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كـلـمــة
 السيد مدير الوكالة

 جان بول دو ڭودمار
 مــيلعتلا ذاتــسأ ةــجردب يــعماج ذاتــسأ ،راــمدوڭ ود لوــب نوــج

العالــي (تخصــص علــوم اقتصاديــة)، بجامعــة إيكــس مرســيليا. 
مستشــار ســابق لــدى رئيــس الــوزراء جــان مــارك أيــرو، 
ــم  ــف بالتعلي ــة مكل ــب دول ــدون، وكات ــري مان ــار تيي ومستش
العالــي والبحــث، ومديــر ســابق للتعليــم االبتدائــي فــي وزارة 
التربيــة الوطنيــة، ورئيــس ســابق ألكاديميــات إيكــس مرســيليا 
وتولــوز وستراســبورغ، وهــو اآلن مديــر الوكالــة الجامعيــة 

ــمبر 2015. ــذ 8 ديس ــة من للفرانكوفوني

عضــوا   800 مــن  أكثــر  تضــم  شــبكة  الوكالــة  تتــرأس 
يتموقعــون داخــل فضــاء جيوسياســي شاســع يتجــاوز مجــال 

 تالاــحلا عوــنت ىــلع لدــي اذــهو .ةيتاــسسؤملا ةــينوفكنارفلا
ــذا  ــم، وك ــى مســتوى العال ــوع الجامعــي عل ــا للتن ومطابقته

جاذبيــة الفرانكوفونيــة الجامعيــة.
ــالل  ــن خ ــن، م ــات وتبره ــات الجامع ــة تحدي ــى الوكال تتبن
العمــل الجماعــي الــذي تخلقــه وتقــوم غالبــا بقيادتــه، إلــى 
أي حــد تمثــل الفرانكوفونيــة الجامعيــة مفتاحــا لإلجابــة على 
هــذه التحديــات. ولعــل تحــدي الجــودة فــي التعليــم وفــي 

 لــظي هــنكلو بــعصألا ةــقلحلا لــثمي ةــماكحلا يــفو ثــحبلا
األكثــر أهميــة ألننــا مــا زلنــا نقــوم بتنفيــذ نمــاذج تنظيميــة 
ــن  ــة، ال م ــا بالحالي ــن مقارنته ــب، ال يمك ــي حق ــت ف وضع
حيــث الجامعــات وال مــن حيــث الجامعيــون أو الطــالب أو 

البيئــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي أنشــأت فيهــا.
ــتخدام  ــتخدامها االس ــة واس ــن األدوات الرقمي ــن م  إن التمك
ــث  ــر البح ــددة وتطوي ــا متج ــار بيداغوجي ــي إط ــليم ف الس
النظــام  فــي  بالفعــل  نفــذت  التــي  االبتــكارات  وتأثيــر 
الجامعــي للوكالــة، وكــذا أهميــة الخبــرة التــي يختزنهــا 
ــي الســنوات  ــرت ف ــي ظه ــة الت ــدة للحكام واألشــكال الجدي

األخيــرة، تظــل جميعهــا مميــزات لتحقيــق النجــاح.

ــذه األهــداف  ــف به ــي التعري ــة أن تســهم ف  ينبغــي للوكال
واإلشــادة بهــا وتفعيلهــا حيثمــا كان ذلــك ضروريــا. وذلــك ال 
مــن خــالل عمــل الوكالــة بمفردهــا وإنمــا مــن خــالل دورهــا، 
ــاطة  ــادرة والوس ــي المب ــه، ف ــتغناء عن ــن االس ــذي ال يمك ال

وتجميــع الطاقــات والمهــارات.
 تاــسسؤم عيمج اذكو تاــعماجلا رــبتعن نأ اــنكمم دــعي مــل 

التعليــم العالــي والبحــث محصــورة فــي دورهــا األكاديمــي، 
ال لاــجم يــف ايــساسأ  ــماع اــهنوكب فارــتعالا نــم دــب ال نــكلو

ــتقبال  ــون مس ــا تك ــة، ولعله ــة واالقتصادي ــة االجتماعي التنمي
العامــل األكثــر إســتراتيجية فــي هــذا المجــال.

 إن الجامعــات وكــذا جميــع مؤسســات التعليــم العالــي 
ــدة  ــات جدي ــى اتفاقي ــاء عل والبحــث تســتحق أن تعمــل بن
ــس  ــدان، لي ــن البل ــد م ــي العدي ــر مســبوقة ف ــراكات غي وش
فقــط فيمــا بينهــا، وإنمــا كذلــك اتفاقيــات وشــراكات تصــل 

ــا. ــي تنتمــي إليه ــن الشــركات الت ــا وبي بينه
 ةكرح ءدــب ةــيعماجلا ةــينوفكنارفلل نــكمي لاــجملا اذــه يــف 

ــبوق  ــر مس ــزا غي ــون محف ــن أن تك ــث يمك ــة. بحي نموذجي
للتغييــر مــن خــال اذــك و ةطاــسولاو ةرداــبملا ىــلع اــهتردق ل

التدخــل علــى المســتوى الدولــي.

البروفسور جان بول دو ڭودمار
مـديــر الوكالة الجامعية للفرانكفونية
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نـظـــرة
 شــامـلـــة

 هوية الوكالة الجامعية للفرانكفونية
جمعيــة  هــي   (AUF) للفرانكوفونيــة الجامعيــة  الوكالــة 
دوليــة أنشــأت منــذ أكثــر مــن 50 عامــا. وهــي تضــم 
للبحــث  ومراكــز  جامعيــة  وشــبكات  وكليــات  جامعــات 
العلمــي تســتعمل اللغــة الفرنســية فــي العالــم باســره. 
وبفضــل اعتمادهــا علــى شــبكة تضــم أكثــر مــن 800 عضــوا 
111 بلــدا، تعــد الوكالــة الجامعيــة للفرانكوفونيــة واحدة   يــف
ــث  ــي والبح ــم العال ــات التعلي ــات مؤسس ــم جمعي ــن أه م
فــي العالــم. وتعمــل أيضــا لفائــدة التعليــم العالــي والبحــث 
فــي «قمــة الفرانكوفونيــة». ووفقــا لذلــك فهــي تطبــق، 
فــي مجــال اختصاصهــا، القــرارات التــي تتخذهــا مؤتمــرات 

 لامعتــسا يــف كرتــشت يــتلا نادــلبلا تاــموكحو لود ءاــسؤر
ــة). ــة الفرانكفوني ــية (قم ــة الفرنس اللغ

 رســالـتـهـــا
تعمــل الوكالــة الجامعيــة للفرانكفونيــة (AUF زــيزعت ىــلع )

التنميــة  فــي  منخرطــة  تضامنيــة  جامعيــة  فرانكوفونيــة 
االجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات. 

ــاء  ــات األعض ــن المؤسس ــال بي ــن الفع ــجع التضام ــا تش كم
ــين  ــا (أي تحس ــة هيكلته ــص دينامي ــا يخ ــي م ــا ف و تدعمه
ــة و توظيــف  ــة التكويــن والبحــث، والحكامــة الجامعي نوعي

ــة. ــي التنمي ــاركتها ف ــن ) ومش الخريجي
ــى  ــم عل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــرة ف ــا الحاض ــل فرقه  وتعم

 ىلعو ،عيراــشملا ذيفنتو مــيمصتل هــيجوتلاو ةــعباتملا رــيفوت
ــكارات  ــرات واالبت ــات والخب ــل الممارس ــادل أفض ــهيل تب تس

.ددج ءاكرــش نــع ثــحبلا يــف ةدعاــسملا مــيدقت ىــلع اذــكو

بانتظــام  للفرانكفونيــة  الجامعيــة  الوكالــة  وتتعــاون 
الــدول  ومــع  مؤسســاتها  ومــع  الخاصــة  الشــركات  مــع 
والمنظمــات  لإلنمــاء  الوطنيــة  والــوكاالت  والحكومــات 
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجمعيــات الجامعيــة 

والثقافيــة. منهــا  العلميــة 
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َُمكِّن االنتساب إلى الوكالة الجامعية للفرانكفونية من االستفادة من شبكة واسعة من الشركاء 

قيِّ
ــس  ــة رئي ــا ونائب ــة لكمبودي ــون الجميل ــة والفن ــي وزارة الثقاف ــراث ف ــز الت ــرة مرك ــاندفي، مدي ــن ش ــيدة مي الس

ــا ــه، بكمبودي ــوم بن ــة، بن ــون الجميل ــة للفن ــة الملكي الجامع

نـظـــرة شــامـلـــة

 المنخرطون في الوكالة
2017، مــا   ةنــس لــئاوأ ةــينوفكنارفلل ةــيعماجلا ةــلاكولا مــضت
ــي  ــث وه ــي و البح ــم العال ــة للتعلي ــه 845 مؤسس مجموع
مؤسســات أعضــاء موجــدة فــي 111 بلــدا، ال تنتســب كلهــا 

ــة المؤسســاتية. ــى الفرانكفوني إل

عدد المؤسسات األعضاء حسب المنطقة
أفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات العظمى

أفريقيا الغربية
األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ
الكاريبي

أوروبا الوسطى والشرقية
أوروبا الغربية
المغرب الكبير
الشرق األوسط

المحيط الهندي
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 تـمـثـيـلـيـتـهــا المـحـلـيــة
يتوافــر لــدى الوكالــة الجامعيــة للفرانكوفونيــة، بصفتهــا 
40 بلــدا. ويقــع مقرها  ال يــف اــيلحم  ــيثمت  منظمــة دوليــة، 61
فــي مونتريــال (الكيبيــك، كنــدا)، تتــوزع أقســامها المركزيــة 
بيــن مونتريــال وباريــس (فرنســا) كمــا تتولــى إداراتهــا 
ــا  ــي منطقته ــي ف ــاون الجامع ــادة التع ــر قي ــة العش اإلقليمي

ــة. ــروع كل جه ــطة ف ــيق أنش ــة وتنس الجغرافي

 مـواردهــا
وتعــد المســاهمات الحكوميــة، مــن فرنســا وكنــدا والكيبيــك 
ــو  ــدا وني ــرا وكن ــيل وسويس ــاد والونيا-بروكس ــا واتح وروماني
ــان، المصــدر  ــرون ولبن ــو والكامي ــدا - أونتاري ــك وكن برونزوي

األســاس للمــوارد الماليــة للوكالــة.
باإلضافــة إلــى المــوارد الذاتيــة للوكالــة، بمــا فــي ذلــك 

ال تامهاــسملا نــع  ــضف ،ةــطرخنملا تاــسسؤملا تامهاــسم
ــا. ــل ميزانيته ــي تكم ــات الت ــلع والخدم ــة والس التعاقدي

فــي عــام 2017، بلغــت ميزانيــة الوكالــة 39,47 مليــون 
ــورو. ي

بـعـض الشـركــاء
 الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)؛

 الجمعية الفرانكوفونية من أجل المعرفة (ACFAS)؛ 
 مؤتمر رؤساء الجامعات (CPU)؛

 مجلس أفريقيا ومدغشقر للتعليم العالي (CAMES)؛
 مركز األبحاث للتنمية الدولية (IDRC)؛
  معهد البحث من أجل التنمية (IRD)؛

  المعهد الفرنسي؛
 وزارات التربية والوطنية؛

  وزارات التعليم العالي؛

  منظمة األمم للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛
  المنظمة الدولية للفرانكفونية (OIF)؛

أفريقيــا  فــي  العالــي  التعليــم  احتــراف  دعــم    قطــب 
(PAPESAC)؛ الوســطى 

  الشراكة العالمية من أجل التعليم (PME)؛
  اإلتحاد األوروبي؛

.(UEOMA) اإلتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  

نـظـــرة شــامـلـــة
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تهــدف اإلســتراتيجية الجديــدة للوكالــة الجامعيــة للفرانكفونيــة إلــى دعــم المؤسســات األعضــاء مــن أجــل رفــع التحديــات الثالثــة الكبــرى التــي يواجهونهــا واإلســهام فــي إيجــاد 
الحلــول المناســبة، مــن خــالل عملهــا «كقائــد شــبكة». وبذلــك يتــم خلــق فضــاء جامعــي فرانكوفونــي جديــد يرتكــز علــى قبــول هــذه التحديــات و تفعيــل اإلجــراءات الالزمــة 

لتحقيقهــا برمتهــا، وذلــك باعتمــاد كل الوســائل المتاحــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام ا للغــة الفرنســية قاســما مشــتركا يوحــد هــذا الفضــاء.

ثالثة تحديات وتسعة محاور إستراتيجية

ــث  ــن والبح ــودة التكوي ــدي األول : ج التح
ــة والحكام

المحــور 1. المســاهمة فــي ضمــان الجــودة فــي 
مجــال التكويــن

المحــور 2. المســاهمة فــي هيكلــة وتطويــر البحــث 
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، ودعــم مشــاركة 

المؤسســات األعضــاء فــي هــذه العمليــة
3. ةبــسانملا ةماكحلا ءاــشنإ يــف ةمهاــسملا   روــحملا

ــات الجديدة للرهان

الشــغل  فــرص  خلــق   : الثانــي  التحــدي 
للخريجيــن  المهنــي  واإلدمــاج 

ــط  ــن الوس ــوار بي ــف الح ــاء أو تكثي ــور 4. إنش المح
ــة ــاط االقتصادي ــي واألوس األكاديم

5. األخــذ بعيــن االعتبــار ، وذلــك ابتــداء مــن   روــحملا
ــة  ــات االجتماعي ــن، لالحتياج ــي للتكوي ــرض األول الع

 تاــسسؤملل ينطولا و يــلحملا طــسولل ةــيداصتقالاو
األعضــاء

المحور 6. تطوير ثقافة العمل الحر وممارستها

جامعــات  أجــل  مــن   : الثالــث  التحــدي 
فاعلــة فــي التنميــة الشــاملة والمحليــة

ــاء  ــات األعض ــاهمة المؤسس ــز مس ــور 7. تعزي  المح
ــة ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــاالت االقتصادي ــي المج ف

ــاء  ــات األعض ــاهمة المؤسس ــز مس ــور 8. تعزي المح
فــي التنميــة اللغويــة والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك 

الثقافــة العلميــة والتقنيــة
ــاء  ــات األعض ــاهمة المؤسس ــز مس ــور 9. تعزي المح

ــي ــاح الدول ــي واالنفت ــادل الثقاف ــة التب ــي تنمي ف

شـراكــة مـن أجــل بـنــاء فـضــاء جــامـعــي
فـرانـكــوفــونــي جـديــد

اسـتــراتـيـجـيــة 2021-2017
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 نشر التعلم عن بعد
التكويــن  نشــر  للفرانكفونيــة  الجامعيــة  الوكالــة  تدعــم 
 FOAD-MOOC ــا ــا مــن خــالل بوابته عــن بعــد. كمــا أنه
ــر االنترنــت  ــا عب ــا يناهــز 90 تكوين ــى م ــوج إل ، تســهل الول
ــتير  ــازة والماجس ــهادتي اإلج ــى ش ــن الحصــول عل ــن م يَمكِّ
ــة.  ــى الوكال ــب إل ــي تنتس ــات الت ــلمهما الجامع ــن تس اللتي
ــالب والمهنييــن  ــة الط ــدورات التكويني ــذه ال ــتهدف ه تس
ــن المســتمر. عــالوة عــن شــبكة تتكــون  فــي مجــال التكوي
ــا  ــي (CNF) تتيحه مــن 37 فضــاء جامعــي رقمــي فرانكفون
الوكالــة الجامعيــة للفرانكفونيــة للمتعلميــن لمســاعدتهم 
ــدم  ــا تق ــروف. كم ــل الظ ــي أفض ــن ف ــة التكوي ــى متابع عل

 ماــع يــف .ليجــستلا موــسر يــطغت ةــيلام تادعاــسم ةــلاكولا
2016، اســتفاد أكثــر مــن 1200 طالــب مــن هــذه الــدورات 
التكوينيــة عــن بعــد ينحــدر معظمهــم مــن أفريقيــا جنــوب 

ــراء. الصح
كمــا تَمكِّــن البوابــة FOAD-MOOC مــن الولــوج إلــى 
ــي  ــت وه ــبكة االنترن ــر ش ــرات عب ــن المحاض ــة م مجموع

.(MOOC-CLOM) مفتوحــة علــى نطــاق واســع
كمــا نظمــت الوكالــة الجامعيــة للفرانكفونيــة، بالشــراكة 
مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

 Cergy Pontoise (اليونســكو) وجامعــة ســيرجي بونتــواز
(فرنســا) والشــبكة الفرانكفونيــة الدوليــة لمؤسســات تكويــن 
ــى  ــن عل ــن تكوينيتي ــت دورتي المكونيــن (RIFEFF)، نظم
ــوي  ــي والثان ــم االبتدائ ــين للتعلي ــب مدرس ــت لتدري االنترن
الجامعيــة  بالمؤسســات  العامليــن  وكــذا  واعتمادهــم 

 تالاصتالاو تاــمولعملا اــيجولونكت مادختــسا نــم مــهنيكمتو
مســتوى  علــى  بالتكويــن  األمــر  يتعلــق   : التعليــم  فــي 
(شــهادة   MOOC CERTICEscol االبتدائــي  التعليــم 
لمدرســي  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  مهــارات 
التعليــم األساســي) والتكويــن علــى مســتوى التعليــم العالــي 
ــات  ــا المعلوم ــهادة تكنولوجي MOOC CERTICEsup (ش
واالتصــاالت فــي الجامعــات). و قــد اســتقطب التكويــن 

MOOC CERTICEscol أكثــر مــن 5000 نيلجــسم ءاــضعأ 
ــنتي 2015 و 2016؛  ــن لس ــن األوليي ــا التدريبيتي ــي دورتيه ف
كمــا أطلــق تكويــن CERTICEsupفــي ســاحل العــاج فــي 
ــا. ــن 1800 متعلم ــر م ــه أكث ــجل في ــذي تس ــنة 2016 وال س

/http://www.foad-mooc.auf.org
/http://mooc-certice.auf.org

أنـشـطـتـهــــا
من أجـل جـودة التـكـويــن والبـحـث والحـكـامــة

> بـعـض األنـشـطــة لـضـمــان جــودة التـكــويــن 
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  البوابة العليا للموارد التعليمية الفرانكوفونية :
IDNEUF (مبادرة التطوير الرقمي للفضاء 

الجامعي الفرانكوفوني)

  التكوين المستمر لمدرسي التعليم االساسي

ــي  ــي ف ــم العال ــا للتعلي ــرا فرانكوفوني ــون وزي ــع أربع اجتم
باريــس شــهر يونيــو ســنة 2015 ءاــضفلا قاــفآ عــضو ةــساردل 

ــره. بمناســبة  الفرانكوفونــي الجامعــي الرقمــي وســبل تطوي
 ةــينوفوكنارفلا ةــيعماجلا ةــلاكولا فــيلكت مــت ،عاــمتجالا اذــه

المــوارد  إلــى  الولــوج  مــن  تَمكِّــن  عليــا  بوابــة  بإنشــاء 
هــذه  رســملة  وتســهل  الحــرة  الفرانكوفونيــة  التعليميــة 
المــوارد وتقاســمها وتَمكِّــن جميــع الطــالب والمعلميــن 
ــن،  ــن التكوي ــتفادة م ــن االس ــات م ــع الفئ ــن وجمي والباحثي
مــن جهــة. أمــا مــن جهــة أخــرى، فقــد أوكلــت إلــى الوكالــة 
مهمــة وضــع برنامــج للتكويــن فــي مجــال فهرســة المــوارد 

ــة. الرقمي
وقــد قدمــت الوكالــة AUF أول بوابــة للمــوارد البيداغوجيــة 
الجامعيــة الفرانكوفونيــة (IDNEUF) بمناســبة االجتمــاع 
ــوع  ــول موض ــي ح ــي الفرنس ــم العال ــوزراء التعلي ــي ل الثان
التطويــر الرقمــي للفضــاء الجامعــي الفرانكوفونــي شــهر 

ــي). ــو ( مال ــي باماك ــو 2016 ف يوني
تمكــن هــذه البوابــة حاليــا مــن الولــوج إلــى 36000 مــوردا 

تعليميــا.
وبفضــل هــذه البوابــة يمكــن للمســتخدم العثــور علــى 
مــورد للتكويــن والتعليــم، والولــوج إلــى مناهــج االســتخدام 

 نــيوكتلا دــيدحتو ،هدــهعم يــف ةــيمقرلا تاــيطعملا لــيعفتو
تقترحــه،  التــي  بالمؤسســة  واالتصــال  فيــه  المرغــوب 
ــذا متابعــة مســتجدات  ــد مذكــرة األحــداث الهامــة وك ُّ قَفتو
ــي  ــي الفرانكوفون ــاء الجامع ــي للفض ــر الرقم ــادرة التطوي مب

.(IDNEUF)

 فــي شــراكة مــع العديــد مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة 
ــة  ــة الجامعي ــورت الوكال ــن، ط ــن والماليي ــركاء التقنيي والش
للفرانكوفونيــة AUF خبــرة كبيــرة فــي تكويــن أســاتذة 
المــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة. وفــي هــذا اإلطــار أطلقــت 
بالشــراكة مــع المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة (OIF)، ابتداء 
مــن ســنة 2007، المبــادرة الفرنكوفونيــة للتكويــن عــن بعــد 

IFADEM مدــقت يــتلا ،) ( يــئادتبالا مــيلعتلا ةذتاــسأ ةدــئافل
برنامجــا للتكويــن المســتمر يتــم جــزء منــه عبــر االنترنــت، 

يُكيَّ كارتــشالاب هذــيفنت مــتي و ةــلود لك تاــجايتحال اــقفو فــ
ــم األساســي. وفــي ســنة  ــوزارة المســؤولة عــن التعلي مــع ال
ــا  ــن 24000 مدرس ــرب م ــا يق ــة وم ــتفيد 15 دول 2017، تس
مــن المبــادرة الفرنكوفونيــة للتكويــن عــن بعــد لفائــدة 
إدمــاج  ويتــم   .(IFADEM) االبتدائــي  التعليــم  أســاتذة 
ــد فــي  ــة IFADEM بشــكل متزاي ــادرة النموذجي هــذه المب
سياســات التكويــن المســتمر للــدول، وهــي مبــادرة تتطــور 
اســتجابة للطلبــات المتزايــدة (يتعيــن تكويــن 26000 مدرســا 
ومديــرا جديــدا فــي ســاحل العــاج و4000 فــي جــزر القمــر 
ــى  ــد تتغي ــاد)، وق ــي وتش ــو ومال ــا فاس ــي بوركين و6000 ف

ــا فاســو). أيضــا تدريــب مدرســي الثانــوي (بوركين
AUF، بالشــراكة   ةينوفوكنارفلل ةــيعماجلا ةــلاكولا مدــقت اــمك
ــم  ــرة والدع ــة (AFD)، الخب ــية للتنمي ــة الفرنس ــع الوكال م
ألربــع دول افريقيــة (ســاحل العــاج ومدغشــقر ومالــي 
ــة  ــن تجرب ــدول م ــذه ال ــن ه ــة تمكي ــك بغي ــر) وذل والنيج
برامــج للتكويــن المســتمر ألســاتذة التعليــم االبتدائــي و 
ــات  ــا المعلوم ــتخدم تكنولوجي ــج تس ــي برام ــدادي، وه اإلع
واالتصــال فــي العمليــة التعليميــة (TICE) وتهــم مــا يناهــز 

25000 مدرســاً.

أنـشـطـتـهــــا
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 تقوية مهارات طلبة الدكتوراه
و تاونــس ةدع ذــنم ةــينوفوكنارفلل ةــيعماجلا ةــلاكولا تــعض

برنامجــا خاصــا ب «مراكــز الدكتــوراه» لتعزيــز مهــارات 
التدريــب علــى البحــث ومــن خاللــه فــي المؤسســات 
المنخرطــة فــي الوكالــة و الموجــودة فــي البلــدان فــي طــور 

النمــو مــن خــال .بابــشلا هاروــتكدلا ةــبلطل يــملعلا مــعدلا ل
ويعتبــر مركــز الدكتــوراه فضــاء للتطويــر يوفــر تكوينــا 

 تاــسسؤملا جماربل المكمو دــحاو نآ يــف اــعونتمو اــصصختم
األصليــة لطلبــة ســلك الدكتــوراه. كمــا أن مرافقــة فــوج مــن 
طلبــة الدكتــوراه فــي المجــاالت ذات األولويــة لمــدة ثالثــة 
ســنوات، تســمح بمناقشــة األطروحــات فــي غضــون آجــال 
ــة،  ــاءات العلمي ــي اللق ــن ف ــذا التكوي ــل ه ــة. ويتمث معقول
والتنقــل مــن أجــل التكويــن فــي الدكتــوراه والمشــاركة فــي 
2016، اســتقبلت إحــدى عشــر مركــزا   ةنــس يــفو .تاــيقتلملا

ــوراه. ــا يقــرب مــن 260 طالــب دكت ــوراه م للدكت

 خريطة الخبرة الفرنكوفونية
ــا  ــا ضخم ــة خزان ــي الوكال ــة ف ــات المنخرط ــكل المؤسس تش
مــن الخبــرات واالبتــكارات علــى جميــع المســتويات، لكنــه 
يظــل محــدود االنتشــار والتقاســم. إن تحديــد و وضــع 

 لــعجي فوــس ةدــحاو يــجيردت لكــشب تالداــبملا تاــيمانيد
مــن الفضــاء الفرانكوفونــي الجامعــي فضــاء ذا إمكانــات 

ــا. ــدة مــن نوعه ــة وفري عالي

ولمواجهــة هــذا التحــدي، قامــت الوكالــة AUF بوضــع أداة 
ــة.  ــرة الفرانكوفوني مناســبة تكمــن فــي وضــع خريطــة الخب
وتهــدف هــذه الخريطــة إلــى تقييــم الخبــرة الجامعيــة 
ــة بأهــداف  ــات ذات الصل ــا الرهان ــا وخصوص ــف به والتعري

ــتدامة. ــة المس ــدة للتنمي ــم المتح األم
 تاــسسؤملا ىــلإ لوألا ماــقملا يــف ةــهجوملا ةــطيرخلا هذــه

وتجميــع  تحديــد  مــن  تَمكِّــن  الوكالــة  فــي  المنخرطــة 
ــن  ــي الميادي ــات ف ــرة الجامع ــكل خب ــي تش ــات الت المعطي
ــن  ــن م ــا تَمكِّ ــتدامة. كم ــة المس ــداف التنمي ــة بأه المتعلق
تحديــد هــذه الخبــرات فــي مــا يخــص البنيــات ونشــطائها، 

 اــهيلع لــمعي يــتلا ثــحبلا عيراــشمو تاــميتلا دــيدحت نــمو
ــف  ــن مختل ــاون بي ــة التع ــز دينامي ــطاء وتعزي ــؤالء النش ه
الفاعليــن والبنيــات التــي تتبــادل هــذه المشــاريع بخصــوص 

ــتركة.  ــكاليات مش ــات وإش تيم
هــذه الخريطــة موجهــة أيضــا إلــى شــركاء الوكالــة التقنييــن 
ــر  ــات غي ــة والمنظم ــات ووكاالت التنمي ــن (الحكوم والماليي

 تارــبخ اــهيف نودجيــس نــيذلا ،)صاــخلا عاــطقلاو ةــيموكحلا
ــا موجهــة إلــى  ــة تهــم مواضيــع تدخالتهــم. كمــا أنه جامعي
ــل  ــى تحصي ــعى إل ــي تس ــة الت ــالم الفرانكوفوني ــائل اإلع وس

 تارمتؤم نــمض تاكراــشم يــف اهماهلتــسا لــجأ نــم تارــبخ
حــول القضايــا الراهنــة.

أنـشـطـتـهــــا

> بـعـض األنـشـطــة لـضـمــان جــودة البـحــث
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  إنشاء مختبرات البعد أو ما يسمى المختبرات 
e-lab اإللكترونية

ــدورات  ــي العديــد مــن ال لمعالجــة مشــكلة االكتظــاظ ف
التكوينيــة التــي تتطلــب أعمــاال تطبيقيــة، وفــي غيــاب 
ــادرة  ــة مب ــي بعــض المؤسســات، أطلقــت وكال ــرات ف مختب
إلنشــاء مختبــرات البعــد أو «مختبــرات إلكترونيــة» ذات 
صبغــة تشــاُركية تعمــل بيــن المؤسســات. هــذه المختبــرات 
عبــارة عــن برامــج تنجــز، مــن خــالل الشــبكات الحاســوبية، 
تجــارب علميــة عــن بعــد تُمكِّــن مــن التحكــم فــي األجهــزة 
ومراقبــة النتائــج. يقــوم الطــالب، بشــكل فــردي أو جماعــي، 

 نــمزلا يــف مــهلامعأ جــئاتن ةــبقارمو تادــعملا يــف مــكحتلاب
الحقيقــي. كمــا تســمح هــذه البرامــج بعــدد كبيــر مــن 
ــم  ــزز التعل ــا تع ــى كونه ــة إل ــة باإلضاف ــاالت المتزامن االتص

ــي. الجماع
 وقــد تــم اختيــار ســبعة مشــاريع رائــدة إلنشــاء المختبــرات 
وتقاســمها باالعتمــاد علــى مناقصــات فــي مــارس 2016. 

 برغو يــبرعلا برــغملا يــف عيراــشملا هذــه ذــيفنت يرــجيو
ــن  ــاتذة - الباحثي ــارات األس ــة مه ــالل تعبئ ــن خ ــا، م أفريقي

مــن ذوي الخبــرة فــي تطويــر مثــل هــذه األجهــزة.

أنـشـطـتـهــــا



14

 دعــم التـقـيـيــم الذاتــي والتـقـيـيــم
ــي للمؤسســات األعضــاء نشــاطا  ــم الذات ــر دعــم التقيي يعتب
مهمــا للوكالــة AUF. فثمــة عــدد مــن المشــروعات تشــارك 

فــي قيادتهــا فــي هــذا المجــال نذكــر منهــا مــا يلــي :
 فــي المغــرب العربــي، تقــوم الــوزارات الوصيــة بإنشــاء 
وكالــة للتقييــم الوطنــي فــي كل بلــد، وذلــك لمرافقــة بــدء 
تنفيــذ اإلصــالح LMD. كمــا اســتحدثت الوكالــة AUF ســنة 
2013 برنامجــا لدعــم التقييــم الذاتــي لصالــح جامعــات 
30 جامعــة   نــم رــثكأ ةدناــسم تــمت دــقو .يــبرعلا برــغملا

ــذ إطــالق المشــروع. فــي المنطقــة من

تديرهــا الوكالــة الجامعيــة للفرانكوفونيــة فــي المغــرب 

 ذيفنت مــت ،يدــنهلا طــيحملاو ءارــحصلا بوــنج اــيقيرفأ يــفو
مشــروع رائــد بشــراكة مــع CAMES (مجلــس أفريقيــا 
ــص14  ــي) يخ ــث العلم ــي والبح ــم العال ــقر للتعلي ومدغش
ــن  ــراء منحدري ــم خب ــن دع ــتفادت م ــاركة اس ــة مش مؤسس

 نــم نــكمتلل كــلذو ةــلاكولا يــف ةــطرخنملا تاــسسؤملا نــم
ــي. ــم الذات التقوي

  مشروع» تمبوس» الجديد لدعم حكامة 
الجامعات األفريقية

اإلتحــاد  يدعمــه  جديــدا  مشــروعا   AUF الوكالــة تقــود 
األوروبــي: DAfrAli « التحديــات المجتمعيــة وحكامــة 
المغــرب،  فــي  األغذيــة  حالــة   : االفريقيــة  الجامعــات 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والســنغال ». ينبغــي 
لهــذا المشــروع أن يدعــم حكامــة الجامعــات األفريقيــة فــي 
عالقتهــا مــع التحديــات االجتماعيــة الكبــرى. وتركــز دراســة 
الحالــة علــى ســالمة األغذيــة فــي المغــرب، وجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة والســنغال. يــدوم عقــد المنحــة 
الممــول مــن طــرف برنامــج «ايراســموس + » لمــدة 3 

ســنوات (2017-2020 لــصتل عورــشملا اذــه لــيومت مــتيو .)
 ةــسسؤم رــشع ةــسمخ مضي وــهو .وروــي نوــيلم ىــلإ هــتميق

ــال  ــا والبرتغ ــا وإيطالي ــي فرنس ــث ف ــي والبح ــم العال للتعلي
والمغــرب وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والســنغال.

 أوراش عـمــل مـبـتـكــرة للـجــودة في 
الـشــرق األوســط

 فــي ســنة 2016، وبالشــراكة مــع وزارتــي التربيــة والتعليــم 
 ،ةقطنملا تاــعماج ىــلإ ةفاضإلاب ،رــصم و ناــنبل يــف يــلاعلا

أطلقــت الوكالــة مشــروع لتنظيــم ورشــات وطنيــة لتحقيــق 
ــات  ــذه الورش ــي ه ــوف تغط ــات. وس ــي الجامع ــودة ف الج
مجــاالت مختلفــة مثــل عمليــة التقويــم الذاتــي، والحكامــة 
ــة.  ــج التكويني المؤسســاتية، وإدارة البحــوث، وجــودة البرام
وقــد نظمــت الورشــة األولــى بخصــوص التقييــم الذاتــي 
فــي لبنــان فــي نونبــر 2016، بحيــث ضــم هــذا اللقــاء 100 

مشــارك مــن 36 جامعــة فــي لبنــان.

> بـعـض األنـشـطــة لـضـمــان جــودة الحكــامــة

أنـشـطـتـهــــا
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من أجـل التـوظـيــف واإلدمــاج المـهـنــي للخــريـجـيــن
> بـعـض األنـشـطــة

أنـشـطـتـهــــا

  تعـزيـز دور الجــامـعــات في مـجــال 
السيــاحـة في هــايـتــي

 ةيــسيئر لــصو ةــقلح وــه يذــلا ،تاــعماجلا « عورــشم مــضي
ــز مهــارات الفاعليــن فــي المجــال الســياحي فــي  فــي تعزي
ــه بتعــاون مــع وزارة  ــة وتمول ــذي تســيره الوكال هايتــي » ال
 ،(MRIF) للكيبيــك  والفرانكوفونيــة  الدوليــة  العالقــات 
ــات  ــت مؤسس ــم س ــياحية تض ــن اإلدارات الس ــة م مجموع
ــا وهايتــي.  ــي فــي الكيبيــك والمكســيك وكوب ــم العال للتعلي

 نيوكتلا جــمارب ةــيعون نيــسحت ىــلإ عورــشملا اذــه فدــهيو
ــه لســوق الشــغل.  فــي المجــال الســياحي و مراعــاة مالءمت
كمــا يســعى إلــى إدمــاج أداة رقميــة فــي برنامــج التكويــن 
ــاء  ــي إنش ــياحي ف ــص الس ــالب التخص ــة ط ــمح بمرافق تس
 Explorer : ــت ــى االنترن ــة عل ــة متخصص ــم (منص مقاوالته

.(Geotourism
وقــد نظمــت نــدوة جهويــة أولــى بمشــاركة مســؤولين 
ــا والمكســيك وذلــك  جامعييــن مــن هايتــي والكيبيــك وكوب

ــي. ــنة 2016 بهايت ــن س ــوز م ــي يولي ف

  تقـيـيــم شعـبــة النـبــاتــات ذات القـيـمــة 
المـضــافــة : مـقــاربــة مـبـتـكــرة 

للتكـويــن وخـلــق فــرص الشـغــل في 
جـمـهــوريــة الكــونـغــو الديـمـقــراطــيــة

ــك  ــة AUF والبن ــل الوكال ــن قب ــول م ــروع المم ــذا المش ه
اإلفريقــي لإلنمــاء والمنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة، والــذي 
الب ينحــدرون من  ــط بــيردت مــعدي ، 2016  ةنــس هــقالطإ مــت
أربــع جامعــات كونغوليــة علــى إنشــاء مقــاوالت فــي مجــال 
ــة  ــة المضاف ــات ذات القيم ــويق النبات ــع وتس ــاج وتصني إنت
ــد المشــروع  ــة. ويعتم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــي جمهوري ف
علــى تبــادل الخبــرات بيــن األســاتذة-الباحثين الكندييــن 
ــم  ــدد وتنظي ــن ج ــن مدربي ــن، وتكوي ــم الكونغوليي وزمالئه
ورشــات عمــل تدريبيــة نموذجيــة لصالــح فــوج مــن 30 
متعلمــا ســتمنح لهــم شــواهد بصفتهــم «مقاوليــن أصدقــاء 
للبيئــة». وقــد بــدأت األنشــطة فــي شــتنبر مــن ســنة 2016.
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  أول مختبر للتصنيع Fab lab في الكاميرون
لقــد تــم اختيــار المشــروع Fablab Ongola، المقتــرح مــن 
ــج  ــار برنام ــي إط ــج، ف ــة أوران ــة AUF ومؤسس ــدن الوكال ل
التعليــم الرقمــي الدولــي. وقــد افتتــح مختبــر التصنيــع 
Fablab فــي فبرايــر 2017 فــي مبانــي الحــرم الجامعــي 
الفرانكوفونــي الرقمــي (CNF) التابــع للوكالــة الجامعيــة 
مختبــر  يمثــل  (الكاميــرون).  لياونــدي  للفرانكوفونيــة 

التصنيــع Fablab .عــيمجلا هــجو يــف حوــتفم عــينصتلل اــناكم 
ال  ــضف يــمقرلا مــكحتلا ةزــهجأ مادختــسا ةــيناكمإ حــيتي وــهف
ــذا  ــيدعم ه ــيكية. وس ــة الكالس ــات الورش ــن أدوات وتقني ع
المشــروع المشــاريع المهنيــة لشــباب الكاميــرون الذيــن 
ــات  ــع الجمعي ــك بشــراكة م ــة، وذل ــة صعب ــي وضعي هــم ف

ــة. ــة صعب ــي وضعي ــباب ف ــر الش ــي تأطي ــة ف المتخصص

من أجـل جــامـعــات فــاعـلــة في التـنـمـيــة الشــامـلــة والمـحـلـيــة
> بـعـض األنـشـطــة

« تسهم الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في الربط 
الشبكي للمؤسسات، والتفكير االستراتيجي في كيفية 
تحديث نظامنا البيئي الجامعي والبحثي وكذا تشجيع 
وتعزيز بحوث ذات طابع محلي بهايتي وكلها إجراءات 

تمثل األداة األساسية للتنمية في بالدنا. » 
الســيد باتريــك أتــي، مديــر المدرســة العليــا للمعلوميــات، 

هايتــي.

أنـشـطـتـهــــا

  الكرسي المشترك بين الجامعات للدراسات 
بالكاريبي

ــادرة مــن المؤتمــر اإلقليمــي  ــم إنشــاء هــذا الكرســي بمب ت
 يبيراكلا ةــقطنم يــف تاــسسؤملا يرــيدمو ءاــسؤرو ءادــمعل

(CORPUCA) مــن أجــل توحيــد مراكــز البحــوث وبرامــج 
التكويــن المختصــة فــي قضايــا منطقــة الكاريبــي. هــذا 
المنبــر عبــارة عــن شــبكة مــن المعــارف والخبــرات لتنميــة 
ــث  ــرى، بحي ــي الكب ــة الكاريب ــي منطق ــم ف ــدان واألقالي البل
تخلــق هــذه الشــبكة الجســور بيــن الجامعــات والعالــم 
خــالل  مــن  وذلــك  والسياســي،  واالقتصــادي  االجتماعــي 
ــة الناطقــة  ــة والثقافي ــن الفضــاءات اللغوي ــاء بي نقــط االلتق
هــذا  و›الكريوليــة›.  واإلســبانية  واإلنكليزيــة  بالفرنســية 
ــز  ــات. وترتك ــات واللغ ــات والثقاف ــدد التخصص ــر متع المنب
أنشــطته علــى الميــدان الرقمــي، نظــرا لجغرافيــة المنطقــة، 

ــي. ــب المهن ــث والتدري ــورات البح ــذا تط وك
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حـكــامـتـهــــا
 AUF للفرانكوفونيــة  الجامعيــة  الوكالــة  حكامــة  ترتكــز 
علــى مجموعــة مــن األجهــزة تضمــن شــفافية عملهــا و كــذا 
حســن تســييرها. وتعكــس األجهــزة الســتة الهويــة المزدوجــة 
للفرانكوفونيــة فــي الوكالــة AUF باعتبارهــا جمعيــة وفاعــال 

رئيســيا :
  التجمــع العــام للوكالــة AUF : حيــث تجتمــع مؤسســات 

 لك ةرــم ةــلاكولا يــف ةــطرخنملا ثــحبلاو يــلاعلا مــيلعتلا
أربــع ســنوات. ويحــدد هــذا التجمــع التوجهــات العامــة 

للوكالــة.
ــع  ــدة أرب ــة لم ــام للوكال ــع الع ــه التجم ــس : ينتخب   الرئي
ومجلــس  اإلدارة  مجلــس  و  التجمــع  يتــرأس  ســنوات، 

الجمعيــات.
  المجلــس الجمعــوي : وهــو يبــت فــي طلبــات الحصــول 
بيــن  التضامــن  ويشــجع  االنخــراط  عضويــة  علــى 
المؤسســات األعضــاء ويســهر علــى إشــراكها فــي أنشــطة 

الوكالــة. وتتألــف اللجنــة مــن 29 عضــوا جامعيــا.
ــة  ــا للسياس ــة وفق ــيير الوكال ــوم بتس ــس اإلدارة : يق   مجل

 لوؤــسم وهو ةلاكولل ماــعلا عــمجتلا اــهعضو يــتلا ةــماعلا
ال للمؤسســات الجامعية  ــثمم  أمامــه. وهــو يتألــف مــن 17

ال نيمألاو ةــينوفوكنارفلا تاــموكحو لودــلل  ــثمم  ومــن 11
.ةنــسلا يــف نــيترم عــمتجيو .ةــينوفوكنارفلل ماــعلا

توافــق  استشــارية  هيئــة  وهــو   : العلمــي    المجلــس 
علــى البرمجــة علــى المســتوى العلمــي وتحــدد سياســة 
ــم  ــم؛ ويتكــون مــن 27 عضــوا مــن أســاتذة التعلي التقوي

ــن. ــار الباحثي ــي وكب العال

: ةــعماجلا رــيدم ةدــمل ةرادإلا ســلجم لــبق نــم بــختني    
أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وهــو يعنــى 

بــاإلدارة التنفيذيــة للوكالــة.

 مجلس جديد للتوجيه االستراتيجي
ــر  ــذ دجنب ــة AUF من ــة للفرانكوفي ــة الجامعي أنشــأت الوكال
2016 مجلســا جديــدا لتســهيل الحــوار بيــن فاعلــي الوســط 
ــس  ــادي. ويعك ــال االقتص ــي المج ــن ف ــي و الفاعلي الجامع

 ةمهاــسملا يــف ةــلاكولا ةدارإ دــيدجلا ســلجملا اذــه ءاــشنإ
 يــف نــيلعافلا و يــميداكألا طــسولا يــلعاف نــيب راوــحلا يــف

المجــال االقتصــادي.

ــزز آراؤه  ــذي تع ــتراتيجي، ال ــه اإلس ــس التوجي ــون مجل ويتك
النهــج االســتراتيجي للوكالــة، مــن شــخصيات تنحــدر أساســا 
الل مســيرتها  ــخ تــنابأ ،يداــصتقالاو يــعامتجالا طــسولا نــم

 اــمك،يملعلا ثــحبلاو يــلاعلا مــيلعتلا لاــجمب اــهمامتها نــع
تجســد هــذه الشــخصيات تنــوع العالــم الفرانكوفونــي.

 Madame Anne ــوري ــيدة آن غاب ــاب الس ــم انتخ ــد ت  وق
ــاردان  ــة ديج ــة لمجموع ــة الدولي ــة التنمي Gaboury، رئيس
Desjardins (كندا-كيبيــك)، رئيســًة فــي االجتمــاع األول 
لمجلــس التوجيــه االســتراتيجي COS فــي 16 ديســمبر مــن 

ــس. ــي باري ســنة 2016 ف
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إداراتـهــــا 
اإلقلـيـمـيــة

  أفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات 
الكبرى

ياوندي، الكاميرون
afrique-centrale@auf.org :@

www.auf.org/bacgl

 أفريقيا الغربية
داكار، السنغال

afrique-ouest@auf.org :@
www.auf.org/bao

 األمريكتان
مونتريال، كندا

ameriques@auf.org :@
www.auf.org/ba

 آسيا والمحيط الهادئ
هانوي، فيتنام

asie-pacifique@auf.org :@
www.auf.org/bap

 الكاريبي
بورت أو برنس، هايتي
caraibe@auf.org :@

www.auf.org/bc

 أوروبا الوسطى والشرقية
بوخارست، رومانيا

europe-centrale-orientale@auf.org :@
www.auf.org/beco

 أوروبا الغربية
بروكسيل، بلجيكا

europe-ouest@auf.org :@
www.auf.org/beo

 المغرب الكبير
الرباط، المغرب

الهاتف. : 68 212 537 3289
maghreb@auf.org :@

www.auf.org/bm

 الشرق األوسط
بيروت، لبنان

moyen-orient@auf.org :@
www.auf.org/bmo

 المحيط الهندي
أنتاناناريفو، مدغشقر

ocean-indien@auf.org :@
www.auf.org/boi

األقسام المركزية
مونتريال، كندا

rectorat@auf.org :@
www.auf.org
باريس، فرنسا

rectorat@auf.org :@
www.auf.org
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AUF على االنترنت

لالتـصـــال

 البوابة المؤسساتية للوكالة الجامعية الفرانكوفونية
www.auf.org

 بوابة التعليم عن بعد
/http://www.foad-mooc.auf.org

 بوابة الموارد العلمية والتعليمية
www.savoirsenpartage.auf.org

 موارد لإلدارات الفرنسية
/https://www.auf.org/ressources/ressources-pour-les-departements-de-francais

أولـيـفـيــا أوبـيـرتـيــن
مديرة التواصل

الوكالة الجامعية للفرانكوفونية
الهاتف : 18 18 41 44 1 33+

olivia.aubertin@auf.org
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