
  :البروتوكول

صباااااول الوب الابيو و ااااا كلمةةةةةأصمةةةةةيصويةةةةةاصبروتةةةةة ص و يةةةةة ص ةةةةة     ر ك اص     

 ج وعااااج اءجااااراناي والتاألس ااااوي واد ااااولس  وألواعااااا اد ااااب سج واداأل ااااج "

وادعاااارال والت ولسااااا الواجاااا   راعوتلااااو والت سااااا بلااااو  اااا  ال  ألااااوي الاولسااااج 

 واالجالماعتتتتا  كاالستتتتالت اال والابيو و ااااسج و اااا  ال او اااابوي الر اااا سج ال  يسااااج 

 ."وال ا ي والزسوراي وال آا  الر  سج

إ ح ةصح م حسةةةةالص عةةةةه ص ةةةةيصوتةةةة صصاهتمامااااا  وجسةةةة صاةةةةلحصح ميةةةة ل ص  ةةةة  ص     

ح   ل م سةةة  صصلالتجاااا ومثةةةاصم ةةة  ح صمنمةةة  صمةةةيصم ةةة   صح ممةةةاصح م حسةةةم صح مةةة   ص

ح    ر كةةةة اص   جةةةةأصح ر ثوةةةةعصح ةةةةل صوكةةةة يص لوةةةة صاوكةةةةاصص(Thurst)  ةةةة ص ةةةة  ص

صاالتصااااااا رن صح  وئوةةةةةةأص عةةةةةةه ص ةةةةةةيص تةةةةةة ح صح متظمةةةةةةأص يةةةةةةهصاسااااااتاات ج ا 

  ح ممل م روأ.

هاااااو ")خيسااااال : ص مةةةةةاصح  ةةةةة  ثويصمةةةةةتنالصص ةةةةة     ر ك اصمةةةةةيص جنةةةةةأصتظةةةةة      

لتاألاااااااسب ال ااااااا ت راي  اعالمادهتتتتتتتا ج وعاااااااج ال واعاااااااا وال باااااااوا  التااااااا  تاااااااب 

ص."واالجالماعيةوال او بوي وال آا  الر  سج  واالحالفاال 

وصح    ر كةةةة ا صص)الصاااابو  ومةةةة صصصصصص ب ج وعااااج ال واعااااا ال  سورسااااج "  ةةةة ص ةةةة ت

، عي ااااااااو     االالصتتتتتتتتا واءجااااااااراناي الخوصااااااااج بول ااااااااس ر  عياااااااا   اااااااابكوي 

 ."البروتوكوالي  ت اا  وغسر  تاوغ ج  ع ب ضلو و تاو  ج إل   ا كبسر

 

 الد لوماسيين: وإاليكي  روالوكو  

 .الجديد عملةيالوجه الد لوماسي إلى متر  أوالً:

كاااائ ا ااا   من اااو  مااائ افصااال  ل ااااا  سااا  ا ال للاااو التااا  سااا ذه  إل  اااا إذا      

منااا  صااا لا الماسااال  متن  ااام  لياااا    دااا   سااا  ا تفااا  ال للاااو  يااال  يفااا   اااا م 

 مم اسمو التن  ئ.

 .معه يصح هااألشياء الالي يجب أن  ثانياً:

 إقف   المف  المن ئ   م. تطفم ا المالم  الاسم و لالمالم  الت   -1

 لأس  للجتم لأسم ما مناً. ماسمممطاقا  الل اا   -2

 سما  المالا لال خل  الاللمو. استحصا  -3

 االجتماي ااااولالتحاااالال   المفاااا اإللمااااا  التااااا  متاااااا ا لتاااااا  لج اا  ااااو  -4

 .ل وملالت  لاالقتصا  و



قاااااب  مناااب الكتااا  يااائ المفااا  المنااا ئ   ااام لتكااال ئ منفلماااا  ياماااو يااائ  -5

 .لاالقتصا يللضنم الس اس   تالج اا  تاا خم 

 .لدى الوصو  ثالثاً:

الساااا  ا لالاااالل ا الم اااالب إذا كااااائ ا اااا   من ااااو  طفاااا  ملياااا اً لمدامفااااو      

لالطفااا  إل ااام أئ  تلساااط لااا    ايتماااا  لل اااا الخااج اااو لتدااا     ساااخو مااائ ألاا  

مليااا  لااام ل ااااب تدااا    هاااذ  الل ااااا  ياااا   حااالال   الستحصاااا ا ااا   ال للاااو 

 (  ق دو.15)

 .الزيارا  را عاً:

 Letters of) ايتماااااا   دااااال  ا ااااا   المن اااااو منااااا  تدااااا    ألاا       

credence)   مل ااااااااا  لمال ااااااام ابسااااااااب المن اااااااا  ممتااااااا  اً منم ااااااا  الساااااااف

ال مفلماساااااا . الساااااا ااب ال  ااااااللالئ الااااااللااب الم لضاااااا ئ ماااااا  أئ الااااااللااب 

ب   ن ااا لئ الم لضااا ئ لالداااا م ئ مافيماااا   اااللالئ السااا  ا الداااا   حااا   اً. لماااال

إل ااام الل ااااا  منااا  مااا   م اسااامو  لهااال  ن ااا  الل ااااا  لفاااللااب الم لضااا ئ الاااذ ئ 

لاال  مم اساااامو ق لماااام لفساااا  ا. أال  ن اااا  الل اااااا  لفدااااا   مافيمااااا  لإ مااااا  كت اااا  

مااائ الل ااااا  إذا امااا   ااا  مجامفتااام إذا كا ااا   ال ماااا  مأاساااا  مطاقاااو إل ااام للكااائ 

 اصو. للتم تامط ا م للو الس  ا يالقا  خ

 

 . حضور الحفال  خامساً:

ال  حضااااا ا اااا   المن ااااو ال مفلماساااا و أ ااااو ح فااااو لال  حضااااا أ ااااو م اساااامو      

   كما أ م ال  د   ح فو اسم و قم  ذل .ايتما  اسم و قم  تد    ألاا  

 

 االجالماعي. آداب الالصرف سادساً:

 يا ا  المف  الُمض ف. احتاا  -1

ال اخف ااااو لال حتاااا  إماااا اب الاااااأي  ياااا   التاااا خ  أل التحاااا    اااا  ال اااابلئ  -2

لالتااااذكا  ا ماااااً مأ اااام ضاااا ف ليف اااام مجامفااااو صاااااح  الاااا اا لماايااااا  

 ااانلا  لأ ااام اسااال  صااا اقو للاجمااام قمااا  كااا   ااا ب تحسااا ئ النالقاااا  

 م  ذل  المف .

 لالتحس  لالتحف  مضمط ال    م ما اسُت ل. اال  نا ي    -3

 ي   قمل  ه ا ا. -4



مدلايااااا  أاساااااا  مطاقاااااا  الااااا يل   مدلايااااا  افسااااامد و لالتد ااااا  االلتااااالا  -5

 .االيتذاالأسفل  اإلجامو ي  ا مالدمل  أل 

 التد   مآ ا  الما    لأصل  التصاف    الح ال  لال يلا . -6

مأصااال  المجامفاااو مااائ خاااال  أاساااا  المطاقاااا   ااا  الم اساااما   االلتااالا  -7

 المختف و.

 اااا  المالماااا  لالم اااالا مااااالمم ا الال اااا  مالسااااكئ  اااا  مكااااائ  االيتاااا ا  -8

    لإقامو يالقا  ط مو م  جال و مف      المف  المض ف.محتا

 

 .عادة الت ي  أيادي السيدا  سا عاً:

لأخاااذ  يااا    ك  اااا مااائ  ل   ال ام اااو جاااا  الناااا    ااا  الك  اااا مااائ الااا ل       

النااااال  ال الاااا  يفاااا  تدم اااا  أ ااااا ي الساااا  ا  ي اااا  مصااااا حت ئ لهااااذ  النااااا   لأئ 

كا ااااا  م اااااا منمااااال  م اااااا  ااااا  المجتمااااا  النامااااا  أال أ  اااااا  اااااا نو أ ضاااااا  ااااا  

مجتمناااا  ال مفلماسااا  ئ افجا ااا   ااا  الااامال  النام اااو. للماااا كاااائ ال مفلماسااا لئ 

لئ  ااااا  تفااااا  المجتمناااااا   اااااأ     تلاجااااا  لاتصااااااالت  الناااااا  مُحكااااا  يمف ااااا  

 حاااالللئ مدااا ا اإلمكاااائ أئ ال  كل ااالا   اااالاً  ااا  تصاااا ات    أال أ  اااا  اااا  ماااأئ 

التاااا  ال تفااااال   لالتدال اااا يااااا   تدم اااا  أ ااااا ي الساااا  ا  تاااا خ  ضاااامئ النااااا ا  

 ااا  المجتمااا  ال مفلماسااا   ال مفلماسااا  مأتماي اااا  لكااائ يف ااام أئ  تخاااذ ل  سااام ممااا أ

ااي ال ااااام  ئ  اااا  تفاااا  النااااا   لأمااااا أئ ال  مااساااا ا     اااال أمااااا أئ  جااااال  ت  ااااا

لحجتاااام منال ااااو لهاااا  أ  ااااا ال تت اااا  لتدال اااا  مااااال   لأئ ياااا   ممااسااااتم لتفاااا  

الاااذي  ك ااام لفسااا  ا     مااااالحتاا الناااا   ال تن ااا  ماااأي حاااا  مااائ افحااالا  مساسااااً 

مسااا ط ي ااا  مصاااا حتم لفسااا  ا .  ما ح اااابال مك ااام أئ  ساااتن ب يااائ تفااا  الناااا   

 تدم   أ ا ي اف سا .ال  جلل 

 


