
 )Ceremony(التشريفات: 

تشكككالتشرتشكككأحد متونكككاتظاهرككك متشرمككك مأ تشرظأشثكككظحل تظككك ت شركككمتظ ككك أت كككالت     

"بأنهااااااا شاااااا ا ر شرتشككككككأحد م تت(Benjamin)هظهضككككككه،ترذكككككك   ت  تح ككككككأ  ت

.تسااااة ميب يتباينااااب  ات يةلااااب ريويااااب  ها فيااااب  اهم اااار  نهااااا السااااة    اتاااا "

هااا  و تشرتشكككأحد متت(Julius & William)اكككلتظككك تتهشتثككك   عتظكككيت رككك تح اكككا

ت بيااار هاااا اليشااااهر اليشاااترمب  اةتتاهاااات التااا  تتاااأ ر ياااا  ااا   ت ااار ات 

تينظيب  ات  بي ب ريويب تؤيي بيا يت ءم  اليناسبات.

ت شما  ي ا ي ال  ام:

حتنااتشككككالتشرظ وا ته ذ عترة ح لتشراأه توهتشرهرحظل تهح ت أتشرظا  تشر وتحتهثككككةتتتتتت

اتشرظأا تشألهلتهشر وتحهش هتشر  بتشرأوحثككككغترة أ لتوهتحهش هتصككككاأتشرظ وا تمهتظذ 

شررهش  ت  شتا  تشرظاخلت  ر ح عتوهتحةلتأةىتظرمأتخ أ غتوهتناحذل تهشرهش يتو تشالت

  ألتشرة  متهأااتشرظاأهح تمظ تشرة ش تحدأضككككككك  تاحدحلتتأتحبتشرظ وا توهتشرظهشوا.ت

ت تهمغ همر  ت هشأاتح بتظأشأ ته ت غتظثأرلتتأ ستشرظ وا

ةلت أ ت -1 راأه تظختة رمتش ا  وا  ته  شت ظ  ر وتحأوستشر ظلتمهتش راشأغت رىتهرح ش

 ه تهتتتصكككاأتشرظ وا ت غتظهش هتهتوهت رىتحظحرهتنثككك ظ تحاه تشكككالتشرظ وا ت

تهته حيتشرظاأهح .

  شتا  تأااتشرظاأهح تا حأشعتهو حظمتر ر تظ وات  ت أ تالتظ تشرظضكككككككح ت -2

تة ءتظ حاتظ تظأشا تشرشأ .هشرظضحدلتحأوستظ وا  تهظح  ت ر ت أ

ح ه تو تحتر  لتشراشأغتوهتشراشأحلتأ تظأا حهظ ت غتن رلته هاتشككككخصككككحلت -3

تا حأ ت غتشراهرلتوهتضح تشأ .

أظهظ عت أ تشككككالتشرظ وا تهظثككككتهةتشرهرحظلتمهتشر وتحنااتظأا وتشرشككككأ ت -4

تهشرأو ثل.

ت ييما ت ضيح شم  الي ا ي هةى ال ت  التال :

تال ريقب الفرنسيب:

رمتشراأه تظختةةلتهحأوثكككككككه تشراشأغتهشراشأحل تهظ تظن ثككككككك تم  ت  شتا ت-و

شرةأحذلتثكككككككههرلتشرناحبت ح تا  أتشرظاأهح تهشرظاأهشمتراهرهمت أح ح ت رىت

ت  ضهم.ت)شألأ  متاشخلتشراشوأ تتشحأت رىتشرثحاشم(.

ت  شتا رمتشراأه ترةأ  لت ذةته حه تضحه تشأ .ت-ب

تظ تشرظاأهح .ظ وات  تراأه تأش ءتأثظحلتتضمتأااشعتا حأشعتت-م

ت .  شتا رمتشراأه ترةأ  لت ذةتهرحست حه تضح تشأ ت-ب



 ال ريقب اإلنمةيويب:

ظ وا تظختةةلتهتأتح ه تحثككظلترةظضككحدلتهشرظضككح ت  رتنابت رىتا  أتشرظاأهح ت     

هحنتلتشرظاأهح تشأل لت غتشألثككك ذحلتوظ ا ت غتظرتصككك تشرظ وا تطت غتوةأش ه  تهظ ت

أةىتشرظضككح تظشكك ما ت ظحيتشرظاأهح تهظأش  لتشرخامتتظ شح تم  تشرةأحذلتوره تتثككهل

 هتذاحمتشرة  م.

ت

 الت ريف بالتشريفات  اليراسم  البر ت م    اإلتيميت

هشر أهتهاككككهلتهشيتحاحككككمت ككككغتا حكككأشعتظكككك تتخككككتةةتاةظككككلتشرتشككككأحد متهشرظأشثككككمتتتتت
هراككك تحته كككبتأةكككىتشر  نكككبت كككغتمككك شتشرظ ككك ل تو تحذككك تأةكككىتظ ركككىتاكككلتت نكككاح ر 

تظرهكك اةظككلتأةككىتنككا ترظ أ ككلتظكك ت  شتاكك  تمركك  ت كك ت أقت ككغتشرظ رككىتهشراطرككلتراككل 
ته حظ تحةغتت أح تهتهضحلتظه  ترتة تشراةظ م.

 :يراسمال -البر ت م  

ت ركككغته ذككك عترظككك تهأات كككغتتمكككغتاةظكككلت ر ةح حكككلت تProtocolاةظكككلت أهتهاكككهلت    
 ككككك ظهستواثكككككدهأا ت هشأكككككاتشرثكككككةه تهوصكككككهلتشرظ ككككك ظ متاظككككك تتة كككككقت كككككغت
شرظر ثكككك  متشراهرحككككل تهوصككككلتشراةظككككلتحهر رحككككلتهمككككغتظشككككتذلتظكككك تشثككككمتررككككه،تظكككك ت
شرشككك أتهضككك مت نكككاةتوهأش هككك تحهظككك عتظككك تأةكككىت نكككاةتشطتد  ككك متشره ظكككل تهظكككاه ت
أةحهككك تاحدحكككلتتة حكككقت  كككالت ركككهاتتةككك تشطتد  حكككل تهظككك ت كككمتاأ كككمتشر ككك ا تأةكككىت
 ةكككك قتمكككك  تشرتثككككظحلتأةككككىتظكككك تحت ةككككقت  رتهضككككحن مت هاحدحككككلتشرتصككككأ تنحكككك لت
تردحكككك تشرتد مظكككك متهشطتد  كككك مت هصككككهطعت رككككىتاحدحككككلتترمككككحمتووتنككككابتوهتظر ثكككك لت

تهشرت  ظلتظيتشرظ ةح متشرخ صلت  رضحه تهشرظرمظح .

م(ت هككككككغتشراةظككككككلتشر أ حككككككلتشرظأشا ككككككلتراةظككككككلت أهتهاككككككهلتوظكككككك تاةظككككككلت)ظأشثكككككك
Protocolهتةةككككقتاظكككك ت اككككأتأةككككىتشرذهشأككككاتهشي ككككأشءشمتشرتككككغتتت ككككيت ككككغتت ت

تشرظ  ظ متشرظت  ارلت ح تشراهلت غتشرظر ث  متشرأثظحلتشرظختةدل.

ت:اإلتيميت – التشريفات

وظكككككك تاةظككككككلتتشككككككأحد مت هككككككغتشرتأ ظككككككلتشرتأاحككككككلتراةظككككككلتظأشثككككككمتشر أ حككككككلتتتتتت
شير ةح حكككلتهشردأرثكككحل ت حرظككك تاةظكككلت تحاحكككمتاةظكككلت أرثكككحلتهحذ  ةهككك ته أهتهاكككهلت

 كككغتشر أ حكككلتلاشبتشرثكككةه  ت ظصكككاأم ت أرثكككغتهت ركككغت كككغتشألصكككلتشر ة  كككلتشرتكككغت
 كككمتشثكككت ظةمتمككك  تشرةدمكككلتتتةصكككقتأةكككىتةكككأاتوهت    كككلترةت أحككك ت ككك رظنتهةت 

ترةاطركككلتأةكككىتشر ة  ككك متشرتكككغتا ركككمتتكككه ،تأةكككىتشرظكككاأهح ت ركككىتشرذصكككهأتشرظةاحكككل
شردأرثكككحل ترةتذحكككات  رت ةحظككك متشرظاهركككلتأةحهككك  ت كككغتنضكككأ تشرظةككك تها ككك أتشرن شكككحلت



ظكككك توظككككأشءتهه أشءتهتهثككككيتشألظككككأتهصككككهطعت رككككىتشرظنكككك امتهشرندكككك متشرأثككككظحلت
تهشرظآاب.

هلته هككك شتحتضكككلتررككك تو ت ظحكككيتمككك  تشراةظككك مت)تشكككأحد متهظأشثكككمته أهتهاكككتتتتت
شرذهشأككككاتشرظاته ككككلتهمككككهتظ ظهأككككلتشرظ كككك ا تهت ه تحاحككككم(تت رككككغتظككككارهطعتهشنككككاشعت

تهغحأتشرظاته لتشرتغتترممتشرظ  ظ مت غترهشنغتشرنح  تشرظختةدل.

ه ككك رأغمتظككك تومظحكككلتتةككك تشرذهشأكككاتهشرضكككهش ةت طتو تشرا ةهظ ثكككحلتشرظ  صكككأ تتتتت
 كككاتتخددكككمتظككك تشألصكككهلتهشرذهشأكككاتهشرظمككك مأتشرتكككغتا ركككمتتنكككحةت ثكككةه تأ ككك لت

 ظكككلت كككح تشركككاهلتظككك تشرثكككة تشرا ةهظ ثكككغتشرذكككاحم تنحكككبت شلتظككك تاككك  تحنكككحةت  رت 
شككككاةح متظ ذككككا  تهوصكككك نمتشر ثكككك ةلتمككككغتشرةكككك  يتشر  رككككبتأةككككىتظ مككككمت هشأككككات

تشرظأشثمت غته تر تشرن رغ.

 الشر   ال اتب ت ا رها    الش ص القا م بأهيا  اليراسم

شيضككككك  لت ركككككىتشرشكككككأهةتهشرصكككككد متشر  ظكككككلتشرهش كككككبتتهش أمككككك ت كككككغتأ ككككك لتتتتت
 ككككلته ككككه تشرشخصككككحلتهنثكككك تشرتشككككأحد متهشرظأشثككككمتهشرتككككغتظرهكككك  تشر ةككككمتهشرظ أ

صكككلت  ةكككا تظككك تتككك أح تهظ ةهظككك متشرثكككظ لتهثكككأألتشر احهكككلتهشيرظككك مت اكككلتظككك تحت
هو تحنككككحةت أنككككاش ه تشرثكككك  ذلتهشرن ضككككأ  تهحر  ككككغتأةككككىتأ ككككلتشرظأشثككككمتت أ ظككككل

ت شالتخ صتو تتتهش أت حهت  التشرشأهةتهشرتغتظره  

 ركككاةتو تحاكككه ت  ثكككمتشره كككهت  ط تثككك ظلتتشكككحيت كككهشعتظككك تشركككهاتهشطأتحككك  ت
 شرةأ تشآلخأ.

 نثككك تشرظمهكككأتهشرظةككك ست ككك رظمهأتهشرظةككك ستمكككهتشرككك وتح ةكككغتشطرة ككك ،ت
 شألهلترةةأ تشآلخأ.

 . نث تشرتصأ تهشرة   لت غتشرت  ظلتظيتشآلخأح 
 . و تحاه تظ  ظ عتاه تتاة 
 شيرظ مت ة تح تش ر حتح تشهتشرة لتشطر ةح حلتأةىتشأل ل 
 شطة ،ث لت. 
 . و تحتص ت أه تشرت  ه تظيتشآلخأح 
 . راحهتشرذاأ تأةىتشرظت   لتهشرترثحقتشرظثتظأح 
 .  و تحخةةترةظر ث  متشرظختةدلت  لتنةهره ت ه متا 
 و تحأشأكككغتومظحككككلتتنكككاحبت ككككهشومتا ككك أتشرشخصككككح متظككك ته أشءتهثككككدأشءت

 هأ  لتشراهرل.
 ظر صبتهشرتثةثلتشرهمحدغتهشياشأو.شطرت شمت  رتثةثلت غتشر 

 

 



تبة ياسيبالي

حهرككك رغت هكككغتظشكككتذلتظككك تاةظكككلت (Diplomacyوصكككلتاةظكككلتاا ةهظ ثكككحلات)تتتت
ووتةكككهةتوهت ركككى توهتشكككغءت  diploun / diploos ا ةكككهستوهتا ةكككه ت

تظ اهجتوهتظةهوتوهت هتشذ ح .

تشر صكككككهأ تشرتشكككككأمتشراةظكككككلتهتةكككككهأمت رشكككككأمتأرهككككك تاةظككككك متتتتت هأةكككككىتظكككككأ 
ت.(Diploma/ Diplomeهظد محمتوخأةتااةظلتا ةهمت)

صككككةةلتشرا ةهظ ثككككحلت ككككغتأهككككاتشيظ أشةهأحككككلتشرأهظ رحككككل تا رككككمت ظحككككيتهظتتتت
يتشرتكككغتتظكككأتأ كككأت كككهش شمتشرثكككدأتهأخكككصتشرظكككأهأته كككهشومتشرظثككك  أح تهشر ضككك و

ُتخككككككتمتأةككككككىتصككككككد ولتظ ارحككككككلت شمته هككككككح تظة ذككككككح تت ةككككككأقتشيظ أشةهأحككككككل
هشتثككك متاةظكككلتتهظخحةكككح تثكككهح ت ةأحذكككلتخ صكككلتهاككك  تحةةكككقتأةحهككك تاا ةهظككك ما 

مته ككك وقتأثكككظحلتغحكككأتظ ارحكككلت ا ركككمتتظكككرلتشرظ شحككك توهتتنتكككهةتا ةكككهمتنتكككىتشكككظة
أةككككىتشتد  كككك متظككككيت ظ أكككك متوهت   وككككلتو ر حككككل ت ككككمتشرتذةككككمت  ككككام تشراةظككككلت رككككىت
شر تحرحكككلتهشرة ككك متشألهأه حكككلت كككمتشرة كككلتشر أ حكككل.ته ككك ءتشطثكككتخاشمتشر تحركككغتراةظكككلت

هشرظهظكككلتتا ةكككهمترح ركككغتشرشكككه ا تشرأثكككظحلتوهتشره حذكككلتشرتكككغتتتضكككظ تصكككدلتشرظ  كككهب
شرظه ككككات هكككك تهشرظحكككك شمتشرظظرهنككككلترككككهتهشرتهصككككح متشرصكككك اأ ت شككككأرهتظكككك تشرنكككك امت

ت ذصاتتذاحظهتهنث تشثتذ  رهتوهتتحثحأتشرتذ رهت ح تشأل  رحمتشرظختةدل.

تشرتدكككك هالت ككككح تظظ ةككككغتتتتت ظكككك توا ككككأتشرت أحدكككك متشككككحهأ عترةا ةهظ ثككككحلتورهكككك ت كككك  
شأ تشر   ككك متشراهرحكككلتظككك تشر ظ أككك متوهتشركككاهل تهشرا ةهظ ثكككحلتشراهرحكككل تُت ركككىت ككك ا

ةكككككقتغ ر كككك عت ذضككككك ح تتنذحكككككقت حظكككك تحت ت لتهثككككك ةلتشرا ةهظ ثككككحح تشرظنتكككككأ ح خكككك 
ت ض ح تشرت  أ تهشرنأبتهشط تص اتهشر ذ  لتهشر حولتهنذهقتشيرث  .شرث مته

ُت كككككأ تشرظأشثكككككمت كككككغتشرظ ككككك لتشرا ةهظ ثكككككغت أرهككككك  ت ككككك تشطرتككككك شمت  رذهشأكككككاتتتتت
ا ةهظ ثكككككحلتشرظختةدكككككلت اكككككلتا كككككلتهأر حكككككلتشرظأثكككككهظلترةثكككككةه ت كككككغتشرظر ثككككك  متشر

هشرتظثكككك ت هكككك تهشرنككككأصتأةحهكككك ت  أت  أمكككك تنذكككك تراهرككككلتشرظظ ككككلتشرا ةهظ ثككككغتطت
ترشخصه.

ت ت كككأتشر أ حكككلتهشطر ةح حكككلتهشردأرثكككحلتهشطثككك  رحلتهشرأهثكككحلتهشرصكككحرحلتمكككغتتتتت
شرة كككك متشرثككككمتشرأثككككظحلتشرظثككككتخاظلتهشرظ تككككأ ت هكككك ترككككاةتمحوككككلتشألظككككمتشرظتنككككا ت

مكككك  تشرة كككك متظتككككه أ تأةككككىتشرثككككهشءت ككككغت ظحككككيتش تظ أ تهكككك تت   ر كككك عتظكككك تتاككككه 
هوهثككك ةه  توظككك تأةكككىتصككك حاتظأشثككك ته تظكككيتشر   ككك متشرا ةهظ ثكككحل ت هكككغتأككك ا عت
تصككك ات ككك رة تح تشطر ةح حكككلتوهتشردأرثكككحلت ضككك  لت ركككىتشرة كككلتشرظنةحكككلترةاهركككلتشرتكككغت

تحتمتظأشثةته .

 


