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دليل فناني المسرح المبتدئين
هــذا الدليــل يوضــح القوانيــن واإلجــراءات والممارســات التــي
يضطــر المبــدع إلــى التعامــل معهــا لكــي يتمكــن مــن إنتــاج
عملــه الفنــي ،وهــذا الدليــل ليــس دعــوة للخضــوع لكافــة
أيضــا لتجاهلهــا،
التفاصيــل المذكــورة بــه ،وليــس دعــوة ً
وليــس دعــوة لممارســة الرقابــة الذاتيــة .ففــي الوقــت الــذي
يقــوم فيــه عــدد كبيــر مــن الفنانيــن المســتقلين بإنتــاج
أعمالهــم بشــكل بديــل عــن اإلجــراءات البيروقراطيــة ،وجــب
التنويــه علــى كل اإلجــراءات التــي يــؤدي عــدم االلتــزام بهــا
إلــى الوقــوع تحــت طائلــة القانــون .وإيضــاح كــم اإلجــراءات
التعســفية التــي قــد تــؤدي إلــى اندثــار اإلبــداع المختلــف عــن
النمــط المقبــول مــن الدولــة وإبــراز مــدى االحتيــاج إلــى بيئــة
جديــدة مــن القوانيــن واإلجــراءات تحمــي وتعــزز حريــة العمــل
اإلبداعــي كمحــور أساســي فــي التنميــة الثقافيــة.

من ينظم العمل
للممتهنين؟
مؤدو الفنون الشعبية

مخرج مسرحي
مصمم مالبس

ممثل مسرحي
مصمم ديكور

العب العرائس
مدير مسرح

راقص
ملقن

ماكيير

نقابة المهن التمثيلية
عضوية
شروط العضوية:
 أن يكــون متمتعــً بجنســية جمهوريــة مصــر العربيــة أو أجنبيــً مرخصــً لــهباإلقامــة فــي مصــر لمــدة خمــس ســنوات.
 -2أن يكون متمتعًا باألهلية المدنية الكاملة.
 -3أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة.
ّ
 -4أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة ،أو فــي جريمــة مخلــة
بالشــرف أو األمانــة.
 -5أن يكــون حاص ـ ً
ا علــى شــهادة دراســية مــن إحــدى الكليــات أو المعاهــد
الفنيــة المتخصصــة المصريــة منهــا أو األجنبيــة المعتمــدة مــن لجنــة القيــد
فــي الجــدول العــام للنقابــة ،أو يكــون قــد وصــل إلــى درجــة مــن الثقافــة
والصالحيــة
تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقًا للوائح الداخلية للنقابات.

تصريح مؤقت لمزاولة النشاط
للحصــول علــى تصريــح مزاولــة النشــاط الفنــي لفتــرة مؤقتــة مــن النقابــة
يتعاقــد طالــب التصريــح مــع النقابــة لعمــل محــدد ويقــوم بدفــع مبلــغ
مالــي يصــل إلــى عشــرة آالف جنيــه للمصرييــن وعشــرين ألــف جنيــه لغيــر
المصرييــن.

وممارســة تلــك األنشــطة بــدون تصريــح هــو مخالفــة للقانــون رقــم  35لســنة 1978
المنظــم للنقابــات الفنيــة فــي المــادة الخامســة مكــرر علــى انــه «يعاقــب بالحبــس مــدة
جنيهــا وال تزيــد عــن
ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــن  3شــهور وغرامــة ال تقــل عــن ألفــي
ً
جنيهــا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن زاول عمــ ًلا مــن األعمــال المهنيــة
20000
ً
المنصــوص عليهــا فــي المــادة  2مــن هــذا القانــون ولــم يكــن مــن المقيديــن بجــداول
النقابة.....ويجــوز لمجلــس النقابــة التصريــح بصفــة مؤقتــة لعمــل محــدد أو لفتــرة
محــددة قابلــة للتجديــد لغيــر األعضــاء العامليــن «
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إجراءات إقامة عرض مسرحي
ملخص
السيناريو

قائمة
بأسماء
المشاركين
بالعمل

تمرير

نقابة المهن التمثيلية
تصريح بالعرض لفترة زمنية معينة مع دفع مبلغ لتصريح
عضوا في أي من النقابتين
مؤقت لكل مشارك وليس
ً

رفض

لجنة التظلم

قبول

رفض

لجنة التوفيق في المنازعات
(وزارة العدل)

رفض
تقاضي

نسخة من
السيناريو

مي

عما

لت

أ

جهاز الرقابة على المصنفات
الفنية (لجنة القراءة)

لش

ق با

تعل

سال
ن اإل
أ

بشكل غير قانوني

تصريح العرض (في األغلب مع مالحظات)

قسم الشرطة
التابع لمكان العرض
اختياري للتأمين،
وضروري في حالة العروض
ذات الجمهور الكبير

أزهر

وزارة القوى العاملة

لكل تصريح لعمل المشاركين
بالعرض مقابل مبلغ مالي
مشارك

وقف
أجهزة أمنية

تمرير

جهات أخرى
(شرطة السياحة)
إذا كانت أماكن العرض
تابعة لشرطة السياحة
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في حالة إذا كان العرض بتذكرة

الضرائب:

إخطار بميعاد العرض
إخطار بسعر التذكرة
إخطار بعدد التذاكر ويتم إحضارهم مطبوعين للختم
مقدما  %25من سعر التذكرة
ويتم دفع الضرائب
ً

إذا كان العرض في مكان عام (ميادين أو شوارع ِ)
قبل الطلب ب  3أيام علي االقل يقدم طلب باليد للمديرية موضح به

مديرية األمن التابع لها
مكان العرض

يجب الحصول على تصريح باالجتماع العام ،المواكب التظاهرات (العرض)
مكان االجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب (العرض).
ميعاد بدء وانتهاء العرض
بيان بموضوع العرض ،والغرض منه.
بيان بأسماء األفراد أو الجهة المنظمة.

في حالة أحتواء العمل على موسيقى يجب تقديم تصريح من نقابة الموسيقيين وتنازل من الموسيقي
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أجهزة وممارستها
وجمع التحريات حول
ممارسي الفن بدون
عضوية بالنقابة أو تصريح
منها والسيطرة عليهم
لتقديمهم إلى النيابة
العامة

تلقي الشكاوى والبالغات
من المواطنين وتحرير
المحاضر

النقابات
القبض الفوري

* حصر النشاط الفني

التفتيش

قطاع شئون اإلنتاج
الثقافي
(وزارة الثقافة)

وزارة السياحة

إلغاء عرض

عدم الترخيص ألماكن
بإقامة عرض مسرحي

تعديل سيناريو
إلغاء عرض

أجهزة أمنية

قبض وحبس

جهاز الرقابة على
المصنفات الفنية

منع عرض
رفض سيناريو

يقــوم ك ًلا مــن (الضرائــب ،جهــاز الرقابــة علــى المصنفــات الفنيــة ،النقابــة ،األجهــزة األمنية)
بإرســال مفتشــين للعــروض للتأكــد من موافــاة التصاريــح ،ومماثلــة العرض للســيناريو.
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أهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل المسرحي

تنــص المــادة  67مــن الدســتور المصــري علــى أن حريــة اإلبــداع مطلقــة إال مــن ضابطيــن وهمــا “ :
عــدم التحريــض علــى عنــف ،أو التمييــز بيــن األفــراد» وجعلــت النيابــة العامة هــي الجهــة الوحيدة
القــادرة علــى تحريــك الدعــوى الجنائيــة بســبب عالنيــة المنتــج الفنــي كمــا منعــت تطبيــق اي
عقوبــة ســالبة للحريــة ضــد المبدعيــن بســبب عالنيــة منتجهــم الفنــي او األدبــي أو الفكــري»
إال أن هناك بعض القوانين التي تحد من حرية اإلبداع في التطبيق الفعلي وأهمها:

قانون التظاهر:
القانــون رقــم  107لســنة  2013المعنــي بتنظيــم الحــق فــي االجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات
السلمية.
تجمــع ألفــراد فــي كل مــكان أو محــل عــام أو خــاص يدخلــه أو يســتطيع دخولــه أي
يجعــل مــن (كل
ُّ
فــرد دون دعــوة شــخصية مســبقة) بمــا فــي ذلــك إقامــة عــرض مســرحي بمثابــة ُجــرم وخــروج علــى
القانــون يعاقــب مرتكبهــا بالحبــس والغرامــة إذا لــم يكــن ُمصـ َّرح لــه مــن األجهــزة األمنيــة ،كمــا يقــع
الجمهــور ً
أيضــا تحــت طائلــة هــذا القانــون ويطبــق عليــه نفــس العقوبــة.
ً
معا
قد تصل عقوبة مخالفة هذا القانون إلى الحبس أو دفع 200000
جنيها غرامة أو العقوبتين ً
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قانون المصنفات الفنية:
قانــون رقــم 430لســنة 1955بشــأن تنظيــم الرقابــة علــى األشــرطة الســينمائية ولوحــات الفانــوس
الســحري واألغانــي والمســرحيات والمنلوجــات واألســطوانات وأشــرطة التســجيل الصوتــي.
ُينشــئ هيئــة رقابيــة (-المصنفــات الفنيــة) -و يلــزم أي شــخص يقــوم بعمــل ســيتم عرضــه فيمــا
بعــد أن يمــر برقابــة هــذه الهيئــة و ُتعطــي لــه تصريــح بتصويــره أو تســجيله أو نســخه أو تحويلــه
بقصــد االســتغالل أو أداؤه أو عرضــه أو إذاعتــه فــي مــكان عــام ،أو تطلــب تعديلــه أو ترفضــه كامــا.
ً
جنيها غرامة
قد تؤدي مخالفته للحبس سنتين دفع 10000

قانون نقابات المهن الفنية:
قانــون رقــم 35لســنة 1978بشــأن إنشــاء نقابــات واتحــاد نقابــات المهــن التمثيليــة والســينمائية
والموســيقية.
يحصــر كل مــا يتعلــق بالنشــاط الموســيقي علــى أعضــاء النقابــة والمصــرح لهــم بالعمــل مــن النقابــة
فقــط ،وبالتطبيــق الفعلــي لهــذا القانونــي يمكــن أن يحظــر علــى أي شــخص أن يقــوم بالرقــص أو التمثيــل
أو اللعــب بالعرائــس فــي أي مــكان عــام بــدون تصريــح.
ً
جنيها غرامة
مخالفته قد تؤدي للحبس  3أشهر ودفع 20000

قانون العقوبات المصري رقم  58لسنة 1937
يضــع مصطلــح (الحيــاء العــام) ويجــرم كل مــن يقــوم نشــر أو صناعــة أو حيــازة بقصــد االتجــار أو
التوزيــع أو اإليجــار أو اللصــق أو العــرض مطبوعــات أو مخطوطــات أو رســومات أو إعالنــات أو صــورًا
محفــورة أو منقوشــة أو رســومًا يدويــة أو فوتوغرافيــة أو إشــارات رمزيــة أو غيــر ذلــك مــن األشــياء أو
الصــور عامــة إذا وجــدت خادشــة للحيــاء العــام.
ً
جنيها غرامة
مخالفته قد تؤدي للحبس سنتين ودفع 10000
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نماذج لبعض المبادرات والفرق والمؤسسات الداعمة لفناني المسرح
مؤسسة المدينة:

تعمــل علــى تدريــب ودعــم الفنانيــن والمبادرات الشــابة وخلق المســاحات
الفنيــة مــن خــال تحويــل الســاحات العامــة واألحيــاء المهمشــة لســاحات
تعبيــر حــر تتميــز بالتنــوع والتعدديــة ،وقــد أطلقــت المؤسســة بالتشــارك
مــع مؤسســات أخــرى وفــرق مســرحية حملــة الســتغالل الفضــاء العــام
وتعزيــز مســرح الشــارع بعنــوان (شــارعك محتاجلــك).
مدرسة النهضة لفنون المسرح االجتماعي:
Www.elmadinaarts.com
وهــي مبــادرة تهــدف إلــى خلــق تيــار مســرحي ينفاعــل مــع
القضايــا المصريــة ويقــدم عروضــه فــي الشــوارع والمياديــن
والمســاحات العامــة بالقــرى والمــدن ،وذلــك مــن خــال مدرســة
تعمــل علــى تدريــب الشــباب علــى مختلــف مختلــف فنــون األداء
شركة نون لإلبداع:
ومــدارس المســرح.
تعمــل علــى اســتخدام فنــون االداء كوســيلة لرفــع الوعي
http://nasnahdaartsschool.wixsite.com/school
وتشــجيع أصحــاب الحقــوق علــى المشــاركة الفعالــة
والتعبيــر عــن ذاتهــم مــن خــال ورش عمــل ،ودعــم الفرق
المســتقلة ،واســضافة منصــة لعــرض وترويــج ودعــم
األعمــال المســرحية.
 /http://www.noonenterprise.orgمؤسسة (المورد الثقافي):
تســعى إلــى دعــم اإلبــداع الفنــي فــي العالــم العربــي ،وإلــى تشــجيع التبــادل
الثقافــي داخــل المنطقــة العربيــة ،وتفــدم الدعــم للفنانيــن المســتقلين
والمبتدئيــن فــي شــكل منــح عينيــة وتوفيــر تنقــات وإقامــات لتنفيذ مشــاريعهم
الفنيــة.
http://mawred.org

منظمة محطات للفن المعاصر:

تعمــل المنظمــة علــى تحويــل المجــال العــام وخلــق فــرص لنشــر وتعزيــز
الفــن المعاصــر ،وتوفيــر التدريبــات للفنانيــن المبتدئيــن والممارســين،
وتعمــل علــى محاربــة مركزيــة الفــن ونشــر الوعــي بالتعامــل مــع الفــن
كوســيلة أساســية للتعبيــر.
/http://mahatatcollective.com
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خلي بالك!

بعــض الفــرق تقــوم بإقامــة عــروض لمــدة يــوم واحــد
أو يومــان بشــكل غيــر قانونــي وبــدون اســتيفاء التصاريــح
ا لمطلو بــة
يجــب الحصــول علــى مــا يفيــد برفــض التصريــح مــن
الجهــة الرافضــة توضــح أســبابها حيــث أن وجــود إثباتًــا
للمشــكلة (حتــى ولــو صــورة مــن المســتند) يجعــل الوضــع
أفضــل مــن حيــث التقاضــي.
يجــب أن تكــون بحيازتــك التصاريــح طــوال عمليــة اإلنتــاج
وعنــد الســؤال عنهــا قــدم الصــورة واحتفــظ باألصــل.
مــن حقــك أن ال تقــوم بالتوقيــع علــى أي ورقــة أو محضــر
إال فــي حضــور محامــي.
هنــاك بعــض النمــاذج مــن التقاضــي اإلســتراتيجي
التــي يمكــن اســتخدامها لتحســين البيئــة القانونيــة لإلبــداع
مثــل« :الطعــن علــى المــادة  5مــن قانــون النقابــات الفنيــة
والتــي تلــزم المبدعيــن علــى االلتحــاق بنقابــة فنيــة  ،حيــث تــم
إحالتهــا إلــى المحكمــة الدســتورية للنظــر فيهــا بعــد إيقــاف
قــرار منــح الضبطيــة القضائيــة لبعــض أعضــاء النقابــات»

يعتمــد هــذا الدليــل علــى قــراءات فــي القوانيــن المنظمــة إلنتــاج وعــرض
األعمــال الفنيــة وكذلــك مقابــات شــخصية مــع فنانيــن وممارســين
وخبراتهــم المبنيــة علــى تجــارب عمليــة.

(مؤسســة حريــة الفكــر والعبيــر) تقــدم استشــارات قانونيــة لــكل أنــواع النشــاط اإلبداعــي،
كمــا توفــر الدعــم القانونــي لــكل المبدعيــن المتعرضيــن النتهاكات بســبب أعمالهــم الفنية.
للتواصلartfreedoms@afteegypt.org :
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