
  :(Atiquette)االتيكيت ثانياً: 

كيت أصول التعامل كما انه يشير إلى الفن والذوق والمنطق كما يقترن ذلك االتيينصرف مفهوم     

كيت يجسددددددد االتي وعلى نحو ايجابي وهذا يعني ان اآلخرينقات مع البالكيفية التي يتم بها إدارة الع

سلوك شكليات فارغة االتيعليه يتضح لنا ان ، مجموعة من القواعد المنظمة والمهذبة لل ست  كيت لي

أنها تتباين من  االاو عادات متقادمة وإنما هو أصول وأسس وقواعد ومبادئ تهم جميع المجتمعات 

كيت يتسدددددددم بالمرونة أت قابليته على ت يير االتيمما يفسدددددددر لنا إن  ألخرومن زمن  ألخرمجتمع 

 .كيتاالتيوالتطوير إلى حد مسايرة المستجدات من هنا تجلت الحاجة إلى معرفه أنواع 

 

 :كيت الحديثيات -1

بها عند  األخذكيت الحديث فقد يتضدددح لنا ان هناك مجموعة من القواعد الواج  يفيما يخص ات     

 :باآلتيالها التحدث والتي يمكن تحديدها او إجم

 .سنا او اعلي مقاما   أكبرفي التحدث لمن هو  األسبقية إعطاء -أ

 .في الحديث واإلسها  اإلطالةتجن   -ب

 وا  ي طي الموضوع وي طي ابعاده األساسية.وعلى نح واالختصار واإليجازاللجوء إلى التركيز  -ج

 .إثناء الحديث المقاطعةجن  ت -د

 .يتم توجيه إليكال على تساؤل  اإلجابةتجن   -هـ

إمامك حتى وان كنت تعرف مقدمته او  تجن  إعطاء تفاصدديل موضددوع يتحدث به شددخص أخر -و

 .خاتمته

 .المتحدث الجيد هو المنصت الجيد -ز

 .ال مز واللمس عندما يتحدث شخص أخر حاالتتجن   -ح

 

 :كيت الهدايايات -2

كيت الهدايا فان الهدية تحمل معاني ومضامن عده فالبعض يقدم الهدية ليجسد يما فيما يخص ات     

 عليه وسدددلمهللا من حديث الرسدددول صدددلى  انطالقا  ال نى لديه وأخر يقدم الهدية بدافع التودد  حاالت

وبالمقابل ينصدددددرف فريق أخر بان الهدية عطاء تبادلي فيما أقدمه اليوم من عطاء  (تحابواتهادوا )

 :مجموعة من القواعد عند تقديم الهدية وهيى الرد غدا ومع كل ذلك يرى الكتا  احصل عل

 .ان تتناس  مع مقام الشخص الذت تقدم إليه -أ



 .يتم نزع السعر عنها - 

 .جميل ب الفت لف  -ج

 .إليه تسلم الى الشخص المهداة -د

 

  (protocol) ثالثاً: البرتوكول

ا توجد ترجمه فرنسددددددديه لمصدددددددطلح البروتوكول وإنم اإلنكليزيةتوجد ترجمه حرفيه بالل ة ال      

علما ان هذا المصدددطلح يتكون من مقطعين  (والحفالتوالمراسوووم  االسوووتقبالأصوووول ) والتي تشدددير

اليد المراسدددمية أهميه ويطلق مصدددطلح بروتوكولي على الشدددخصدددية التي تعطي للتق (كول -بروتو(

 .مبالغ فيها

هو مجموعووة القواعوود والمبوواد  التي تسوووووووود تن يم م ت   )ويمكن القول بددان البرتوكول      

 االتفاقياتوتط ق ك مة البروتوكول ع ى واالجتماعية، والمآدب الرسووووومية  والحفالتالمناسوووووبات 

بقبول مباد  معينه او  االتفاقيةع ى  الموقعةوتعتمد الدول ، الدولية االجتماعاتلتي تنشووووووو  عن ا

ما مكان الصوووداري مي مو ووووو البروتوكول لتوامقها م   األسوووبقيةبوجبات مط وبة وتحتل  القيام

وحووب ال هور والتنووامن بين دمراد  المكووانووة واحتاللع يووه البشووووووور من حيووث توكيوود الوو ات  مطر

 .) اإلنسانيالمجتم  

 

والتنظيمددات  اإلجراءاتمجموعددة  بددانهددا) الوودب وموواسووووووويويقصوووووووود بووالبرتوكول مي المفهوم      

  مراعاتها والتقييد بها في والتقاليد الواج واألعراف واألنظمة األسدددددددبقيةوقواعد  واألسددددددددالي 

 واالجتماعات كاالسددددددتقباالتقات الدولية والدبلوماسددددددية وفي المناسددددددبات الرسددددددمية المحلية الالع

التصدددددددرفات  والزيارات والمآد  الرسدددددددمية ويتناول البرتوكول في هذا المجال أيضدددددددا   والحفالت

 .) المؤتمراتالرسمية والوثائق الخطية وإجراءات عقد  والمراسالت

 

 )بوو نووه اليددهوبندداء على ذلددك يمكننددا القول بددان البرتوكول يحمددل عددده ت يرات فهندداك من نظر      

 .) تشريفاتالى عدها ن ام  وصوالً المؤشرات  بمالحقةوبالمقابل مقد وصفه  األص يةالمسودي 

 الحياةم يتضدددددح لنا بان البروتوكول مصدددددطلح يضدددددفي بظله على جوان  عديدة في ومما يتقد     

الدبلوماسددية من هنا تجلت الحاجة إلى تناول مجموعه من القواعد البروتوكولية والتي تشددكل عامل 

 :باآلتيوقد تمث ت ه ه القواعد  العامةقات الن العوبي ما بينهتميز 



تشددددددير الى مجموعة السددددددياسددددددات  األخيرةإن  إذا العامةقات اليختلف البروتوكول عن الع -1

طة ما نجد البرتوكول يتسدددددددع  واألنشددددددد هادفة إلى كسدددددددد  الجمهور بين وي طي  مجاالتال

 .الرسميتخصصات الى حد انه يضفي بظله على كل الفعاليات على المستوى 

 .يز بين دوله وأخرىمن الرسمية أت انه نظام رسمي يم يعكس البرتوكول درجه -2

 .األخالقيةوكول عن المدونة يختلف البرت -3

 

تكمن  ؟كيتاالتيبين البروتوكول و اال تال ومي ه ا الصووووووودد هنا  تسووووووواؤل مفاده ماهي أوجه 

 :تياالفي  جابةاإل

 .تتمثل ان البروتوكول االختالفكيت وجهان من أوجه الرسمية وإن نقطه يتاالان البرتوكول و     

 (.لرسمية)ا يتسم بدرجه كبيرة من -أ

 ،البروتوكوليمبالغ بها يطلق علية  أهميةان الشددددددخصددددددية التي ترى التقاليد وتعطيها  -ب

لك  يةويقترن ذ ياتوتوقيع المؤتمرات، وتنظيم )البرتوكول في  بأهم فاق هدات االت عا ، والم

 (.عملورش ، أقامه الندوات

 .يهتم بتنظيم حياة الناس بمختلف انتماءاتهم في إطار القواعد السلوكية -ج

 األخرى.ثل جمالك إمام الجنسيات يم -د

 

 :كيت مهواالتياما 

من البرتوكول ويحتاجه إفراد المجتمع ويعكس المنطق  (غير رسووووووومي)اقل رسدددددددميه  -أ

 واألخالق.الذوق الجمال 

 .يهتم بالقواعد التي تحكم السلوك الدبلوماسي - 

إذا  األخرىالتي لم يتحدد نطاقها بجهة دون  االجتماعييمثل قواعد وآدا  السدددددددلوك  -ج

أصوووووووول التحدث م   الطعام،مائدي   ووووووويامة،آداب )المجتمع  اإلفراد فيأنها تهم جميع 

 .اآل رين(

 اآل رينأي يمثل جمال  دمام نفس  ودمام         

 


