
 

 المراسم لمصطلح االصطالحية الداللة

ابمجتماات  اوبتهتمام في عصررررررراا ابراه  دارم ادارا ابمرا ررررررم ف د اال يتزايد     

ابمتحضرررررا اهتماما اديرا د رررراو  ابمرا ررررم واعمابها وامتصرررراصرررراتها وبم ياد ه ا 

 ايت حارا  االتيهتمام دابمرا ررررررم ابممتراع واواعد اب ررررررروا ابمتمورع دابدرتواو  واال

 .ابمجتمععموم افراد  عرى اباامري  في اب را ابددروما ي د  يتادى  با ابى

 

وابا رررررررراوات واب واعد ابتي  اإلعما دأاها مجموعع م   اإلدارايما  تاريف      

ابامرر   مال ابمورودررع وابممووررع بهررا م   األهرردافتهرردف ابى ابحصرررررررو  عرى 

 األهدافابتي تضرررررررمات تح ي   اإلداريعابجماعي بر وى اباامرع ضرررررررم  ابو ا ف 

امتيار أح ررررررر  ابددا    مال تما  اب رارات م  ابى اب درا عرى ا اإلداراوت رررررررتاد 

ابمتوافرا بتااي  ابدرامج ابممتراع ابتي ت ررتدعي اتما  اب رارات ع  وري  تجميع ا  

يااات وابمارومات وتحري   اع  ما يحيوما يرزم م  ابد دها م   واهر وعوام  ممتر

 .بغرض ابوصو  إبى اب رار ابر يد

 

ع اديرا في إدراا ماهومه اواه ياووي عرى وهاا يجد مصورح ابمر وم صاود     

ابرغويرررع  ابررردالبرررعابررر ي حررردا دارررا إبى ابتارف عرى  األمرعررردا  ودالالتمارررااي 

 :تياالعرضه وف  اب يا   ما يتمبه ا ابماهوم وه ا  واالصوالحيع

 

 به ا ابمصرررررررورح واد تدي  باا ااه مأمو  م  اباا  اللغوية الداللةفيما يخص      

 (المكتوب)ومصدره مر وم وابمر وم عرى وز  مااو  وا  ابمر وم يااي  (رسم)

( بروتوكولع )وت تام  في ابح   ابددروما ي مرادفه بارم ابوالاويمصص دما ياتده 

 .وابا اريعوابتي تااي ا ام ابت رياات ابددروما يع 

 

 المصطلح.لهذا  االصطالحية الداللةما بشأن 

 من وجهة نظر القانونية . 

مصرررورح ابمر ررروم اويرا في ابمااجم عرى ااه ارارات يصررردرها ر ي   ورد

في  ررا  م  اب رراو  فتاو  به اوا ا وا اب ااو  إي ابمر رروم داب ااو   ابدوبع



 مه ت ريايع اما وصف داب رارات ابتي يصاد  عريها ر ي   هو اااو   و

 .ابدربماايابمجر  في ابا ام 

 المرسوم من الناحية السياسية. 

ف د ا ر ابممتصرررو  في ه ا ابمجا  عرى أاها ابت ابيد ابم رررت را عرى أ رررا  

اب ااو  وابارف ابدوبي وهي حر ه ابوصرررررر  دي  ابوزارا ابمارجيع وابداوات 

 (.وف ا بت ابيدها وأا متها ابدوبعاب واعد ابتي تارضها ) ابددروما يع. وهي

 إما المهتمون بالفنون الدبلوماسية. 

م دأاها مجموعع اواعد ابمجامرع ابواجب مراعاتها في ف د عرفوا ابمرا ررررررر 

دابرتب  ما يتار اات را رررراد ابدو  مع داضررررهم ابداض وتدح  في ا  الع

 ف.وابدرجات وأب اب اب ر

 

 ؟تياال ت دم ف د يتدادر إبى اب ه  ت اا  فحواه عرى ماا  وات اا

 .هل المراسم إحكام قانونية أم مجموعه قواعد خاصة

إ   االفي اب و  دا  ابمرا ررررررم مورما هي إحاام اااوايع فهي اواعد  اإلجادعتام       

أي ( قواعد المجاملة)م  ه ي  ابماايي   واالدتااد االاترابابمايار اب ي يحدد ا وع 

 .فيهتو ياها في ابمجا  اب ي يتحراا  

 

 .مفهوم إدارة المراسمودااد عرى ما ت دم يما  إ  يتضح باا دا  

 األسااااابقيةالمتبعة في قواعد  واألسااااااليبوالتنظيمات  اإلجراءاتعة مجمو هي     

والتقاااليااد الواجاب مراعااتهااا  واألعراف واألنظمااةوالمؤتمرات  االجتماااعااتوعقااد 

والزيارات  االساااااااتقباالت خاللهاوالتقييد بها في المناسااااااابات الرسااااااامية التي تقام 

ية الدبلوماسية كذلك تشمل قات الدولالاو في الع البالدوالمآدب في داخل  والحفالت

 والداللةجراءات االالرسااااااامية والوخاية الخطية و والمراساااااااالتإدارة المراسااااااام 

 .ذلكوما إلى  األجنبيةوالترجمة للوفود 

 


