúng tôi mang đến tri thức ưu việt của

các Trường Đại học và nếu cần thiết, kinh
nghiệm quý báu của các doanh nghiệp.
Tất cả những giá trị trên sẽ mất cân đối
nếu thiếu đi sự chú tâm tới mảng công dân,
và lĩnh vực này cũng sẽ được thực hiện với
phương thức cùng sát cánh, hỗ trợ phát triển
như vậy, với hy vọng những đầu tư của chúng
tôi sẽ đem lại kết quả tốt đẹp.
Và để minh chứng, nỗ lực của chúng
tôi trong chương trình y học gia đình chắc
chắn sẽ có ý nghĩa nhất định trong chính
sách chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đang
không ngừng được phát triển và đầu tư của

chúng tôi trong lĩnh vực văn hóa sẽ tiếp tục
được phát triển về mặt hợp tác, đào tạo, chứ
không chỉ gói gọn trong mối quan tâm duy
nhất là giới thiệu và vinh danh các nghệ sĩ
của chúng tôi.
Và trong lĩnh vực này, chúng tôi cũng sẽ
phải hết sức chú tâm để góp phần nhỏ bé
vào việc thiết lập những ngành công nghiệp
văn hóa bảo đảm có sự phát triển độc lập.
Christian Bourgoignie
Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles
tại Việt Nam

Các đối tác Việt Nam và Wallonie-Bruxelles nhân lễ ký kết Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam/Wallonie-Bruxelles
Les partenaires vietnamiens et de Wallonie-Bruxelles lors de la signature de la Commission Mixte Wallonie-Bruxelles/Vietnam
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Une Belgique si particuliere…

L

a Belgique n’est pas un accident
mais un produit de l’Histoire .

Elle fut créée comme une zone
tampon entre les puissances de
l’Europe de l’époque à savoir la Prusse, la
France et l’Angleterre, après la défaite de
Napoléon en 1815.
Jusqu’en 1830, elle fut hébergée dans le
giron des Pays-Bas avant que la bourgeoisie
francophone ne décrète l’indépendance de
la Belgique lors des journées de septembre
1830 (le 27 septembre, aujourd’hui devenu la
fête des francophones belges).
Si aujourd’hui, les peuples ont une
capacité à s’auto-déterminer, les cartes
géographiques étaient de ce temps plus
volontiers dessinées en fonction d’intérêts
strictement militaires.
S’il était à l’époque facile de rassembler
des citoyens aussi différents que wallons et
flamands (et plus tard germanophones) pour
s’opposer à l’emprise batave, c’était à l’évidence
un autre défi que de les faire vivre au sein d’un
même espace de manière durable.

Et moderne…
Plus de 180 années plus tard, ce pays
que l’on dit tourmenté, encore jeune, existe
toujours et s’est structuré de manière tel qu’il
a permis à toutes ses composantes d’exister
dans un espace démocratique imprégné du
souci de préserver sa diversité interne.

A l’inverse d’autres Etat européens, nous
avons privilégié le fédéralisme à l’éclatement,
considérant que cette forme de démocratie
était aussi une source de solidarité entre ses
entités fédérés.
Ceci a conduit à confier aux entités
fédérées (la Flandre, Wallonie-Bruxelles,
la Wallonie...) des pouvoirs désormais
prépondérants tant par leur nombre, leur
importance et le budget qu’ils représentent...
La Belgique met actuellement en œuvre
sa 6ème réforme de l’Etat qui, complétera
largement les compétences déjà existantes
des entités fédérées, telles que l’économie,
l’aménagement du territoire, les transports,
l’environnement, de larges pans de la santé, la
culture, l’éducation, l’audiovisuel, les finances
régionales, la recherche, l’infrastructure,
le commerce extérieur, la coopération
internationale en lien avec ces matières…
L’exercice de ces compétences est assuré
par des Gouvernements, des Parlements et
des Administrations.
Nonobstant que cette organisation
permet de tenir compte des intérêts et des
sensibilités de chacune des Communautés de
ce pays, c’est aussi une forme de démocratie
que de rapprocher le pouvoir de ses citoyens.
Cette autonomie ne saurait trouver
son sens sans un prolongement de ces
compétences sur le plan international.
La Belgique est, depuis 1985, représentée

par des Délégués flamands ou francophones
à côté des Ambassadeurs qui, eux,
continuent à gérer les matières relevant de
la compétence du Gouvernement fédéral.
Ainsi, par exemple, la Fédération WallonieBruxelles et la Wallonie disposent depuis
1996 d’une Délégation au Vietnam: c’est un
choix constant de nos gouvernements et
nous nous en réjouissons.
Ce fédéralisme permet donc également à
chacune des entités de la nation de mettre
en œuvre ses propres choix politiques sur la
scène internationale.
Récemment, la Belgique s’illustra par
l’absence du Gouvernement fédéral durant
plus de 500 jours.
Cela n’a pas empêché la Belgique de
présider durant cette période, à la satisfaction
de tous, le Conseil de l’Union européenne
durant 6 mois. Ceci est principalement dû
au fait que la plupart des compétences
européennes sont désormais gérées par
les Régions et les Communautés qui, elles,
disposaient de Gouvernements opérationnels.
Mieux que d’autres, la Belgique est sans
doute ainsi outillée pour affronter les défis
du XXI° siècle, conjuguant la nécessité de
tenir compte de ses particularismes dans
un espace mondialisé composé de grands
ensembles.
Elle est de ce point de vue un Etat
résolument moderne.

HISTOIRE DE BELGIQUE POUR LES SNULS - Par SYLVIE LAUSBERG
L’histoire de Belgique est bien compliquée. Autant la raconter simplement.
Dans son Histoire de Belgique pour les snuls, Sylvie Lausberg n’élude aucun tabou et remet quelques pendules à l’heure.
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De la préhistoire à la Guerre des Gaules, de Charlemagne aux Espagnols, aux Français et aux Hollandais qui «dirigèrent»
l’actuelle Belgique jusqu’à son indépendance, des Guerres Mondiales aux multiples réformes de l’Etat, sans oublier le
Congo, voici un ouvrage destiné aux adolescents... et donc à leurs parents. Quant au terme Snul, il désigne en Belgique
un simple d’esprit. Deux ex-Snuls (Frédéric Jannin et Stefan Liberski) se sont amusés à commenter dans la marge les
peintures
de Luc De Decker, qui servirent justement à illustrer une Histoire de Belgique des années 1950.
Décembre
2012

9,00 € ISBN
9782356870834
La Délégation peut
servir intermédiaire pour
l’achat du livre.

Một nước Bỉ hết sức đặc biệt…

N

ước Bỉ không phải là một biến cố
mà là một sản phẩm của Lịch sử.

Đất nước này đã được tạo
ra như một Vùng đệm giữa các
cường quốc của Châu Âu là Phổ, Pháp và Anh
vào thời kỳ đó, sau thất bại của Napoléon
vào năm 1815.
Đến tận năm 1830, Bỉ vẫn thuộc Vương
quốc Hà Lan, trước khi giới tư sản nói tiếng
Pháp tuyên bố độc lập vào những ngày
tháng 9 năm 1830 (ngày 27 tháng 9, hiện đã
trở thành ngày hội của Cộng đồng người Bỉ
nói tiếng Pháp).
Nếu như hiện nay, các dân tộc có khả
năng tự quyết định, thì vào thời kỳ đó, các
tấm bản đồ địa lý thường được vẽ dựa trên
các lợi ích thuần túy quân sự.
Nếu như vào thời kỳ đó, có thể dễ dàng
tập hợp các cộng đồng dân cư rất khác nhau
như Cộng đồng dân cư nói tiếng Pháp, Cộng
đồng dân cư nói tiếng Hà Lan và sau này có
thêm Cộng đồng dân cư nói tiếng Đức để
chống lại ảnh hưởng ngoại lai, tất nhiên đó
cũng là một thách thức lớn để làm sao các
Cộng đồng dân cư đó cùng chung sống lâu
dài trong một không gian địa lý.

Và hiện đại…
Hơn 180 năm sau, đất nước mà ta vẫn nói
đầy biến động đó, vẫn còn non trẻ đó, vẫn
luôn tồn tại và được xây dựng phát triển theo
cách giúp cho tất cả các thành phần cấu tạo
nên nó cùng tồn tại trong một không gian
dân chủ thấm đẫm mối âu lo làm sao gìn giữ
bảo tồn sự đa dạng của mình.
Ngược lại với các Nhà nước Châu Âu
khác, chúng tôi ưu tiên chế độ liên bang chứ
không phải sự tan vỡ, vì chúng tôi cho rằng
hình thức dân chủ này cũng là một phương
thức để đoàn kết các thực thể liên bang.
Sách lược đó đã dẫn tới việc giao cho
các thực thể Liên bang (Vùng Fla-măng,
Wallonie-Bruxelles, Vùng Wallonie...) những
quyền hạn lớn hơn về mặt số lượng, tầm
quan trọng cũng như ngân sách.
Vương quốc Bỉ hiện đang tiến hành cuộc
cải cách Nhà nước lần thứ 6, cuộc cải cách
này bổ sung thêm rất nhiều thẩm quyền cho
các thực thể liên bang, ví dụ về mặt kinh tế,
qui hoạch lãnh thổ, giao thông vận tải, môi

Célèbre tableau de Magritte (surréaliste Belge)
“Đây không phải chiếc tẩu” - Tác phẩm nổi tiếng của Magritte (họa sĩ siêu thực người Bỉ)

trường, trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục,
nghe nhìn, tài chính Vùng, nghiên cứu, cơ sở
hạ tầng, ngoại thương, hợp tác quốc tế liên
quan tới các lĩnh vực này…
Việc thực thi các thẩm quyền này do các
Chính phủ, các Nghị viện và các Cơ quan chính
quyền đảm nhiệm. Tuy rằng hình thức tổ chức
này cho phép tính đến lợi ích và thế mạnh của
từng Cộng đồng trong đất nước, nhưng đó
cũng là một hình thức dân chủ khi giúp cho
chính quyền gần với các công dân hơn.
Sự tự chủ đó sẽ không có ý nghĩa nếu
không có một sự mở rộng các thẩm quyền
trên trường quốc tế.
Từ năm 1985, nước Bỉ không chỉ được đại
diện bởi các vị Đại sứ - quản lý các lĩnh vực
thuộc thẩm quyền của Chính phủ Liên bang
- mà còn được đại diện bởi các vị Trưởng đại
diện của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp
hay Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan.
Ví dụ, Wallonie-Bruxelles và Vùng
Wallonie đã mở một Phái đoàn đại diện tại
Việt Nam từ năm 1996: đó là một sự chọn lựa
đích đáng của các Chính phủ của chúng tôi
và chúng tôi hết sức vui mừng về điều đó.
Chế độ liên bang này cũng giúp cho từng
thực thể của Vương quốc thực hiện những

chọn lựa chính trị riêng của mình trên trường
quốc tế.
Mới đây, nước Bỉ đã được nhắc tới rất
nhiều khi không có Chính phủ liên bang
trong hơn 500 ngày.
Nhưng điều đó đã không cản trở đất nước
này đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội
đồng Liên minh Châu Âu trong thời gian đó,
trong 6 tháng, với sự hài lòng của tất cả mọi
người. Điều đó chủ yếu nhờ vào việc phần
lớn các thẩm quyền liên quan tới Châu Âu
hiện do các Vùng và các Cộng đồng quản lý,
các Vùng và các Cộng đồng này đều có các
Chính phủ hoạt động hiệu quả.
Như vậy, Vương quốc Bỉ chắc chắn
được trang bị tốt hơn các nước khác để có
thể đương đầu với các thách thức của thế
kỷ 21, bằng chính sách linh hoạt khi tính
đến những đặc thù của mình trong một
không gian được toàn cầu hóa gồm những
tổng thể rộng lớn.
Về điểm này, Bỉ là một Nhà nước hết
sức hiện đại.
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En 2013, Wallonie-Bruxelles
International fêtera ses trente
années d’existence. Ce ministère
des affaires étrangères des
francophones belges est
le résultat de la fusion et /
ou de l’action convergente
d’institutions en charge des
différents modes de gestion des
affaires internationales telles
que les relations internationales
stricto sensu, la politique
économique et commerciale
et la coopération. C’est dans le
domaine de la coopération que
nous avons voulu produire ce
témoignage de l’action de WBI
sur son terrain de prédilection, à
savoir la langue française.
Le témoignage de l’une de nos
principales interlocutrices, Mme
la Vice-Rectrice de l’Université
de Hanoi, nous paraît à cet égard
éclairant.

La coopération:

une façon et une raison de vivre

L

’Ambassade de Belgique, la
Délégation Wallonie-Bruxelles, la
CFB, le CGRI, l’APEFE, la COCOF, les
CMP et ses propositions de projets,
le MEF, le MPI… Voilà les mots qui troublaient
une jeune directrice d’un petit département
de français à Hanoï qui débutait dans la
coopération et qui recevait une lourde
responsabilité: rédiger des projets de
coopération entre son département avec
quatre partenaires universitaires belges
pour la commission mixte Vietnam/WallonieBruxelles 2010-2012.
Voilà 4 ans passées et je me vois encore
en train de rédiger ces projets pendant les
vacances de 2009, au bord de la mer mais
sous le stress!

De l’idée qui germe aux
projets qui se réalisent
Depuis, tant de choses ont changé pour
continuer la belle tradition d’innovation des
projets de coopération avec la Communauté
française de Belgique, aujourd’hui la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces projets
se sont élargis sur les plans académique
aussi bien que géographique. Voici quelques
chiffres parlant: la création du Centre
universitaire Wallonie-Bruxelles (premier
projet) en 1995, le deuxième projet avec
l’Université de Mons-Hainaut de 1998 à
2003, le 3è avec l’Université Catholique
de Louvain à partir de 2004, le 4è avec
l’Institut Supérieur de Traducteurs et
d’Interprètes et l’Institut Libre MarieHaps à partir de 2004, le 5è avec
l’Université Libre de Bruxelles à partir
de 2010. D’un seul domaine qui est
l’enseignement de la langue française,
nos projets s’étendent dans d’autres
domaines:
traduction-interprétation,
communication
des
entreprises,
technologie de l’information. Des
formations non diplômantes, un
double master et un double doctorat
ont été créés respectivement en
2009 et 2012 avec l’UCL, un master
régional va être mis en place en
2013 avec l’ISTI et l’ILMH.

D’un seul partenaire vietnamien, nous
fédérons un rassemblement des quatre
plus grands départements de français du
Vietnam à partir de 2010 et de 8 plus grands
départements de français de la région Asie du
Sud-Est dont un du Laos et un du Cambodge
à partir de 2013.
Plus l’emploi du français est restreint
face à l’invasion de l’anglais, plus ces projets
sont élargis. Nous y voyons une vraie
synergie, une solidarité sans faille qui réunit
les enseignants, chercheurs et institutions
francophones (WBI, CREFAP/OIF, AUF).
Les
départements
de
français
vivent une période difficile qui exige de
nouvelles stratégies de développement. La
professionnalisation des cursus de formation
en est une. Heureusement, elle est soutenue
par WBI à travers ces projets d’une efficacité
indéniable.

Un engagement
personnel
Mon inquiétude s’estompe, laissant place à
la passion nourrie de projet en projet, une
passion que je peux partager avec tant de
collègues et amis qui ont la même volonté
de défendre cette langue qui permet de
transférer les savoirs francophones et surtout
une variété de cultures.
Jeune, je croyais que le métier de
coopération était fatiguant, que les relations
étaient artificielles mais j’ai eu tort. Avec ces
projets, les coopérants et collègues belges
deviennent amis avec qui nous partageons,
outre le travail, des soirées amicales, des
excursions de découverte culturelle sympa
mais aussi des moments douloureux quand
Didier Dupont (UMH) et Francine Thyrion
(UCL) nous ont quittés...
Conficius a dit : « Choisissez un travail que
vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un
seul jour de votre vie ». Moi, j’ai choisi un ou
plutôt des projets avec Wallonie-Bruxelles!

Mme Nguyen Thi Cuc Phuong - Vice-Rectrice, Université de Hanoï
Bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng - Đại học Hà Nội
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Hợp tác:
một lối sống
và một lẽ sống
Năm 2013, Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Wallonie-Bruxelles (WBI) sẽ kỷ
niệm 30 năm ngày thành lập. Đây
là Bộ Ngoại giao của Cộng đồng
người Bỉ nói tiếng Pháp và là kết
quả của sự hợp nhất và/hoặc
hoạt động tập trung của nhiều cơ
quan phụ trách những lĩnh vực
khác nhau như quan hệ quốc tế
theo nghĩa hẹp, chính sách kinh
tế, thương mại và hợp tác. Một
trong những lĩnh vực ưu tiên
của WBI mà chúng tôi muốn giới
thiệu đó là tiếng Pháp. Trường Đại
học Hà Nội là một đối tác quan
trọng cùng WBI mở đường trong
lĩnh vực này. Bà Nguyễn Thị Cúc
Phương, Phó Hiệu trưởng, sẽ chia
sẻ ý kiến giúp chúng ta hiểu rõ
hơn vấn đề này.

Đ

ại sứ quán Vương quốc Bỉ, Phái
đoàn Wallonie-Bruxelles, Cộng
đồng người Bỉ nói tiếng Pháp,
Tổng vụ Quan hệ quốc tế, Hiệp
hội Thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở Nước
ngoài, Ủy ban Cộng đồng Pháp ngữ, Vùng
Thủ đô Bruxelles các Ủy ban Hỗn hợp
Thường trực và những đề xuất dự án, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư… Có rất nhiều tên gọi khiến tôi bối rối vì
lúc đó tôi còn trẻ, bắt đầu nhận chức Quyền
Trưởng Khoa của một khoa nhỏ, Khoa tiếng
Pháp, Trường Đại học Hà Nội, nhưng đã được
giao một nhiệm vụ nặng nề: viết các dự án
hợp tác giữa Khoa tiếng Pháp với 4 đối tác
đại học của Bỉ, trong khuôn khổ hoạt động
của Ủy ban Hỗn hợp Thường trực Việt Nam/
Wallonie-Bruxelles giai đoạn 2010-2012.
4 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn không
thể quên hình ảnh mình ngồi trên bờ biển
trong kỳ nghỉ hè năm 2009 nhưng trong lòng
đầy lo âu vì các dự án đang viết dở!

Từ ý tưởng nảy mầm tới
các dự án được thực hiện
Từ ngày đó đến nay, đã có nhiều thay đổi để
tiếp tục truyền thống đổi mới trong các dự
án hợp tác với Cộng đồng người Bỉ nói tiếng
Pháp, hiện là Liên minh Wallonie-Bruxelles.
Các dự án đã được mở rộng cả về học thuật
và vị trí địa lý. Sau đây là một vài con số « biết
nói »: Trung tâm Đại học Wallonie-Bruxelles
(dự án đầu tiên) được thành lập năm 1995, dự
án thứ hai với Trường Đại học Mons Hainaut
được triển khai từ năm 1998 đến năm 2003,
dự án thứ ba với Trường Đại học Công giáo
Louvain bắt đầu được thực hiện từ năm 2004,
dự án thứ tư với Viện đào tạo Biên-Phiên dịch
cao cấp và Học Viện Tự do Marie-Haps cũng
bắt đầu từ năm 2004, dự án thứ năm với
Trường Đại học Tự do Bruxelles triển khai từ
năm 2010. Từ một lĩnh vực duy nhất là giảng
dạy tiếng Pháp, các dự án của chúng tôi đã
mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác: biên-phiên
dịch, truyền thông doanh nghiệp, công nghệ
thông tin. Từ các chương trình đào tạo ngắn
hạn không bằng cấp, chương trình đào tạo
thạc sĩ liên kết đã được triển khai vào năm
2009 và chương trình đào tạo tiến sĩ liên
kết được triển khai vào năm 2012 cùng với
trường Đại học Công giáo Louvain; chương
trình đào tạo Thạc sĩ dịch cho khu vực sẽ
được triển khai vào năm 2013 cùng với Viện
Đào tạo Biên-Phiên dịch cao cấp và Học Viện
Tự do Marie-Haps.

Xuất phát điểm là một đối tác Việt Nam
duy nhất, năm 2010, chúng tôi đã tập hợp
được 4 khoa tiếng Pháp vững mạnh nhất của
Việt Nam và từ năm 2013, sẽ là 8 khoa tiếng
Pháp lớn mạnh nhất của Đông Nam Á trong
đó có Lào và Cam-Pu-Chia.
Việc sử dụng tiếng Pháp càng bị thu hẹp
do tiếng Anh lấn át thì các dự án này càng
được mở rộng. Chúng tôi nhận thấy ở đây
sự đồng tâm hiệp lực, sức mạnh đoàn kết đã
qui tụ giảng viên, các nhà nghiên cứu và các
Cơ quan Pháp ngữ (Cơ quan Hợp tác Quốc
tế Wallonie-Bruxelles, Trung tâm Giảng dạy
tiếng Pháp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương/
Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Tổ chức Đại học
Pháp ngữ).
Các khoa tiếng Pháp hiện đang trải qua
một thời kỳ khó khăn đòi hỏi những chiến
lược phát triển mới, trong đó phải kể đến việc
đổi mới chương trình đào tạo theo hướng
dạy nghề. Thật may mắn, chiến lược này luôn
luôn nhận được sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Wallonie-Bruxelles thông qua các dự
án rất hiệu quả này.

Một sự cam kết cá nhân
Nỗi lo lắng của tôi ngày nào đã giảm đi,
nhường chỗ cho niềm đam mê được nuôi
dưỡng từ dự án này sang dự án khác, một đam
mê mà tôi có thể chia sẻ với biết bao đồng
nghiệp và bè bạn, những người có cùng tâm
nguyện gìn giữ bảo vệ tiếng Pháp, ngôn ngữ
giúp chúng ta chuyển giao những tri thức của
Cộng đồng Pháp ngữ và đặc biệt là giúp cho
sự đa dạng văn hóa được trường tồn.
Khi còn trẻ, tôi vẫn thường nghĩ làm
công tác đối ngoại thật mệt mỏi, những
mối quan hệ thường hời hợt, nhưng tôi đã
nhầm. Với các dự án này, các chuyên gia và
đồng nghiệp người Bỉ đã trở thành những
người bạn mà chúng tôi cùng chia sẻ, không
chỉ chuyện công việc, mà cả những buổi tối
thắm tình bằng hữu, những chuyến dã ngoại
khám phá văn hóa hấp dẫn và cả những
thời khắc đau buồn khi phải nói lời vĩnh
biệt Didier Dupont (Trường Đại học MonsHainaut) và Francine Thyrion (Trường Đại
học Công giáo Louvain)...
Đức Khổng Tử đã nói: «Hãy chọn một công
việc mà bạn yêu thích thì coi như bạn sẽ không
phải làm việc dù chỉ một ngày trong đời». Tôi đã
chọn một hoặc đúng hơn là nhiều dự án với
Wallonie-Bruxelles!
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La Délégation Wallonie-Bruxelles avec ses partenaires européens
Nous nous rappelons ici quelques rendez-vous qui se sont passés dans le domaine de la culture.
Ils ont ceci en commun qu’ils illustrent le souci constant de la Délégation Wallonie-Bruxelles de s’associer avec ses partenaires européens et l’Union européenne.
Il va de soi que nous poursuivrons ces collaborations pour autant que nous puissions y trouver la nécessaire visibilité de nos artistes.
Nous renforcerons aussi dorénavant notre coopération culturelle avec nos amis vietnamiens mais ceci est une autre page de l’histoire de nos relations que nous allons
écrire alors que 2013 verra le 20ème anniversaire du premier accord culturel entre la République Socialiste du Vietnam et la Communauté française de Belgique.

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles với các đối tác Châu Âu
Chúng tôi xin điểm lại một số sự kiện nổi bật đã diễn ra trong lĩnh vực Văn hóa.
Các sự kiện đó đều có điểm chung là minh họa cho nỗi âu lo thường trực của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles là làm sao để liên kết hợp tác với các đối tác của
Châu Âu và Liên minh Châu Âu. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục những mối quan hệ hợp tác đó trong chừng mực mà chúng tôi có thể thấy trong đó sự hiện
diện của các nghệ sĩ Bỉ là cần thiết.
Ngay từ thời điểm này, chúng tôi cũng sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác văn hóa với những người bạn Việt Nam nhưng đó sẽ là một trang khác trong lịch sử
quan hệ đôi bên mà chúng tôi sẽ viết vì năm 2013 sẽ là dịp kỷ niệm 20 năm hiệp định Hợp tác Văn hóa đầu tiên giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

Tam tấu | Trio Manuel Hermia

Diễn viên múa Gabriella Iacono
Journée des Langues européennes 2012 | Ngày ngôn ngữ châu Âu 2012

La journée des langues européennes
à Hanoi (deuxième édition)

Le 2ème Festival de Danse contemporaine à Hanoi

La Délégation Wallonie-Bruxelles, l’Institut
Goethe, le British Council, l’Institut Cervantès,
les Ambassades d’Italie et de Hongrie ont
organisé, pour la deuxième fois, le 17 octobre
la «Journée des Langues européennes» à
Hanoi, dans le but de promouvoir la diversité
linguistique européenne. Outre la « Conférence
sur l’apprentissage des langues étrangères
- Chances et défis au Vietnam», la journée a
permis au public vietnamien de suivre avec
enthousiasme les premières leçons dans six
langues étrangères: français, anglais, italien,
espagnol, allemand et hongrois.

Après le vif succès rencontré lors de la première
édition en 2011, l’Institut Goethe et la Délégation
Wallonie-Bruxelles au Vietnam ont poursuivi
leur collaboration avec le théâtre «Vietnam
Opéra & Ballet» (VNOB) en vue de présenter le
2ème Festival de Danse contemporaine qui a
eu lieu les 28 et 29 septembre au Théâtre de la
Jeunesse de Hanoi. Le spectacle de WallonieBruxelles «LAMENTO» de Michèle Anne De Mey,
interprété par Gabriella Iacono a été hautement
apprécié par de très nombreux spectateurs
présents les deux soirsées.

Ngày Ngôn ngữ châu Âu tại Hà Nội
lần thứ hai

Liên hoan Múa đương đại «Châu Âu
gặp Việt Nam» lần thứ hai tại
Hà Nội

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles cùng phối hợp
với Viện Goethe, Hội đồng Anh, Trung tâm
Cervantès, các Đại sứ quán Italia và Hung-ga-ri
tiếp tục tổ chức «Ngày Ngôn ngữ châu Âu tại
Hà Nội» lần thứ hai vào ngày 17 tháng 10 vừa
qua, với mục đích quảng bá sự đa dạng ngôn
ngữ của Châu Âu. Ngoài buổi «Hội thảo về dạy
và học ngoại ngữ - Cơ hội và thách thức tại Việt
Nam», Ngày ngôn ngữ châu Âu này 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 Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng
Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Hung-ga-ri.

Sau thành công rực rỡ của Liên hoan Múa
đương đại lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm
2011, Viện Goethe và Phái đoàn WallonieBruxelles (Bỉ) cùng phối hợp với Nhà hát Nhạc
Vũ kịch Việt Nam tiếp tục tổ chức Festival Múa
đương đại lần thứ hai tại Việt Nam mang tên
«Múa đương đại: Châu Âu gặp Việt Nam 2012»,
diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội, vào các
đêm 28 và 29 tháng 9 năm 2012. Vở múa của
Wallonie-Bruxelles «LAMENTO» do biên đạo
múa Michèle Anne De Mey dàn dựng và diễn
viên múa Gabriella Iacono thể hiện đã được
đông đảo khán giả có mặt tại hai đêm diễn yêu
mến và đánh giá rất cao.
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Le Festival de Musique européenne
au Vietnam
Initialement créé par la Délégation WallonieBruxelles en 2001, ce Festival de Musique a
réuni encore une fois plusieurs pays européens.
Le trio Manuel Hermia (Manuel Hermia - alto,
soprano et ténor sax, bansuri, flûte; Manolo
Cabras - contrebasse; Joâo Lobo - batterie et
percussions) y représentait Wallonie-Bruxelles
et a offert un concert à Hanoi le 23 novembre
et un autre à Hochiminh-ville le 25 novembre.
A chaque fois, le concert se déroula devant
une salle comble et un public enchanté par
leur univers jazzistique à la fois ancré dans la
tradition et ouvert à toutes les influences, pour
une musique à la fois moderne et éprise de
risque, mais toujours accessible.

Liên hoan Âm nhạc châu Âu tại Việt Nam
Do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles khởi xướng
từ năm 2001, Liên hoan Âm nhạc châu Âu
năm nay một lần nữa đã thu hút nhiều nước
châu Âu tham dự. Tam tấu Manuel Hermia
(Manuel Hermia - alto, soprano và ténor sax,
sáo bansuri, sáo; Manolo Cabras - công-tơ
bát; Joâo Lobo - trống và bộ gõ) đại diện cho
Wallonie-Bruxelles tham dự Liên hoan này.
Tam tấu đã biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 23
tháng 11 và tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 25
tháng 11 năm 2012.
Tại mỗi buổi hòa nhạc, khán phòng đều chật
kín và khán giả đều hân hoan đón nhận một
thế giới nhạc jazz vừa thấm đẫm tính truyền
thống vừa rộng mở đón nhận tất cả các ảnh
hưởng, một thứ âm nhạc vừa hiện đại vừa khao
khát phiêu du, nhưng luôn luôn gần gũi.

Décembre 2012
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La

compétitivité wallonne passe par les pôles

Plombée par des années de désindustrialisation, la Wallonie a su
heureusement prendre les bonnes décisions pour redynamiser son
économie et son tissu industriel. Les choses ne furent pas simples et
des mois de réflexion et d’analyse furent nécessaires pour finalement
arriver à la création et à la mise en place d’une stratégie visant à
assurer notre renouveau économique dans les secteurs générateurs de
croissance et de revenus, tout en bénéficiant mais aussi en stimulant
les atouts qui sont les nôtres.

L

a mondialisation nous met depuis
quelques années en compétition
avec de nouveaux concurrents
jusque là inconnus. Les pays BRIC
(Brésil, Russie, Inde et Chine) sont devenus,
grâce à leur croissance exponentielle,
de gros clients mais paradoxalement,
sont aussi passés à l’envers du décor en
devenant nos concurrents les plus féroces
et les plus agressifs.
Face à un tel défi, la Wallonie a
judicieusement désigner la recherche et
l’innovation comme nouveau levier de
compétitivité et donc de croissance.
Pour
renforcer
la
compétitivité
wallonne dans des secteurs pour lesquels
elle dispose déjà d’un potentiel, la Région
a décidé d’implémenter une politique de
pôles de compétitivité.
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Mais in fine, qu’est ce qu’un pôle de
compétitivité ? Il n’y a pas de définition
scientifique universelle pour ce concept
mais les éléments retenus par la Région
Wallonne peuvent se résumer comme
suit : un espace géographique limité (la
Wallonie) + la combinaison d’entreprises,
d’organismes de formation et d’unités
de recherche publiques et privées + une
démarche entrepreneuriale. Le but ultime
du pôle étant de dégager des synergies
autour de projets communs au caractère
innovant.
On le voit, la recherche, l’innovation,
la créativité, la mise en réseau des acteurs
sont les engrenages essentiels d’un pôle de
compétitivité.
Il existe actuellement 6 pôles de
compétitivité en Wallonie:

• Skywin (aéronautique et spatial)
• Biowin (santé)
• Wagralim (agro-industrie)
• Logistics in Wallonia (Transport et
Logistique)
• Mecatech (génie mécanique)
• Greenwin (industrie de
l’environnement)
Le succès des pôles mais aussi le succès du
renouveau économique wallon passe par le
rayonnement de ces pôles au niveau européen
et mondial. Les pôles doivent devenir des
moteurs d’innovation et aussi assurer à ses
membres des ambitions internationales.
Pour la Région, la mise en place des pôles de
compétitivité est aussi un outil d’attraction
des investissements étrangers.
Pour conclure, on peut dire que la
politique des Pôles de Compétitivité
s’inscrit dans la volonté de réaffirmer la
Wallonie comme une terre industrielle
compétitive à l’échelle mondiale, elle se
veut une politique prospective concentrant
des moyens importants dans des domaines
économiques porteurs de croissance et
d’emplois.

cạnh tranh

Tính
của Vùng Wallonie
thông qua các cụm kinh tế
Sau những năm đắm chìm trong cảnh vô công nghiệp hóa, Vùng
Wallonie đã may mắn đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm tái
thúc đẩy nền kinh tế và mảng công nghiệp của Vùng. Mọi việc không
đơn giản và cần nhiều tháng suy ngẫm và phân tích để cuối cùng
đưa đến việc thành lập và triển khai một chính sách nhằm đảm bảo
việc đổi mới nền kinh tế trong các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng
và các nguồn thu, vừa để được thụ hưởng mà cũng vừa kích thích
các thế mạnh của mình.

T

ừ vài năm nay, sự toàn cầu hóa đặt
chúng ta trước sự cạnh tranh với
những đối thủ mới mà ta hoàn toàn
không biết đến. Các nước thuộc
nhóm BRIC (Bra-xin, Nga, Ấn Độ và Trung
Quốc) nhờ vào sự tăng trưởng nhanh và
liên tục, đã trở thành khách hàng lớn nhưng
đồng thời, các nước này cũng trở thành đối
thủ ghê gớm và nặng kí nhất của chúng ta.
Đứng trước một thách thức như thế,
Vùng Wallonie đã sáng suốt chỉ định việc
nghiên cứu và đổi mới như là một đòn bảy
mới cho sự cạnh tranh và tăng trưởng.
Để tăng cường sức cạnh tranh của Vùng
Wallonie trong các lĩnh vực đã có sẵn tiềm
năng, Vùng Wallonie đã quyết định triển khai
một chính sách về các cụm kinh tế có tính
cạnh tranh.

Nhưng tóm lại, thế nào là một cụm kinh
tế có tính cách cạnh tranh? Không có một
định nghĩa khoa học toàn cầu cho khái
niệm này nhưng các yếu tố Vùng Wallonie
đưa ra có thể tóm tắt như sau: một không
gian địa lý giới hạn (Vùng Wallonie) + sự
kết hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan
đào tạo và các đơn vị nghiên cứu công và
tư nhân + một phương pháp kinh doanh.
Mục đích cuối cùng của cụm kinh tế là đồng
tâm hiệp lực xung quanh các dự án chung
có tính đổi mới.
Chúng ta đã thấy, nghiên cứu, sáng tạo,
đưa vào hệ thống các thành phần là những
mắt xích chính của một cụm kinh tế có tính
cạnh tranh.
Hiện nay có 06 cụm kinh tế có tính cạnh
tranh tại Vùng Wallonie:

• Cụm Hàng không Vũ trụ: Skywin
• Cụm Y tế: Biowin
• Cụm Nông nghiệp – Công nghiệp:
Wagralim
• Cụm Vận tải - Logistics: Logistics in
Wallonia
• Cụm Cơ khí: Mecatech
• Cụm Công nghiệp về Môi trường:
Greenwin
Sự thành công của các cụm kinh tế cũng
là sự thành công của chính sách đổi mới
kinh tế của Vùng Wallonie được thể hiện
qua sự tỏa sáng của các cụm này ở châu Âu
và thế giới. Các cụm kinh tế phải trở thành
những động lực đổi mới và phải luôn đảm
bảo các tham vọng trên trường quốc tế
cho các thành viên của mình. Đối với Vùng
Wallonie, việc thành lập các cụm kinh tế có
tính cạnh tranh cũng là một công cụ thu hút
đầu tư nước ngoài.
Để kết luận, chúng ta có thể nói chính
sách của các cụm kinh tế có tính cạnh tranh
được đề ra tâm nguyện tái khẳng định Vùng
Wallonie như một mảnh đất công nghiệp có
tính cạnh tranh trên trường quốc tế, Vùng
Wallonie tự đề ra một chính sách tập trung
các phương tiện quan trọng trong các lĩnh
vực kinh tế góp phần quan trọng cho sự tăng
trưởng và tạo ra việc làm.

Tháng 12/2012
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Depuis quand travaillez-vous pour
l’APEFE et quel y est votre travail?

Le programme

REG100 de

l’APEFE
L’APEFE est présente
depuis 1996 au Vietnam.
Depuis 2002, elle
rayonne au Cambodge
et au Laos grâce à des
projets dans le cadre
du renforcement de la
Formation technique et
professionnelle

D

ans les précédentes éditions de
cette Lettre, étaient rapportées
toutes les actions ayant eu
cours dans le cadre de ce projet
(REG100)! Il nous a semblé important de
pouvoir plutôt laisser parler les acteurs,
de mieux connaître ces personnes, ceux
et celles qui tous les jours, sur le terrain,
nous
représentent,
Cambodgiennes,
Laotiennes ou Vietnamiennes qui travaillent
pour l’APEFE et donc pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ce sont ces personnes
qui assurent quotidiennement la réussite de
nos programmes.
Je vous propose donc de commencer par
Melle ING Ramy, assistante technique APEFE
à Phnom Penh.
Ramy est enseignante de français,
elle dispense encore quelques cours au
Département d’études francophones de
l’Université Royale de Phnom Penh:
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J’ai commencé à travailler en juillet
2011 jusqu’à maintenant, mon travail
a deux composantes, une composante
organisationnelle et une composante
pédagogique. Tout d’abord, je suis le
lien entre le Ministère du Travail et de la
Formation professionnelle du Cambodge
et l’APEFE à Hanoi ; donc avec le ministère,
j’organise la mise en place des activités
qui ont été définies par les partenaires du
programme, j’accueille les intervenants
externes, je réserve les hôtels, les taxis et je
m’assure que tout est en place pour que les
formations ou séminaires se déroulent au
mieux et suivant les normes de l’APEFE.
Ensuite, il y a également une composante
pédagogique, je dois également soutenir les
intervenants dans leurs animations, m’assurer
que les publics ont bien compris, réguler et
faciliter le travail. Il faut en effet savoir que
les interventions se font avec traducteurs car
peu de cambodgiens maîtrisent le français
ou toute autre langue étrangère.
Je m’occupe également des participants
aux activités entre le regroupement !

Que pensez-vous des activités de
l’APEFE dans la zone en général et
au Cambodge en particulier?
Le programme REG100 est un
programme très important, très intéressant
car il touche un parent pauvre des systèmes
éducatifs, la formation professionnelle,
surtout au Cambodge parce que bientôt les
10 pays de l’ASEAN vont échanger de la main
d’œuvre, permettre la libre circulation des
travailleurs, la mobilité touchera une main
d’œuvre de qualité formée avec les standards
internationaux et l’APEFE s’occupe justement
de la qualité des systèmes d’enseignement et
donc de la qualité des futurs travailleurs, c’est
donc un programme très important !

Est-ce que vous appréciez ce travail?
Oui, j’aime beaucoup y
travailler
car il offre beaucoup de formations
internes et comme à l’origine, je viens
de l’enseignement, et je trouve que le
programme fournit de la formation pour la
qualité des gens, des travailleurs et j’aime
ce champ d’action et en plus, nous, les
Assistants techniques locaux, nous profitons
de ces formations pour améliorer nos
compétences et nos pratiques futures.

Melle Ing Ramy, Cambodge
Cô Ing Ramy – trợ lý kỹ thuật dự án tại Cam-pu-chia

Lors de votre travail, avez-vous
constaté une spécificité des belges
francophones par rapport aux
français, québécois, tunisiens,
etc...?
Je trouve que les belges francophones
travaillent un peu différemment des français,
surtout dans le rythme du travail!

Oui, en effet, en Belgique certaines
personnes prétendent que les
belges francophones sont fainéants,
c’est ce que vous voulez dire?
Rires… c’est pas vrai! C’est le contraire!!!
Les formateurs aiment travailler pour
faire travailler les gens et pousser à la
participation! Lors des interventions,
ce sont principalement les participants
qui produisent, les formateurs belges
francophones mettent en œuvre ce travail
réellement participatif mieux que les autres
nationalités avec lesquelles j’ai eu l’occasion
de travailler!
Par exemple, j’ai eu l’occasion de
rencontrer Madame Colette LEUNUS lors de
2 séminaires, j’ai eu l’occasion de pouvoir
discuter, après les séances de formation,
de la vie quotidienne, du rapport de la vie
professionnelle et son implication sur la vie
personnelle, ce qui permet de se connaître
mieux et d’être plus efficace au travail!
Et je n’ai connu cela qu’avec des belges
francophones!
Mais si je peux ajouter un point,
j’aimerai vraiment pouvoir visiter la Belgique
francophone… Bruxelles, Louvain, Liège …
car en effet, je travaille pour une association
issue de ce pays et j’aimerai vraiment pouvoir
le connaître!!!

Mlle Ramy en plein travail lors d’une formation à l’approche sectorielle du
5 au 7 décembre 2012

Mlle Ing Ramy ATL, Mr Luc MOITROUX, administrateur de programme et Mr Mohamed Nrceur Chraiti H’sini, expert international de l’OIF (Tunisie)
Cô Ing Ramy cùng ông Luc Moitroux – Quản trị chương trình APEFE và ông Mohamed Nrceur Chraiti H’sini – chuyên gia quốc tế người Tunisie của OIF

Cô Ing Ramy làm việc trong khóa đào tạo về tiếp cận ngành từ ngày 5 đến
ngày 7/12/2012

Chương trình
REG100 APEFE
APEFE hiện diện tại Việt
Nam từ năm 1996. Từ
năm 2002, APEFE mở
rộng hoạt động sang
Campuchia và Lào thông
qua các dự án củng cố
Đào tạo nghề kỹ thuật

T

rong các số trước của Bản tin
Wallonie-Bruxelles, các hoạt động
trong khuôn khổ chương trình
REG100 đã được mô tả đầy đủ. Lần
này, chúng tôi cho rằng nên để những người
trực tiếp tham gia triển khai hoạt động tại
thực địa, người Lào, người Campuchia, người
Việt Nam, hiện đang làm việc cho APEFE, cho
Wallonie-Bruxelles, bày tỏ cảm nghĩ của họ.
Chính những con người này đảm bảo
thành công cho dự án của chúng tôi.
Tôi đề nghị độc giả bắt đầu với cô ING
RAMY, trợ lý kỹ thuật dự án làm việc tại
Phnom Penh.
Ramy là giảng viên tiếng Pháp; hiện cô vẫn
có vài giờ dạy hàng tuần tại Khoa Nghiên cứu
Pháp ngữ - Đại học Hoàng Gia Phnom Penh:

Chị bắt đầu làm việc với APEFE từ
khi nào và công việc của chị là gì?
Tôi bắt đầu làm việc từ tháng 7/2011 cho
đến nay; công việc của tôi gồm hai mảng:
mảng tổ chức và mảng sư phạm. Tôi là đầu

mối liên lạc giữa Bộ Lao động và Đào tạo
nghề Campuchia với APEFE Hà Nội; cùng với
Bộ, tôi tổ chức các hoạt động đã được xác
định cùng với các đối tác. Tôi đón tiếp các
giảng viên người nước ngoài, chuẩn bị khách
sạn, xe taxi, các điều kiện để đảm bảo khóa
học diễn ra thành công và tuân theo tiêu chí
của APEFE.
Tôi còn phụ trách mảng sư phạm: hỗ trợ
các giảng viên trên lớp, đảm bảo rằng học
viên nắm được nội dung bài giảng, điều hành
và tạo điều kiện thuận lợi cho lớp học. Các
buổi học thường thông qua phiên dịch vì có
ít người Campuchia thành thạo tiếng Pháp
hay ngoại ngữ khác.
Tôi cũng phụ trách điều hành nhóm khi
học viên làm bài tập nhóm!

Chị nghĩ gì về các hoạt động của
APEFE trong khu vực, đặc biệt ở
Campuchia?
Chương trình REG100 là một chương
trình quan trọng và rất thú vị vì chương
trình tác động đến hệ thống giáo dục, đào
tạo nghề, đặc biệt ở Campuchia, vì sắp tới 10
nước ASEAN sẽ thực hiện trao đổi nhân lực,
cho phép người lao động di chuyển tự do;
như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực
chất lượng cao được đào tạo theo tiêu chuẩn
quốc tế. APEFE chú trọng tới chất lượng
giáo dục, như vậy có nghĩa là tác động đến
chất lượng của những người lao động trong
tương lai. Những điểm này chứng minh tầm
quan trọng của REG100!

Chị có thích công việc này không?
Có, tôi yêu thích công việc này vì chúng
tôi tổ chức nhiều khóa đào tạo nội bộ và do
xuất thân từ nghề giáo, tôi cho rằng Chương
trình tổ chức những khóa đào tạo chất lượng

cao cho người lao động, tôi thích lĩnh vực
hoạt động của dự án. Hơn nữa, trên cương vị
Trợ lý kỹ thuật dự án, tôi cũng học hỏi được
nhiều để cải thiện năng lực cá nhân và khả
năng thực hành trong tương lai.

Trong công việc, chị có thấy điểm
khác biệt giữa các giảng viên người
Bỉ nói tiếng Pháp với các giảng
viên người Pháp, người Québec
hay người Tunisie không?
Tôi thấy các giảng viên người Bỉ hơi khác
một chút so với những người khác, đặc biệt
về nhịp độ làm việc !

Vâng, thực tế là ở Bỉ, một vài người
cho rằng những người Bỉ nói tiếng
Pháp vốn lười biếng, ý chị là như vậy?
(Cười) .... không phải thế! Ngược lại!!! Các
giảng viên thích làm việc và khiến người
khác phải làm việc, họ khuyến khích học viên
tham gia học tập! Trong các khóa đào tạo, các
giảng viên Bỉ khuyến khích học viên làm việc
tạo ra sản phẩm tốt hơn các giảng viên nước
ngoài khác mà tôi có cơ hội làm việc cùng!
Ví dụ, tôi đã gặp bà Colette LEUNUS
trong hai lần hội thảo, tôi đã có cơ hội trao
đổi với bà sau giờ học về cuộc sống, mối liên
hệ giữa nghề nghiệp với cuộc sống riêng
tư, điều đó giúp tôi hiểu biết hơn và trở nên
hiệu quả hơn trong công việc! Và chỉ với các
giảng viên người Bỉ nói tiếng Pháp, tôi mới
có mối quan hệ này!
Nếu có thể nói thêm, tôi thực sự hy vọng
có thể đến thăm nước Bỉ, khu vực nói tiếng
Pháp... Bruxelles, Louvain, Liège… vì tôi làm
việc cho một Hiệp hội của đất nước này và
tôi thực sự muốn biết về đất nước đó!

Tháng 12/2012
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20h00 – 9/5/2013
au Conservatoire de Hochiminh-ville
tại Nhạc Viện TP Hồ Chí Minh,
112 Nguyễn Du, Quận 1,
TP Hồ Chí Minh

20h00 – 11/5/2013
à l’Opéra de Hanoi
tại Nhà hát Lớn Hà Nội
1 Tràng Tiền, Hà Nội

Eric Legnini

Concerts de
en mai 2013 au Vietnam

Hòa nhạc của Eric Legnini vào tháng 5 năm 2013 tại Việt Nam
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