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 نتاج السينمائي لتعزيز مساهمته في تنمية أفريقيا"إل "مساندة ا
 (بوركينا فاسو بند اقترحته)

 
 مقدمة:
 أولت معظم الدول األفريقية، غداة حصوليا عمى االستقالل، أىمية خاصة لمسينما -0

االستعمارية. وكانت السياسات المعتمدة  جراء السيطرة كوسيمة الستعادة ىويتيا المتدنية
اليوية الوطنية  تستجيب لمحاجة الممّحة إلى ترقية آنذاك من جانب الدول األفريقية،

 وتعزيز االلتحام االجتماعي من خالل التعبير السينمائي.
كما شرعت المؤسسات عمى المستوى اإلقميمي والقاري في إنشاء ىياكل تيدف إلى  -6

تعزيز القدرات األفريقية عمى إنتاج وبث الصور التي تعكس الواقع األفريقي وتسيم في 
 تحقيق التقارب بين الشعوب.

تدريجيا في  ىتالشيح التزام بعض الدول تجاه السينما، غير أنو مع مرور السنين، أصب -2
غياب أنظمة بديمة في مجال التدريب والتنظيم وتمويل األنشطة السينمائية والسمعية 

ظّل يستفيد من دعم الدول  البصرية، في حين أن االنتاج السينمائي في البمدان الغربية
 الصناعية المتعّدد األشكال.

، خالفا لاللتزامات التي تعيدت لقاريةن المؤسسات اإلقميمية واعالوة عمى ذلك، لوحظ أ -4
 ضئيل جدا، في تمويل القطاع السينمائي والسمعي البصري.بيا، لم تسيم، إاّل بشكل 

وىكذا، خالل التسعينات، شيد التطّور السينمائي في البمدان األفريقية تراجعا قويا.  -5
ّمص مستوى المساعدات، وضعف التدريب، وتميزت السينما األفريقية بقمة االنتاج، وتق

وغياب أو اغالق قاعات العرض السينمائي، وقمة االنتاج السينمائي األفريقي في 
 األسواق، وعدم وجود ىياكل توزيع حقيقية، 

أمام ىذه األوضاع الكارثية، عقد المينيون السينمائيون والسياسيون والمثقفون األفريقيون  -6
لمميرجان  62، في إطار الدورة الـ 6102فبراير  67و  66ندوة في واجادوجو يومي 

السينما األفريقية وسياسات السمطات ي لمسينما لواجادوجو، حول موضوع "األفريق
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لتمييد الطريق  وضعوا خالليا قاعدة ىامة تتركز عمييا السينماالحكومية في أفريقيا"، 
 لتطّور القارة األفريقية.

األوضاع واإلسيام في مّد الدول األفريقية  لتغيير ليذا الغرض، أجريت عدة دراسات -7
القدرة الدائمة عمى انتاج األفالم وتوزيعيا، وعمى مساندة النمو بوجماعية  بصفة فردية

 االقتصادي واالنعاش الثقافي وتعزيز الديمقراطية في دولنا.
 إعالن واجادوجو".عمى أثر اعماليم، اعتمد المشاركون بيانا أطمق عميو إسم " -8
عكفوا عمى وضع مقاربة جديدة لسياسات الدول األفريقية تأخذ في اإلعتبار الثورة  -9

الرقمية، وعولمة المبادرات والتيديدات التي قد تمثميا ىذه األخيرة عمى تنوع التعبير 
 لى ضمان تطّور السينما األفريقية.إالثقافي عمى المستوى الوطني والقاري، وذلك سعيا 

 رؤساء الدول والحكومات األفريقية من أجل:وجيوا نداء إلى جميع  -01
إنشاء صندوق لمنح ُسمف من اإليرادات عمى مستوى كل دولة قصد رفع  -

 االنتاج السينمائي؛
تطبيق النصوص القانونية واستخدام األدوات المنصوص عمييا في السياسات  -

 الثقافية الوطنية؛
اإلقميمية واإلقميمية تفعيل األدوات والوثائق اإلقميمية عمى مستوى التجمعات  -

 الفرعية؛ 
 تنظيم االنتاج المشترك مع جميع القنوات التمفزيونية بصفة تدريجية ودائمة. -

ضافة إلى رؤساء الدول والحكومات األفريقية، دعوا أيضا االتحاد األفريقي إلبا -00
 والمجموعات االقتصادية اإلقميمية إلى العمل في مجال الثقافة عمى العموم والسينما عمى

 الخصوص، بحيث تكون المساعدات الدولية مكّممة وال بديمة.
بنّية تحقيق ذلك، طمبوا من فخامة السيد بميز كمباوري رئيس بوركينا فاسو، أن يتدّخل  -06

نيابة عنيم لدى نظرائو واالتحاد األفريقي بغية اعتبار السينما وسيمة نفوذ قوّية لدفع 
 عجمة التنمية.
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 الخالصة:
حتفل فيو أفريقيا بالوحدة األفريقية والنيضة األفريقية، يوجو المينيون في الوقت الذي ت -02

ليتبّنوا الصناعة الثقافية التي يكاد تطورىا يخضع حتى اليوم  السينمائيون نداء إلى قادتيم
المزدوج تعتبر السينما لمساندة الشركاء الدوليين فقط. نظرا لبعدىا الثقافي واالقتصادي 

ديولوجية وصناعية. وعمى ىذا األساس يتعين عمى صناع القرار فّنا وفي نفس آداة أ
السياسيين، أن يتخذوا اجراءات ممموسة تجعل من السينما إحدى ركائز التنمية في 

 أفريقيا.
لمميرجان األفريقي لمسينما لواجادوجو، فتح المشاركون  62اسبة انعقاد ندوة الدورة الـ نبم -04

مى المستوى القاري. وأوصوا بقوة المنظمة بعقد لقاء البيم عطبممرحمة تاريخية لمتكّفل 
مساندة االنتاج السينمائي لتعزيز مساهمته في تنمية رفيع المستوى حول موضوع "

 أفريقيا".
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 إعالن واجادوجو
 

 نحن المشاركين:
ا والتمفزيون لواجادوجو لمميرجان األفريقي لمسينم 72المجتمعين بمناسبة انعقاد ندوة الدورة الـ 

دول في ــات الــة وسياســما األفريقيـالسينحول موضـوع " 7102فبراير  72إلى  72من 
 "،أفريقيا

 
نعتبر ىذه الندوة مرحمة ىامة تسمح لمدول األفريقية بالتفكير في مقاربة جديدة لسياسات 

 الرقمية وعولمة المبادالت.السمطات الحكومية، تأخذ في االعتبار الرىانات المرتبطة بالثورة 
 

 نحن المشاركين:
 لمتدّخل: نوّجو نداء إلى جميع رؤساء دول أفريقيا

نظرا ألن التزام الدول األفريقية لصالح السينما شيد تراجعا تدريجيا مفرطا في بعض البمدان 
 األفريقية، 

القطاع السينمائي ونظرا لتقّمص مساىمات بعض الدول والمؤسسات اإلقميمية والقارية في تمويل 
 والسمعي البصري مما أدى إلى:

 قاعات السينما؛ عدد انييار -
 ضعف اإلنتاج الوطني وعدم استمراريتو؛ -
 قمة مؤسسات أو شبكات التدريب الميني المتخّصص؛ -
 عدم احترام حقوق التأليف؛ -
 وجمركية تتناسب مع مؤسسات القطاع السينمائي، عدم وجود اجراءات ضريبية -
 ت المينية لمسينمائيين.ركود المنظما -
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 نحن المشاركين:
 

 ندعو الدول األفريقية إلى:
 

  االنتقال من الرغبة السياسية إلى القرار السياسي من خالل إنشاء صندوق لمنح
 ُسمف من اإليرادات عمى مستوى كل دولة لزيادة االنتاج؛

  التطبيق الفوري لمنصوص القانونية واستخدام األدوات المنصوص عمييا في
 السياسات الثقافية الوطنية الموجودة.

  تفعيل األدوات والنصوص اإلقميمية الموجودة عمى مستوى مختمف التجمعات
 اإلقميمية واإلقميمية الفرعية؛

 ة االنتاج ضمان حرية التعبير السمعي البصري التي وحدىا تستطيع ضمان جود
 السينمائي؛

 .تنظيم االنتاج المشترك مع جميع القنوات التميفزيونية بصفة تدريجية ودائمة 
 

 من ناحية أخرى، نحن المشاركين:
 

لمعمل في المجال الثقافي عمى العموم، والسينمائي االتحاد األفريقي و نداء إلى نوجّ  -
 ديمة.عمى الخصوص، بحيث تكون المساعدات الدولية مكٌممة وال ب

 األفريقي لالنتاج السينمائي والسمعي البصري؛ الصندوقندعوا إلى مساندة مبادرة  -
نؤكد عمى أن الميرجان األفريقي لمسينما يعتبر موقع لقاء واحتفال بالسينما األفريقية  -

 ما يجعمو يستحّق  مساندة الدول األفريقية واالتحاد األفريقي؛
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المتحدث باسم المينيين بوركينا فاسو ليكون  نمتمس االلتزام الشخصي لرئيس دولة -
لى السمطات  السينمائيين المجتمعين في واجادوجو وينقل اىتماماتيم إلى نظرائو وا 

 األفريقية العميا.
 

 7102فبراير  72حرر في واجادوجو في 
 

 السينمائيون والمهنيون من أفريقيا والمهجر
 (7102المشاركون في المهرجان األفريقي لمسينما )
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