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  المواصالت التخطیط القطاعي لقطاع

  خلفیة عامة .1

  مقدمة 1.1

 الفعال التنموي للدور انظًر واالجتماعیة التنمیة االقتصادیة تحقیق في األساسیة الدعائم أحد یشكل قطاع المواصالت

 كافة بین والتواصل الربط تحقیق في یساھم لوالوسائ األنماط نقل متعدد نظام توفیر خالل من وذلك القطاع لھذا

المختلفة  النقل وخدمات قطاعات في استثماریة فرص خلق في اوأیًض ،والتصدیر ومراكز اإلنتاج السكانیة المناطق

  ."الدوليو ،العامو ،البحريو ،الجويو ،البري"

 حیث للتدمیر والمواصالت النقل مرافق قطاع وخالل االعتداءات الصھیونیة المتكررة على قطاع غزة تعرضت

 ،ومرفأ الصیادین التجاري المیناء موقع وكذلك واسعة تدمیر لعملیات الطرق شبكة منشآت ومرافق تعرضت

 إلى حثیث بشكل الفلسطینیة الوطنیة السلطة تسعى ذلك ضوء وفي، كلیًا اتدمیًر غزة الدولي مطار تدمیر إلي باإلضافة

 ورفع وتنظیمھا شبكات الطرق وتحسین وتطویر تأھیل إعادة خالل من والمواصالت النقل قطاع وتنمیة عمارإ إعادة

 وبالكلفة الجید بالمستوى وتوفیرھا خدمات النقل على الطلب تلبیة یعزز بما نشاطاتھا قاعدة وتوسیع الفنیة كفاءتھا

 ،الحدودیة المعابر تطویر إلي باإلضافة ،والمیناء اإلستراتیجیة كالمطار المشاریع وتشغیل عمارإ وإعادة ،المالئمة

  .اإلقلیمي والتواصل التعاون أطر وتعزیز االقتصادیة التنمیة في الخاص مشاركة القطاع مستوى رفعو

المواصالت الوحید في محافظات غزة، وال یوجد بعد مواصالت سكك حدیدیة أو جویة أو  نظامكما تعتبر الطرق ھي 

اإلقلیمیة لحركة المواصالت في األساس على نظام الطرق، ویشمل المخطط على ، وبالتالي ستركز الخطة ةبحری

  .طرق و مداخل لخدمة وتشجیع استخدام المطار الجدید والمیناء البحري المخطط لھ

یناقش التقریر أھم المشكالت التي تعترض قطاع المواصالت ویضع األھداف المناسبة للتخطیط لھذا القطاع كما یضع 

االستراتیجیات المناسبة لتطویر قطاع المواصالت وذلك بعد دراسة الوضع القائم للمواصالت والذي السیاسات و

ا لعدم توفر بیانات وذلك نظًرساعات یومًیا  9لمدة وزارة التخطیط القیام بمشروع مسح میداني للمرور من استلزم 

حتى  19/01/2010ترة الواقعة ما بین ن الحجم المروري على الطرق اإلقلیمیة وذلك في الفعومعلومات كافیة 

بعملیة عد إضافیة  امت الوزارةونظًرا ألن ھذه الفترة صادفت فترة االمتحانات الجامعیة والمدرسیة فق 03/02/2010

، وقد اقتصر جمع 28/02/2010یوم لبعض النقاط إلیجاد معامل تحویل من تلك الفترة إلى فترة الدوام الرسمي وذلك 

في األجزاء المتفرقة عن صالح الدین  4طریقي صالح الدین وھارون الرشید وتم استثناء طریق رقم المعلومات على 

  .ا في ھذه األجزاءوذلك ألن حجم المرور علیھ قلیل جًد

الوضع المستقبلي ثم وضعت المقترحات والخطط المستقبلیة للتمكن من استیعاب ومالءمة ب التنبؤعلى ما سبق تم  بناًء

  .قبليالوضع المست
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  المواصالتالمشاكل التي تواجھ قطاع   1.2

تحدید المشاكل التالیة من قبل فریق تخطیط المواصالت كمشاكل رئیسیة تواجھ التخطیط لقطاع للمواصالت، وحل تم 

  -:محافظات غزة، ومن أھم المشاكل ھيھذه المشاكل سوف یضمن تخطیط ناجع للطرق والمواصالت في 

  .حالیًا عدم كفایة الشبكة الموجودة .1

  .الظروف الردیئة والمتدھورة للشبكة الحالیة .2

  .االفتقار إلى مصادر بیانات موثوق بھا لھذا القطاع .3

الحكومیة والبناء العشوائي في الكثیر من المناطق العمرانیة باإلضافة إلى تعدیات المواطنین  ندرة األراضي  .4

  .على حدود الطرق المقترحة

  .ھاعدم وجود مواصالت عامة موثوق ب  .5

  .المطار، والطریق الحر مع الضفة الغربیة على المستوى الوطنيوالشك المتعلق بعمل المیناء،  .6

 االقتصادي والسیاسي المفروض على قطاع توقف العدید من مشاریع الطرق وسحب تمویلھا نتیجة للحصار .7

 .، ومنع إدخال المواد الالزمة الستكمال ھذه المشاریع والبدء بمشاریع أخرىغزة

 .المواصالتأي تنظیم قانوني لقطاع  عدم تفعیل .8

  المواصالتأھداف تخطیط قطاع  .2

  -:طورت األھداف الخاصة بھذا القطاع من خالل عالقتھا باألھداف العامة للمخطط اإلقلیمي

  .تحسین الربط اإلقلیمي داخل األقالیم •

  .ناجع وفعال مواصالتتوفیر نظام  •

  .النقل العام لزیادة نمو وسائ •

  .الطرق ىمستوى أمن وسالمة حركة السیر علتحسین  •

  .تقلیل الضوضاء وتلوث الھواء •

المناظر الطبیعیة، ومواقع والمناطق الطبیعیة، وتجنب التضارب مع مصادر المیاه الجوفیة المتوفرة،  •

  .التراث الثقافیة

  الوضع القائم .3

  وصـف لشبكـة الطـرق ونظـام النقـل العـام 3.1

محافظات غزة نظام یعتمد على الطرق فقط ویفتقر إلى النقل عبر السكك الحدیدیة والنقل إن نظام الموصالت في 

، )1انظر شكل ( ا من الدول األخرى في المنطقةقل تطوًرأوتعتبر شبكة الطرق في محافظات غزة  البحري والجوي،

  . رق محلیة، طرق رئیسة، طرق تجمیعیة، وط)إقلیمیة(وتنقسم الطرق في قطاع غزة إلى طرق سریعة 
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  شبكة المواصالت  القائمة): 1(شكل ال
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  .من حیث التعبید أو عدمھ االطرق داخل نفوذ كل بلدیة حسب حالتھ مساحات :)1(جدول 

 ةـدیـــــــــالبل المحافظة

 األرصفـــــةمساحة  الطـــــــــــــــــــــــرقمساحة 
 )m2( الطرق غیر المعبدة )m2( الطرق المعبــدة

األرصفة 
 المعبدة

)m2( 

األرصفة 
غیر 
 المعبدة

)m2( 
 إنترلوك أسفلت إنترلوك أسفلت

 شمال غزة

 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ بیت حانون
   127,380 4,958 بیت الھیا

 260,000 250,000 480,000 1,240,000 جبالیا النزلة
 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ أم النصر

 غزة

 م.غ 780,000 2,800,000 2,400,000 غزة
 20,513 م.غ 95,450 13,000 42,840 الزھراء

 م.غ 50 41,630 62,845 وادي غزة
 15,200 **57,300 17,200 5,700 27,920 المغراقة

 الوسطــى

  4,000 600,000 20,000 300,000 دیر البلح
  28,000 20,000 40,000 150,000 45,000 المغازي

 م.غ م.غ 620,000 191,000 140,000 النصیرات
 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ البریج

  25,968 171,083 20,298 الزوایدة
  23,000 124,400 104,040 المصدر

 - - 450,000 *17,800 56,200 وادي السلقا

 خانیونس

 46,800 17,000 93,600 29,090 79,090 خزاعة
  140,930 82,000,000 298,660 346,300 خان یونس
 28,000 144,000 57,718 106,690 بني سھیال

 6,000 12,000 105,000 224,000 القرارة
 م.غ 3,300 17,000 11,000 الفخاري

 م.غ م.غ 120,000 58,000 149,000 عبسان الكبیرة
 م.غ 28,000 100,000 494,000 عبسان الجدیدة

 رفــح
 137,700 0 204,100 50,800 الشوكة

 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ رفح
 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ النصر

 )غیر متوفرة= م .غ( 2009المصدر وزارة الحكم المحلي 

 معبدة بالباطون 2م 7000منھا *  

  نوع التعبید رملي **
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بالتخطیط للطرق اإلقلیمیة  العامة واإلسكان وتشترك وزارة التخطیط، ووزارة المواصالت، ووزارة األشغال

المسئولیة لباقي الطرق على الھیئات المحلیة ویتم اعتمادھا عبر اللجنة المركزیة  واإلشراف والمتابعة بینما تقع ھذه

، ولكن )1(للتنظیم في جمیع الحاالت، لذا ومن ھذا المنطلق سیقتصر التقریر فقط على الطرق اإلقلیمیة انظر شكل 

  ).1(ت الطرق إجماًال في الجدول سیتم استعراض مساحا

كیلومترات مربعة بینما الطرق التي تحتاج إلى تعبید  6یتضح أن مساحة الطرقات المعبدة تزید عن ) 1(من الجدول 

كیلو مترات مربعة، ولھذا سیت إیالء اھتمام خاص بتعبید ھذه الطرق وذلك لتسھیل حیاة المواطنیة  9فإنھا تزید عن 

القائمة والمعبدة تبین أن أطوال الطرق  2006في دراسة أعدھا مركز اإلحصاء الفلسطیني ووعملیات التنقل، 

 .كم 630بأنواعھا في غزة تصل إلى 

  شبكـة الطـرق اإلقلیمیـة 3.2

الطرق اإلقلیمیة في محافظات غزة تأخذ االتجاه شمال جنوب عمومًا وذلك نظرًا لجغرافیة المنطقة، ویعتبر  إن شبكة

، دن المختلفة والقرى ونقاط العبورعماد الطرق اإلقلیمیة باإلضافة إلى مداخل الم 4ن وطریق رقم طریقي صالح الدی

  .ا الشبكة اإلقلیمیة على طول قطاع غزةن الطریق الساحلي یخدم أیًضإكذلك ف

في  4في ھذه الخطة اقتصر جمع المعلومات على طریقي صالح الدین وھارون الرشید وتم استثناء طریق رقم 

  .جزاء المتفرقة عن صالح الدین وذلك ألن حجم المرور علیھ قلیل جًدا في ھذه األجزاءاأل

  صالح الدین األیوبي طریق .3.2.1

وحتى یتقاطع معھ عند مفترق  4موازًیا للطریق رقم یمتد طریق صالح الدین من أقصى شمال محافظات غزة 

القرارة حیث یتفرع الطریق لفرعین یمثل الفرع مفترق  مرورًا بمحافظة غزة ومحافظة دیر البلح حتىالشھداء 

صالح الدین شریان  طریقیمثل . والذي یمتد حتى معبر الكرامة على الحدود المصریة 4 طریقالشرقي منھما امتداد ل

محلیًا  ًاطریق، كما أنھ یمر بالمناطق المأھولة بالسكان لذلك فھو یعتبر یسي فھو یربط شمال القطاع بجنوبھالحركة الرئ

  .و إقلیمیًا

ما ھیكلًیا عرضھ یتراوح ومن شمال قطاع غزة حتى جنوبھ  كیلومتر 42.6یمتد طریق صالح الدین بطول إجمالي 

ولكن العرض القائم حالًیا یتراوح   4في األجزاء المشتركة مع طریق رقم  ترم 53إلى رفح نھایة متر عند  20بین 

وحركة السیر فیھ ذات اتجاھین ، على أطراف مدینة غزة ند مفترق دولةمتر ع 30متر عند مدخل رفح إلى  10بین 

الوحدة  مع طریقالشجاعیة حیث یلتقي في ھذه المنطقة  شمالي وجنوبي ولكن یحدث بھ اختناقات مروریة في منطقة

 طریقأطول  طریقالو یعتبر ھذا  ،، كما تحدث بعض االختناقات عند مفترق دولةبغداد طریقر وعمر المختا طریقو

  .م6300داخل مدینة غزة  ھبمدینة غزة حیث یبلغ طول

بعد تجاوز وادي  بینما اإلضاءة جیدة ولكن. تتراوح ما بین جیدة و ردیئةاإلنشائیة حالة الطریق من حیث الرصفة 

  .الطریق جانبيغزة متجھًا إلى الجنوب، تكاد تكون اإلضاءة معدومة على 
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  صالح الدین طریقالحجم المروري ل .3.2.1.1

یتراوح ما بین   ADT أن معدل الحجم المروريالدین یتبین من النتائج الواردة  بعد المسح المیداني لطریق صالح

في  في مدینة غزة على مفترق دولةیومًیا مركبة  32,883إلى في االتجاھین على مدخل رفح  یومًیا مركبة 11,827

لتعدیل حجم المرور في وقت اإلجازات إلى  1 1.12وذلك بعد األخذ بعین االعتبار معامل تحویل مروري  االتجاھین

في معظم النقاط مما یدل  0.985إلى  0.94من  PHF یتراوح معامل الذروةكما  وقت الدوام الدراسي في الجامعات،

 لشكوال) 2( وذلك كما یظھر بالجدول 0.88ھا على أن التدفق منتظم  إال على نقطة وادي غزة فإن المعامل یكون عند

 24,812حیث كان أعلى حجم مروري تم تسجیلھ  1996إحصائیات سابقة تم إجراؤھا في عام وبالمقارنة مع  .)2(

  .سنوًیا % 2.2حوالي  مركبة یومًیا نجد أن الزیادة التي حصلت خالل ھذه السنوات كانت

  :أیًضا  تم حساب قیم المعامالت التالیة ھا ؤوبناًء على المعلومات التى تم إحصا

  ).D(معامل الحركة للحصول على التدفق في االتجاه األعلى  -

  ).K( للحصول على التدفق في ساعة الذروةمعامل تحویل  -

  .0.62إلى  0.52تتراوح بین ) D(وقیمة معامل ، %  8.2إلى % 7.3یتراوح بین ) K(حیث وجد أن معامل  

  

  .صالح الدین طریقالتدفق المروري على  ):2(الشكل 

                                                
تم حساب ھذه القیمة بعمل عد مروري لجمیع النقاط في أیام صادفت فترة امتحانات الجامعات وعد آخر في أیام الدوام االعتیادي عند بعض  1

كمعدل للزیادة وبالتالي تم ضرب قیم العد في أیام % 12فتم اعتماد % 14- 10النقاط وتم إیجاد حجم الزیادة بین تلك األیام والتي تراوحت بین 
 1.12متحانات بقیمة اال
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 حجم المرور على طریق صالح الدین ):2(جدول 

D 
 

K % 
 

التدفق في 
ساعة 
الذروة 

(veh/hr) 

معامل 
ساعة 
  الذروة
 

ساعة الذروة في 
  كال اإلتجاھین

 

  التدفق الكلي
(veh/day) 

  التدفق الكلي
(veh/9hr) 

التدفق 
المتجھ إلى 
  الجنوب

(veh/9hr) 

التدفق 
المتجھ إلى 

  الشمال
(veh/9hr) 

  المحطة

 بجوار مفترق جبالیا 4049 4921 8970 15249 14:15 - 13:15 0.985 1147 7.522 0.543

 بجوار مفترق بغداد 5135 7867 13002 22103.4 16:00 - 15:00 0.940 1603 7.252 0.621

 بجوار مفترق دولة 8450 8820 17270 29359 16:00 - 15:00 0.961 2292 7.807 0.531

 جسر وادي غزة 6149 6065 12214 20763.8 16:00 - 15:00 0.889 1736 8.361 0.521

 مدخل دیر البلح 6835 6528 13363 22717.1 11:45 - 10:45 0.950 1746 7.686 0.526

 القرارة - خانیونس  6440 6272 12712 21610.4 13:15 - 12:15 0.960 1703 7.88 0.56

 بجوار دوار بني سھیلة 5720 6182 11902 20233.4 11:30 -10:30 0.968 1503 7.428 0.516

 مدخل رفح 3074 3143 6217 10568.9 14:45 - 13:45 0.959 832 7.872 0.524

  



                      )قطاع المواصالت(                                                        التخطیط القطاعي 2010 

 

8  

 

 طریق صالح الدینعلى تصنیف المركبات  .3.2.1.2

  : طریق حسب الجدول التالياللمركبات على كانت نسب ابعد العد على طریق صالح الدین وحساب عدد المركبات 

  تصنیف المركبات على طریق صالح الدیننسب ): 3(جدول 

 النقطــــــــــــــــــــــــة
Percentage % 

P.C Busses L.G.V H.G.V B/c M/c Cart 

 3.40 4.97 0.75 7.07 8.93 0.48 74.46 مفترق جبالیابجوار 

 2.10 3.79 1.80 7.54 3.81 0.39 80.56 مفترق بغدادبجوار 

 2.33 4.21 1.14 7.64 3.46 0.52 80.69 مفترق دولةبجوار 

 0.88 3.91 0.16 9.64 2.69 1.56 81.15 جسر وادي غزة

 1.58 3.94 1.06 9.2 2.31 2.04 79.88 مدخل دیر البلحبجوار

 1.34 5.94 1.12 9.98 2.48 0.96 78.18 القرارة - خانیونس 

 3.06 6.08 1.24 9.57 2.06 0.87 77.12 خانیونس -  دوار بني سھیلةبجوار 

 1.54 8.03 0.13 11.69 3.59 1.06 73.96 مدخل رفح

 2.03 5.11 0.92 9.04 *2.91 0.99 78.25 تالمتوسط العام على جمیع المحطا
P.C  = سیارات(مركبات خاصة( ،Busses  = ،باصاتL.G.V  = ،مركبات نقل بضائع خفیفةH.G.V  = ،مركبات نقل بضائع ثقیلة 

B/c  = ،دراجات ھوائیةM/c  = ،دراجات ناریةCarts  =عربات تجرھا الحیوانات.  

  .ھذا المتوسط ال یشمل القیمة بجوار مفترق جبالیا ألنھا شاذة* 

 

  .صالح الدین طریقنسب المركبات على متوسط ): 3(الشكل 

78.25

0.992.91

9.04

0.92

5.11

2.03

P.c Busses L.G.V H.G.V B/c M/c Cart
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، و %78.25بمتوسط % 82و % 73ما بین  )P.C(المركبات الخاصة  نسبةتراوح تبناًء على الجدول السابق 

وعند مدخل دیر البلح یكون % 1.5إال على نقطة جسر وادي غزة یكون عندھا % 0.95و % 0.4الباصات ما بین 

إال % 2.91بمتوسط عام %  4و % 2فة ما بین ، و الشاحنات التجاریة الخفی%0.99وبمتوسط عام % 2.05عندھا 

، %9.04بمتوسط % 12و % 7تقریبًا، والشاحنات التجاریة الثقیلة ما بین % 9عند مفترق جبالیا فإنھا تصل ل 

، %0.92والدراجات الھوائیة %  5.11بمتوسط عام للدرجات الناریة% 8و % 4والدراجات الھوائیة والناریة ما بین 

إال على جسر وادي غزة % 2.03متوسط عام ب %3.4و % 1.4تجرھا الحیوانات فتتراوح ما بین  أما العربات التي

  %.0.8یكون 

 عامأما في ، %10إلى  9كانت تترواح من جبالیا  قفإن نسبة الشاحنات بنوعیھا على مفتر 1996عام بالمقارنة مع 

تقل من  )P.C(المركبات الخاصة سبة ون% 16إلى  15 تمثل نسبة الشاحنات بنوعیھا على مفترق جبالیا فإن 2010

المركبات و %7بنوعیھا كانت  1996عام  أما بالنسبة إلى رفح فإن نسبة الشاحنات، 2010 عامفي % 80إلى % 93

ي ما یزید عن الضعف عن أ% 14نسبة  مثلالشاحنات بنوعیھا تفإن  2010أما في سنة % 88بنسبة  )P.C(الخاصة 

  .1996 عامعن % 10قل ب أ% 73بنسبة  )P.C(المركبات الخاصة وأما  1996 العام

  :لألسباب التالیة 1996  عامتقل بصفة عامة عن  )P.C(المركبات الخاصة ونسبة 

v 2008ت الناریة المستخدمة نتیجة توفرھا بشكل أكبر عن طریق مصر منذ بدایة زیادة نسبة الدراجا. 

v المركبات الخاصة استیراد  منع)P.C(  غالق المعابر في األربع سنوات األخیرة إنتیجة. 

  على طریق صالح الدین)LOS(ا مرورًی مستوى الخدمة  .3.2.1.3

وذلك  في ساعة الذروة ل التشغیلیة للطرق وتم حسابھ لجمیع النقاطایم األحویا في تقالخدمة ھو مقیاس ھام جًد مستوى

 Highway Capacity Manualحسب المعادالت المذكورة في 

  الخدمة على نقاط طریق صالح الدین مستوى): 4( جدول

 LOS المحطـــــــــــة
 B مفترق جبالیابجوار 

 B مفترق بغدادبجوار 

 C مفترق دولةبجوار 

 B جسر وادي غزة

 B مدخل دیر البلحبجوار 

 B القرارة - خانیونس 

 B دوار بني سھیلةبجوار 

 B مدخل رفح 
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یتضح أن حالة معامل الخدمة على  ،كیلومتر بالساعة 80السابق وبسرعة تقدیریة من النتائج الموضحة في الجدول 

ولكن تسوء  مفترق دولة بجوارفقط   Cونجد أن معامل الخدمة من الدرجة . Bطریق صالح الدین بشكل عام  تكون 

نظرًا لإلزدحام  ، وتعتبر ھذه النتیجة منطقیة ومتوقعةحالة المرور عند التقاطع نفسھ ألنھ غیر مصمم كما یجب

  .لى الجامعاتإومدخل  المروري ھناك حیث أن المنطقة تعتبر نقطة تجمع لعدد كبیر من الورش الصناعیة والمخازن

 :طریق صالح الدینوطبیعة اإلنارة ل ةنشائیاإلحالة ال  .3.2.1.4

وذلك باستخدام األسالیب العلمیة  یلزم لھذ النوع من التقدیرات إجراء دراسة خاصة على الطریق من الناحیة اإلنشائیة

  .عتماد في ھذه الدراسة على المشاھدة العینیةاالولكن تم  Pavement condition indexمثل 

ولوصف الحالة اإلنشائیة تم معاینة الطریق عموًما والنقاط التي تم عندھا العد خصوًصا وقد اتضح بأن الرصفة 

كذلك األمر عند مفترق وادي غزة بینما % 70یتجاوز  PCIًدا حیث ُقِدر بأن اإلنشائیة عند مفترق جبالیا بحالة جیدة ج

عند مفترق الشجاعیة ومفترق دولة، أما في المنطقة الوسطى والجنوبیة فإن ھذه % 40تقل ھذه النسبة لتصل إلى 

وھذا یعطي مؤشر ، %50ما عدا بعض المقاطع التي قد ترتفع فیھا النسبة إلى ، %30- 20القیمة تقل لتتراوح ما بین 

  .على أولویات الصیانة

لإلنارة فإنھ تتواجد أعمدة اإلنارة على طول الطریق من المحافظة الشمالیة وحتى مدخل المنطقة الوسطى بالنسبة أما 

الشمالي حیث ال توجد أعمدة إنارة تقریًبا إلى تقریًبا نھایة القرارة، ثم توجد بعد ذلك أعمدة إنارة حتى مدخل محافظة 

  .رفح، ولكن بعد ذلك وباالتجاه جنوًبا ال توجد أعمدة إنارة

 )الطریــق الساحلي(ھارون الرشید  طریق .4.2.2

كم، ویتكون الطریق من مسربي  40حتى جنوب محافظات غزة بطول  حدود قطاع غزة الشمالیةیمتد ھذا الطریق من 

متر عند  12متر في محافظة رفح إلى  4یتراوح بین متر ولكن العرض القائم حالًیا  40ھیكلًیا عرضھ  ویبلغمرور 

ا ا، ویفتقر أیًضق مؤخًری، وقد تم تحسین قطاعات من الطرعموًما وحالة سطح الطریق ردیئةفي غزة  مفترق تل الھوا

 مثل عدم توفر مسافة قل من المستوى المقبولأالتصمیم الھندسي  إنإلى البنیة التحتیة واإلضاءة باإلضافة إلى ذلك ف

  .في بعض المقاطعرؤیة كافیة 

  ھارون الرشیدطریق على الحجم المروري   .3.2.2.1

یتراوح ما  ADT بعد المسح المیداني لطریق ھارون الرشید یتبین من النتائج الواردة لدینا أن معدل الحجم المروري

یومًیا مركبة  11,616إلى  في شمال مدینة غزة على مفترق المخابراتیومًیا في كال االتجاھین مركبة  2,166بین  

وذلك بعد األخذ بعین االعتبار معامل تحویل  في جنوب مدینة غزة الزھراءمدینة على مفترق في كال االتجاھین 

والذي كانت قیمتھ تساوي  مروري لتعدیل حجم المرور في وقت اإلجازات إلى وقت الدوام الدراسي في الجامعات
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فإن المعامل یكون عندھا  اتل الھوحي على نقطة  إال 0.94إلى  0.81من  PHF یتراوح معامل الذروةكما ، 1.122

  . ما یعني أن التدفق منتظم عند ھذه النقطة 0.99

  :معامالت التالیةالا تم حساب قیم ھا أیًضءعلى المعلومات التى تم إحصا وبناًء

  ).D(معامل الحركة للحصول على التدفق في االتجاه األعلى  -

  ).K( على التدفق في ساعة الذروةللحصول معامل تحویل  -

  . 0.70إلى   0.51تتراوح بین ) D(وقیمة معامل ، % 10إلى % 8یتراوح بین ) K(حیث وجد أن معامل 

  .على طریق ھارون الرشید بالتفصیل مقدار الحجم المروري) 4( لشكوال) 5( ویوضح الجدول

  

  

  ھارون الرشید لالتجاھین طریقالتدفق المروري على ): 4(الشكل 

  

  

                                                
تم حساب ھذه القیمة بعمل عد مروري لجمیع النقاط في أیام صادفت فترة امتحانات الجامعات وعد آخر في أیام الدوام االعتیادي عند بعض  2

رب قیم العد في أیام كمعدل للزیادة وبالتالي تم ض% 12فتم اعتماد % 14- 10النقاط وتم إیجاد حجم الزیادة بین تلك األیام والتي تراوحت بین 
 1.12االمتحانات بقیمة 
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 على طریق ھارون الرشید حجم المرور) :5(دول ج

 

D 
 

K % 
 

التدفق في 
ساعة 
الذروة 

(veh/hr) 

معامل 
ساعة 
  الذروة
 

ساعة الذروة في 
  كال اإلتجاھین

 

  التدفق الكلي
(veh/day) 

  التدفق الكلي
(veh/9hr) 

التدفق 
المتجھ إلى 
  الجنوب

(veh/9hr) 

التدفق 
المتجھ إلى 

  الشمال
(veh/9hr) 

  المحطة

 مقابل مبنى المخابرات 625 513 1138 1934.6 16:00 - 15:00 0.814 192 9.925 0.589

 بجوار مفترق تل الھوا 2184 2537 4721 8025.7 15:30 - 14:30 0.993 707 8.809 0.591

 بجوار مفترق الزھراء 3216 2885 6101 10371.7 16:00 - 15:00 0.892 828 7.983 0.709

 بجوار مفترق دیر البلح 1905 1889 3794 6449.8 15:00 - 14:00 0.940 523 8.109 0.596

 خانیونس مقابل مسجد القبة 1057 983 2040 2298.4 15:00 - 14:00 0.939 278 8.016 0.65

 مدخل خانیونس 592 760 1352 3468 11:15 - 10:15 0.898 212 9.224 0.525

 طریق المحررات برفح 798 756 1554 2641.8 11:15 - 10:15 0.918 235 8.895 0.514
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 ھارون الرشیدطریق على تصنیف المركبات   .3.2.2.2

بعد العد على طریق ھارون الرشید وحساب عدد المركبات تبین لنا النسب التالیة للمركبات على الطریق حسب 

  : الجدول التالي

  تصنیف المركبات على طریق ھارون الرشید): 6( جدول

 النقطــــــــــــــــــــــــة
Percentage % 

P.C Busses L.G.V H.G.V B/c M/c Cart 

 2.20 13.53 2.11 6.15 1.05 1.41 73.55 المخابرات

 0.59 4.41 0.61 3.81 1.27 0.85 88.46 تل الھوابجوار مفترق 

 0.34 2.95 0.38 2.87 1.48 0.98 91.00 الزھراءبجوار مفترق 

 2.37 8.59 1.21 4.24 1.08 1.19 81.31 دیر البلحبجوار مفترق 

 3.25 19.38 2.66 9.84 2.59 1.55 60.72 مدخل خانیونس

 5.83 16.81 1.18 7.30 1.96 3.04 63.87 )خانیونس( مقابل مسجد القبة

 1.16 16.54 0.58 12.55 1.67 2.19 65.32 طریق المحررات برفح

 2.25 11.74 1.25 6.68 1.59 1.60 74.89 المتوسط العام 
P.C = سیارات(مركبات خاصة( ،Busses  = ،باصاتL.G.V  = ،مركبات نقل بضائع خفیفةH.G.V  = ،مركبات نقل بضائع ثقیلة

B/c  = ،دراجات ھوائیةM/c  = ،دراجات ناریةCarts  =عربات تجرھا الحیوانات.  

  

  ھارون الرشید طریقنسب المركبات على ): 5( الشكل

على نقطة دیر إال % 73و % 60ما بین  )P.C(المركبات الخاصة بناًء على الجدول السابق  یتراوح تصنیف 

% 0.85، و الباصات ما بین %74.89بمتوسط عام % 91 اءونقطة الزھر% 88 الھواونقطة  تل % 82 البلح

و % 1، و الشاحنات التجاریة الخفیفة ما بین %1.6متوسط عام ب% 3على نقطة مسجد القبة فالنسبة  إال% 2و

74.89

1.601.59

6.68

1.25

11.74

2.25

P.c Busses L.G.V H.G.V B/c M/c Cart
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 ،%6.68بمتوسط عام % 12.5و % 4.2، والشاحنات التجاریة الثقیلة ما بین %1.59بمتوسط عام  2.6%

والدارجات الناریة % 1.25بمتوسط عام للدراجات الھوائیة % 13و % 3والدراجات الھوائیة والناریة ما بین 

بمتوسط عام % 6و % 0.35العربات التي تجرھا الحیوانات  فتتراوح ما بین  ا، أم%11.74بمتوسط عام 

2.25. %  

 طریق ھارون الرشیدعلى )LOS(ا مرورًی مستوى الخدمة  .3.2.2.3

وتم العمل  روةلجمیع النقاط في ساعة الذحول التشغیلیة للطرق وتم األم یا في تقیمعامل الخدمة ھو مقیاس ھام جًد

عصام المصري .یحیـــى السراج و د.د( مذكرات ستعانة بالمعادالت والتعاریف المذكورة فياإلعلى ذلك ب

)Highway & Transportation I – Lecture notes 2006((  

  الخدمة على نقاط ھارون الرشید مستوى): 7( جدول

 LOS المحطـــــــــــة
 A المخابرات

 B تل الھوا

 C الزھراء

 B دیر البلح

 A مدخل خانیونس

 A مقابل مسجد القبة

 A طریق المحررات برفح

كیلومتر بالساعة، نجد أن معامل الخدمة على  80وبسرعة تقدیریة  من النتائج الموضحة في الجدول السابق

 Cویكون على النقاط الطرفیة  Bو   Aحیث أنھ یكون من الدرجة . جمیع النقاطفي الطریق الساحلي جیدة جدًا 

و تعتبر ھذه النتائج منطقیة و متوقعة، حیث إن التدفق المروري على الطریق الساحلي قلیل على مفترق الزھراء 

  .ختناقات المروریة شبھ نادرة الحدوثالبشكل عام و ا

ات جامعیة الدوام رسمي و من الجدیر لفت النظر لھ أن النتائج التي أخذت كانت في فترة الشتاء وفترة امتحان

 .وبذلك یكون العدد قلیل على طریق ھارون الرشید

ببحث تخرج لطلبة من الجامعة اإلسالمیة تم االستعانة لذا على ما ذكر من أن العد تم في فصل الشتاء  وبناًء

وري وكانت تحدد التدفق المر تحت إشراف الدكتور یحیى السراج، 2007عام " الرشید طریقتطویر "بعنوان 

وبعد حساب السعة  ،عند نقطة المنتدى 19:45-18:45ساعة الوكانت في  لالتجاه الواحد 830ساعة الذروة في 

  .وھذا شبھ متوافق مع دراستنا Cومعامل الخدمة توصلنا ألن حالة الطریق من المستوى 

 ھارون الرشیدلطریق وطبیعة اإلنارة اإلنشائیة حالة ال .3.2.2.4

كما سبق وأسلفنا فإن الطریقة التي تم اعتمادھا لحالة الطریق ھي المشاھدة العینیة والتي من خاللھا تبین أن حالة 

عند معظم النقاط وفي معظم المقاطع من الشمال وحتى  PCIلقیمة % 50الطریق اإلنشائیة متوسطة بما یقدر 
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تقدیرًیا لذا یفضل مرتادي % 20لتصل إلى أقل من محافظة خانیونس جنوًبا حیث تبدأ الحالة اإلنشائیة تنخفض 

الطریق تحویل السیر على طریق المحررات ھذا باإلضافة لبعد طریق ھارون الرشید في المحافظات الجنوبیة 

 شماًال طریق ھارون الرشیدطول على  ةمنعدمأما بالنسبة لوضع اإلنارة فھي  ،عن مركز المناطق السكانیة

  .جنوًبا إلى رفح وصوًال

   المركبات المسجلة في وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة 3.3

  .إجمالي المركبات ورخص السائقین في قطاع غزة :)8(جدول 

  64,938  إجمالي المركبات المسجلة

  21,500  ساریة المفعول/ المركبات المرخصة

  175,000  إجمالي رخص القیادة

  2009 وزارة النقل والمواصالت: المصدر

من إجمالي المركبات مرخصة وتعمل وفق القانون % 36الجدول أنھ في أحسن األحوال ھناك فقط یتضح من 

ن ما إو ،وأن معظم المركبات تعمل دون ترخیص ومنھا ما ھو متقادم أو مجھول أو جرى تعدیل على ھیكلھا

ھا ثالثة أشخاص من إجمالي سكان القطاع یحملون رخص قیادة یعني ذلك أن كل مركبة یقابل% 12.5یقارب من 

  .  من الحاصلین على رخص القیادة

  الحوادث المروریة 3.4

وذلك حسب دراسة أعدتھا إن حوادث السیر بالنسبة لعدد السكان توجد بمعدل مقبول مقارنة بالدول األخرى 

والجدول ، "حوادث الطرق في قطاع غزة مقارنة بدول الجوار"بعنوان  2009وزارة النقل والمواصالت عام 

  .التالي یوضح معدل الحوادث خالل الفترة الماضیة

  إحصائیات الحوادث المروریة): 9(جدول 

  المجموع  إصابات قاتلة  إصابات خطیرة  إصابات متوسطة  إصابات بسیطة  السنة

2001  578  922  201  69  1770 

2002  645  774  177  71  1667 

2003  797  1048  237  80  2162 

2004  765  981  144  76  1966 

2005  1161  1062  80  64  2367 

2006  708  833  62  73  1676 

2007  355  377  48  61  841 
  مركز اإلحصاء الفلسطیني :المصدر
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 610ن عدد الحوادث المسجلة وصلت إلى أتبین  2008وفي دراسة أعدتھا وزارة النقل والمواصالت خالل عام 

  ).10(كما ھو موضح بالجدول  حادث

  بقطاع غزة 2008حوادث الطرق لعام إحصائیة  :)10( جدول

  عدد حوادث الطرق واإلصابات 
  وفاة  إصابات خطيرة  إصابات بسيطة

  دراجة نارية 
  عدد الحوادث 

495  95  20  610  
  وزارة النقل والمواصالت :المصدر

  : إلى ما یلي) 2008(خلصت دراسة وزارة النقل والمواصالت 

v من حیث عامل الزمن حیث تسبب حوادث  المجاورةالدول  بعضبین  ما قلمعدل الوفیات في غزة األ

  .أیام 6,25الطرق وفاة شخص كل 

v  في تحلیل معدل الحوادث النصف سنویة نالحظ انخفاض عدد وفیات حوادث الطرق في قطاع غزة

  . 2008مقارنة بالنصف األول من  العام % 21بمعدل  2009للنصف األول من العام 

v بنسبة  2006ة وفیات حوادث الطرق في الضفة مقارنة بغزة وصل لعام ھناك ارتفاع ملحوظ في نسب

 .% 36زیادة تقدر بنحو 

  التلـوث والضوضـاء الناتـج عن حركـة السیـر 3.5

في الوقت الحالي ال یوجد توثیق حول تلوث الھواء أو الضوضاء من حركة السیر في محافظات غزة، ولكن 

توجد بعض الدالئل البسیطة توضح مدى ضرورة إعارة االھتمام لضوضاء حركة السیر والتلوث بسبب حركة 

نیة، معظمھا مناطق حضریة و السیر عند التخطیط لشبكة طرق مستقبلیة، إن محافظات غزة تمتاز بالكثافة السكا

منخفضة إلي حد ما مقارنة بالدول األخرى في المنطقة فان حركة  2010في سنة  المركباتحتى إذا كانت ملكیة 

إن المناطق السكنیة تقع بجانب .  السیر في المدن تبدو مكتظة كما ھو علیھ الحال في أجزاء أخرى من مدن العالم

 الطرق وضوضاء حركة المواصالت باإلضافة إلى التلوث تمثل مشكلة موجودة وعلى المرجح  أن تزداد مع نمو

حركة السیر، ولتجنب مشاكل كبیرة في المستقبل یجب إعطاء االھتمام لھذه المواضیع من خالل التخطیط 

 .والقیاسات المنتظمة

من كمیة الوقود المستھلكة في فلسطین حسب دراسة % 60وتستھلك وسائل المواصالت في فلسطین حوالي 

بعنوان أثر االزدحام المروري ومواصالت  2006عام ) مرور(أعدھا مركز السالمة على الطرق وسالمة البیئة 

، كما أن أنواع الوقود المستخدمة ھي السوالر والبنزین، وحیث أن معظم المركبات النقل العام على التلوث الجوي

نسبًیا في قطاع غزة فھذا یدلل المركبات تستخد السوالر النخفاض سعره بالنسبة للبنزین باإلضافة إلى قدم عمر 

من تلوث الھواء %  50 – 40اك تلوث خطیر للھواء الجوي حیث تشارك المواصالت فیما نسبتھ بین أن ھن على

  .2004حسب سلطة جودة البیئة لسنة 
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  مطار غزة الدولي 3.6

یقع مطار غزة الدولي في شرق مدینة رفح بوابة فلسطین التاریخیة الجنوبیة في المنطقة المحاذیة للحدود الدولیة 

متر عن سطح  98یقع المطار على ارتفاع  .اكیلو متًر 36، ویبعد عن مدینة غزة بحوالي الفلسطینیة المصریة

  .البحر

" االیكاو"ا للمواصفات الدولیة التي وضعتھا منظمة الطیران العالمیة وجمیع منشآت المطار مصممة وفًق

ICAO ،استقبال جمیع أنواع  الطبیعي م یستطیع في وضعھ3080قالع بطول ویضم المطار مدرجا للھبوط واإل

كما ، دونم 2800، وتبلغ مساحتھ امسافر سنوًی 750,000وصالة السفر تستوعب حتى  ،طائرات الركاب والنقل

یضم مطار غزة الدولي صالة الشرف واستقبال الرئیس وكبار الزوار، كذلك المبنى اإلداري وعنابر الصیانة 

ازن البترول ومحطات اإلسعاف واإلطفائیة والكھرباء ومبنى الرادار ومبنى الشحن واألرصاد الجویة ومخ

كما تم تزوید المطار بأجھزة المالحة األرضیة وإنارة المدرج،  .المركباتوالصرف الصحي وساحات وقوف 

ملیون دوالر موزعة ما بین  70ولقد بلغت التكلفة اإلجمالیة إلنشاء وتجھیز المطار حوالي  ومواقف الطائرات

  .مبان ومعدات

م االھتمام الكبیر بإنشاء المطار فقد تم إغفال الطریق المؤدیة إلى المطار حیث تم إنشاؤھا على عرض فقط ورغ

  .الطریق اھذعمل أمتار وھذا ال یتناسب مع طبیعة  4

والجدیر ذكره أن معظم مباني ومكونات المطار قد تعرضت للدمار والقصف والتخریب طوال فترة انتفاضة 

  .، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المباشرة وغیر المباشرة للمطار2009زة عام وخالل حرب غاألقصى 

     میناء غزة 3.7

حتى ھذه اللحظة لم یتم بناء میناء تجاري في غزة حیث كان من المقترح إنشاؤه في سواحل وسط القطاع 

أربعة كیلو مترات، ویقع یبعد موقع المیناء عن جنوب ساحل مدینة غزة بمسافة  والمقابلة لمحررة نتساریم حیث 

لم تبدأ ونتیجة للقیود اإلسرائیلیة سابًقا ونتیجة للحصار الحًقا . نتساریم حررةالمیناء بجانب الطریق الذى یمر بم

  .بعد أعمال البناء

 لسیاسات واالستراتیجیاتا .4

والمیناء العمل على إنشاء وتطویر الطرق اإلقلیمیة والرئیسیة والطرق المؤدیة إلى كل من المطار  §

  .آت االقتصادیة والصناعیة األخرىوالمنش

  . غزة محافظات فيحسب األولویة طویر الطرق المقترحة إنشاء وت §

  . تنظیم التقاطعات السطحیة  بین شبكات الطرق المختلفةو إنشاء وتوسیع وإعادة تأھیل الطرق داخل المدن §

  .نظام قطاع النقل الحكومي تطویر وتنفیذ واستخدام وإنشاء خطوط النقل العام شاملة  §

  .وضع األسس والقوانین الالزمة لتطویر القطاع §

  .المواصالتحث العلمي في قطاع بتشجیع وتحفیز ال §

  .للسیارات جمیع ترخیصالعمل على  §
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ة في مجال اإلدارة والمراقبة والمتابعة والصیانة وغیرھا من مالعمل على تنظیم دورات تدریبیة متقد §

 .بھذا القطاعالمجاالت المتعلقة 

تطویر برامج رصد وإحصاء حوادث السیر وحوسبتھا والعمل على تحلیل البیانات لالستفادة منھا في  §

 .تطویر برامج وسیاسات منع حوادث الطرق

العمل على زیادة الوعي لدى المواطنین حول أھمیة االلتزام بقوانین السیر، والعمل على تدریب رجال  §

السیر والتطبیق التدریجي للقانون لتقلیص المخالفات وزیادة األمان على  المرور على مھمة تنظیم حركة

  .الطرق

العمل على خلق دور فعال للقطاع الخاص واالستثمارات  للمشاركة في بعض المشاریع الھامة لقطاع  §

 . الطرق والمواصالت

المرور وفحص  رةالعمل على تطویر معاییر السالمة المروریة، وبما فیھا معاییر تصمیم الطرق وإدا §

 .المركبات

 لقطاع الخاص في تطویر البنیة التحتیة تطویر آلیات وإعداد الدراسات الالزمة إلشراك القطاع §

 .نجاعة أكثر في األداء وبتكلفة أقل المواصالت، وإلدارة مرافق معینة على أساس

 .استرجاعھا علیھا ولسھولةنظم إدارة المعلومات الحدیثة وتخزین البیانات والوثائق للمحافظة  بناء §

 المخطط المستقبلي  .5

بشكل والذي یشیر إلى  أن في حالة زیادة الحجم المروري  2020نتیجة لتحلیل الوضع للمواصالت حتى عام 

بعض النقاط التى تحتاج إلى عملیة دراسة أشمل إلیجاد حلول مناسبة  عدا ما ور مقبولةبقى حالة المرتمرتفع س

  كما یلي  ستقبلي سیكونور المفإن التص، لھا

  التطور اإلقلیمي المستقبلي 5.1

  الزیادة في الحجم المروري  .5.1.1

ا ألننا في وضع نفتقر فیھ إلى البیانات األساسیة الالزمة حول التطور االقتصادي وحول قطاع المواصالت نظًر

كعامل أساسي للتنبؤ بحركة السیر المستقبلیة علي  زیادة الحجم المروريفلقد استخدمت البیانات المتوفرة حول 

یعتمد إلي حد ما على النمو االقتصادي وتطور االستھالك  الحجم المروريا ألن النمو في الطرق، و نظًر

مع الخبراء االتفاق  فقد تم ، و نظرًا للظروف الخاصة التي یمر بھا القطاع خالل الثالث سنوات األخیرة،الخاص

  :يو ھ ثالثة تصوراتمن خالل  الحجم المروريع الزیادة في التعامل م على

سنویا خالل فترة التخطیط، ھذا % 5بنسبة یزداد الحجم المروري المركبات ملكیة  بزیادة :التصور المرتفع

التصور یبین تأثیر استمرار الوضع الحالي ویشكل ھذا التصورالحالة األسوأ لزیادة الطلب على المواصالت 

أن مستوى الخدمة سیصل  )12(و  )11(، حیث یظھر في الجدول الحاجة لتوسیع شبكة الطرق المستقبليوبالتالي 

 .ما یعني بأن الوضع عند المفترق نفسھ سیصل إلى أسوأ من ذلك Dبجوار بعض المفترقات إلى المستوى 
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حیث ، سنویًا% 3بنسبة ، تفترض الدراسة حدوث زیادة في الحجم المروري في ھذا التصور :توسطالتصور الم 

ما یعني بأن  Dأن مستوى الخدمة سیصل بجوار بعض المفترقات إلى المستوى  )12(و )11(یظھر في الجدول 

  .الوضع عند المفترق نفسھ سیصل إلى أسوأ من ذلك

و قد بنى ھذا التصور ، المركباتفي ھذا التصور، نرى حدوث انخفاض في النمو في ملكیة  :التصور المنخفض

و بالتالي  ،المناسبة إضافة لتوفیر نظام للنقل العام المركباتلى أن یتم اعتماد وتطبیق قوانین للمرور و لملكیة ع

، وفي ھذا السیناریو سیكون الوضع جید على معظم زیادة في الحجم المروري سنویًا% 1یمكن افتراض 

  ).12(، )11(التقاطعات كما یتضح لنا من الجدول 

  الخدمة لطریق صالح الدین بجوار المفترقات مستوى :)11( جدول

Stations LOS 
(2010) 

LOS 
(g=1%)2020 

LOS 
(g=3%)2020 

LOS 
(g=5%)2020 

 B B B B مفترق جبالیا
 B B B C مفترق بغداد
 C C D D مفترق دولة

 B B B B جسر وادي غزة
 B B B C مدخل دیر البلح

قبل تفرع الخطین  - خانیونس 
 الغربيالشرقي و 

B B B C 

 B B B B دوار بني سھیلة
 B B C C مدخل رفح

  

  بجوار المفترقات ھارون الرشید مستوى الخدمة لطریق  :)12( جدول

 
Stations 

LOS 
(2010) 

LOS 
(g=1%)2020 

LOS 
(g=3%)2020 

LOS 
(g=5%)2020 

 A A A A المخابرات
 B B B C تل الھوا
 C C C D الزھراء
 B B B B دیر البلح

 A A A A مدخل خانیونس
 A A A B مقابل مسجد القبة

 A A A A طریق المحررات برفح
  

  المستقبلیةاإلجراءات  .5.1.2

  اإلجراءات العاجلة .5.1.2.1

حیث  بالحفاظ على األراضي المخصصة لتوسیع طریقي صالح الدین وھارون الرشیدالبدء ب تتلخص اإلجراءات

وھناك العدید من التجاوزات على حرم  أن عرضھا القائم أقل من العرض المخصص حسب المخططات الھیكلیة

ستقوم وزارة ، كما للحفاظ على الطریقبالتعاون مع سلطة األراضي ووزارة الداخلیة الطریق والتي سیبدأ إزالتھا 
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تم ت لكال الطریقین في األجزاء المتدھورة والتي بإعداد برنامج إلصالح حالة الرصفا األشغال العامة واإلسكان

خصوًصا طریق ھارون الرشید الممتد من محافظة خانیونس حتى نھایة محافظة  ذكرھا سابًقا في الوضع القائم

داد خطة مروریة مناسبة للتعامل مع عإستقوم وزارة المواصالت وشرطة المرور ب، عالوة على ذلك رفح

ھارون  طریقالزھراء على صالح الدین وتقاطع  طریقاطعي دولة و الشجاعیة على التقاطعات المكتظة مثل تق

إلنارة على طریق ا إصالحھارون الرشید فوًرا والتأكد من  طریق، كما أنھ من الواجب البدء بإنارة الرشید

  . صالح الدین، وھذه اإلجراءات سیتم البدء بھا فوًرا ولمدة سنتان

  :فیمكن أن تشمل اإلجراءات التحسینات التالیة وأما بالنسبة للطرق الرئیسة

  .وضع أنظمة لمداخل الطرق مع الملكیات الخاصة المجاورة •

  .على طول الطرقالمركبات وضع أنظمة لمواقف  •

  .وضع أنظمة للطرق والممرات المغلقة لیتم خدمتھا من خالل الطرق المجمعة •

  .الممرات المنفصلةتحسین الظروف لحركة المشاة من خالل األرصفة أو  •

ث ة اتجاھ ات، ال دورانات،    تحویلھ ا م ن تق اطع ذو أربع ة اتجاھ ات إل ى ثال      ( وضع أنظمة للتقاطعات بأنواعھ ا   •

  ).إنشاء ممرات دوران یسار منفصلة  اإلنارة،

 .صیانة الطرق بشكل دوري وممنھج •

  ).إذا كان الھیكل العام للطریق ضعیف أو الطریق متدھور ( إعادة بناء الطریق   •

 ).إسفلت جدید ( تحسین سطح الطریق  •

ومن اإلجراءات التي سیتم اتخاذھا وتطبیًقا لسیاسة تشجیع البحث العلمي فسیتم عقد اتفاقیة مع الجامعة اإلسالمیة 

لتوجیھ الطالب للبحث العلمي في مجال قطاع المواصالت، كما سیتم االستفادة من الخب رات األكادیمی ة ف ي ھ ذا     

  .المجال

ستقوم وزارة التخطیط بالتعاون مع وزارة المواصالت والجھات المعنیة بإنشاء قاعدة بیانات مركزیة لقطاع كما 

المواصالت وذلك لتسھیل جمع المعلومات واالستفادة منھا، ووضع برامج أولویات للمشاریع الواجب تنفیذھا 

  .لضمان االرتقاء بقطاع المواصالت

سطینیة سیتم تشكیل لجنة مختصة تضم في عضویتھا الجھات ذات العالقة ومن أجل االرتقاء بالمعاییر الفل

  .خصوًصا ما یتعلق بالمركبات وصالحیتھا كوسیلة مواصالت لتحدیث وتطویر المواصفات الفلسطینیة

  اإلجراءات طویلة المدى .5.1.2.2

ث الث  ئیس ة ھ ي   الب دء بتنفی ذ أفك ار المخط ط اإلقلیم ي والت ي كان ت تعتم د عل ى فك رة ر          وترتكز ھذه اإلج راءات ب 

محاور طولیة رئیسیة مرتبطة بطرق عرضیة، المحور المركزي ھ و طری ق ص الح ال دین وال ذي یش مل طری ق        

، والمح ور الش رقي ال ذي یم ر     )مترو(إلى ممر لخط نقل عام خفیف إقلیمي وخط سكة الحدید القدیم بحیث یحول 

ناعیة والمطار، كما یحوي ممرًا سكة الحدید على امتداد الحدود الشرقیة لمحافظات غزة یربط بین المناطق الص

والمح  ور الثال  ث ھ  و الطری  ق الس  احلي وال  ذي یج  ب أن یط  ور لیص  بح طریق  ًا س  یاحیًا   . المقترح  ة لنق  ل البض  ائع
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 عناصر شبكة المواصالت اإلقلیمیة  :)6(شكل ال

قلیم ي م وازي ف ي بع ض المن اطق العط اء الفرص ة لتط ویر طری ق          إوذل ك م ن خ الل خل ق طری ق      ) (ك ورنیش (

  ).الرشید كمحور سیاحي

تشكل شبكة مواصالت حدیثة العمود الفقري للتنمیة الفلسطینیة سواء في محافظات غزة أو على المستوى 

الوطني ككل، وعلى ھذا اعتمد المخطط االقلیمي شبكة 

سة والفرعیة تربط التجمعات مواصالت من الطرق الرئی

السكانیة المختلفة وتعزز الوصولیة إلى مواقع االنتاج 

الرئیسة وتربط األخیرة بالمطار والمیناء وتتصل بالمعابر 

الدولیة المختلفة لتسھیل حركة السكان والبضائع داخل 

محافظات غزة وإلى الضفة الغربیة وإلى العالم العربي 

العناصر األساسیة التالیة وكما  وتعتمد الخطة على. والدولي

  : )8(ھو مبین في الشكل 

  :محاور رئیسة ثالثة -

o نیصـال خط سكة حدید دولیین مع طریـق شرقـي 

ویتم  المـناطـــق الصناعیة والمعابر البریة والمطار

 وصلھم الحقًا بالخط الواصل بین غزة والضفة الغربیة

o  وتساھم في تسھیل الحركة الداخلیة بین  المطارإلى  تصل) مترو(مع سكة حدید  صالح الدینطریق

 التجمعات السكانیة الرئیسة

o یتصل بالخط الساحلي المصري )الكورنیش( طریق ساحلي.  

o  طرق عرضیة تصل المحاور الرئیسة وتعزز التواصل بین المواقع المختلفة وخاصة بین المیناء والمدن

 ةالصناعیة الواقعة على الحدود الشرقیة لمحافظات غز

 وقد تم تحدید بعض الطرق التي تحتاج إلى ذلكتطویر الشبكة الحالیة باإلضافة إلى ذلك ھناك ضرورة لتحدیث و

  :والتحسین ربما یتكون من

  .إعادة إنشاء الطرق •

  ).المسربین الجدیدین ( بناء جدید لنصف الطریق   •

  .تنظیم التقاطعات بین الطرق الرئیسیة والمحلیة  •

  .جل تطویر الطرقأمصادرة األراضي والملكیات من   •

  .یجب أن یتم تحسین وتوسیع الطرق وفقا للمعاییر المقترحة في األعلى  •

  .2020ما بعد عام  طرق إضافیة  حیث تدعو الحاجة إلضافة طرق جدیده لتغطیة الحاجات المستقبلیة  ♦

أسرع وقت ممكن وكذلك تطویر المعابر الدولیة في المیناء وإنجاز  عادة تشغیل المطاركما أنھ من الضروري إ

   )9انظر الشكل ( .وتنظیم عملھا
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  تطویـر وسائـل النقـل العـام   .5.1.3

 )P.C(المركبات الخاصة ن نفس العدد من إباإلضافة إلى سیارات األجرة العادیة المرخصة في محافظات غزة ف

الخاص  ة تس  تخدم تقریب  ًا كس  یارات أج  رة، و م  ن المعق  ول افت  راض أن س  یارات األج  رة تس  یر خمس  ة أض  عاف        

، كما یفترض أن معدل المسافرین بسیارات األجرة یكون مساویًا لعدد المسافرین في  )P.C(المركبات الخاصة 

م  ن إجم  الي األش  خاص   %30-20، وھ  ذا یعن  ي أن س  یارات األج  رة تنق  ل م  ا ب  ین     )P.C(المركب  ات الخاص  ة  

المستعملین لوسائل النقل في محافظات غزة، ومن الواضح أن سیارات التاكسي تمث ل نظ ام للمواص الت العام ة     

علي درجة عالیة من الكفاءة والمرونة، باإلضافة إلى أن ھذا النظام منخفض التكلفة للمستخدم وھذا یتمثل بنظ ام  

النق ل الخاص ة    لن النم و المتوق ع لوس ائ   إطي كاف ة محافظ ات غ زة، و   الذي یغ) من الباب إلى الباب(یعرف باسم 

، ھذا باإلضافة على ضرورة تطبیق المعاییر الخاص ة  یبرھن الحاجة إلى زیادة دراماتیكیة في سعة شبكة الطرق

    .المستخدم بحیث یقلل من الثلوث ونوعیة الوقودالمركبات باستیراد واستخدام 
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 شبكة المواصالت والمناطق الصناعیة  :)7(شكل ال
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