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مهرجان مدينة كان
الفرانكفونية تشترك مع اتحاد السينمائيين الفارقة من أجل إنشاء صندوق البلدان الفريقية لدعم
السينما
تمي!ز حضو ر المنظمة الدولية لل فرانكفونية للدورة الثالث ة والست!ين من المهرجان الدولي للفل م السينمائي في كان ،بمشا ركته ا في إعطاء
انطلقة لنشا ء ص ندوق إفريق ي لتقديم الدعم المادي في مج ال السينما .مم! ا بإمكانه أن ي شك ل منعطفا حق يقي ا ف ي سيا سة المساعدات
الموج!هة لسينمات بلدان الجنوب.
اتحاد Lالسينمائيين الفارقة هو الذي تحIمل مشروع Iهذا الصندوق الذي طالما تمنى تحقيقه المخرجون الفريقيون منذ سنين عديدة ،و هو
الذي التمس ،من أجل إنشائه ،الستفادة من معرفة وخبرة المنظمة الدولية للفرانكفونية ودعمها  ،لسيما من خلل إجراء دراسة جدوى.
كان هذا ما أعلن عنه فريدريك بوييوه ،مدير اللغة الفرنسية والتنو!ع الثقافي لدى المنظمة الدولية للفرانكفونية خلل مؤتمر صحفي عLقد
في جنا ح سينمات العا لم ،بالسو ق الدولية لل فلم بمدينة كان يوم  20أيار /مايو  ،2010بحضور شارل م نصا ه ،رئيس إتحاد ال سينمائيين
الفارقة.
ل زال المهنيون في الميدان السينمائي يتذكرون حوا ره م مع عبدو ضيوف ،المين العام للفر انكفونية الذي التق ى به م بمدينة كان عام
 ،2006و تعهده خل ل المهرجان الفريق ي للسي نما والتلفزيون الذي أقي م ف ي واغادوغو عام  2007لتعبئة المكانيا ت من أ ج ل تنفيذ
ا لتوصيات ال صا درة عن الندوة الت ي نظمته ا المنظمة الدولية للفر انكفونية ف ي بروكسيل عام  2007حو ل المقدرة القتصادية لل سينما.
ويت!صل تعهد منظمة الفرانكفونية بتوصية التحاد الفريقي الذي يدعو إلى وضع آلية لتمويل النتاج السينمائي والنتاج السمعي البصري
في القارة الفريقية.
بغض النظر عن التمويلت المتعددة الطراف والتمويلت الثنائية الموجودة حاليا ،يرمي هذا الصندوق الفريقي الجديد لدعم السينما،
إلى تعبئة عمليات مساعدة مكثف ة لسينما بلدان ال جنوب عبر شراكات جديدة وت ضافر الجهود وتوجيه البداع السينمائي ن حو احتياجات
وطموحات الجمهور الفريقي .وقد أبدت منظمة الفرانكفونية رغبتها في مواكبة هذا التجاه الذي يتطابق مع أهدافها المتمثلة في معاودة
التأكيد على شرعية إفريقيا في تمل!ك وسائل تعبيرها السينمائي ومنحها القدرة على إدارة وتدبير هذه المكانيات بإعطاء الولوية للتكامل
والتعاون في ما بين الفارقة.
بفضل الخبرة التي اكتسبتها الفرانكفونية طوال  22سنة من إدارة الصندوق الفرانكفوني للنتاج السمعي البصري في دول الجنوب،
الذي أنتج منذ إنشا ءه أكث ر من ألف فل م سينمائي ،ستتمكن ه ذه المنظمة الدولي ة التي ي نتمي أكث ر م ن نصف أعضا ءها إلى الدول
الفريقية ،المشاركة في تنفيذ اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي ،كما ستظل من أكبر المشجعين لها .وباستجابة
المنظمة الفرانكفونية لتوصية التحاد الفريقي وبفضل اعتمادها على علقات متميزة تربطها بمجموعة البلدان الفريقية ،و الكاريبية
و بلدان الم حيط الهادي  ،فهي تسعى إلى انضمام العديد من الطراف إلى هذه المبادرة لك ي تضمن له ا حظا وفيرا للنجاح .نجد حاليا
مساندة لهذا المشروع من جهة الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الفلم بتونس ،والمركز الوطني للسينما في الغابون والرابطة المهنية
الفريقية لمخرجي و منتجي الفلم .
سيتم تقديم تقرير مرحلي حول إنشاء الصندوق خلل اليام السينمائية بقرطاج (تونس) في تشرين الول/أكتوبر .2010
يصدر هذا العلن في الوقت الذي يشيد فيه مهرجان مدينة كان بمواهب السينمائيين الفارقة و يسج!ل انتقاءه لفلم إفريقي ليكون من بين
أفلم المنافسة الرسمية ،الشيء الذي لم يحدث منذ عشر سنوات .هذا الفلم الذي يحمل عنوان رجل يصرخ للمخرج التشادي محمد صالح
هارون و الذي حصل على مساعدة من المنظمة الدولية للفرانكفونية.

المزيدمنالمعلومات :
مديريةاللغةالفرنسيةوالتنوعالتفافيواللغوي
بمدينةكان 96 98 74
:
2دةسعادحسين،مسؤولةعنالمشاريعالسينمائية ـالهاتف – )33(1 44 37 33 20
:
السي
)33( 6 64
البريداللكتروني souad.houssein@francophonie.org
:
www.pavillonlescinemasdumonde.org

التصالتبالصحافةفيكان

المنظمةالدوليةللفرانكفونية
أنيسةباراك،رئيسةقسمالتصالت
الهاتف  )33( 1 44 37 33 65ـ )33( 6 10 77 52 45
:
anissa.barrak@francophonie.org

جناحسينماتالعالم
فرونسوافيل،العلقاتمعالصحافة
الهاتف  )33( 1 43 96 04 04ـ 33 6 08 78 68 10
:
francoisvila@aol.com

T

