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Pia, zaidi ya matoleo ya awali, toleo hili linatuonyesha umuhimu wa
malengo yetu, ya ahadi zetu na uhalali wa mataifa yanayozungumza
Kifaransa kuwekwa katika kiwango kimoja na Mataifa na serikali
wanachama.
Tunafahamu ni kwa kiwango kipi lugha ya Kifaransa ni mbinu imara ya
kuleta umoja na ushirikiano katika nyanja zote. Kuwa ni lugha kuu ya
kuleta ushirikiano, uthibitisho, ujamaa, mikakati ya kuungana, hatua
za kisiasa na mawasiliano ya kimataifa. Lugha hii ambayo imeshikilia
nafasi ya tatu miongoni mwa lugha za biashara na uuzaji ndiyo lugha
pekee, pamoja na Kiingereza, inayozungumzwa katika bara zote na
hivyo inafahamika hasa kama lugha ya uundaji na uvumbuzi. Maelezo
kuhusu nyanja za uchumi, sayansi na jamii yanabuniwa, yanafikiriwa
na yanatumika kila siku kwa Kifaransa. Lugha ya Kifaransa ni lugha ya
kisheria, lugha ya mafunzo, ya kushiriki maarifa, ya kuleta mapatano
na ya tafiti. Tunakataa dhana kuwa baadhi ya nyanja zinabaki kuwa
raslimali ya lugha moja pekee, na hivyo njia moja tu ya kufikiria. Kwa
maoni yetu, ugawaji huu unazuia maendeleo. Kipaji cha mwanadamu
hakitambui mipaka.
Tunatetea matumizi ya lugha nyingi katika mashirika ya kikanda
na kimataifa ili kuwajumuisha watu wote wenye mtazamo na
wanaozungumza katika lugha ya Kifaransa, ili tuweze kusikiliza
waliyoyapitia, maoni yao, ili tuweze kupata matokeo bora kutokana
na chaguo lao au zao, ili kukuza demokrasia, umoja, ujumuishaji na
uvumbuzi kati ya wadau mbalimbali.
Katika kiwango cha uchumi na siasa ya kimaeneo, jumuiya ya
wanaozungumza Kifaransa imo Kaskazini, Kusini, Magharibi na
Mashariki. Katika kiwango cha utamaduni, lugha hii ina utambulisho
wa Krioli, Kilatini, Kiarabu, Kiafrika na baadhi ya sifa zingine za
utambulisho. Katika kiwango cha lugha, tunaona kuwa lugha ya
Kifaransa imetamba katika bara 5 na inaingiliana na mkusanyiko
wa tamaduni na lugha zingine - zaidi ya robo ya lugha 6000 ambazo
bado zinazungumzwa ulimwenguni zinapatikana katika nchi ambapo
Kifaransa kinazungumzwa.

Wazungumzaji wa Kifaransa ambao ni milioni 300 na ambao
wanazidi kuongezeka, idadi kubwa kati yao wakiwa na umri wa chini
ya miaka 30, wanaonyesha nguvu zilizopo, katika bara tano, zenye
lengo la kujenga, kuzalisha, kubadilisha, kuunda, kuvumbua, kubuni,
kutengeneza njia, kupiga hatua kwa pamoja, kutafuta suluhisho,
kupitia lugha hii ya jamii inayowezesha mambo haya yote, inayotuleta
pamoja na kuturuhusu kukutana.
Nguvu hii inazingatia, kama alivyosema vyema Léopold Sédar
Senghor, kuwa “Jumuiya yetu ya wanaozungumza Kifaransa si kasri
wala kanisa bali inajikita ndani ya mizizi ya enzi zetu na mahitaji
yetu. Maneno haya ya msingi yanajitokeza kwetu kama ushahidi. Pia
yanatusaidia kukidhi mahitaji yanayojirudia kila uchao ya amani,
demokrasia, haki na uhuru, kuzuia majanga, usalama wa binadamu,
malengo ya maendeleo endelevu, kulinda mazingira, ambayo jumuiya
ya wanaozungumza Kifaransa, kufuatia ombi la nchi wanachama na
wananchi, wanatekeleza mipango, taratibu na mikakati inayoenezwa
kupitia mbinu mbalimbali, inayoletwa na vikundi vya wanaume,
wanawake na vijana, mitandao thabiti ya wataalamu, walioshawishika
na kujitolea, kwa kuhusisha nguvu thabiti ulimwenguni na watetezi
wa haki.
Ripoti ya Lugha ya Kifaransa ulimwenguni 2018 pia inapendekeza
suala la mikakati, kukagua matatizo na changamoto tunayokumbana
nayo katika nyanja muhimu kama vile uwekezaji katika wafanyakazi,
ukuwaji kwa wote, maendeleo yanayowahusisha wote, na yaliyo
endelevu, elimu, mafunzo ya kiufundi na kiteknolojia kwa
wafanyakazi, vijana na wanawake, mafunzo ya kazi, uwezo wao
wa kibiashara, mfumo dijitali na teknolojia mpya, viwanda asili
na vyombo vya habari. Kupitia misingi ya kazi za awali zilizofanya
katika muda wa miaka miwili iliyopita na michango ya watu maarufu
na wenye ustadi wanaozungumza Kifaransa, matazamio mbalimbali
yametambuliwa kwa ajili ya jumuiya ya wanaozungumza Kifaransa.
Toleo hili na ufupisho wake uliochapishwa ni matokeo ya ushirikiano
na La Maison Gallimard waliofanya kazi hii pamoja nasi na
kutumia ujuzi na weledi wao. Tunatumai kuwa mahitaji ya msomaji
yatatoshelezwa anaposoma chapisho hili na kuwa atafurahia kulisoma.
Michaëlle Jean
Katibu Mkuu wa Jumuiya ya wanaozungumza Kifaransa
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MUHTASARI
Kifaransa ni lugha ya tano inayozungumzwa zaidi
ulimwenguni baada ya Kichina, Kiingereza, Kihispania
na Kiarabu. Kina wazungumzaji milioni 300 ambao
wameendelea kuongezeka kwa asilimia 10 tangu
mwaka wa 2014. Kinazungumzwa katika bara tano,
hivyo Kifaransa kina sifa zote za lugha ya kimataifa.
Kama lugha zingine zenye wazungumzaji wachache
zaidi, Kifaransa kinajitambulisha kwa hadhi yake na
ushawishi wake katika nyanja na miktadha mbalimbali:
• Lugha rasmi katika nchi na serikali 32 na katika baadhi
ya mashirika ya kimataifa;
• Lugha ya mafunzo kwa zaidi ya watu milioni 80 katika
nchi na maeneo 36;
• Lugha ya kigeni ambayo zaidi ya watu milioni 50
wanajifunza;
• Lugha ya vyombo vya habari vya kimataifa (TV5MONDE, RFI au France 24, pamoja na Euronews, BBC
News, la chinoise CGTN au la russe RT) ;
• Lugha ya nne kwenye intaneti.

Kwa kufanya hivyo, inatuwezesha kuona na pia kuelewa
miktadha mbalimbali ya usambazaji wake, maingiliano
yake, ushawishi inayotoa na inayopitia, mtazamo wa
wazungumzaji wake kuihusu...kwa ufupi, hali
changamano inayohusiana na utafiti wa dhana yenye
maumbile mengi kama lugha.

Isitoshe, tukizingatia uhusiano wa moja kwa moja na
idadi ya wazungumzaji pamoja na uzito wa kiuchumi,
demografia na siasa ya mahali wanapoishi, lugha ya
Kifaransa ina umuhimu mkuu katika ukuzaji wa mali,
maendeleo endelevu na ubadilishanaji wa kimataifa
katika ngazi za kitaifa, kieneo na kimataifa.

3. Uchumi wa nchi zinazozungumza Kifaransa, kwa
kuunganisha mitazamo ya uchumi kwa ujumla na uzito
wa wanaozungumza Kifaransa na ubadilishaji wao, hasa
katika sekta za ubunifu na mtazamo wa uchumi mdogo
wa kuongeza thamani ya Kifaransa kama lugha ya kazi;

La mwisho, kupitia jumuiya ya wanaozungumza
Kifaransa, lugha ya Kifaransa imekuwa mkusanyiko wa
dhana za kitamaduni na lugha tofauti, na mojawapo ya
vigezo vinavyoweza kuleta “ustaarabu kwa wote”, kama
alivyosema Léopold Sédar Senghor; kina uwezo wa
kuburudisha na kuwezesha mazungumzo kati ya watu
mbalimbali, kinatupa taswira ya wataalamu tofauti, ya
mambo yote ya kiroho na ya marejeleo mengi ya kiishara.
Lugha ya Kifaransa ulimwenguni, ambalo ni chapisho
lenye sifa za kisayansi, ni kwanza kabisa zana ya maelezo
yasiyo na mapendeleo kuhusu uwepo na utumiaji wa
lugha ya Kifaransa katika nyanja kuu za shughuli za
binadamu.
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SEHEMU YA 1

Chapisho hili lenye muundo uliogawanywa katika
sehemu nne linashughulikia mada zifuatazo:
1. Jumuiya ya wanaozungumza Kifaransa ulimwenguni,
kwa kuwasilisha kwanza changamoto kuu zinazohusiana
na mustakabali wa matumizi ya kila siku ya Kifaransa,
kisha makadirio ya idadi ya wanaozungumza Kifaransa;
2. Kujifunza na kufunza Kifaransa, chini ya muundo
wa hali ya uchakataji wa kikanda na kinchi, pamoja na
utafiti kuhusu mitandao na zana za usambazaji, ofa za
dijitali za mafunzo, na utoaji vyeti rasmi;

4. Ushawishi wa lugha ya Kifaransa kwenye vyombo
vya habari vya kimataifa na kwenye intaneti, ambayo
kulingana na tafiti mbili, inashikilia nafasi ya 4, nyuma
ya Kiingereza, Kichina na Kihispania.
Ufupisho
huu
unaangazia
mada
muhimu
zilizozungumziwa na kutafitiwa katika chapisho
litakalotolewa mwaka wa 2019 na Éditions Gallimard.

WAZUNGUMZAJI
KIFARANSA
ULIMWENGUNI

LUGHA YA KIFARANSA ULIMWENGUNI

WAZUNGUMZAJI KIFARANSA ULIMWENGUNI

MATUMIZI NA MUSTAKABALI WA
LUGHA YA KIFARANSA
Asilimia 59 ya wanaozungumza Kifaransa kila siku
wanapatikana katika bara la Afrika. Vipegele tofauti husika
vinavyoonyesha nguvu tendaji ya lugha ya Kifaransa, uhalisi wa
matumizi yake katika miktadha ya lugha nyingi, ambamo lugha
hii inabadilika sana kwa sasa, na changamoto ambazo hatimaye
zinaathiri ukuaji wake (kielimu, viwango, utendaji na ishara)
vinahitaji basi kufanyiwa utafiti kwa nchi nyingi za Afrika zilizo
kusini mwa Sahara, Nchi za Kaskazini mwa Afrika na Lebanon.
Makadirio ya idadi ya wanaozungumza Kifaransa katika kila bara
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Chanzo:uchanganuzi wa data umefanywa na ODSEF
(Marcoux na Richard, 2017)

Hali kuu za kuendeleza matumizi ya Kifaransa katika maeneo
haya zinaongezeka kutokana na demografia na elimu. Kwa
hivyo, mada hizi zilichambuliwa kwa kina ili kuangazia
mambo makuu yafuatayo:

Hali zingine zinazohusiana na utamaduni wa wazungumzaji,
zinaonyesha wazi kiwango cha kusambazwa kwa lugha ya
Kifaransa, ambayo inategemea mambo kadhaa: Umuhimu
wa Kifaransa, jinsi kinavyotumika kando na lugha nyingine
za kitaifa, mahali ambapo kinatumika, usambazaji wake
kutoka kizazi kimoja hadi kingine... ambayo tunaweza
kuelewa kwa kuuliza maswali. Kifaransa kinachukua nafasi
gani katika maingiliano ya lugha nyumbani, kulingana na
wazungumzaji na vizazi vinavyohusika? Je, kinachukuliwa
kama lugha inayobeba historia ya utamaduni na zana ya
kuisambaza inayokubalika kwa kazi hii hivyo inayofaa
kulindwa na kuhifadhiwa? Mtazamo wa wazungumzaji wake
ambao mara nyingi hawajifunzi lugha hii kama lugha ya
kwanza katika jamii, bali mara nyingi ni lugha ya “pili” na
ambao baadhi yao wanaitambua kama ya “kiafrika” (sio
kutokana na asili yake bali kutokana na usambazaji wake)?
Tutashughulikia kivipi suala la anuwai la lugha ya Kifaransa
linalojitokeza kutokana na uvumbuzi na mahitaji ya
wanaozungumza lugha hii?

• Jumuiya ya wanaozungumza Kifaransa inafaidika kutokana
na ukuaji wa kidemografia wa bara la Afrika;
• Licha ya hatua kuu zilizopigwa katika miaka iliyopita,
changamoto zinazohusika na kupata elimu katika mazingira
bora na kwa Kifaransa zitakuwa ngumu mno kusuluhisha
kwa sababu, kwa upande mmoja katika eneo la Afrika ya
kusini mwa Sahara pekee, zaidi ya watoto milioni 30 bado
hawajapata elimu na kwa upande mwingine, utafiti
uliofanywa na PASEC1 umeonyesha kuwa asilimia 71 ya
watoto katika mwaka wa pili wa shule ya msingi hawawezi
kuzungumza Kifaranasa kwa kiwango kinachowawezesha
kuelewa maelezo yaliyozungumzwa kwa njia wazi wala
kuweza kuelewa mfululizo wa maneno yaliyoandikwa;
• Jitihada za kuwafunza walimu na kununua vifaa vya
kufunza lugha nyingi, mambo ambayo mipango ya Jumuiya
ya wanaozungumza Kifaransa ya IFADEM na ELAN
imeonyesha yanaleta matokeo bora, yanapewa kipaumbele;

Tafiti2 zilizofanywa Afrika kusini mwa Sahara, katika eneo la
magharibi mwa Afrika na Lebanon pamoja na matokeo
yaliyowasilishwa yanaonyesha mitindo inayotia moyo:
 Kimsingi, wazungumzaji wa Kifaransa barani Afrika
wanazungumza lugha nyingi na kuenea kwa matumizi ya lugha
ya kitaifa kunategemea idadi ya lugha zinazozungumzwa na
hadhi zilizopewa ya matumizi. Lahaja ya Kiarabu
inayozungumzwa kaskazini mwa Afrika na Lebanon, wolof
nchini Senegal au Kibambara nchini Mali kwa mfano ni lugha
zinazotumika sana kiasili, huku nchini Cote d’Ivoire au Gabon,
hakuna lugha inayojitokeza wazi (kando na lugha ya Kifaransa).
 Kila mahali, mara kwa mara kabla hata ya lugha ya taifa,
nafasi ya Kifaransa haiwezi kulinganishwa na lugha zingine
za kigeni kwa sababu kila mara inachukua nafasi ya pili
katika muktadha wowote ule (nyumbani, shuleni, wakati wa
mapumziko...); Ukweli huu unaendelea kujikita.
 Kutokana na hayo, vizazi vichanga vimeendelea kutilia mkazo
matumizi ya Kifaransa ikilinganishwa na vizazi vya awali;
 Wakati huo huo, lugha hii inaendelea kukua na kutumika
katika maumbo tofauti yanayotokana na lugha ya Kifaransa
au kwa kuunganishwa na lugha zingine (kwa mfano, kinuchi

1

2

PASEC 2014 –Utendaji wa mifumo ya elimu katika eneo la Afrika kusini mwa sahara
ambapo kifarasna kinazungumzwa: Ustadi na sababu kuu za kufaulu
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• Pia, makadirio mbalimbali yanayotabiri idadi ya
wazungumzaji wa Kifaransa katika mwaka wa 2070
hayajabainisha idadi halisi; yanatabiri kati ya wazungumzaji
wa Kifaransa milioni 477 na milioni 747.

TRANSLANGA na DUFRAM, zilizodhaminiwa na AUF na OIF

nchini Cote d’ivoire, toli bangado nchini Gabon) ambapo
kutambulika na ujumuishaji ni sehemu muhimu za siku
zijazo kwa wanaozungumza Kifaransa;
 Taswira ya lugha ya Kifaransa inajitahidi kujitenga na
historia ya kikoloni kwa kukita mizizi yake bila pingamizi
kwenye kichwa cha wazungumzaji kama lugha ya mafunzo,
ya kisasa, ya kazi na pia wakati mwingine lugha ya biashara.
Haijawahi kuangaliwa kama lugha inayodidimia, wala lugha
inayotatanisha, wala lugha ya wasomi pekee;
 Kati ya asilimia 80 na asilimia 100 ya watu wanaozungumza
Kifaransa barani Afrika na uarabuni wangependa watoto na
wajukuu wao wajifunze lugha hii;
 Kati ya asilimia 40 na zaidi ya asilimia 80 wameeleza kuwa
wangependa kuwafunza watoto wao (iwe wanao sasa hivi au
watawapata baadaye kwa wale walio na umri mdogo)
Kifaransa moja kwa moja.

MAKADIRIO YA WANAOZUNGUMZA
KIFARANSA ULIMWNGUNI
Kifaransa ambacho kinazungumzwa na watu milioni 300
kufikia mwaka wa 2018, kimeendelea kukua kwa asilimia
9.6 kulingana na rekodi zilizochapishwa mwaka wa 2014.
Mgao wa wanaozungumza Kifaransa kulingana na eneo (2018)
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Ulimwengu wa wanaozungumza Kifaransa
Ni muhimu kukumbuka aina nyingi za uhusiano kati ya
wazungumzaji na lugha ya Kifaransa katika maeneo
mbalimbali ambapo lugha hii inazungumzwa. Aina kuu na
iliyo na idadi kubwa zaidi ni ya wale ambao “wamelelewa na
kuishi wakizungumza Kifaransa”.
Mbinu hii ambayo tulipendekeza yapata miaka minne
iliyopita, inadhihirisha umuhimu wa uainishaji, unaofaa
katika kufikiria na kushiriki maarifa, na kwa kurejelea
hali halisi ya lugha, inayobadilika kila mara na hasa

Kusambaa kwa wazungumzaji wa kila siku wa Kifaransa (2018)
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inayoendelea kukua katika kiwango cha wanaozungumza
Kifaransa. Wazungumzaji Kifaransa wanawakilisha
asilimia 78 ya jumuiya yote, au watu milioni 235.

Mabadiliko na mielekeo
Upande wa kusini unaendelea kuwa eneo lenye
wazungumzaji wengi wa Kifaransa, mwelekeo ambao
umekuwepo tangu mwaka wa 2010, ambapo tunaona kuwa
kati ya wazungumzaji milioni 22.7 wa Kifaransa waliokuja
kuboresha nafasi ya ulimwengu huu, asilimia 68 wanaishi
Afrika Kusini mwa Sahara na asilimia 22 wanaishi katika
eneo la Kaskazini mwa Afrika, ilihali Ulaya na Amerika
yanashiriki asilimia 10 iliyobaki (asilimia 3 na asilimia 7
mtawalia). Katika kipindi cha hivi majuzi, idadi ya
wazungumzaji wanaotumia Kifaransa katika maisha yao ya
kila siku wameongezeka kwa asilimia 11 (inayolingana na
takwimu za kati ya mwaka wa 2010 na 2014), lakini asilimia
17 katika bara la Afrika (inayowakilisha ongezeko la pointi
2 kati ya 2010 na 2014). Mabadiliko hayo barani Afrika
yanatokana na maingiliano ya kidemografia na maendeleo
yanayotokana na masomo barani, na athari zake chanya
zitaendelea kudhihirika katika ukuaji wa lugha ya Kifaransa
katika miaka ijayo (kwenye misingi ya akiba iliyowekwa
kwa muda katika sehemu ya kwanza).
Ongezeko hili la jumla la idadi ya wanaozungumza
Kifaransa 3 linasaidia kuziba mwanya uliopo katika mataifa,
lakini la muhimu ni kukumbuka uthabiti mkubwa wa
asilimia ya watu waliosalia wanaoweza kutambulika kama
wazungumzaji wa Kifaransa, katika mataifa mengi ambayo
bado yana chini ya asilimia 50.
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Baptiste BECK, Richard MARCOUX, Laurent RICHARD na Alexandre WOLFF.
Makadirio ya idadi ya wazungumzaji wa Kifaransa ulimwenguni katika mwaka wa 2018. Vyanzo na hatua za utaratibu, Québec, Maelezo ya kidemografia na takwimu za jumuiya ya
wanaozungumza Kifaransa, Chuo kikuuu cha Laval, Kumbukumbu ya utafiti wa ODSEF,
2018. 160 p. www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/odsef-lfdm-2018.pdf
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LUGHA YA KIFARANSA ULIMWENGUNI

SEHEMU YA 2

ENEO LA KIJOGRAFIA AMBAMO KIFARANSA KINATUMIKA KATIKA SHUGHULI ZA KILA SIKU
NCHI AU ENEO
"Wanaotumia Kifaransa
tangu kuzaliwa":
Fédération
Wallonie-Bruxelles
Kanada-Québec
Monako
Suisse romande
Ufaransa
Wengine "wanaotumia
Kifaransa tangu kuzaliwa"
(asilimia kubwa):
Andorra
Lebanon
Morisi
Ni lugha pekee rasmi
"wanatumia Kifaransa
kila siku":
Benin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Gabon
Guinea
Jamhuri ya Kidemokrasia ya
Kongo
Kongo
Mali
Niger
Senegal
Togo
Ufaransa wa ughaibuni
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WANAOZUNGUMZA
KIFARANSA
(IKILINGANISHWA NA
IDADI YA JUMLA YA WATU)
98%
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81% (2005)
97%

70%
38%
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33%
24%
33%
66%
25%
51%
59%
17%
13%
26%
40%
84%

NCHI AU ENEO
Magreb, "wanatumia
Kifaransa kila siku":
Aljeria
Mauritania
Moroko
Tunisia
Ni lugha rasmi pamoja
na lugha nyingine,
"wanatumia Kifaransa
kila siku":
Burundi
Chad
Ginekweta
Haïti
Jamhuri ya Afrika ya Kati
Jibuti
Kameruni
Kanada
Kanada-Mpya Brunswick
Kanada -Ontario
Komoro
Luxembourg
Madagaska
Rwanda
Ubelgiji
Ushelisheli
Uswizi
Vanuatu

WANAOZUNGUMZA
KIFARANSA (IKILINGANISHWA
NA IDADI YA JUMLA YA WATU)
33%
13%
35%
52%

8%
13%
29%
42%
28%
50%
41%
29%
42%
11%
26%
92%
20%
6%
75%
53%
67%
31%
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LUGHA YA KIFARANSA ULIMWENGUNI

MTAZAMO KWA JUMLA
Uchambuzi wa hali ya mambo
Bila shaka, kutambulika kwa lugha ya Kifaransa kama
lugha ya kimataifa kunatokana na sababu kadhaa zikiwemo
kufundishwa katika nchi zote duniani, na pia kwa sababu ni
lugha inayotumika kufunza, kwa viwango mbalimbali,
katika nchi na maeneo 36.
Mbali na kutumika kwenye mifumo ya elimu, hakuna eneo
lolote, ambamo mtu anayehitaji kujifunza Kifaransa, atakosa
kupata kituo cha lugha, taasisi ya Kifaransa, chuo cha
Alliance Francais au shirika ambalo litamshauri kuhusu njia
mbalimbali za kutimiza mahitaji haya. Bila kusahau rasilimali
zinazopatikana kwenye lugha hii, kupitia mtandaoni ambazo
utajiri wake na upana wake unazidi kuongezeka.
Kwa kuchunguza takwimu kutoka kila nchi na kila daraja,
idadi ya wanaojifunza Kifaransa kama lugha ya kigeni
(FLE) ni takribani watu milioni 51. Ile ya wanaosoma
Kifaransa kama kozi kamili au wale wanaojifunza kama
somo la ziada haijapungua watu milioni 81. Takwimu hizi
zinatokana na idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kwenye vyuo

KUJIFUNZA NA KUFUNZA KIFARANSA

vya kufundisha Kifaransa, Alliance Francais na Institut
Francais vinavyowakilisha chini ya asilimia 2 ya wanaojifunza
Kifaransa kama lugha ya kigeni na taasisi zingine za
kufundisha ugenini ambazo zinawakilisha asilimia 0.5 pekee
ya wale wanaojifunza Kifaransa duniani kote.

Kifaransa kama lugha ya kigeni (FLE)
Uzito wa Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati unajieleza,
kama vile mwaka wa 2014, kutokana na nafasi ya kipekee
iliyochukuliwa na Kifaransa, hakikuwa lugha rasmi, wala
Lugha ya mafunzo, lakini kilikuwa lugha muhimu mno
katika maisha ya kila siku kwa idadi kubwa ya wananchi.
Ni lugha ambayo ustadi wake unahitajika kwenye vyuo
vikuu ama kazini na/au lugha ambayo wakati mwingine
inatumika kufundisha masomo fulani katika shule za
misingi au masomo ya sayansi katika shule za upili na kozi
fulani katika vyuo vikuu.
Katika maeneo ya Afrika Kusini mwa Sahara na Bahari ya
Hindi, lugha ya Kifaransa inatumika kufundisha, na
maeneo haya yanashikilia nafasi ya pili ulimwenguni kwa
idadi ya wanaosoma Kifaransa kama lugha ya kigeni kwa
sababu ya mfumo wa elimu ambao unatumia lugha mbili,

21%
8%

45%
23%

Takwimu za wanaojifunza
Kifaransa kama lugha ya
kigeni (2018)
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3%

kutoka na na sera zilizo au zisizo rasmi, kama vile nchi za
Kameruni (Kiingereza-Kifaransa), Madagaska (KimalagasiKifaransa) au Morisi (Krioli-Kifaransa) ambazo zinahimiza
watu kuanza kujifunza Kifaransa mapema maishani; na pia
kwa sababu ya umaarufu wa lugha ya Kifaransa ndani ya
nchi kama Nigeria, Ghana, Liberia, Rwanda ambako
Kiingereza ndio lugha rasmi ya elimu, au Angola, Guinea
Bisau, Msumbiji, SaoTome na principe kwa pamoja na
kireno, au Kihispania kule Guinée équatoriale.
Ulaya inasalia kuwa bara lenye idadi kubwa mno ya watu
ambao wanajifunza Kifaransa. Lugha hii inachukua nafasi ya
pili miongoni mwa lugha zinazosomwa katika shule za
misingi na upili. Kimsingi, lugha ya Kifaransa inachukua
nafasi ya kwanza kwenye nchi ambamo Kiingereza
kinazungumuzwa na nchi ambazo zinaitambua kama lugha
rasmi kando ya lugha zingine kama nchini Ubelgiji,
Luxembourg na Uswizi. Katika sehemu zingine za bara hilo,
Kifaransa kinachukua nafasi ya tatu miongoni mwa lugha za
Kigeni, na wakati mwingine nafasi ya nne, katika hili eneo
ambamo watu wanapenda kuzungumza lugha nyingi.

Uzito wa Ufaransa, iliyo na zaidi ya wanafunzi milioni 15 wa
shule za misingi na upili, unaeleza pakubwa nafasi ya Ulaya,
ambayo inachukua nafasi ya pili katika kikundi hiki.
Pia kule Marekani na Karibi, Quebec (na sehemu iliyo
baki ya Kanada), kwa upande mmoja, na Haiti kwa
upande mwingine, ndizo zinawakilisha eneo ambalo lina
idadi kubwa ya wanafunzi wa Kifaransa, licha ya kwamba
takwimu kutoka Haiti hazijasasishwa kwa miaka kadhaa
na kwamba wanafunzi wa eneo hili hawajifunzi katika
lugha ya Kifaransa pekee (Krioli inachukua nafasi ya juu
kuliko ilivyosemekana rasmi, na Kifaransa kinakabiliwa
na udhaifu wa lugha ya walimu ambao wanaitumia
kufundisha).
Ugawaji wa wanaojifunza Kifaransa (2018)

0,1%

6,4%

Afrika kusini mwa
Sahara na Bahari Hindi
Afrika Kaskazini na
Mashariki ya Kati

20,4%

Ulaya

Barani Amerika na Karibi, kuna wachache wanaojifunza
Kifaransa kama lugha ya kigeni, wengi wa hawa wakijiunga
na vyuo vya Alliance Francais na Institut Francais. Lakini
lugha hii haivutii wanafunzi wa shule za upili, isipokuwa
kule Kanada na Marekani, ambapo kuna mvuto wa
kujifunza lugha mbili na ambako ustadi wa lugha unazidi
kuhitajika kwa wanaotafuta kazi.
La mwisho, eneo la Asia-Pasifiki linabaki miongoni mwa
maeneo ya kujifunza Kifaransa, hasa kwa sababu ya nchi
ambazo zina wazungumzaji wa Kifaransa kama vile
Kambodia, Laos na Vietnum na pia kwa ajili ya idadi kubwa
ya wanafunzi (ingawa kwa wastani idadi hii ni ndogo
tukizingatia idadi ya wanafunzi) ndani ya nchi zenye idadi
kubwa mno ya watu kama vile Uchina, India na Japani.

Kifaransa kama lugha ya mafunzo
Kati ya watu milioni 81 wanaojifunza Kifaransa, robo tatu ya
idadi hii wamejisajili kwenye taasisi za kitaifa (za umma na za
kibinafsi) ambazo ziko Afrika, Kusini mwa Sahara au katika
Bahari ya hindi. Hata kwa viwango tofauti, Kifaransa ndiyo
lugha inayotumika kufunza kwenye mifumo ya elimu nchini
Benin, Bukina Faso, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Komoros,
Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinea, Mali, Niger, Senegal na Togo.

0,2%

72,8%

Asia na Oceania
Amerika na Karibi

Mabadiliko
Ikiwa kuna ongezeko la mabadiliko yaliyotambuliwa kati
ya wanafunzi kwa kila eneo (zaidi ya asilimia 8 ya
wanafunzi kati ya 2014 na 2018), yanathibitisha hali ya
utofauti wa maeneo ya Kijografia: Afrika Kusini mwa
Sahara-Bahari Hindi na Afrika Kaskazini-Mashariki ya
Kati. Kwa upande mwingine, barani Asia na eneo la
Amerika-karibea, idadi ya wanaojifunza Kifaransa kama
lugha ya pili imepungua kiasi kulingana na maeneo.
Barani Ulaya, tukizingatia punguzo la asilimia 2, ambalo
ni ndogo mno katika muda wa miaka minne, tunaweza
kusema kuna uthabiti, ingawa Kifaransa kinawapoteza
wanafunzi kwenye shule ya upili, na kuendelea kupungua
katika awamu hii ya pili ya masomo. Kwa upande
mwingine, ikiwa lugha ya Kifaransa inabaki kuwa na
hadhi barani, ni kwa sababu ya ukuaji wa idadi ya
wanafunzi katika shule za misingi na wakati mwingine
kwenye vidato vya kwanza kwenye shule ya upili.
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Mabadiliko ya wanaojifunza Kifaransa kama lugha ya kigeni 2014 na 2018 (hakukuwa mabadiliko yoyote)
140%
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-20%
-40%
-60%

+126%

+33%

-34%
Afrika Kusini mwa
Sahara Na Bara
Hindi

Asia - Oceania

MITANDAO NA ZANA ZA
USAMBAZAJI
Washikadau wa kuendeleza lugha na tamaduni za
Kifaransa wameunda mashirika ndani ya maeneo ya nchi
za Kifaransa kama vile (AUF, Chuo kikuu cha Senghor,
AIMF, TV5MONDE) ya mitandao ya tamaduni za
Kifaransa ughaibuni (Shirika ya tamaduni za Kifaransa
kwenye balozi za Ufaransa, Alliance Francaise-AF- na
chuo cha Institut Français – IF), miundo msingi
inayohusishwa katika ushrikiano wa kielimu na lugha ya
Kifaransa (APEFE-WBI4, Shirika la Uswisi n.k) na
washikadau wa kitaifa.
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Kupitia mtandao huu wa
taasisi na katika maeneo
halisi, mbinu za mafunzo
Ulaya
Afrika Kaskazini
na Mashariki
hubuniwa, kwa ushirikiano
ya Kati
na washikadau wataalamu
wa
Kifaransa,
wale
wanaofundisha waalimu, wanafunzi na wataalamu
wengine.Yote haya yanawezeshwa na urahisi wa
upatatikanaji na ubadilishanaji kupitia teknolojia mpya na
mitandao ya kijamii.
-2%

-12%
Amerika - Karibi

shughuli kwenye eneo hilo
na pia vinaunda mikakati
kwa ushirikianao na IFEF
(taasisi ya Kifaransa ya elimu
na mafunzo) na washirika
wao.

Mtandao wa taasi za kielimu za Kifaransa au
zinazotambuliwa na Ufaransa ughaibuni na AEFE
(Shirika la Mafunzo ya Kifaransa Ughaibuni) na mashirika
ya Mlf (Shirika lisilo la kidini la Kifaransa) yanafundisha
Kifaransa kwa watoto wa wataalamu kutoka nchi za kigeni
na pia kwa wanafunzi nchini na wa kigeni ambao
wangependa kufunzwa kwa Kifaransa na kuendelea kwa
lugha hii hadi chuo kikuu.

Utoaji wa tamaduni na mafunzo ya Kifaransa, na vyeti,
unawezeshwa vinginevyo na mtandao mkubwa wa vyuo
vya IF na AF ulimwenguni kote, ambavyo vinaonyesha
filamu katika lugha ya Kifaransa (Sinema ya IF), vinatoa
zana dijitali (Frantastic, LingoZing, SpeakShake) na
vinawezesha waalimu kote ulimwenguni kuwasiliana
kupitia mitandao ya kijamii (waalimu wa IF), upatikanaji
wa elimu na tamaduni kwa njia dijitali (Alliance 3.) au
pia kupitia mseto wa mafunzo yanayofanyika kwenye
intaneti kwa asilimia 100.
Mifumo ya IFOS, CLOM "fundisha Kifaransa kama
lugha ya kigeni leo" na pia mafunzo yaliyopendekezwa
na CAVILAM, BELC, CIEP, n.k. pia yanatoa huduma
kwa waalimu, ili kujumuisha masomo ya teknolojia ya
mawasiliao kwenye mafunzo, kuweza kubuni malengo ya
mafunzo, mfumo wa masomo kwa kupitia lugha mbili
n.k.

Lengo la kufunza Kifaransa kama lugha ya Kigeni (FLE) na
kwa Kifaransa, linatekelezwa kwanza na timu za kutoa
mafunzo na walimu walio kwenye mifumo ya elimu ya
kitaifa, baadhi yao wakiwa na ushirikiano na vyama vya
kitaifa vya Walimu wa Ufaransa (vinavyowakilishwa
kwenye mashirika ya kikanda, vyenyewe vikiwa mashirika
ya FIPF- Shirika la Kimataifa la walimu wa Kifaransa).
Ofisi za Kikanda za OIF na AUF na vituo vilivyo nchini
(Taasisi, vituo vya kikanda, vyuo vya lugha ya Kifaransa
mtandaoni, CLAC5...) vinaratibu utekelezaji wa programu na

Zana na rasimali nyingi zimebuniwa na nchi
zinazozungumza Kifaransa ambapo baadhi ya vyombo
vya habari: Kama vile masomo ya mtandaoni FAD-FLE
iliyobuniwa na CREFAP (OIF); rasilimali zilizokusanywa
na AUF; rasilimali na programu za elimu zinazosambazwa
na Arte (Educ'Arte), TV5MONDE (enseigner.tv5monde.com,
apprendre.tv5monde.com,
parlonsfrancais.tv5monde.com, kipindi cha 7 jours sur la
planète), RFI (RFI SAVOIRS, Le talisman brisé, Parlezvous Paris?), RTBF au pia kupita mitandao ya kijamii.
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Shirika la kukuza elimu na kufundisha ughaibuni la Fédération Wallonie-Bruxelles

Kituo cha OIF cha kusoma na kuburudika kupitia shughuli za kitamaduni

“Ujuzi wa Kifaransa unahitajika ulimwenguni katika
taaluma na nyanja za masomo ya juu.”

FIPF pia inatumia zana dijitali kama njia muhimu ya
kuwezesha mawasiliano, kuratibu shughuli yake na
kujifunza (plateforme collaborative www.fipf.org), pia
inatoa chapisho linalolenga idadi kubwa ya wasomaji
("Kifaransa Ulimwenguni" na la ziada "Wazungumzaji
wa Kifaransa wa Kusini") au maalum zaidi
("Mazungumzo na Tamaduni" Utafiti na Utumiaji" na
pia inapanga mikutano ya Kikanda na kimataifa,
inayoleta pamoja mamia ya washiriki (Mkutano wa
Dunia utafanyika Julai 2020 mjini Nabeul, Tunisia).

UWAKILISHAJI WA KIKANDA NA
KATIKA KILA NCHI
Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati
Ndani ya nchi za Kaskazini mwa Afrika, lugha ya
Kifaransa, ingawa si lugha rasmi, inafundishwa kwenye
shule za misingi na upili (pamoja na Kiarabu, lugha za
kiasili au za kitaifa zinazozungumzwa) na zinatumika
kwenye sekta ya kibinafsi na kwa masomo ya juu, kwa
kupandishwa cheo katika elimu na kikazi- katika ngazi
ya kimataifa. Lugha hii ambayo inatumika shuleni,
kwenye ofisi za serikali, kwenye miktadha ya kazi,
kwenye viombo vya habari, sekta ya uchapishaji wa
vitabu, ingawa ni lugha ya Kigeni, inachukua nafasi
maalum katika baadhi ya nchi kama vile Tunisia,
Moroko, Aljeria,Mauritania, Libya na pia Misri kama
lugha ya elimu pamoja na lugha zingine, hasa kwenye
shule ya msingi, na pia kwenye idara kadhaa za vyuo
vikuu.
Idadi ya wanaosoma Kifaransa kama lugha ya kigeni ni
zaidi ya asilimia 33 na inathibitisha umuhimu wa lugha
ya Kifaransa kwa mifumo ya elimu kwenye kanda hiyo
(asilimia 45 ya idadi ulimwenguni) hasa kwenye mifumo
ya elimu inayotumia lugha mbili kama vile nchini Misri,
kwa mfano, au Lebanon (ambamo mwelekeo ni kutumia
lugha tatu katika elimu ya juu).

Vyuo 56 vya IF kwenye kanda hiyo vinajumuisha asilimia
50 ya idadi iliyoko kwenye mataifa mbalimbali, sawa na
taasisi za mafunzo ya AEFE iliyo na asilimia 39 ya
waliojisajili kusoma Kifaransa ugenini (hasa Moroko na
Lebanon).
Ujuzi wa Kifaransa unahitajika katika nyanja za elimu ya
juu na utaalamu katika baadhi ya nchi katika eneo hilo,
licha ya changamoto zinazowakumba wanafunzi
(ufahamu dhaifu wa lugha ya Kifaransa wakati
wanapoanza masomo ya elimu ya juu) na timu za walimu
(zana na mbinu zinazoingiana na hali h alisi ya kujifunza
Kifaransa kama lugha ya kigeni).
Vyuo vikuu vya maeneo yanayozungumza Kifaransa
vinajitahidi kutoa usaidizi kwa mafunzo ya lugha ya
Kifaransa, kwa kushirikisha idara za mafunzo ya lugha
ya Kifaransa, vituo vya lugha, kuongeza utaalamu
kwenye programu, kuongeza ujuzi wa mashirika ya
wataalamu n.k.
Idadi ya watu wanaotafuta vyeti vya kufuzu vya Kifaransa
ni ishara kuwa watu wana shauku ya kutimiza mahitaji
yanayodaiwa kwenye nyanja za elimu na utaalamu, hasa
kwa biashara- na pia ongezeko la idadi ya watu
wanaojisajili kwa mitihani rasmi ya DELF, DALF, hasa
toleo la "wanafunzi" (zaidi ya asilimia 48). Uhamiaji wa
wanafunzi kuenda Ufaransa hasa kutoka Moroko,
Aljeria, Tunisia, unazidi kuongezeka na unawakilisha
idadi kubwa ya wanaotoka barani Afrika. Kwa nchi
ambazo zinaendelea kuwakaribisha wanafunzi, idadi
inaongezeka ya wale wanaotoka ndani ya bara, na pia
wahamiaji.
Wahamiaji kutoka maeneo fulani yanayokumbwa na vita
(Iraq, Syria, Libya) wanatoa taswira ya hali mpya ya
kidemografia, lugha na elimu, kwa kuwaleta pamoja
wakimbizi, hususan watoto wa Syria kwenye mifumo ya
elimu katika nchi wanazokimbilia kama vile Lebanon.
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Afrika Kusini mwa Sahara na Bahari Hindi
Maendeleo ya Kifaransa yametokana na uwezo wa mifumo
ya elimu katika nchi hizi kubuni zana na mbinu za
kufundisha kwa lugha mbili, au zaidi, pamoja na lugha za
Kifaransa na kitaifa (katika mazingira yenye lugha zaidi ya
moja). Mafunzo yametolewa kwa makundi makubwa ya
watoto ambayo yanaendelea kubadilika, na zaidi ya hayo
kubuni shirika la wataalamu waliopata mafunzo ya
kutosha kukabiliana na changamoto hizi.
Katika nchi 13, Kifaransa ni lugha pekee ya elimu na
katika nchi 5 zingine Kifaransa ni lugha ya elimu kando
ya lugha zingine. Idadi ya watoto wanaofunzwa kwa lugha
ya Kifaransa katika eneo hili inawakilisha asilimia 73 ya
idadi yote ulimwenguni, ikiwa asilimia 70 kati yao wako
katika shule ya msingi.
Nchi kama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo (wanafunzi
milioni 19 wa shule za msingi na upili wanafundishwa
kwa Kifaransa) ama pia Kameruni (milioni 5) na
Madagaska (milioni 5) zina uzito mkubwa, hata ingawa
idadi ya wanaojisajili shuleni iko chini mno. Lugha ya
Kifaransa pia inafundishwa wanafunzi wengi kupitia
mifumo ya lugha mbili (Kameruni, Madagaska, Morisi)
na kama lugha ya kigeni katika nchi zinazozungumza
Kiingereza (Ghana, Gambia, Nigeria n.k.) au pia
wazungumzaji wa Kirumi, ambao wanaeneza lugha ya
Kifaransa kwa kasi.
Katika nchi zisizozungumza Kifaransa, wanafunzi wa FLE
wanawakilisha asilimia 23 ya wanafunzi ulimwen- guni na
wanachukua nafasi ya pili nyuma ya Afrika Kaskazini na
Mashariki ya Kati, na pia wameshuhudia ongezeko kubwa
zaidi duniani (zaidi ya asilimia 126) na kuendelea vizuri
nchini Msumbiji, Sao-Tome na Principe, Namibia na kwa
kiwango cha wastani Afrika ya Kusini au Angola.
Mafunzo ya Kifaransa kama lugha ya kigeni yanaonekana
kubadilika na kutilia mkazo Kifaransa kwa ajili ya kufanya
kazi, hasa kwa elimu ya juu, kwa lengo la kuboresha
shughuli za kitaalamu na biashara ambazo zinaendeshwa
na nchi zinazopakana na nchi zinazozungumza Kifaransa.
Idadi ya wanafunzi wa Kifaransa kwenye mtandao wa
vyuo vya IF na AF imeongezeka kidogo, na ikileta pamoja
wanafunzi 78000 (kutoka kwa nchi zisizozungumza
Kifaransa). Makundi makubwa ya wanafunzi yanapatikana
Madagaska ikiwa na wanafunzi 30,600, pamoja na
Nigeria, Ghana, Kenya na Afrika Kusini.
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“Kifaransa kinachukua
nafasi ya pili baada ya
Kiingereza kati ya lugha
za kigeni zinazofundishwa
katika nchi za Amerika
ya Kusini.”

Kumbuka kwamba sheria na taratibu za kuwahamisha
watalaamu kuelekea Quebec zimebadilishwa hivi karibuni
na ujuzi wa Kifaransa unahitajika (kupitia mitihani rasmi
ya TEF na TCF), idadi ya watalaamu wanaotoka nchi za
Kifaransa kama Kameruni na Côte d’Ivoire ni kubwa
ulimwenguni.

Amerika - Karibi
Kihistoria, lugha ya Kifaransa inachaguliwa kwa sababu ya
mvuto wa utamaduni, sayansi na uchumi n.k, na pia kwa
sababu inawapa wanafunzi nafasi ya kusafiri na kuishi kama
watalaamu katika nchi jirani zinazozungumza Kifaransa.
Kama lugha ya kigeni ya pili baada ya Kiingereza
inayofundishwa katika nchi za Amerika Kusini, Kifaransa
pia kinathaminiwa katika baadhi ya nchi kama Costa Rica
ambamo ni somo la lazima au katika asilimia 85 ya shule za
misingi za Santa Lucia.
Mpango wa kurudisha na kukuza matumizi ya lugha ya
Kifaransa katika mifumo ya elimu unaendelea Marekani ya
kati (Honduras, Guatemala, Nikaragua, Panama na Salvador).
Hata hivyo, lugha ya Kifaransa haivutii wanafunzi wengi
katika mifumo ya elimu, isipokuwa nchini Kanada (mafunzo
ya lugha nje ya Quebec) na Marekani, ambamo kuna mvuto
mkubwa ya masomo kwa lugha mbili na kupata ujuzi wa
lugha kwa watalaamu.
Mafunzo ya Kifaransa yanayotolewa na vyuo vya AF (na
baadhi vya IF) yamenawiri katika eneo hili (tangu 1884)
yakiwa katika mmoja wa mtandao wa kieneo kubwa zaidi
ulimwenguni ( ikiwa kuna AF 316 katika nchi 31) na
kuenea zaidi (Marekani, Agentina, Brazil, Meksiko) na
karibu wanafunzi 196 000 wanaowakilisha asilimia 42 ya
idadi yote ulimwenguni.

Mtandao wa mashule ya kufundisha Kifaransa (AEFE)
pia uko imara kwenye eneo hii, ukiwa na vituo 90 (26
vikiwa wanachama wa Shirika lisilo la kidini la Kifaransa),
umeshikilia nafasi ya pili ulimwenguni na asilimia 16 ya
wanafunzi, miongoni mwao asilimia 70 (wanafunzi
56000) wakiwa si wa utaifa wa Kifaransa. Hii inashiria
ubora wa programu za Kifaransa.
Idadi ya watu wanaotafuta vyeti rasmi katika lugha ya
Kifaransa katika nchi kama Meksiko, Kambodia, Haiti,
Brazil, Ajentina au Kuba, ni ishara ya umuhimu wa
Kifaransa katika vyuo vikuu na vya kitaalamu: eneo la
pili duniani kulingana na nambari ya watahiniwa
wanaofanya mtihani wa DELF toleo la "wanafunzi"
(baada ya Ulaya) ambamo idadi kubwa ya wanafunzi
wanaomba uraia wa Quebec au Kanada (na pia kwa
muktadha wa uhamiaji wa kindani kuelekea Quebec,
mabadiliko kutoka hali ya kuwa mwanafunzi au mkaazi
na kupata uraia wa Kanada). Kupata vyeti rasmi kwa
lugha ya Kifaransa ni jambo linaloendelea kupata
umaarufu katika baadhi ya nchi (Cuba, Haiti, Peru) hasa
kwenye sekta ya utalii, katika vyuo vikuu vya Marekani
kwa ajili ya matumizi ya biashara au katika vyuo vikuu
vya ufundi Meksiko, ili kutimiza mahitaji ya waajiri.
Licha ya mvuto au uwezekano mkuu wa kukua kwa lugha
ya Kifaransa, punguo la asilimia 12 la wanaojisajili kama
wanafunzi wa kujifunza Kifaransa kama lugha ya kigeni
inatokana na mifumo ya elimu ambayo haipendelei
kufunza lugha nyingi ili hasa kushirikisha Kifaransa, kwa
kukifanya kiwe somo la lazima - na lugha zingine bali na
Kiingereza, angalau kwa sasa.

Asia - Oceania
Mafunzo ya Kifaransa yanatolewa na kwa sehemu kubwa
kupitia mtandao wa mashule ya kufundisha Kifaransa,
AEFE, ambayo yanapatikana katika eneo linalowakilisha
asilimia 6 ya wanafunzi ulimwenguni na ina zaidi ya
wanafunzi 21000 wanaosoma kwa Kifaransa katika vituo
48, na pia katika eneo la New Caledonia, linalohusishwa
na Ufaransa, na Vanuatu, ambayo imezipa hadhi maalum
lugha za Kifaransa na Kiingereza (lugha za elimu kutoka
shule ya chekechea hadi ya upili, kwa mfumo wa
Kiingereza na Kifaransa). Au katika mazingira ambayo
mafunzo yanafanyika katika lugha mbili, kama Australia
au Laos.

“Idadi kubwa zaidi
ulimwenguni ya wanafunzi
wa kimataifa hutoka
katika eneo la
Asia Oceania.”

Eneo hili ndilo lenye idadi ya chini kabisa ya wanafunzi
wa FLE (asilimia 3 ya wanafunzi wote ulimwenguni, na
kupungua kwa asilimia 34 hasa kwenye shule ya msingi
na shule ya upili, licha ya kuwa na idadi kubwa kiasi
kwenye elimu ya juu). Idadi ya wanaojisajili kwa mitihani
ya DELF-DALF pia imepungua kwa asilimia 9 kati ya
2014 na 2016 (isipokuwa nchini Uchina na Korea ya
Kusini, ambamo inaongezeka kwa idadi kubwa).
Mafunzo ya Kifaransa yanaendelea kwa sababu ya nchi
zinazotumia Kifaransa (Kambodia, Laos ama Vietnam)
na pia kwa sababu ya wanafunzi kutoka nchi zenye idadi
kubwa ya watu, kama Uchina, India na Japani, na pia
ushawishi wa Korea Kusini, mwanachama mtazamaji wa
Jumuiya ya mataifa ya Kifaransa tangu mwaka wa 2016.
Idadi ya wanafunzi wa Kifaransa kama lugha ya kigeni
kwenye vyuo vya AF na IF pia imepungua kwa asilimia 3
(wanafunzi 131800 mwaka wa 2017), lakini ina idadi
kubwa kiasi nchini India (iliyoshikilia nafasi ya pili kwa
idadi ya wanafunzi wa AF ulimwenguni kwa wanafunzi
28500), na Uchina (wanafunzi 20 800), au pia Australia
(11 000). Idadi ya wanafunzi iliongezeka kiasi kati ya
2012 na 2017 katika baadhi ya nchi kama vile Bangladeshi
na Kazakstani.
Kwa mujibu wa Campus France, Asia-Ocenia ndilo eneo
lenye idadi kubwa zaidi ulimwenguni wa wanafunzi wa
kimataifa, ikiwa na milioni 1.9 (milioni 0.8 miongoni
mwao kutoka Uchina) ama asilimia 42 ya wanafunzi
wasafiri ulimwenguni kote.
Pia tukumbuke umuhimu wa uhamiaji wa ndani kuelekea
Australia, Japani, Malasia, Korea Kusini na New Zealand,
nchi muhimu kwa kuwakaribisha wanafunzi kutoka AsiaOcenia, katika eneo ambalo Kiingereza ndiyo lugha ya
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“Katika nchi zinazozungumza Kiingereza barani Ulaya,
(...) Kifaransa kinachukua nafasi ya kwanza kwa lugha
za kigeni zinazofundishwa, na kinashikilia nafasi ya pili
katika maeneo yanayotumia Kijerumani.”

mawasiliano: Mbinu ambayo tayari vyuo vikuu vya
Kifaransa vinajumuisha katika mikakati yao ya kuvutia
wanafunzi.

Ulaya
Kwa ujumla, Kifaransa, ambayo ni lugha msingi ya
asilimia 12 ya raia wa Muungano wa nchi za Ulaya
(ikilinganishwa na asilimia 16 kwa kijerumani na asilimia
13 kwa Kiingereza - kabla ya Brexit - na Kiitalia), inabaki
katika nafasi ya pili ya lugha za kigeni zinazofunzwa
katika awamu ya kwanza ya elimu ya shule ya upili katika
nchi za Muungano wa Ulaya (ikiwa na asilimia 26.1 ya
idadi ya wanafunzi wa shule ya msingi wanaosoma
Kifaransa, dhidi ya Kiingereza asilimia 96.2, asilimia 16.8
ya Kijerumani na asilimia 12.6 ya Kihispania).
Mbali na mifumo ya elimu, mtandao wa vyuo vya AF na
FI huchangia kufunza Kifaransa kwenye bara hili.
Takribani theluthi moja ya vyuo hivi vinapatikana barani
Ulaya, ikiwa na vituo 200 vya AF vinavyotambulika kama
"Vya Kufundisha" na vituo 55 vya IF.
Kwa kuhitimisha, kujifunza lugha ya Kifaransa barani
Ulaya inategemea pia uwepo wa "shule za Kifaransa. Shule
za Kifaransa, ikiwa ni pamoja na taasisi zilizoidhinishwa
na AEFE na shule za Kifaransa zisizo za kidini, hukaribisha
wanafunzi takribani 75,000 wa shule ya chekechea hadi
shule ya upili, ambayo ni asilimia 19 ya jumla ya usajili
duniani, na ambayo huweka eneo hili katika nafasi ya 2
nyuma ya Afrika Kaskazini - kanda ya Mashariki ya Kati.
Idadi hii ni sawa na ongezeko la asilimia 10 ikilinganishwa
na mwaka wa kurudi shuleni wa 2013-2014.
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Ulaya ya Magharibi na ya Kaskazini: katika nchi
zinazozungumza
Kiingereza,
ambapo
Kifaransa
hakizungumzwi kama Ubelgiji, Luxembourg na Uswizi,
Kifaransa kinashikilia nafasi ya kwanza kama lugha ya
kigeni inayosomwa. Katika maeneo yanayozungumza
Kijerumani, Kifaransa kinashikilia nafasi ya pili.
Barani Ulaya ya Kati na Mashariki : Ufaransa ina idadi
kubwa ya watu wazee, na hii inajumuisha walimu
wanaofundisha Kifaransa.
Vile vile, mbinu na nyenzo za kufundisha zinabadilishwa
ziwe za kisasa, hata kama mtazamo wa ulimwengu wa
Kifaransa, nje ya bara la Ulaya, inaendelea kuboresha
taswira ya lugha hii, ambayo kwa kweli ni ya kifahari, lakini
hutazamwa kama ya matajiri na ambayo haina faida kwa
sekta ya biashara, ikilinganishwa na lugha zingine. Idadi ya
wazungumzaji wa Kirusi pia imezidi kupungua tangu
mwanzo wa miaka ya 1990, lakini bado inazungumzwa
katika nchi kadhaa.
Eneo la Ulaya Kusini: Nchi zinazozungumza Kiroma kama
Andorra, Uhispania, Italia na Ureno, huzungumza lugha
zilizo katika familia ya lugha moja kama Kifaransa, jambo
hili, pamoja na kuwa katika eneo moja la kijografia, limeifaa
sana lugha ya Kifaransa. Zaidi ya hayo, nchi hizi zina idadi
kubwa mno ya wazungumzaji wa Kifaransa (kati ya asilimia
12 hadi 25 ya idadi ya watu kwa jumla na asilimia 70 kule
Andorra), ambao ni bayana ikizingatiwa idadi ya watu
waliojifunza Kifaransa shuleni, ingawa uhamiaji (zama za
kale) na utalii (ambayo bado unaendelea) zimechangia
safari ya kuenda na kurudi ambayo inaendelea kwa kiwango
fulani, na athari zake zinaendelea kuonekana.

SEHEMU YA 3

KIPENGELE
CHA KIUCHUMI
CHA LUGHA
YA KIFARANSA
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KIPENGELE CHA KIUCHUMI CHA LUGHA YA KIFARANSA

Bila shaka, uzito wa kiuchumi wa Kifaransa unajumuisha
takribani nchi thelathini ambamo Kifaransa ni lugha
rasmi au kinazungumzwa na watu wengi sana kwa
kiwango cha kuwa muhimu katika shughuli za kiuchumi.
Hizi nchi zitatambulika kama nchi za eneo la Kifaransa
(EF).

Umuhimu wa nchi za eneo la Kifaransa

Ikiwa na idadi ya watu milioni 540, nchi hizi, katika 2016,
zilichangia 7.3 ya idadi ya watu ulimwenguni
ikilinganishwa na asilimia 6.4 mwaka wa 2000. Katika
muda wa miaka kumi na tano
iliyopita, idadi ya watu katika nchi
Jinsi biashara baina ya nchi mbili ilivyoathiriwa na vipengee hivi, 1995-2015
ambamo
Kifaransa
kinazungumuzwa, imeongezeka kwa
60%
kasi
kuliko
sehemu
zingine
ulimwenguni, na kukua kwa wastani
50%
wa asilimia 2 kila mwaka. Kijiografia,
40%
idadi ya watu katika eneo la EF
inaonyesha kwamba sehemu kubwa
30%
ya watu wa eneo hilo wanatoka
+17,8%
Afrika Kusini mwa Sahara. Eneo
20%
hilo linachangia asilimia 58 ya idadi
ya watu wote katika eneo hilo na
10%
asilimia 73 ya wale walio chini ya
0%
umri wa miaka 15.
Lugha patanishi
ya eneo lisilo la EF
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Mfumo wa
kisheria

Maeneo yenye
Kifaransa

Historia ya
ukoloni

Mpaka wa
pamoja

Manufaa ya kujiunga na eneo la EF
Mwaka wa 2015, mauzo ya bidhaa kutoka eneo la EF
yalikuwa asilimia 10.9 ya mauzo yote ulimwenguni na
maagizo ya bidhaa kutoka nje yalikuwa asilimia 12.2 ya
maagizo yote ulimwenguni. Yote mawili yalikuwa
yamepungua ikilinganishwa na mwaka wa 1995. Kwa
wastani, kati ya 1995 na 2015, biashara baina ya nchi mbili
katika eneo ya EF iliongezeka kwa asilimia 17.8 zaidi ya
biashara baina ya nchi zingine mbili zilizo na sifa sawa
lakini hazimo katika eneo la EF.
Katika 2015, kuwa katika eneo la EF kuliwezesha kwa
wastani-mambo yote yakibaki sawa-kiwango cha nafasi za
biashara kwa nchi wanachama kuongezeka kwa asilimia
3.5 (wastani). Hali hii ilijiri hasa katika nchi za Afrika
kusini mwa Sahara ambapo kiwango cha nafasi za biashara
kiliongezeka zaidi, jambo ambalo linatokana na umuhimu
wa biashara kati ya nchi ambamo Kifaransa
kinazungumuzwa. Biashara zilizotokana na kuwa sehemu
ya nchi za EF, mwaka wa 2015, zilipelekea kuongezeka
kwa Pato la Taifa kwa kila mtu, kwa wastani wa asilimia 4
kwa nchi za eneo hilo.
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Mauzo ya nje kati ya nchi zilizo katika eneo la Kifaransa kulingana na bidhaa za
kitamaduni (%)

Zingine za
kuchapi shwa

Kwa kuzingatia pato la taifa, uzito wa eneo la
linalozungumza Kifaransa uko juu ikilinganishwa na
uzito wake kwa misingi ya kidemografia. Kwa mfano,
mwaka wa 2016, nchi ambamo Kifaransa kinazungumzwa
zilichangia asilimia 8.7 ya utajiri ulimwenguni. Utafiti
uliofanyika katika maeneo ambamo Kifaransa
kinazungumzwa, ulibaini kwamba asilimia 90 ya pato la
taifa inatoka kwenye nchi za Kaskazini, ikifuatwa kwa
umbali na nchi za Kaskazini mwa Afrika (asilimia 6) na
nchi zilizo Afrika kusini mwa Sahara (asilimia 4).

“Uzungumzaji wa lugha moja ya Kifaransa ni kipengele
muhimu sana katika ubadilishanaji wa bidhaa za
kitamaduni zinazotegemea maandishi.”

Vitabu

Kwa mtazamo wa kiuchumi, lugha ya Kifaransa kwa
upande mmoja, inaweza kuwa mali ghafi (fikira,
mazungumzo, maandishi), kipengele cha uzalishaji au
bidhaa ya kati (maelezo, takwimu, historia ama hali),
bidhaa ya mwisho (mazungumzo, hadithi, shairi,
kaulimbiu, riwaya, maneno katika wimbo...) au pia
mfumo wa vigezo na sheria. Zaidi ya hayo, lugha inaweza
kutazamwa kama "kigezo cha nje" tunapoangalia kiwango
cha ustadi wa lugha (au ukosefu wake) na jinsi lugha
inavyosambaa (au kukosa kusambaa), zinaibua mazingira
ambayo huenda yakaleta maadili. Sifa hii ya mwisho ya
lugha, inaonekana wazi katika ushirikiano wa kiuchumi
wa kimataifa, si tu kwa namna ambavyo lugha moja
inaleta nafasi ya kufanya biashara (bidhaa na huduma)
lakini pia kwa sekta zingine kama uchumi bunifu na
utalii.

“Katika muda wa miaka
kumi na tano iliyopita,
idadi ya watu katika
nchi ambamo Kifaranza
kinazungumuzwa,
imeongezeka kwa kasi
kuliko sehemu zingine
ulimwenguni.”

Magazeti

KIFARANSA NA UCHUMI

Wanaozungumza Kifaransa na viwanda bunifu
Mwaka wa 2015, kwa wastani, mauzo ya nje ya bidhaa za
kitamaduni kati ya nchi za eneo la EF yalikuwa asilimia
34 (yakilinganishwa na asilimia 13 ya bidhaa zingine) na
asilimia 24 ya bidhaa za kitamaduni zilizoingia kutoka
nchi za Umoja wa Ulaya (ikilinganishwa na asilimia 12 ya
bidhaa zingine). Yote yalikuwa na ongezeko la alama 10 na
8 mtawalia ikilinganishwa na 2008.
Eneo la EF ni soko muhimu mno kwa bidhaa za kiasili
hususan "bidhaa za lugha". Kwa mfano, kati ya mwaka wa
2008 na 2015, karibu nusu ya mauzo ya nje ya magazeti na
vitabu kutoka nchi hizi yalienda kwa nchi zingine za eneo
hilo.
Uzungumzaji Kifaransa ni jambo muhimu kwa biashara
ya bidhaa za kiasili hususan zile zinazotegemea maandishi.
Kwa hivyo, biashara ya magazeti na vitabu baina ya nchi
mbili iliongezeka mara 8 kwa wastani. Bidhaa zingine
ambazo zinauzwa na kununuliwa sana baina ya nchi
zinazozungumza Kifaransa ni zile zilizochapishwa kama
albamu au ramani, ambapo biashara hii imeongezeka
maradufu kwa wastani. Kwa wastani, kuwa sehemu ya
eneo la EF inapelekea biashara baina ya nchi mbili
wanachama kuongezeka kwa asilimia 153, kwa bidhaa za
kiasili, mambo mengine yote yasipobadilika.
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“Ujuzi wa Lugha ya Kifaransa una manufaa ya ziada
kwa wanaotafuta kazi.”

KIFARANSA KWA AJILI YA AJIRA
Je, ujuzi wa lugha ya Kifaransa ni mojawapo ya mambo
yanayohitajika ili mtu apate kazi? Ujuzi huu unahitajika
katika sekta zipi? Je, kampuni zinazingatia ujuzi huu
wakati wa kuajiri wafanyakazi? Ni nyadhifa zipi
zinazouhitaji? Ili kupata majibu kwa maswali haya, utafiti
kuhusu ajira kwa watu wanaozungumza Kifaransa
ulifanywa kwa baadhi ya nchi, hasa nchi zinazotumia
Kifaransa kama lugha ya kigeni: Armenia, Bulgaria,
Kambodia, Kenya, Lebanon, Nigeria, Romania na
Vietnam.
Isipokuwa nchini Nigeria 6, ujuzi wa lugha ya kigeni ni
jambo muhimu ili mtu aweze kupata ajira: kwa asilimia
34 (Romania) na asilimia 80 (Armenia).
Nje ya nchi ambamo Kiingereza kinazungumuzwa, ujuzi
wa lugha ya Kiingereza hujumuishwa katika vigezi
vinavyohitajika mara nyingi katika matangazo za kazi7.
Hata hivyo, Kifaransa pia kinahitajika hasa katika sekta
zifuatazo: mahusiano ya biashara na mauzo, mashirika
ya kimataifa (ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali) hoteli
na utalii.
Bila shaka, taaluma ya kutafsiri na vituo vya televisheni
kutoka nje vinavyojumuisha Kifaransa vinahitaji pia
umilisi wa juu wa lugha hii, ili kupata kazi. Cha
kushangaza ni kwamba ujuzi wa lugha ya Kifaransa
unahitajika zaidi kwa kazi zinazohusiana na technolojia ya
kompyuta.

6
7

Nchi ambamo nafasi nyingi za kazi zilitafitiwa (1 000)
Tunafafanua kwamba hatukuweza kufanya utafiti wa matangazo ya kazi kwenye nchi
mbili (Lebanon na Madagaska)
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Kuhusu "Sera za lugha za kampuni", inashangaza
kwamba wafanyakazi, ikijumuisha wafanyakazi raia wa
nchi za nje (ambao huwakilisha asilimia kubwa ya
wafanyakazi kwa nchi zote), huhitajika kuwa na ujuzi wa
lugha ya kigeni. Kimsingi, sera za lugha za kampuni
wakati wa kuajiri wafanyakazi, zinalingana na mtindo
uliojitokeza wakati wa kuchanganua matangazo za kazi:
kigezo cha kuwa na umilisi wa lugha ya Kiingereza
kinachukua nafasi ya kwanza, ikifuatwa kwa umbali
kidogo na ujuzi wa Kifaransa, isipokuwa nchini
Madagaska ambako ujuzi wa Kifaransa unachukua nafasi
ya Kwanza na nchini Armenia ambako lugha ya Urusi
inakuja kati ya Kifaransa na Kiingereza.
Kwa ufupi, uwezo wa kuzungumza na kuandika
Kifaransa (Kwa ujumla, ujuzi wa lugha inayohitajika ni
kiwango cha B2 au zaidi, yaani ujuzi wa kiwango cha
juu) una manufaa ya ziada kwa kupata kazi, ikiwa kazi
inahitaji ujuzi wa lugha.

SEHEMU YA 4

KIFARANSA
HEWANI NA
MTANDAONI
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NAFASI YA KIFARANSA KWENYE
INTANETI
Utafiti8 ulifanywa kwa kuchunguza sampuli moja, lakini
kwa kutumia mbinu mbili tofauti za utafiti ili kubaini vyanzo dijitali vinavyohusiana na programu-tumizi na nafasi
kwenye intaneti. Utafiti mmoja ulishughulikia viashiria
kadhaa vya kulinganisha Kifaransa na lugha zingine.
Utafiti mwingine ulizingatia viashiria vya kiwango cha
matumizi ya lugha 140 kwenye intaneti. Lugha hizi zina
wazungumzaji zaidi ya milioni 5, kulingana na takwimu
kutoka kwa utafiti.
Kutoka kwa chanzo kimoja, kila utafiti una matokeo
yanayokubaliana na yanayokiweka Kifaransa kama lugha
ya nne katika matumizi kwenye intaneti nyuma ya Kiingereza, Kichina na Kihispania mtawalia.
Maelezo kutoka kwa viashiria vidogo vya makundi
makubwa ("watumiaji wa intaneti," "maudhui", "matumizi", nk) yanaonyesha njia za kuweza kupima umuhimu
wa lugha mtandaoni na kuwa na mtazamo wa kina zaidi
kuhusu lugha hizo.

KIFARANSA HEWANI NA MTANDAONI

Jedwali hili linaonyesha nafasi ya Kifaransa kulingana na
viashiria mbalimbali.
Nafasi ya Kifaransa kwenye intaneti

VIGEZO
L1+L2

NAFASI YAKE
ULIMWENGUNI

MGAO
ULIMWENGUNI

Watumiaji
intaneti

4

5,6%

Idadi ya
watumiaji

3

7,8%

Matumizi

4

7,4%

Maudhui

2

9,3%

Faharasa

4

7,3%

Violesura

4

7,4%

% wazungumzaji
Wanaotumia
intaneti

11

8,1%

Lugha kuu, matumizi yote kwa pamoja (lugha kuu na lugha ya pili zimeunganishwa)

Zingine zote
26,61%

Kiingereza
27,36%

Kirusi
2,75%
Kihindi
2,94%
Kijapani
2,97%
Kireno
3,08%
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Kichina
10,41%
Kijerumani
Kiarabu
3,43%
3,82%
Kifaransa
6,80%

KITUO CHA TV5MONDE KINACHOTAZAMWA KWENYE NYUMBA
MILIONI 360 NA ZAIDI YA NCHI 200

Kihispania
9,83%

ULAYA

UARABUNI
ASIA
PASIFIKI

AMERIKA

AFRIKA KUSINI
MWA SAHARA

Nchi na maeneo
yaliyojumuishwa

VYOMBO VYA
HABARI VYA
KIMATAIFA VYA
KIFARANSA
Ingawa ina watoa huduma wengi
wa umma, sekta ya vyombo vya
habari (sauti na picha) ina ushindani mkali, kwa sababu ya
maendeleo ya kiteknolojia na njia
mbalimbali za matumizi ya maudhui (Kuweka kwenye rafu, kuagiza, kutumia mtandaoni, muhtasari
wa yaliyojiri). Kwa hali hii, idadi ya
washikadau wanaozungumza Kifaransa na hasa wanaosambaza
maudhui kwa lugha ya Kifaransa,
hata ikiwa wamiliki wa zana zile za

kusambaza hawazungumzi Kifaransa, ni ishara ya ushawishi
wa lugha hii. Kuongezeka kwa idadi ya wazungumzaji wa
lugha ya Kifaransa kama tulivyoona, kumeongeza shauku
na hamu miongoni mwa washikadau, hasa barani Afrika.
Mbali na kituo cha Kifaransa tulichotaja, TV5 MONDE,
au Shirika la vyombo vya habari vya umma vya Lugha ya
Kifaransa (MFP), ambazo wito na lengo la msingi ni kutangaza maudhui mengi kutoka nchi zinazozungumza Kifaransa kwa lugha ya Kifaransa, (ama habari kutoka nchi hizo
moja kwa moja), vituo vingine vya kikanda au kimataifa
vinatangaza habari, programu, filamu, n.k moja kwa moja
katika lugha ya Kifaransa au zikiwa na manukuu ya Kifaransa. TV5MONDE, bila shaka, ndicho kituo cha kimataifa
kinachochukua nafasi ya kwanza kwa Kifaransa. Kila wiki,
kina takriban watazamaji milioni 60 (jumla ya watazamaji kila wiki).

Boma zenye televisheni
(milioni)

TV5MONDE inatazamwa katika zaidi ya nyumba milioni 360, na inapatikana kwenye zaidi ya nchi na maeneo
200. Inatangaza vipindi vyake kwa lugha ya Kifaransa na
kujumuisha manukuu kwa lugha 14 (Kiingereza, Kijerumani, Kihispania, Kireno, Kiholanzi, Kiromania, Kiurusi,
Kiarabu, Kijapani, Kikorea, Kivietnamu, Kichina asili,
Kichina rahisi na Kifaransa).
Hata hivyo, sehemu hii ya ripoti, inatambua umahiri wa
watoa huduma wengine, ikiwa ni pamoja na kupitia kwenye
tovuti zao. Muhtasari wao, ukiambatana na takwimu za
usambazaji pamoja na idadi ya watazamaji wa RFI, France
24, Arte, Canal+ Afrique, Radio-Canada, Radio France,
TV5 Québec-Canada, la RTBF, la RTS, Télé Québec,
TFO, la BBC, CGTN Français (na News.Cn), la Deutsche
Welle, Russia Today France, l’AFP na Agora Francophone,
ulitusaidia pakubwa kubaini kiwango cha ushawishi wao.

http://observatoire.francophonie.org/2018/Place-francais-sur-Internet-D-Pimienta.pdf
http://observatoire.francophonie.org/2018/Place-francais-sur-Internet-D-Prado-Annexe.pdf
http://observatoire.francophonie.org/2018/Place-francais-sur-Internet-D-Prado.pdf
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