
 الفصل اخلامس

  أنواع المراسم:

شطة والفعاليات والمهام       سم بتباين األن سائدة في  واالختصاصاتتتباين أنواع المرا ال

 المجتمع سواء أكان ذلك على المستوى العالمي أم على مستوى الدولة الواحدة.

 لذا يمكن تحديد أنواع المراسم على النحو اآلتي:

 .االستقبالمراسم  -1

الموفدين ومع ذلك تسود  استقبالعند  اعتمادهاتمثل األصول والقواعد التي يستوجب      

بين الدول عند تطبيق األصوووووول والقواعدم يعتمد على مسوووووتوى الو وووووع  االختالفحالة 

صيغ واألساليب  المعتمدة لديها من خالل مجموعة القيم والتقاليد  اإلداريةالمادي للدولة وال

ئدة في ت ية واألعراف السووووووووا لدولم واألكثر أهم جاههالك ا بذخ أو  ات عند  التقطيرنحو ال

 الموفدين إليها. استقبال

 .مراسم الجلوس -2

تشووووووير الى تحديد مولع الجلوا يميناس أو يسوووووواراس لريباس أو بعيداس عن مرك  الشوووووورف      

ويسوووووووتحوذ على فكرة مراسوووووووم الجلوا مبدأ حق التقدم على افخرينم إذ نجد في حا ت 

كثيرة ظهور المنا عات بين الممثلين السوووياسووويين حول مولع الجلوام األمر الذي يجسووود 

 في هذا المجال لتالفي المشكالت المال مة له. بقواعد األسبقية االلتزامأهمية 

 .مراسم التكريم -3

على الرغم من شووومولية مصوووطلر التكريمم إذ لد يحصووول لرأسووواء دول أو و راء أو      

بال ووويف أو لد يأشووور حالة من  االهتمامسوووفراءم أ  أنه مع ذلك يجسووود جانباس من مسووو لة 

ما هو  لدى الُمكّرمم ك جابي  عل اإلي باين حا ت الف ند تكريم افمر لجنوده ولد تت حال ع ال

طبيعة التكريم تبعاس لطبيعة الحدث والمولف الذي يكون بصدده المكّرمم وعلى هذا األساا 

 كادت مراسم التكريم أن تكون متباينة.

 .مراسم الطعام -4

يالات التي يفتر        عند إعداد مآدب على شووووووورف  اعتمادهاتعكا القواعد والسووووووو

 منها. واالنصرافوتناولها  المأدبةال يوفم وجميع السيالات األخرى المال مة لح ور 

 .مراسم التوديع -5



الموفد من مهمته وعلى النحو  انتهاءعند  اعتمادهاتعكا األصوووووول التي يسوووووتوجب      

عن مكانة الموفد لدى م وبذات الولت يفصر االستقبالالذي يجسد حالة التال م مع مراسم 

م ووووووويفهم وتسوووووووود حالة من التباين بين الدول في هذا الجانب تبعاس ألهمية ومرك  الموفد 

 وطبيعة العاللة بين الدول وحساسية الدور الذي يأديه الموفد في المجال الدبلوماسي.

 .مراسم حضور المناسبات -6

تمثل السووويالات الواجب تبنيها عند إلامة حفل ما وبما يتماشوووى ونوع المناسوووبة وال اية      

عاظم وي داد  هذه المراسوووووووم تت ماس أن  هام عل لامت ية  تأثيرهاالمرجوة من وراء إ عاس ألهم تب

 المناسبة في نفوا مقيمها.

 .مراسم وضع أكليل الزهور -7

المناسوووووبات الوطنية واثناء  ( في إحدىَنصبببببه ال ببببب يدتو وووووع األكاليل على       

السووويد رئيا الجمهورية أو  اإلكليل يارات الوفود األجنبية الى البلدم ويقوم بو وووع 

من ينوب عنهم ف ووووووالس عن المسووووووأولين األجانب عند ال يارة للبلدم علماس أن العبرة 

 ليست بكمية ال هور ولكن بطريقة تنسيقها ومناسبتها للمكان الذي تو ع فيه.

 تقديم الزهور فإن ا تقدم في مجاالت متعددة وهي:أما عن 

 تقدم لل يف الرسمي القادم الى الدولة. -أ

 تقدم في المناسبات السعيدة للتهنئة.  -ب

 تقدم للمر ى تمنياس للشفاء.  -ت

 .مراسم السير في المواكه -8

سير ِكبار الشخصيات مسافة معينة على األلدام مع       سبة  لد تقت ي طبيعة المنا

مراعاة القواعد التي ُتمنر  ووويف الشووورف األولويةم أي يكون مكانه في الوسوووط مع 

 العدد المشارك في السير. االعتباراألخذ بنظر 

 .مراسم أداء اليمين -9

سم عند ص      عام أو و ير  منصب مديردور مرسوم بتعين موظف بتتم هذه المرا

عندئذ يتطلب الحال أداء نص لسووووووم اليمين أمام رئيا الدولة إذا كان الُمعين و يراسم 

أو أمام الو ير إذا كان شووواغل المنصوووب الجديد مدير عامم وب ية تحقيق ذلك يتطلب 

األمر تهيئة القاعة الخاصة ألداء اليمين ف الس عن طاولة يو ع عليها القرآن الكريم 

اليمين واللوحة الخاصة ب داء اليمين على اليسار ومن ثم ح ور السادة المعنيين من 

 ب داء اليمين مع بع  الفعاليات التي يتطلبها المولف.



 .مراسم صعود الدرج والنزول منه -10

عطاء األولوية ل يف الشرف ثم اأ األخذ باألسبقية يستوجب الحال تجسيداس لمبد     

المدعوينم ويسوووري ذلك على مراسوووم المصوووعد الكهربائي مع  الداعي ويتبعهما بالي

 لداخلين وعدم التدخين في المصعد.مراعاة األولوية للخارجين لبل ا

تكون األسبقية في الدخول والخروج ألي مكان ل يف الشرف أن وجد ثم يليه و     

الداعي أو الم يف وفي حالة عدم وجود  يف شرف فتكون األسبقية لمن هو أكبر 

سووووناس أو مقاماسم وعند وجود سوووويدات ف نه   يجو  الدخول أو الخروج لبل السوووويدات 

 حيث تكون لهن األسبقية دائماس.

 .االعتياديالمصعد الك ربائي أو الدرج  الستخداموهناك بروتوكول خاص بالنسبة 

 


