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ات  منذ عام 2019 أصبح مشروع مسار الدرا�ج
زءًا من  قدم من قبل »Reallabor« �ج ية املُ الهوا�ئ

البرنامحج الفيدرالي لــ«مشاريع التنمية الوطنية 
ي  لتخطيط املدن« ليتطور بشكل منه�ج

وينتقل �تى عام 2023 من مر�لة 
الدراسة والتخطيط إلى مر�لة 

التنفيذ.
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ية - ات الهوا�ئ  مسار الدرا�ج
 برلين تتنفس

ميع  ية ل�ج ات الهوا�ئ م مسار الدرا�ج �ي إنشاء وتصم�ي نود إتا�ة فرصة املشاركة �ف
األشخاصص عل� طول املسار وخاصة منهم القاطنون بالقرب من مسافة االختبار. 
�ي موقع  ولت�قيق هذه املشاركة، نعمل عل� تطوير تنسيقات مختلفة عل� األرض �ف
لسات  �ف إل� لقاءات و�ج رنت، ندعو من خاللها املواطن�ي ر شبكة اإلن�ت التنفيذ وأيضًا ع�ج

�وارية منتظمة نقدم لهم من خاللها مسا�ة تمكنهم، ليس فقط من التعرف 
اصة  ر�اتهم وأفكارهم ال�ف واكتشاف املزيد عن املشروع، بل أيضا من املساهمة بمق�ت

�ي مدينتهم.  ة مستدامة �ف ة ته�تم بتطوير بي�ئ نشؤون معًا مسا�ة مدن�يّ ب�يث �يُ

رونية ومنشوراتنا  ر صف�تنا اإللك�ت نقوم بنشر كافة عروض املشاركة أوال بأول، ع�ج
اصة بنا. �تماعي ال�ف ر قنوات التواصل اال�ج الورقية وع�ج

ودة ال�ياة من خالل  الت�ديات املعمارية: كيف تت�سن �ج
�ي فضاء املدينة؟  رات العمرانية �ف التغي�ي

رغ  �ي منطقة كروتسب�ي رات، �ف ات من امل�ت من خالل بضع م�ئ
�ف من التعرف عل� املفهوم  وكمسافة اختبار، سي�تمكن سكان برل�ي
ية عل� أرض الواقع.  ات الهوا�ئ العام لكامل مشروع مسار الدرا�ج

الهدف من مسافة االختبار هذه، هو أن ي�تمكن املواطنون من 
�ي وسط املدينة بشكل عمل�ي  ية �ف ات الهوا�ئ ٍ للدرا�ج ربة طري�ت ت�ج

من نا�ية. ومن نا�ية أخرى تفعيل هذه املنطقة املتنوعة 
ّمة من خالل إعادة هيكلة بنيتها وتوسيع  األطياف، امللونة والق�ي

االستفادة من إمكانياتها.

ية؟ ات الهوا�ئ �ي بناء مسار الدرا�ج رّكز الفرص واملخاطر �ف الدعم العلمي- أين ت�ت
يقوم مخططو املسا�ة ومخططو املرور والطرق بدراسة وف�ص إمكانيات التنفيذ، 

حج والتوصيات  دها، ت�دياتها وعواقبها امل��تملة وسيقومون بعدها بتقديم النتا�ئ فوا�ئ
ر الالزمة  ر فهرسًا للمعاي�ي عت�ج ، س�يُ �ي �ي تقرير نها�ئ اصة بعمليات التنفيذ �ف ال�ف

رات وتنفيذ مشاريع أخرى  لتنفيذ بقية مسافة التسعة كيلوم�ت
مماثلة.

ات  ال�وار والنقاش املفتوح- ماهي ا�تيا�ج
؟ �ف املستخدمات واملستخدم�ي

ية املشروع عل� فكرة „معًا –لبناء-  ترتكز منه�ج
املدينة „. يسعى Reallabor Radbahn من 
م وتنسيق ورشات عمل وفعاليات  خالل تنظ�ي
ة  لق مسا�ة مدن�يّ وفرص مس�تمرة لل�وار، ل�ف

ستو�ى فيها األفكار وتتشكل من قبل  �تُ
موعة املباشرة ال�ت�ي ستعود عليها اإلفادة  امل�ج

من املشروع. 

ممّول من:



ذ  رها، سين�فّ وية كالرياح وغ�ي م�مىيٌّ من العوامل ال�ج
متد إل� قرابة  ي ل�ي ية بشكل تدري�ج ات الهوا�ئ مسار الدرا�ج

رات عل� امتداد خط قطار األنفاق، ابتداءًا  التسعة كيلوم�ت
 .Oberbaum سر الـ من م�طة الـ Zoo وصوال إل� �ج

اتهم  �يث سي�تمكن الصغار والكبار من العبور بدرا�ج
ية بأمان وبشكل م�اٍد ل�ركة املرور ومنفصٍل عن  الهوا�ئ

ل النقل األخرى، وذلك مرورًا بمناطق ثالثة من  وسا�ئ
رد“  ية ليس „م�ج ات الهوا�ئ . إ�فّ مسار الدرا�ج �ف مدينة برل�ي
�ي  �تماعية تل�ج ات ولكنه أيضًا يؤمن مسا�ة ا�ج مسار للدرا�ج

ر  . يعت�ج �ف �ي برل�ي �ف �ف ات متعددة للمواطنات واملواطن�ي ا�تيا�ج
�ي  ا للتال�ت ية، مكا�فً ات الهوا�ئ ه للدرا�ج رف هذا املكان، وكمت�ف

 � �ي فو�ف رخاء �ف والت�رك ويسمح للناس بالتنفس واالس�ت

رض أن  ف�ت وز�مة وصخب املدينة الشبه مس�تمر. إذ �يُ
ية بتباطؤ  ات الهوا�ئ يشعر الناس عل� امتداد طريق الدرا�ج
�ركة املرور من �ولهم مما يمكنهم من االس�تمتاع باملدينة 
ق  اتهم. إذ أنه من الصعب �اليا لسا�ئ أثناء قيادتهم لدرا�ج
ية الذي يريد مثال االنتقال من النقطة „أ“  ة الهوا�ئ الدرا�ج

من هذه املناطق، أن يستشعر ويس�تمتع  إل� النقطة „ب“ �ف
انبها  بامل�يط الذي يمر به أو باألماكن والناس ال�ت�ي يمر ب�ج

النشغاله بمخاطر �ركة املرور من �وله..

ية عام 2014 ، كأول  ات الهوا�ئ تطورت رؤية تنفيذ مسار الدرا�ج
معية الغير رب�ية »paper planes«. �يث كانت  مشروع لل�ج
عَلم التذكاري:  الفكرة وال تزال، تقوم على إعادة إ�ياء و�ماية املَ

U1 سر خط قطار األنفاق الـ �ج

ية.  ات الهوا�ئ مسار الدرا�ج
ة طور الت�قيق مسا�ة مدن�يّ
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