
 .االعتياديالمصعد الكهربائي أو الدرج  الستخدامهناك بروتوكول خاص بالنسبة 

 .أوالً: في المصعد الكهربائي

كما قلنا سااااا تاو  كألس قيساااا تدخ ل  قلخرألج ألقلر ألل لفاااادج قل اااا ج  س أل خ      

ألد  عه قلمفاادجأ اما   ااكج فاأل لايساا تدخ للرا  دس خ للخقرلدس  لدهأ أل  ق كاس  دس 

قلمصعخ سدخقت لأنه د ب لسح قلم اج امامهس للنزألج األخو ألد  عهس قل  اجأ  كاب 

سدخقت مس هأل اك    ألك لك ل  قلصعألخ لأس لهس قيس تدخ ل  خرألج قلمصعخ ألدل  قل

ساااااناو األ متاماو  دس قل  اجأ ألخ خ اس نن ه  ل  انه مس قلمسااااا تساااااس فخأل قل خردس ل  

 قلمصعخ.

 .االعتياديثانياً: الدرج 

كألس قيساا تدخ فنخ قلصااعألخ لفاادج قل اا ج ألقلخقف  معاو األ قلساادخقت أل  قف        

س تدخ  اق  قلمخفألدسأ ألد قف  فنخ قلنزألج اس دس ق قلسدخقت  رص مس اصتاب  ا

أ قما ل  قل  أل ألكألج غد  قل سااام  االنزالققل دت األ قلزألل لمساااافخ هس ل  تاخت 

 لتخ   ى قلع ج فل  صعألخ قل  اج ق ج قلسدخقت.

 .راسم ركوب الطائرة والسيارةم -11

فنخ قل تخأل ل كألب قلطائ ة دصاااعخ األخو  مدف ال قخ قلتا ااادخ ألقلم قلتدس ألمس األ      

 صااااعخ قل اااارصاااادخ قيفل  م كزقو  عخ قل مدف. اما فنخ قلنزألج مس قلطائ ة ل نعك  

سأل األ  مس د ألل   قلتالخأ تدث  نزج قل رصدخ قيفل  م كزقو مصتأل خ  مخد  قلم ق

 .االستقبالسأل ل   لك قلم ق

سدا ة لأس قل رص قيألج دصعخ مس قل اب قلرلف  قيدمس ينه       اما فنخ  كألب قل

متعخ قل اااا جأ ألقلمفاااادج األ قلخقف  دكألس ل  قلرلج فس دسااااا دأ اما قلمتعخ  نب 

قلسااائق لدرصااص للم قلقأ أل  ق كاس قلمفاادج هأل قل   دتألخ قلساادا ة لأس قلفاادج 

 هأ تدث دكألس  لك قلمكاس هأل متعخ قل ااااااا جأ أل  ق كانت د كب ل  قيماأل  ل   ان

زأل خ قلفدج معه لإنها   ل  ل  قيماأل  ل   انب قلمفدج )قائخ قلسدا ة( ألد ل  

 جة المضيف.قلفدج ل  قلمتعخ قلرلف   ل  دسا  زأل

 :مراسم المؤتمرات الدولية

 ع    قلمؤ م قت األ قخ  مافات اتخ قلألسااااائج قلم تفاااا ة لمعال خ قفااااادا األ      

م ااك ت متلدخ األ  قلدمدخ األ خأللدخ أل  اخج قلمعلألمات   ااأنهاأ أل صااخق  قلت ق قت األ 

قل ألصاادات قل زمخأ ألقخ  طأل ت صاانافخ قلمؤ م قت ألقخ  مافات  طأل قو ك د  ل  

سنألقت قيرد ة أل صفخ راصخ قلمؤ م قت قلخ أللدخأ أللتخ اخى  لك  ل  اس اص تت قل



 لك قلصاااانافخ فل  خ  خ فالدخ مس قل ق أ ألن د خ قل طأل  ل  صاااانافخ قلمؤ م قت 

قلخأللدخ لتخ اخى  لك  ل   طأل  لك  م قساااأل قلمؤ م قت قلخأللدخ ألقخه ماأل  ه  اف  ا د 

  اتخ قل كائز قيساسدخ قل    تألأل فلدها ن اح قلمؤ م .

ده قلمؤ م  د   ب فل   خق ة قل      تخ ل ل   دنع لخ ق خاذم قساااااااأل ل  قل     قءقت  ات

 أل   د ات كاد ة مس ا ج ظهأل  قلمؤ م  فل  اكمج أل هأ ألمس ه د قإل  قءقت:

 .أوالً: قائمة الوفود

قلمتصااااألخ منها قل علب فل  صاااادعخ قلخفألقت ألكدفدخ  أل دهها سااااألقء  الط دق       

قلأللألخ ل  مألقنئ قلألصااألج ألمخى  استتتقبالقلخ لألماساا  األ  الط دق قلم ا اا  ألقألقفخ 

م ئمخ مكانخ قلتاخمدس مس  ؤساء ألاففاء قلأللألخ ألقيس تدخ ل  قل لأل  ل  قلمؤ م  

ألل  قلتف ت قل ساااامدخ ألل  م قسااااأل قل ألقدف فل  ق ق قت قلمؤ م قت ألل  م قسااااأل 

  ألخدف قلأللألخ.

ج ألمس هنا د ب قلتصألج فل  قألقئأل  أسماء ألصفات اففاء مر لج قلأللألخ ق      

قلمؤ م   ااأسااااااا أل، ل  قيقااجأ ألمس ألق ااب  ئد  قل عاااخ قلااخ لألماااسااااااادااخ ل   افتتتتا 

خقئأل مف مخد  قلم قساااااأل ألل نخ قلمؤ م  ل   اتصتتتتتالقلمؤ م قت قلرا  دخ قل تاء فل  

س دج  سهدج مهمخ أللألخ   خد قل   قخ دكألس ففألقو لده. ألدنط ق نف  قلتألج ل  فتخ 

األ قلسااااداساااادخأ تدث د أل ب فل   االقتصتتتتا   قلمؤ م قت قلمتلدخ سااااألقء قلعلمدخ األ 

 خق ة قلم قسااأل مع لخ قلم ااا كدس ل  ه د قلمؤ م قت ت    ساا طدف اس  فاامس تسااس 

 ط دق نظاأل قيسااااااا تدخ ألقلتظخأل أل نظدأل متافخ قلمؤ م دس ألك لك  هدئخ قلمسااااااا لزمات 

 ألت ز قلتافات األ قلفناخق للم ا كدس.

 

 .لمشرفة على المؤتمربها اللجنة ا األعمال التي تقوم ثانياً:

 ل  افماله. واالشتراك أل ده قلخفألقت لتفأل  قلمؤ م   -1

 تخدخ زماس ألمكاس قلمؤ م  ألصااااااادعخ قلخفألة ألقلهخج مس قلمؤ م  أل ااااااا ألط  -2

 قلم ا كخ لده.

   كدج ل نخ  تف دخ ألسك  ا دخ للمؤ م . -3

  تخدخ مس ألى قلأللألخ ألفخخ اففائها. -4

خ قلمرصااااصااااخ لكج أللخ تسااااب  كالخ قلمتافخ ألقلمنافاااا االجتماع  هدز مكاس  -5

قيساااااا تدخ قلمعمألج  ها ل  قلخأللخ قلمفاااااادفخ األ قيساااااا تدخ قلم  عخ ل  قلمنظمخ 

 قلخأللدخ.



 المسااااااا لزمات قلفندخ كالمدك أللألس ألقلسااااااامافات  االجتماع فخقخ أل مخقخ مت   -6

 ألقل   مخ قلفأل دخ.

 افماله. واختتامقلمؤ م   افتتا    دب  -7

 متافخهأل.   اخ قلم   كدس ل  قلمؤ م   ل   -8

قإل ااا قج فل  قلم خب قل سااامدخ قل    تاأل  مناسااا خ قلمؤ م  ألم قفاة اسااا تدات  -9

 قلم ا كدس ممس دخفألس لتفأل  ه د قلتف ت.

 األ قلسداتدخ األ قلعلمدخ قل   سدتألمألس  ها. اإلثار  قلزدا قت  -10

د  ك لهأل سااااافات ل قت لل  ألقج قلت  ل  قيسااااألقق األ قلزدا قت األ قيفماج  -11

 قلراصخ.

قيمندخ قل زمخ لس م هأل  االحت اطات اتخاذ عددس م قلتدس ل ؤساء قلأللألخ مف  -12

  ال عاألس مف قي هزة قيمندخ.

 قإل  قج فل   سفد  أل ألخدف قلأللألخ فل  قلنتأل قلم قسم  قل ئق. -13

   كدج فخخ مس قلل اس قلف فدخ  تألأل  المهاأل قآل دخ: -14

سااااهدج معام ت قلخرألج قلأللألخ أل  استتتتتقبالأل كألس مهم ها  :االستتتتت  ا لجنة  -أ

ألقل  لدهدخ أل هدئخ  االجتماع  ألقلر ألل ألقلكما ك ألقي اااا قج فل  قلفعالدات 

 قلفناخق ألقلت ألزقت.

 عطدخ افماج ألمت  قت قلمؤ م   ف مداو ألفتخ لتاءقت صااتفدخ  لجنة اإلعالم: -ب

أل لفزدألندخ مف فخخ مس قلم اااااااا كدس إل  قز اهمدخ قلمؤ م  ألقلن ائب قإلد ا دخ 

 .انعقا هقلم تتتخ مس 

قلمت  قت ألقلمتاخت قلعلمدخ  واستتتتتتتتنستتتتتتتا  هدئخ ألط ف  لجنة السككككككككرتارية: -ت

 .للمؤ م  أل خألدس متاف  قل لسات ألط عها أل ألزدعها

 هدئخ ألساااااائط قلنتج قلمناسااااا خ لنتج قلم اااااا كدس مس قلمطا   ل   لجنة النقل: -ث

قلفنااخق ألمس قلفنااخق  ل  مكاااس فتااخ قلمؤ م  ألمس األ نتااج قلم ااااااااا كدس  ل  

 قلمؤ م . انعقا ألقل  لدهدخ قل    تاأل ر ج  االجتماع  قلتف ت 

 .اجبات المراسم أثناء عقد المؤتمرو ثالثاً:

 د    نامب قإلقامخ.قلألقألج فل  ُتسس  نف -1

قلأللألخ  ما ل   لك زدا ة سااافد ة   خهأل  ستتتا ولرؤ أمدس قلزدا قت قل سااامدخ  -2

 قلمع مخ أله ق قيم  د طلب قخألمهأل ق ج فتخ قلمؤ م   دألمدس ل  قيقج.

 قلها فدخ   لخقنهأل. اتصاالتهم سهدج  -3

  زألدخهأل ص اح كج دألأل  أهأل قلصتج قلمتلدخ ألقي ن دخ. -4

 .ترتب على رؤوساء الوفود ما يأتيي المؤتمرين بعد المغادرة:رابعاً: واجبات 



  دخق،  طاقات  ك  ألألخق، ق ج سف هأل. -1

ا ساااج  تدخ  ااك  مس قلطائ ة خساادما   ق كاس  ئد  قلخأللخ  ال قت األ ا ساااج  -2

ك اب  اااااك   عخ ألصاااااأللهأل  نطأل  فل  فألقطج قل تخد  لما خقألد مس تفاألة 

 أل  تدب.

 


