
 

 

 ���ن �ول ���م ا���رة وا���ط�ط  

 2012أ�ر�ل  12��در �ن آرك ��س، ا����ع �و�����ن 

أ&�	ء  �&	دي ھذا ا�)�	ن ��&%$ �#�زم ا!��	 �	ً ��در�س ا���	رة وا���ط�ط وا�����م ا���ري، أ��ر ��	 ھو 
	�م �� ��ظم
 .ا��	�م

����ز �%&3 ا���	رة وا���ط�ط )	ر�)	ط%	 ا�وا�2 )	��!��1، و)	��	�� �0ن ا��%	م ا��� ��ط#)%	  �/ؤ&	 و��دّ�و&	 ��,ت دا��	ً 
�� ��ل ھذه ا��	5ت، ��)2 . �1 
��&	 ا�د��4راط�3 وا��زا�&	 )�4وق ا5&,	ن و)	��,	واة ا5!��	 �3 وا5
��	د�3 ��وا�34ً 

 .أ!ل ا�)��	ت ا��,�دا�3 ا!��	 �	ً وإ��و�و!�	ً أ�راً ��)	ً ا���ل �ن 

�0ن  ��#�م ا���	رة وا���ط�ط أ�ٌر أ,	,�، إذ �ن ا��%م أن ��&2 �دارس ا���	رة وا���ط�ط ط/)%	  آرك بيس)	�&,)3 ل

 .ا�و � )	=�ر ا�ذي ���ن �%م أن ��&�وه �ن أ!ل �#ق  	�م أ��ل، أو )	=�رى �,ؤ���%م �!	ه ذ�ك

	 &%�ب )��	ھد ا��در�س أن �طور�&	ھ!%	 وأن ��د ��#��%	 ��4ل 
درات ا�ط/ب ا�������3 وا���ط�ط�3 ا�/ز�3 �)&	ء إ&&
)��	ت ��	�	ة و�,�دا�3 ا!��	 �	ً و��#ق �&BCت �Aر �	رة )	�)��3 ��@ض �ن ا5,�%/ك و�و�ر ا�ط	
3، ھذا دون إ
/ل �ن 

 .أھ��3 ا���	&3 وا�وظ�@3 وا�!�	ل
 

 3C
 ا�)�	ن �ول ا��در�س �� �و)&%	!ن�&	

ا=,س ا��	��3 �ن أ!ل إ�/ح ا��&	ھ$ وأ,	��ب ا��در�س �� �!	ل  آرك بيس��4رح 

ً )	�ط/ب �/,%	م ��  �#�3 ا�5/ح ا���#��� ا�%	�3  :ا���	رة وا���ط�ط ��	 �%�ب أ��	
 

وا��,ؤ��3 ا5!��	 �3 وا5,�دا�3 إظ%	ر ا��5زام ا��	�ل �� �طو�ر �&	ھ$ ا���	رة وا���ط�ط )�4وق ا5&,	ن  •
 .ا�)���3

�C!�1 �4	�3 ا5,��	ع وا�����م ا�!�	 � و,ط ا����	ر��ن وا���طط�ن و�C!�1 ا��#ول ا�������3 ا���  •
 ً	(�	A %م ا��%��ش�	5ت ا����@3 وا���رو��ن ا�ذ�ن �ط	ت ا��	!	و ب ا����,�. 

 .ط�3 ا��	د�3 ا!��	 �	ً وا��,�دا��3&��3 ا��%	رات ا��� �و!G ا��%&3 &�و ا��#ول ا�د��4را •

 .�C!�1 ا���#�م ���دد ا���	رف وروح ا�)�ث ا�!�	 � ا��و!G &�و ا&�	ج  �	رة و����م و��ط�ط �#�زم •

 .��	و&3 ا�!���	ت ا�ط/)�3 وا��%&�3 �#و � )	��&ظور �	�ق ا=ھ��3 ا�ذي �@�2 ا�)	ب �#�,�4)ل ا��,�دام •

 .	ر��ن وا���طط�ن �� �4ول ا���	ر,3،  ن ا���	رة ا��#�ز�3 ا!��	 �	ً و)���	ً �4د�م )را�$ ا���#�م ا��,��ر، �#��� •

 

هي منظمة عالمية غير حكومية، منظمة ال تعمل مصممون ومخططون من أجل المسؤلية اإلجتماعية  معماريونبيس  ●آرك

أجل حل الصراعات سلميًا، من للربح للمعماريين والمصممين والمخططين الذين يعملون ضد أسلحة الدمار الشامل زمن 

حازت المنظمــة وضع مسـتشــار لدى المجلس اإلقتصــادي .  أجل حماية الطبيعة ومن أجــل التنمية المســؤلة لبيئتنا العمرانيــة

 /http://arcpeace.org/web :أنظر.                   االجتماعي لألمــم المتحدة


