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جدول المحتويات

 التقريــر التالــي ليــس وصفــا لوضــع اللغــة الفرنســية
 بقــدر مــا هــو عــرض تقديمــي، لمحــة عامــة مــن الحركــة
 الفرنكوفونيــة فــي العالــم. ويفتتــح الكتــاب بهــذه المالحظــة:
 "نحــن نولــد أقــل فأقــل فرنكوفونييــن، لكننــا نتحــول كذلــك

ــر".ا ــر فأكث أكث

 المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة )أي المنظمــة الدوليــة
 للناطقيــن بالفرنســية(، كمــا يتنــاول التقريــر ، تعكــس
ــارة ــة. بعب ــز الثقافي ــدد المراك ــات، تع  المســتقبل ، االختالف

أخــرى ، تعكــس جانبــا متعــدد األوجــه مــن العالــم.ا

 تمثل المنظمــة الدولية للفرانكوفونية المســتقبل ألنها تســتمد
 نفوذها مــن التركيبة الســكانية للقــارة االفريقية التــي ، على
 غــرار المنظمــة، مدفوعــة بفئــة الشــباب. ولذلــك تعــد اللغة
 الفرنســية لغــة أفريقيــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى ، واللغة
 المعتمــدة فــي مدارســها، ومؤلفاتهــا األدبيــة، وأبحاثهــا،
 وأفكارهــا. كمــا أنهــا أصبحــت اللغة المشــتركة المســتخدمة

فــي شــوارعها وأســواقها ومدنهــا الســريعة النمــو.ا

 ترحــب الــدول الناطقــة باللغة بالفرنســية، مــرارا وتكــرارا،
 باالختالفــات والتنوعــات التــي تظهــر باســتمرار فــي
ــي ــة واحــدة. وبالتال ــي تتشــارك لغ ــددة والت ــات المتع  الثقاف
ــاق ــا ذات "نط ــول عنه ــا أن نق ــرة يمكنن ــكل دائ ــي تش  فه

 غيــر محــدود" ، وتعيــد صياغة صــورة العصور الوســطى
ــة.ا القديم

 تعتبــر المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة متعــددة األوجــه
 ومتعــددة المراكــز، وتندمــج مــع تعدديــة المجتمعــات علــى
ــس ــددي لي ــم التع ــي أن العال ــا ه ــم. عقيدته ــتوى العال  مس
 حقيقــة فحســب ، بــل هــو قيمــة يجــب أن ُتوّجــه. وبالتالــي
 فــإن المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة تعــد ترويجــاً مســتمراً
ــي ــي باق ــة ومميزاتهــا، داخــل حدودهــا وف ــة اللغوي  للتعددي
ــدرة ــل كل شــيء ، الق ــك ، أوال وقب ــم. يشــمل ذل  دول العال
ــى ــدرة عل ــك الق ــى أخــرى ، وكذل ــى التواصــل بلغــة إل  عل

ــاح.ا ــة واالنفت ــاج الالمركزي انته

 ولهــذا الســبب يصــر هــذا التقريــر علــى "خطــر اســتخدام
 لغة واحــدة" بشــكل عــام، داخل المؤسســات وفــي العالقات
 الدوليــة بشــكل خــاص. هي ليســت مســألة فرض لغــة على
ــا، ــن غيره ــمولية" م ــر "ش ــا أكث ــن باعتباره ــع معي  مجتم
ــس ــات، يعك ــات والمصطلح ــدد الثقاف ــم متع ــم عال ــل لفه  ب
ــي ــر ف ــق األم ــي يتعل ــرية، وبالتال ــه البش ــن أوج ــد م  العدي
 نهايــة المطــاف بالتقــاء اللغــات، والتحــاور بهــا الــذي يمكن
ــي ال ــات الت ــي إدارة العالق ــة ف ــاً. دور اللغ  أن يشــكل تحدي
 تمــر بالتأكيــد دون ســوء فهــم ، وهــذا هــو العامل المشــترك
 والشــمولي الــذي مــن الضــروري تحقيقــه. وهــذا ممكــن ،
ــاد ــم اعتم ــي ، إن ت ــو بونت ــس ميرل ــا للفيلســوف موري  وفق

ــك".ا ــي" وليــس "فــرض ذل  نهــج "مــوازي" أو "أفق

 وانطالقــا من هــذا النهــج القائم علــى تعــدد اللغــات وتعددية
ــس ــة تعك ــة للفرانكوفوني ــة الدولي ــإن المنظم ــراف، ف  االط
ذلــك وتســعى ألخــذ زمــام المبــادرة فــي هــذا الصــدد. ا
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مقدمة

األول  اجلزء 

اللغة  انتشار 
لفرنسية  ا

 واستخداماتها
العالم في 

ــى  ــية عل ــة الفرنس ــر "اللغ ــن تقري ــس م ــذا اإلصــدار الخام ه
ــة  ــات الفرانكوفوني ــم الثقاف ــى صمي ــا ال ــم" يأخذن مســتوى العال
المتنوعــة التــي ولــدت وازدهــرت مــع انتشــار اللغــة الفرنســية 
ــزال  ــون ناطــق بهــا ، ال ت لعــدة قــرون. مــع وجــود 321 ملي
الفرنســية اللغــة الخامســة األكثــر اســتخداماً حــول العالــم )بعــد 

ــة واإلســبانية(. ــة والهندي ــة والصيني اإلنجليزي

مــن خــالل سلســلة مــن الدراســات االســتقصائية والتحليــالت 
القائمــة علــى البحــوث األكاديميــة والتوثيــق والتحليــالت 
المقابــالت  اللغــات فضــال عــن  اإلحصائيــة عــن تطــور 
والشــهادات، يقدم الكتاب لمحة عن اللغة الفرنســية واســتخدامها 

ــا. ــي تطــورت فيه ــة الت ــياقات االجتماعي ــف الس ــي مختل ف

انتشــرت اللغــة بســبب حقيقــة أن غالبيــة الناطقيــن بالفرنســية 
واألطفــال الذيــن يتعلمــون اللغــة ألول مــرة يقيمــون فــي القــارة 

األفريقيــة.

ولفهــم ذلــك، نحن بحاجــة الستكشــاف "عالــم الفرنكوفونية" في 
الجــزء األول مــن الكتــاب، والــذي يكشــف عــن عــدد الناطقيــن 
بالفرنســية وتوزعهــم فــي العالــم، ولكنــه قبــل كل شــيء يتنــاول 
واقــع اســتخدام واعتمــاد هــذه اللغــة التــي يســتخدمها المالييــن 
وينقحونهــا وُيثرونهــا كل يــوم فــي يتــم التواصــل بــه مــع ســكان 
المناطــق األخــرى واللغــات األخــرى. ويتيــح لنــا عــرض نتائج 
دراســة اســتقصائية ميدانيــة اســتغرقت عامــا كامــال فــي عشــرة 
بلــدان فــي منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى والمحيــط الهندي 
التطــرق الى مســألة تنوع اســتخدام اللغة الفرنســية بعمــق ودون 

قيود.

ضمــن الرهانــات العديــدة المتعلقــة بالطابــع العالمــي للغــة 
ــكل  ــن بش ــا مهتمي ــتخدامها، كن ــياقات اس ــوع س ــية وتن الفرنس
خــاص بدراســة مســألة تعــدد اللغــات فــي المنظمــات الدوليــة. 
ــة  ــة المراقب ــر "آلي ــي تأثي ــا ف ــى وجــه الخصــوص، نظرن وعل
ــة العامــة  ــا األمين ــي أطلقته ــالغ واتخــاذ االجــراءات" الت واالب
للمنظمة الدولية للناطقين بالفرنســية، الســيدة لويز موشيكيوابو، 
ــا،  ــة أجرتهــا معن فــي عــام 2020 ، والتــي أعلنــت فــي مقابل
أن "تعــدد اللغــات، الــذي يعتبــر شــرط أساســي للتعدديــة، هــو 

ــد مشــترك وقيمــة يجــب الدفــاع عنهــا". رصي

يحتــوي الجــزء الثانــي مــن الكتــاب علــى معلومــات دقيقــة حــول 
حالــة تعلــم اللغــة الفرنســية فــي مــا يقــرب مــن 160 دولــة. مــن 
خــالل قيــاس التطــورات العالميــة ودراســة التقــدم واالخفاقــات ، 
يتــم اســتكمال الدراســات المكرســة لــكل إقليــم مــن خــالل تحليــل 
أكثــر شــموال للُنهــج التــي تؤيــد تعدد اللغــات في النظــم التعليمية. 

كمــا أنهــا فرصــة لتقييــم مختلف األنشــطة التي تدعمهــا المنظمة 
الدوليــة للفرانكوفونيــة لمســاعدة أكثــر مــن 93 مليــون طالــب 

يدرســون اللغــة الفرنســية كواحــدة مــن لغاتهــم التعليمية.

كلغــة أجنبيــة ، تعــد الفرنســية ثانــي أكثر اللغات تعلمــا في العالم 
مــن قبــل أكثــر مــن 50 مليــون شــخص. إن تعزيــز مزايــا تعلــم 
اللغــة الفرنســية لالســتخدام المهني يتيــح إمكانية تعــّدي الصورة 
التقليديــة للغــة باعتبارهــا أكاديميــة أو نخبويــة الــى النظــر اليهــا 
كعامــل مســاعد علــى الحصــول علــى فــرص العمــل والتنقــل 
ــة  ــى اللغ ــب عل ــنالحظ أيضــا أن الطل ــي. س ــي والدراس المهن
الفرنســية مهــم وأن عــدد المتعلميــن فيهــا ينمــو بشــكل كبيــر في 
ــى  ــكا وآســيا( ، حت ــا وأمري ــم )أفريقي ــة مــن العال مناطــق معين
لــو كان التراجــع الملحــوظ فــي أوروبــا يؤثــر وقــد يــؤدي إلــى 

اضمحــالل اســتخدام اللغــة علــى المســتوى العالمــي.

يبــدأ الجــزء الثالــث بتحديــث األرقــام الخاصــة بمــدى انتشــار 
ــا  ــد تبوأه ــا يؤك ــت ، مم ــبكة اإلنترن ــى ش ــية عل ــة الفرنس اللغ
المركــز الرابــع )بعــد اإلنجليزيــة واإلســبانية والعربيــة( ، مــع 
ــة  ــوم "العولم ــى مفه ــلط الضــوء عل ــي يس ــج أصل ــراح نه اقت
الســيبرانية للغــات" التي تبين مــدى تميز اإلنجليزية والفرنســية 

عــن اللغــات األخــرى.

بعــد ذلــك يأتــي اســتعراض غيــر مســبوق لمســألة جديــدة تتمثل 
ــت  ــر اإلنترن ــي عب ــوى الثقاف ــاف" المحت ــة اكتش ــي "إمكاني ف
ــة  ــا المتعلق ــة القضاي ــر - أهمي ــزم األم ــد - إذا ل ــذي يؤك ، وال
بالتحــول الرقمــي واألســئلة المثارة حول تخصيــص "منصات" 
ــن الســمعي البصــري  ــة ، وخاصــة القطاعي للقطاعــات الثقافي
والموســيقي. فــي الوقــت نفســه ، مــن خــالل إعــداد تقريــر عــن 
ــذي  ــية ، ال ــن بالفرنس ــب الناطقي ــي األول للكت ــر العالم المؤتم
عقــد فــي عــام 2021 وعــن الجمعيــة العامــة للكتــب المؤلفــة 
باللغــة الفرنســية حــول العالــم ، فإننــا نذكــر أنفســنا بالمــدى الذي 
يكشــف فيــه الكتــب المؤلفــة باللغــة الفرنســية وحيز القــراءة عن 
ثــراء المحتــوى الثقافــي واالختــالالت التــي ال تــزال بحاجة إلى 

. تصحيح

وولف ألكسندر 
رئيــس مرصد اللغة الفرنســية
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انتشار اللغة الفرنسية واستخداماتها في العالم 

ع الناطقين باللغة الفرنسية على أساس يومي )2022( توّزً

المغرب العربي

الكبرى الصحراء  جنوب   منطقة 
المحيط الهندي

األمريكتان-الكاريبي

آسيا-أوقيانوسيا

أوروبا
47,4 %

14,6 %
31,2 %

0,3 %
6,6 %

21 %

79 %

عالم الفرنكوفونية في عام 2022

كوكب آخر

الدول  في  مقيمين  و/أو  مولودين 
الناطقة باللغة الفرنسية

ــى  ــا عل ــي أفريقي ــية ف ــن بالفرنس ــدد الناطقي ــد ع ــتمر تزاي اس
الناطقيــن  تــوزع  مــدى عــدة ســنوات، وتغيــرت خريطــة 
بالفرنســية بشــكل كبيــر، وكذلــك اســتخدامات هــذه اللغــة فــي 
ــة.  البيئــات المتعــددة اللغــات التــي تتميــز بهــا القــارة األفريقي
ــية  ــة الفرنس ــارات النطــق باللغ ــاب مه ــاليب اكتس تضــاف أس
التــي تمــر عبــر مراحــل تعلــم رســمية )ولكــن ليــس حصــراً(، 
ــة  ــل كثاف ــر أو أق ــون أكث ــي تك ــية الت ــة الفرنس ــة اللغ وممارس
وفقــا للبلــدان المعنيــة، إلــى ممارســة لغــة أخــرى أو عــدة 
لغــات فــي ســياقات أقــل رســمية، علــى ســبيل المثــال خــارج 
البيئــة المدرســية أو المؤسســات الرســمية. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن هــؤالء المتحدثيــن الجــدد، الذيــن لــم تكــن الفرنســية 
لغتهــم األولــى، فــي معظــم الحــاالت، يســتحوذون عليهــا 
علــى أســاس مهــارات لغويــة أخــرى. وهــذا يضاعــف فــرص 
التفاعــل بيــن اللغــة الفرنســية واللغــة المحليــة، وتتخــذ نتيجتــه 
ــات  ــل مصطلح ــدة، ونق ــات جدي ــور كلم ــة: ظه ــكاال مختلف أش
إلــى الفرنســية، وظهــور  أو عبــارات مــن لغــات أخــرى 
لغــات مختلفــة عــن الفرنســية الدارجــة. كمــا يقــول ريتشــارد 
ماركــو ، مديــر المرصــد الديموغرافــي واإلحصائــي للفضــاء 
ــا  ــن، لكنن ــل فرنكوفونيي ــل فأق ــد أق ــن نول ــي1: "نح الفرنكوفون

ــر". ــر فأكث ــك أكث نتحــول كذل

)الناطقين باللغة الفرنسية(
لجغرافي  ا لتوزيع  وا د  لتعدا ا  

للفرنكوفونيين
مــع مــا يقــدر بنحــو 321 مليــون متحــدث بالفرنســية2 فــي جميع 
أنحــاء العالــم بحلــول عــام 2022 ، تظــل اللغــة الفرنســية فــي 
مجموعــة اللغــات الـــ 5 األكثــر نطقــاً علــى المســتوى العالمــي 
)بعــد اإلنجليزيــة والصينيــة والهنديــة واإلســبانية3(. في غضون 
ــون  ــي يتحدث ــخص إضاف ــون ش ــات 21 ملي ــنوات، ب ــع س أرب
اللغــة الفرنســية، بزيــادة قدرهــا ٪7 منــذ عــام 2018. إن النمــو 
ــى  ــدة، حت ــرة جي ــذ عــدة ســنوات مســتمر بوتي ــذي لوحــظ من ال
ــياق ،  ــس الس ــي نف ــع ، ف ــي الواق ــف. ف ــو لوحــظ تباطــؤ طفي ل
نمــا عــدد المتحدثيــن بالفرنســية بنســبة ٪10 تقريبــا بيــن عامــي 

2014 و 2018.

ــياقات  ــار الس ــي االعتب ــا ف ــذ تأمالتن ــا ، تأخ ــاد قراؤن ــا اعت كم
المختلفــة التــي تزدهــر فيهــا اللغــة الفرنســية. ألســباب منهجيــة 
وبراغماتيــة علــى حــد ســواء، والتــي تتجنــب فقــدان االتصــال 

1 المرصد الديموغرافي واإلحصائي للفضاء الفرانكفوني في جامعة الفال في كيبيك.

2 للحصول على تفاصيل الحسابات ، انظر مالحظة الباحثين ريتشارد ماركو ولوران ريتشارد وألكسندر وولف. 
العالم في عام 2022. المصادر والنهج المنهجية. كيبيك ، 2022 ،  الناطقين بالفرنسية في  تقدير عدد السكان 

المرصد الديموغرافي واإلحصائي للفضاء الفرانكفوني في جامعة الفال
)https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/odsef-lfdm-2022.pdf(

3 تأتي تقديرات عدد المتحدثين بلغات أخرى من كتاب Ethnologue ، لغات العالم. الطبعة 23، 
2020 التي استشهدت بها ويكيبيديا.

ــة  ــاة اليومي ــة للحي ــن الفرانكوفوني ــز بي ــا التميي ــع، اخترن بالواق
الناطقــة  الــدول  فــي  المقيميــن  أو   / للمولوديــن و  )بالنســبة 
باللغــة الفرنســية"( و الفرانكوفونيــة التــي تعبــر عــن نفســها فــي 
بيئــات تكــون فيهــا اللغــة الفرنســية لغــة أجنبيــة حصــرا )راجــع 
الرســم البيانــي "عالــم الفرنكوفونيــة فــي عــام 2022"(. تشــكل 

البلــدان الـــ 36 4 المعنيــة، باإلضافــة إلــى كونهــا وحدهــا تضــم 
مــا يقــرب مــن 80 فــي المائــة مــن الناطقيــن بالفرنســية حــول 
العالــم، مجموعــة حاســمة لمســتقبل اللغــة الفرنســية. مــن المؤكد 
ــة  ــية كلغ ــة الفرنس ــم اللغ ــة بتعل ــات المرتبط ــة الدينامي أن أهمي
أجنبيــة أمــر ال جــدال فيــه، ودالالتهــا تقــول الكثيــر عــن قــدرة 
اللغــة الفرنســية علــى أن تظــل جذابــة ومفيــدة فــي عالــم تتقــدم 
ــر اإلحصــاءات  ــا تظه ــك، وكم ــع ذل ــات. وم ــة اللغ ــه تعددي في
ــإن  ــن 10 ســنوات، ف ــر م ــذ أكث ــا من ــي نجمعه والدراســات الت

ــة. ــارة األفريقي مســتقبل اللغــة الفرنســية يجــري فــي الق

فــي الواقــع ، النمــو فــي عــدد الناطقيــن بالفرنســية علــى كوكــب 
األرض "المولوديــن و / أو الذيــن يقيمــون فــي الــدول الناطقــة 
باللغــة الفرنســية" ال يعنــي فحســب أنــه أعلــى قليــال مــن النمــو 
ــا 95 ٪  ــل أيض ــل يمث ــة5( ، ب ــم ككل )1+ نقط ــجل للعال المس
مــن الزيــادة الملحوظــة. وهكــذا، يعيــش أكثــر مــن 19 مليــون 
ــي يشــكل  ــة، الت ــذه المنطق ــي ه ــن الجــدد" ف ــن "الفرنكوفونيي م

ــن ســكانها الرئيســيين. االفريقيي

الكاميرون،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بنن،  بروكسل(،   - والونيا  اتحاد  ذلك  في  )بما  بلجيكا  أندورا،  4 الجزائر، 
الكونغو  جمهورية  الكونغو،  القمر،  جزر  وكندا-كيبيك(،  كندا-أونتاريو  برونزويك،  كندا-نيو  ذلك  في  )بما  كندا 
الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، فرنسا )وأقاليمها فيما وراء البحار(، غابون، غينيا، غينيا االستوائية، هايتي، 
لبنان، لكسمبرغ، مدغشقر، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، المغرب، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى، 

رواندا، السنغال، السيشيل، سويسرا، تشاد، توغو، تونس، فانواتو
5 هذا في الواقع أعلى قليال ، لكن المراجعة التنازلية )مقارنة بعام 2018( إلجمالي عدد سكان بعض المناطق التي 

يمثل فيها الناطقون بالفرنسية أكثر من ٪80 )اتحاد والونيا -بروكسل ، غوادلوب ، مارتينيك ، بولينيزيا الفرنسية 
وواليس وفوتونا( قد أبطأت ذلك رياضيا.

مــن خــالل الزيادة بنســبة 2.5 نقطــة مئوية مقارنة بعــام 2018 
، تؤكــد القــارة األفريقيــة مكانتهــا المركزيــة فــي الفرنكوفونيــة 
اليوميــة والديناميكيــات التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن المناطق.

إذا قمنــا بتنقيــح مالحظتنــا قليــال ، يمكننــا أن نــرى أن هــذه 
الديناميكيــة األفريقيــة ترجــع أساســا إلــى بلدان جنــوب الصحراء 
الكبــرى التــي تمثــل أكثــر مــن ٪80 مــن النمــو الفرنكوفونــي 
ــة، تكــون  ــدان، باســتثناءات قليل ــارة. فــي هــذه البل فــي هــذه الق
معــدالت النمــو فــي الواقــع أعلــى بكثيــر ممــا هــي عليــه 
ــة  ــن باللغ ــا عــدد المتحدثي ــن نم ــي حي ــدان األخــرى. ف ــي البل ف
الفرنســية يوميــا بنســبة ٪8 بيــن عامــي 2018 و 2022 ، فقــد 
قفــز بأكثــر مــن ٪15 فــي منطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى 

ــدي. ــط الهن والمحي

ــى  ــارة إل ــدر اإلش ــي، تج ــور اإليجاب ــذا التط ــق به ــا يتعل فيم
ــن  ــال م ــل قلي ــع المناطــق أق ــي جمي ــادة ف ــر الزي ــن: تعتب أمري
ــس  ــي 2014 و 2018 وتعك ــن عام ــوهدت بي ــي ش ــك الت تل

ــدان. ــن البل ــة بي ــات واضح تفاوت

 هل يتباطأ النمو؟
حســب البلــد، مــن المهــم أن نالحــظ أوال وقبــل كل شــيء أنــه 
ــادة  ــإن الزي ــاه، ف مهمــا كانــت المالحظــات التــي ســنقدمها أدن
فــي عــدد الناطقيــن بالفرنســية فــي منطقــة جنــوب الصحــراء 
ــل  ــى األق ــا عل ــاوي دائم ــدي تس ــط الهن ــي المحي ــرى وف الكب

ــرة نفســها. ــادة فــي عــدد مجمــوع الســكان خــالل الفت الزي

ــا أن  ــي، يمكنن ــتوى العالم ــى المس ــا عل ــك، إذا نظرن ــع ذل وم
ــرور  ــع م ــهد م ــة تش ــرة األرضي ــارات الك ــع ق ــرى أن جمي ن
الوقــت نمــواً فــي عــدد الناطقيــن بالفرنســية "المولوديــن و/أو 
المقيميــن فــي الــدول الناطقــة باللغــة بالفرنســية". والواقــع أن 
النمــو ال يــزال أقــل قــوة مــن النمــو المســجل خــالل تقديراتنــا 
األخيــرة. الفــرق هــو 1 نقطــة مئويــة فــي أوروبــا وأوقيانوســيا 
ــراء  ــوب الصح ــة جن ــي منطق ــن وف ــي األمريكتي ، 2 نقطــة ف
ــرب  ــي المغ ــاط ف ــن 10 نق ــدي ، ولك ــط الهن ــرى والمحي الكب

العربــي والشــرق األوســط.

ــابات  ــات الحس ــراً بتقلب ــل تأث ــون أق ــا يك ــر ربم ــاك مؤش وهن
التــي نجريهــا كل أربــع ســنوات - وممــا ال شــك فيــه أنــه 
أكثــر أهميــة حيــن نريــد الرجــوع خطــوة إلــى الــوراء والنظــر 
فــي المســألة علــى المــدى الطويــل. يمكــن العثــور علــى هــذا 
ــة  ــبة المئوي ــي النس ــرأت ف ــي ط ــرات الت ــي التغي ــرة ف المؤش
للســكان الذيــن يعتبــرون ناطقيــن بالفرنســية6 فــي كل بلــد مــن 
ــي  ــن ف ــن و/أو المقيمي ــة "المولودي ــدان هــذه الكــرة االرضي بل

ــة الفرنســية". ــة باللغ ــدول الناطق ال

بالتالــي، لــم يشــهد أي بلــد فــي القــارة األفريقيــة تغيــرا كبيــرا 
فــي النســبة المئويــة لســكانه الناطقيــن بالفرنســية مقارنــة 
بمجمــوع ســكانه. منــذ عــام 2010 ، نجــد نفــس البلــدان 
ــل مــن ٪50 ، باســتثناء  ــا أق ــات ، معظمه ــس التصنيف ــي نف ف
ــة  ــت قريب ــة أو كان ــذه العتب ــل ه ــاوزت بالفع 5 أو 6 دول تج
ــميه  ــا يس ــه م ــى أن ــك عل ــى ذل ــر إل ــن النظ ــا. ويمك ــدا منه ج
المســتقبليون مؤشــر ضعيــف، ممــا ينــذر بســيناريو أقــل تفــاؤال 
مــن الســيناريو المســتخدم فــي التوقعــات الممتــازة )انظــر 
الصفحــة 10( التــي وضعهــا شــريكنا فــي جامعــة الفــال 
ــي،  ــاء الفرنكوفون ــي للفض ــي واإلحصائ ــد الديمغراف )المرص

.)ODSEF

6 هنا أيضا، سيكون من الخطر تقديم النسبة المئوية للتغيرات حسب البلد، بين عامي 2010 و 2022 على سبيل 

المثال، دون مضاعفة التحذيرات المتعلقة بالتغييرات في المصادر المستخدمة والتفسيرات التقنية الطويلة حول آثار 
الهياكل الديموغرافية. ولذلك نختار الرأي العام.

المتحدثون باللغة الفرنسية بصفة يومية- النمو بين عامي 2018 و 2022
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 مستوى عال جدا من األشخاص الناطقين بالفرنسية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في بلدان وسط أفريقيا
.*والمغرب العربي

 في جميع البلدان ال 15 ، 77 ٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 وما فوق
.يتحدثون الفرنسية ، بما في ذلك ٪48 منهم يتحدثون على مستوى بارع

ناطقين فصيحين باللغة الفرنسيةدول ناطقة بالفرنسية بالكامل
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*النتائج تتعلق فقط بالمدن الرئيسية أو 
الثانوية في البلدان المذكورة.

ــرورة  ــس بالض ــرة ال تعك ــات الصغي ــم أن االختالف ــن نعل نح
المعلومــات المطلوبــة، ولكــن يمكننــا مــع ذلــك المغامــرة 

ــام.. ــراح ع ــم اقت بتقدي

فــي المقــام األول، وبغــض النظــر عــن التدابيــر المنهجيــة 
المتخــذة، ال يبــدو مــن الممكــن اســتنتاج أن هــذه البلــدان 
ــية  ــة الفرنس ــظ اللغ ــة. تحاف ــا الفرنكوفوني ــت جذوره ــد عمق ق
علــى وجودهــا، ولكــن ال يبــدو أنهــا تتوســع. إذا كانــت حصــة 
الناطقيــن بالفرنســية تنمــو علــى المــدى الطويــل بشــكل ال 
يمكــن إنــكاره ، فيجــب أن نالحــظ أنهــا قــد وصلــت إلــى 
مســتوى محــدد ، وإن كان بوتيــرة ســريعة إلــى حــد مــا )فــي 
ــة  ــي للغاي ــتوى متدن ــن مس ــدءا م ــا(. ب ــرين عام ــي عش حوال
– باعتبــار ان الفتــرة االســتعمارية ســاهمت بشــكل ضئيــل 
للغايــة فــي انتشــار اللغــة الفرنســية بيــن الســكان- زاد مســتوى 
األشــخاص الناطقيــن بالفرنســية بشــكل مذهــل ، وذلــك بفضــل 
المــدارس. رغــم التقــدم المحــرز فــي التعليــم، اســتمر االنتشــار 
فــي النمــو ببــطء. وهــذا يؤكــد تحذيراتنــا المتكــررة منــذ عــام 
2010 بشــأن الظــروف الالزمــة لمســتقبل الفرانكوفونيــة فــي 

ــة. ــارة األفريقي الق

ــدي  ــن التص ــي يتعي ــات الت ــدو أن التحدي ــول، يب ــة الق خالص
لهــا مــن حيــث جــودة التعليــم باللغــة الفرنســية أصبحــت أكثــر 
إلحاحــا مــن أي وقــت مضــى. وفــي هــذا الصــدد، فــإن النتائــج 
األخيــرة لدراســة أجريــت تحــت عنــوان "جــودة نظــم التعليــم 
ــية:  ــة بالفرنس ــرى الناطق ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــي أفريقي ف
األداء وبيئــة التعليــم والتعلــم فــي المرحلــة االبتدائيــة"7 بشــأن 
14 بلــدا8 عضــوا فــي مؤتمــر وزراء التعليــم فــي الــدول 
فــي  للغايــة.  مطمئنــة  ليســت  الفرانكوفونيــة  والحكومــات 

7 باسيك 2019. جودة نظم التعليم في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الناطقة بالفرنسية. األداء 
وبيئة التعليم والتعلم في المرحلة االبتدائية

 http://www.pasec.confemen.org/wp-content/uploads/2021/01/Resume_Pasec2019_Web.pdf

8 بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، غابون، 

غينيا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، مدغشقر، النيجر.

الواقــع ، فــي بدايــة الــدورة9 ، أكثــر مــن ٪55 مــن الطــالب ، 
فــي المتوســط ، لــم يصلــوا إلــى مســتوى "وافــي" فــي اللغــة. 
وبالمثــل، فــي نهايــة العــام الدراســي، يكــون أكثــر مــن نصــف 
الطــالب )٪52.1( أقــل مــن مســتوى الكفــاءة "الكافــي" فــي 
القــراءة. يشــير تقريــر "جــودة نظــم التعليــم فــي أفريقيــا جنــوب 
ــم  ــة التعلي ــة بالفرنســية: األداء وبيئ ــرى الناطق الصحــراء الكب
والتعلــم فــي المرحلــة االبتدائيــة" لعــام 2019 إلــى أن النتائــج 
، فــي المتوســط ، أفضــل مــن تلــك التــي لوحظــت خــالل 
ــض  ــهدت بع ــو ش ــى ل ــام 2014، حت ــي ع ــابق ف ــم الس التقيي

ــدان تراجــع. البل

بعــض  عــن  االجتماعيــة  اللغويــات  علــم  حقائــق  تكشــف 
الســمات المشــتركة، ولكنهــا غالبــا مــا تختلــف أيضــا مــن بلــد 
إلــى آخــر. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى اســتخدام اللغــة 
ــى المــكان  ــادا عل ــر، اعتم ــن بشــكل كبي ــي تتباي الفرنســية، الت
ــع  ــاق واس ــى نط ــتركة عل ــة مش ــة وطني ــه لغ ــود في ــذي تس ال
ــل  ــاه(، ب ــة" أدن ــي "مســتوى الفرانكوفوني )انظــر الرســم البيان

ــة. ــات الحضري ــا للدينامي أيضــا وفق

 رؤية متعددة المحاور
ر للغة الفرنسية

ــتفدنا  ــي اس ــار ، الت ــد كانت ــتطالعات معه ــدث اس ــت أح أجري
ــع  ــالل الرب ــة10، خ ــي 15 دول ــاً ف ــملت مدن ــا وش ــن نتائجه م
الثانــي مــن عــام 2020 والربــع األول مــن عــام 2021. 
وهــي تكشــف عــن معلومــات كثيــرة ولكــن متغيــرة عــن 
ــة.  ــم تناولهــا كعين ــي ت ــدان الت ــع البل ــي جمي اللغــة الفرنســية ف
غالبيــة الســكان يعلنــون أنهــم يتحدثــون الفرنســية: بيــن 57٪ 
ــدن  ــي الم ــى ٪90 )ف ــا يصــل إل ــنغالية( وم ــدن الس ــي الم )ف
الكونغوليــة( ، لكــن المهــارة الحقيقيــة فــي اســتخدام للغــة 
الفرنســية تشــمل عــددا أقــل مــن الســكان. ووفقــا لمؤشــر 
وضعــه معهــد كانتــار يعــرف "الفرنكوفونيــة الفصيحــة"، يمتــد 
ــى ٪68 )المــدن  ــة( إل ــدن البوركينابي النطــاق مــن ٪28 )الم

الجزائريــة(.

مــن وجهــة نظــر التطــور، يمكننــا أن نالحــظ اســتقرارا نســبيا 
فــي مســتويات الفرنكوفونيــة التــي أفصــح عنهــا الســكان. 
وبالنظــر إلــى أن أقــدم الدراســات االســتقصائية التــي بحوزتنــا 
تعــود إلــى عــام 2008 ، فــإن قــدرا معينــا مــن اإلدراك 
المتأخــر يســمح لنــا بإجــراء بعــض المالحظــات. وإذا كان 
ــر،  ــر كبي ــم تشــهد أي تغيي ــة ل ــدان المعني ــة البل ــدو أن غالبي يب

9 تغطي التقييمات المرحلة االبتدائية فقط.

ديفوار،  كوت  السنغال،  رواندا،  توغو،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  موريتانيا،  تونس،  الجزائر،  المغرب،   10

الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غابون، مالي، بوركينا فاسو، الكونغو

ــن أو  ــن بالفرنســية المعلني ــي للناطقي ســواء فــي العــدد اإلجمال
فــي عــدد األشــخاص الذيــن يعتبــرون أن لديهــم "لغــة فرنســية 

ــا أن نالحــظ بعــض الحــاالت الخاصــة.  ــة"، يمكنن فصيح

وهكــذا، يظهــر ســكان المــدن الغابونيــة والمغربيــة زيــادة 
واضحــة فــي "الناطقيــن الفصيحيــن باللغــة الفرنســية" وكذلــك 
فــي العــدد اإلجمالــي للفرنكوفونيــة. كمــا أن نســبة " الناطقيــن 
ــي المــدن  ــع بشــكل حــاد ف ــة الفرنســية" ترتف ــن باللغ الفصيحي
اإليفواريــة، فــي حيــن أن مســتوى الناطقيــن باللغــة الفرنســية 
العامــة ال يتغيــر. كمــا تظهــر المــدن الماليــة والتونســية زيــادة 
فــي عــدد األشــخاص الذيــن يعلنــون أنهــم ناطقــون بالفرنســية 
بيــن عامــي 2010/2011 و2020/2021 )17+ و 18+ 
نقطــة علــى التوالــي(. مــن ناحيــة أخــرى ، فــي حين أن النســبة 
ــة  ــي مــدن جمهوري ــن بالفرنســية مســتقرة ف ــة للناطقي اإلجمالي
ــون  ــن يتقن ــن الذي ــإن نســبة المتحدثي ــة ، ف الكونغــو الديمقراطي
اللغــة الفرنســية بشــكل أفضــل تنخفــض بمقــدار 7 نقــاط بيــن 
عامــي 2009 و 2020/2021. تظهــر المــدن الســنغالية 
اتجاهــا معاكســا، حيــث ال يــزال العــدد المؤكــد للناطقيــن 
بالفرنســية مســتقرا، لكــن العــدد اإلجمالــي للناطقيــن بالفرنســية 
ــي 2009 و 2020/2021(. ــن عام ــاط بي ــص )5- نق يتناق

 خصائص يهيمن عليها الشباب
ــرى  ــراء الكب ــوب الصح ــة جن ــي منطق ــية ف الفرنس ــن ب ي ناطق ــة ال ي ب غال
ــذا  ــة 24-15. وه ــة العمري ــي الفئ ــم ف ــي ه ــرب العرب والمغ
ــع  ــة. فــي الواق ــة للفرانكوفوني ــات نمــو قوي يكشــف عــن إمكان
نســبياً  يتقنــون  الذيــن  الشــباب  عــدد  أن  النتائــج  تظهــر   ،
ــتثناء  ــن. باس ــي الس ــن ف ــن المتقدمي ــر م ــية أكب ــة الفرنس اللغ
ــة  ــل الكونغــو وجمهوري ــدا وتوغــو، وبدرجــة أق ــي وروان مال
ــباب  ــر الش ــكان الحض ــبة س ــإن نس ــة، ف ــو الديمقراطي الكونغ
الذيــن يتقنــون اللغــة الفرنســية أعلــى بكثيــر مــن نســبة الفئــات 
العمريــة األخــرى. متوســط الفجــوة هــو 6 نقــاط ، ولكــن 
فــي بعــض الحــاالت )4 بلــدان( هــو 10 أو 20 نقطــة! هــذا 
بالطبــع ضمــان لمســتقبل اللغــة الفرنســية ، وهــو مــا الحظنــاه 
ــر للغــة  ــي دراســات أخــرى أظهــرت اســتخداما أكب بالفعــل ف

ــابة. ــال الش ــل األجي ــن قب ــية م الفرنس

الناطقيــن  فــإن غالبيــة  النســبي،  إلــى شــبابهم  وباإلضافــة 
ــوا  ــخاص حصل ــم أش ــة ه ــق الحضري ــي المناط ــية ف بالفرنس
علــى الحــد األدنــى مــن التعليــم )علــى األقــل التعليــم االبتدائــي، 
ــي  ــم ف ــي( وه ــوي والجامع ــم الثان ــن بشــكل خــاص التعلي ولك

عدد الناطقين بالفرنسية في العالم – توقعات المرصد الديمغرافي واإلحصائي للفضاء 
الفرنكوفوني

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

افتراض مرتفعافتراض متدني

2015203020502070



1213

 ةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةة. 1

 ةةةةةةةةةةةة ةة ةةةةةة

انتشار اللغة الفرنسية واستخداماتها في العالم 

الفئــات األكثــر ثــراء مــن الســكان. وهــذا يعكــس أهميــة 
التعليــم المدرســي، الــذي يتوقــف الوصــول إليــه جزئيــا علــى 
ــدوره بالوضــع االجتماعــي  ــط ب ــذي يرتب ــل، ال ــتوى الدخ مس
ــة،  ــه الثقافي ــة، واهتمامات ــه االجتماعي ــي بعالقات ــرد، وبالتال للف
ــى  ــا إل ــد م ــى ح ــي إل ــل تفض ــا عوام ــة، وكله ــه المهني وبيئت

ــية. ــة الفرنس ــتخدام اللغ ــودة اس ــر وج توات

 مكانة معترف بها للغة الفرنسية
هــذه الروابــط بيــن إتقــان اللغــة الفرنســية والفــرص التــي 
فــي  بشــكل عميــق  عنهــا  التعبيــر  يتــم  تســمح الغتنامهــا 
ــع  ــياق مواضي ــي س ــة ف ــذه اللغ ــة ه ــة بأهمي ــات المتعلق اإلجاب
مختلفــة. وبالتالــي ، غالبــا مــا يتــم تقديــر اللغــة الفرنســية 

باإلجمــاع التاحتهــا القــدرة علــى:
• الحصــول علــى وظيفة )بين ٪67 و ٪97 من اآلراء(.

• الدراســة )بين ٪68 و 98٪(.
• الحصــول علــى المعلومات )بين ٪49 و 98٪(.

• إجراء البحوث على شــبكة اإلنترنت )بين ٪53 و 97٪(.
• التواصــل مــع الثقافات األخرى )بين ٪55 و 96٪(.

 الفرنسية، كلغة ثانية
يتــم قيــاس اســتخدام اللغــة الفرنســية حســب الســياق مــن خــالل 
األســئلة المطروحــة لتصنيــف اللغــات المســتخدمة فــي المنــزل 
وفــي مــكان العمــل مــن خــالل التمييــز بيــن اللغــة التــي يكــون 
ــات  ــية( واللغ ــة الرئيس ــيوعا )اللغ ــر ش ــو األكث ــتخدامها ه اس

األخــرى ، حســب األهميــة.

في مكان العمل
ــا  ــى أنه ــاالت. حت ــع الح ــي جمي ــودة ف ــية موج ــة الفرنس اللغ
ــي مــدن كــوت  ــى )"اللغــة الرئيســية"( ف ــة األول ــل المرتب تحت
ــة  ــا اللغ ــى أنه ــون )حت ــو والغاب ــرون والكونغ ــوار والكامي ديف
ــي  ــة. ف ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــورة( وجمهوري ــدة المذك الوحي
جميــع البلــدان األخــرى، باســتثناء بوركينــا فاســو )حيــث 
ــدا  ــى نطــاق أوســع( وروان ــوال عل ــوري ودي ــة م ــتخدم لغ تس
)بعــد الكينياروانــدا واإلنجليزيــة(، تعــد اللغــة الفرنســية ثانــي 

ــدن. ــي الم ــل ف ــن العم ــي أماك ــات اســتخداما ف ــر اللغ أكث

في المنزل
ال يــزال تواتــر اســتخدام اللغــة الفرنســية فــي المنــزل أقــل ممــا 
هــو عليــه فــي مــكان العمــل - حتــى أن مضمحــل فــي بعــض 
األحيــان ، كمــا هــو الحــال في مــدن الســنغال وموريتانيــا - لكن 
موقعهــا فــي التسلســل الهرمــي للغــات ال يــزال مســتقرا نســبيا. 
حتــى أن اللغــة الفرنســية تحتــل المرتبــة األولــى فــي المناطــق 

الحضريــة فــي كوت ديفــوار والكاميــرون والكونغــو والغابون. 
فــي المــدن الواقعــة فــي العديــد مــن البلــدان، تعتبــر الفرنســية 
ــة  ــي وجمهوري ــر ومال ــتخداما: الجزائ ــات اس ــر اللغ ــي أكث ثان
ــة وتوغــو.  ــة الكونغــو الديمقراطي ــا الوســطى وجمهوري أفريقي
وأخيــرا، فــي المغــرب وتونــس وروانــدا، تعتبــر مكانــة اللغــة 
الفرنســية هامشــية وهــي فــي أحســن األحــوال "اللغــة األخــرى" 
كوســيلة  اســتخدامها  يمكــن  التــي  فقــط  الثالثــة  أو  الثانيــة 

للتواصــل داخــل األســر، لكنهــا تظــل موجــودة.

باختصار، تبين نتائج الدراسات االستقصائية ما يلي:

ــددو اللغــات  ــم متع ــي هــذه األقالي ــن بالفرنســية ف ــع الناطقي  جمي
ــى الفرنســية؛ ــادرا مــا تكــون لغتهــم األول ون

وإلمــام بهــا، دون   يتطلــب اكتســاب اللغــة الفرنســية جهــداً 
الحديــث عــن إجادتهــا بشــكل كامــل، وال تنتشــر ســوى فــي أوســاط 

ــن الســكان؛ جــزء م
 إن الوضــع الرســمي للغــة الفرنســية وجودتهــا كلغــة تعليميــة ال 
يضمنــان فــي حــد ذاتهمــا انتشــارها بشــكل معمــم، ســواء إلتقانهــا 

أو الســتخدامها؛
 هــذه المكانــة الفريــد )دون مقارنــة باللغــات األجنبيــة األخــرى 
ــذي  ــة( ال ــى الوطني ــة أو حت ــر الوطني ــات عب ــن اللغ ــا م أو غيره
تحتلــه هــذه اللغــة داخــل المجتمعــات يؤهلهــا ألن تكــون لغــة 

أفريقيــة يملكهــا المتحدثــون بهــا؛ و
 يجــدر االنتبــاه بشــكل خــاص بعــض عالمــات ظهورهــا الدائــم 
واثبــات  بهــا،  الناطقيــن  )الشــباب  انتشــارها  زيــادة  واحتمــال 

اســتخدامها داخــل المنــازل واألنشــطة االقتصاديــة(.

 تباين اللغويات االجتماعية الخاصة باللغة الفرنسية
اكتساب واستخدام  مفترق طرق  تقع على  أخرى،  ثمة مسألة 
نهجا  تستحق  اللغات،  من  وغيرها  الفرنسية  اللغة  ومعرفة 
نتائج  من  االستفادة  من  أيضا  القارئ  سيتمكن  تفصيال.  أكثر 
دراسة استقصائية أجريت مؤخرا في عشرة بلدان أفريقية11، 
تسلط الضوء على المالحظات التي أبديت بشأن االستخدامات 
لنا  أجراها  التي  المقابلة  تبين  الفرنسية.  للغة  المتنوعة 
البروفيسور برنار سيركيغليني، اللغوي ورئيس اللجنة العلمية 
هذه  أصبحت  مدى  أي  إلى  بالفرنسية12،  الناطقين  لقاموس 

المسألة مصدر قلق كبير.

11 الجزائر ، بنين، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، غانا ، لبنان، المغرب ، مدغشقر، وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
12 انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(. 

الدراسة االستكشافية األولى13  الفرنسية هذه  اللغة  بدأ مرصد 
حول مسألة تباين اللغويات االجتماعية الخاصة باللغة الفرنسية 
، وتصور الناطقين بها وكيفية استخدامها ، ال سيما في المجال 
إمكانية  سبل  استكشاف  إلى  أيضا  الباحثون  دعي  التعليمي. 
ملكا شرعيا  تعتبر  التي  الفرنسية،  للغة  منسقة"  "إدارة  توفير 
لجميع الناطقين بها، سواء كانوا يعيشون في باريس أو داكار 
واستبيانات،  وثائقي،  استعراض  إلى  واستنادا  كينشاسا.  أو 
مكن  الدراسية،  الفصول  في  مباشرة  ومالحظات  ومقابالت، 

عمل الباحثين من تحديد بعض االتجاهات.

ينظــر إلــى اللغــة الفرنســية ، مــن قبــل غيــر الناطقيــن بهــا ، 
بشــكل أساســي كأداة عمليــة ، فــي عالقــة تتميــز بالبراغماتيــة 
ــة،  ــات الوطني ــبة للغ ــال أيضــا بالنس ــو الح ــذا ه ــدة. وه والفائ
ــا إال  ــب له ــج المصاح ــتخداماتها والتروي ــف اس ــي ال تكش الت
بشــكل هامشــي عــن نهــج متشــدد. ومــن المثيــر لالهتمــام أيضا 
أن نالحــظ أن األصــل التاريخــي لوصــول اللغــة الفرنســية 
ــتعمار(، وإن  ــدي )االس ــط الهن ــة والمحي ــارة األفريقي ــى الق إل
كان موجــودا فــي أذهــان الناطقيــن بهــا، فإنــه ال يثيــر ســوى 
القليــل جــدا مــن أشــكال التعبيــر عــن العــداء تجاههــا. وحتــى 
لــو أمكــن مالحظــة طابعهــا اإللزامــي، وحتــى "المفــروض"، 
ــد  ــا ض ــتعبر عنه ــا س ــن أن تولده ــي يمك ــات الت ــإن التحفظ ف
ــتين  ــد س ــا بع ــة تمام ــدو منطقي ــي تب ــة، الت ــات الوطني السياس
عامــا مــن االســتقالل. بيــد أن هــذا ال يعنــي أن المواطنيــن ال 
يدركــون اهتمــام البلــدان الناطقــة بالفرنســية فــي الشــمال، وال 
ســيما فرنســا، بالحفــاظ علــى وجــود اللغــة الفرنســية وزيادتهــا 
علــى الصعيــد الدولــي. ومــع ذلــك ، فإنهــم يصــرون قبــل كل 
ــرا،  ــان هــذه اللغــة. وأخي ــه إتق ــذي يمثل ــوذ ال ــى النف شــيء عل
فــإن اللجــوء المتكــرر جــدا إلــى اللغــة الفرنســية، الــذي يبــدو 
ــي  ــل مــن الممارســات المتعــددة اللغــات الت ــه مؤكــد، ال يقل أن
هــي بــال جــدال ســمة مــن ســمات الســياقات االجتماعيــة 

ــوب. ــي الجن ــة بالفرنســية ف ــة الناطق اللغوي

ولذلــك فــإن التحــدي الــذي يواجــه مروجــي اللغــة الفرنســية، 
ــة، ســيكون مرتبطــا  ــك المؤسســات الفرانكوفوني ــي ذل ــا ف بم
بقدرتهــم علــى دعــم وتعــدد اللغــات وتعزيــز مكانتهــا مــع 

ــة الفرنســية.  ــدة اللغ ــز فائ تعزي

أمــا بالنســبة لتبايــن اســتخدام اللغــة الفرنســية ، فــال يتــم 
إنكارهــا ، ولكــن ال يبــدو أنــه يتــم المطالبــة بهــا أيضــا. 
وفــي النهايــة، يعتــرف عــدد قليــل مــن الناطقيــن باســتخدامها 
ــا  ــى وجوده ــهولة عل ــهدون بس ــم يش ــن أنه ــي حي ــهم، ف ألنفس
ــي  ــات الت ــى الصعوب ــة إل ــام. باإلضاف ــكل ع ــتخدامها بش واس
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يمكن االطالع على التقرير الكامل ونتائج الدراسة على الرابط التالي 
 https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/s/Py2YG7YYXqJZ8rr

يواجهونهــا فــي تحديــد خصائــص هــذه الفئــة اللغويــة - وكذلــك 
الباحثيــن الذيــن ينشــرون حــول هــذه المســائل - مــن الواضــح 
أن هنــاك تــرددا واســع النطــاق فــي المطالبــة بهــا. ومــع ذلــك 
ــا  ــر فيه ــك النظ ــي ذل ــا ف ــم ، بم ــة به ــات المتعلق ــإن البيان ، ف
ــى  ــة إل ــعور بالحاج ــن الش ــف ع ــم ، تكش ــات التعل ــي عملي ف
فهــم المســألة و "توفيــر مســاحة" ألنــواع اللغــة الفرنســية. 
هــذه المســاحة ليســت معدومــة فــي المــدارس، حتــى لــو كان 
غالبيــة المعلميــن يعطــون األولويــة لمــا يســمى بالفرنســية 
"النموذجيــة" فــي فصولهــم، بينمــا يلجــأون أحيانــا إلــى أشــكال 
ــدر  ــة( بق ــى اللغــات الوطني ــك إل ــة مــن الفرنســية )وكذل مختلف
ــي ســيتم نقلهــا.  ــة الت مــا يعــززون التفاعــل واكتســاب المعرف
فــي الوقــت نفســه ، لديهــم شــكوك جديــة - بنــاء علــى النتائــج 
- حــول صحــة ، وخاصــة أهميــة اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن 

ــية لنجــاح الطــالب. ــة الفرنس اللغ

ــل  ــن أج ــه م ــب تناول ــا يج ــاك موضوع ــح أن هن ــن الواض م
دعــم المعلميــن ، حيثمــا وجــدت الحاجــة ، مــن خــالل تحديــد 
"الممارســات الجيــدة" التــي لــم تعــد "مــن المحرمــات" ، 

شــريطة أن تضمــن جــودة التدريــس ...

اللغات في المنظمات الدولية
اللغة الفرنسية وتعدد

 خطر أحادية اللغة
ــن  ي ب ــها والمراق ــة نفس ي ــات الدول ــن المنظم ــواردة م ــر ال تقاري ــق ال تف ت
فــي  باالنجــراف  التنديــد  علــى  الســواء  علــى  الخارجييــن 
الممارســات اللغويــة نحــو عــدم احتــرام تعدديــة اللغــات. وأبلــغ 
عــن اختــالالت كبيــرة لصالــح اللغــة االنكليزيــة علــى حســاب 
اللغــات الرســمية أو لغــات العمــل األخــرى فــي جميــع أعمــال 
هــذه المنظمــات، وال ســيما فــي عمليــة التوظيــف، وفــي 
التواصــالت الخارجيــة، وفــي الدعــوات إلــى تقديــم عطــاءات 

ــاريع. أو مش

يســلط التقريــر األخيــر لألميــن العــام لألمــم المتحــدة عــن تعــدد 
ــا  ــي تواجهه ــررة الت ــات المتك ــى الصعوب ــات الضــوء عل اللغ
ــزال  ــات. ال ت ــة اللغ ــق تعددي ــي تطبي ــاكل ف ــذه الهي ــض ه بع
ــم المتحــدة  ــة فــي األم ــة المفضل ــة هــي اللغ ــة اإلنجليزي اللغ
ســواء للتوظيــف - ٪98.7 مــن عــروض العمــل تتطلــب 
معرفــة باللغــة اإلنجليزيــة ، فــي حيــن شــهدت اللغــة الفرنســية 
انخفاضــا بمقــدار 1.2 نقطــة منــذ عــام 2017 )إلــى 10.4٪( 
- وفــي التواصــالت الداخليــة: ٪98 مــن محتــوى مواقــع 
ــة  ــة اإلنجليزي ــاح باللغ ــة مت ــة العام ــات األمان ــت لكيان اإلنتران
)زيــادة بمقــدار 23 نقطــة منــذ عــام 2018( ، مقارنــة ب 

ــية. ــة الفرنس ٪16 باللغ
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وتشــير وحــدة التفتيــش المشــتركة التابعــة لمنظومــة األمــم 
المتحــدة14 فــي تقريرهــا األخيــر إلــى عــدم إحــراز تقــدم كبيــر 
وضــرورة أن تتخــذ مجالــس اإلدارة تدابيــر لضمــان التــوازن 
ــص  ــة اللغــات وتخصي ــذ الفعــال لتعددي ــن التنفي ــح بي الصحي

ــة. ــوارد الالزم الم

فــي االتحــاد األوروبــي، ال يعــد الوضــع أفضــل بالنســبة 
لتعدديــة اللغــات: فمــا بيــن 3.7 فــي المائــة فقط )فــي المفوضية 
األوروبيــة( و 12 فــي المائــة )فــي البرلمــان األوروبــي( مــن 
ــق المنتجــة هــي باللغــة الفرنســية كلغــة مصــدر، وهــو  الوثائ
ــة،  ــى مــدى الســنوات العشــرين الماضي انخفــاض مســتمر عل
عندمــا كانــت هــذه النســبة 34 فــي المائــة )فــي عــام 1999(.

ســيكون مــن المهــم للغايــة وضــع حــد لهــذه االنجرافــات 
ــا للدراســات االســتقصائية ، فــإن ٪25 فقــط مــن  ألنــه ، وفق
ــي  ــال صحف ــم مق ــى فه ــادرون عل ــن ق ــن األوروبيي المواطني
أو معلومــات ســمعية بصريــة باللغــة اإلنجليزيــة15، ومنــذ 
خــروج المملكــة المتحــدة مــن االتحــاد األوروبــي ، يســتخدم 
أقــل مــن ٪1 مــن ســكان الــدول األعضــاء اللغــة اإلنجليزيــة 

ــة أم ... كلغ

المالحظــات التــي أبديــت لألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي 
هــي نفســها إلــى حــد مــا بالنســبة للمنظمــات اإلقليميــة أو 
الدوليــة األخــرى، كمــا هــو مبيــن فــي وثيقــة المتابعــة األخيــرة 
الخاصــة بدليــل المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة، التــي تتنــاول 
األوروبــي ومجلــس  والبرلمــان  األفريقــي  االتحــاد  أيضــا 

أوروبا.

الرصد  عناصر:  ثالثة  من  يتألف  تشغيلي  نظام  نحو   
والتنبيه والعمل

للفرانكوفونيــة،  الدوليــة  للمنظمــة  العامــة  بــادرت األمينــة 
الســيدة لويــز موشــيكيوابو، تصميمــا منهــا علــى "عكــس 
اتجــاه اضمحــالل اللغــة الفرنســية"، بإجــراء مناقشــات عديــدة 
مــع ممثلــي الــدول والحكومــات فــي إطــار فريــق عامــل 

ــام. ــه بانتظ ــأته وترأس ــية" أنش ــة الفرنس ــي بـــ "اللغ معن

ــة  ــح اللغ ــل لصال ــه والعم ــد والتنبي ــة للرص ــل "آلي ــم تفعي وت
ــم  ــة"، بدع ــات الدولي ــي المنظم ــات ف ــة اللغ ــية وتعددي الفرنس
مــن الــدول والحكومــات الناطقــة بالفرنســية، مــن أجــل تفعيــل 
تبــادل المعلومــات وتنســيق المبــادرات المنشــورة وتعبئــة 
ــز  ــن مراك ــبكة م ــئت ش ــية. وأنش ــة بالفرنس ــبكات الناطق الش

 14 يتضمن التقرير استعراضا متعمقا وتحليال كميا ونوعيا للبيانات المستمدة من الوثائق المجمعة، والردود على 

المتحدة الموجودة في جنيف ونيويورك  االستبيانات والمقابالت )أكثر من 100 مقابلة مع ممثلي وكاالت األمم 
وباريس وروما وفيينا وفي موقعين ميدانيين: بروكسل ونيقوسيا(.
 15 تقرير Special Eurobarometer 386 ، لسنة 2012

والتنبيــه  الرصــد  أنشــطة  فــي  للمشــاركة  وطنيــة  تنســيق 
ــات  ــي المنظم ــات ف ــة لنظــام اللغ ــاكات المثبت ــة باالنته المتعلق

ــة. الدولي

المناصرة السياســية وتعبئة الدول والحكومات
مــن مقرهــا فــي باريــس ومــن خــالل ممثليهــا الخارجييــن16، 
وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون مــع المنظمــات الدوليــة ، 
تشــارك المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة فــي أنشــطة مناصــرة 
ــد مــن  ــك مــن خــالل العدي ــف المســتويات ، وكذل ــى مختل عل
األنشــطة األخــرى، بمــا فــي ذلــك تنســيق مجموعــة الســفراء 
ــة  ــة المدني ــي الخدم ــبكات موظف ــن )GAF( وش الفرنكوفونيي
الدوليــة. مــن جانبهــا، تضطلــع األمينــة العامــة باســتمرار 
ــدول  ــى مســتوى مــع رؤســاء ال ــى أعل بجهــود المناصــرة عل
ــس  ــى مجل ــة، وحت ــات الدولي ــاء المنظم ــات، ورؤس والحكوم

ــع لألمــم المتحــدة. األمــن التاب

الدوليــة  للمنظمــة  الخارجيــة  الممثليــات  دعــم  وبفضــل 
ــادرات  ــات والمب ــن االجتماع ــد م ــت العدي ــة، مكن للفرانكفوني
الرابطــات وإجراءاتهــا لصالــح تعدديــة  مــن تعزيــز دور 
اللغــات. كمــا زودتهــم المنظمــة بتطبيــق رقمــي لدمجهــم فــي 

شــبكة عالميــة بحلــول بدايــة عــام 2022.

 الدعــم المقدم للمنظمــة الدولية للفرانكفونية
التعاون مــع المنظمات الدولية واإلقليمية

أســفر تعــاون المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة الوثيــق مــع 
المنظمــات الدوليــة المســتقلة لدعــم تعــدد اللغــات عــن مبادرات 
ــة باللغــة الفرنســية  ــة فني ــل: إطــالق دورة تدريبي ملموســة مث
فــي أيار/مايــو 2021 لمســؤولي االتحــاد األفريقــي؛ وإعــداد 
التواصــل  فــي مجــال   2021 فــي عــام  نمــوذج تدريبــي 
الفرنســية فــي  القانونيــة  المهنــي واســتخدام المصطلحــات 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ ونشــر دعوتيــن للتعبيــر عــن 
االهتمــام فــي عــام 2021 بهــدف تعزيــز مهــارات اللغــة 
ــم  ــة )ت ــة والوســاطة اللغوي ــي الخدمــة المدني الفرنســية لموظف
اختيــار 9 مشــاريع؛ 8 مســتفيدين مــن المنظمــات الدوليــة 

واإلقليميــة(.

التدريب وبناء القدرات

مــن أجــل تعزيــز قــدرات الــدول أو مؤسســات التدريــب 
الوطنيــة فــي تحديــد وتنفيــذ خطــط التدريــب باللغــة الفرنســية 
ــتقبل( ،  ــي المس ــيين )ف ــة والدبلوماس ــة المدني ــي الخدم لموظف
تقــوم المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة بنشــر برامــج تهــدف إلــى 
زيــادة عــدد المــدراء والخبــراء فــي اإلدارات المســتهدفة الذين 

وليبرفيل،  وهانوي،  وداكار،  وبوخارست،  أنتاناناريفو،  ونيويورك، فضال عن  وبروكسل وجنيف  أبابا  16 أديس 

ولومي، وبورت أو برنس، وكيبيك، وتونس، وقريبا بيروت.

لديهــم مســتوى كاف مــن اللغــة الفرنســية للتعبيــر عــن أنفســهم 
ــار،  ــذا اإلط ــي ه ــي. وف ــياقهم المهن ــي س ــية ف ــة الفرنس باللغ
وقعــت تســع عشــرة حكومــة أو مؤسســة وطنيــة اتفاقيــات 
ومبــادرات  الفرنكوفونيــة  الوطنيــة  )المبــادرات  تعــاون 
ــة  ــة للفرانكفوني ــة الدولي ــع المنظم ــة( م ــيس الفرنكوفوني التأس
 1200 مــن  أكثــر  تدريــب  ويتــم  للفتــرة 2019-2022. 

ــام. ــاء - كل ع ــن النس ــل م ــى األق ــم عل ــل - ٪70 منه وكي

توفير األدوات والموارد
ــة  ــة للفرانكفوني ــة الدولي ــت المنظم ــام 2020 ، واصل ــي ع ف
دعــم TV5MONDE فــي إنتــاج 42 برنامجــا إخباريــا 
تمريــن   1080 و   ،  )"jours sur la planète  7"(
للتعلــم  بالنســبة  تعليميــة.  ورقــة   262 و  ذاتيــة  دراســة 
المســتقل ، القــت بعــض المبــادرات نجاحــا كبيــرا ، مثــل 
 "Le français des relations internationales"
ــى  ــول عل ــتعدون للحص ــن يس ــخاص الذي ــص لألش ، المخص
الدبلــوم الفرنســي فــي العالقــات الدوليــة مــن غرفــة التجــارة 

والصناعــة فــي باريــس إيــل دو فرانــس ، أو 
"Objectif diplomatie" ، العطــاء مقدمــة عــن اللغــة 
الســياقات  فــي  ســواء  الدوليــة  العالقــات  فــي  الفرنســية 
الرســمية أو غيــر الرســمية. فــي مــارس 2020 ، أطلــق 

مــع  الفرنســية  "تعلــم  تطبيــق   TV5MONDE
TV5MONDE" ، والــذي يحتــوي علــى 3000 تمريــن 

.apprendre.tv5monde.com علــى 

منــذ عــام 2017 ، دخلــت المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة 
أيضــا فــي شــراكة مــع Hachette FLE لنشــر طبعــة 
جديــدة مــن Objectif diplomatie Level 1 ، وهــو 
ــي  ــيين. ف ــية للدبلوماس ــة الفرنس ــم اللغ ــص لتعل ــاب مخص كت
ــة تضــم  ــدورة رقمي ــرض ب ــراء الع ــم إث ــمبر 2019 ، ت ديس
150 تمرينــا للتصحيــح الذاتــي ، وفــي نهايــة عــام 2021 ، 
تــم اتاحــة Objectif diplomatie.lab Level 1 ، وهــي 

ــت. ــى اإلنترن ــن ، عل ــة للمعلمي ــة متاح ــة مفتوح أداة رقمي

عنصر ُمحّدد "للســالم واألمن"
لتعزيــز وجــود الناطقيــن بالفرنســية فــي عمليــات حفــظ الســالم 
ــون  ــن بنحــو ٪27 فــي كان التابعــة لألمــم المتحــدة )والمقدري
الثاني/ينايــر 2021، فــي حيــن يتــم نشــر غالبيــة البعثــات فــي 
الفضــاء الفرنكوفونــي(، تقــوم المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة 
بتنفيــذ إجــراءات، حققــت العديــد منهــا نتائــج ملموســة. ومــن 
بيــن هــذه المبــادرات المشــروع الرائــد المشــترك بيــن المنظمة 
الدوليــة للفرانكفونيــة واألمــم المتحــدة وفرنســا لتعزيــز نظــام 
التدريــب علــى اللغــة الفرنســية لألفــراد العســكريين التابعيــن 

لبعثــة مينســوما17 )مايــو 2021 – وحتــى االن(.

17 بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي

ــة  ــة للفرانكفوني ــا المنظمــة الدولي كجــزء مــن شــراكة طورته
ندوتيــن  تنظيــم  تــم   ، المتحــدة  األمــم  مــع شــعبة شــرطة 
إقليميتيــن بشــكل مشــترك منــذ عــام 2018 فــي باريــس 
ــة  ــب الشــرطة الفرانكفوني ــبكة تدري ــن ش ــم م ــو ، بدع وباماك
ــية.  ــن بالفرنس ــن الناطقي ــة م ــات المقدم لتحســين جــودة الطلب
ــن  ــرطة الناطقي ــاط الش ــدد ضب ــي ع ــادة ف ــت زي ــد لوحظ وق
بالفرنســية: مــن ٪28 فــي عــام 2012 إلــى ٪80 مــن القــوى 

ــام 2021. ــي ع ــة ف العامل

ومــن األمثلــة األخــرى علــى التدريــب الفرنكوفونــي مــا يلــي: 
البعثــات،  لقيــادة  الفرنكوفونيــة  األولــى  التدريبيــة  الــدورة 
ــة؛ أول دورة  ــة االنكليزي ــى اآلن إال باللغ ــر حت ــم تج ــي ل الت
فرنكوفونيــة للضابطــات العســكريات؛ وتطويــر دورة تدريبيــة 
باللغــة الفرنســية لمستشــاري قضايــا المســاواة بيــن الجنســين 

فــي عمليــات حفــظ الســالم.

ــارزة األخــرى إطــالق منصــة فــي عــام  ومــن النجاحــات الب
2021 لشــبكة الخبــرة والتدريــب الفرنكوفونيــة مــن أجــل 
اآلن  دمجهــا  تــم  التــي   ،)REFFOP( الســالم  عمليــات 
ــدف  ــالم. وته ــظ الس ــي لحف ــرس غال ــد بط ــع مرص ــي موق ف
ــة  ــات الفرنكوفوني ــرة واإلمكان ــز الخب ــى تعزي هــذه الشــبكة إل
ــا  لمــدارس ومراكــز التدريــب علــى حفــظ الســالم فــي أفريقي
وأمريــكا الشــمالية وأوروبــا وجنــوب شــرق آســيا. تــم اتاحــة 
علــى  الســالم  حفــظ  علــى  بالفرنســية18  التدريــب  مــوارد 

اإلنترنــت.

الفرنســية، اللغة الرســمية لأللعاب األولمبية والبارالمبية
فــي كل نســخة، تــزود المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة اللجنــة 
المنظمــة لأللعــاب األولمبيــة بموظفيــن ناطقيــن بالفرنســية 
اللغويــة  بالخدمــات  ومكلفيــن  الترجمــة  فــي  متخصصيــن 
والتعاطــي مــع وســائل اإلعــالم، حيــث يســاهمون فــي ترجمــة 
ــذ عــام 2004 ،  ــة الفرنســية. من ــات وإعدادهــا باللغ المحتوي
تــم تعييــن شــخص مــن قبــل األمينــة العامــة للمنظمــة الدوليــة 
الميثــاق  مــن   23 للمــادة  االمتثــال  لضمــان  للفرانكفونيــة 
 Grand Témoin de la مهمــة  األولمبي.19أوكلــت 
ــس ،  ــري مارك ــى تيي ــخة 2020 إل Francophonie لنس

ــا. ــهور عالمي ــذواق المش ــي ال الطاه

18 انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(.

19المادة 23 من الميثاق األولمبي:

1. اللغات الرسمية للجنة األولمبية الدولية هي الفرنسية واإلنجليزية.
والعربية  والروسية  واإلنكليزية  اإلسبانية  باللغات  الدورات  جميع  في  الفورية  الترجمة  توفير   .2

والفرنسية واأللمانية. انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(.
وثيقة  وأي  األولمبي  للميثاق  واإلنجليزي  الفرنسي  النصين  بين  تعارض  أي  وجود  حالة  في   .3
الغلبة للنص الفرنسي ما لم ينص صراحة على  الدولية، تسود  اللجنة األولمبية  أخرى من وثائق 

خالف ذلك كتابة.
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 السياسات اللغوية وتدريس
 اللغة الفرنسية في العالم

 انتشار اللغة الفرنسية واستخداماتها في العالم

 نحو مزيد من تعددية اللغات؟
التقــدم المحرز في األمم المتحدة

ــم  ــرية باألم ــوارد البش ــت إدارة الم ــام 2020 ، أكمل ــي ع ف
ــى  ــدف إل ــذي يه ــات ، وال ــم المتحــدة للغ المتحــدة إطــار األم
ــة  ــة المرتبط ــارات اللغوي ــم المه ــم وتقيي ــك التعل ــز تماس تعزي
باللغــات الرســمية الســت.20 وقــد ســمح تنفيــذه بإعــادة تعريــف 
مناهــج دورات اللغة لمختلف مســتويات وســياقات االســتخدام. 
فــي نهايــة المطــاف، مــن المتوقــع أن يحســن اإلطــار تحديــد 

ــف. ــة للتوظي ــات اللغوي المتطلب

أعلنــت األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة عــن مبــادرات أخــرى 
لدعــم تعدديــة اللغــات فــي عــام 2022، مثــل تطويــر إطــار 
سياســي اســتراتيجي ومتماســك لتعميــم تعــدد اللغــات فــي 
عمــل األمــم المتحــدة. وتدعــم المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة 
تطويــر هــذا اإلطــار مــن خــالل تقديــم مســاهمة تهــدف إلــى 

ــرات رفيعــة المســتوى. ــب خب جل

مناقشات جارية في االتحاد األوروبي 
ــا مــن االتحــاد األوروبــي ، بــات ُينظــر  منــذ خــروج بريطاني
إلــى هيمنــة اللغــة اإلنجليزيــة فــي المؤسســات علــى أنهــا غيــر 
ــرة21  ــوات كثي ــت أص ــد تعال ــد. وق ــو متزاي ــى نح ــررة عل مب
للتنديــد باســتخدام األغلبيــة للغــة أصبحــت اآلن رســمية، إلــى 
ــدا  ــط: أيرلن ــن فق ــن عضوي ــي بلدي ــة، ف ــب اللغــات الوطني جان
ومالطــا. كمــا أن المناقشــة بشــأن تعدديــة اللغــات فــي االتحــاد 
ــة،  ــد بســبب الجائحــة الصحي ــرت مــن جدي ــد أثي ــي ق األوروب
التــي دفعــت المؤسســات األوروبيــة إلــى عقد مؤتمــرات الفيديو 
علــى نحــو غيــر مســبوق لتنظيــم اجتماعــات افتراضيــة باللغــة 
اإلنجليزيــة فقــط علــى جميــع المســتويات فــي األســابيع القليلــة 
ــن  ــارا م ــس. اعتب ــات المجل ــك اجتماع ــي ذل ــا ف ــى، بم األول
مايــو 2020 ، أنشــأت المفوضيــة األوروبيــة منصــة تفاعــل 
، والتــي تســمح باســتخدام مــا يصــل إلــى 32 لغــة. وأخيــرا، 
ــي  ــي ف ــون الرئاســة الفرنســية لالتحــاد األوروب ــي أن تك ينبغ
النصــف األول مــن عــام 2022 فرصــة لمناقشــة مقترحــات 

جديــدة إلعــادة التــوازن فــي اســتخدام اللغــات الرســمية.

20 انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(.

21من األمثلة على ذلك مبادرة مجموعة من موظفي الخدمة المدنية األوروبيين الناطقين بالفرنسية، 

أطلق عليهم اسم "كاري بلو"، الذين أرسلوا رسالة مفتوحة إلى رئيس المفوضية في سبتمبر 2019 
يطالبون فيها بالحق في العمل باللغة الفرنسية.
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 السياسات
وتدريس  اللغوية 

الفرنسية  اللغة 
العالم في 
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لغة فريدة أو رئيسية منذ دخول المدرسة
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جزئيا وفقا لدرجات مختلفة

الطالب المسجلين في المدارس الفرنسية حسب المناطق 
الجغرافية )2021(

الطالب المسجلين في المدارس الفرنسية حسب المناطق 
الجغرافية )2021(

حصة كل منطقة جغرافية

2,4 M

المجموع: 93.2 مليون طالب في 36 دولة

2,5 %

الفرنكوفونية الدول  انتشار   
في  العالم  حول   

2022 عام 

19 18
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وكنــدا بشــكل عــام ، فيجــب أال ننســى الــدور الــذي لعبتــه 
هايتــي ، حتــى لــو كانــت أحــدث اإلحصــاءات المتاحــة بشــأن 

هذا البلد تعتبر قديمة )2015-2016(.
وأخيــرا، يهيمــن لبنــان علــى المشــهد الدراســي باللغــة الفرنســية 
علــى مســتوى الشــرق االوســط ومنطقــة شــمال أفريقيــا، حتــى 
لــو كانــت هــذه اللغــة تســتخدم كوســيلة للتعليــم المدرســي بعيــدا 
كل البعــد عــن أن يكــون ضئيــال - وإن لــم يكــن محــددا كميــا 

بدقة - في البلدان المغاربية.
أمــا بالنســبة للجــزء اآلســيوي ، فــإن انخفــاض حجــم المتعلميــن 
ــم  ــب تقيي ــن الصع ــل م ــو يجع ــدة وفانوات ــا الجدي ــي كاليدوني ف

الكتلة الكلية.

الفرنسية
كلغة أجنبية

يختلــف تطــور عــدد الطــالب الذيــن يدرســون الفرنســية كلغــة 
أجنبيــة وفقــا للمنطقــة أو البلــد ، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر 
إلــى إرادة الســلطات الوطنيــة فــي جعــل تدريــس لغــة أجنبيــة 
ثانيــة )أو حتــى أكثــر( إلزاميــا فــي أنظمتهــا التعليميــة. خــارج 
البلــدان الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة ، غالبــا مــا يالحــظ أن 
اإلنجليزيــة  للغــة  إال  مجــاال  تتــرك  ال  العامــة  السياســات 
ــز  ــي تعزي ــد ف ــي الوحي ــوي والثقاف ــالف اللغ ــا االخت باعتباره
الفرنســية  اللغــة  جاذبيــة  إن  الشــباب.  المواطنيــن  قــدرات 
إلــى  أيضــا  أمورهــم ومدارســهم ترجــع  للشــباب وأوليــاء 
وجهــات النظــر التــي يمكــن أن تقدمهــا مــن حيــث قابليــة 
التوظيــف ، وفــرص الدراســة فــي الخــارج ، والوصــول إلــى 
الوظائــف المتعلقــة بالســياحة ، والمنظمــات الدوليــة أو تطويــر 

االمكانيات داخل شركة أو إدارة.

العمــل السياســي عامــل حاســم فــي بنــاء النظــم التعليميــة 
ــة  ــزز قابلي ــن أن تع ــي يمك ــات الت ــددة اللغ ــات المتع والمجتمع

الشــباب للتوظيــف والتدريــب والتطويــر المهنــي طــوال الحيــاة. 
ــات  ــذي يجــب أن يتعامــل مــع الصعوب وهــو أيضــا العامــل ال
ــرض  ــي تتع ــة، الت ــم التعليمي ــن النظ ــد م ــا العدي ــي تواجهه الت
أحيانــا لضغــوط بســبب االكتظــاظ، واالفتقــار الــى معلمــو 
اللغــة الفرنســية: المعلمــون المتقاعــدون )وهــو مــا يكفــي فــي 
ــي  ــية ف ــة الفرنس ــرض اللغ ــى ع ــان للقضــاء عل ــض األحي بع
ــك  ــي ذل ــا ف ــات )بم ــس اللغ ــن لتدري ــة المه ــة(، وأزم المدرس
الفرنســية(، والمعلميــن الذيــن يتقاعــدون )وهــو مــا يكفــي 
أحيانــا للقضــاء علــى عــرض اللغــة الفرنســية فــي المدرســة(، 
ــية(،  ــك الفرنس ــي ذل ــا ف ــات )بم ــس اللغ ــن لتدري ــة المه وأزم
والمعلميــن الذيــن يتقاعــدون )وهــو مــا يكفــي فــي بعــض 
األحيــان للقضــاء علــى عــرض اللغــة الفرنســية في المدرســة(، 
ــية(،  ــك الفرنس ــي ذل ــا ف ــات )بم ــس اللغ ــن لتدري ــة المه وأزم
ــا للقضــاء  والمعلميــن الذيــن يتقاعــدون )وهــو مــا يكفــي أحيان
علــى عــرض اللغــة الفرنســية فــي المدرســة(، وأزمــة المهــن 
لتدريــس اللغــات )بمــا فــي ذلــك الفرنســية(، والمعلميــن الذيــن 
يتقاعــدون )وهــو مــا يكفــي فــي بعــض األحيــان للقضــاء علــى 
مقتــرح تدريــس اللغــة الفرنســية فــي المــدارس(، وأزمــة المهــن 
المتخصصــة فــي تدريــس اللغــات )بمــا فــي ذلــك الفرنســية(، 
ــة  ــة أجنبي ــة كلغ ــون اختياري ــا تك ــا م ــي غالب ــن والت والمعلمي

ثانية.

 تعلــم اللغــة الفرنســية كدليــل علــى السياســات التعليمية 
متعددة اللغات

ــم  ــي تعل ــة دورا رئيســيا ف ــة واللغوي ــؤدي السياســات التعليمي ت
ــي  ــات الت ــالل االلتزام ــن خ ــط م ــس فق ــة، لي ــات األجنبي اللغ
تحددهــا المناهــج الدراســية، ولكــن أيضــا مــن خــالل الوســائل 
المكرســة لهــا. ومــن بيــن التحديــات التــي ستســمح للنظــم 
ــات  ــح المجتمع ــكان لصال ــب الس ــتجابة لمطال ــة باالس التعليمي
التدريــس، وتطويــر  تقييــم مهنــة  إعــادة  اللغــات  المتعــددة 
ــارج  ــة خ ــم، والالمركزي ــباب وتدريبه ــن الش ــدرات المعلمي ق
المــدن الكبيــرة، وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى العــروض 

التدريبية المتعددة اللغات.
ــة، بمــا يتماشــى مــع  ــارات السياســة الوطني ــإن خي وبالمثــل، ف
وجهــات النظــر المتعــددة اللغــات لصالــح اللغــات الوطنيــة 
واللغــات العابــرة للحــدود الوطنيــة علــى المســتوى القُطــري، 
لهــا تأثيــر علــى درجــة انفتــاح النظــم التعليميــة، نحــو الحــراك 

الدولي على سبيل المثال.

ــة  ــارات إصالحي ــدان خي وفــي هــذا الســياق، تتخــذ بعــض البل
ــح  ــة لصال ــددة األطــراف أو ثنائي ــاون متع ــات تع وتضــع اتفاق
تطويــر قــدرات المعلميــن وتنقلهــم، وتعزيــز مهاراتهــم اللغويــة 
والتعليميــة، وتنفيــذ برامــج المســاعدة اللغويــة، وتنقــل الطالب، 

وما إلى ذلك.

الفرنسية
كلغة للتعليم

ـ 36 دولة  الفرنسية هي لغة التعليم في النظم التعليمية ل
مناطق  في  منها   24( العالم  أنحاء  جميع  في  وحكومة 
بمفردها  إما   ، األوسط(  والشرق  الهندي  والمحيط  أفريقيا 
من   80٪ يتركز  أخرى.  لغات  مع  جنب  إلى  جنبا  أو 
القارة  في  الفرنسية  المدارس  في  المسجلين  الطالب 
األفريقية ، حيث تستخدم اللغة الفرنسية بشكل عام كلغة 
تدريس ، ولكن أيضا كوسيلة للتواصل بين السكان )لغتهم 
األولى هي لغة واحدة أو أكثر من اللغات األخرى ، وأحيانا 
بتنوع  تتميز  التي  المناطق  في   ، الوطنية  للحدود  عابرة 

لغوي وثقافي كبير(.

 خيارات السياسة اللغوية 
واإلجراءات التي تقودها الدول

تحتــاج دول وحكومــات بلــدان الجنــوب الناطقــة بالفرنســية - 
ــط  ــرى والمحي ــوب الصحــراء الكب ــة جن ــي منطق ــيما ف وال س
ــا  ــبان واقعه ــي الحس ــذ ف ــة تأخ ــات عام ــى سياس ــدي - إل الهن
االجتماعــي اللغــوي، ومــن ثــم يجــب عليهــا أن تتخــذ خيــارات 
ــة  ــا: الديمقراطي ــف القضاي ــوي تســتجيب لمختل ــط اللغ للتخطي
اللغويــة واحتــرام حقــوق لغــات األقليــات؛ التعليــم والتدريــب 
ــر ؛  ــف والتطوي ــة التوظي ــات؛ قابلي ــددي اللغ ــن والمتع الجيدي
التالحــم االجتماعــي واالنتقــال بيــن األجيــال؛ وصــول الجميــع 

إلى المعلومات وحقهم في اســتخدام

لغتهــم األم، ومــا إلــى ذلــك. يشــير الســيد جــان - مــاري 
ــكا(،  ــج )بلجي ــة ليي ــي جامع ــري ف ــتاذ الفخ ــرغ، األس كلينكنب
إلــى أن "السياســات اللغويــة هــي عامــل مــن عوامــل التنميــة 
التنميــة  عوامــل  مــن  عامــل  هــي  مــا  بقــدر  الشــخصية 
الجماعيــة" عندمــا تهــدف إلــى "المواءمــة بيــن ســوق اللغــات 
وســوق العمــل، وزيــادة الكفــاءة فــي اســتخدام أدوات التعبيــر 
، وسياســة  التدريــب  بسياســة  تكــون مرتبطــة  )...(؛ وأن 
حمايــة وترقيــة العامــل )مــن خــالل التعامــل وفقــا للغــة 
العقــود والعمــل والمعــدات( ، وبسياســة حمايــة المســتهلك 
)دليــل التعليمــات ، والســالمة( ، وبسياســة التواصــل بيــن 
اإلداريــة  اللغــة  )تبســيط  العامــة  والســلطات  المواطــن 
الفــرص  تكافــؤ  وبسياســة  ذلــك(،  إلــى  ومــا  والقانونيــة، 
ــر،  ــة البحــث والتطوي ــف(، وبسياس ــميات الوظائ ــث مس )تأني
وال ســيما فــي المجــال الرقمــي، وبالسياســة المتعلقــة بوصــول 
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــات  إلــى  المواطنيــن 

المعاصرة.

ــوي  ــوع اللغ ــدة للتن ــرارات والنصــوص المؤي ــن الق ــد م العدي
ــتوى  ــى المس ــة عل ــة اللغوي ــل عناصــر السياس ــن بالفع تتضم

الوطنــي فــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة )مثــل جنــوب 
أفريقيــا( أو تســتذكر الحاجــة إلــى دمــج نهــج ثنائــي أو متعــدد 
اللغــات فــي النظــم التعليميــة مــن أجــل تحســين التعلــم المبكــر 
)مثــل مالــي وبورونــدي(. وهنــاك بالفعــل توافــق دولــي رفيــع 
المســتوى فــي اآلراء بشــأن حمايــة جميــع اللغــات وتتخــذ 
ــي".  ــة البيئ ــم اللغ ــة عل ــات "حماي ــة تحدي ــراءات لمواجه إج
ومــع ذلــك، فــإن الواقــع يظهــر أنــه ال يتــم تطبيــق ســوى الحــد 
األدنــى مــن السياســات اللغويــة، وأنهــا غالبــا مــا تتعامــل فقــط 
ــة،  ــا ضمني ــا تظــل آثاره ــا م ــي غالب ــات )الت ــة اللغ ــع مكان م
ــاس(.  ــة القي ــة أو ضعيف ــا قليل ــون آثاره ــا تك ــا م ــي غالب والت
وعــالوة علــى ذلــك، عندمــا تنتــج النصــوص وتمــول البرامــج 
ــدان، فإنهــا تهتــم بشــكل حصــري  ــدول والشــركاء فــي المي ال
ــو  ــي وبمح ــام التعليم ــي النظ ــة ف ــات معين ــال لغ ــا بإدخ تقريب
ــى  ــالوة عل ــة. وع ــة االبتدائي ــي المرحل ــيما ف ــة، وال س األمي
ــى  ــة عل ــة اللغوي ــا السياس ــا قضاي ــدول عموم ــج ال ــك، تعال ذل
اإلقليميــة،  الخصائــص  مراعــاة  دون  الوطنــي،  الصعيــد 
وتتــوزع بيــن الهيئــات الخاضعــة لمســؤولية الــوزارات التــي 

تختلــف من بلد إلى آخر.

فــي هــذا الســياق، تدعــم المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة 
البرامــج  خــالل  مــن  والحكومــات  األعضــاء  الــدول 
والمبــادرات المكرســة للسياســات اللغويــة والتعليميــة، وبنــاء 
التعليــم  لصالــح  والتعلــم  والتقييمــات  المعلميــن،  قــدرات 
ــدارس  ــا "الم ــالل برنامجه ــن خ ــيما م ــات )ال س ــي اللغ الثنائ

واللغــات الوطنية في أفريقيا".

 الحالة الراهنة حسب المنطقة والبلد
باللغة  وطالب  تلميذ  مليون   93 من  يقرب  ما  تدريس  يتم 
قليال  تتزايد  أرقام  وهي  العالم:  أنحاء  جميع  في  الفرنسية 
وتؤكد، أوال وقبل كل شيء، أن اللغة الفرنسية لم تفقد مكانتها 
كلغة للتعليم في أي مكان، وأن النظم التعليمية في البلدان التي 
الجنوب(  )في  بالمدارس  الملتحقين  األطفال  عدد  فيها  يتزايد 
تستقبل عددا متزايدا منهم )حتى لو لم يكن جميعهم مسجلين(.

وبطبيعة الحال، فإن البلدان التي تكون فيها اللغة الفرنسية هي 
ككل،  العالم  في  ثقل  أكبر  تحمل  التي  الوحيدة  الرسمية  اللغة 
الفرنسية  اللغة  متعلمي  من  العظمى  الغالبية  تقيم  بينها،  ومن 
في القارة األفريقية، بما في ذلك البلدان التي ال تكون فيها لغة 

رسمية )على سبيل المثال المنطقة المغاربية(.

تأتــي أوروبــا فــي المرتبــة الثانيــة ، بفضــل فرنســا )٪91 مــن 
الطــالب األوروبييــن يدرســون باللغــة الفرنســية( ، ولكــن 
أيضــا إلــى اتحــاد والونيــا -بروكســل ، وسويســرا الناطقــة 

بالفرنسية ، ولوكسمبورغ وموناكو.

إذا كانت أمريكا الشمالية مدينة بمركزها الثالث لكيبيك 

توزيع متعلمي اللغة الفرنسية - 2022

76,5 %

2,5%

17,3 %

3,6 %

األمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي

منطقة جنوب الصحراء الكبرى - 
المحيط الهندي

شمال أفريقيا - الشرق األوسط

أوروبا

ال تظهر آسيا وأوقيانوسيا ككل ألنها تمثل فقط ٪0.08 من المجموع.

2021



السياسات اللغوية وتدريس اللغة الفرنسية في العالم

توفيــر العديــد مــن هــذه الــدورات فــي مراحــل التعليــم العالــي مــن 
خالل ما يسمى ببرامج الماجستير "التخصصي".

فــي جميــع بلــدان العالــم ، تتعلــق هــذه البرامــج بالمجــاالت التاليــة: 
اللغــات األجنبيــة التطبيقيــة ، وثقافــة ولغــة المنظمــات األوروبيــة ، 
والترجمة الشفوية للمؤتمرات ، والترجمة التحريرية والمصطلحات 
ــة  ــات )األدبي ــن الثقاف ــتراتيجيات التواصــل بي المتخصصــة ، واس
واللغويــة( ، واللغــات الحديثــة واالتصــاالت الدوليــة ، وتدريس اللغة 

الفرنسية ، وتقنيات اللغة والترجمة اآللية ، إلخ.
غالبــا مــا يتــم إدراج اللغــة الفرنســية أيضــا كواحــدة مــن الللغــات 
الضروريــة للتدريب المتعلق بــاإلدارة العامة أو العالقــات الدولية أو 

الدبلوماسية أو قضايا الدفاع واألمن )خاصة في أفريقيا(.

ــل فــي آســيا، تتجــاوز  ــا، وبدرجــة أق ــا وشــمال أفريقي وفــي أوروب
ــرة  ــة المباش ــات ذات الصل ــر القطاع ــة بكثي ــات المعني التخصص
باللغــات: الهندســة المعماريــة، والزراعــة واألعمــال التجاريــة 
الزراعيــة، والصحافــة، والطــب والصحة، واإلدارة، وهندســة النظم 
الصناعيــة، والســياحة، والتســويق والمبيعات، والتمويــل والمراقبة، 
والقانون الدولي )العام والخاص(، واالقتصاد واإلدارة، والرياضيات 
وعلــوم الحاســوب، والهندســة الكيميائيــة والكيميائيــة الحيويــة، 

والخدمات اللوجستية الدولية والنقل والعلوم السياسية ، إلخ.

 )DFP( برامــج وأدوات أخــرى مثــل الدبلومات الفرنســية المتقدمــة
التــي صممهــا وطورهــا مركــز األعمــال الفرنســي التابــع لغرفــة 
التجــارة والصناعــة فــي باريــس ، والمشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم 
بيــن ، وتطويــر  "FDA-CCIP" - المتخصصــة فــي تدريــب الُمدرِّ
برامــج التدريــب والشــهادات باللغــة الفرنســية للمهنييــن - تجعل من 
الممكــن تعزيــز الكفــاءة فــي اللغــة الفرنســية ، وبشــكل أكثــر تحديدا 
ــادق /  ــة والســياحة / الفن فــي قطاعــات األعمــال والعالقــات الدولي
ــم  ــي ت المطاعــم مــن خــالل برامــج التدريــب باللغــة الفرنســية الت

تعميمها دوليا.

وفقــا لمركــز األعمــال الفرنســي التابع لغرفة التجــارة والصناعة في 
باريــس ، فــإن طلــب التدريب باللغة الفرنســية للمهنيين لــم يتضاءل 
علــى الرغــم مــن الجائحــة الصحية التي أثــرت على مراكــز اللغات 
حيــث أن توفيــر عــروض للتعلــم عــن ُبعــد قــد جعــل مــن الممكــن 

أيضا تعميم برامج التدريب المتكيفة مع االحتياجات الجديدة.
مــن بيــن عالمــات االهتمــام المتزايــد بالدبلومــات الفرنســية المهنيــة 
)DFP( ، يمكننــا مالحظــة تنامــي طلبــات الموافقــة علــى مراكــز 
اللغــات لتنظيــم دورات الدبلــوم الفرنســي المهني )زيادة مــن 30 في 
عــام 2018 إلــى 70 فــي عــام 2020( واالهتمــام بتنظيــم برامــج 
تدريبيــة للُمدربيــن فــي مجــال التقييم والتحضيــر لمنح شــهادات في 

اللغة الفرنسية المهنية.

مــن بيــن أكثــر مــن 23000 مرشــح حصلــوا علــى أحــد الدبلومات 
ــة بيــن عامــي 2016 والنصــف األول مــن عــام  الفرنســية المهني
ــة  ــم يأخــذون الدبلومــات الفرنســية المهني 2021 ، كان ٪72 منه

ــي  ــوم الفرنس ــذون الدبل ــوا يأخ ــال ؛ ٪13 كان ــة لألعم المخصص
المهنــي المخصصــة للســكرتارية. ٪6 كانــوا يأخــذون الدبلــوم 
الفرنســي المهنــي فــي الســياحة والفنــادق والمطاعــم. و٪5.5 كانــوا 
يأخــذون الدبلــوم الفرنســي المهني في العالقات الدوليــة. جاء ثمانون 
فــي المئــة من المرشــحين من سويســرا وفرنســا وإيطاليــا والواليات 
ــيا  ــا وروس ــان والنمس ــبانيا ولبن ــر وإس ــر والجزائ ــدة ومص المتح

وبلجيكا.

تكشــف االتجاهــات الرئيســية التــي لوحظــت أن القــارة األوروبية ال 
ــهادات  ــب وإصــدار الش ــات التدري ــي طلب ــرا ف ــة كثي ــزال متقدم ت
الخاصــة باللغة الفرنســية المهنيــة. ويالحظ االهتمــام أيضا في كينيا 
والهنــد والمكســيك. وال يــزال الطلــب مســتقرا في أمريكا الشــمالية، 
ومنخفضــا جــدا فــي القــارة اآلســيوية حيــث يبــدو أن الصلــة بيــن 

الكفاءة في اللغة الفرنسية والكفاءة المهنية بحاجة إلى تعزيز.

مــن بيــن تدابيــر تدريس اللغة الفرنســية للمهنييــن التي تــم تطويرها 
 Clés du français أيضــا ، يمكننــا أن نالحــظ إطــالق برنامــج
pro فــي مــارس 2021 مــن قبــل مركــز األعمــال الفرنســي التابــع 
لغرفــة التجــارة والصناعــة فــي باريــس والمعهــد الفرنســي ، لدعــم 
شــبكة مراكــز اللغــة الفرنســية مــن خــالل تتبــع تطويــر عــروض 

دورات تعلّم اللغة الفرنسية المهنية.

ــة تغطــي  ــواد تعليمي ــراء برامــج TV5MONDE بم ــم إث ــا ت كم
مختلــف القطاعــات المهنية )األعمــال التجاريــة والســياحة والفنادق 
والمطاعــم واألزيــاء والتصميــم والعالقــات الدولية والدبلوماســية( ، 
ــة  ــة )األعمــال التجاري ــدورات الفرنســية المهني ــة لل وأوراق تعليمي
الفندقيــة والمبيعــات والســياحة( التي تنتجها TV5 كيبيــك -كندا بدعم 
مالــي مــن مكتــب كيبيك للغة الفرنســية. ويجري حاليا تنفيذ مشــروع 
لتطويــر مــوارد تعليميــة تركــز علــى مهــن البنــاء وترميــم التــراث، 
بالشــراكة مــع المدينــة الدوليــة للغــة الفرنســية المتوخــاة مســتقبالً في 

فيلير - كوتيري )فرنسا(.

ولذلــك ال يوجــد شــك فــي أهمية اللغة الفرنســية بالنســبة للمهنيين أو 
التدريــب فــي اللغــة الفرنســية المهنيــة فــي الخــارج، أو علــى األقــل 
إمكاناتهــا، بالنظــر إلــى ديناميات نظــم التدريــب وإصدار الشــهادات 
ــة التجــارة  ــع لغرف ــال الفرنســي التاب ــز األعم ــا مرك ــي الحظه الت
والصناعــة فــي باريــس ، وفرصــة تنويــع فئــات االشــخاص التــي 
تســتهدفها مراكــز اللغــة والتدريــب، وقبــل كل شــيء ظهــور فئــات 
جديــدة "مدفوعــة بالحاجــة الحقيقيــة للعمــل باللغة الفرنســية" - على 
حــد تعبيــر الســيدة فلورنــس مورلــون - داليــس، التــي ذكــرت أيضا: 
"لدينــا )...( عــدد أقــل من المتعلمين رفيعي المســتوى ، ولكن معدل 
أعلى بكثير لطلبات الحصول على المؤهالت المتوســطة والحرف 

اليدوية. "

 الحالة واالتجاهات السائدة حسب المنطقة والبلد
كمــا هــو الحــال فــي عــام 2018 ، يتجــاوز عــدد متعلمــي اللغــة 
الفرنســية فــي جميــع أنحــاء العالــم قليــال حاجز الـــ 51 مليــون فرد 

 التعــاون الثنائــي والمتعــدد األطــراف لصالــح تعلــم اللغــة 
الفرنسية

ــي  ــة مــع فرنســا حاســمة ف ــات الموقع ــا تكــون االتفاقي ــا م غالب
تعزيــز تدريــس اللغــة الفرنســية. وكجــزء مــن سياســتها الثنائيــة، 
تقــوم فرنســا وتدعــم إجــراءات التعــاون مــع الســلطات المحليــة 
مــن خــالل التمويــل الوطنــي أو اإلقليمــي مثــل "صنــدوق 
المدنيــة،  والمجتمعــات  االبتكاريــة،  للمشــاريع  التضامــن 
والفرانكوفونيــة، والتنميــة البشــرية"، وهــو أداة تمكــن مــن 
تمويــل المبــادرات، وال ســيما فــي مجــاالت الثقافــة ونشــر اللغــة 

الفرنسية والتعليم العالي والبحوث.

LabelFrancÉduca-  ويشــمل التعــاون الفرنســي برنامــج
ــا.  ــا وخارجه ــي فرنس ــن ف ــاعدين اللغويي ــج المس tion وبرنام
تحشــد فرنســا أيضــا خبــرات أفرقــة التدريــس المحليــة التابعــة 
ــم الفرنســية  ــة لتعلي ــة الدولي ــا ومشــغليها - وال ســيما المنظم له
)FEI(- لتعزيــز اعتمــاد اللغــة الفرنســية فــي المــدارس العامــة 
أو الخاصــة فــي النظــم التعليميــة الوطنيــة وفــي المــدارس 

الفرنسية المعتمدة في البلدان.

فــي عــام 2020، دعــم صنــدوق اللغــة الفرنســية أيضــا 29 مشــروعا بقيــادة 
معاهــد Alliances françaises و Instituts français ، بمــا فــي ذلــك 
االجتماعــات الفرنســية البرازيليــة الفرنســية بشــأن الســياحة، ومنتــدى إقليمــي 
بلغاريــا،  فــي   Génération LabelFrancÉducation بعنــوان 
الــذي  المتحــدة،  الواليــات  فــي   "Les petits penseurs" ومشــروع

يستهدف المؤسسات المدرسية.

باإلضافــة إلــى مواقعــه الـــ 98 فــي 95 دولــة، يديــر المعهــد الفرنســي منصــة 
التــي جمعــت 42,000 مهنــي مــن 105 دولــة )20,000   ،IFprofs
Cul- 2021. واســتفاد مــن مــوارد منصــة  مراجــع مشــتركة( فــي عــام
turethèque )المكتبــة الرقميــة( أكثــر مــن 500,000 مســتخدم فــي عــام 

2021 )أي الضعف مقارنة بعام 2019(. 

ــن  ــة" ضم ــة أجنبي ــية كلغ ــور دورات "الفرنس ــى أن حض ــارة إل ــدر اإلش تج
ــي  ــودة ف ــد Alliances françaises موج ــن معاه ــم 832 م ــبكة تض ش
ــي  ــة" ف ــة أجنبي ــية كلغ ــي "الفرنس ــن متعلم ــع 490,000 م ــة، م 131 دول
جميــع أنحــاء العالــم فــي عــام 2019 )بمــا فــي ذلــك 111,000 متعلــم فــي 
ــد تطــور  ــي الشــركات أو المؤسســات( ق ــة" ف دورات "الفرنســية كلغــة أجنبي

بنسبة ٪3.4+ منذ عام

2018. مدغشــقر والهنــد والواليــات المتحــدة والمكســيك وفرنســا هــي الــدول 
 Alliances الخمــس األولــى التــي يتــم فيهــا تعلــم اللغــة الفرنســية فــي معاهــد
françaises ، تليهــا الصيــن والبرازيــل وكولومبيــا وبيــرو وزيمبابــوي. في 
حيــن ظلــت دورات اللغــة الفرنســية لعامــة النــاس مســتقرة فــي عــام 2019 ، 
ــى مــدار  ــر عل ــة للشــركات والمؤسســات بشــكل كبي ــدورات التدريبي زادت ال

العام )16٪+(.

تحتــل منطقــة أمريــكا الالتينيــة المرتبــة األولــى مــع 130,000 متعلــم 

 Alliances françaises مســجلين فــي شــبكة مــن 172 معهــداً مــن معاهــد
 Alliances françaises ــد ــاء معاه ــي إنش ــدة ف ــارة الرائ ــا ، الق ، وأوروب

حول العالم مع 236 معهداً.

مــن جانبهــا ، لــدى المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة ثالثــة مراكــز إقليميــة 
لتدريــس اللغــة الفرنســية )CREF(: مراكــز التميــز التــي تقــدم مرافــق 
هندســية تدريبيــة عاليــة المســتوى توفــر التدريــب والنــدوات لجميــع الفئــات 
ــم توســيع  ــة. ت ــي النظــم التعليمي ــس اللغــة الفرنســية ف ــة بتدري ــة المعني المهني
نطــاق هــذه المبــادرة ، التــي تــم اختبارهــا ألول مــرة فــي عــام 1993 في آســيا 
ــا الوســطى  ــى أوروب ــي عــام 2005 إل ــادئ )CREFAP(، ف ــط اله والمحي
والشــرقية )CREFECO( ، وبــدءا مــن عــام 2021 ، إلــى أفريقيا والشــرق 

.)CREFA( األوسط
يســتهدف البرنامــج أكثــر مــن 50,000 معلــم وأكثــر مــن 4 مالييــن متعلــم 

للغة الفرنسية.

 اصدار شهادات رسمية لمهارات اللغة الفرنسية
ــم  ــة لتعلي ــة الدولي ــا المنظم ــي تقدمه ــم الت ــن أدوات التقيي ــن بي م
 APPRENDRE للمعلميــن، تــم إطالق اختبــار -)FEI( الفرنســية
Ev@lang - بدعــم مــن المنظمــة الدولية لتعليم الفرنســية والوكالة 
الجامعيــة الفرانكفونيــة )AUF(- فــي نســخته التدريبيــة، لتقييــم 
مســتوى مهــارات اللغــة الفرنســية للمعلمين فــي األنظمة التعليمية 

في 26 دولة ناطقة بالفرنسية.

وحتى في ســياق الجائحة، جمعت شــهادات اللغة الفرنســية الرسمية 
ــرا مــن المرشــحين، خاصــة للشــباب، مــع 214,121  عــددا كبي
مرشــحا )بمــا فــي ذلــك 108,376 في ســياق دبلــوم دراســات اللغة 
الفرنســية، وبالتالي تقييمات اللغة الرســمية داخل األنظمة التعليمية 
الوطنيــة( فــي عــام 2021، مــن أصــل مــا مجموعــه 381,597 
مرشــحا لدبلــوم دراســات اللغــة الفرنســية )DELF( - دبلــوم اللغــة 
الفرنســية المتقــدم )DALF(. يتزايــد عدد المرشــحين بشــكل مطرد 
، وســيصل إلــى ذروتــه فــي عــام 2019 مــع 318,474 مرشــحا 
شــابا )بمــا فــي ذلــك 163,121 مســجال فــي برامــج تدريــب دبلــوم 
ــه 519,611  ــا مجموع ــن أصــل م ــية( م ــة الفرنس ــات اللغ دراس
مرشــحا لدبلــوم دراســات اللغــة الفرنســية )DELF( - دبلــوم اللغــة 
الفرنســية المتقــدم )DALF(، ممــا يؤكــد اهتمام الطــالب بالتصديق 
علــى كفاءاتهــم باللغــة الفرنســية مــع دبلــوم رســمي ، وخاصــة فــي 
المــدارس الثانويــة. يعتبــر دبلــوم دراســات اللغــة الفرنســية جذابــاً 
بشــكل خــاص فــي إيطاليــا )٪22 مــن جميــع المســجلين فــي عــام 

2019( وكذلك في ألمانيا )٪28 من المسجلين(.

 تطويــر ونشــر أدوات لتعلــم اللغــة الفرنســية المهنييــن/ 
اللغة الفرنسية المهنية

فــي مجــال التعاون الثنائي لتعليم اللغة الفرنســية، تســتحق الــدورات 
التدريبيــة التــي تفضــي إلــى الحصــول علــى دبلــوم مهنــي اهتمامــا 
خاصــا. هــذه الفئــة مــن متعلمي اللغــة الفرنســية "ألغراض محــددة" 
)الفرنســية للمهنييــن( هــي فــي الواقــع مؤشــر علــى ديناميكيــة تؤكد 
علــى الفائدة الملموســة للغاية مــن االلمام باللغة الفرنســية، حيث يتم 
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مــن الطــالب فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة والكليــات 
والمــدارس الثانويــة ومؤسســات التعليــم العالي ، وكذلك المســجلين 
فــي معاهــد أو مراكــز اللغــات األجنبيــة خــارج النظــام المدرســي. 
وتســتمر هيمنــة منطقة شــمال أفريقيا والشــرق األوســط مــع 44٪ 
ــوب  ــة جن ــا منطق ــة، تليه ــة أجنبي ــية كلغ ــن للفرنس ــن المتعلمي م
الصحــراء الكبــرى والمحيــط الهنــدي )٪25(، وأوروبــا )19٪(، 
واألمريكتيــن ومنطقــة البحــر الكاريبي )٪9(، وآســيا وأوقيانوســيا 

.)3٪(

بشــكل عــام ، انخفــض عــدد متعلمــي اللغــة الفرنســية كلغــة أجنبية 
بشــكل طفيــف للغايــة بنســبة ٪0.1 منــذ عــام 2018 ، مما يعكس 
بشــكل رئيســي انخفاضــا حــادا فــي تعلم اللغة الفرنســية فــي أوروبا 
)٪10-(. مــن ناحيــة أخــرى ، تشــهد المناطــق األخــرى مــن العالم 

زيادة متوسطة في عدد متعلمي اللغة الفرنسية.

إن ثقــل المغــرب كبيــر بحــد ذاتــه، ألن الجزائــر والمغــرب وتونس 
وحدهــا تمثــل أكثــر مــن 17 مليــون متعلــم للفرنســية كلغــة أجنبية. 
والواقــع أن نســبة كبيــرة من الطــالب الذين تم إحصاؤهم يدرســون 
ــم  ــي النظ ــي توصــف ف ــك الت ــر تل ــد كبي ــى ح ــبه إل ــة تش بطريق
ــى "بالفرنســية"  ــة"، أو حت ــة اللغ ــا "ثنائي ــة األخــرى بأنه التعليمي
بالنســبة لمــواد معينــة وفــي مســتويات معينــة مــن الدراســة، ولكــن 
صفــة "اللغــة األجنبيــة" المطبقــة علــى اللغــة الفرنســية فــي هــذه 

البلدان تحظى باالحترام.

ال تــزال أفريقيــا "غيــر الناطقة بالفرنســية" تمثــل ٪25 من إجمالي 
الملتحقيــن بالمــدارس، حيث تلعب البلــدان ورقــة الفرنكوفونية إلى 
حــد مــا )ســواء كانت أعضــاء في المنظمــة الدوليــة للفرانكفونية أم 
ال( مــن منظــور التعــاون األقاليمــي. مــن بينهــا الكاميــرون )للجزء 
الناطــق باللغــة اإلنجليزيــة( وموزامبيــق وغانا ، إلى جانــب أوغندا 
وأنغــوال وجنــوب أفريقيــا وكينيــا. أما في منطقة جنــوب الصحراء 
ــا  ــرة المدروســة كان مدفوع ــو خــالل الفت ــدو أن النم ــرى، يب الكب

بأنغوال وإثيوبيا )قبل األزمة( وسان تومي وبرينسيبي وسيشيل.

ال تــزال أوروبــا معقــال لتعلــم اللغــة الفرنســية مــع تبــوؤ إيطاليــا 
ورومانيــا المرتبــة األولــى )مــن حيــث الحجــم( ، إلى جانــب ألمانيا 
وإســبانيا واألجــزاء غيــر الناطقــة بالفرنســية في بلجيكا وسويســرا 
وهولنــدا واليونــان والبرتغــال. البلــدان الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة 
)المملكــة المتحــدة وأيرلنــدا( التــي تعتبــر الفرنســية كلغــة أجنبيــة 
ــن  ــي كمتعلمي ــون فرنس ــن 0.5 ملي ــر م ــا أكث ــم أيض ــى تض أول

للفرنسية كلغة أجنبية.

خــارج البلــدان الناطقــة باللغــة االنكليزيــة، حيــن تكــون لغــة أجنبية 
واحــدة فقــط إلزاميــة، تفــوز اللغــة االنكليزيــة )حيــث ال تعتبرهــا 
الســلطات التعليميــة إلزاميــة مباشــرة، وهــو مــا يحــدث فــي كثيــر 
مــن األحيــان(، وقــد ســاهمت إمكانيــة التخلــي عــن اللغــة األجنبيــة 
ــة  ــي المملك ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــن الدراس ــر م ــت مبك ــي وق ف

المتحــدة، فــي انخفــاض عــدد الطــالب الدارســين للفرنســية كلغــة 
أجنبية.

فــي الســاحة اللغويــة الشــديدة التنافســية للبلــدان األوروبيــة، فــإن 
الصــالت الثقافيــة، والقــرب الجغرافي، والصعوبة األكبــر أو األقل 
ــوق"،  ــي الس ــودة "ف ــة الموج ــات المختلف ــى اللغ ــزى إل ــي تع الت
وأهميتهــا - بقــدر ما توجه السياســات الطوعية للســلطات التعليمية 
إلــى حــد مــا – فــي توجيــه خيــارات التالميــذ وآبائهــم وطالبهــم. 
عندمــا ال تكــون اللغــة األجنبيــة الثانيــة )أو الثالثة( إلزاميــة ، تحتدم 
ــية  ــبانية والروس ــية واإلس ــن الفرنس ــي بي ــكل رئيس ــة بش المنافس

واأللمانية واإليطالية ... واللغة الفرنسية ال تفوز دائما.

تحتــل القــارة األمريكيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي المرتبــة الثالثــة 
مــن حيــث اعتمــاد الفرنســية كلغــة أجنبيــة، تليهــا كنــدا )باســتثناء 
كيبيــك( والواليــات المتحدة األمريكية، تليها كوســتاريكا والبرازيل 
والمكســيك واألرجنتيــن، مــن بيــن دول أخــرى. وقــد ارتفــع العــدد 
اإلجمالــي للمتعلميــن بنســبة ٪31.7 فــي المنطقــة، التــي اســتفادت 

من زيادة كبيرة في تعلم اللغة الفرنسية في كوستاريكا وشيلي.

تضــم منطقــة آســيا وأوقيانوســيا أقــل عــدد مــن متعلمــي الفرنســية 
كلغــة أجنبيــة ، علــى الرغــم مــن أن بعــض البلــدان فــي المنطقــة ، 
مثــل أســتراليا والهنــد والصيــن والوس وكمبوديــا وأذربيجــان 

وفيتنام ، لديها أعداد كبيرة من المتعلمين )حوالي 50000( ،
علــى الرغــم مــن أن هــذه األرقــام متواضعــة بالنســبة إلــى العــدد 
اإلجمالــي للمتعلميــن. فقــد عملــت كمبوديــا والصيــن والوس 
وماليزيــا وتايالنــد وفانواتــو على تعزيز النمــو اإلجمالي وتعويض 

بعض االنخفاضات في اليابان وكازاخستان، على سبيل المثال. 

التغييــر فــي االلتحــاق فــي برامــج تعليــم اللغــة الفرنســية كلغــة أجنبيــة بيــن عامــي 2018 و 
2022 )نطــاق ثابــت(
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اللغة الفرنسية والثقافة والعالم الرقمي 

ــم؛ و ــى مســتوى العال خامــس لغــة مســتخدمة عل
2. عــدد الــدول التــي يوجــد بهــا متحدثــون بلغــة معينــة ، والتــي 

تأتــي الفرنســية فيهــا بالمرتبــة الثانيــة بعــد اللغــة اإلنجليزيــة.24

هــذا يجعــل مــن الممكــن مــلء مؤشــر جديــد: درجــة عولمــة اللغة 
 DML = )L1 + :ــي ــو التال ــى النح ــه عل ــم تعريف )DML(. يت
ــا التحــدث  ــم فيه ــي يت ــدان الت ــة للبل L2( / L1 × النســبة المئوي

للغة. با

ويتيــح هــذا المؤشــر الجديــد تصنيــف البلــدان مــن خــالل الجمــع 
بيــن المعياريــن اللذيــن يحــددان المنطقــة الجغرافيــة والديمغرافيــة 
للغــة: فهــذا المزيــج ينتــج قيمــة تعكــس ترجمتهــا إلى نســبة مئوية 
ــر درجــة  ــات. تعتب ــى االختالف ــد عل ــي وتؤك عــن تسلســل هرم
ــي الفضــاء  ــة ف ــة، مســألة مســتقلة عــن وجــود اللغ ــة اللغ عولم

الســيبراني.

اللغــات التــي تزيــد نســبتها )L1 + L2( / L1 عــن 2.5 هــي ، 
بالترتيــب ، ديــوال ، ســواحلية ، إنجليزيــة ، بامانــاكان ، فرنســية ، 
أرديــة ، ماليزيــة ، ســوتو الشــمالية والتايالندية. واللغــات التي يتم 
التحــدث بهــا فــي أكثــر مــن 35 دولــة هــي اإلنجليزيــة والفرنســية 

واإلســبانية والعربية.

إن ضــرب قيمــة درجــة عولمــة اللغــة )DML( فــي النســبة 
المئويــة للمتحدثيــن المتصليــن بشــبكة االنترنــت ينتــج عنــه درجة 
العولمــة الســيبرانية )DCL( )درجــة العولمــة الســيبرانية = 
درجــة عولمــة اللغــة x نســبة االتصــال باالنترنت( ، وهو مؤشــر 
يجمــع بيــن نقــاط قــوة عولمــة اللغــات فــي العالــم الرقمــي. مــن 
خــالل إضافــة ُبعــد متوســط االتصــال باإلنترنــت ، تقــوم درجــة 
ــن  ــة م ــة اللغ ــة درجــة عولم ــح قيم ــة الســيبرانية بتصحي العولم

خــالل مراعــاة وجــود كل لغــة علــى اإلنترنــت.

ــات  ــاس االختالف ــبي بقي ــع النس ــي التوزي ــة ف ــا الرؤي ــمح لن تس
ــدم واضــح  ــا تق ــة والفرنســية لهم ــن اإلنجليزي ــة أن اللغتي ومعرف
علــى بقيــة اللغــات ، وفقــا لهــذا المعيــار الــذي يشــير إلــى مــدى 
جــودة إدراج اللغــة فــي حركــة العولمــة الحاليــة )درجــة عولمــة 
ــبكة  ــهلها ش ــي يس ــات الت ــدد اللغ ــو تع ــاه نح ــي االتج ــة( وف اللغ
اإلنترنــت )درجــة العولمــة الســيبرانية(. وتبيــن القيم المشــار إليها 
بالنســب المئويــة توزيــع المؤشــرين بيــن جميــع اللغــات التــي تــم 
النظــر فيهــا: وبالتالــي، فــإن اإلنجليزيــة والفرنســية تغطيــان معــا 
ــة مــن هــذا التوزيــع، مــع هامــش  مــا يقــرب مــن 25 فــي المائ
كبيــر قائــم مقارنة باأللمانية والروســية واإلســبانية، تليهــا العربية 

والماليزيــة واإليطاليــة والصينيــة.

24 تم حساب ذلك للغات الـ 329 التي تضم أكثر من مليون متحدث بمستوى L1 ، مع بيانات االتصال باالنترنت 

لشهر سبتمبر 2021 ، استنادا إلى 215 دولة )أو إقليما( تم اختيارها في النموذج.

%DMLDML%DCLDCLاللغة

% 1,6114,24% 2,5112,68اإلنجليزية

% 1,099,66% 1,698,52الفرنسية

% 0,423,75% 0,482,45األلمانية

% 0,312,76% 0,402,01الروسية

% 0,272,40% 0,371,90اإلسبانية

% 0,181,56% 0,301,51العربية

% 0,171,51% 0,331,69الماليزية

% 0,171,50% 0,221,13اإليطالية

% 0,161,46% 0,251,27الصينية

 مكان اللغات األخرى
اللغات األكثر انتشاراً على شبكة اإلنترنت هي التالية )بيانات 
تبلغ  التي  الفرنسية  اللغة  بنسبة  ، مقارنة  غير متحيزة عمليا( 

.65.5٪

 النسبة المئوية للمتحدثين المتصليناللغات
بالشبكة

% 97,87النرويجية

% 97,83الدنماركية

% 93,49السويدية

% 92,62اليابانية

% 92,02الهولندية

% 91,90اللوكسمبورغية

% 91,56األلمانية السويسرية

% 90,50الكتالونية

% 90,43الفلمنية الغربية

 حالة اللغة اإلنجليزية
فيما يتعلق باللغة اإلنجليزية، يستمر مكانها النسبي في االنكماش 
عام  في   25٪ إلى   2017 عام  في   30٪ من  تراجع  حيث 
2021، حتى لو استمرت وسائل اإلعالم، التي تعتمد على نتائج 
متحيزة للغاية لعدم النظر بجدية في تعدد اللغات، في اإلعالن عن 
أرقام تتجاوز ٪50. في الواقع ، تغير االتصال باإلنترنت بشكل 
كبير في السنوات العشر الماضية مع انتشار هائل للغات اآلسيوية 
باللغة  للمتحدثين  العالمية  المئوية  للنسبة  بالنسبة  أما  والعربية! 
اإلنجليزية المتصلين باالنترنت )L1 + L2( ، فقد قدرها مرصد 
بنسبة   2007 عام  في  اإلنترنت  على  والثقافي  اللغوي  التنوع 

٪32 ، وانخفضت اآلن إلى 15٪. 

مستخدمي اإلنترنت
= 

النسبة المئوية العالمية لوجود 
متحدثين متصلين على الشبكة 

بمواقع اللغات )يتم الوصول اليها 
عن طريق الويب(

ال تزال تعاريف المؤشرات الكلية التي ينتجها النموذج كما هي، وعلى وجه الخصوص، نحتفظ بمؤشر "القوة" الذي 
يتوافق مع متوسط ستة مؤشرات :

معدل الحركة على الشبكة 
=

)يتم الوصول اليها عبر االتصال 
مع المنصات والتطبيقات(    

االستخدامات
 =

البيانات المستمدة من التطبيقات 
)مثل النسبة المئوية حسب البلد مع 
بيانات توضح توزيع المشتركين 

من مختلفالتركيبات الديموغرافية(  

المحتوى
=

ترتيب البلدان في إحدى صفحات 
الويب )الحكومة اإللكترونية(

 

المؤشر
=

التحول في النسبة المئوية العالمية 
قياس وجودها مثل جودة الترجمة 

عبر اإلنترنت

الوسائط
=

مجموعة واسعة من المؤشرات 
للتطبيقات أو للمعلومات التي تعكس 
لغة المجتمع النسب المئوية لكل لغة 

مستخدمة 

مكانة اللغة الفر 
نسية على شبكة اإلنترنت

 موجز التطورات
تــم تحســين النمــوذج المســتخدم فــي الطبعــة الســابقة فــي بعــض 
الجوانــب )مصــدر أفضــل للبيانــات اللغويــة ، وإلغــاء أحــد أوجــه 
ــة  ــة ثاني ــن بلغ ــز الرئيســية للدراســة بفضــل إدراج الناطقي التحي
ــد فــي البيانــات، مــع مراعــاة تعــدد لغــات األفــراد22  حســب البل
بشــكل أفضــل ومواصلــة التحليــل المنهجــي ألوجــه التحيــز، التي 
ــوع مــن العمــل ، والبحــث  ــه فــي هــذا الن ــر من تعــد أمــراً ال مف
عــن طــرق للتغلــب عليهــا(. وتــم تحديــث مجموعــة البيانــات فــي 

ــو 2021. ماي

علــى الرغــم مــن أن الفرنســية ال تــزال تحتــل المركــز الرابع23 
علــى شــبكة اإلنترنت:

اللغــة  بالفعــل،  تتجاوزهــا  وربمــا  اآلن،  معهــا  تتســاوى   •
الهنديــة، التــي تظهــر نمــواً مذهــال؛ و

ــا:  ــة )حالي ــى اللغــات التالي ــر تفوقهــا عل ــى حــد كبي •تقلــص إل
واليابانيــة  واأللمانيــة  والعربيــة  والروســية  البرتغاليــة 

التاليتيــن: الحقيقتيــن  مــن  لمزيــج  نتيجــة  والماليزيــة( 
الناطقيــن  لــدى  باإلنترنــت  االتصــال  معــدالت  1. تقتــرب 
بالفرنســية فــي البلــدان الصناعيــة مــن التشــبع )بمعــدل 85 فــي 

ــو؛ و ــرا للنم ــرك مجــاال كبي ــا ال يت ــة(، مم المائ
ــة بالفرنســية  ــة الناطق ــدان األفريقي ــي البل ــة ف 2.الفجــوة الرقمي
أكبــر بكثيــر مــن القــدرة علــى ردمهــا مقارنــة بمتوســط النمــو 

فــي شــبكة االتصــاالت باإلنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ــذي  ــية، ال ــة الفرنس ــي اللغ ــبي ف ــاض النس ــذا االنخف ــدو أن ه ويب
لوحــظ بالفعــل فــي القياســات الجزئيــة التــي أجريــت فــي عامــي 
ــة بيــن متوســط  2019 و2020، هــو نتيجــة لفــارق كبيــر للغاي
النمــو العالمــي فــي معدالت االتصــال باإلنترنت لكل بلد ومتوســط 
النمــو فــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة الناطقــة بالفرنســية. كمــا 
أن هــذه الفجــوة واســعة للغايــة فــي البلــدان اآلســيوية، وإلــى حــد 
كبيــر، فــي البلــدان العربيــة، التــي تظهــر معــدالت اتصــال تميــل 

إلــى االقتــراب مــن المعــدالت الغربيــة.

علــى المــدى الطويــل ، فــإن توقعــات النمــو الديموغرافــي ألفريقيا 
ســتفضل بشــكل غيــر مباشــر وجــود اللغــة الفرنســية علــى شــبكة 
االنترنــت. ومــع ذلــك، إذا اســتمرت الفجــوة الرقميــة الكبيــرة فــي 
دول أفريقيــا الناطقــة بالفرنســية، فــإن وجــود اللغــة الفرنســية علــى 

شــبكة اإلنترنــت يمكــن أن يتأثــر علــى المــدى القصيــر.

22 في عام 2018 ، تم افتراض نطاق ٪25 من نموذج مستوى تعددية اللغات ، وبالتالي استندت نتائج اللغة األولى 

زائد الثانية )L1 + L2( إلى نسبة مئوية قدرها ٪125 لحساب تعددية اللغات. في هذه الطبعة الجديدة لعام 2022، 
بفضل بيانات Ethnologue ، يزداد عامل تعددية اللغات إلى 43٪.

23 من أصل 329 لغة مع أكثر من 1 مليون متحدث.

يدمج هذا المؤشر جميع العناصر التي تميز انتشار اللغة على الويب. 

تعطي مجموعة العناصر )المصححة ألوجه التحيز الموجودة في 
المصادر( التي تم الحصول عليها عند وضع النموذج الترتيب العام 

التالي:

نسبة االنتشاراللغةالترتيب
% 25,00االنجليزية1

% 15,00الصينية2

% 7,00االسبانية3

% 3,50الفرنسية4

% 3,50الهندية4

% 3,00البرتغالية6

% 3,00الروسية6

% 2,50العربية8

% 2,50االلمانية8

% 2,50اليابانية8

% 1,80الماليزية11

% 1,40االيطالية12

% 1,20التركية13

% 1,20الكورية14

% 1,20البنغالية15

% 25,70باقي اللغات

 مزايا اللغة الفرنسية في العالم الرقمي
أهم مؤشرين للغة الفرنسية في هذا السياق هما:

1. نســبة )L1+L2(/L1، وهــي عالمــة علــى التواتــر النســبي 
ــة الفرنســية  ــر اللغ ــي تعتب ــة، والت ــة ثاني ــا كلغ ــة م الســتخدام لغ

2627



اللغة الفرنسية والثقافة والعالم الرقمي 

المحتوى الثقافي الفرنكوفوني عبر اإلنترنت: 
لرهانات وتحديات االكتشاف

ــة  ــات الثقافي ــإن المحتوي ــر ، ف ــى الرغــم مــن تنوعهــا الكبي عل
والفنيــة والتعبيــرات فــي الفضــاء الناطــق بالفرنســية قليلــة 
االنتشــار ويمكــن الوصــول إليهــا علــى شــبكة اإلنترنت.25وقــد 
أدى إنشــاء منصــات لنشــر الثقافــة وتوزيعهــا إلــى كســر 
والطلــب،  العــرض  بيــن  العالقــة  فــي  التقليديــة  األنمــاط 
وأبــل  وفيســبوك  وأمــازون  غوغــل  لصالــح  ســيما  وال 
ــرة  ــرة الصغي ــذه الدائ ــتفيد ه ــا.26 تس ــوفت وغيره ومايكروس
ــيطرة  ــي للس ــدم التكنولوج ــن التق ــن م ــن العالميي ــن الالعبي م
علــى المحتــوى الثقافــي وتركيــزه، ممــا يهــدد إمكانيــة ضمــان 

اكتشــاف المحتــوى الثقافــي باللغــة الفرنســية.

الثقافيــة  الصناعــات  فــي  الرئيســية  االتجاهــات   
27 واإلبداعيــة

واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  تسهم  الحاضر،  الوقت  في 
ويؤثر  العالمي.  واالقتصاد  العمل  فرص  في  كبيرا  إسهاما 
مع  إلى جنب  جنبا  ويسير  البلدان  الرقمي على جميع  تحّولها 
التغيرات التكنولوجية وتطور استخدامات السكان الذين يتزايد 
الكبيرة  االختالفات  من  الرغم  على  االنترنت.  عبر  ترابطهم 
بين المناطق ، فإن جزءا كبيرا من سكان العالم يصلون اآلن 
إلى الصناعات الثقافية واإلبداعية من خالل القنوات الرقمية.

ــة  ــيقى والســمعية البصري ــينما والموس ــت صناعــات الس تحول
إلــى التكنولوجيــا الرقميــة لعــدة ســنوات. لقــد وضــع الالعبــون 
الدوليــون الرئيســيون بصمــة ألنفســهم فــي هــذا المجــال، 
وباتــت تهيمــن علــى الســوق وتســتحوذ علــى جــزء كبيــر مــن 

ــور. الجمه

لصالــح  مبــادرات  تظهــر   ، الفرنكوفونــي  الجانــب  علــى 
فــي  إطالقــه  تــم  الــذي   TV5MONDEplus( التنــوع 
La Francophonie TV- 2020 ، صنــدوق  ســبتمبر
5MONDEplus ، الــذي تــم إطالقــه فــي مــارس 2021( 
، أو مبــادرات كانــت موجــودة لســنوات عديــدة )صنــدوق 

واجهــة المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة(.

25 أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من حيث إمكانية االكتشاف والوصول إلى المحتوى الثقافي 

الفر.نكوفوني على اإلنترنت، 2020.انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(.
و  جوجل  الكبيرة:  المجموعات  من  األولى  األحرف  من  المبني  االختصار  يستخدم  ما  غالبا   26

أمازون و فيسبوك و أبل و مايكروسوفت وما إلى ذلك ، والتي يمكننا إضافة سبوتيفاي و ديزر 
إليها وما إلى ذلك.

27 الصناعات الثقافية واإلبداعية في العالم في العصر الرقمي، دراسة الحقة أجريت لصالح المنظمة 

الدو.لية للفرانكفونية من قبل مستشارين، يونيو 2021. انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو 
ار كود(.

 العمليات التقنية لالكتشاف المنهجي
ســهل ظهــور الويــب 3.0 ظهــور بيانــات منظمــة وموحــدة 
ــة للقــراءة بواســطة الكمبيوتــر. اليــوم ، تقــوم اآلالت بربــط  وقابل
وهيكلــة واســتخدام ومشــاركة المعلومــات األكثر وضوحــا والقابلة 
إلعــادة االســتخدام بشــكل أفضــل. وهنــاك آليتــان تعززان اكتشــاف 
المحتــوى علــى اإلنترنت: البيانــات، وهي عصــب المحتوى ولكل 
فئــة مواصفاتهــا؛ والبيانــات التــي تشــكل مصــدر إلهــام للمحتــوى؛ 
والبيانــات التــي تشــكل مصــدر قلــق للمحتــوى ، والخوارزميــات، 

فــي صميــم النظــام.

تعــد البيانــات الوصفيــة عاليــة الجــودة والقابلــة للتشــغيل البينــي 
ــة  ــة( قضي ــة المختلف ــن األنظم ــا بي ــا وتبادله ــن نقله ــي يمك )الت
أساســية إلمكانيــة اكتشــاف المحتــوى الثقافــي عبــر اإلنترنــت.

ما هي قابلية االكتشاف؟ 

يصف هذا المفهوم الجديد نسبيا ، الذي تم إنشاؤه وتطويره منذ عام 2016 
من كندا / كيبيك ، عملية اللقاء بين المحتوى والجمهور في البيئة الرقمية. 

ويشمل ما يلي:
 الخاصية الجوهرية ألي محتوى متاح عبر اإلنترنت يسهل العثور عليه 

من قبل أي مستخدم يستعلم عن محرك البحث ؛
 الُبعد العرضي الكتشاف المحتوى الذي لم يتوقعه المرء و / أو لم يكن 

يعلم بوجوده ؛
 التوصية بمحتوى ثقافي دون أي طلب من المستخدم.

الثقافي،  بالمحتوى  يتعلق  فيما  تشمل،  االكتشاف  قابلية  فإن  ثم،  ومن   
االحتياجات:

 قابلية االكتشاف )المراجع والفهرسة(
 التوافر )تطوير وتوفير عرض مناسب(

 التوصية )تعزيز مستوى االنتشار(.

تحديات قابلية االكتشاف في بعض األرقام 

40 %
26 %

60 %

قابلية التكرار:
 40 ٪من مبيعات الكتب على 
أمازون تتم من محرك البحث 
الخاص بها )المنظمة الدولية 

للفرانكفونية ، 2020(

المصدر: الصناعات الثقافية واإلبداعية في العالم في عصر الرقمية، دراسة الحقة لمستشارين ، يونيو 2021

 نسبة توافر أي نسبة
26 ٪من المحتوى المتاح 
على خدمات الفيديو عند 

الطلب في االتحاد األوروبي 
في عام 2018 هو محتوى 

أوروبي. 

وصية
60 ٪من المحتوى الذي يتم مشاهدته على 
منصة نتفلكس هو نتيجة لتوصيات المنصة 

)المنظمة الدولية للفرانكفونية ، 2020(

حصة سكان العالم الذين لديهم إمكانية 
الوصول إلى اإلنترنت

53,6 %

53,6 %
 

47 %

19,1 %

المصدر: الصناعات الثقافية واإلبداعية في العالم في العصر الرقمي، دراسة بوست أدفايزرز، يونيو 
2021

الصناعات الثقافية واإلبداعية، قطاع رئيسي في االقتصاد 
العالمي

250,2 مليار  
دوالر أمريكي نسبة المساهمة السنوية للصناعات اإلبداعية في الناتج 

المحلي اإلجمالي العالمي، أي 6.2٪.

30 مليون وظيفة
في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي.

20 ٪من الشباب
تتراوح أعمار 20 ٪من العاملين في قطاع الصناعات الثقافية 

واإلبداعية بين 15 و 29 عاما.

45 ٪من النساء
٪45 من العاملين في الصناعات الثقافية واإلبداعية هم من 

النساء.

المصدر: الصناعات الثقافية واإلبداعية في العالم في العصر الرقمي، دراسة الحقة لمستشارين، 
يونيو 2021

أرقام بث الفيديو والموسيقى 

٪62 من االستهالك الرقمي العالمي 
للمسلسالت األصلية على نتفلكس 

)المنظمة الدولية للفرانكفونية، 2020 (

 345 مليون مستخدم نشط شهريا 
على Spotify في عام 2021 )مجلة 

)Échos Les

500 ساعة من الفيديو الذي يتم تحميله 
)Statistica كل دقيقة )برنامج

يمثل بث الفيديو 61 ٪من حركة 
المرور العالمية على اإلنترنت. 

)Statistica برنامج(

المصدر: الصناعات الثقافية واإلبداعية في العالم في العصر الرقمي، دراسة الحقة لمستشارين، يونيو 2021

345  
 مليون

62 % 61 %

500 
 ساعة

2829

من سكان العالم يصلون إلى
 اإلنترنت في عام 2017

في البلدان النامية

في البلدان االقل نموا



اللغة الفرنسية والثقافة والعالم الرقمي 

الكتب والمؤلفون 
باللغة الفرنسية

ــار  ــن أفضــل المجــاالت الزده ــد م ــال شــك، واح ــو، ب األدب ه
التنــوع الثقافــي الفرانكوفونــي. فــي قلب قضايــا اإلبــداع واالبتكار 
والحيويــة فــي اللغــة الفرنســية ، فــإن الكتــب ، بجميــع أشــكالها 
، بمــا فــي ذلــك الكتــب الرقميــة ، هــي أيضــا نتــاج مــا يعــرف 
باســم الصناعــة الثقافيــة. فــي ظــل هذيــن الجانبيــن، الثقافــي 
واالقتصــادي، تــم تقديــم مالحظــات لفتــرة طويلــة تكشــف عــن 
مجــال ملــيء بالتناقضــات، وأحيانــا التوتــرات، علــى الرغــم مــن 

أنــه غنــي جــدا وواعــد.

 االجتماع العام لكتاب اللغة 
الفرنسية في جميع أنحاء العالم

عقــد االجتمــاع العــام العالمــي لكتــب اللغــة الفرنســية فــي الفترة 
ــي  ــس. وضــم )ف ــي تون ــبتمبر 2021 ف ــى 24 س ــن 23 إل م
الموقــع أو عــن ُبعــد( أكثــر مــن أربعمائــة مشــارك - مؤلفيــن 
أو جهــات فاعلــة فــي مجــال الكتــب أو قــادة سياســيين أو 
مؤسســيين - مــن جميــع أنحــاء العالــم الفرانكوفونــي. وشــارك 
ــوت  ــات )ك ــت دول أو حكوم ــا وس ــدث فرنس ــم الح ــي تنظي ف
السويســري  ديفــوار وجمهوريــة غينيــا وكيبيــك واالتحــاد 
ــة  ــا - بروكســل(، فضــال عــن المنظم ــاد والوني ــس واتح وتون
ــن 1000  ــرب م ــا يق ــن م ــالً ع ــة، فض ــة للفرانكوفوني الدولي
مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الكتــب فــي 45 بلــدا مختلفــا. 
ــة  ــات ذات أولوي ــرة مقترح ــد عش ــن تحدي ــاع ع ــفر االجتم أس
يتعيــن تنفيذهــا )مــن أصــل 50 مقترحــا تــم تحديدهــا ســابقا(29.

علــى غــرار هــذه التوصيــات، التــي تــم االخــذ ببعضهــا بالفعــل 
، اعتمــد تســعة30 وزراء مســؤولين عــن الثقافــة والكتــب، 
يمثلــون دولهــم أو حكوماتهــم، إعالنــا مشــتركا فــي نهايــة 
ــى  ــز الوصــول إل ــى تعزي ــاص إل ــه خ ــار بوج ــاع، أش االجتم
ــأة  ــان مكاف ــن خــالل ضم ــداع م ــراءة، ودعــم اإلب ــب والق الكت
عادلــة للمبدعيــن، والترجمــة باللغــة الفرنســية، وتحســين تداول 

ــات. ــام المكتب ــز مه ــن، وتعزي ــات والمؤلفي المصنف

28 من أجل ديناميكية جديدة لكتب اللغة الفرنسية في العالم: كتاب المقترحات و 10 توصيات ذات29  

أولوية، 2021
29 بوركينا فاسو ، ساحل العاج ، فرنسا ، مدغشقر ، كيبيك ، سويسرا ، تونس ، فيتنام ، واتحاد 

والونيا -بروكسل
30 انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(.

لفهــم  دراســات  عــدة  أجريــت  العــام،  لالجتمــاع  وتمهيــدا 
خصائــص ســوق النشــر باللغــة الفرنســية بشــكل أفضــل وتوقــع 
ــن  ــة31 ع ــة إقليمي ــات عام ــبع لمح ــتقبلية: س ــورات المس التط
ســوق النشــر باللغــة الفرنســية أجراهــا المكتــب الدولــي للنشــر 
شــركة  أجرتهــا  استشــرافية  ودراســة   )BIEF( بالفرنســية
فــي  الفرنســية  باللغــة  BearingPoint بعنــوان "الكتــاب 

." 2050 2030 و32  عامــي 

وقــد أعطــت نتائــج هــذه الدراســات ســببا للمشــاركين فــي 
االجتمــاع العــام الذيــن أصــروا علــى عــدة نقــاط: تأميــن اإلطار 
ــى  ــب ، والحاجــة إل ــواد والكت ــداول الم ــي ، وتســهيل ت القانون
تحســين المعرفــة المتبادلــة وفــرص التواصــل بيــن المهنييــن. 
وفيمــا يتعلــق بهــذه النقطــة األخيــرة، فــإن إنشــاء شــبكة رقميــة 
مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الكتــب باللغــة الفرنســية33 مــن 

قبــل المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة يمثــل تقدمــا. 

هنــاك فرصــة للتذكيــر أيضــا بالبرامــج التــي طورتهــا المنظمــة 
الدوليــة للفرانكفونيــة والتــي تتدخــل علــى عــدة مســتويات مــن 
"سلســلة الكتــب": اإلنشــاء واإلنتــاج والتوزيــع والترويــج. كمــا 
يســلط الضــوء علــى دعمــه لسياســات القــراءة العامة فــي البلدان 
مــن خــالل شــبكات مراكــز القــراءة والنشــاط الثقافــي الموجــودة 
ــزة  ــوب، فضــال عــن جائ ــي الجن ــدا ف ــي عشــرين بل ــي حوال ف
ــف  ــام المؤل ــئ كل ع ــي تكاف ــة، الت ــدول الفرانكوفوني ــارات ال ق
ــالل  ــن خ ــا م ــار دولي ــه باالنتش ــمح ل ــية وتس ــق بالفرنس الناط

"جــوالت أدبيــة" فــي جميــع أنحــاء العالــم.

 مؤتمر كتاب اللغة الفرنسية
انعقــد المؤتمــر العالمــي للكتــاب الناطقيــن بالفرنســية فــي 
ــو  ــيل ل ــل ميش ــليماني والراح ــى س ــل ليل ــن قب ــام 2019 م ع
26 ســبتمبر  و   25 يومــي  العاصمــة  تونــس  فــي  بريــس 
ــن  ــن بي ــة، م ــة للفرانكفوني ــة الدولي ــن المنظم 2021 بدعــم م
جهــات أخــرى. وبدعــوة مــن اللجنــة األدبيــة المؤلفــة مــن ليلــى 
ســليماني وفوزيــة الــزواري ولــوران غــاودي ويانيــك الهينــز 
ــس  ــو بري ــيل ل ــر 2021 - ميش ــى يناي ــار و- حت ــن س وفيلوي
، شــارك حوالــي ثالثيــن مؤلفــا مــن خمــس قــارات ، فــي 
الموقــع أو عبــر الفيديــو ، فــي تجمــع علــى هيئــة مقاهــي أدبيــة 

ــتديرة. ــد مس ــرى وموائ ــالت كب ــات ومقاب واجتماع

31 انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(.

32 كتب اللغة الفرنسية عام 2030 و 2050 ، دراسة اقتصادية مستقبلية أجرتها شركة 

33 انظر إلى رمز االستجابة السريعة )الكيو ار كود(.

التراث الثقافي   المستخدمون    

بيانات الوصفيةبيانات االستخدام
التعريف

مجموعة من البيانات المتعلقة 
توفر  التي  بالمحتويات 

معلومات عنها.

المشكلة 
المؤلف  واسم  والحجم  االسم 

وبلد اإلنتاج وما إلى ذلك.

أمثلة على 
البيانات القانونية

توزيع  التتبع،  إمكانية 
اإليرادات ، إلخ.

المعلومات
االعتراف، التوثيق، وما إلى ذلك.

التصنيف
التاريخ،  النوع،  الموضوع،   

إلخ.

التحديات
في  ما  مرجع  فهرسة  تسهل 
وقواعد  البحث  محركات 

البيانات وفهمه وإدارته.

الميغاداتا
التعريف

من  العديد  ربط  على  القدرة 
قواعد البيانات الكبرى.

التحديات 
أنماط  وتحديد  متقدمة  تحليالت  إجراء  إمكانية 
غير  ستبقى  كانت  التي  واالرتباط  المعلومات 

مرئية لوال ذلك.

تعريف
نظام آلي ، مصمم وفقا للغة برمجة الكمبيوتر مع 
مجموعة من التعليمات والقواعد لحل االشكاليات. 

التحديات
وسيط "غير مرئي" بين المستخدم وكتالوج غير 
محدود تقريبا من المحتويات ، والذي يحل محل 
الجهات الفاعلة التقليدية مثل متاجر التسجيالت 

أو المكتبات.

اآلليات الرئيسية  لقابلية االكتشاف

ات
صي

تو
ال

 السيادة
تطور األطر التشريعية 
في  النزاهة  لضمان 
الممارسات واالستحواذ 
على  أفضل  بشكل 
عن  الناتجة  الثروة 
وضعها: تنظيم البيانات 
الخوارزميات  وشفافية 
وفرض  والحصص 
على  الضرائب 

المنصات وما إلى ذلك

 حماية وتعزيز
 التراث المحلي والوطني

واإلقليمي

 تمجيد
 التراث الثقافي الوطني على

 شبكة اإلنترنت

المزيد من التنوع
الثقافي واللغوي 

العواقب
االقتصادية  

شاملة  جديدة  خطط  خالل  من 
لتحقيق الدخل 

التعويض
العادل 

لألطراف الالعبة في سلسلة القيمة

 دعم االستثمار
وتعزيز والوعي  لإلبداع   ات 
التحتية البنية  وتطوير   المهارات 
التعاونية واألنظمة   للتنمية 

 والمساحات االفتراضية وإنشاء
للشباب افتراضية   مساحة 

للوصول إلى المحتوى الثقافي
اقتصاد أكثر ديناميكية

+ وظائف
+ ابتكار

+ سياحة ثقافية 
+ إبداع

+ شمول المصدر: من أجل مبادرة اكتشاف المحتوى الفرانكوفوني عبر اإلنترنت، المنظمة الدولية للفرانكفونية

قابلية االكتشاف : دفعة باتجاه التحول الرقمي للنظم البيئية الثقافية الوطنية  قابلية االكتشاف، وهي مسألة تتعلق بسيادة الدولة 
واإلدارة المتعددة للجهات الفاعلة

إن مخاطــر توحيــد االســتهالك الثقافي وفقدان الفوائــد االقتصادية 
الضروريــة لتنميــة كل مجتمــع كبيــرة اآلن.تشــمل إمكانيــة 
ــاظ  ــدول: الحف ــة بســيادة ال ــف المســائل المتصل االكتشــاف مختل
علــى الهويــات الثقافية؛ وحماية حقوق اإلنســان؛ وســيادة القانون. 
تعزيــز المنتجــات الثقافيــة الرقميــة المحليــة والوطنيــة والوصول 
إلــى األســواق الدوليــة؛ قــدرة الجهــات الفاعلــة الحكوميــة علــى 
التدخــل مــن خــالل تنفيــذ اســتراتيجيات )لوائــح( سياســية مالئمة. 
ــة -2022 ــة الرقمي ــة بالفرنكوفوني ــتراتيجية الخاص ــذ االس تأخ
2026 التــي اعتمدتهــا المنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة فــي 
ديســمبر 2021 28 فــي االعتبــار التحــدي متعــدد األبعــاد الــذي 
تفرضه.الــدول األعضــاء والحكومــات فــي المنظمــة الدوليــة 
للفرانكوفونيــة، والصناعييــن، والمشــغلين والجهــات الفاعلــة 
الخاصــة، والجهــات الفاعلــة والمنظمــات فــي المجتمــع المدنــي، 

والمنظمــات الدوليــة كلهــا مهتمــة بمســألة إمكانيــة االكتشــاف.

الخوارزمية

التعريف
مجموعة من البيانات الناتجة عن تفاعل 

المستخدم.

المشكلة 
إنها تسمح لنا بالفهم
عادات المستخدمين.

أمثلة على 
خصائص الجمهور

البيانات االجتماعية والديموغرافية، 
وعدد   ، األذواق  أو  والتفضيالت 
األصدقاء على الشبكات االجتماعية، 

وما إلى ذلك

األداء
مقارنة بمحتويات أخرى، عروض 
على منصة ، من نفس النوع ، إلخ

التعريف
من  العديد  ربط  على  القدرة 

قواعد البيانات الكبرى.

التحديات
متقدمة  تحليالت  إجراء  إمكانية 
المعلومات  أنماط  وتحديد 
واالرتباط التي كانت ستبقى غير 

مرئية لوال ذلك.

الخوارزمية
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الوثيقة إللقاء نظرة عامة على كتاب تم إعداد 
العالم 2022 الفرنسية على مستوى  اللغة 
تحرير دار غاليمار للنشر - مارس 2022

بابكير أشرف  بواسطة  الترجمة  تمت 

)حقوق النشر( دار غاليمار للنشر ، 2022.

للفرانكفونية  الدولية  المنظمة   تقرير 
2022 اللغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم 

الناطقة  الثقافات  وتنوع  الفرنسية  اللغة  مديرة  خالد،  نيفين  اإلدارة :  مجلس 
بالفرنسية.

اللغة  مرصد  رئيس  وولف،  ألكسندر  الرئيسيان :  والصياغة  التنسيق 
الفرنسية.

اللغة  مرصد  في  برمجية  أخصائية  كيمنر،  فرانسين  والتحرير :  التنسيق 
الفرنسية) باللغة  بالتدريس  (مختصة  الفرنسية 

فيرونيك  بالفرنسية( :  الناطقة  الثقافات  وتنوع  الفرنسية  )اللغة  الصياغة 
اكتشاف (إمكانية  برمجية  أخصائية   ، جيرارد 

اللغات  وتعدد  الفرنسية  ( ;اللغة  مستشارة  غروسو،  أوريليا  الثقافي)؛  المحتوى 
للفرانكفونية(. الدولية  المنظمة  في 

في  برامج  )مساعدة  هاردوين  بولين  )متدربة(؛  أندرياناسي  ميرانا  التعاون : 
الفرنسية( اللغة  مرصد 

جان  دياني،  بشير  سليمان  سيركيغليني،  برنارد  المباشرون :  المساهمون 
بيمينتا،  دانيال  داليس،  فلورنسامورلون  ماركو،  ريتشارد  كلينكنبرغ،  ماري 

تيرفاسن. رادا  تشيهوالي،  ديستيني  ريتشارد،  لوران 


