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الفصل األول
إدارة المراسم
يتزايد االهتمام في عصرنا الراهن بعلم ادارة المراسم فقد اولت المجتمعات المتحضرة اهتماما كبيرا بشؤون
المراسم واعمالها واختصاصاتها ولم يعد هذا االهتمام بالمراسم المختلفة وقواعد السلوك المتمثلة بالبرتوكول
واالتكيت حكرا على العاملين في السلك الدبلوماسي بل يتعدى ذلك الى عموم افراد المجتمع.
يمكن تعريف اإلدارة بأنها مجموعة من اإلعمال والنشاطات والقواعد التي تهدف الى الحصول على األهداف
المطلوبة والمخططة لها من خالل العمل الجماعي للقوى العاملة ضمن الوظائف اإلدارية التي تضمنت تحقيق
األهداف وتستند اإلدارة الى القدرة على اتخاذ القرارات من خالل اختيار أحسن البدائل المتوافرة لتنفيذ البرامج
المختلفة التي تستدعي اتخاذ القرارات عن طريق تجميع كل ما يلزم من البيانات والمعلومات وتحليل مايحيط بها
من ظواهر وعوامل مختلفة لغرض الوصول إلى القرار الرشيد.
وهنا يجد مصطلح المرسوم صعوبة كبيرة في إدراك مفهومه كونه ينطوي على معاني ودالالت عدة األمر الذي
حدا بنا إلى التعرف على الداللة اللغوية واالصطالحية لهذا المفهوم وهذا مايتم عرضه وفق السياق األتي:
فيما يخص الداللة اللغوية لهذا المصطلح وقد تبين لنا انه مأخوذ من الفعل(رسم )ومصدره مرسوم والمرسوم
على وزن مفعول وان المرسوم يعني (المكتوب) ويخصص بما يكتبه ا لوالة وتستعمل في الحقل الدبلوماسي مرادفه
لكلمه (بروتوكول ) والتي تعني نظام التشريفات الدبلوماسية والعسكرية .
إما بشأن الداللة االصطالحية لهذا المصطلح...
 من وجهة نظر القانونية :ورد مصطلح المرسوم كثيرا في المعاجم على انه قرارات يصدرها رئيس الدولةفي شان من الشؤون فتكون له قوة كقوة القانون إي المرسوم بالقانون هو قانون ذوسمه تشريعية كما وصف
بالقرارات التي يصادق عليها رئيس المجلس في النظام البرلماني.
 المرسوم من الناحية السياسية :فقد نظر المختصون في هذا المجال على أنها التقاليد المستقرة على أساسالقانون والعرف الدولي وهي حلقه الوصل بين الوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية وهي (القواعد التي
تفرضها الدولة وفقا لتقاليدها وأنظمتها)
 إما المهتمون بالفنون الدبلوماسية :فقد عرفوا المراسم بأنها مجموعة قواعد المجاملة الواجب مراعاتهافي عالقات رؤساء الدول مع بعضهم البعض وتبحث في كل ما يتعلق بالرتب والدرجات وألقاب الشرف.
واتساقا على ما تقدم فقد يتبادر إلى الذهن تساؤل فحواه االتي:
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هل المراسم إحكام قانونية أم مجموعه قواعد خاصة.
تكمن اإلجابة في القول بان المراسم مثلما هي إحكام قانونية فهي قواعد إال إن المعيار الذي يحدد نقطة االقتراب
واالبتعاد من هذين المعنيين (قواعد المجاملة) أي توظيفها في المجال الذي يتحركان فيه.
وبناء على ما تقدم يمكن إن يتضح لنا بان مفهوم إدارة المراسم
(هي مجموعة اإلجراءات والتنظيمات واألساليب المتبعة في قواعد األسبقية وعقد االجتماع والمؤتمرات
واألنظمة واألعراف والتقاليد الواجب مراعاتها والتقييد بها في المناسبات الرسمية التي تقام خاللها
االستقباالت والزيارات والحفالت والمآدب في داخل البالد او في العالقات الدولية الدبلوماسية كذلك تشمل
إدارة المراسم والمراسالت الرسمية والوثائق الخطية وإجراءات والداللة والترجمة للوفود األجنبية وما إلى
ذلك).
لتوضيح الميدان الذي تختص إدارة المراسم دراسته من خالل عرض مجموعه من المفاهيم التي تعد

أركانا جوهريه في إدارة المراسم وهي:
األسبقية

أركان ادارة المراسم

االتكيت
البروتوكول
التشريفات

الشكل يوضح أركان إدارة المراسم

أوال :األسبقية precedeny
يمثل أحد إبعاد الظاهرة الرسمية المعبرة عن الحق الذي يتمتع به شخص ما بما يؤهله للتقدم على غيره رسميا
واجتماعيا ،وهنا تجلت الحاجة إلى التنويه عن مجموعة القواعد المنظمة لألسبقية تلك التي تمحورت في تبني قاعدة
التداخل وتوزيع أصحاب األسبقية على يمين ويسار ومن يرأس الحفلة التي ال تبدا اال بحضوره وال تنتهي اال
بمغادرته.
وقد كانت الشغل الشاغل لكثير من الدول األمر الذي دفعها إلى عقد االتفاقيات الثنائية لمعالجه الحساسيات الناجمة
عن موضوع األسبقية وهذا يدفعنا إلى القول بأنها لغاية القرن  11الثامن عشر الميالدي ال توجد قواعد منظمة
لألسبقية وقد جاءت اتفاقيه ( فينا)  1691لتكن هي الملزمة لجميع دول األعضاء في األمم المتحدة فضالا عن انها
هي المرجع لتنظيم األسبقية .
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أنواع األسبقيات
أ -األسبقية بين رؤساء الدول
ب -األسبقية بين الوزراء
ت -األسبقية في المؤتمرات
ث -األسبقية في توقيع االتفاقيات او المعاهدات
ج -االسبقية في ركوب الطائرة
ح -االسبقية في األمم المتحدة
خ -االسبقية في المناسبات
د -اسبقية االزواج والزوجات
مأتم عرضه أعاله جاء على سبيل المثال
أ -األسبقية بين رؤساء الدول :استنادا إلى تاريخ تولي مهام الرئاسة
اما بالنسبة للملوك معتمدة على تاريخ تتويج الملك.
ب -األسبقية بين الوزراء :ولكل بلد نظام خاص إذ ركزت بعض الدول وأعطت األسبقية لوزراء العدل ،على
حين نجد إن دول أخرى منحت األسبقية للوزراء الخارجية ،بينما ركزت دول أخرى على الوزارة الداخلية.
ت -األسبقية في المؤتمرات :تمنح األسبقية لدولة المضيفة (رئيسا ا ،وسكرتارياا) مالم يتم اتفاقا على خالف ذلك
وقد تلجا الدول على التناوب وهنا يجب استحضار تساوي درجه رؤساء الوفود ،كما ان شكل المائدة مهم
جدا ويفضل المائدة المستديرة لحسم أماكن الصدارة.
ث -األسبقية في توقيع االتفاقيات أو المعاهدات :هناك طريقتان في األسبقية
 طريقة التناوب :تطبع المعاهدة أو االتفاقية بنسخ تعادل عدد الدول المشاركة في تلك االتفاقية وتحتفظكل دوله بنسخه لديها وتوقع في المركز األول.
 طريقة األبجدية :تستند في توقيع المعاهدة أو االتفاقية إلى الترتيب األبجدي لدول األعضاء المشاركة فياالتفاقية.
ج -األسبقية في ركوب الطائرة :يتمتع الشخصية األعلى مركز األولوية في ركوب الطائرة بعد صعود
المرافقين إما في حاله النزول من الطائرة فيحضون باألسبقية قبل الجميع.
ح -األسبقية في األمم المتحدة :يتمتع األمين العام لألمم المتحدة أسبقية خاصة ألنه يمثل اكبر منظومة دوليه
ويحظى بأسبقية خاصة ويعامل معامله رئيس دوله ويتم استقباله من قبل وزير الخارجية ،إما إذ كانت
المهمة الموكلة صعبه فعند إذا يتم استقباله من قبل رئيس الدولة ووزير الخارجية.
خ -األسبقية في المناسبات :هناك بعض الشخصيات تمنح أسبقية من باب االحترام والمجاملة (الرواد،
المخترعون ،العلماء... .الخ).
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د -اسبقية االزواج والزوجات :ان ازواج رئيسات مجلس الوزراء او الوزيرات والموظفات اللواتي يشغلن
منصبا كبيرا في الدولة ال يتمتعون بأسبقية الزوجات وتحدد اسبقيتهم حسب الوظيفة التي يشغلونها في الدولة
او اسبقية خاصه إذا لم يكونوا موظفين ليأخذوا بنظر االعتبار احترام مركز الزوجة الرسمي مع عدم
المساس بأسبقية موظفي الدولة البارزين ومراعاة االعراف والتقاليد المحلية وتتمتع الزوجات بأسبقية
المحددة للزوج وتراعي في تقديم السيدات على الرجال أي وضع سيده ثم رجل.
ثانياً :االتكيت () Atiquette
ينصرف مفهوم االتكيت أصول التعامل كما انه يشير إلى الفن والذوق والمنطق كما يقترن ذلك بالكيفية التي يتم
بها إدارة العالقات مع اآلخرين وعلى نحو ايجابي وهذا يعني ان االتكيت يجسد مجموعة من القواعد المنظمة
والمهذبة للسلوك  ،عليه يتضح لنا ان االتكيت ليست شكليات فارغة او عادات متقادمة وإنما هو أصول وأسس
وقواعد ومبادئ تهم جميع المجتمعات اال أنها تتباين من مجتمع ألخر ومن زمن ألخر مما يفسر لنا إن االتكيت يتسم
بالمرونة أي قابليته على تغيير والتطوير إلى حد مسايرة المستجدات من هنا تجلت الحاجة إلى معرفه أنواع االتكيت:

 -1اتكيت الحديث
فيما يخص اتكيت الحديث فقد يتضح لنا ان هناك مجموعة من القواعد الواجب األخذ بها عند التحدث والتي
يمكن تحديدها او إجمالها باآلتي:
أ -إعطاء األسبقية في التحدث لمن هو اكبرسنا او اعلي مقاما
ب -تجنب االطالة واإلسهاب في الحديث
ت -اللجوء إلى التركيز واإليجاز واالختصار وعلى نحوا ا يغطي الموضوع ويعطيه ابعاده األساسية.
ث -تجنب المقاطعة إثناء الحديث
ج -تجنب اإلجابة على تساؤل أليتم توجيه إليك.
ح -تجنب إعطاء تفاصيل موضوع يتحدث به شخص أخر إمامك حتى وان كنت تعرف مقدمته او خاتمته.
خ -المتحدث الجيد هو المنصت الجيد.
د -تجنب حاالت الغمز واللمس عندما يتحدث شخص أخر.
 -2اتكيت الهدايا:
اما فيما يخص اتكيت الهدايا فان الهدية تحمل معاني ومضامن عده فالبعض يقدم الهدية ليجسد حاالت الغنى
لديه وأخر يقدم الهدية بدافع التودد انطالقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا) وبالمقابل
ينصرف فريق أخر بان الهدية عطاء تبادلي فيما أقدمه اليوم من عطاء احصل على الرد غدا ومع كل ذلك يرى
الكتاب مجموعة من القواعد عند تقديم الهدية وهي:
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أ -ان تتناسب مع مقام الشخص الذي تقدم إليه.
ب -يتم نزع السعر عنها
ت -تغلف بغالف جميل
ث -تسلم الى الشخص المهداة إليه.
ثالثاً :البرتوكول ( )protocol
التوجد ترجمه حرفيه باللغة االنكليزية لمصطلح البروتوكول وإنما توجد ترجمه فرنسيه والتي تشير( أصول
االستقبال والمراسم والحفالت)علما ان هذا المصطلح يتكون من مقطعين (بروتو -كول )ويطلق مصطلح
بروتوكولي على الشخصية التي تعطي للتقاليد المراسمية أهميه مبالغ فيها  ،ويمكن القول بان البرتوكول (هو
مجموعة القواعد والمبادئ التي تسود تنظيم مختلف المناسبات والحفالت والمآدب الرسمية واالجتماعية .وتطلق
كلمة البروتوكول على االتفاقيات التي تنشأ عن االجتماعات الدولية .وتعتمد الدول الموقعة على االتفاقية بقبول
مبادئ معينه او القيام بوجبات مطلوبة وتحتل األسبقية مكان الصدارة في موضوع البروتوكول لتوافقها مع ما
فطر عليه البشر من حيث توكيد الذات واحتالل المكانة وحب الظهور والتنافس بين إفراد المجتمع اإلنساني ).
 ويقصد بالبرتوكول في المفهوم الدبلوماسي (بانها مجموعة اإلجراءات والتنظيمات واألساليب وقواعد األسبقيةواألنظمة واألعراف والتقاليد الواجب مراعاتها والتقييد بها في العالقات الدولية والدبلوماسية وفي المناسبات
الرسمية المحلية كاالستقباالت واالجتماعات والحفالت والزيارات والمآدب الرسمية ويتناول البرتوكول في هذا
المجال أيضا التصرفات والمراسالت الرسمية والوثائق الخطية وإجراءات عقد المؤتمرات).
وبناء على ذلك يمكننا القول بان البرتوكول يحمل عده تغيرات فهناك من نظر اليه (بانه المسودة األصلية
وبالمقابل فقد وصفه بمالحقة المؤشرات وصوال الى عدها نظام تشريفات).
ومما يتقدم يتضح لنا بان البروتوكول مصطلح يضفي بظله على جوانب عديدة في الحياة الدبلوماسية من هنا
تجلت الحاجة إلى تناول مجموعه من القواعد البروتوكولية والتي تشكل عامل تميز ما بينة وبين العالقات ألعامة
وقد تمثلت هذه القواعد باآلتي:
 -1يختلف البروتوكول عن العالقات العامة إذا إن االخيرة تشير الى مجموعة السياسات واألنشطة الهادفة إلى
كسب الجمهور بينما نجد البرتوكول يتسع مجاالت ويغطي تخصصات الى حد انه يضفي بظله على كل
الفعاليات على المستوى الرسمي.
 -2يعكس البرتوكول درجه من الرسمية أي انه نظام رسمي يمييز بين دوله وأخرى.
 -3يختلف البرتوكول عن المدونة األخالقية.
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وفي هذا الصدد هناك تساؤل مفاده ماهي أوجه االختالف بين البروتوكول واالتكيت
تكمن اإلجابة في األتي :
ان البرتوكول واالتكيت وجهان من أوجه الرسمية وإن نقطه االختالف بينهم تتمثل بالجدول االتي:

االتكيت

البرتوكول
اقل رسميه (غير رسمي)

1

يتسم بدرجه كبيرة من (الرسمية)

2

ان الشخصية التي ترى التقاليد وتعطيها يهتم بالقواعد التي تحكم السلوك الدبلوماسي
أهمية مبالغ بها يطلق علية البروتوكولي

3

يهتم بتنظيم حياة الناس بمختلف يمثل قواعد وآداب السلوك االجتماعي التي لم يتحدد نطاقها
انتماءاتهم في إطار القواعد السلوكية

بجهة دون األخرى إذا أنها تهم جميع اإلفراد المجتمع (آداب
ضيافة ،مائدة الطعام ،أصول التحدث مع اآلخرين)

4

يمثل جمالك إمام الجنسيات األخرى

يمثل جمالك إمام نفسك وإمام اآلخرين

جدول يبين أوجه االختالف بين البرتوكول واالتكيت

رابعا :التشريفات Ceremony
يغطي هذا المصطلح معنيين األول عام والثاني يجسد الهيكلية التنظيمية ،فاألول ينظر إلى التشريفات بأنها شعائر
سلوكيه ذات دالله رمزيه وعاطفيه ،كما أنها تعتبر منظم عن المشاعر التي يحملها اإلفراد تجاه موقف معين.
إما المعنى الثاني للتشريفات الهيكلية التنظيمية فيمثل في القول بان هذه التشريفات هي جزء فرعي من إدارة
المراسم وتوكل لها بعض المهمات ومما تقدم يدفعنا القول بان التشريفات لها جمله فوائد منها.
أ -تخليد القيم على اعتبار إن القيم هي القلب النابض في أي شيء
ب -تامين حاالت التعاون إلى درجه التنسيق
ت -تحديد آلي من الفعاليات ورسم حدوده
ث -امتصاص حاالت االستياء لدى اإلفراد
ويرتبط هذا المفهوم بإدارة المراسم واإلعمال التي تقوم بها وإذا أخذنا وزارة الخارجية كنموذج لمعرفه التشريفات
كقسم وارتباطاته باإلعمال التي يقوم بها فان قسم التشريفات يتبع دائرة المراسم ويقوم باإلعمال االتية:
 إعداد برقيات التهاني وغيرها في المناسبات واإلجابة على كتب رؤساء الدول والحكومات األجنبية بالتعاونمع الجهات ذات العالقة.
 اتخاذ القرارات الالزمة لالحتفاالت وغيرها من امور المراسم بشأن توقيع المعاهدات تنظيم الزيارات الرسمية وما يتعلق بالوفود االجنبية. التعاون مع دوائر الدولة ذات العالقة. اجراء الترقيات الالزمة لمراسم تقديم اوراق اعتماد المبعوثين السياسيين. تنظيم المقابالت لمنتسبي البعثات االجنبية مع المسؤولين في الوزارة الخارجية11

الفصل الثاني
عالقة إدارة المراسم بفروع علم اإلدارة
هل إدارة المراسم هي علم من علوم اإلدارة واحد فروعها؟
إن علمممم اإلدارة علمممم يطبمممق علمممى عممممل الجماعمممة ممممن حيمممث تنظممميم عالقتهممما ومراعممماة مصمممالح أعضمممائها
وضممممان التوافمممق واالنسمممجام فمممي التممموازن وفمممي الواجبمممات والحقممموق وكمممذلك فمممان علمممم اإلدارة يسمممتند علمممى
القممدرة علمممى اتخمماذ القمممرارات وفممي العمممودة إلممى تعريمممف إدارة المراسممم فهمممي عمممل ممممن مجموعممه ممممن اإلفمممراد
تقمممموم بينهممممما مجموعممممه مممممن العالقممممات االجتماعيممممة المحممممدودة وان إعمالهمممما المختلفممممة ال يمكممممن إن تممممتم بممممدون
تخطمممميط أي تحديممممد الهممممداف الخاصممممة لتطبيممممق وتنفيممممذ البممممرامج المختلفممممة ،قائمممممة باألسمممماس علممممى اإلعمممممال
الخممماص بهممما سمممواء فمممي تطبيمممق قواعمممد األسمممبقية علمممى التهي مممة واإلعمممداد وتنظممميم( المؤؤؤؤتمرات  ،االجتماعؤؤؤات ،
والؤؤؤؤدعوات  ،ونظؤؤؤؤام االسؤؤؤؤتقبال )أي هممممي إعمممممال وواجبممممات تنفممممذ بواسممممطة آخممممرين هممممم العمممماملون فممممي إدارة
المراسم .
بنؤؤؤاء علؤؤؤى مؤؤؤا تقؤؤؤدم نسؤؤؤتخلص ان إدارة المراسؤؤؤم تنتمؤؤؤي إلؤؤؤى فؤؤؤروع علؤؤؤم اإلدارة األخؤؤؤرى مؤؤؤن ناحيؤؤؤة
ومؤؤؤن ناحيؤؤؤة أخؤؤؤرى فؤؤؤ ذا دخلنؤؤؤا فؤؤؤي تفصؤؤؤيالت العمليؤؤؤة اإلداريؤؤؤة وتناولنؤؤؤا وظؤؤؤائف اإلدارة نجؤؤؤد ان الموضؤؤؤوع
يصؤؤؤؤبح أكثؤؤؤؤر وضؤؤؤؤوحا وتوكيؤؤؤؤدا لحقيقؤؤؤؤة إن إدارة المراسؤؤؤؤم هؤؤؤؤي علؤؤؤؤم مؤؤؤؤن علؤؤؤؤوم اإلدارة وان قيؤؤؤؤام أي إدارة
يعني تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر أوامر وتنسق وتراقب.
بناء على ما تقدم تتضح لنا الوظائف األساسية التي تؤديها اإلدارة المتمثلة باآلتي:

 -1التخطيطplanning :
هممممو الجهممممد الممممذهني الممممذي يسممممبق التنفيممممذ وان إدارة المراسممممم ال يمكممممن أن تقمممموم اال علممممى أسمممماس تحديممممد
األهممداف (وهؤؤو الؤؤذي يتجؤؤه إليؤؤه السؤؤلوك) ولممما كممان األداء والتنفيممذ البممرامج عمليممة سمملوكية هادفممة فممال بممد إن
يكممون لممديها غايممات محممدده تسممعى للوصممول إليهمما ،فعنممدما تحممدد إدارة المراسممم أقامممه أي نشمماط مممن نشمماطاتها
الممممذكورة فإنمممه تقممموم بتحديمممد الهمممدف ممممن أقاممممه همممذا النشممماط المسمممتلزمات المطلوبمممة  ...المممخ وطبيعمممي إن تحديمممد
أهمممداف ومسمممتلزمات أقاممممه النشممماط يتطلمممب تممموفير المممموارد الماليمممة والتخصصمممات الالزممممة والبمممد لهممما مممممن
إفمممراد يقوممممون علمممى تنفيمممذها  ،والبمممد ممممن تحقيمممق اتصممماالت ممممع المنظممممات األخمممرى وهكمممذا يكمممون التخطممميط
إحدى الوظائف األساسية إلدارة المراسم .
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-2التنظيم organization
تتضممممممن عمليمممممة التنظممممميم تحديمممممد األهمممممداف والمهمممممام وتوزيمممممع الصمممممالحيات والمسمممممؤوليات المرتبطمممممة
بممماإلفراد واألقسمممام المختلفمممة لغمممرض انجممماز الخطمممة المرسمممومة كمممذلك القيمممام بتجميمممع همممذه األنشمممطة وتخصممميص
ممممدير لكمممل مجموعمممة وتفمممويض السممملطة للقيمممام بهمممذه األنشمممطة ان همممذا المعنمممى للتنظممميم همممو مممما تقممموم بمممه إدارة
المراسمممم فهمممي تضمممم مجموعمممة ممممن األنشمممطة يخصمممص إلدارتهممما بعمممض المممموظفين فهنالمممك ممممن همممو مسمممؤول
عن المؤتمرات والدعوات واالستقبال ،وان تحديد هذه اإلعمال هو تحديد لألدوار المطلوبة

 -3التوجيهDirection :
همممو عمليمممة بنممماء الثقمممة وترشممميد الجهمممود وتوجيههممما نحمممو انجممماز أهمممداف المنظممممة ويتكاممممل التوجيمممه ممممع
كمممل ممممن التخطممميط والتنظممميم ،وتقممموم أنشمممطه إدارة المراسمممم علمممى التوجيمممه أنشمممطتها قائممممة علمممى االتصمممال
الشخصممي ممممن جانممب ،وعلمممى العالقممات االجتماعيمممة الثنائيممة ممممن جانممب ويتطلمممب التوجيممه المسمممتمر لكيفيمممة
تنفيذ اإلعمال بأحسن وجه.

 -4الرقابةcontrol :
همممي الفعاليمممات المتعلقمممة بقيممماس االنجممماز المتحقمممق ومقارنتمممه بالخطمممة ثمممم اتخممماذ اإلجمممراءات التصمممحيحية
بشممممان االنحممممراف الحاصممممل ال يمكممممن إلدارة المراسممممم ان تحقممممق أهممممدافها المرسممممومة مممممن دون ممارسممممة
وظيفمممة الرقابمممة التمممي تمثمممل احمممد قنممموات التغذيمممة العكسمممية والممممرأة التمممي تعكمممس حسمممن تنفيمممذ المهمممارات
والبمممرامج الموضممموعية إلعمممراض الوصمممول إلمممى األهمممداف ،ويبمممدو همممذا واضمممحا فمممي أدق تفاصممميل عممممل
إدارة المراسممممم ومممممن الجممممدير بالممممذكر ان وظيفممممة الرقابممممة تمممممارس عموديؤؤؤؤا وأفقيؤؤؤؤا فممممي إدارة المراسممممم
عاموديؤؤؤا ً ممممن خمممالل( مراقبؤؤؤة اإلدارة العليؤؤؤا ) فمممي دائمممرة المراسمممم وإشمممرافها علمممى اإلعممممال ككمممل وتقمممويم
أداء المممموظفين المممذي يتضمممح يوميممما إمممما أفقيؤؤؤا فمممان إعممممال وظيفمممة الرقابمممة تبمممدو بصمممفة ( الرقابؤؤؤة الذاتيؤؤؤة )
الداخليممة التممي يفرضممها العمماملون فممي إدارة المراسممم علممى أنفسممهم والرقابممة الداخليممة هممي العمليممة التممي مممن
خاللهمما يقمموم أعضمم اء التنظمميم بوضممع مجموعممة مممن المعممايير الخاصممة بمماألداء التممي ترشممد سمملوكهم بحيممث
إن رؤسائهم يحتاجون إلى القيام بحد ادني من التأثير الخارجي في سلوكهم
والعممماملون فمممي إدارة المراسمممم يفرضمممون مجموعمممة ممممن المعمممايير تحمممدد األداء السممملوكي العملمممي ممممن خمممالل
االلتمممزام بأصمممول االسؤؤؤتقبال والتوديؤؤؤع والضؤؤؤيافة والتعامؤؤؤل والمقؤؤؤابالت ومرافقؤؤؤه الوفؤؤؤود كمممل ذلمممك ممممن
خممالل رفممع تقريممر عممن االنطباعممات الخاصممة بممالوفود التممي تممزور الممبالد كممما سيتضممح ذلممك وهكممذا تكممون
وظيفمممة الرقابمممة همممي وظيفمممة أساسمممية ممممن وظمممائف إدارة المراسمممم بنؤؤؤاء علؤؤؤى مؤؤؤا تقؤؤؤدم يتضؤؤؤح ان إدارة
المراسم هي أحد فروع علم االدارة.
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الفصل الثالث
 -1التطور التاريخي لإلدارة المراسم
لقمممممد تطمممممورت المراسمممممم عنمممممد اإلغريؤؤؤؤؤق علمممممى وفمممممق تطمممممور الحيممممماة االجتماعيمممممة وتعقمممممدها وأخمممممذت
مظمممماهر شممممتى منهمممما ممممما يتصممممل بالمراسممممم التممممي تقممممام فممممي (مناسؤؤؤؤبات الؤؤؤؤزواج او دفؤؤؤؤن المؤؤؤؤوتى او فؤؤؤؤي
تتؤؤؤؤؤؤويو الملؤؤؤؤؤؤوك او فؤؤؤؤؤؤي إعؤؤؤؤؤؤالن الحؤؤؤؤؤؤروب) ويالحممممممظ إن أكثممممممر مظمممممماهر الحيمممممماة االجتماعيممممممة داللممممممه
على المراسم هي المظاهر السياسية وبالذات الدبلوماسية منها.
إمممممما عنمممممد اليونؤؤؤؤؤان فقمممممد تميمممممزت العالقمممممات بمممممين الممممممدن اليونانيمممممة بظممممماهرة مبمممممدأ تبؤؤؤؤؤادل السؤؤؤؤؤفراء
الممممذين كممممان اختيممممارهم يممممتم وفممممق لممممما يتصممممفون بممممه مممممن خصممممال ومميممممزات وكانممممت مهممممماتهم تقتصممممر
علممممممى الممممممدفاع عممممممن وجهممممممات نظممممممر مممممممدنهم وحكممممممامهم ولممممممم يكممممممن مممممممن واجممممممبهم جمممممممع المعلومممممممات
والتوصل إلى الحقائق وإعداد التقارير.
إمممممما فمممممي الرومؤؤؤؤؤان كمممممانوا اقمممممل التزامممممما او اعتممممممادا علمممممى الدبلوماسمممممية فمممممي تنظممممميم عالقممممماتهم بالعمممممالم
الخمممممممممارجي ألنهمممممممممم اتجهممممممممموا نحمممممممممو الفتوحمممممممممات بصمممممممممفتها وسممممممممميلة مفضممممممممملة لتحقيمممممممممق ممممممممممأربهم
اإلمبراطورية.

 -2إدارة المراسم بين العلم والفن
 العلؤؤؤؤؤم :همممممو المعرفمممممة المنظممممممة التمممممي تسمممممتهدف فهمممممم الظمممممواهر والتنبمممممؤ بتكمممممرار حمممممدوثها والعممممممل علمممممىالمممممتحكم بهممممما وضمممممبطها ،والعلمممممم محكممممموم بمنهجيمممممة واضمممممحة يمممممتم ممممممن خمممممالل إتباعهممممما الوصمممممول المممممى
نفس النتائج في مواقع وأزمنة مختلفة ومن قبل أشخاص مختلفين.
إن إدارة المراسؤؤؤؤؤؤم هممممممي علممممممم أيضمممممما الن العمممممممل فيهمممممما يقمممممموم علممممممى أسمممممماس المعرفممممممة المسممممممبقة
بخصممممممممائص السمممممممملوك اإلنسمممممممماني ومعرفممممممممة بطرائممممممممق االتصممممممممال ووسممممممممائله وبقواعممممممممد البرتوكممممممممول
واألسبقية ومعرفه األعراف والتقاليد الخاصة بمجتمعنا والمجتمعات األخرى.
 الفؤؤؤؤؤن :همممممو التوصمممممل إلمممممى النتيجمممممة المطلوبمممممة عمممممن طريمممممق تطبيمممممق المهمممممارة بمعنمممممى إن الفمممممن يتعلمممممقبالجوانب التطبيقية للمعرفة او الخبرة او األداء.
إن إدارة المراسمممممممم همممممممي علمممممممم تطبيقمممممممي قمممممممائم علمممممممى أسممممممماس ممارسمممممممه تطبيمممممممق المعمممممممارف السممممممملوكية
والدبلوماسية وغيرها في تنفيذ البرامج الخاصة بالمراسم.
كمممممما ان إدارة المراسممممم م تقممممموم بتمويمممممل المعرفمممممة بقواعمممممد البرتوكمممممول واالتكيمممممت إلمممممى واقمممممع عملمممممي ممممممن
خمممممالل تنظؤؤؤؤؤيم المؤؤؤؤؤؤتمرات واالجتماعؤؤؤؤؤات وغيرهممممما يمتلكمممممون كمممممما ممممممن العممممماملين فمممممي إدارة المراسمممممم
يطبقون أنواع مختلفة من المهارات منها:
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أ-

المهؤؤؤؤؤارة المعرفيؤؤؤؤؤة  :أي لهمممممم القابليمممممة علمممممى التفكيمممممر ألتحديمممممدي ومعالجمممممة المشممممماكل المعقمممممدة التمممممي قمممممد
تواجههم في إثناء العمل.

ب -المهؤؤؤؤؤؤارة اإلنسؤؤؤؤؤؤانية :كممممممما أ نهممممممم يمتلكممممممون المهممممممارات اإلنسممممممانية مممممممن خممممممالل قممممممابليتهم علممممممى العمممممممل
المناسب بالتعاون مع اآلخرين.
ت -المهؤؤؤؤؤؤارة التقنيؤؤؤؤؤؤة او الفنيؤؤؤؤؤؤة :ويم تلكممممممون المهممممممارات التقنيممممممة والفنيممممممة مممممممن خممممممالل اسممممممتخدام الخبممممممرات
المتراكمة عندهم او بتخصصاتهم المهنية في اإلعمال التي يؤذنها.
ممؤؤؤؤؤا تقؤؤؤؤؤدم نسؤؤؤؤؤتنتو إن إدارة المراسؤؤؤؤؤم هؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤم وفؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤي ان واحؤؤؤؤؤد ان (العلؤؤؤؤؤم) يعلمنؤؤؤؤؤا إن نعؤؤؤؤؤرف
ونتعلم اما (الفن) فيعلمنا كيف نعمل.
( فؤؤؤؤؤؤؤ ذا كؤؤؤؤؤؤؤان العلؤؤؤؤؤؤؤم يعلمنؤؤؤؤؤؤؤا معنؤؤؤؤؤؤؤى الؤؤؤؤؤؤؤدوافع اإلنسؤؤؤؤؤؤؤانية وانفعؤؤؤؤؤؤؤاالت الؤؤؤؤؤؤؤنفس البشؤؤؤؤؤؤؤرية والعوامؤؤؤؤؤؤؤل
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤثرة علؤؤؤؤؤؤؤؤى اإلدراك وقواعؤؤؤؤؤؤؤؤد اإلنصؤؤؤؤؤؤؤؤات والتحؤؤؤؤؤؤؤؤدث فؤؤؤؤؤؤؤؤان الفؤؤؤؤؤؤؤؤن يقتضؤؤؤؤؤؤؤؤي حسؤؤؤؤؤؤؤؤن تصؤؤؤؤؤؤؤؤريف
االنفعؤؤؤؤؤؤؤاالت والهؤؤؤؤؤؤؤدوء فؤؤؤؤؤؤؤي مواجهؤؤؤؤؤؤؤة األزمؤؤؤؤؤؤؤات والظهؤؤؤؤؤؤؤور بؤؤؤؤؤؤؤالمظهر الالئؤؤؤؤؤؤؤق وغيؤؤؤؤؤؤؤر ذلؤؤؤؤؤؤؤك مؤؤؤؤؤؤؤن
المواصفات المطلوبة للعاملين في إدارة المراسم)

 -3صله إدارة المراسم بالعلوم األخرى
أ -إدارة المراسم وعلم النفس
إن علممم المممنفس همممو المممذي يبحممث فمممي العالقمممة مممما بممين العقمممل والجسمممد اإلنسممماني ومممن أهمممم غايمممات الغممموص
فممممي أعممممماق الممممنفس البشممممرية للكشممممف عممممن الحقممممائق والقمممموانين الطبيعيممممة البشممممرية مثممممل اإلدراك ،اإلحسمممماس
االنتبمممماه االنفعممممال الدافعيممممة  ...الممممخ وهممممذا يسمممماعد إدارة المراسممممم فممممي معرفممممه وتفسممممير سمممملوك وتصممممرفات
العاملين في المنظمة واآلخرين الذين تتعامل معهم.
ان العالقؤؤؤة بؤؤؤين إدارة المراسؤؤؤم وعلؤؤؤم الؤؤؤنفس عالقؤؤؤة وثيقؤؤؤة كونهمؤؤؤا يتعؤؤؤامالن مؤؤؤع العنصؤؤؤر البشؤؤؤري فعلمممم
النفس يدرس الفرد وسلوكه وإدارة المراسم تعمل على تحقيق الغايات من خالل الفرد والجماعة.
ب -إدارة المراسم وعلم االجتماع
يهمممدف علممممم االجتمممماع إلممممى الحصممممول علمممى معرفممممه طبيعممممة التجمعمممات البشممممرية وممممما تفمممرزه مممممن أفكممممار
ومعايير وماذا يحصل داخل هذه التجمعات لكي نعرف لماذا وكيف ومتى؟ .
ولمممما كانمممت إدارة المراسمممم تطبمممق وتنفمممذ بواسمممطة اإلفمممراد المممذين ينتممممون إلمممى جماعمممات تنظيميمممه ووظيفيمممة
محمممدده بمممأطر ومفممماهيم اجتماعيمممه حيمممث نتعاممممل معهمممم بنممماء علمممى ذلمممك ممممما يمممؤدي إلمممى ازالمممة سممموء الفهمممم
وتحقيق التفاهم والتعاون لتحقيق أفضل النتائج.
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ت -إدارة المراسم والعالقات العامة
بمممين إدارة المراسمممم والعالقمممات العاممممة صمممالت كثيمممرة ووثيقمممة نسمممتطيع معرفمممه ذلمممك ممممن خمممالل عممممل
العالقمممات العاممممة فمممي المممدول الناميمممة ومنهممما الجانمممب السياسمممي حيمممث تسمممهم العالقمممات ألعاممممة بالتعممماون ممممع
التنظيممممات السياسمممية وأجهمممزة اإلعمممالم والتعلممميم فمممي زيمممادة معرفمممه الممممواطنين بالموازنمممة بمممين الواجبمممات
والحقمممموق ودور المممممواطن فممممي ان جمممماز التحمممموالت االجتماعيممممة واالقتصممممادية كممممما تقمممموم العالقممممات العامممممة
بتهي ممة الجممماهير علممى تقبممل األفكممار والمبممادئ التممي تممؤمن بهمما الدولممة إممما فممي الجانممب السمملوكي الممذي يعممد
محصممملة مممما ذكرنممماه سمممابقا ا حيمممث يتعلمممق بأسممملوب التعاممممل ممممع اآلخمممرين والعالقمممات العاممممة تحممماول تحسمممين
همممذا األسممملوب و تسمممهيل السمممبل المؤديمممة إلمممى إشمممباع الحاجمممات اإلنسمممانية إضمممافة إلمممى تثبيمممت صممموره طيبمممه
في أذهان اإلنسان عن الدولة ومؤسساتها المختلفة .
ث -إدارة المراسم والعلوم السياسية
يسمممتفيد العممماملون فمممي إدارة المراسمممم ممممن معطيمممات العلممموم السياسمممية خصوصممما فمممي مجمممال العممممل الدبلوماسمممي
الممممذي يعممممد ممممم ن األركممممان األساسممممية إلدارة المراسممممم لممممذا يتوجممممب معرفممممه الممممنظم السياسممممي وفممممن الدبلوماسممممية
والهي ات الدبلوماسية وإعمالها ونظام البرتوكول واالتكيت في العمل الدبلوماسي.
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الفصل الرابع
أوال -إدارة لمراسم في الحضارة العربية
-1

المراسم في الحضارة العربية القديمة

عممرف العممراقيين القممدماء فممن الدبلوماسممية وقواعممد السمملوك السياسممي ،فقممد كممان الملممك فممي بممالد بابممل وأشممور
يسمممتقبل السمممفراء ودافعمممي الضمممرائب المممذين يمممأتون بإعممممداد كبيمممرة ممممن كمممل إنحممماء اإلمبراطوريمممة األشممممورية
الحديثمممة ،كمممما عمممرف العراقيمممون القمممدماء إصمممدار المراسممميم التمممي كانمممت تختلمممف عمممن القممموانين ألنهممما ال تتضممممن
قواعممممد قانونيممممة ذات مفعممممول دائممممم بممممل انهمممما عبممممارة عممممن إجممممراءات فوريممممة اسممممتثنائية لمعالجممممة األوضمممماع
االقتصادية القائمة في مرحله معينة.

-2

المراسم قبل اإلسالم

اتصممممفوا العممممرب بالممممذوق واللطممممف فممممي التعامممممل الدبلوماسممممي ،حيممممث كانممممت العممممرب توفممممد الرسممممل لتقممممديم
التعمممازي والتهممماني بالمناسمممبات كمممما توكمممل إلمممى تلمممك الوفمممود مهممممات التشممماور وإجمممراء المفاوضمممات ممممن اجمممل
الصممملح والتحممممالف والوسمممماطة وإرسممممال الهمممدايا واالفممممادة مممممن الممممزواج السياسمممي فممممي توطيممممد أواصممممر المممممودة
وتوثيمممق العالقمممات وعمممرف العمممرب قبمممل اإلسمممالم الحكوممممة وأسسممموا دار لهممما اسممممها (دار النؤؤؤدوة) التمممي همممي
(دار المشورة ) وكان يديرها مجلس تتوزع على أعضائها مهمات تنظيم شؤون الحياة .

 .3المراسم في عهد الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)
كانممت الرسممل توفممد لنشممر الممدعوة اإلسممالمية والطلممب إلممى القبائممل بالممدخول فممي ديممن اللممه أو إنممذارها قبممل بممدا
القتمممال أو تسممموية القضمممايا المتعلقمممة بالصممملح والهدنمممة ودفمممع الجزيمممة وتبمممادل األسمممرى كمممما كمممان الرسمممول يوفمممد
الرسل والمبعوثين إلى ملوك وأباطرة الدول األجنبية يدعوهم إلى اعتناق اإلسالم.

 .4المراسم في عهد الخلفاء الراشدين
سممممار الخلفمممماء الراشممممدين علممممى خطممممى الرسممممول الكممممريم محمممممد (صمممملى اللممممه عليممممه وسمممملم) فممممي إجممممراء
االتصممممماالت ممممممع الملممممموك األجانمممممب لغمممممرض أو ألخمممممر وكمممممذلك سمممممار علمممممى ممممممنهجهم الخلفممممماء األمويمممممون
والعباسممميون وكمممان المسممملمون يقيممممون سمممفارات تنتهمممي وظيفتهممما بانتهممماء عملهممما وال تختلمممف مهممممات السمممفارات
العربيمممة آنمممذاك عمممن مهممممات الوفمممود الدبلوماسمممية فمممي وقتنممما الحاضمممر كثيمممرا فقمممد كانمممت تقممموم بمهممممات تهن مممة
حممماكم او ملمممك جديمممد بزواجمممه أو بتوليمممه الحكمممم او تفممماوض ممممن اجمممل إيقممماف القتمممال وفمممض المنازعمممات وإعمممالن
الهدنة وعقد المحالفات إلعراض مختلفة.

 .5المراسم في العهدين األموي والعباسي
عممرف العممرب نظممام اسممتقبال الرسممل األجانممب حيممث وضممع األمويممون نظاممما خاصمما لممذلك ،حيممث يسممتقبل
الرسمممل عاممممل خممماص يلقمممنهم اآلداب والتقاليمممد عنمممد مقمممابلتهم الخليفمممة ،كمممما عمممرف العمممرب فمممن تنظممميم موكمممب
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اسمممتقبال الرسمممل ،حيمممث كانمممت الدولمممة العباسمممية تهمممتم بإظهمممار هيبتهممما ممممن خمممالل تنظممميم أجممممل مواكمممب الزينمممة
عنممد اسممتقبال الوفممود األجنبيممة ،وكممان خلفمماء الدولممة العباسممية يسممتقبلون الوفممود القادمممة إلمميهم فممي جنمماح خمماص
في قصر الخالفة.
ثانيا :المراسم في العالم المعاصر
إن التحول من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي جلب معه متغيرات عديدة تتصل بنشوء المدن
الحديثة ،واتصافها بظاهرة االكتظاظ السكاني ،وتعدد المنشآت والمؤسسات والمصانع ،ويؤطر ذلك كله التطور
الكبير في طرائق االتصال ونظم المعلومات ،مما زاد من ترابط البشر فيما بينهم ،كما ان حركة التغير
الحضاري واالجتماعي ،جعلت المجتمعات اإلنسانية أكثر ميال لوجود قواعد شبه ثابتة للتعامل الدبلوماسي
والسياسي وقواعد الستقبال الوفود ومراسم عقد المؤتمرات واستقبال الشخصيات السياسية.

ثالثا :التنظيم اإلداري إلدارة المراسم
 -1الموقع في الهيكل التنظيمي
لتأشممممير موقممممع إدارة المراسممممم فممممي الهيكممممل التنظيمممممي البممممد مممممن التممممذكير بالمهممممام التممممي تقمممموم بهمممما إدارة
المراسمممم لقمممد عرفمممت إن العممماملين فمممي إدارة المراسمممم يتعممماملون وبشمممكل واسمممع ممممع الوفمممود األجنبيمممة ويقوممممون
بتنظممميم الممممؤتمرات واالجتماعمممات وإعممممال التشمممريفات وتنظممميم االحتفممماالت الرسممممية وهمممذا مممما يتطلمممب تمممرابط
بممممين الشممممكل التنظيمممممي والمحتمممموى المممموظيفي وهممممذا ممممما يتطلممممب إن تكممممون الصمممملة التنظيميممممة إلدارة المراسممممم
قريبمممة ممممن مصمممادر اتخممماذ القمممرار فمممي المنظممممة وذلمممك الن كثيمممر ممممن إعمالهممما تحتممماج إلمممى قمممرارات سمممريعة
بعيدة عن اإلجراءات التقليدية (الروتين).
نالحممممظ عممممدم التفريممممق بممممين عمممممل العالقممممات ألعامممممة وعمممممل إدارة المراسممممم فممممي بعممممض المنظمممممات حيممممث
يالحظ إن إدارة المراسم تدمج مع العالقات العامة ولهذا يتوجب التفريق بين المفهومين
أدارة المراسؤؤؤؤؤم  :كمممممما عرفنممممما إن إدارة المراسمممممم تخمممممتص باألعممممممال واإلجمممممراءات والتنظيممممممات واألسممممماليب
والقو اعممممد األسممممبقية واألنظمممممة واألعممممراف والتقاليممممد الواجممممب مراعاتهمممما فممممي المناسممممبات الرسمممممية واسممممتقبال
الوفود وتنظيم االجتماعات واالحتفاالت والمآدب والقواعد الخاصة بها.

العالقات العامة :هي تلك الوظيفة التي تتضمن:
 قياس وتقويم وتفسير اتجاهات الجماهير التي لها صلة بالمنظمة مسممماعده اإلدارة فمممي تحديمممد األهمممداف الراميمممة إلمممى زيمممادة التضمممامن والتوافمممق بمممين المنظممممة والجمممماهيروممممن همممذا المنطلمممق فمممان هنممماك فمممرق بمممين عممممل إدارة المراسمممم وعممممل العالقمممات العاممممة لمممذلك يتوجمممب
أوال األخمممذ بهمممذه االعتبمممارات فمممي وضمممع الهيكمممل التنظيممممي وتقسممميم العممممل ،وبالتمممالي فمممال بمممد ممممن أن
يكممون مممدير المراسممم فممي مركممز يسمممح لممه االتصممال المباشممر بممرئيس المنظمممة أو وكيلممه أو مممن ينمموب
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عنمممه ،وهمممذا يصمممعب عمليممما إال إذا كانمممت إدارة المراسمممم تحمممت إشمممراف رئممميس المنظممممة او ممممن ينممموب
عنه ضمانا لحسن سير العمل.

-1

التنظيم اإلداري إلدارة المراسم

تشممممل إعممممال إدارة المراسمممم مختلمممف أنمممواع الجمهمممور المممذي يتعاممممل ممممع المنظممممة سمممواء كمممان الجمهمممور
(خمممارجي ،داخلمممي) مثمممل الوفمممود وأقاممممه الممممؤتمرات التعليميمممة والعالميمممة او المحليمممة او كمممان الجمهمممور داخلمممي
أي العاملين في المنظمة حيث تقوم إدارة المراسم بالمهام والواجبات اآلتية:
 تقديم المشورة ألقسام المنظمة األخرى ذات الصلة بإعمال إدارة المراسم اإلعداد وتهي ة والتنظيم للمؤتمرات واالجتماعات التي تعقدها باقي أقسام المنظمة مرافقه الوفود التي تصل بدعوات من المديريات المختلفة المرتبطة بالمنظمة او الوزارة تنظيم المقابالت الخاصة برئيس الدائرة والتي تشمل العاملين والمسؤولين داخل المنظمة نفسها مخاطبمممه وزارة الخارجيمممة فمممي حالمممه طلمممب الحصمممول علمممى سممممه دخمممول ألحمممد المممموظفين الموفمممدينخارج القطر
 إعداد البرامج الخاصة باالحتفاالت والفعاليات المختلفة التي تقيمها المنظمة -اعداد وتهي ة المعاهدات واالتفاقيات التي يتم عقدها مع المنظمات المماثلة

العوامل المؤثرة في الهيكل التنظيمي
االتجممماه الحمممديث يمممرى الهيكمممل التنظيممممي همممو نظمممام يتكمممون ممممن أنظممممة فرعيمممة متكاملمممة تمممؤثر
وتتممأثر ببعضممها وفممي البي ممة التممي تعمممل فيهمما وبنمماءا علممى ذلممك يتضممح لنمما ان الهيكممل التنظيمممي يمثممل
صمممورة المنظممممة وهمممي فمممي حالمممة تمكنهممما ممممن تمممأثير درجمممة االسمممتجابة لبي تهممما سمممواء كانمممت الداخليمممة ام
الخارجية ،ويمكن تأثير هذه العوامل في مجموعتين وكما موضحه في المخططات.
أ -العوامل الداخلية ويمكن إن تحدد عناصرها من خالل الشكل التالي:
التخصص وتقسيم العمل

نطاق االشراف
القدرات االنسانية

العوامل الداخلية

التنسيق

تحديد السلطة
الشكل يبين العوامل الداخلية المؤثرة في الهيكل التنظيمي
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ب -العوامؤؤل الخارجيؤؤة وقؤؤد تؤؤم تحديؤؤدها بموجؤؤب النظريؤؤة الظرفيؤؤة وقؤؤد تؤؤم تحديؤؤد هممذه العوامممل مممن
خالل الشكل التالي:
حجم المنظمه

التكنولوجيا
العوامل الخارجية

البيئه

االستراتيجية

الشكل يبين العوامل الخارجية المؤثرة في الهيكل التنظيمي

وللوقوف على أنواع الهياكل هناك نوعان ويمكن توضحيها باآلتي
 -1الهيكل التنظيمي اآللي
 -2الهيكل التنظيمي العضوي
ولكل نوع من هذه األنواع المشار إليها أعاله مجموعة من السمات يمكن تأثيرها على النحو األتي:
فالهياكمممل العضممموية تتسمممم بالمرونمممه وتؤكمممد سياسمممة البممماب المفتممموح  ،وتشمممجع فكمممرة المشممماركة  ،وتمممؤمن
بانسممميابية المعلوممممات ممممن جميمممع االتجاهمممات كمممما ان عمليمممة اتخممماذ القمممرارات تتسمممم بالطمممابع الجمممماعي المممذي
يقر المشاركة ويعترف بعامل التفاعل .
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الفصل الخامس
أوال :اختصاصات إدارة المراسم
تتولى إدارة المراسم القيام باالختصاصات التالية:
 -1االهتمممممممام بتنفيممممممذ نظمممممممام األسممممممبقية وقواعمممممممد البرتوكممممممول ،وتقمممممممديم المشممممممورة الالزممممممممة بشممممممأنها فمممممممي
جميع المناسبات والحفالت الرسمية.
 -2تهي ة وتنظيم المؤتمرات واالجتماعات والندوات
 -3االستقبال والتوديع للوفود الرسمية وتقديم التسهيالت الالزمة لها.
 -4وضمممممع وتنفيمممممذ بمممممرامج الزيمممممارات بمممممما يتناسمممممب ورغبمممممات وأهميمممممة ووقمممممت وأمممممماكن وممممممدة الزيمممممارة
وعدد الضيوف او الزائرين.
 -5القيمممممام بحجمممممز األمممممماكن الخاصمممممة بالسمممممكن او وسمممممائط النقمممممل بمممممما يتناسمممممب وبرنمممممامج الزيمممممارة وأهميمممممة
الضيف والظروف المحيطة.

باإلضؤؤؤؤؤؤؤؤافة إلؤؤؤؤؤؤؤؤى هؤؤؤؤؤؤؤؤذه االختصاصؤؤؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤؤؤؤان إدارة المراسؤؤؤؤؤؤؤؤم تمؤؤؤؤؤؤؤؤارس اختصاصؤؤؤؤؤؤؤؤات
خاصة بوزارة الخارجية منها- :
 -1اإلشمممممممراف علمممممممى تنفيمممممممذ القواعمممممممد الدوليمممممممة والمحليمممممممة المتعلقمممممممة بمممممممالبروتوكول واألسمممممممبقية بمممممممين
الدبلوماسمممممممميين وكبممممممممار الممممممممموظفين الرسمممممممممين والشخصمممممممميات البممممممممارزة فممممممممي جميممممممممع المناسممممممممبات
والحفالت الرسمية التي تقيمها وزارة الخارجية.
 -2تقممممممممديم األوراق الخاصممممممممة بتعممممممممين السممممممممفراء المممممممممواطنين والملحقممممممممين العسممممممممكريين وتهي ممممممممة كتممممممممب
اعتممممممماد السممممممفراء والقممممممائمين باإلعمممممممال وتسممممممليم نبممممممذه عممممممن حيمممممماة السممممممفراء األجانممممممب المرشممممممحين
وإرسالها لرئاسة الدولة الستحصال الموافقات المطلوبة.
 -3تمممممدقيق صمممممورة الخطممممماب المممممذي سممممميلقيه السمممممفير المعتممممممد إممممممام رئممممميس الدولمممممة وإبمممممداء المالحظمممممة
علمممممى مممممما قمممممد يمممممرد فيمممممه ممممممن أسمممممماء أو ألقممممماب خاط مممممة أو عبمممممارات تممممممس تقاليمممممد المممممبالد أو سياسمممممتها
العامة أو العالقات القائمة بين البلدين.
 -4تهي مممممممة كتمممممممب تفمممممممويض الوفمممممممود وممممممممنح بطاقمممممممات الهويمممممممة الدبلوماسمممممممية والجممممممموازات وتأشممممممميرات
الخمممممممروج الرسممممممممية للدبلوماسممممممميين والسمممممممهر علمممممممى حرممممممممة الممثلمممممممين الدبلوماسممممممميين والمممممممموظفين
الدوليين من حيث حصانتهم والمقرات العاملين بها.
 -5النظممممممر فممممممي مخالفممممممات السممممممير والمممممممرور التممممممي قممممممد يرتكبهمممممما الممثلممممممون الدبلوماسمممممميون والممممممموظفين
الدوليين من حيث حصاناتهم والمقرات العاملين بها.
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ثانيا ً- :مواصفات العاملين في إدارة المراسم
إن أهممممم مممممن مظهممممر العمممماملين فممممي إدارة المراسممممم هممممو المظهممممر السمممملوكي ،إذ يتعلممممق عملهممممم بأسمممملوب وفممممن
التعاممممل ممممع اآلخمممرين ،وهنممما البمممد ممممن اإلشمممارة إلمممى المواصمممفات الواجمممب توافرهممما فمممي ممممدير إدارة المراسمممم
والعاملين في إدارة المراسم كما يأتي- :
 -1الشروط الواجب توفرها في مدير إدارة المراسم.
ممممدير المراسمممم همممو القمممدوة الحسمممنة لبقيمممة العممماملين لمممذلك يفتمممرض إن يكمممون سممملوكه كمممما يقمممول وكمممما يريمممد ممممن
اآلخمممرين ممممن خمممالل التزاممممه بقواعمممد األسمممبقية والتمتمممع بالمزايممما التمممي تعمممد شمممروطا يجمممب توافرهممما فمممي ممممن
يشغل هذا المنصب ومن هذه الشروط:
أ -الكفايممممة العلميممممة يجممممب أن يكممممون واسممممع الثقافممممة والخبممممرة حممممائزا علممممى شممممهادة عليمممما وعلممممى معرفممممة
بالقوانين المختلفة وقواعد السلوك والبرتوكول وأصول اإلتكيت.
ب -أن يمممتقن واحمممدة أو أكثمممر ممممن اللغمممات األجنبيمممة ،ولمممه خبمممرة واسمممعة فمممي اختصاصمممات وزاراتمممه وإدارة
المراسم.
ت -أن يكون وسميا بهي الطلعة.
ث -يتمتممع ببعممد النظممر ودقممه التنظمميم وقمموة الممذاكرة ويتمتممع بالثقممة فممي الممنفس وان يكممون دقيقمما ا فممي إعمالممه
ومواعيده.
ج -إن تكون لديه القدرة على سماع ما يقوله اآلخرين.
ح -أن يكون على علم بشخصيات بالده السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية.

 -2الشروط الواجب توافرها في العاملين في ادارة المراسم
أ -اإليمان بالعمل المستمد من أيمان العامل بإدارة المراسم
ب -النظرة العلمية الناجمة عن الثقافة السياسية واالجتماعية.
ت -القدوة الحسنة والقدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة المعوقات اإلدارية.
ث -القدرة التنظيمية واإللمام بأكبر قدر ممكن من المعلومات المتصلة بعمل المؤسسة.
ج -التحلي بالصبر واالتزان والعلم والتواضع وتقدير ظروف اآلخرين.
ح -العناية بمظهر دون مبالغة تباعد بينه وبين الذين يتعامل معهم.

ثالثا ً :تبعية إدارة المراسم
ممممما ألريمممب فيمممه ان همممذه اإلدارة تتبمممع وزارة الخارجيمممة فمممي كثيمممر ممممن المممدول وقمممد تتخمممذ موقمممع إدارة او
تشمممغيل مسممممى قسمممم وقمممد يصمممل الحمممال بهممما ان تمممدمج مهامهممما ممممع مهممممات إدارة أخمممرى ،وفمممي همممذا الصمممدد
يثار تساؤل مفاده االتي:
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ما هي درجة الميل نحو المركزية والالمركزية في المجال المراسمي؟
تتجسمممد اإلجابمممة فمممي االتمممي ان الموقمممف همممو الفيصمممل الحممماكم فمممي تمممأثير درجمممة الميمممل وممممع كمممل ذلمممك لجملمممة
مسمموغات منهمما مممما يتعلممق بطبيعممة وارتبممماط هممذه اإلدارة بجهممات تشمممكل مركممز التممأثير وأخمممر يتمحممور فمممي
تقليل هامش االجتهادات والتفسيرات بشأن بعض المهمات الخاصة بهذه اإلدارة.
نسؤؤؤتنتو مؤؤؤن ذلؤؤؤك (إن إدارة المراسؤؤؤم هؤؤؤي شؤؤؤكل تنظيمؤؤؤي يتبؤؤؤع وزارة الخارجيؤؤؤة يرأسؤؤؤها سؤؤؤفير او وزيؤؤؤر
مفوض يساعده معاون او معاونان).
اممممما مهممممام وواجبممممات إدارة المراسممممم (البرتوكؤؤؤؤول ،الؤؤؤؤدعوات ،والمؤؤؤؤؤتمرات ،المعاهؤؤؤؤدات ،الزيؤؤؤؤارات،
واألوسمة ،األسبقيات ،واإلعالم ،والمواعيد)

رابعا ً :تدريب العاملين في إدارة المراسم
ينظمممر إلممممى التممممدريب المراسمممممي علمممى انممممه عمليممممة مسممممتمدة تهممممدف إلمممى تزويممممد المتممممدرب بمجموعممممة مممممن
المعممممارف والمهممممارات والخبممممرات والمعلومممممات ذات الطبيعممممة المراسممممميه سممممعيا ا لإليفمممماء بمتطلبممممات الحقيبممممة
التدريبية ذات السمة المر اسمية مقترنا ذلك بالسعي إلى نمذجة السلوك اإلنساني.
يحقق تدريب العاملين في إدارة المراسم عددا من النتائو منها:
 -1تنميممممة المهممممارات الخاصممممة والضممممرورية للعمممممل بأنسممممب صممممورة وأقصممممر وقممممت دون الحاجممممة إلممممى
اكتسابها عن الطريق المحاولة والخطأ.
 -2تجاوز المستوى التقليدي لألداء.
 -3انخفاض التغيب ومعدل دوران العمل.
 -4تحسين أحوال العاملين المادية وزيادة فرصتهم على الترقي والتقدم.
 -5زيممممادة ثقممممة العمممماملين فممممي المنظمممممة وزيممممادة قممممدرتهم علممممى مواجهممممة مطالممممب العمممممل وبالتممممالي زيممممادة
رضاهم الوظيفي.
 -9تقليل األخطاء التي يرتكبها العاملون في مختلف شؤون العمل.
 -7توحيممد أسمماليب وطرائممق العمممل نتيجممة الكتسممابها وتعلمهمما عممن طريممق بممرامج تدريبيممة مدروسممة تحممت
إشراف وتوجيه اختصاصيين في التدريب.
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طرق تدريب العاملين في إدارة المراسم
الطريقة األولى:
التممدريب الممذي يسممبق االلتحمماق بوظيفممة المراسممم حيممث يكممون التركيممز فممي هممذا النمموع مممن التممدريب علممى
تعلمممميم المتممممدرب أهممممداف إدارة المراسممممم وأهميتهمممما وتفصمممميالت هيكممممل عملهمممما التنظيمممممي وكممممذلك ذكممممر
المواصمممفات المطلوبمممة فمممي العممماملين فمممي همممذه الوظيفمممة ،ثمممم إلقممماء المحاضمممرات فمممي أهمممم الموضممموعات
السلوكية ذات الصلة بمعرفة دوافع النفس اإلنسانية وأنواعها والسلوك اإلنساني.

الطريقة الثانية:
التممممدريب إثنمممماء القيممممام بالوظيفممممة ويكممممون ذلممممك إممممما بتممممدريب الموظممممف إثنمممماء قيامممممه بالعمممممل وممارسممممته
لمسمممؤوليات الوظيفمممة ،حيمممث يكمممون هنممماك مشمممرف خممماص علمممى قمممدر كبيمممر ممممن الخبمممرة والمهمممارة يوجمممه
الموظمممف ويمممرد علمممى استفسممماراته وأسممم لة ويقممموم بمسممماعدته علمممى المشمممكالت التمممي تواجهمممه إثنممماء قياممممه
بالعمل.
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الفصل السادس
أوال :مفهوم السلوك اإلنساني
السؤؤؤلوك :همممو مجممممل النشممماطات علمممى الصمممعيدين (الحركؤؤؤي والغؤؤؤددي) التمممي تصمممدر عمممن الفمممرد إزاء وضمممع او
موقمممف يواجهمممه ويمممدعوه إلمممى قيمممام بمممرد فعمممل ،ويطلمممق السممملوك علمممى كمممل عممممل يقممموم بمممه الفمممرد ممممن اإلعممممال
الجسمية الظاهرة والباطنة إلى العمليات (الفيزيولوجية والنشاط العاطفي والعقلي).
امؤؤؤؤا السؤؤؤؤلوك اإلنسؤؤؤؤاني :هممممو جميممممع األنشممممطة التممممي يقمممموم بهمممما اإلنسممممان (كؤؤؤؤالتنفس ،والؤؤؤؤدورة الدمويؤؤؤؤة،
والنبض ،وإفراز الغدد ...الخ)

ثانياً :أهمية السلوك اإلنساني
تبممممممرز أهميممممممة السممممممملوك اإلنسمممممماني ممممممممن خممممممالل تقسمممممميمه إلمممممممى مجموعممممممة نشممممممماطات تتمممممموزع بمممممممين
األنشمممممممطة العضممممممموية البيولوجيمممممممة (كؤؤؤؤؤؤؤالتنفس ،ونبضؤؤؤؤؤؤؤات القلؤؤؤؤؤؤؤب وحركؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤدورة الدمويؤؤؤؤؤؤؤة) فضمممممممال
عممممممن االنشؤؤؤؤؤؤطة العقليؤؤؤؤؤؤة (كالتخيؤؤؤؤؤؤل واإلحسؤؤؤؤؤؤاس واالنتبؤؤؤؤؤؤاه واإلدراك ،التؤؤؤؤؤؤذكر ،النطؤؤؤؤؤؤق) مقترنمممممما ذلممممممك
باال نشطه الوجدانية مثل (الغضب ،الخوف ،اللذة ،الفرح ،الحزن ،األلم)
نسؤؤتنتو مؤؤن ذلؤؤك بؤؤان السؤؤلوك يقسؤؤم الؤؤى (بايلوجيؤؤه ،عقليؤؤه ،وجدانيؤؤة) وهؤؤذا يفسؤؤر لنؤؤا بؤؤان السؤؤلوك يمثؤؤل
وحدة واحده متكاملة ال يمكن تجزئتها.

ثالثا ً :أنواع السلوك اإلنساني
يتعؤؤذر علؤؤى البؤؤاحثين تصؤؤنيف السؤؤلوك اإلنسؤؤاني األمؤؤر الؤؤذي دفعهؤؤم إلؤؤى اعتمؤؤاد عؤؤدة تصؤؤنيفات للسؤؤلوك
اإلنساني في هذا المجال وعلى وفق السياق االتي:
 -1السلوك الظاهر :ويمكن رؤيته وتشخيصه مثل (السباحة ،قيادة السيارة)
 -2السؤؤؤؤلوك الكؤؤؤؤامن :وهممممو السمممملوك المسممممتتر أو المخفممممي أو الضمممممني ال يمكممممن إن تلمسممممه مباشممممرة مثؤؤؤؤل
(الحزن ،األلم ،المعاناة )
 -3السلوك المقبول :وهو ما يتفق عليه الجماعة وبما يتماشه مع القواعد والمعايير والقيم.
 -4السلوك غير المقبول :وهو السلوك الذي يشكل تجاوز على القواعد والتعليمات واإلجراءات.
فضال عن التطبيقات األخرى فقد طرح الباحثون أنواع أخرى من السلوك ممثال باآلتي:
 -1سلوك فطري :ينشا مع نشأة اإلنسان منذ والدته وال يحتاج إلى التعلم مثل (الذكاء ،الكرم).
 -2سؤؤؤلوك مكتسؤؤؤب :وهمممو السممملوك المممذي يمكمممن اكتسمممابه وتعلممممه ممممن البي مممة المحيطمممة مثمممل (القؤؤؤراءة،
والكتابة ،وركوب الخيل  ..وغير ذلك)
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رابعاً :محددات السلوك اإلنساني
 -1الوراثؤؤؤة والبي ؤؤؤة :يشمممكل همممذا المحمممدد درجمممه فاعلمممة فمممي مجمممال السممملوك اإلنسممماني لمممذا يقمممال (اإلنسؤؤؤان
ابؤؤؤن البي ؤؤؤة) إمممما بالنسمممبة إلمممى العواممممل الوراثيمممة فهمممي تؤشمممر انتقمممال الصمممفات ممممن اإلبممماء إلمممى األبنممماء
عن طريق الزيجات.
 -2الجماعؤؤؤة التؤؤؤي ينتمؤؤؤي إليهؤؤؤا الفؤؤؤرد :علمممما ان همممذه الجماعمممة تتخمممذ تصمممنيفات متنوعمممة وهنممماك ممممثال
جماعة القربة وهناك جماعه المصلحة وهناك جماعة المرجعية.
 -3المهنة والوظيفة.
 -4الطبقة االجتماعية.
 -5اآلداب والتقاليد.
 -6الثقافة التي يحملها الفرد.
 -7العائلة.

خامساً :خصائص السلوك اإلنساني
 -1الخاصؤؤؤؤية السؤؤؤؤببية :أي ان السمممملوك مسممممبب (لكؤؤؤؤل سؤؤؤؤلوك سؤؤؤؤبب معؤؤؤؤين) ويحتمممماج وفممممي هممممذا الصممممدد
إشارة إلى إن التسبب يحتاج إلى ثالث أنواع من المعلومات.
أ -معلومات تتعلق بمدى تشابه هذا السلوك مع سلوك اآلخرين.
ب -مدى ثبات السلوك أي إلى مدى يتصرف الفرد وبنفس الطريقة في مختلف األوقات.
ت -التمييز إلى أي مدى يتصرف الفرد وبنفس الطريقة مع اختالف المواقف الواردة.
 -2الخاصؤؤؤية الدافعيؤؤؤة :أي إن لكمممل سممملوك دافمممع معمممين فمممال يمكمممن إن ينبثمممق سممملوك بمممدون دافمممع علمممما إن
الدوافع متعددة مما يؤشر لنا تنوع السلوكيات وتكاد تكون هذه حقيقة قائمة.
 -3الخاصؤؤؤية الهدفيؤؤؤة :أي ان السممملوك همممادف ولكمممل سممملوك همممدف معمممين سمممواء كمممان ذلمممك علمممى الممممدى
القصمممير أو الممممدى البعيمممد وعلمممى همممذا األسممماس نجمممد ان المنظممممات الحديثمممة تنشمممد إلمممى السممملوك ذات
(المنحة االستراتيجي ) الذي يؤشر عمق النظر واتساع األفق .
 -4الخاصؤؤؤية االسؤؤؤتمرارية :وهمممذا يفسمممر لنممما إن السممملوك يتسمممم بالديناميكيمممة (الحركيؤؤؤة) بفعمممل التغيمممرات
البي ية وبما يدعم هذا الرأي أنها تمثل وحدة واحدة متكاملة.
 -5الخاصؤؤؤية االجتماعيؤؤؤة :ويفسمممر لنممما إن اإلنسمممان بطبيعتمممه كمممائن حمممي اجتمممماعي ينمممتهج سممملوكيات ممممع
البي ة المحيطة بها وبالذات مع أبناء جنسيته.
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الفصل السابع
أوال :قواعد وآداب السلوك في القران الكريم
جممماء القمممران الكمممريم والحمممديث النبممموي الشمممريف بشمممواهد عديمممدة عمممن قواعمممد وآداب السممملوك ،فقمممد دعممما
اللممه سممبحانه تعممالى الممى التممودد واإلخمموة بممين النمماس (إنمؤؤا المؤمنؤؤون أخؤؤوه فأصؤؤلحوا بؤؤين أخؤؤويكم واتقؤؤوا
اللؤؤؤه لعلكؤؤؤم ترحمؤؤؤون ) وقمممال تعمممالى ( يأيهؤؤؤا الؤؤؤذين امنؤؤؤوا اجتنبؤؤؤوا كثيؤؤؤرا مؤؤؤن الظؤؤؤن أن بعؤؤؤض الضؤؤؤن إثؤؤؤم
وال تجسسؤؤوا وال يغتؤؤب بعظكؤؤم بعضؤؤا ) إن الشممواهد القرآنيممة كثيممرة ومتعممددة تلممك التممي تؤكممد علممى قواعممد
السممملوك المهمممذب والمالحمممظ إن همممذه القواعمممد يعلمنممما إياهممما ربنممما الخمممالق العظممميم منمممذ الصممملة االجتماعيمممة
األولمممى التمممي تنشمممأ بمممين اإلنسمممان وأبويمممه وتنتهمممي بالعالقمممات االجتماعيمممة الواسمممعة فمممي الحيممماة قمممال سمممبحانه
وتعممالى (وقضؤؤى ربؤؤك إال تعبؤؤد إال إيؤؤاه وبالوالؤؤدين إحسؤؤانا إمؤؤا يؤؤبلغن عنؤؤدك الكبؤؤر احؤؤدهما أوكالهمؤؤا فؤؤال
تقؤؤؤل لهمؤؤؤا أف والنتهرهمؤؤؤا وقؤؤؤل لهمؤؤؤا قؤؤؤوال كريمؤؤؤا واخفؤؤؤض لهمؤؤؤا جنؤؤؤاح الؤؤؤذل مؤؤؤن الرحمؤؤؤة وقؤؤؤل ربؤؤؤي
ارحمهمؤؤا كمؤؤا ربيؤؤاني صؤؤغيرا) وفممي آداب المحادثممة قممال سممبحانه وتعممالى ( يؤؤا ايهؤؤا الؤؤذين امنؤؤوا الترفعؤؤوا
أصؤؤؤؤواتكم فؤؤؤؤوق صؤؤؤؤوت النبؤؤؤؤي وال تجهؤؤؤؤروا بؤؤؤؤالقول كجهؤؤؤؤر بعظكؤؤؤؤم لؤؤؤؤبعض ان تحؤؤؤؤبط إعمؤؤؤؤالكم وانؤؤؤؤتم ال
تشعرون) وقال تعالى ( واقصد في مشيك واخفض من صوتك ان أنكر األصوات لصوت الحمير).

وفمممي الحمممديث النبممموي الشمممريف (مؤؤؤن كؤؤؤان يؤؤؤؤمن باللؤؤؤه واليؤؤؤوم األخؤؤؤر فليقؤؤؤل خيؤؤؤرا او ليصؤؤؤمت)
وهنمماك شممواهد كثيممرة اليسممع المجممال لممذكرها جميعمما يكفممي أخيممر إن نشممير إلممى أمممر اللممه سممبحانه وتعممالى
فمممي كيفيمممة معاملمممة العلمممماء ومنمممزلتهم الكبيمممرة فمممي المجتممممع التمممي همممي ركمممن ممممن أركمممان البرتوكمممول فمممي
إدارة المراسمممم حيمممث قمممال تعمممالى (يرفؤؤؤع اللؤؤؤه الؤؤؤذين امنؤؤؤوا مؤؤؤنكم والؤؤؤذين أتؤؤؤوا العلؤؤؤم درجؤؤؤات واللؤؤؤه بمؤؤؤا
تعملؤؤؤون خبيؤؤؤر ) خالصمممة القمممول إن إدارة المراسمممم عنمممد العمممرب تمممتلخص فمممي الحمممديث النبممموي الشمممريف
(ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ).

ثانيا :مفهوم قواعد السلوك
قواعممد السمملوك هممي مجموعممة األوامممر والنممواهي التممي يتمسممك بهمما إفممراد المجتمممع وهممي قواعممد الحيمماة
اليومية المستمدة من التقاليد والتراث والدين ومن ضرورات الحياة في المجتمع.
بمعنممممى أخممممر إن قواعممممد السمممملوك التممممي وضممممعها المجتمممممع تعممممد مممممن الشممممروط الالزمممممة السممممتمرار الحيمممماة
االجتماعيممة ألنهمما تضمممن مسممايرة إفممراد المجتمممع للنظممام االجتممماعي ،ولهممذا يعممد كممل مظهممر مممن مظممماهر
السمممملوك هممممو بدرجممممة ممممما وسمممميلة للضممممبط االجتممممماعي بمعنممممى إن المجتمممممع ال يسممممتطيع ضمممممان بقائممممة أو
اسمممتمراره بمممدون همممذه الوسمممائل ألنمممه ال يمكمممن االعتمممماد علمممى العقوبمممات فمممي ألمممزام اإلفمممراد علمممى االلتمممزام
بقواعد السلوك إذا لم تكن هذه القواعد مغروسة في أعماق نفسه.
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إن لاللتزام بقواعد السلوك وآدابه مجموعة من الوظائف
 -1أن قواعمممد السممملوك همممي الجهممماز األممممر النممماهي فمممي المجتممممع مهمتمممه الضمممغط علمممى كمممل عضمممو فمممي
المجتمع فتحدد الكثير من مظاهر السلوك االجتماعي.
 -2تعممممل آداب السممملوك علمممى إدمممماج الفمممرد فمممي المجمممموع ممممن خمممالل الضمممغط عليمممه كمممي يتماشمممى ممممع
أسممماليب مجتمعمممه ويسمممتطيع االنمممدماج ممممع اقرأنمممه وان همممذه القواعمممد تكشمممف لإلنسمممان عمممن وجممموه الشمممبه

بينه وبين اقرأنه وبهذه الكيفية تتم المحافظة على الروابط االجتماعية.
 -3تعمممد قواعمممد وآداب السممملوك الوسممميلة الناجحمممة لتحقيمممق التضمممامن االجتمممماعي ،فلكمممل وحمممدة اجتماعيمممة
آدابهممما العاممممة ،فهنممماك آداب سممملوك للرجمممال وأخمممرى للنسممماء ولألعممممار المختلفمممة ،كمممما أن هنممماك آداب
للجماعمممات والمنظممممات المختلفمممة فمممي المجتممممع تسمممعى كمممل مجموعمممة ممممن آداب السممملوك الخاصمممة بكمممل

وحدة اجتماعية إلى تماسك الجماعة لذلك يتوجب االلتزام بهذه القواعد.
 -4تممأتي أهميممة قواعممد السمملوك مممن كونهمما قممادرة علممى توجيممه اإلحكممام التممي يطلقهمما اإلفممراد بحيممث تكممون
متوافقمممة ممممع النظمممام االجتمممماعي وبمممدونها يصمممبح وصمممول الفمممرد إلمممى أي قمممرار اممممرأ صمممعبا ويتخمممبط
الفمممرد فمممي سممملوكه ،كمممما أن قواعمممد السممملوك تمكمممن اإلنسمممان ممممن إن يقممميم عالقمممات حسمممنه ممممع أخيمممه
اإلنسان وذلك عن طريق االلتزام بآداب السلوك التي تنطلق من حضارة المجتمع.

ثالثا ً :مفهوم الدوافع وأنواعه
الممدوافع :الممدافع هممو مجموعممة العمليمممات التممي تقممرر اختيممار الكائنمممات الحيممة واإلفممراد بشممكل خممماص ألي
مممن البممدائل المختلفممة والمتعممددة التممي علممى الفممرد أن يختممار مممن بينهمما ،ا وان الممدافع يعبممر عممن رغبممه الفممرد
للقيام بعمل معين في وقت محدد.

أنواع الدوافع
 -1المممدوافع أمممما أن تكمممون عضؤؤؤويه كمممالجوع والعطمممش أو دوافمممع نفسؤؤؤيه اجتماعيؤؤؤة مكتسؤؤؤبه عمممن طريمممق
المممتعلم والتنشممم ة مثمممل الحاجمممة إلمممى التقمممدير واالحتمممرام وتوكيمممد المممذات والحاجمممة إلمممى األممممن النفسمممي
واالنتماء إلى جماعة معينه.
 -2المممدوافع أمممما أساسؤؤؤية كالحاجمممة إلمممى األممممن أو مشمممتقه فرعيمممه ،فالحاجمممة إلمممى األممممن تولمممد عنمممد اإلنسمممان
الحاجمممة إلمممى االدخمممار ممممثال ،وهمممذه الحاجمممة تولمممد الحاجمممة إلمممى العممممل ومضممماعفة الجهمممد ،وهمممذه الحاجمممة
قممد تخلممق الحاجممة إلممى السممفر أو تعلممم لغممة أجنبيممة ،فتكممون هممذه الحاجممات مشممتقه مممن الحاجممة األساسممية
(الحاجة إلى األمن).
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 -3وقممد تكممون الممدوافع عامؤؤة مشؤؤتركه بممين النمماس جميعمما مهممما اختلفممت حضمماراتهم كالحاجممة إلممى التقممدير
االجتمممماعي أو قمممد تكمممون فرديمممه خاصمممة بصممماحبها كميمممل شمممخص معمممين المممى جممممع طوابمممع بريمممد  ،أو
عدم رغبته في طعام معين .
 -4والمممدوافع إمممما شؤؤؤعورية أي يكمممون الفمممرد شممماعرا بوجودهممما أو بالهمممدف المممذي ترممممي إليمممه كالرغبمممة فمممي
العممممل أو السمممفر أو تكمممون دوافمممع الشمممعورية وهمممي دوافمممع المممنفس المكبوتمممة (الخممموف ممممن بعمممض انمممواع
الحيوانات مثل الف ران ،القطط).
فممي حمممين ان ماسمملو صمممنف المممدوافع وسممما ا التطمممور التتممابعف للمممدواف  ,و مممف تشممكل رمممما ا ت ممما ديا ا
وعلى النحو التالي:
الحاجات الجمالية
حاجات المعرفة
حاجات تحقيق الذات
حاجات التقدير واحترام الذات
حاجات االنتماء
حاجات االمن والسالمة
الحاجات الفسيولوجية

الشكل يوضح هرم ماسلو للحاجات االنسانية

رابعاً :مفهوم اإلدراك والعوامل المؤثرة فيه
سمممممبحان اللمممممه المممممذي خمممممص اإلنسمممممان بوظيفمممممة اإلدراك التمممممي يميمممممز بهممممما اإلنسمممممان عمممممن الحيممممموان
وهي(العقمممل) حيممممث يسممممتطيع اإلنسمممان إن يفكممممر ويميممممز بمممين (الخيؤؤؤؤر والشؤؤؤؤر والفضؤؤؤيلة والرذيلؤؤؤؤة وبؤؤؤؤين
الحؤؤؤؤق والباطؤؤؤؤل) فالبعقممممل يسممممتطيع اإلنسممممان إن يسممممتدل علممممى وجممممود الخممممالق سممممبحانه وتعممممالى ويممممدرك
األشياء حوله من خالل الحواس الخمس ،ويمكن تعريف مفهوم االداراك على انه:
"عمليؤؤؤة عقليؤؤؤه تعمؤؤؤل علؤؤؤى التميؤؤؤز والتأويؤؤؤل والتفسؤؤؤير وتصؤؤؤنيف المثيؤؤؤرات سؤؤؤواء كانؤؤؤت خارجيؤؤؤة او
داخليؤؤؤؤه فؤؤؤؤي .أو هؤؤؤؤو العمليؤؤؤؤة التؤؤؤؤي مؤؤؤؤن خاللهؤؤؤؤا تؤؤؤؤتم معرفؤؤؤؤه اإلفؤؤؤؤراد لألشؤؤؤؤياء الموجؤؤؤؤودة فؤؤؤؤي عؤؤؤؤالمهم
المحيطة بهم ويتم ذلك عن طريق الحواس".
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العوامل المؤثرة في اإلدراك
-1

التركيؤؤؤؤب الفيزيولؤؤؤؤوجي للفؤؤؤؤرد  :تممممؤثر الخصممممائص الفيزيولوجيممممة كالقممممدرات العقليممممة والقابليممممة الذهنيممممة
والقممدرات البنيمممة فممي تحديمممد األنمممماط المختلفممة لمممإلدراك الممذاتي للفمممرد ،فممماإلفراد الممذين يتميمممزون بمسمممتوى
ذكممماء متمممدن غالبممما مايمممدركون ماهيمممة األشمممياء والحممموادث بصممموره اقمممل عمقممما ودقمممة ووضممموحا ممممن ذوي
المستويات األعلى من الذكاء.

-2

البي ؤؤؤة الماديؤؤؤة واالجتماعيؤؤؤة للفؤؤؤرد  :تمممؤدي البي مممة الماديمممة واالجتماعيمممة دورا اليقمممل أهميمممة فمممي بلممموره
األسممملوب اإلدراكمممي للفمممرد فممماإلفراد العممماملون فمممي مجتمعمممات صمممناعية متحضمممرة يتميمممزون بسمممعة وعممممق
إدراكهمممم للتشمممابك والتعقيمممد فمممي الصمممورة المحسوسمممه ،إمممما اإلفمممراد المممذين يعيشمممون فمممي بي مممات ريفيمممه او
نائية او منعزلة فيتسم نمط إدراكهم لألشياء او المحسوسات بالسهولة والوضوح وعدم الغموض.

-3

الحاجؤؤؤؤات والخبؤؤؤؤرات المتراكمؤؤؤؤة للفؤؤؤؤرد  :إن طبيعممممة الحاجممممات وسممممبل إشممممباعها وكيفيممممه تحقيقهمممما تممممؤثر
بشممكل كبيممر فممي طبيعممة السمملوك الممذاتي للفمممرد  ،فممالفرد الجممائع إذا عرضممت عليممه صمموره غيممر واضمممحة
المعمممالم لشمممي مممما ربمممما يمممدرك بمممان تلمممك صمممورة لطعمممام  ،والعاممممل غيمممر األممممن علمممى وظيفتمممه إذا طلمممب
رئيسمممه مقابلتمممه ربمممما يمممدرك ذلمممك بأنمممه سممموف يسمممتغني عمممن عملمممه بالمنظممممة .كمممما ان الخبمممرات الذاتيمممة
والتجمممارب المتراكممممة للفمممرد تممممؤدي دورا رئيسممما فمممي أسمممملوب اإلدراك الحسمممي  ،أي أن اإلفمممراد بشممممكل
عام يتميزون ممن سواهم بطبيعة التجارب والخبرات الماضية لألشياء واألشخاص اآلخرين .

-4

عوامؤؤؤل أخؤؤؤرى  :تمممؤثر فمممي نممممط اإلدراك عواممممل أخمممرى منهممما الضمممغوط التمممي يتعمممرض لهممما الفمممرد ونممموع
الوظيفمممة التمممي يعممممل فيهممما والمسمممتوى اإلداري للوظيفمممة حيمممث وجمممد إن الفمممرد عنمممد ترقيتمممه إلمممى مسمممتوى
إداري أعلمممى غالبممما مممما يتغيمممر إدراكمممه لألشمممياء عمممن إدراكمممه قبمممل ترقيتمممه كمممما أن حجمممم األشمممياء وحركتهممما
وحمممداثتها والتنممماقض أو التبممماين بمممين أجزائهممما يمممؤثر فمممي الممممدركات أيضممما فكلمممما كبمممر حجمممم الشمممي زاد
إدراكه.
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الفصل الثامن
انواع المراسم
للمراسمممم انمممواع مختلفمممة تختلمممف وتتنممموع بتنممموع واخمممتالف المناسمممبات والنشممماطات السممملوكية ،سمممواء تلمممك
المتعلقممه بالتعاممممل اليممومي بمممين الرجمممال انفسممهم او بيمممنهم وبمممين السمميدات ،او اثنممماء التعاممممل خممالل اقاممممة بعمممض
االحتفاالت الرسمية مثل حفالت التكريم او وضع اكاليل الزهورندرجها ادناه:
 -1مراسؤؤؤؤم الؤؤؤؤدخول والخؤؤؤؤروج :فممممي مراسممممم الممممدخول والخممممروج تكممممون االسممممبقية لضمممميف الشممممرف ثممممم
الممممداعي علممممى ان يسممممبقهما مممممدير المراسممممم او معاونممممه لتمممموجيههم نحممممو الجهممممة المقصمممموده وال يجمممموز
المممدخول قبمممل الشخصممميات االعلمممى مقمممام واالكبمممر سمممنا ا والسممميدات ،امممما قواعمممد االنصمممراف ممممن الوليممممة
ان يممممودع المممممدعوين المضمممميف بالمصممممافحة ويشممممكرو نه  ،ويكممممون االنصممممراف بعممممد ضمممميف الشممممرف
وال يليق ان يبقى المدعو بعد انصراف المدعوين اال اذا دعى لذلك من قبل الداعي .
 -2مراسؤؤؤم المصؤؤؤعد الكهربؤؤؤائي :تكمممون االولويمممة لضممميف الشمممرف ثمممم المممداعي ويرفقهمممما ممممدير المراسمممم او
معاونممممه ويجمممموز ان يرافقهممممما احممممد الشخصمممميات المهمممممه االعلممممى مقاممممما او االكبممممر سممممنا ،اذا كممممان
المصممعد يتسممع لممذلك مممع مراعمماه عممدم التممدخين فممي المصممعد فضممال ان عمليممة فممتح بمماب المصممعد عنممد
المممدخول والخمممروج ممممن قبمممل احمممد الشخصممميات ،وتكمممون االولويمممة للخمممارجين ممممن المصمممعد ال للمممداخلين
اليه .
 -3مراسؤؤؤم السؤؤؤير علؤؤؤى االرصؤؤؤفة :يطبمممق فمممي السمممير علمممى ارصمممفة البرتكمممول المتعلمممق فمممي المواكمممب ممممع
مرعاة بقاء ضيف الشرف والسيما السيدات:
 ان يكون ضيف الشرف في الوسط إذا كان عدد االفراد ثالثه ان يكؤؤون ضؤؤيف الشؤؤرف أقؤؤرب مؤؤايكون الؤؤى الؤؤى االبنيؤؤة بعيؤؤدا عؤؤن حافؤؤة الرصؤؤيف اذا كؤؤان عؤؤدداالشخاص اثنين ،وذلك للمحافظة على الضيف او السيدة من خطر السيارات الماره.
 -4مراسؤؤؤم السؤؤؤؤير فؤؤؤي المواكؤؤؤؤب  :عنمممدما تقتضممممي الظمممروف او المناسممممبات ان يسمممير كبممممار الشخصمممميات
مسممافة معينممة علممى االقممدام ،تراعممي فممي ذلممك القواعممد االتيممة (علممما ان مكممان الشممرف دائممما ف مي الوسممط
ثم يليه اليمن ثم اليسار)
 ان اليزيد الصف االول على خمسة اشخاص اذاكان مؤلفا من شخصين فقط فمكان الشرف على اليمين والثاني على اليسار. وإذا كمممان مؤلفممما ممممن ثالثمممة اشمممخاص فمكمممان الشمممرف بالوسمممط واالول علمممى اليممممين والثممماني علمممىاليسار.
 وإذا كمممان مؤلفممما ممممن خمسمممة اشمممخاص فمكمممان الشمممرف بالوسمممط واالولمممين علمممى اليممممين والثمممانينعلى اليسار.
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 -5وضؤؤؤع اكليؤؤؤل الزهؤؤؤور :جمممرى العمممرف علمممى القيمممام بوضمممع اكاليمممل الزهمممور علمممى االمممماكن ذات الداللمممة
التاريخيمممممة مثمممممل نصمممممب الجنمممممدي المجهمممممول او وضمممممع اكاليمممممل الزهمممممور علمممممى اضمممممرحه الشمممممهداء
والممراحلين مممن القممادة والشخصمميات الكبيممرة التممي قممدمت خممدمات جليلممة للمموطن واالمممة ويقمموم بوضممع
اكاليممممل الزهممممور فممممي المناسممممبات الوطنيممممة والقوميممممة ،السممممادة المسممممؤولون فممممي الدولممممة او رؤوسمممماء
المنظممممات المهنيمممة والشمممعبية او رؤوسممماء االحمممزاب او الوفمممود الزائمممرة للمممبالد ....المممخ ،ويكمممون وضمممع
اكاليمممل الزهمممور امممما بطريقمممة (االكليمممل الواحمممد) او (المجموعمممة الكبيمممرة) او (اكثمممر ممممن اكليمممل) كمممما
ياتي :
أ -االكليؤؤؤل الواحؤؤؤد :يقممموم بعمممض السمممادة المسمممؤولين بوضمممع اكليمممل ممممن الزهمممور علمممى نصمممب الجنمممدي
المجهول تيمنا ا واستذكار لمعاني التضحية من اجل الوطن والمراسم المتبعة هي:
 يمممتم اخبمممار المسمممؤولين عمممن النصمممب بممماليوم والسممماعة لوضمممع االكليمممل لكمممي يتهيممما ا ممممدير النصمممبويقوم باشعار المسؤولين على مراسم النصب.
 ابالغ الجهات االعالمية الرسال المختصين لتسجيل وقائع او مراسم وضع االكليل. يقمممم قسمممم المراسمممم فمممي الممموزارة المعنيمممة بتهي مممة االكليمممل ممممن خمممالل شمممرائة ممممن أحمممد محمممالت بيمممعالزهمممور المتخصصمممة بهمممذا الغمممرض ،ويراعمممي فمممي ذلمممك نوعيمممة المممورود والشمممريط المكتممموب عليمممه
المناسبه.
 فمممي اليممموم والسممماعه المحمممدده يكمممون المسمممؤولين فمممي قسمممم المراسمممم متواجمممدين فمممي مكمممان وضمممعاالكليمممل ويكمممون حضمممورهم قبمممل وصمممول المسمممؤول بسممماعه فمممي االقمممل حتمممى يعرفممموا علمممى ان كمممل
شي جاهز.
 عنممد وصممول المسممؤول يسممتقبل مممن قبممل ادارة النصممب او مكممان وضممع االكليممل ومممن قبممل مراسمممالنصب والمسؤولين في الدائرة المعنية.
 يقمممف المسمممؤول ويكمممون المممى جمممواره مسمممؤول المراسمممم سمممقف علمممى اليممممين وحمممين تبمممدأ الفرقمممةالموسممميقية بمممالعزف الخممماص تبمممدأ حركمممة المسمممؤول ممممع المرافمممق وامامهممما يتقمممدم حممماملوا االكليمممل
حتى وصول مكان وضع االكليل
 يشمممارك المسمممؤول بمسمممك االكليمممل وهمممو بمممين ايمممادي حممماملي االكليمممل ووضمممعه علمممى مكمممان المعمممدلذلك.
ب -المجموعؤؤة الكبيؤؤرة  :حممين قيممام المشمماركون بوضممع االكليممل يمثلممون مجموعممة كبيممرة اكثممر مممن م تممي
شخصمممية ممممثال ويكمممون ذلمممك عنمممد حضمممور الممممؤتمرات او االحتفممماالت الدوليمممة او االقليميمممة او المحليمممة
.يممممتم اختيممممار مجموعممممة صممممغيرة مممممن بممممين اعضمممماء المجموعممممة الكبيممممرة ويكممممون عممممددهم بحممممدود 11
اعضمممماء يمثلممممون اقطممممارا مختلفممممة او منظمممممات مختلفممممة ويكممممون اعضممممائها مممممن بممممين اهممممم او اكبممممر
المسمممؤولين المشممماركين ممممن السممميدات والسمممادة  ،يتقمممدمون لوضمممع االكليمممل ويتقمممدمهم واحمممد او اثنمممان
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ممممن بيمممنهم لغمممرض مسمممك االكليمممل ووضمممعه علمممى المكمممان المعمممد ويقمممف بممماقي اعضممماء الوفمممود خلفهمممم
ويشارك الجميع بقراءة سورة الفاتحه .
ج -اكثؤؤر مؤؤن اكليؤؤل  :تمممنظم االكاليممل وتوضممع فمممي مكممان محممدد وينممادي فمممي مكبممر الصمموت ان وجمممد
بالبدء بتقديم اكليل الجهة الفالنية ثم يستمر بذلك بالتعاقب وحسب نظام االسيقية .
 -9مراسؤؤؤؤم اداء اليمؤؤؤؤين :تقممممام مراسممممم اداء اليمممممين فممممي مناسممممبات مختلفممممة ،منهمممما المناسممممبات الخاصممممة
بتسممممليم رؤوسمممماء او ملمممموك الممممدول مهممممام رئاسممممة الممممدول ،او الحكومممممة ،او بمناسممممبة اصممممدار مرسمممموم
بتعيين احد الوزراء وفيما ياتي توضيح لهذه المراسم:
 تهي ة القاعة الخاصة باداء اليمين توضع طاولة في مكان مناسب يكون مقابل الذي يؤدي امامة اليمين يوضممممع علممممى الطاولممممة مممممن جهممممة اليمممممين القممممران الكممممريم وعلممممى جهممممة اليسممممار توضممممع اللوحممممةالخاصة باداء اليمين
 يحضممر السممادة المممراد ادائهممم اليمممين مممن المعينممين الجممدد ،ويجلسممون حسممب االسممبقية الممواردة فمميسياق تسلسلهم في مرسوم التعيين.
 بعمممد ان يشمممير مسمممؤول المراسمممم علمممى الممممدير المعمممين ،يتقمممدم المممى الطاولمممة الخاصمممة بممماداء اليممممينويضممع يممده اليمنممى علممى القممران الكممريم ويبممدأ بقممراءة الممنص ويممده تبقممى علممى القممران الكممريم لحممين
االنتهممماء ممممن قمممراءة نمممص قسمممم اليممممين (وفمممي حالمممة ارتمممداء الممممراد اداءة اليممممين المممزي العسمممكري
يؤدي التحية العسكرية قبل اداءة اليمين)
 بعممد االنتهمماء مممن قممراءة نممص اليمممين يتقممدم لمصممافحة المسممؤول الممذي يقممدم لممه التهني ممة ويمكممن انيتحدثا من االمور المتعلقة بالعمل وان يقدم له التوجيهات الخاصة
 -7مراسؤؤؤؤم تقؤؤؤؤديم التهؤؤؤؤاني  :فممممي بعممممض المناسممممبات السممممعيدة كاالعيمممماد مممممثال جممممرت العممممادة علممممى تبممممادل
التهاني بين المسؤول او مدير المنظمة والعاملين ويكون ذلك بطريقتين:
 الطريقة االولى :ان يقوم المسؤول نفسه بزيارة المنتسبين في مواقع عملهم لتقديم التهاني الطريقممة الثانيممة فيقمموم رؤوسمماء الممدوائر او مممدير واالقسممام مممع ممموظفيهم بزيممارة المسممؤول لتقممديمالتهمممماني ويكممممون مممممدير فممممي هممممذه الحالممممة موجممممودا لتنظمممميم هممممذه الزيممممارات ،وادخممممال المجمممماميع
بالتناوب وحسب نظام االسبقية المعمول به في تلك المنظمة.
 -1مراسؤؤؤم اسؤؤؤتقبال الضؤؤؤيوف الرسؤؤؤميين  :فمممي حالمممة وصمممول ضممميف رسممممي لمقابلمممة المسمممؤول يكمممون
دور الموظممف المراسمممم بمممان يعممرف اوال المكمممان المخصمممص السممتقبال الضممميوف مسمممبقا ،ثممم يسمممير ممممع
الضمممميف متقممممدما بضممممع خطمممموة او خطمممموتين عليممممة حتممممى اذا اراد الضمممميف منممممه شمممميا اليلتفممممت وحتممممى
يسمممتطيع موظمممف المراسمممم القيمممام باعممممال الداللمممة ،عنمممد الوصمممول المممى البممماب فممماذا كمممان مغلقممما يفتحمممة
الموظمممف المرافمممق باليمممد اليسمممرى ويسمممتدير البممماب ليفسمممح المجمممال لمممدخول الضممميف بعمممد ان يقدممممة المممى
المسؤول يشير الى الضيف بمكان الجلوس ويكون دائما على يمين المسؤول.
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الفصل التاسع
أوال :الدعوات
تشممممكل الممممدعوات الرسمممممية والزيممممارات مبممممررا لنشمممموء الخدمممممة الدبلوماسممممية علممممى مسممممار التمممماريخ وهممممذا
مايممدفعنا الممى القممول بممان كثيممر مممن االمممور تحممل علممى مممواد الطعممام مممما يفسممر لنمما ان الممدعوات الرسمممية هممي
المممممدخل الصممممحيح لبنمممماء العالقممممات واقممممرار حمممماالت التعممممارف ومممممن ثممممم الكشممممف عممممن طبيعممممة الشخصمممميات
ووجهمممات النظمممر التمممي تحملهممما ممممن هنممما بمممدات االنظمممار تتجمممه المممى التاكيمممد علمممى اهميمممة المممدعوات ولكمممي تكمممون
اكثراحاطه بهذا الموضوع يمكننا االشارة الى:
أ -بطاقة الدعوة:
ان اهميممة المناسممبة التممي تقممام مممن اجلهمما الممدعوة ومسممتواها تحممدد نمموع بطاقممة الممدعوة وطريقممة طباعتهمما
فالبطاقممة الصممادرة مممن رئاسممة الدولممة او مممن السممفارة او مممن المموزارات يجممب ان تكممون اركانهمما مسممتديرة
ويخطهممما خطممماط ويضمممع لهممما كليشمممة ثمممم تطبمممع ممممع تمممرك فمممراغ لكتابمممة اسمممم الشمممخص الموجمممه اليمممه المممدعوة
احيانممما ،همممذا بالنسمممبة المكتوبمممة باللغمممة العربيمممة ،امممما البطاقمممة المكتوبمممة باللغمممة االنكليزيمممة او الفرنسمممية فممماكثر
المطممممابع فممممي الخممممارج لهمممما (كتالوجؤؤؤؤات) تحمممموي علممممى انممممواع كثيممممرة ومتنوعممممة مممممن االحممممرف ويمكممممن
االختيار منها.
ب -صياغة البطاقة الرسمية
تصاغ البطاقة الرسمية على النحو االتي- :
 -1شعار الدولة الرسمي.
 -2المناسبة التي تقام من اجلها الوليمة او الدعوة.
 -3اسم الداعي مسبوقا بعبارة يتشرف او يسر.
 -4اسم الشخص الموجهة اليه الدعوة.
 -5عنوان مكان اقامة الدعوة.
 -9موعد الحفلة وتاريخها.
 -7مالحظمممات اخمممرى ان وجمممدت وتطبمممع بممماحرف صمممغيرة فمممي الزاويمممة السمممفلى ممممن البطاقمممة (الرجممماء
التفضل بالرد ،نوع المالبس الممكن ارتداؤها)
ث -بطاقة الدعوة االلكترونية:
ظهمممرت بمممرامج خاصمممة بتصمممميم المممدعوة االلكترونيمممة التمممي تممموفر تصممماميم جممماهزة ونمممماذج معمممدة مسمممبقا
وعلممممى الشمممممخص تعب تهمممما بمحتويمممممات بطاقمممممة الممممدعوة وتفاصممممميلها كافمممممة ،سمممماهمت تطبيقمممممات التواصمممممل
االجتمممماعي فمممي انتشمممار بطاقمممات المممدعوة االلكترونيمممة والتمممي تسممماعد الشمممخص علمممى ارسمممال المممدعوات المممى
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االشمممخاص الموجمممودين فمممي قائممممة االصمممدقاء الخاصمممة فيمممه حتمممى يمممتمكن ممممن دعممموتهم وتزويمممدهم بكافمممة
التفاصيل المتعلقة بمناسبة بطاقة الدعوة.
 -1الرد على الدعوات
بشمممكل عمممام يتوجمممب تلبيمممة المممدعوات الرسممممية فهمممي جمممزء ممممن واجمممب بعمممض االشمممخاص كالعممماملين فمممي
البعثممممات الدبلوماسممممية ،فممممدعوة رئمممميس الدولممممة او القيممممادة او رئمممميس الحكومممممة او وزيممممر الخارجيممممة او حفممممالت
تكمممريم لمممرئيس دولمممة اجنبيمممة او زائمممر مهمممم او االحتفممماالت باالعيممماد القوميمممة ومممما المممى ذلمممك فهمممي كلهممما اليجممموز
االعتمممذار عمممن تلبيتهممما اال فمممي الحممماالت القممماهرة كمممالمرض او اذا كمممان المؤؤؤدعو الرسؤؤؤمي بمممالده فمممي حالمممة حمممداد
فيبين هذا عند الرد على الدعوة ،وفي جميع الحاالت تكون االجابة باسرع وقت واليجوز التاخير.

 -2دور السكرتير في تنظيم المقاعد في الدعوات
ان اقامممة الممدعوات تعنممي التقمماء عممدد مممن الشخصمميات متبمماينين فممي المواقممع واالهميممة ومختلفممين فممي احيممان
كثيمممرة بالمسمممتوى الثقمممافي والعلممممي وقمممد يمممتكلم بعمممض لغمممات مختلفمممة وهمممذا مايتطلمممب ممممن القمممائمين علمممى تنظممميم
الممممدعوات مراعمممماة حسممممن التفمممماهم وهممممو مايسمممممى (سياسممممة الجمممموا) اي ضممممرورة ترتيممممب مقاعممممد المممممدعوين
المتجممماورين فمممي المائمممدة مممممن يتكلممممون لغمممة مشمممتركة او لمممديهم اختصاصمممات متشمممابة او متقاربمممة ،وفيمؤؤؤا يلؤؤؤي
بعض االرشادات الواجب مراعاتها عند تنظيم المقاعد في الدعوات:
أ -توضمممع فمممي الحفمممالت الصمممغيرة لوحمممة او مخطمممط عنمممد ممممدخل المكمممان المقمممام فيمممه الحفمممل لغمممرض ارشممماد
الممممدعوين المممى مقاعمممدهم وتعمممريفهم علمممى اسمممماء الجالسمممين معهمممم ،امممما فمممي الحفمممالت الكبيمممرة يمممتم توزيمممع
بطاقات صغيرة تتضمن مخططا بشكل مائدة طعام تشير كل منها (بقلم احمر) الى مقعد كل مدعو
ب -عنممدما تمممتم دعممموة ضمميف الشمممرف وزوجتمممه الممى دخمممول القاعمممة تممدخل بعمممدهما السممميدات ثممم الرجمممال حسمممب
االسممممبقية ،اممممما فممممي الحفممممالت التممممي يحضممممرها ضمممميف الشممممرف (شخصؤؤؤؤية قياديؤؤؤؤة) فيممممدخل المممممدعوون
وينتظرون وقوفا خلف مقاعدهم دخول ضيف الشرف ويجلسون بعد جلوسه.
ت -فيممممما يخممممص السمممميدات فيراعممممي تمممممتعهن باالسممممبقية المحممممددة الزواجهممممم واليجمممموز جلمممموس سمممميدة بجانممممب
اخرى (اال في حاالت استثنائية) كما اليجوز جلوس زوجه الى جانب زوجها او مقابله.
ث -إذا لمممم يكمممن المممداعي متزوجممما او كانمممت زوجتمممه غائبمممة وكانمممت المممدعوة تشمممتمل الزوجمممات فيعطمممي مكمممان
الشمممرف المممى زوجمممة معاونمممه االول فمممي السممملك الدبلوماسمممي إذا كمممان معاونمممه وزيمممرا مفوضممما او مستشمممارا
او يعطي مكان الشرف الى كبرى المدعوات مقاما.
ج -ال يسمممتفيد االزواج ممممن اسمممبقية زوجممماتهم الدبلوماسممميات إذا صمممادف ان كانمممت احمممداهن سمممفيرة او وزيمممرة
مفوضة.
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ح -وفمممي بعمممض االحيمممان يتنمممازل المممداعي عمممن مقعمممدة المممى بعمممض الشخصممميات الكبيمممرة ان لمممم تكمممن ضممميف
شممرف حيممث يتنممازل السممفير الممداعي عممن مقعممده الممى وزيممر الخارجيممة وتتنممازل الداعيممة عممن مقعممدها الممى
السفير ة االجنبية ان كانت وحيدة في الحفلة.
خ -إذا تخلمممف أحمممد كبمممار الممممدعوين عمممن الحضمممور فاليجممموز بقممماء مقعمممده فارغممما ويجممموز ذلمممك احيانممما وبصمممفة
استثنائية إذا بلغ المدعو الكبير عن احتمال تأخره بعض الوقت.
 -3توقيت حضور الحفالت ومغادرتها:
أ -حضؤؤؤور الؤؤؤدعوات  :يكمممون الحضمممور المممى حفلمممة الغمممذاء او العشممماء خمممالل المممدقائق العشمممرة االولمممى للوقمممت
المحمممدد إلقامتهممما ويكمممون الحضمممور لحفمممالت االسمممتقبال والكوكتيمممل خمممالل النصمممف السممماعة االولمممى ويجمممب
مالحظمممة عمممدم الحضمممور المممى همممذه الحفمممالت قبمممل موعمممدها المحمممدد إذا كمممان المممداعي رئممميس دولمممة او رئممميس
دولممة اجنبيممة زائممر فيأتيممان بعممد حضممور أكثممر المممدعوين وفممي حالممة وجممود ضمميف شممرف يكممون فممي مقدمممه
القادمين.
ب -مغؤؤؤادرة الؤؤؤدعوات :فمممي الحفمممالت التمممي يحضمممرها رئممميس او قيمممادي او ضممميف ذو مكانمممه سمممامية او ضممميف
شمممرف ،يجمممب علممممى جميمممع الممممدعوين عممممدم مغمممادرتهم للحفلممممة قبمممل انصمممرافه ،وفممممي حفمممالت االسممممتقبال
الرسممممية يجمممب عمممدم مغمممادرة الحفلمممة قبمممل مضمممي نصمممف سممماعة فمممي االقمممل ممممن حضمممورها ،وعلمممى الممممدعو
عمممدم مغمممادرة الحفلمممة قبمممل الموعمممد المحمممدد النتهائهممما او عنمممد حلمممول همممذا الوقمممت علمممى ابعمممد تقمممدير إذا تمكمممن
من المكوث في الحفلة مدة اطول.
 -4حفالت التكريمية لشخصية معينه
يجمممب ان يؤخمممذ راي الشمممخص المممذي تقمممام الحفلمممة التكريميمممة علمممى شمممرفة ،فهمممو الشمممخص المممذي يحمممدد اليممموم
ويسممممأل ان كممممان يرغممممب فممممي دعمممموة بعممممض االشممممخاص المعينممممين ،وكثيممممرا ممممما تعممممرض عليممممه قائمممممة بأسممممماء
الممممدعوين ،فيضممميف او يحمممذف بعضمممها ،ال تقمممام حفلمممة تكريميمممة لوفمممدين مختلفمممين بمممل لوافمممد واحمممد  ،والحفمممالت
التكريميممممة لجميممممع الوفممممود المشمممماركة شمممميء طبيعممممي وان الحفممممالت التكريميممممة للوفممممود ال تجمممموز اقامتهمممما قبممممل
افتتاح المؤتمر .
 -5قوائم بأسماء المدعوين
يتوجممممب اعممممداد قائمممممة او ارشمممميف للممممدعوات يتضمممممن اسممممماء الشخصمممميات الرسمممممية مممممع وظممممائفهم وتكتممممب
حسمممب االسمممبقية ،ويجمممب مراجعتهممما دوريممما بكمممل دقمممة وخاصمممه قبمممل اقاممممة الحفلمممة للتأكمممد ممممن عمممدم حمممدوث اي
تغييممر وفممي السممفارات تعممد قائمممة باسممماء اعضمماء السمملك الدبلوماسممي يمكممن الحصممول عليهمما مممن الممدليل الممذي
تصمممدره وزارة الخارجيمممة ويشممممل علمممى اسمممم كمممل عضمممو فمممي الهي مممة الدبلوماسمممية بالتسلسمممل وحسمممب االسمممبقية
مع عنوان وظيفته واسم زوجته واسماء االبناء البالغين.

35

 -6استقبال المدعوين
فمممي الحفمممالت الرسممممية ينسمممب احمممد المممموظفين او بعمممض ممممنهم كلجنمممه اسمممتقبال وارشممماد يقفمممون خمممارج مكمممان
االسممتقبال للترحيممب وإلرشمماد الضمميوف الممى القاعممة التممي تقممف بممداخلها رئمميس الممدائرة او الممداعي للحفلممة وفممي
السمممفارات يقمممف داخمممل القاعمممة السمممفير وعقيلتمممه وبعمممدهم يقمممف اركمممان السمممفارة ممممع زوجممماتهم وحسمممب التسلسمممل
الممموظيفي وعنمممد وصمممول ضممميف الشمممرف يتمممرك المممداعي مكانمممه ويرافمممق الضممميف المممى داخمممل البهمممو ويقمممدم لمممه
بعمممض الممممدعوين  ،بعمممد ممممرور ممممده مناسمممبة يتمممرك منتسمممبو المممدائرة او السمممفارة امكمممانهم وينمممدمجون ممممع سمممائر
الممممدعوين  ،وعلمممى جميمممع المنتسمممبين التواجمممد قبمممل الممممدعوين وعمممدم االنصمممراف قمممبلهم وعنمممد نهايمممة الحفلمممة
يودعون ضيوفهم .

القواعد الواجب مراعاتها قبل الطعام
هناك إرشادات يجب أخذها بنظر االعتبار قبل الطعام وعلى النحو االتي:
 -1الجلوس حسب نظام األسبقية.
 -2ال يجلس أحد المدعوين قبل جلوس من يترأس المائدة.
 -3يتناول رئيس المائدة فوطة اليد ثم يتناول بعده المدعوين فوطهم
 -4ال يترك المضيف مكان جلوسه الن ذلك يمثل أشعارا للمدعوين بالتوقف عن الطعام.
 -5من حق المضيف االطالع على قائمة الطعام بدون تعليق.
 -9ال يحق المدعوين قراءة رسالة او وثيقة على مائدة الطعام.

وفي ظل ما تقدم هناك بعض القواعد الواجب االنتباه إليها عند تناول الطعام
 -1عدم االرتكاز على المائدة بالمرفقين.
 -2تجنب الزحف نحو المائدة بشكل سريع.
 -3تناول الطعام باألدوات المخصصة له
 -4تجنب اصدار صوت مسموع عند االكل
 -5عند رفض أحد أنواع األطعمة يتم االكتفاء بإشارة بسيطة.
 -9يفضل تالفي حاالت الجمود اي توزيع الحديث بين المدعوين.
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الفصل العاشر
أوال- :األسماء واأللقاب
ما لم تكن العالقات الرسمممممية والكلفة متالشممممية بين اإلفراد بحيث تسممممودهم أواصممممر الصممممداقة والقربى
والزمالة فال يجوز مناداتهم أو مخاطبهم باسمهم األولى بل ينبغي االسم األخير او اسم العائلة مسبوقا بكلمة
(سؤؤؤؤيد أو أسؤؤؤؤتاذ أو دكتور ...الخ) ومع إننا نتسممممامح في الوطن العربي فال نعير أهمية كبيرة لهذه الناحية
بفعممل الممديمقراطيممة المتممأصمممممملممة والتواضممممممع لممدى إفراد المجتمع لكن من المؤكممد إن في المجتمع الغربي
واألمريكي وغيرهم من المجتمعات األخرى من الغير الئق مناداتهم بأسمممممائهم األولى الن هذا األسمممملوب
يدل على زوال ألكلفه ،لذا يجب على الرجل المهذب ان يحرص في حديثة مع األجنبي على مناداته باسمممممم
العائلة مسممبوقا بكلمه (سؤؤيد ،او سؤؤيادة ،أو  ،mrاو مدام ....الخ )إما إذا كانت العالقة او الصممداقة وطيدة
فتصمح مناده الشمخص باسمه األول وال يجوز تسمية الرجل والسيدة باسميهما األولين إمام حشد من الناس
حتى لو كمانت ال عالقات بينك وبينهما ودية والكلفة زائلة ألنهما لم يتعودا من اآلخرين مناداتهم باسممممممميهما
األولين .
فيمممما يخص إفراد القوات المسمممممملحمممة تكون التحيمممة على أسممممممممماس الرتبمممة ثم المهنمممة ثم االسممممممم
(العميد المهندس فالن  )....إما فيما يخص الوزراء أو السمممممفراء تسمممممتعمل كلمه (سممممميادة او معالي) عند
مخاطبتهم إما سمائر السملك الدبلوماسمي فنستعمل كلمه (  ، mr, mrs ,msمدام  ،مسيو  ).....كل حسب
جنس المخاطب.
األلقاب الرسمية
المنصب

اللقب الرسمي

الملوك األباطرة

صاحب الجاللة

زوجات الملوك واألباطرة

صاحبة الجاللة

ولي العهد

صاحب السمو الملكي

البابا

قداسة البابا

رئيس الجمهورية

فخامة  ،سيادة

زوجه رئيس الجمهورية

حرم فخامة الرئيس

رئيس مجلس الوزراء

سيادة الرئيس

الوزراء

معالي الوزير

وزير الخارجية

رئيس الدبلوماسية

السفير

سعادة السفير
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ثانيا :االتصاالت الشخصية
إن االتصماالت الشمخصية موجودة على نطاق واسع في المنظمات فكثير ما يقوم المدير باالتصال بأحد
العاملين بغرض التوجيه وإلعطاء تعليمات وللرقابة ومن اجل وضممع األهداف والخطط ومن اجل مناقشممة
تقارير األداء وكذلك يتم االتصممال الشممخصممي عند إجراء المقابالت المختلفة وكذلك في إثناء العمل اليومي
ألعضاء المنظمة وخصوصا في عمل إدارة المراسم حيث يتطلب عقد االجتماعات والمؤتمرات والندوات
وإقامة الحفالت والدعوات والزيارات والمآدب الرسممية وغير ذلك وان جميع هذه النشاطات تتطلب القيام
باالتصاالت الشخصية .وتقسم االتصاالت الشخصية إلى :
أ :-تعلم اإلنصات
الشمممممك في إن االسمممممتماع أو اإلنصمممممات الجيدة من طرف المسمممممتمع للطرف المتحدث يترتب عليه ان
المسمتمع يستطيع إعطاء معلومات مرتدة وكذلك يظهر االهتمام بالمتحدث ويستطيع ان يفهم االتصال أكثر
ويترتب على ذلك تحسين عملية االتصاالت الشخصية.
هناك إرشادات يمكن إن تستخدم حتى تصبح مستمعا ً جيدا ً
 -1ال تتعجل في الحكم على المتحدث بان حديثه ممل.
 -2توقع بأنك ستسمع شي ا جديد.
 -3يمكن إن تسال بعض األس لة.
 -4ال تتخلى عن اإلصغاء الجيد له.
 -5اسأل نفسك عن المعلومات التي امتلكتها او حصلت عليها بعد انتهاء الحديث.
 -9استعمل االتصال ألنظري وتعبيرات الوجه.
أنواع اإلنصات :هناك أنواع عده لالتصاالت كما موضحة في الشكل:
تفا لف
تفسيري

استفهامف

انواع
االن ات
سلبف

جزئف
شكلف

شكل يوضح أنواع االتصاالت
38

ب :فن المحادثة
يتوقف نجاح اإلنسان في تكوين العالقات االجتماعية السليمة مع اآلخرين على مدى الزمن بأساليب الحديث
فالمتحدث يجب ان يكون لبقا ملتزما ومثقفا وعلى العاملين في إدارة المراسمممم ان يعرفوا بلدهم ثم وطنهم األكبر
ثم البلمد الموجودين فيمه إضممممممافمة الى الثقافة العامة ومتابعه اإلحداث السممممممياسممممممية والثقافية ...الخ وأدناه بعض
اإلرشادات في فن المحادثة:
اإلرشادات الواجب مراعاتها في فن المحادثة:
 -1توجد ثالثة مواضيع يجب ان تكون مدار الحديث بين األصدقاء المقربين (السياسة ،الدين ،الشؤون الخاصة)
الن عدم الخوض في الموضممموعين األولين يجنب اآلخرين االصمممطدام بينهم ،وتجنب إزعاج الناس بأمور ال
تهمهم عندما نبتعد عن التحدث في الشؤون الشخصية والعائلية.
 -2يجب أن تتنازل عن الكالم لمن هو اكبرمنك سممممممنا او مقاما وان تولي محدثيك االنتباه الذي تود أن يولوك إياه
وال تجزم بأرائك وميولك جزما قاطعا وتحدث بصمممموت مسممممموع لكن ليس مرتفعا كثيرا وال بصمممموت أشممممبه
بالهمس.
 -3ال تتبادل مع الحاضممممرين نظرات فيها غمز باآلخرين فان األشممممخاص الذين تعنيهم بتلك النظرات سممممينتبهون
إليها وال تغتب شخصا غائبا وليس من اللباقة نقد عادات وتقاليد اآلخرين.
 -4ال تتحدث إلى صممممديق بلغه أجنبية وأنتما بين أشممممخاص ال يعرفونها وألتقل (هو ،او هي) عن شممممخص ثالث
موجود بين المتحدثين.
 -5إذا كنت تناقش أحد في بعض أرائه العامة فيجب إن ألتدخل شمخصميته في مناقشتك وانتقادك الن ذلك سيؤدي
إلى النزاع بينكما والمتحدث الجيد ال يتائر بالحديث وحده فهناك مثل (ان المتحدث الناجح هو المصغي الجيد)
فاإلصغاء فن والمقاطعة مرفوضة إال في الضرورة القصوى وبعد االعتذار.
 -9يجمب ان يكون المتحمدث طبيعيما ،وال يسممممممتعمل يديه كثيرا وتعابير وجهه غير متكلفه وعليه ان ينظر الى
وجه من يخاطبه كما يجب عدم التثاؤب عند اإلصغاء.
 -7تبادل الحديث فن ،فالسممؤال الذي يوجه إلى شممخص ما يجب ان يكون بأسمملوب رقيق فيه معنى االهتمام وليس
الفضممممول ليس من األدب إن يتطفل شممممخص ثالث باإلجابة على سممممؤال غير موجه له وتجنب التأنيث وعامل
الناس بمثل ما تتمنى ان يعاملوك به.
 -1تجماوز في حديثك بعض الكلمات المكررة مثل (طبعا ،يعني ،نعم ...الخ) او القيام ببعض الحركات مثل اللعب
في سلسله المفاتيح إمام وجه المتحدث او طقطقة األصابع ..الخ )
 -6ال تقل في وصممف بعض األشممخاص (تحفه ،عظيم) الن كلمه تحفه تقولها عندما تتحدث عن التحف واألشممياء
الثمينة ،إما كلمه عظيم فال تقلها عندما يرد موضوع اليتعلق بالعظماء.
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 -11ال تقل (كلمه (بشؤؤؤرفي) بقصمممد تأكيد حقيقة على أمر ما بل قل صمممدقني وألتقسمممم باإليمان واألنبياء والرسمممل
واعتد ان تكون صادقا مع نفسك فيصدقك الناس دون االستعانة بشفيع.
 -11إذا كان لديك بعض الضمممميوف احرص على إن يكونوا هم الالمعون في الجلسممممة ال أنت وال تقل إلى مسممممؤول
عندما توجه إليه سؤال ( أنت) بل قل (السيد  ...األستاذ  ..حضرتك....الخ ) .
 -12تجنمب الحمديمث في موضمممممموع تجهلمه او غير متعمق او مختص فيمه وتجنمب المغماالة وال تتحدث في حاالت
المرض والوفاة والنجاحات الشخصية.
 -13ال تتحدث عن شخصيات غير معروفه من قبل الحاضرين والنتظر باستمرار إلى الساعة في يدك.
قواعد التكلم الناجح في االجتماع
أن توطيمد العالقمة والمشمممممماركمة الوجدانية هو العامل األكثر أهمية في التكلم الناجح باالجتماعات المختلفة هذا
العامل الذي يعد المفتاح المركزي الذي يعزز ثقة المسممممممتمعين بالمتكلم أضممممممافه إلى ما يتمتع به المتحدث من لباقة
ومعرفه بموضوع حديثة.
ويمكن إيجاز القواعد الخاصة بالتكلم الناجح في االجتماعات باالتي:
 -1معرفة المسؤتمعين  :ان المسمتمعين سمريعو اإلدراك لقابليات المتكلم ووضمع ثقتهم فيه وسرعان مايتاثرون بما
يبديه من اهتمام بهم كمجموع وأخذه لمسممممتواهم العقلي والثقافي بنظر االعتبار مسممممبقا ومراعاته لما قد يهمهم
سماعه من المواضيع.
 -2التطلع بوجوه المسؤتمعين  :إن االتصماالت الشمخصمية الناجحة ال تتطلب اسمتعمال األوتار الصوتية فحسب
بل كذلك االسمممممتعمال العفوي لتعبيرات الوجه وخاصمممممة العينين أن الشمممممعور باالرتباك أمر طبيعي من جانب
المتكلم غير المجرب وقمد يحمله هذا على تحاشممممممي النظر في وجوه مسممممممتمعيه لكن عليه إن يدرك إن تركيز
نظرة في نقطه معينه على الجدار مثال أو في أرضميه الغرفة او في إحدى وسمائل اإليضاح قد يضعف تجاوبه
وتعاطف مع مستمعيه الى درجة كبيرة.
من المسممتحسممن أن يحاول المتكلم النظر بضممع ثواني في وجه مألوف لديه بين وجوه الحاضممرين متخدا من
نقطه انطالق للنظر في وجوه اآلخرين.
 -3الوقوف :إن أحسممن وضممع للجسممم هو الوقوف باعتدال واليدين على الجانبين والقدمان متباعدتان قليال
ينبغي إن يقف المتكلم في المكان الذي يراه جميع المسممممتمعين وان ال يختفي خلف منصممممة عاليه الن يفقده
التماس مع مستمعيه وان يتحرك حسب تطوير الحديث ويتجنب الحركة ذهابا وإيابا عند إلقاء كلمته.
 -4إيماءات المتكلم :يسممممتمتع المسممممتمعون باإليماءات العفوية غير المتكلفة لكنهم يمقتون إيماءات الذراعين
االليه المصمممطنعة أن اسمممتعمال اإليماءات بقلة فكرة جيدة شمممرط ان تسمممتخدم عند الحاجة وإذا تطلبت طبيعة
الكالم ذلك.
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 -5التكلف والعادات :يجب االبتعاد عن التكلف في الكالم وفي التصمممرف الن ذلك سممميكون مصمممدر لسمممخط
وإزعاج المستمعين فمثال اللعب بقطع الطباشير أو قطع النقود في الجيوب أو رفع ووضع النظارات كثير أو
تكرار عبارات دارجة كثيرة..الخ كلها عادات شمخصمية تصمرف انتباه المسمتمعين تدريجيا وتضعف تجاوب
المسممتمعين مع المتكلم ليس من السممهل التخلص من عادات اكتسممبت خال ل سممنين عديدة إال إن على المتكلم
إدراكها وبذل جهده لتركها.
 -9روح الدعابة :من الضممممروري أحيانا لتخفيف من عبء الحديث أو الكلمة بإلقاء بعض النكات شممممرط ان
تكون مقبولمة وفي محلهما لكن بعض الكلممات قمد تك ون سممممممالحما ذا حدين فهي من جهة قد تثير عاصممممممفة من
الضحك بين المستمعين لكن هذا ال يعني إن المستمعين ينظرون لذلك بارتياح دائما وللدعابة فائدتها إذا جاءت
في الوقت والموقع المناسممممبين إال انه يجب عدم اسممممتغالل المناسممممبة لمجرد ممارسممممة قدرة المتكلم على إلقاء
النكات وإضحاك المستمعين.
 -7استخدام الصوت على المتكلم إن يبذل جهده لجعل حديثة مسموعا ومفهوما من خالل النقاط التالية:
أ -جهاز الصؤؤوت :إن المطلب األول للمتكلم هو إن يكون صمموته واضممحا لدرجه يصممل فيها الى المسممتمعين
في نهاية القاعة وان يكون رفع الصوت أو خفضه حسب الضرورة.
ب-سرعة الكالم :من المستحسن الكالم بسرعة اقل مما هي عليه في المحادثات االعتيادية خاصة في بداية
الحديث حيث سممرعان ما يألف المسممتمعون تعابير المتكلم الشممخصممية ويفضممل دائما البدء بالكالم ببط وعلى
مهل ثم رفع الصوت وزيادة سرعه الكالم عند وصول الموضوع الى ذروته.
ت-نبرة الصؤؤؤؤؤوت يجب على المتكلم اذي يرغب تجنب إزعاج مسمممممتمعيه إن يحافظ على نبرة صمممممموته بين
الواط ة والمتوسممطة وان يحتفظ بالشممدة العالية عندما يرغب بالتأثير في مشمماعر المسممتمعين عند الضممرورة
وكلما وجد ذلك مناسبا.
ث-النطق :للنطق السمممليم أهمية خاصممممة قد يحكم جمهور المسممممتمعين على المتكلم بأنه مهمل ال يؤمن بأهمية
رسممالته لدرجة ال يرى ما يبرر عرضممها بصممورة واضممحة ومميزة فالمسممتمعون الذين يعاملون بهذه الطريقة
سرعان ما يكون رد فعلهم سلبيا ا.
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الفصل الحادي عشر
بروتوكول المؤتمرات واالجتماعات
اوال :مفهوم بروتوكول المؤتمرات واالجتماعات وال ( ) congress
توصمل المهتمون باألدب الدبلوماسمي إلى انتهاج سبل ومسالك عده منها ما تجلى في الدعوات والزيارات وأخر
تمحور في االجتماعات والمؤتمرات بهدف الكشمممف عن تموجات الواقع وتحديد تفاصممميله وصممموال إلى تامين روح
الحوار والمناقشممممة الهاد فه بين المعنيين وتشممممخيص حاله التفاعل بين إطرافه وعلى هذا األسمممماس لم تتوقف حدود
التفاعل الدبلوماسي عند حدود الدعوة والمصافحة والتقديم والتعارف بقدر ما كانت جذورها تمتد الى أعماق النفوس
وكشممف األغطية ومن ثم الولوج الى الدوافع الدبلوماسممية لصممانعي القرار السممياسممي من هنا اسممتوجب األمر الحديث
عن االجتماعات والمؤتمرات في حدود الرؤية الفكرية لعدة من الباحثين وعلى النحو الذي اظهر جانب من الفواصل
بين هذين المصطلحين على الرغم من إن البعض استخدمها بصوره مترادفة.
إذ أشممممممار( )marstonإلى إن المؤتمرات هي نوع من االجتماعات تتخذ شممممممكل الدعوات المفتوحة لمن يرغب
المشاركة فيها وعلى النحو الذي يسهم في شرح سياسة جديدة او موقف معين.
بينما ينظر كل من ( )Fan chille& Dunnإلى إن المؤتمرات يشمممارك فيها رؤسممماء الدول وتهتم باالسمممتقراروتعالج قضايا اقتصادية واجتماعية وان الحلول التي تقدمها ال تحقق النتائج المطلوبة.
بناء على ما سبق يمكن القول بان مفهوم االجتماعات والمؤتمرات
هو اجتمماع تعقمده اإلطراف المعنيمة لغرض الوصممممممول الى اتفماق حول قضمممممميمة معينه ،واالجتماعات قد تكون
(رسؤؤؤؤمية) لمناقشممممه موضمممموعات محدده (كاجتماعات مجالس اإلدارة ،واجتماعات الجمعيات العمومية ،للشؤؤؤؤركات
والمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات المختلفة) وقد تكون االجتماعات (غير رسؤؤؤؤمية) كاالجتماع في (ندوه ثقافية او محاضؤؤؤؤرة علمية،
واالجتماعات التي تعقد في الحفالت والمناسبات السعيدة واألعياد).
اما مفهوم الكونغرس (:)congressهو عبارة عن أعلى مصمدر للتشريع في النظام السياسي األمريكي واهم مؤسسه دستورية ،ومن وظائفها (تعيين
كبار الموظفين والقضاة ،ووضع القوانين الخاصة بالضرائب ،يحق لهم تعديل الدستور)
تطور الكونغرس ( )congressاألمريكي عام ( )1787وأصبح يتكون من مجلسين هما:
-1مجلس الشؤؤؤؤؤيور األمريكي :يتكون من  111شممممميخ (شؤؤؤؤؤيخان من كل والية يخدم لمدة  6سؤؤؤؤؤنوات ويتم تعين
األعضاء من قبل حاكم الوالية) رئيس مجلس الشيوخ هو رئيس الواليات المتحدة.
-2مجلس النواب األمريكي :يتكون من ( )435عضمموا موزعين عل جميع الواليات األمريكية حسممب عدد السممكان
ويعتبر هذا مجلس للشعب ويخدم كل عضو لمدة (سنتين).
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ثانيا :أهمية االجتماعات
يمكن القول بان سمممممملسمممممملة االجتماعات تمثل مدخال مهما الى المؤتمرات اي ان العامل المحرك للمؤتمرات هو عقد
االجتماعات علما ان هذه االجتماعات تتباين من حيث دوريتها والشمكليات التي تغطيها وصموال الى مسمتوى الشخصيات
المشمممماركة فيها وطبيعة الموضمممموعات المتداولة فيها فالمؤتمر اعم واشمممممل من االجتماع ألنه ينطوي على سمممملسممممة من
االجتماعات المتواصلة.
ويمكن توضيح أهمية االجتماعات من خالل:
 -1تساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة.
 -2تشجيع اإلفراد على اإلدالء بآرائهم المتنوعة والمختلفة.
 -3يعبر كل شخص عن رأيه بصراحة تامة.
 -4االجتماعات مظهر من مظاهر الديمقراطية والعمل الجماعي.
 -5القرارات تتخذ عن طريق الجماعة تكون عبارة محصله خبرات وثقافات عديدة متنوعة.
 -9القرارات التي تتخذ عن طريق االجتماعات تتصف بالعدالة وعدم التحيز.
ثالثاً :أنواع االجتماعات
 -1اجتماعات من حيث المستوى وتشمل:
أ-اجتماعات على المستوى العالمي.
أ -اجتماعات على مستوى اإلقليمي.
ب -اجتماعات على مستوى الدوله.
ت -اجتماعات على مستوى المؤسسات والهي ات والمنشاءات والشركات.
-2اجتماعات من حيث الزمن وتشمل:
أ -اجتماعات دورية
ب -اجتماعات غير دورية طارئة
رابعا :صفات المؤتمرات
تتميز المؤتمرات بصفات عديدة منها:
 -1االستقالل :اي استقالل المؤتمرات عما سبقه اوما سيليه من حيث النظام الداخلي وطبيعته العمل.
 -2اختيؤار اللغؤة المنؤاسؤؤؤؤؤؤبؤة المسؤؤؤؤؤؤتخؤدمة :في المؤتمرات فقد تكون احدى اللغات العالمية او جميعها او لغات األمم
المتحدة بما فيها اللغة العربية.
 -3انفرادية الرأي :ويعني ذلك ان ممثل كل دولة مسؤول عن تنفيذ سياسية حكومته ووجهة نظرها.
 -4تحديد االختصؤاصؤات :إي إن االجتماعات تعقدها اللجان قبل انعقاد المؤتمر للتحضمير وتحديد االختصاص ووضع
جدول اإلعمال الذي يجب أن ينسجم وأغراض المؤتمر المرسومة له عندما تم االتفاق على عقده.
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خامسا :مراسم تنظيم موائد االجتماعات
 -1االجتمؤؤاعؤؤات الثنؤؤائيؤؤة  :وهي االجتممماعممات التي تعقممد بين وفممدين لبحممث موضمممممموع او موضمممممموعممات تهم الطرفين
كاالجتماعات التي تعقد بين وفدي دولتين او بين وفد يمثل المنظمة الدولية ووفد دولة عضمممممو في المنظمة ،وان المؤتمر
ين يجلسون على مائدة واحدة مستطيلة الشكل ويراعي في ذلك:
-

يجلس أعضاء كل وفد على أحد جانبي المائدة.

-

يكون عدد المقاعد في الجانبين متساويا.

 يجلس رئيسا الوفدين في منصف كل جانب ويتميز مقعدهما اما بلون خاص او بمسند مرتفع يجلس أمناء السر في أطراف المائدة. يوضمممع امام كل عضمممو ما يحتاج اليه من أدوات الكتابة وتوفير الكمية الالزمة من مياه الشمممرب وتقديم القهوة اوالشاي إلى رئيس وأعضاء الوافدين بين الحين وأخر.
-2االجتماعات الثنائية التي يحضؤؤؤرها وسؤؤؤيط دولي :في هذه الحالة يجلس الوسممميط الدولي في رأس المائدة مكان أمير
السر ويجلس كل من رئيس الوفدين بالقرب منه ويتبع كل منهما الوفدين بالتسلسل التنازلي.
سادسا :أصول عقد المؤتمرات:
 -1إن المدعوة لعقمد المؤتمر من جمانمب دولمه او منظممة تتطلمب إبمداء األسممممممبماب الموجبمة والفوائد المتوخاة من عقده
ومحماولمة إقنماع المدول المعنية وترغبيها وليس من سممممممبيل غير ذلك اذ ال يمكن إرغام الدول على حضممممممور المؤتمرات
المقترحة ،ومن بين المشماكل التي تجابه اقتراح عقد المؤتمر مشمكلة مكانه وزمانه فقد ال يكون من مصلحه دولة او أكثر
حضور مؤتمر في ظرف خاص تكنفه المالبسات السياسية ا وان يكون مكان انعقاده غير مالئم لسبب او ألخر.
 -2في حمالمه قبول اقتراح عقمد المؤتمر من قبمل عمدد منماسممممممب من المدول او اتفماقهما على الممدة المقترحة وعلى مكان
وزمان انعقاده يصممممار في اغلب األحيان إلى تأليف لجان تحضمممميرية تعكف على وضممممع أسممممس العمل وطريقته وجدول
إعماله واللغة او اللغات التي سمتسمتعمل فيه وتلي مرحلة التحضير للمؤتمر مرحلة اختيار الوفد المفاوض فتعمد كل دولة
مشمماركة الى تعيين رئيس وأعضمماء وفدا وإعداد الدراسممات والتوصمميات واالقتراحات وترسممم اسممتراتيجية العمل مس مبقا
واالتفاق على الموقف المالئم إزاء كل قضية او احتمال يمكن ان يجابه به الوفد.
 -3قمد تجمد بعض المدول فمائدة المشمممممماركة الفعلية في المؤتمر اال أنها ال تقر أهدافه او انها تخشممممممى االلتزام بمقرراته
فتكتفي بإرسال مراقب عنها ومن المعلوم ان ال يحق للمراقب التصويت ولكن يجوز له المشاركة في المناقشات العامة.
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الفصل الثاني عشر
اوالً :تنظيم المؤتمرات واالجتماعات
عندما يقضمممي األمر دراسمممة موضممموع مشمممترك عندئذ يسمممتوجب الحال عقد اجتماع او مؤتمر لمناقشمممه ذلك
الموضوع على بساط البحث وبما يمكن الطرفين من تبادل اآلراء والمناقشة وعلى النحو الذي يدفع المتفاوضين
إلى تحقيق المزيد من المكاسب لبالده وإقصاء االلتزامات وتقليل الخسائر او لتخفيف من وطائتها.
ثانيا ً :إشكال عقد المؤتمرات
تحدد إشكال عقد المؤتمرات تبعا لطبيعة المؤتمر وعدد المؤتمرين وشكل قاعه االجتماع
أ -المؤتمرات المتعددة اإلطراف :الرؤساء في الوسط وأمناء السر في صدر المائدة.
ب -المؤتمرات المتعددة اإلطراف والوفود :الرؤسمممممماء في الوسممممممط وأمناء السممممممر بجانب الرئيس والوفود على
الجانبين.
ثالثا ً :ترتيب المدعوين على الموائد
مكان الشرف على المائدة سواء أكانت مستطيلة او مستديرة او على شكل حذوه حصان يكون في المنتصف
بجمانمب المائدة الذي يواجه الباب الرئيسممممممي للغرف الذي يواجه النوافذ إذا كان الباب الرئيسممممممي على جانب،
وتوزيع األمكنة على يمين وعلى يسار مكان الشرف بان يترتب المدعون في كشف حسب أسبقياتهم ويعطون
أرقاما توزع على المائدة.
رابعاً :إجراءات االجتماعات الرسمية
التهيؤ لالجتماع يتطلب تحديد موعد ومكان فضمال عن إعداد جدول إعمال وبيان صالحية القاعة وتحضير
األوراق والملفات والمستندات المتعلقة باالجتماعات.
 -1يتجلى دور الرئيس في االجتماع من خالل إعالن بدا االجتماع وإدارة النقاشات والرد على كافة المكالمات
وقراءة القرارات والتأكد من الموضوعات المدرجة في جدول اإلعمال التي سيتم مناقشتها.
 -2اما دور السكرتير يتمثل ب
-

تسجيل الحضور والغياب والمعتذرين عن الحضور.

-

قراءة محضر االجتماع الحالي.

-

ان يكون يقضا ويمثل المساعد األيمن لرئيسه.

-

ترتيب المدعوين حسب األسبقية.

خامساً :واجبات إدارة المراسم في تهي ة اللجان التحضيرية لعقد مؤتمرها ويندرج تحت ذلك.
أ -استقبال الوفود :يتطلب ذلك حجز أماكن للوفود ويفضل إن يكون رئيس الوفد وجماعته ضمن طابق واحد
اخذين بنظر االعتبار تخصيص جناح له.
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 كما يالزم ذلك تخصممممميص سممممميارات لنقل الوفود إذ يخصمممممص للرئيس والمرافق سممممميارة ،إما بالنسمممممبةلألعضاء تخصص سيارة لكل عضو ين او شخصيين ويثبت اسم الوفد في مقدمة السيارة.
 اما من ناحية األسمممبقية في المؤتمرات فتحدد اسمممتنادا الى الترتيب األبجدي ألسمممماء الدول المشممماركة وبلغهالمؤتمر الرسمية.
ب -انعقاد المؤتمر :ويتطلب الوقوف على حسممن تنفيذ البرامج اإلقامة تامين الزيارات الرسمممية لرؤسمماء الوفود
بما في ذلك زيارة سمممممفير بالدهم المعتمد ،فضمممممال عن الحفالت والدعوات والزيارات مع تأشمممممير سممممماعات
للتجوال الحر وزيارة المواقع األثرية مقترنا ذلك ببان مناخ البلد المضيف وأسعار صرف العمالت.
 إما دور السؤؤؤؤؤؤكرتير بعد انتهاء بعد انتهاء االجتماع فيتلخص في إعادة القائمة إلى وضممممممعها الطبيعي والبدابتسجيل محضر االجتماع لكونه الزال عالقا في ذهنه.
سادساً :التفاوض
و احد ور التفا الت االجتما ية بين اإلفراد والجما ات والشعوب و ف وسيلة لحل ال را ات بين
طرفين او اكثر  ,ويمكن إن يعرف التفاوض لى انه بارة ن محادثات بين دة إطراف أسماسها وجود
تناقضمات ومبتاا ا بنا القات لتامين م مال مشتركة سعيا للو ول إلى اتفاقات مما تقدم يؤشر لنا ان
التفاوض يتطلب اإلحاطة بمجموعة من المفاهيم تتمثل ب (الحوار ،الجدل ،الدبلوماسية  ،المساومة ) .
-

فالحوار :يعنف تبادل الحديث ن طريق السؤال والجواب
الجدال :فيعنف فف اللاة جدلت الحبل اي أحكمت والجدال و محاولة إفسممماد رأي الطرف األخر ن
طريق تقديم الحجة و ف وسيلة لحسم النزا ات بين األطراف.
الدبلوماسية :رفت بفن إدارة العالقات الخارجية ن طريق المفاوضات.
المساومة :فاألمر يتطلب تأشير أوجه االختالف بينها وبين التفاوض لى وفق السياق االتف- :

ت التفاوض
1

المساومة

مليممة قليممة تتطلممب درجممة ماليممة من توافر

ملية نفعية بحته

القدرات االقنا ية واإلدراكية
 2يقوم لى مبدأ كاسب كاسب ,فائز,غالب غالب

تقوم لى مبممدا فممائز خمماسمممممممر غممالممب مالوب,
منت ر مهزوم

 3يؤشر حاالت التعاون البنا بهدف إقرار م ال

تركز لى التنافس

وتامين مشتركات
 4توجد ا تمامات مشتركة بين إطراف التفاوض

اال تمامات متعارضة إلى حد التناقض

 5اقل قيمة واحتراما

يركز لى امل القوة

 6يبنف لى اشتراط
 7يقام لى الحوار والمناقشة الهادفة
 8ينطلق من أ مية العالقات وأ مية ديمومتها
46

التعيرأ مية للعالقات

ان اختيار المساومة او التفاوض يتوقف على جملة عوامل منها
 -1نوع العالقة بين إطراف التفاوض ومدى الحرص لى استمرار ا.
 -2المدخل الذي يعتمده كل مفاوض.
 -3طبيعة الموقف الذي يواجهه المتفاوضممممممون لما ان ذه المواقف تتخذ إشممممممكال فهنام المواقف المتايرة
ومواقف متأزمة والمواقف المتفاقمة ولكل نوع من ذه األنواع آليات الحتوائه وكيفية التعامل معه.
مما تقدم يدفعنا إلى تأشير عوامل مساهمه والمعيقة في التفاوض.
عوامل مساهمه في التفاوض

العوامل المعيقة لعملية التفاوض

إ داد جيد للمفاوضات
وجود الرغبة لدى إطراف التفاوض

دم وجود تكافؤ نسبف بين إطراف التفاوض
ردود أفعال متباينة لدى إطراف التفاوض.

االستعداد لقبول اي اختالفات
االستعداد لما و غير متوق
العناية ب ياغة االتفاقيات

تنوع المواقف وتعدد ا إلى حد التعارض
---------------------

 :-3استراتيجيات التفاوضية
ويقصمد باالسؤتراتيجيات التفاوضؤية بأنها خطط مرشدة للقرارات والتصرفات التي يعتمدها المفاوضون إثناء
المبررات التفاوضية.
وعلى ما تقدم فقد طرح الكتاب عده تصنيفات لهذا االستراتيجيات وعلى وفق السياق االتي:
 -1االستراتيجية الدفاعية.
 -2االستراتيجية الهجومية.
 -3استراتيجية المصلحة المشتركة.
 -4استراتيجية الصراع.
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الفصل الثالث عشر
أوال :اإلرشادات في كتابه محاضر االجتماعات
أ -العناصر الضرورية في كتابه محاضر االجتماعات
 التقيد باألهداف :المحددة مسبقا في جدول اإلعمال. الؤؤدقؤؤة  :في سممممممرد الحقممائق والتعممابير وان المبممالغممة واإلفراط في بعض البيممانممات والحقممائق تممدل على عممدم الممدقممةاالختصار :يجب إن يزود القارئ بالمعلومات بأقصر طريقه ممكنه دون المساس بالدقة والوضوح. الوضوح :يجب إن تكون المعلومات واضحة وبعيده عن اإلبهام. الترابط :يجب استبعاد إيه كلمه او جمله اوفكره ال عالقة لها بالموضوع. التكؤامؤل :يجمب ان تكون كمل ورقمه متكماملمة من جميع النواحي وال تتطلب ايه إيضمممممماحات وإضممممممافات من قبلالشخص الذي كتبت له.
 الجمل :يجب ان تكون الجمل المكتوبة عاده اقصممممممرمن الجملة الكالمية أال إن الجملة الطويلة إذا جاءت سممممممليمةالتركيب كان لها وقع جميل وأضفت على األسلوب متانة في اإلنشاء.
 األسلوب اإلنشائي :يقتضي على السكرتير أوال إن يدرب نفسه على التعبير ببساطه ووضوح وإيجاز وان يحاولتنمية أسلوبه اإلنشائي حتى يزداد متانة.
 محاضر االجتماعات الترقيم.ب -بعض األخطاء اللغوية الشائعة في كتابه محاضر االجتماعات
 اعتذر عن الحضور :الصواب (اعتذر عن عدم الحضور) الفعل كلفت :الصممممواب( :كلف) كلفت الموظف بعمل الواجب والصممممحيح كلف المدير الموظف بكتابهالتقرير.
 التاء المربوطة (ة  :)-وهي خاصة باألسماء فقط وألتكون في األفعال وال في الحروف. توافر :الصواب (توافرت) :سوف أنفذ مشروعي إذا توافرت لدي اإلمكانات. أبحاث :الصواب (بحوث) :لقد أجريت عدد من البحوث.سممؤاله هناك بعض لعبارات التي يفضممل اسممتخدامها في موضمموع المراسممالت والرد على التسمماؤالت الصممادرة من
جهات اخرى.
مه استحضار مجموعة من العبارات التي تمثل اإلجابات الصحيحة
العبارات التي يفضل تجبنها

العبارات التي يفضل استخدامها

هلو من حضرتك

أهال وسهال

لم يحضر بعد

حاليا غير موجود

انه في إجازة

انه على سفر

انتظر حتى احضر ورقه وقلم

لحظة من فظلك.

ليس هذا من اختصاصي

يؤسفني ال يمكنني من تنفيذ طلبك

ارفع صوتك أنني ال أستطيع سماعك

أسف أنني الاسمعك جيدا
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الفصل الرابع عشر
اوالً :مؤفهوم الؤؤؤدبلومؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤيؤؤؤة  :إن أصمممممممممل كلممممة المممدبلومممماسمممممميمممة ممممأخوذ من الكلممممة اإلغريقيمممة دبلوممممه
) ) Diplomaومعناه يطبق او يطوي وكلمه (دبلوما ) تطلق على نوع من انواع الوثائق الرسممممممية الصمممممادرة من
رئيس الدولة والتي تمنح من تمتع بها امتياز خاص وسميت هذه الوثائق دبلوما ألنها تسلم مطوية او مطبقة وتستخدم
الدبلوماسية ألغراض متنوعة منها :
-

المهنة التي يمارسها الدبلوماسيين.

-

الهي ة التي تتولى تصديق الشؤون الخارجية

-

مرادفة للسياسة الخارجية لدولة ما.

-

ويقصمممد بالدبلوماسمممية هي إدارة العالقات الدولية عن طريق التفاوض واألسممملوب التي تنظم وتوجه به هذه

العالقات بوساطة السفراء والمبعوثين وعمل الدبلوماسي وفنه.
وهذا يفسر لنا ان الدبلوماسية تحمل معاني متعددة منها هي (علم ،وفن ،تاريخه ،وقانون ،مهنه ،ومؤسسة) علم :ألنها تعتمد على المعرفة. فن :ألنها توصف المهارات. ذوق :ألنها يشترط توفر خصال اللطف والرقة والتسامح والذوق الرفيع وهدوء المزاج. تاريخ :للدبلوماسية سجل حافل بالنشاطات. قانون :القانون الدبلوماسي فرع من القانون الدولي. المهنة :تمارس من قبل االشخاص في المجال الدبلوماسي. المؤسؤؤؤسؤؤؤة :هناك عدة هي ات ومؤسمممسمممات تتولى األنشمممطة الدبلوماسمممية مثل البعثات الدائمة والبعثاتالخاصة.
بناء عليه يمكن القول بان الدبلوماسية هي علم وفن ادارة العالقات الدولية عن طريق المفاوضات
الؤدبلوماسؤؤؤؤؤؤية علم :ألنها الن فيها مقو مات العلوم ذات العالقة الوثيقة بالسمممممملوك البشممممممري وتتفاعل مع اآلراء
السياسية وتخضع للتطور وتهدف الى خدمة اإلنسان وخلق الظروف واألسباب المؤدية إلى دعم األمن الدولي وفض
النزاعات بين الشمممعوب والجماعات بالطرائق السمممليمة ،والدبلوماسؤؤؤية فن :ألنها تتطلب مهارة ودقة واسمممعة األفق)
والشكل التالي يبين كل من أسباب تطور النظرية الدبلوماسية.

التطورات المعاصرة في
المجال التقني

أسباب تطور

ظهور قوى عامله

النظرية الدبلوماسية
ظهور ما يسمى بمؤتمرات
القمة

تعدد اغراض المؤتمرات
الدولية

الشكل يبين أسباب تطور النظرية الدبلوماسية
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آداب التصرف االجتماعي للدبلوماسيين
 -1احترام العادات والتقاليد للبلد المضيف.
 -2دم التدخل بالشؤون الداخلية.
 -3دم قبول الهدايا.
 -4االلتزام بقوا د األسبقية.
 -5مرا اة أ ول المجامالت.
 -6التقييد بنظام المائدة.
 -7اال تمام بالمظهر الالئق بدون مبالاة.
عند وصول الدبلوماسي الى مقر عملة الجديد يجب علية اصطحاب:
 -1المالبس الرسمية.
 -2بطاقة الزيارة.
 -3معلومات كاملة ن جارافية البلد المضيف.
 -4استح ال تأشيرة الدخول والمرور.
 -5يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بعد تقديم أوراقه بزيارة زمالئه من رؤسا البعثات الدبلوماسية
 -6ال يحق للدبلوماسمممممف حضمممممور الحفالت أو إقامة الحفالت إال بعد تقديم أوراق ا تماده إلى ميد السممممملم
الدبلوماسف يتم اختياره من بين أقدم رؤسا البعثات الدبلوماسية.
ثانيا :البعثات الدبلوماسية
ويق مممممد بها مجمو ه من الممثلين الدبلوماسممممميين ترسممممملهم دوله ذات سممممميادة إلى إحدى المنظمات الدولية او
اإلقليمية بارض تمثيلها لدى دولة أخرى.
أ-

انواع البعثات الدبلوماسية

 -1البعثات الدبلوماسية الدائمة وتشمل:
-

السفارة :و ف أ م بعثة دبلوماسية وأ ال ا مرتبة ويرأسها ادة سفير معتمد كما يجوز إن يرأسها
قائم باإل مال أ يل أو نيابة ,ويتباين دد أ ضا السفارة من دولة إلى أخرى وقد ي ل إلى ()511
ضممممو وتتخذ السممممفارات مقرا لها فف ا مممممة الدولة المعتمدة لها أو فف إي مدن أخرى وبموجب
االتفاق.

 السفففارات البابوية :يرأسممها السممفير البابوي والذي يقوم بنفس مهام السممفير العادي وقد برزت فكرةالسفارات البابوية فف الدول الكاثوليكية.
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-

المفوضففيات  :تأتف بعد السممفارات ويرأسممها وزير مفوض او قائم باإل مال ,ويتمت الوزير المفوض
بنفس

-

الحيات السفير وإنما تعد مرتبة ادنف من حيث األسبقية فقط.

المفوضفففففات السفففففامية  :ظهرت بعد الحرب العالمية األولى فف الدول التف تخضممممم لنظام االنتداب
ويرأس المندوبات المندوب السامف.

-

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة :كمنظمة اليونسكو ,واليونيسيف وما الى ذلم.

-

البعثفات الموففدة الى منظمفة األمم المتحففدة او المنظمفات القففاريفة واإلقليميفة :يرأس مذه البعثممات
موظفون دبلومماسممممممميون او فنيون ليس لهم رتبمه دبلومماسمممممممية ,وإنما يتمتعون ببعض الح مممممممانات
واالمتيازات المتفق ليها بين الدول المعتمدة والمنظمة المعنية او المقررة فف االتفاقات.

 -2البعثات الدبلوماسية المؤقتة (الظرفية ،الطارئة)
تشمممكل اسمممتجابة لظرف معين او حالة خا مممة وبمجرد انتها مبررات وجود ا يتم إلاائها أو حلها وقد
يتولها رئيس الحكومة او وزير خارجية وما إلى ذلم وتعالج حاالت او مهمات محددة كتقديم التهانف بمناسبة
التن يب او تقديم التعازي وما إلى ذلم.
ب -مركزا لبعثات الدبلوماسية
تق

ذه البعثة فف ا مة الدولة المعتمدة ولم يجر العرف لى إحداث فروع لها فف المدن األخرى
ت : -اجهزة البعثات الدبلوماسية
اإلدارة الدبلوماسمية و ف اإلدارة الرئيسمية فف البعثة ويرأسها تحت إشراف السفير إما المستشار فف حال

وجوده او السمكرتير األول ,وتتولى دراسمة ومعالجة الشمؤون السياسية المحلية واإلشراف لى إ مال البعثة
وموظفيها وتنسيق العمل بين مختلف إدارتها.
 -1إدارة الملحق العسكري والبحري.
 -2إدارة الملحق التجاري.
 -3إدارة الملحق ال حفف او الثقافف.
 -4اإلدارة القن لية.
 -5إدارة الشؤون اإلدارية والمالية.
 -6ديوان المراسالت والمحفوظات.
 -7شعبه الرموز او الشفرة.
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ث -مهمات البعثات الدبلوماسية
 -1تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة المعتمد لديها فف جمي المناسبات.
 -2حماية م ال ور اية الدولة المعتمدة لدى الدولة المضيفة.
 -3المعترف بها فف القانون الدولف.
 -4التفاوض م حكومة الدولة المعتمد لديها.
 -5اإلحاطة بكافة الوسائل المشرو ة بأحوال الدولة المعتمد لديها.
 -6توثيق العالقات الودية وتنمية ود م العالقات االقت ادية واالجتما ية.
د -موظفو البعثات الدبلوماسية
 -1رئيس البعثة :و و الشمخص المكلف من قبل الدولة الموفدة للعمل بهذه ال فة سوا كان سفير او وزيرا
مفوضا ام قائما باإل مال أ يال او بالنيابة.
 -2أعضفاء الهيئة الدبلوماسفية :و م أ ضما البعثة الذين لهم

فة دبلوماسية وتشمل الوزرا المستشارين

والسمممممممكرتيرين (االول والثمممانف) والملحقين الوزرا المممدبلومممماسممممممميين والملحقين الفنيين لى اختالف
اخت ا اتهم.
 -3أعضاء الهيئة اإلدارية والفنية  :و م أ ضا

يئة البعثة المستخدمون فف دوائر ا اإلدارية والفنية سوا

كانوا من جنسممية الدولة الموفدة او من جنسممية الدولة المعتمدة او من جنسممية دولة ثالثة ويدخل فف نطاق
ذه الفئة سائقف السيارات الدبلوماسف.
 -4الخدم المختصففففين :و و األشممممخاص العاملون فف الخدمة المنزلية لدى أ ضمممما البعثة سمممموا كانوا من
جنسية الدولة الموفد او من جنسية الدولة المعتمدة او من جنسية دولة ثالثة.
ثالثاً :حاملو الحقيبة الدبلوماسية:
م موظفين يعملون لدى وزارة الخارجية وتكون مهمتهم أشممبه بمهمة المراسممل وقد اكتسممبوا الجواز الدبلوماسممف
وتتمحور مهمتهم فف االت مممممممال المباشمممممممر بين الحكومة والبعثة الدبلوماسمممممممية فف الخار  ,إذا أنهم يتولون نقل
المعلومات المهمة والتف تتسم بالكتمان وي نف حاملو الحقيبة الدبلوماسية إلى:
 -1حاملو الحقيبة الدائمين :يمثلون فئة خا مة تتمت باخت ما مات خا ة ويرتدون لباسا خا ا ويحملون
إشارة تميز م ن غير م.
 -2حففاملو الحقيبففة المؤقتين :فهم فئممة من الموظفين المممدنيين او سمممممممكرين ينتمون الى ادارات مختلفممة فف
الوزارة الخارجية ويكلفون بشكل استثنائف فف اي ال المراسالت الدبلوماسية او الرسمية.
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رابعاً :مهمات او واجبات رئيس البعثة الدبلوماسية
 -1رف العلم وتعليق شعار البعثة الدبلوماسية.
 -2الحفاظ لى المخابرات وتعذر إمكانية الو ول إليها اال بإذن خاص.
 -3توزي العاملين وتحد يد سا ات العمل.
 -4بث روح الطا ة والنظام والمجاملة.
 -5تقديم معلومات مكتوبة ن كل ضو من أ ضا البعثة الدبلوماسية م مالحظة المستحقين للترقية منهم.
-6

ميد السلم الدبلوماسف يتم اختياره من بين أقدم رؤسا البعثات الدبلوماسية

(مفهوم الدبلوماسفي :هو الشفخص الذي يمارس الدبلوماسفية كمهنه رسفمية سواء بصفة دائمة بحكم مركز
او وظيفته او بصفة مؤقتة بحكم تكليفه بمهمة خاصة مما يدخل في نطاق اإلعمال الدبلوماسية)
خامساً :واهم الصفات التي البد من توافرها في اي دبلوماسي هي:
أ -الثقافة  :تعتبر األداة الرئيسمية التف يجب ان يتسممل بها الدبلوماسممف فف تأدية مهمته ب مموره ناجحة والبد
له باإلضمممافة إلى ما ح مممل ليه خالل دراسمممته الجامعية من معلومات ,أن يتزود بثقافة امه يوا مممل
تنميتها بالدراسمة المسمتمرة والتتب وان يكون ملما ب موره خا مة بشؤون وطنه شؤون البلد الذي يعمل
فيه وان يجيد إحدى اللاات األجنبية او لى األقل لاة واحدة.
ب -الشفففخصفففية  :يتميز كل فرد ب مممفات شمممخ مممية وطاب خاص فف تكوينه الجسممممف والذ نف وال مممفات
الرئيسمية التف يفترض توافر ا فف الدبلوماسمف تتلخص فف اال تدال فف االنفعاالت والتحكم فف المشاكل
التف توجهمه بمذكما وموضمممممممو يمة والقمدرة لى مقماوممه الماريمات و ليه ان يكون بعيد النظر دقيقا فف
إ ماله وأقواله ويحرص لى كرامة وطنه وكرامته الشمخ مية وال يفقد سيطرته لى نفسه فف األزمات
يثق فف نفسه ويفرض احترامه لى اآلخرين.
ت -النزاهة  :توفر الدول لممثليها الدبلوماسمميين رواتب ومخ م ممات تكفف لمعيشممتهم فف المسممتوى مناسممب
ولظهور م بالمظهر الالئق وتحدد المخ م مات اده حسب مستويات المعيشة فف األقطار التف يعملون
فيها  ,و لى الدبلوماسف ان يح ر نفقاته فف نطاق ما يتقاضاه فال يتورط فف الديون او يعمد الى وسائل
غير مشمرو ة فف الكسمب تكون نتيجته سملبيه وتسمف إسما ة بالاه ليس الى سمعته فقط وانما الى سمعه
بالده وأمته ايضاا ,ومن جهة أخرى فال يجوز للدبلوماسف ان يقتر لى نفسه بق د التوفير الزائد منتهزا
فر ممة تقاضمماه مخ م ممات الية فيسممكن فف مناطق غير محترمه او فف دور غير الئقة ا وان يكون
مهلهال فف مالبسمه منقط ال لة بشخ يات البلد الذي يعمل فيه وبزمالئه الدبلوماسيين تهربا من نفقات
الضيافة وتبادل الد وات .
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الفصل الخامس عشر
اوالً :اللغة الدبلوماسية
بشمأن التطور التاريخف للاة الدبلوماسية فقد يتض لنا ان فف القرن الساب العشر الميالدي شهد ظهور اللاة
الالتينية التف استخدمت فف المؤتمرات الدولية ثم ظهرت اللاة الفرنسية كمنافس لها.
و ذا ما اشمممممارت إلية المادة ( )12من اتفاقية فينا المنعقدة ام ( )1815والتف أكدت لى أ مية اسمممممتعمال اللاة
الفرنسمممية وم بداية القرن التاسممم

شمممر ظهرت اللاة االنكليزية كمنافس للاتين الفرنسمممية والالتينية ,ثم جا ت

المادة ( )111من ميثاق األمم المتحدة لتأكد لى إن اللاات الدبلوماسممممممية العالمية ف( :االنكليزية ،الفرنسففففففية،
الروسفففية ،الصفففينية ،االسفففبانية ،العربية) وقد أدخلت اللاة العربية ام ( )1968بعد جهود كبيرة من قبل الدول
العربية.
ان مصطلح اللغة الدبلوماسية يعني ثالثة مفاهيم هي:
 -1ف اللاة التف يتخاطب بها الدبلوماسيون او يتراسلون أو يتفاوضون بها.
 -2تعد اللاة األ م واأل م وتتعلق باألسممممملوب اللبق الممت فف التعبير بلاة لطيفة ورقيقة ما تتطلبه معالجة
قضية من القضايا الدولية.
-3

ف مجمو ة الم مطلحات التف تعد أساس القاموس الدبلوماسف والتف يستخدم اغلبها فف حياتنا اليومية
وفف اإل مال الدبلوماسية.

ثانيا :المراءة في الدبلوماسية
للمرا ة فف الدبلوماسمممممية دور مهم اليقل ن دور الرجل فف ذا الع مممممر و ف تقوم بهذا الدور اما ب مممممفتها
موظفة فف الخدمة الخارجية او كزوجه لدبلوماسف ,فف كلتا الحالتين تترتب ليها واجبات دقيقة وبعيدة األثر فف
تمثيل بالد ا فف الخار و ف واجبات ال تقل ن تلم التف تترتب لى الرجل و لى المرا ة الدبلوماسمية سوا
كمانمت موظفمة ام زوجة لدبلوماسمممممممف ان تلم بالتقاليد االجتما ية للبلد الذي تعمل فيه  ,او يعمل فيها زوجها وان
تحترم تلم التقاليد وتتجنب تحديها م االلتزام بتقاليد ا األ ملية .ولزوجة الدبلوماسمف مجاالت واسمعة تستطي
ان تمارس فيها نشاط كبير فف تمثل بلد ا وتكون خير ون لزوجها فف تمثيل بالد ا والد اية له وتقديم
نه مشممممرفة  ,كإنشمممما

ور

القات ال ممممداقة م زوجات رجال الدول والمبعوثين والدبلوماسمممميين للدول األخرى .

والمشاركة فف أوجه النشاط االجتما ف ن طريق الجمعيات الخيرية واالجتما ية والمنظمات النسائية والندوات
الثقافية وغير ا.
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و ليها ان تتعاون م زميالتها فف البعثة الدبلوماسممممية واال تمام بشممممؤون جاليتها الوطنية فف المجتم الذي
توجد فيه والبد لها القيام بعملها بشمممممكل ناج وان تكون لى مسمممممتوى جيد من الثقافة و لى معرفه تامة بقوا د
ا التكيت وآداب الضيافة وغير ا من اآلداب االجتما ية ألنها ف أيضا واجهة لبلد ا ورمز لمستوى المرا ة فيه.
ثالثاً :الزيارات الرسمية
تترتب لى زوجه رئيس البعثة الدبلوماسمممف واجبات خا مممة فف القيام بزيارات رسممممية وشمممبه رسممممية الى
زوجات دد من المسمممممؤولين فف البلد الذي ا تمد فيه زوجها بعد و مممممولها اليه ,وكذلم زوجات زمال زوجها
ورؤسا البعثات الدبلوماسيين األخرى فف ذلم البالد.
ويالحظ فف العمادة فف المجتم الاربف و ف العادة المتبعة فف الوسمممممممط الدبلوماسمممممممف ف كس العادة فف
المجتم الشممرقف التف تكون القا دة فيها( القادم يزار)إذا إن الواجب يقضممف لى القادم الجديد للمبادرة بالزيارة,
ثم يعيد اليه الزيارة من تقضممف التقاليد المتبعة ليه بان يقوم بإ ادتها  ,فاذا كانت السمميدة زوجة السممفير او رئيس
بعثة دبلوماسمية فعليها بعد تقديم زوجها أوراق ا تماد ان تقوم بزيارة زوجات دد من المسؤولين فف البلد الذي
ا تمد فيها زوجها  ,ويكون تحديد ؤال السممميدات التف ليها ان تزور م تبعا للتقاليد كل بلد ويمكن االسمممتفسمممار
ن ذلمم من دائرة البرتوكول فف الوزارة الخمارجيمة ولكن القما مدة الامالبة ف زيارة زوجات الوزير الخارجية
وزوجمة وكيمل الوزارة لى األقمل امما المسمممممممئولون اآلخرين الذين تجب زيارة زوجاتهم فيختلف من بلد ألخر,
ويجب االسمتفسمار ن القا دة المتبعة بعد و ول زوجة رئيس العثة إلى مقر مل زوجها  ,وتكون ذه الزيارة
فف الوقت الذي تحدده السيدة المطلوب زيارتها ,و و يحدد غالبا فف سا ات ال باح (بين العاشرة والثانية شر)
وتقدم خاللها القهوة او الشاي م بعض المعجنات وتتراوح مدة الزيارة بين ( 45دقيقة إلى سا ة واحدة ) .
وفيما يأتي أهم المالحظات التي يجب مراعاتها خالل الزيارات
 -1تبادل األحاديث العامة وتبدي الزائرة خاللها ادة سرور ا لقدومها إلى بلد مضيفها وإ جابها به.
 -2رغبة الزائرة فف إقامة القات المودة وال داقة الشخ ية م مضيفتها.
 -3يسمتحسن فف ذه الزيارة دم الخوض فف الموضو ات السياسية وخا ة تلم التف تختلف فيها وجهات
النظر.
 -4يفضممممل ان يكون الحديث اما ولكن ألمان من ان يتناول بعض أحداث السمممما ة المهمة ب مممموره ابرة
وبدون الدخول فف نقاش حاد.
 -5األفضممممل ان تنتهز الزائرة ذه الفر ممممة لتحدث مضمممميفتها ن بلد ا ولكن بدون تبج زائد وال لارض
مقارنته بما رأته فف بلد المضيفة او إلظهار أفضلية ليه من بعض النواحف.
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 -6ال يجوز ان تنتقد بلد المضممميفة مطلقا وال ان تبدي رايا فف اية قضمممية داخلية من قضمممايا ا السمممياسمممية او
مشاكلها االجتما ية و ليها فف جمي األحوال ان تحرص لى إبقا جو الزيارة وديا أكثر ما تستطي .
 -7وإذا كممان الزو بممدرجممة سمممممممفير فممان زوجتممه تقوم بزيممارة زوجممات السمممممممفرا وتقوم زوجممات الوزرا
والمفوضين والقائمين باإل مال بزيارتها بعد قدومها بمدة مناسبة.
رابعاً :المراسالت الدبلوماسية
حضف موضوع المراسالت الدبلوماسية با تمام واس النطاق من قبل المهتمون بالفكر الدبلوماسف االمر الذي
وض المراسالت لى دالة التفا ل والتوا ل بين االطراف العاملة فف المجال الدبلوماسف االمر الذي يدفعنا الى
القول بان المراسممالت ف نوع من الوثائق الدبلوماسممية التف تعمد الدول الى تزويد ا لمبعوثيها ومن ثم الحرص
والسممير لى تنفيذ ا وبالمقابل نام من نظر الى المراسممالت الدبلوماسممية لى انها وسمميلة ات ممال لتامين ملية
التبادل المعلوماتف بين اإلطراق المتراسلة.
وبنا

لى ما تقدم يتض م لنا ان المراسممالت الدبلوماسممية ف مجال الخ ممب إلجرا

مليات التوا ممل لى

كافة المستويات.
لذا برزت الحاجة تأشير اوتحديد المؤشرات الدالة لى نجاح المراسالت وقد تباين الباحثون بشأن ذه
المؤشرات فمنهم من ركز لى البساطة والوضوح فضال ن كون الرسالة تحمل نوع من المرونة اي انها سلعة
وبالمقابل أشار باحث أخر إلى إن المؤشرات المجسدة لنجاح الرسالة يمكن تحديد ا (بالدقة ،السرعة،
االقتصادية ،مراعاة العوامل النفسية) و ذا اليعنف إ مال العوامل والمؤشرات األخرى لذا اقتضت الضرورة
إلى إبدا رأينا فف هذ المؤشرات والتي يمكن تحديدها في مجموعتين:
 المؤشرات الدالة على الجوانب االعتبارية. المؤشرات الدالة على الجوانب المادية وبالذات بعد التطور التقنف و ذا يفسر لنا دة أمور: -1اختالف رؤية الباحثين إلى ذه المؤشرات
 -2تنوع وتعدد المراسالت فف كافة المستويات
 -3وجود درجممة من التبمماين الفكري لممدى البمماحثين مقترنمما بممذلممم بمماختالف القمما ممدة المعرفيممة والتقنيممة التف
يركزون ليها
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انواع المراسالت الدبلوماسية وتقسم المراسالت الدبلوماسية الى:
 على المستوى الرئاسي :تشمل (العادي ،الخاص ،الهادف) على المسففتوى الدبلوماسففي :يؤشممر ذا النوع من أنواع المراسممالت كل ما و متداول بين وزارةالخارجية والبعثات الدبلوماسية وقد تم تصنيفها على وفق السياق االتي:
 - -1الرسفففففالة الموقعة :وتتضممممممن معلومات ادفة وسمممممرية ويشمممممترط فيها التوقي وتبدأ وتنتهف بعبارات
المجاملة.
 -2المذكرة الشففهية :ف ترجمه حرفيه لمل يتم تداوله شمفهيا فضمال ن أنها أكثر شميو ا واسمتخداما وتبدأ
وتنتهف بعبارات المجاملة ويشترط فيها التوقي .
 -3المذكرة اإليضفاحية (:المسفاعدة ،مذكرة التذكير) وتتضممن خال مة ألرا أو مشمروع معين وال يشترط
فيها التوقي وال تبدأ وال تنتهف بعبارة المجاملة.
 -4مذكرة التعميم والنشففور  :و كتاب ترسممله وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسممية الطال ها لى أمر
يهم جمي البعثات ى أمر كان يكون الترشي ألحد المنا ب العليا ويبدأ وينتهف بعبارات المجاملة.
 -5المذكرة الجماعية  :ف نادرة االسمتعمال وتتضممن معلومات تهم جمي أ ضما البعثة الدبلوماسمية بق د
الكشف ن وجهة نظر م بشأن موضوع معين و لى نحو جما ف.
 -6المذكرة المنفردة (الموحدة المتماثلة) :ف تكشمف ن وجهة نظر كل سمفير بشمأن موضوع معين لما
ان ذا الموضوع يشكل ا تمام من قبل جمي البعثات الدبلوماسية.
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الفصل السادس عشر
اوالً :المرافقة والداللة والترجمة
تعد مرافقة الوفود الزائرة إلى البالد لحضمور المؤتمرات او احتفاالت الرسممية او للسياحة وما الى ذلم من
إ مال إدارة المراسمممممممم الرئيسمممممممية بالنظر أل ميتها ,ألنه ن طريق المرافقة والقيام بإ مال اإلرشممممممماد والداللة
والترجمة يستطي العاملون فف إدارة المراسم القيام باالت االت الناجحة وتحقيق ال الت والتفا الت والعالقات
االجتما ية م اآلخرين خ مممممو ممممما األجانب منهم فالمرافقون م المرأة التف تعكس أخالق البالد و ادات أ لة
وتقاليد م.
صفات المرافقين والقائمين بإعمال الداللة
أ -إجادة إحدى اللاات األجنبية للتفا م بها م الوفود إضافة إلى للاة إالم.
ب -معرفة تامة بالقوانين واألنظمة واللوائ القانونية ,مثل قانون المرور وتعليماته كذلم معرفه تامة بأمور
السياحة وان يكون لى القة بالعاملين بها.
ت -ان تكون لمه القمة بموظفف الكممارم ونقماط الحدود والمطارات والعاملين فف الفنادق والمطا م وكل ما
يتعلق بتعليمات وقوانين ذه الجهات.
ث -معرفة األماكن المسموح بزيارتها واالطالع ليها والتقط ال ور لها واألماكن الممنو ة االرتياد ألسباب
أمنية او ألي أسباب أخرى.
 معرفة األمور المالية وأسعار ت ريف العمالت األجنبية.ح -معرفة األمور اإل المية الخا ة بأ داف الزيارة خا ة ما يتعلق باألماكن األثرية والدينية.
خ -اال تنا بالمظهر الخارجف للمرافق واألناقة ضرورية ولكن من غير مااالة.
د -التمت باألمانة والعفة والترف

ن األمور الدنيوية واليسيرة.

ثانياً :مراسم المرافقة والداللة والترجمة
 -1يتم إ الم دائرة المراسم بمو د و ول الوفد او الضيف ويكون ذلم فف اليوم والتاريخ والسا ة.
 -2ينسب موظف لمرافقة الضيف ويقوم ذا الموظف حال تنسبه باالطالع لى برنامج الزيارة.
 -3لى الموظف القائم بإ مال المرافقة والداللة والترجمة ان يعرف فيما إذا كان الزائر قد حضر إلى البالد
فف زيارة سممابقة فإذا تحقق نده ذلم يقوم المرافق باالت ممال بقسممم المعلومات فف دائرة المراسممم ليدرس
التقارير السممابقة المرفو ة من زمالئه السممابقين الذين رافقوا ذا الضمميف ليأخذ فكرة مسممبقة نه وحتى
يستفيد من ذلم فف كيفية التعامل معه.
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 -4فف حال و مول الضيف فإما ان يستقبله المرافق ند الحدود إذا كان ضيفا مهما او يذ ب اليه فف مكان
ضيافته او إقامته.
-5

ند الذ اب إلى الفندق لمالقاة الضميف يجب لى المرافق االت ممال بالضمميف من داخل الفندق اتفيا فف
غرفته وال يجوز

عود المرافق الى الارفة الخا ة بالضيف.

 -6ينتظر المرافق فف

ممالة االنتظار فف الفندق ليسممتعد لمقابلة الضمميف وبعد ان يحضممر الضمميف ي ممافحه

المرافق ويرحب به ويعلمه ن اسمه والجهة التف يمثلها.
 -7اذا أراد الزائر القيام بمقابالت للمسممئولين تتم مفاتحة الجهات المخت ممة للح ممول لى الموا يد المقررة
وفف إثنما انتظمار اإلجمابمة لى فقرات البرنمامج او الموا يمد يتم القيمام بجوالت امه وزيارات لالماكن
السياحية واألثرية.
 -8فف حالة اال تذار مقابلة الضميف من قبل المسمئولين يجب لى المرافق اال يقول له ذلم ب مورة مباشرة
بل يشير إلى انشاال المسؤول وازدحام وقته او لسفره فف مكان أخر من البالد.
 -9يسمال الضميف أحيانا أسمئلة سمياسمية او اقت مادية وغالبا ما تكون ذات أسئلة التف قدمها للمسئولين بق د
اإلجابة ليعرف مدى الفارق بين إجابة المسؤول وإجابة المرافق و ذا ما يتطلب من العاملين فف المراسم
االطالع لى أرا المسئولين ويكون ذلم بطريقة لبقة وذكية ومهنية للخرو من بعض المأزق.
 -11القيمام بمإ ممال المداللمة والترجممة تحتما من المرافق االطالع لى حضمممممممارة بلمده وتماريخمه ومعرفه
باألماكن المهمة وما يت ل بها.
 -11لى المرافق ان يعرف الهدف الرئيسف من الزيارة ويكون ذلم من خالل تحليل أسئلة الضيف وتحركاته
والعالقات التف يقوم بها.
 -12بعد االنتها من برنامج الزيارة ,يقوم موظف المراسمم بإ داد تقارير الزيارة ويشمل استمارة المعلومات
ن الضيف ,كتابة الفقرات المنفذة من البرنامج ذكر الفقرات الاير منفذة من البرنامج وذكر السلبيات التف
رافقمت تطبيق البرنمامج وأخيرا فان أ م شمممممممف يذكر فف تقرير الزيارة و االنطبا ات التف تكونت لدى
المرافق ن الزائر من خالل تحليل شخ ية وسلوكه بموجب المعايشة معه.
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الفصل السابع عشر
أوال :مراسم استخدام الهاتف
يعد االت ممال الهاتفف من أ م الخدمات التف أنتجها لنا العلم الحديث ,والتف أ ممب لها أكبر األثر فف تسممهيل
االت ممال بين اإلفراد والجما ات وأ ممب

ذا االت ممال ن ممرا رئيسمما من نا ممر التنظيم اإلداري سمموا فف

المؤسسات الحكومية او الخا ة و نام دد من القواعد األساسية عند استعمال الهاتف أهمها:
 -1يوض م الهاتف فف الناحية اليسممرى من المكتب ليسممهل تناوله باليد اليسممرى حتى تتمكن اليمنى من كتابة
بيانات او مالحظات.
 -2التأكد من وجود سما ة الهاتف من مكانها ال حي فف حالة دم استعمالها.
 -3الحفاظ لى أحدث دليل أ درته الجهات المخت ة بأرقام الهواتف.
 -4التعرف لى كيفية إجرا المكالمات الخارجية.
 -5يتم تسمجيل المكالمات فف حالة غياب المدير يذكر فيه اسمم المتحدث ورقم اتفة ووقت ات اله والارض
من المكالمة.
 -6التعرف لى مكان وجود المدير فف حالة غيابة حتى يتم االت ال به فف الحاالت االضطرارية.
 -7فف حمالمة وجود أكثر من جهماز ماتف وتم طلمب المحمادثين فف وقمت واحمد فيرا ف اال تمذار ولبماقة من
أحدا ما لحين االنتها من األخر م اخذ شخ ية المتحدث بعين اال تبار.
ثانيا ً :سجل المراسم يستخدم لألغراض اآلتية:
 -1يسجل التهانف بمناسبة تولف رئيس الدولة من ب به وتسلمه تسلمه رئاسة الدولة.
 -2بمناسمبة العيد القومف او أحد األ ياد الدينية الرئيسمة او بسممبب شمفا رئيس الدولة من مرض ضمال او
لنجاته من محاولة اغتيال.
 -3تسجيل شكر إحدى الشخ يات بمناسبة إسناد من ب رفي إليه.
 -4لإل راب ن االحترام والتقدير إذا كان الزائر شخ ية ذات مكانه لرسمية او لمية او اجتما ية.
 -5لأل راب ن التعازي إذا توفف رئيس الدولة او احدد إفراد ائلته.
اما أهداف سجل المراسم فهي:
 -1إتاحة الفر ممممممة للرسمممممممين والزمال واأل ممممممدقا لكف يسممممممهموا فف التهنئة أو التعزية واإل راب ن
شعور م.
 -2إبالغ أسممممائهم م العبارات التف تسمممجلها الشمممخ ممميات البارزة او ممثلو الدول ال مممديقة إلى الجهات
المخت ة.
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 -3التمكن من شمكر م إما بواسمطة مندوب رسممف او بموجب بطاقة خا مة خالل مدة ال تتجاوز األسبوع
او ن طريق ال حف.
 -4يتم شمممكر الشمممخ ممميات البارزة كرئيس الدولة او رئيس الحكومة او وزير خارجية بان يزور م رئيس
البعثة الدبلوماسية شخ يا لإل راب ن شكره وشكر بالده.
ثالثا :المراسم المتبعة في المجتمعات األخرى
أ -مراسم لبس القبعة وخلعها ومن هذ المراسم
 -1تنزع القبعة فف الم عد بحضور السيدات إذا كانت العمارة معده للسكن او كانت فندقا.
 -2إذا التقى سمميد بسمميدة يعرفها فف الطريق العام فيخل قبعته تحيه لها ,إما إذا رافق تلم السمميدة وس مارمعها
فعليه إن يعيد قبعته إلى رأسه.
 -3ال تخل القبعة فف المحالت العامة كقا ات الفنادق والم مممممان والمخازن والمحالت التجارية والعربات
والقطارات والحدائق العامة والمنتز ات.
 -4إذا التقى سممميدان بسممميدة يعرفها أحد ما فعلى األخير يرف قبعته ويحنى رأسمممه لها قليال و لى الثانف ان
يرف قبعته دون النظر إلى السيدة.
 -5إذا سقط قفاز سيدة تسير فف الطريق او إيه حاجة أخرى فعلى السيد ان يلتقطه ويسير مسر ا للحاق بها
ليعيده لها وال ي

مناداتها و لية ند إ ادة القفاز ان يرف قبعته لها حتى ولو لم يكن لى معرفه بها

 -6إذا التقى سيد بسيدة يعرفها او ال يعرفها بممر ضيق فعليه ان يتنحى ليفس المجال إمامها للمرور ويرف
قبعته لها.
ب -مراسم لبس القبوط وخلعه ومن هذ المراسم
 -1ند الدخول إلى أحد البيوت يجب نزع القبوط وتعليقه فف المكان المخ ص له.
 -2إذا كان الدخول فف قا ة امة او نادي او ما شاكل ذلم يوجد شخص معين مسؤول ن تسلم القبوط بعد
خلعة وكذلم القبعة او المظلة او الع ا.
 -3بعد الخرو يجلب القبوط والحاجات األخرى التف تم خلعها من قبل الشخص المعين لهذا الارض ويقوم
بالمسا دة لى لبس القبوط.
 -4وإذا كان الشمخص يلبس قفازات يقوم بخلعهن قبل الدخول ويتم وضمعها فف داخل القبعة وتسمملم للشخص
المسؤول ن االستقبال.
 -5فف حالة دم رغبة الضيف بخل القبوط بسبب المرض او اإلحساس بالبرود فال ضير من ذلم وال يوجد
انتقاد او إرغام لى المرافقة.
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الفصل الثامن عشر
أوال :مفهوم أخالقيات المهنة
مفهوم أخالقيات المهنة األخالق من الناحية اللغوية :ف جم خلق والخلق و الطب والمروة والدين.
اصفطالحا :ف القوة الراسمخة فف اإلدارة تنتزع إلى ما و خير او شر ويرى ( )Deweyبان األخالق منطلقات
للتميز بين ما و جيد (الفضفففففيلة) وبين ما و سمممممف (الرذيلة) و ذا يؤشمممممر لنا أ مية األخالق لى مسمممممتوى
المنظمات ولهذا يقال العاملون األخالقيون ,القادة األخالقيون ,المنظمات األخالقية.
األمر المذي يفسمممممممر لنا إن األخالق يمثل منطلقا ينباف إن يالزم العمل اإلداري مثل انه مرتكز فكري ال غنى
نه و ذا يعنف إن األخالقيات تمثل العامل األساس للتحقيق اإلداري من نا نقول إن
أخالقيففات اإلدارة :ف مجمو ممة من معمماير وأخالقيممات تمثممل مجمو ممة من السممممممملوم اإلداري إي أنهمما خطوط
توجيهمه للمديرين فف

مممممممن وانتقاد البديل األخالقف من بين مجمو ة البدائل والتف يرمف الى تحقيق درجة من

الرضا لدى أ حاب الم ال .

ثانياً :مداخل دراسة األخالق :وتتمثل باآلتي

مدخل المنفعة

مدخل الحقوق
مداخل دراسة
االخالق
مدخل العدالة

مدخل الفردية

الشكل يبين مداخل دراسة االخالق
ذه المداخل تركز لى السممممممملوم األخالقف الذي يقر الحقوق ويؤمن بالعدالة وتحقيق المنفعة مثلما يؤشمممممممر
أ مية الفرد ويعتبره رأس المال االسمف فف المنظمات.
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وبناء عليه يتضح لنا ان هناك بعض الحاالت التي أسهمت في دور األخالقيات
ف وجود بعض الحاالت التف تشمكل طرق لألخالقيات مثال شركة ( )nestleالمتخ

ة بإنتا

ير

التفاح لألطفال حققت تفوق فف الح ممممة السمممموقية فضممممال ن الربحية ولكنها غشممممت ذا المنتج بأنها قدمت
ير التفاح المنتهف

الحيته لألطفال وإلحاقها الضرر لفئة المستهلكين بما يترتب ليه خسارتها وتد ور

سمعتها وبالتالف خرقها للجوانب األخالقية.

ثالثا :صور أخالقيات العمل
استلزم األمر اإلشارة الى بعض ال ور من أخالقيات العمل:
 إ طا األولوية للعمل الحفاظ لى أسرار الشركة تجنب محاوالت تقليل من شان اآلخرين تجنب القفز لى رقاب مستويات اإلدارات األخرى مرا اة ثقافة اآلخرين تجنب حاالت المنافسة الاير شريفه تالفف حاالت التشكفرابعاً :مصادر أخالقيات المهنة :الشكل التالف يوض لنا ذه الم ادر

االديان

الثقافة

االجرا ات
الحكومية

قوانين السلوم
االخالقف فف
ال نا ة

الشكل يبين م ادر اخالقيات المهنة
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