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ادارة المراسم:الفصل االول

حضرةالمتالمجتمعاتاولتفقدالمراسمادارةبعلمالراهنعصرنافياالهتماميتزايد
ختلفةالمبالمراسماالهتمامهذايعدولمواختصاصاتهاواعمالهاالمراسمبشؤونكبيرااهتماما
بلبلوماسيالدالسلكفيالعاملينعلىحكراواالتكيتبالبرتوكولالمتمثلةالسلوكوقواعد
.المجتمعافرادعمومالىذلكيتعدى

الىتهدفالتيوالقواعدوالنشاطاتاإلعمالمنمجموعةبأنهااإلدارةتعريفيمكن
نضمالعاملةللقوىالجماعيالعملخاللمنلهاوالمخططةالمطلوبةاألهدافعلىالحصول

.األهدافتحقيقتضمنتالتياإلداريةالوظائف
لتنفيذفرةالمتواالبدائلأحسناختيارخاللمنالقراراتاتخاذعلىالقدرةالىاإلدارةوتستند
ناتالبيامنيلزمماكلجمعطريقعنالقراراتاتخاذتستدعيالتيالمختلفةالبرامج

القرارإلىالوصوللغرضمختلفةوعواملظواهرمنبهامايحيطوتحليلوالمعلومات
.الرشيد
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ةعدمعانيعلىينطويكونهمفهومهإدراكفيكبيرةصعوبةالمرسوممصطلحيجدوهنا

وفقضهعرمايتموهذاالمفهوملهذاواالصطالحيةاللغويةالداللةعلىالتعرفإلىبناحداالذياألمر

:األتيالسياق

صدرهوم(رسم)الفعلمنمأخوذانهلناتبينوقدالمصطلحلهذااللغويةالداللةيخصفيما
لوالةايكتبهبماويخصص(المكتوب)يعنيالمرسوموانمفعولوزنعلىوالمرسوممرسوم

الدبلوماسيةالتشريفاتنظامتعنيوالتي(بروتوكول)لكلمهمرادفهالدبلوماسيالحقلفيوتستعمل
.والعسكرية

...إما بشأن الداللة االصطالحية لهذا المصطلح

من وجهة نظر القانونية-

ان منورد مصطلح المرسوم كثيرا في المعاجم على انه قرارات يصدرها رئيس الدوله في ش

ف الشؤون فتكون له قوة كقوة القانون إي المرسوم بالقانون هو قانون ذو سمه تشريعية كما وص
..بالقرارات التي يصادق عليها رئيس المجلس في النظام البرلماني 



يدفقد نظر المختصون في هذا المجال على أنها التقالالمرسوم من الناحية السياسية -

المستقرة على أساس القانون والعرف الدولي وهي حلقه الوصل بين الوزارة الخارجية

(القواعد التي تفرضها ألدوله وفقا لتقاليدها وأنظمتها)وهي .والبعثات الدبلوماسية 

إما المهتمون بالفنون الدبلوماسية

ل فقد عرفوا المراسم بأنها مجموعة قواعد المجاملة الواجب مراعاتها في عالقات رؤساء الدو
.مع بعضهم البعض وتبحث في كل مايتعلق بالرتب والدرجات وألقاب الشرف 
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مفهوم إدارة المراسموبناء على ما تقدم يمكن إن يتضح لنا بان 

ماعاالجتوعقداألسبقيةقواعدفيالمتبعةواألساليبوالتنظيماتاإلجراءاتمجموعةهي
المناسباتفيبهاوالتقييدمراعاتهاالواجبوالتقاليدواألعرافواألنظمةوالمؤتمرات

فيواالبالدداخلفيوالمآدبوالحفالتوالزياراتاالستقباالتخاللهاتقامالتيالرسمية
قوالوثائالرسميةوالمراسالتالمراسمإدارةتشملكذلكالدبلوماسيةالدوليةالعالقات
.ذلكإلىومااألجنبيةللوفودوالترجمةالخطية



منمجموعهعرضخاللمندراستهالمراسمإدارةتختصالذيالميدانلتوضيح

:وهيالمراسمإدارةفيجوهريهأركاناتعدالتيالمفاهيم

precedenyاألسبقية:اوال

Atiquetteاالتكيت:ثانيا

protocolالبروتوكول:ثالثا

Ceremonyالتشريفات:رابعا
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precedenyاألسبقية : اوال

مالحق الذي يتمتع به شخص ما بما يؤهله للتقديمثل احد إبعاد الظاهرة الرسمية المعبرة عن 

وهنا تجلت الحاجة إلى التنويه عن مجموعة القواعد المنظمة.على غيره رسميا واجتماعيا 

مين ويسارلألسبقية تلك التي تمحورت في تبني قاعدة التداخل وتوزيع أصحاب األسبقية على ي

.ومن يرأس الحفلة التي التبدا اال بحضوره وال تنتهي اال بمغادرته

أنواع األسبقيات

األسبقية بين رؤساء الدول1.

األسبقية بين الوزراء2.

األسبقية في المؤتمرات3.

األسبقية في توقيع االتفاقيات او المعاهدات4.

االسبقية في ركوب الطائرة 5.

في األمم المتحدةاالسبقية6.

االسبقية في المناسبات7.

اسبقية االزواج والزوجات8.



مأتم عرضه أعاله جاء على سبيل المثال

ة للملوك اما بالنسب-استنادا إلى تاريخ تولي مهام الرئاسة :األسبقية بين رؤساء الدول 1.
.معتمدة على تاريخ تتويج الملك

-ية ولكل بلد نظام خاص إذ ركزت بعض الدول وأعطت األسبق: األسبقية بين الوزراء 2.

على حين نجد إن دول أخرى منحت األسبقية للوزراء الخارجية بينما, لوزراء العدل 

.ركزت دول أخرى على الوزارة الداخلية 

-مالم يتم ) )وسكرتاريا, رئيسا(تمنح األسبقية لدولة المضيفة : األسبقية في المؤتمرات 3.

ل المائدة كما ان شكل المائدة مهم جدا ويفض.اتفاقا على خالف ذلك وقد تلجا الدول على التناوب
.الصدارة المستديرة لحسم أماكن



-هناك طريقتان في األسبقية :األسبقية في توقيع االتفاقيات أو المعاهدات4.

-لك تطبع المعاهدة أو االتفاقية بنسخ تعادل عدد الدول المشاركة في ت: طريقة التناوب ▪
.االتفاقية وتحتفظ كل دوله بنسخه لديها وتوقع في المركز األول 

األعضاء -دول تستند في توقيع المعاهدة أو االتفاقية إلى الترتيب األبجدي ل: طريقة األبجدية•
.المشاركة في االتفاقية 

-لطائرة يتمتع الشخصية األعلى مركز األولوية في ركوب ا:األسبقية في ركوب الطائرة 5.

.ميع بعد صعود المرافقين إما في حاله النزول من الطائرة فيحضون باألسبقية قبل الج

-يمثل يتمتع األمين العام لألمم المتحدة أسبقية خاصة ألنه:األسبقية في األمم المتحدة 6.

ه مناكبر منظومة دوليه ويحظى بأسبقية خاصة ويعامل معامله رئيس دوله ويتم استقبال

إما إذ كانت المهمة الموكلة صعبه فعند إذا يتم استقباله من قبل, قبل وزير الخارجية 

.رئيس الدولة ووزير الخارجية 



-والمجاملة هناك بعض الشخصيات تمنح أسبقية من باب االحترام:األسبقية في المناسبات7.

.)الخ. ...العلماء, المخترعون , الرواد (

والموظفات-الوزيراتاوالوزراءمجلسرئيساتازواجان:والزوجاتاالزواجاسبقية8.
حسباسبقيتهموتحددالزوجاتباسبقيةاليتمتعونالدولةفيكبيرامنصبايشغلناللواتي
بنظرلياخذوموظفينيكونوالماذاخاصهاسبقيةاوالدولةفييشغلونهاالتيالوظيفة
البارزينالدولةموظفيباسبقيةالمساسعدممعالرسميالزوجهمركزاحتراماالعتبار
فيوتراعيللزوجالمحددهباسبقيةالزوجاتوتتمتعالمحليةوالتقاليداالعرافومراعاة

.رجلثمسيدهوضعأيالرجالعلىالسيداتتقديم



شكرا


