
عرض مجموعه  خالللتوضيح الميدان الذي تختص إدارة المراسم دراسته من      

 :وهي إدارةًالمراسمفي  جوهريهًأركانا ًمن المفاهيم التي تعد 

ً

ً precedenyًاألسبقية:ًاول ً

ً Atiquette كيتيتالثانيا:ً

ً protocol ثالثا:ًالبروتوكول

  Ceremony رابعا :ًالتشريفات

ً

ً     .precedenyاألسبقيةً:ًاول ً

الحقًالذيًيتمتعًبهًشخخخخا ًماًإبعاد الظاهرة الرسممممميم المعبرة عن  أحديمثل      

وهنا تجلت الحاجم إلى التنويه عن  واجتماعيا.بماًيؤهلهًللتقدمًعلىًغيرهًرسخخخخخمياً

عد المنظمم  يممجموعم القوا خل  لألسمممممممبق تدا عدة ال قا لك التي تمحورت في تبني  ت

اال  ال تبدأعلى يمين ويسممممممار ومن يرأل الحفلم التي  األسممممممبقيموتوزيع أصممممممحا  

 .بمغادرته االتنتهي  البحضوره و

 

 االتفاقياتالذي دفعها إلى عقد  األمروقد كانت الشمممغل الشمممايل لكثير من الدول      

وهذا يدفعنا إلى القول  األسمممبقيمالثنائيم لمعالجه الحسممماسممميات الناجمم عن موضمممو  

وقد  لألسمممممممبقيمتوجد قواعد منظمم ال  الميالديالثامن عشمممممممر  18بأنها لغايم القرن 

يه  فاق نا)جاءت ات لدول االعضمممممممماء في االمم  لملزمملتكن هي ا 1961 (في لجميع ا

 .األسبقيمعن انها هي المرجع لتنظيم  الا فض المتحدة

ً

ًاألسبقيات:أنواعً

  :بينًرؤساءًالدولًاألسبقيةً-أ

اسمممتنادا إلى تاريو تولي مهام الرئاسمممم اما بالنسمممبم للملوك معتمدة على تاريو       

 .تتويج الملك

ًبينًالوزراء:ًًاألسبقيةً-ب



، لوزراء العدل األسممممبقيمولكل بلد نظام خاص إذ ركزت بعض الدول وأعطت      

بينما ركزت  الخارجيم،للوزراء  األسمممبقيمعلى حين نجد إن دول أخرى منحت 

 .دول أخرى على وزارة الداخليم

 وسممكرتاريا  )رئيسمما،لدولم المضمميفم  األسممبقيمتمنح  المؤتمرات:فيًًاألسخخبقيةً-ج 

ذلممك وقممد تلجمما الممدول على التنمماو  وهنمما يجمم   الفمممالم يتم اتفمماقمما على خ

كما ان شكل المائدة مهم جدا ويفضل . استحضار تساوي درجه رؤساء الوفود

 .الصدارةالمائدة المستديرة لحسم أماكن 

 هما. األسبقيمطريقتان في  هناكالمعاهدات:ًأوًًالتفاقياتفيًتوقيعًًاألسبقيةً-د 

بنسممو تعادل عدد الدول المشمماركم  االتفاقيمتطبع المعاهدة أو  التناوب:طريقةًاول :ً

 األول.وتحتفظ كل دوله بنسخه لديها وتوقع في المركز  االتفاقيمفي تلك 

 األبجديإلى الترتي   االتفاقيمتسممممممتند في توقيع المعاهدة أو  :األبجديةطريقةًثانيا :ً

 االتفاقيم.المشاركم في  األعضاءلدول 

ً:يًركوبًالطائرةفًاألسبقيةً-هـ

في ركو  الطائرة بعد صمممممممعود  األولويممركز  األعلىتمتع الشمممممممخصممممممميم ي     

  .الجميعقبل  باألسبقيمالمرافقين إما في حاله النزول من الطائرة فيحضون 

ًالمتحدة:ًًاألممفيًًاألسبقيةً-و

منظومم دوليه  أكبرالمتحدة أسممممبقيم خاصممممم ألنه يمثل  لألممالعام  األمين يتمتع     

ويحظى بأسبقيم خاصم ويعامل معامله رئيل دوله ويتم استقباله من قبل وزير 

إما إذ كانت المهمم الموكلم صمممممممعبه فعند إذا يتم اسمممممممتقباله من قبل ، الخارجيم

 .الخارجيمرئيل الدولم ووزير 

ًالمناسبات:ًفيًًاألسبقيةً-ز

 والمجاملم )الرواد، راماالحتبعض الشممممخصمممميات تمنح أسممممبقيم من با   هناك     

 ) الوالعلماء. ... المخترعون،

ًًوالزوجات:ًالزواجًاسبقيةً-ح

ان ازواج رئيسممات مجلل الوزراء او الوزيرات والموظفات اللواتي يشممغلن منصممبا      

الزوجات وتحدد اسمممبقيتهم حسممم  الوظيفم التي  بأسمممبقيم ال يتمتعونكبيرا في الدولم 

 االعتباربنظر  ليأخذوالم يكونوا موظفين  إذايشمممغلونها في الدولم او اسمممبقيم خاصمممه 

موظفي الدولم البارزين  بأسممممبقيمالرسمممممي مع عدم المسممممال  الزوجماحترام مركز 



وج وتراعي للز المحددة بأسبقيمعراف والتقاليد المحليم وتتمتع الزوجات االومراعاة 

  .رجلفي تقديم السيدات على الرجال أي وضع سيده ثم 

 


