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 لمحة تاريخية حول قواعد المراسم والبروتوكول واإلتيكيت

فيييد بدايييية الحيييدير عيييو التشيييريفات والمراسيييم والبروتوكيييول   بيييد  ا ب محييية      
ميييو، ع  عيييو تييياريخ  ييي ب المليييب حات بييييو الشييي،وو والة افيييات ال ديمييية  وكيفيييية 

الحاضيييير  وتشييييير الدراسييييات فييييد ال،ىقييييات الدولييييية  وليييي  تبور ييييا وليييي  وقت ييييا 
الكشيييم عميييا يفييييد و،يييود عىقيييات  ات بيييابا دوليييد بييييو الشييي،وو ال ديمييية  و و 
 يييي ب ال،ىقييييات كا ييييت ت مم ييييا م،موعيييية مييييو ال واعييييد وا لييييول والضييييوابب 

 والتد  د  تاج ل تفاوض عو بريق مب،وةيو يتبادلوو الرسائل الدب وماسية.

 ب الة افيييييات   ميييييا ج ميييييو قواعيييييد المراسيييييم والبروتوكيييييول كميييييا شييييي دت  ييييي     
  -المةال: واإلتيكيت  والتد م  ا ع   سبيل 

 ( )ق.م 1450و،ييييود عىقييييات دب وماسييييية تييييربب مليييير وبابييييل بييييد ت عييييام     
وميييا اسيييتتبا  ليييي ميييو. تببييييق قواعيييد المراسيييم والبروتوكيييول واإلتيكييييت  سيييوا  

  باالت والحفىت. بال سبة ل حلا ات الدب وماسية  و االست

ا تشييييييار قواعييييييد المراسييييييم والبروتوكييييييول واإلتيكيييييييت  وخاليييييية ال واعييييييد     
و لييييول م،ييييام ت م واسييييت بال م فييييد ع ييييد المييييدو  المت،  يييية بحلييييا ة السييييفرا .

بوريييييية اليو ا يييييية ال ديمييييية  ةيييييم فيييييد ع يييييد الرومييييياو  سيييييوا  فيييييد ع يييييد اإلمبرا
الروما ييييييية الشييييييرقية فييييييد    و اإلمبرابورييييييية الروما ييييييية الفربييييييية فييييييد رومييييييا

 ال سب بي ية والتد سميت بالدولة البي  بية.

  خالييية فيييد الدولييية ا مويييية وميييا تى يييا    ،يييد المراسيييم وفيييد اليييبىد ال،ربيييية    
الخاليييية بالخ فيييييا  واليييييو را  وفيييييد ال،ليييير ال،باسيييييد وضيييييا ال،ييييياحم م لفييييي  

ول الشيي ير لالتيياج فييد  خييىق الم ييويل و ييو مكييوو مييو عييدع فلييول  تيي مم الييدخ
ع ييي  الم يييوي وتحييييت م وت ييياول الب،يييام م، يييم وكيفيييية ال، يييو  والتحيييدر م، يييم 

 وآداو الرسل والمب،وةيو واست بال الخ فا  والوالع ل ش،و فد ا عياد.

 ميييا فيييد ال،لييير الحيييدير  ف يييد  خييي ت قواعيييد البروتوكيييول واإلتيكييييت بيييابا     
ةبيييات قواعيييد ا  السييياب ة  مييياالبسيييابة وعيييدم التك يييم والت ييييد المب يييق ب  ماب يييا 

واال،تمييياعد  ا ساسيييية التيييد ت يييدم ولييي  االرت يييا  بمسيييتوس الت،اميييل الدب وماسيييد 
 و  يييي ب ال واعييييد لييييم ت،ييييد حكييييراأ ع يييي  الدب وماسييييييو    مييييا امتييييدت وليييي   كمييييا

 ا شخاص ال،ادييو.

واسييييتمر الوضيييييا فيييييد  وروبيييييا والوالييييييات المتحيييييدع ا مريكيييييية ع ييييي   ييييي ا      
م ع ييي  ع يييد اتفاقيييية فيي يييا ل ،ىقيييات الدب وماسيييية الحيييال  حتييي  اتف يييت دول ال،يييال



تضيييييم ت كيييييل    والتيييييد1818  وبروتوكيييييول  كييييي  الشيييييابيل عيييييام 1815عيييييام 
   لت كيييد1961،يييا ت اتفاقيييية فيي يييا عيييام  ع ي يييا  ةيييمال واعيييد التيييد ،يييرس ال،ميييل 

  ةييييم ع ييييدت اتفاقييييية فيي ييييا 1815كييييل مييييا ورد فييييد اتفاقييييية فيي ييييا ا وليييي  سيييي ة 
تبيييادل ال،ىقيييات ال  لييي ية بييييو اليييدول وبيييياو  م  لت ميييي1963ل ،ىقيييات ال  لييي ية 

 وا،بات وح وق المب،وةيو ال  ل ييو و سب يات م وم ايا م وحلا ات م.

 

 (.1963و 1961نبذة عن اتفاقيتي فيينا )

 وعيييييية فيييييد مسيييييار ال،ميييييل  (     ييييية1963و 1961مة يييييت اتفييييياقيتد فيي يييييا )    
الدب وماسيييد وال  لييي د ع ييي  لييي،يد ال،ىقيييات بييييو اليييدول  حيييير  رسيييت  سسييياأ 
واضيييحة ل ييي ب ال،ىقيييات  تت،ييياو  ت يييي ا وليييية التيييد  قرت يييا اتفاقيييية فيي يييا عيييام 

وحالييييت دوو الم افسيييية  السياسييييييو والتييييد وضيييي،ت در،ييييات الممة يييييو   1815
 بي  م الختىم  سباو ا سب ية. 

ل ،ىقييييات الدب وماسييييية  ع يييي  سيييي،ي ا  1961 كييييدت اتفاقييييية فيي ييييا عييييام  وقييييد     
اليييرئي  لتييي ميو  دا  الب،ةيييات الدب وماسيييية   عمال يييا ع ييي   فضيييل و،ييي  كممة ييية 

مييييييادع  تيييييي مم كافيييييية ،وا ييييييو ال،ىقييييييات  52لييييييدول ا  و تضييييييم ت االتفاقييييييية 
ا الدب وماسيييييية بييييييو دول ال،يييييالم  ت،  يييييت  وال يييييا بميييييدلول ال،بيييييارات  و ت،ريف ييييي
 ومييييو  لييييي الييييبىة رئييييي  الب،ةيييية  و  عضييييائ ا  و  عضييييا  بيييياقم الب،ةيييية   و 
اليييييبىة  عضيييييا  البييييياقم الدب وماسيييييد   و الممةيييييل الدب وماسيييييد  و تبرقيييييت 

( 18الميييييادع الةالةييييية ولييييي   عميييييال الب،ةييييية الدب وماسيييييية  فيميييييا تضيييييم ت الميييييادع )
بب ييية التيييد اإل،يييرا ات التيييد ي،يييو ال،ميييل ب يييا السيييت بال ر سيييا  الب،ةيييات وف ييياأ ل 

( ولييييي  ضيييييرورع قييييييام الدولييييية المضييييييفة 21ي تميييييد ولي يييييا. وتبرقيييييت الميييييادع )
بالتسيييي يل ل دوليييية الم،تمييييدع   و تحييييو  فييييد  راضييييي ا المبييييا د الى ميييية لب،ةت ييييا  

( ع ييي   و تتمتيييا مبيييا د الب،ةييية بالحرمييية  و  ييي  ليييي  لممة يييد 22و ليييت الميييادع )
ةييية  وال و ا وافييييق رئييييي  الحكومييية الم،تمييييد ليييدي ا  الحييييق فييييد دخيييول مبييييا د الب،

 الب،ةة ع    لي.

(   31فييييد المييييادع ) 1961ومييييو بيييييو الح ييييوق التييييد  لييييت ع ي ييييا اتفاقييييية     
تمتييييا الممةييييل بالحلييييا ة ال ضييييائية فييييد الييييدول الم،تمييييد لييييدي ا  وال فييييد حيييياالت 
محيييييددع  ميييييا عيييييدم و،بيييييار الممةيييييل الدب وماسيييييد ع ييييي  اإلدال  بشييييي ادت   كميييييا 

( ع ييي  وعفيييا  الممةيييل الدب وماسيييد  ميييو كافييية 34ع )تضيييم ت االتفاقيييية فيييد المييياد
الضيييييرائو والرسيييييوم الشخليييييية وال،ي يييييية ال،امييييية  و الخالييييية  بالم يييييابق  و 

(  ع ييي  41ال يييواحد ميييا ب،يييض االسيييتة ا ات. كميييا  كيييدت االتفاقيييية فيييد الميييادع )
  يييي  مييييا عييييدم المسييييا  بالم ايييييا والحلييييا ات  ف  يييي  ع يييي  ا شييييخاص اليييي يو 

ا يو وليييوائل الدولييية الم،تميييديو ليييدي ا   وع يييي م كييي لي يتمت،يييوو ب يييا احتيييرام قيييو
 وا،بات عدم التدخل فد الش وو الداخ ية لت ي الدولة.



  لتمةييييل خبييييوع  1963ةييييم ،ييييا ت ب،ييييد اتفاقييييية فيي ييييا ل ،ىقييييات ال  ليييي ية عييييام 
،دييييدع ت،ييي   ميييو ال،ىقيييات الدوليييية ع ييي  لييي،يد ال،ميييل ال  لييي د  وقيييد تكو يييت 

مخت يييم م،ييياالت ال،ميييل ال  لييي د بالتفلييييل  فميييو ميييادع شيييم ت  74االتفاقيييية ميييو 
( التيييد تضيييم ت 3( التييد شيييم ت ب ييد الت،ريفيييات  وليي  الميييادع رقييم )1المييادع رقيييم )

( التييييد تبرقييييت وليييي  5اليييي ص ع يييي  ممارسيييية ا عمييييال ال  ليييي ية وليييي  المييييادع )
( الت،يييييرض ليييييدر،ات ر سيييييا  9الوميييييائم ال  لييييي ية  فيميييييا شيييييم ت الميييييادع )

 الب،ةات ال  ل ية.

وميييو ال،وا يييو التيييد تبرقيييت ولي يييا االتفاقيييية  ا سيييب ية بييييو ر سيييا  الب،ةيييات      
(   ووخبييييييار الدوليييييية الموفييييييد ولي ييييييا بييييييالت،ييو 16الدب وماسييييييية فييييييد المييييييادع )

( ولييي  حرمييية 31(  فيميييا تبرقيييت الميييادع )24والوليييول والرحييييل فيييد الميييادع )
لدوليييية ( وليييي  حرييييية االتلييييال والت كيييييد ع يييي  ا35مبييييا د ال  ليييي ية  والمييييادع )

الموفييييد ولي ييييا  و تسييييمل وتيييي مو حرييييية االتلييييال ل ب،ةيييية ال  ليييي ية فييييد كييييل مييييا 
(   ولييييي  ال،ا يييييو المت، يييييق 49يت، يييييق ب عمال يييييا الرسيييييمية. وتبرقيييييت الميييييادع )

باإلعفيييا  ميييو الضيييرائو لمعضيييا  والميييومفيو ال  لييي ييو  وكييي لي اإلعفيييا  ميييو 
رقيييت االتفاقيييية (. كميييا تب50الرسيييوم ال،مركيييية والتفتيييي  ال،مركيييد فيييد الميييادع )

وليييي  ال،ا ييييو المت، ييييق بمباشييييرع الب،ةييييات الدب وماسييييية لمعمييييال ال  ليييي ية فييييد 
( عيييدم التفرقييية  والت كييييد ع ييي    ييي  ع ييي  72(   وكييي لي فيييد الميييادع )70الميييادع )

الدوليييية الموفييييد ولي ييييا ع ييييد تببيييييق  حكييييام االتفاقييييية  ال تفييييرق فييييد الم،ام يييية بيييييو 
 الدول.

 


