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 "بیان التصمیم الداخلي" لـالتحاد الدولي للمصممین/ المعماریین للتصمیم الداخلي 

الذي یتخذ من نیویورك مقراً ألعمالھ.   IFI  

والمعاني."من طبیعة البشر لیس فقط  استخدام الفراغات بل أیضاً ملئھا بالجمال   

فالفراغات المصممة بمھارة یمكن أن تحرك فینا اإلحساس بھدف ما أو اإلحساس بالعمق.  ففي الفراغات 
بل إیضاً اإلحساس بمن نحن علیھ وماذا یمكن  فراغالمھمة بالنسبة لعالمنا، نحن نختبر لیس فقط اإلحساس بال

 أن نكون.

والتأمل والتخیل واالستكشاف واإلبداع. تساعدنا على التعلم الفراغات المصممة بعمق وتروٍ   

اصل بین الناس وعلى طرح األفكار فالفراغات الكبیرة أساسیة للثقافات اإلبداعیة المھمة، فھي تشّجع على التو
مجمل حقول التفكیر. كما تحفّز  

البشریة  معرفتنا من خلق فراغات تلبي حاجات البشر. ھذه الفراغات ، تمكننانحن كمحترفي التصمیم الداخلي
 ھي اختصاصنا وشغفنا وعملنا.

نحن نستخدم الفراغات بمسؤولیة ، نمارس مھنتنا مع مراعاة استخدام الموارد االقتصادیة والطبیعیة في العالم 
بطریقة مستدامة، فنحن نصمم للصحة والسالمة والرفاھیة واحتیاجات الجمیع. في النھایة نصمم للبشریة، 

الفراغات التي تصیغ التجربة البشریة. عمیلنا األساسي، فنحن نصمم  

ھذا ھو ما نقوم بھ، ما نبتكره ھو ما نمنحھ. إنھا الوسیلة التي نكسب بھا موقعنا بین البشر. لھذا السبب عملنا 
ذا اخترنا ھذه المھنة النبیلة."ھمھم لعمالئنا ولمجتمعاتنا وألنفسنا. إنھ االختالف الذي نقوم بھ ول  

 األھمیة

الداخلي تمنح القیادة وتستعین بعملیة التكرار والتواصل التي تشمل االستكشاف والترجمة  مھنة التصمیم
 والفاعلیة، محققة نتائج قیاسیة وتحسینات في الفراغات الداخلیة وفي حیاة األفراد الذین یستخدمونھا.

أھمیة قراراتھم وتساعد ھذه العملیة تولد منفعة اقتصادیة واستخدام جمالي واجتماعي تساعد العمالء على فھم 
 على اتخاذ قرارات أفضل تفید المستخدم والمجتمع على حد سواء.



لذا یوصى باالحتكام إلى أشخاص یمكن الوثوق بآرائھم وتطویر نماذج بحث متعددة في سیاق األنماط 
 العاطفیة الفیزیائیة والسلوكیة لدى المستخدمین.

 المالءمة

.على كافة المستویات نسانیةالتجربة اإلمؤیدة لي تحدد المشاریع عند البدء بھا مھنة التصمیم الداخ  

 التصمیم الداخلي یؤلفون إیكولوجیا إنسانیة وبیئیة، مترجمین العلم إلى جمال معنُي بكافة الحواس. يمھندسإن 
والفراغات ولھذا  یةؤالرفي ، وویعید األبتكار في األفكار الرئیسیة یحّسن ،یحلل ،یراقبفالممارس یستمع، 

 كلھ قیمة قیاسیة.

 المسؤولیة

التصمیم الداخلي ھو تحدید األسلوب والخبرة الضروریان، وتثقیف أنفسنا والعامة  يمسؤولیة مھندسإن "
 ووضعنا في المجال العام كخبراء في بیئة البناء.

التصمیم الداخلي ھو تطویر المھنة وتأیید الرفاھیة االجتماعیة. يمسؤولیة مھندس  

 الثقافة 

إن مھندسي التصمیم الداخلي وكجزء من مشروع إبداعي، ھم نمط إلنتاج ثقافي، ھم صانعو فراغات تفّسر 
وتترجم وتكتب عاصمة ثقافیة. ففي عالم تسوده العولمة، التصمیم الداخلي والتصمیم المعماري یجب أن 

عبان دوراً في تسھیل الحفاظ على التنّوع الثقافي.یل  

 األعمال

منح قیمة ألصحاب المصلحة. ت مھنة التصمیم الداخلي  

فھي تحّسن الرفاھیة كعامل من التطور االقتصادي. وتوفر قیادة لألفكار االستراتیجیة تنتج في المقابل 
م والمنافع المستمرة والتوعیة بأھمیة المھنة.استثمارات متعددة. إن مھندسي التصمیم الداخلي یؤیدون التعلی  

 المعرفة

 إن النظریات التطبیقة والمعرفة الفطریة شأن أساسي لممارسة مھنة التصمیم الداخلي.

مسألة أساسیة للمعرفة الكمیة والنوعیة التي  اإن تعبئة السیكولوجیا البیئیة وعلم األنتربولوجیة الفیزیائیة ھم
 تكّون ممارسات مھندسي التصمیم الداخلي.

 الھویة

إن مھندسي التصمیم الداخلي یحددون عالقة األفراد مع الفراغات على أساس المتغیرات النفسیة والجسدیة 
 من أجل تحسین نوعیة الحیاة."_____________________________________________ 
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الوالیات المتحدة األمریكیة.  –في نیویورك   

مصممین/ المعماریین للتصمیم الداخلي لللـالتحاد الدولي جمیع الحقوق محفوظة   

الذي یتخذ من نیویورك مقراً ألعمالھ.  	


