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 ممخص:

فذ  خذءا  المذدن  االاتيءجذء  لبذة ه الطذا   م للظذا ف الاءليذه  المةذتقةليهعذء تقيذيمإعطذء  الهدف من هذه  الدااةذه هذ  إن 

ااةذااييل .  فذ  خذول االنتفءضذه الاءليذه  تذم  الضفه الغاةيه. لقد عءنى قطذءع الطذا  مذن ااهمذءل خذول ةذن ا  االاذتول

ها  مذؤهو  متدنيذه لذم ت ذن  يلذهلفلةذطيني ن الةذتخدام طاقذء  ةدالطذا   ممذء اضذطا ا بذة ه  ةياة مذن ا   تدميا أجزا إغو  

 مصممه أ  مهييه لهها العدد من الما ةء .

من المبذ و  الاييةذه التذ  ت اجذا قطذءع الطذا   غيذءت نظذءم تصذنيف معتمذد للطذا   عذدم  جذ د  ذ د فلةذطين  للتصذميم. 

عاضذيه غيذا مويمذه   ماذءهاة بذة ه الطذا  مقةذ ال   إال أنهذء تتميذز ةطءقذه اةذتيعءةيه متدنيذه   مقذءط  ةءلاغم مذن أن ت زيذ    

 ا ماتفعه.مويمه   معدال  ا ادث ةيغيا أفقيه  اأةيه غيا منءةةه   أنظمه تبغيل 

هنذءك تذداخل  عذدم  ضذ    آخا ةبة ه الطا  الفلةطينيه   ل ذنهنءك العديد من ال زااا   المؤةةء  الت  تعنى ةب ل أ  ة

لذها فمذن الضذا ا  اد د  ممء أدى إلذى عذدم انتظذءم فذ  مبذءاي  الطذا .  التنةي  فيمء ةينهء مف  صوايءتهء  مةؤ ليءتهء  

 أن يق م مجلس ال زاا   المجلس التبايع  ةت ضيح صوايءتهء  مةؤ ليءتهء.

عذذذءدة ةنذذء  ا جذذذزا  المذذذدماة مذذن البذذذ  مذذن أ ل يذذذء  تطذذذ يا قطذذءع الطذذذا  ة ه  اعتمذذذءد نظذذذءم إنبذذذء  مخطذذط هي لذذذ  للطذذذا   اا

دااة الطا .  تط يا ةانءمج ةومه الما اللطا   لةطين فالطا   تةن    د  تصنيف   تط يا نظءم صيءنه  اا
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 Abstract 

The objectives of this study is to provide general evaluation of the current and future 

conditions and needs of the rural and semi-urban road network in the West Bank. 

After years of Israeli occupation, the road sector was ignored. During the current Intifada, 

major parts of the network were closed and destroyed. Palestinians used alternative routes of 

lower quality that were not prepared nor designed for this. 

The lack of classification system and Palestinian code for roads are major problems facing the 

road sector. The distribution of the road network is acceptable; however, it is generally 

characterized as low capacity, inadequate cross-sectional elements, poor horizontal/vertical 

alignments, inappropriate traffic control devices, and high accidents.  

Several ministries and agencies do various road projects in the West Bank. However, their 

roles and responsibilities overlap and coordination among them is limited. This resulted in 

unorganized road projects. It is necessary that the Council of Ministries and the Legislative 

Council clearly determine their roles and responsibilities.  

The priorities for developing the road sector are developing a Road Master Plan, rebuilding 

damaged roads, adopting a road classification system, developing road specifications and 

code, developing a traffic safety program, and developing a road maintenance management 

system. 
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 المقدمة والخمفية -1

لقد  ءن  بة ه الطا  ف  الضفه الغاةيه  قطءع غزة )  هلك معظم مااف  الايءة( تا  الةيطاة االةااييليه خول فتاة 

الطا  ممء  ءن لا ا ثا الةلة  ال ةيا اله  مء زال  ميز  هه  الفتاة ةإهمءل تءم لبة ه.  قد ت7745االاتول منه عءم 

اثءا  اتى اآلن   من المت ق  أن يةتما لةن ا  عديدة قءدمه.  ةعد اةتوم الةلطه ال طنيه الفلةطيني ن يعءن ن من 

الفلةطينيه لزمءم  ثيا من ا م ا المدنيه تدايجيء  ف  ةعض من الضفه الغاةيه  قطءع غزة ف  أعقءت اتفءقيء  ةوم أ ةل  

المدن  أجزا  من الطا  الخءاجيه من صوايء    أصةا   ثيا من مةؤ ليء  بة ه الطا  الفلةطينيه داخل 7771عءم 

 الةلطه الفلةطينيه.

 ف  أيل ل من   قد  ءن هنءك خول هه  الفتاة ةعض المبءاي  التط يايه لقطءع الطا   ةتم يل د ل  ف  أغلت ا ايءن.

تءايخ اعداد هها  انطلق  انتفءضه ا قصى ف  الضفه الغاةيه  قطءع غزة.  مء زال  االنتفءضه مةتماة إلى 0222عءم 

   أ  قةيل االجتيء  ااةااييل  للمدن0220)تم تجمي  المعل مء   الةيءنء  ا ةءةيه لهه  الدااةه ف  بةءط  التقايا

.  لقد  ءن من أهم آثءا انتفءضه ا قصى على قطءع الم اصو  ه  االغو  ال ل  أ  الجزي  لبة ء  (الفلةطينيه

 نتج عن هلك اغو   تدميا لةعض الطا  ممء اضطا الفلةطيني ن الةتخدام طاقء  ةديله  الطا  الفلةطينيه خءا  المدن. 

 طاقء  اقليميه  زااعيه  جةليه  عاة  ةءالضءفه إلى اةتخدام أااض  زااعيه  جةليه غيا صءلاه للقيءدة.

 

 الوضع العام لقطاع المواصالت 1-1

ل ةن ا  االاتول من االهمءل التءم.  لم ي ن هنءك أ  ةاامج لقد عءنى قطءع الم اصو   بة ه الطا  الفلةطينيه خو

 لقد  ءن هنءك ازديءد مةتما ف  تعداد  ته ا لصيءنه الطا  أ  إنبء  طا  جديدة  خءصه الطا  خءا  اد د المدن.

االاتول   قد  ءن هنءك ةعض الق انين الخءصه ةضةط ام ال  الما ةء  الزايدة أثنء  فتاة ل .الة ءن   هلك الما ةء 

.  ل هها أدى إلى ظه ا اهتاا ا   ةياة ف  اصفء  الطا .  ل ن لم يتم العمل ةهه  الق انين ةعد إنبء  الةلطه الفلةطينيه

  هلك لم ي ن هنءك التزام ةق اعد التصميم الصاياه ممء نتج عنا  ج د  ثيا من الطا  ف  اءله هندةيه غيا مويمه  

 على هه  الطا . ا مءنعءمل انخفءض أدى إلى صع ةه القيءدة    ممء
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 ةعد قيءم الةلطه الفلةطينيه ظها  ةعض المبءاي  التط يايه لقطءع الم اصو    ل نهء  ءن  ماد دة جدا  مقءانه 

    ءن يتا ز معظمهء على تط يا قطءع الم اصو  داخل المدن  ليس خءاجهء. أمء مبءاي  الطا  خءا  ةءالاتيءجء 

عءدة تأهيل الطا    ةعضهءعظمهء يعنى ةصالمدن  فقد  ءن م  ءن هنءك لقد .   اآلخا يعنى ةتاةين مداخل المدن يءنه  اا

 .نقص  اضح ف  مبءاي  إقءمه طا  جديدة ت ا ت التط ا الطةيع  للمنطقه  المضطاد

  ةإنبء  طاي  يتعل (USAID) قد  ءن هنءك مبا عء   ايدا  من ن عا  ةتم يل من المؤةةه ا ماي يه لإلنمء  الد ل  

.  قد تم إجاا  دااةه (WSA, 2001)  يل متا 12ايية  جديد يصل مء ةين مدينت  نءةلس  جنين  ةط ل يزيد قليو  عن 

تم تا يل المةلغ المخصص انبء   إلى مبءاي  العمل ف  هها المبا ع    تم إيقءفجد ى  تصميم أ ل  للطاي .  ل ن 

 تط يايه أخاى خءا  قطءع الم اصو .

تلةيه االاتيءجء  ا ةءةيه   إال أنهء غيا  ءفيه نهءييء  لةءلاغم من  ج د مثل هه  الدااةء   المبءاي  الت  تم تنفيه ةعضهء

عءمء  من االاتول  االهمءل. فء م ال المخصصه قليله  الاءجه  13لبة ء  الطا  الفلةطينيه الت  نجم  عن أ ثا من 

ف  هها المجءل ماد دة    هلك قداتهء على اةت مءل مبءاي  التط يا الت  اةتدأ   ةياة.   هلك فإن الخةاة الماليه 

 ةخةاا  د ليه ماد دة أيضء .

 لقد  ءن النتفءضه ا قصى أثاا   ةياا  على قطءع النقل  الم اصو   فقد قءم  الق ا  االةااييليه ةإاداث تدميا  ةيا ف  

جيه .  قد أظها  االنتفءضه الد ا الاييس  الاي   لبة ه الطا  ف  بة ء  الطا  ةعد أن أغلق  معظم الطا  الخءا 

اةتمااا الايءة االجتمءعيه  التجءايه  الصنءعيه  االقتصءديه.  لها فقد أةاز  االنتفءضه الضا اة الملاه اعءدة النظا 

 ةل  للةود.ةبة ه الطا  القءيمه  تقييمهء  ضا اة العمل على تط ياهء لتلةيه التط ا الاءل   المةتق

 

 نظام تصنيف الطرق 1-2

انا لمن الضا ا  اين منءقبه بة ه الطا  ت ضيح تصنيفءتهء لمء ف  هلك من معافه لم اصفءتهء الهندةيه  ال ظيفيه 

 التنظيميه  قداتهء االةتيعءةيه    هلك من أجل تاديد ا  ل يء  التط يايه لهه  الطا .  م  أنا ال ي جد تصنيف معتمد 

لبة ه الطا  الفلةطينيه  إال أنا يم ن تقةيم الطا  الفلةطينيه ةءالعتمءد على دااةء  ةءةقه  خةاا  ماليه علن م   اةم  

 هنءك صنف آخا من   د ليه إلى طا  اييةا  طا  اقليميه  طا  ماليه معةدة  طا  ماليه غيا معةدة )زااعيه(.
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ه  قطءع غزة   ه  الطا  الةايعه.  تجدا اابءاة إلى أن الطا  المعتمدة عءلميء   ه  غيا م ج د ف  الضفه الغاةي

الم اصفء  المةتخدمه ف  طا  الضفه الغاةيه ةأصنءفهء المختلفه  ه  ف  أغلةهء اقل من الم اصفء  العءلميه لألصنءف 

 الممءثله   م  هلك فقد تم اةتخدام هه  التصنيفء  ف  العديد من الدااةء  الد ليه للطا  الفلةطينيه.

 م طاقء  532 م طاقء  اييةا   422 م م زعه  ءلتءل    1322ت  ن بة ه الطا  الفلةطينيه ف  الضفه الغاةيه من ت

( أط ال الطا  7.  يةين جد ل اقم )(DSC, 1999)  م طاقء  زااعيه 622 م طاقء  ماليه معةدة     7732اقليميه  

  أقةءمهء.

 

 أهداف الدراسة 1-3

ه  عاض تقييم عءم ل ض  بة ء  الطا  الخءاجيه الفلةطينيه ف  الضفه الغاةيه قةل  ف   إن الهدف من هه  الدااةه

أعقءت انتفءضه ا قصى    هلك تقييم ا طا المؤةةءتيه ها  العوقه ةقطءع الطا   د ا المؤةةء  الفلةطينيه ف  

. الخءاجيه االةتااتيج  لبة ه الطا  تط يا بة ه الطا    من ثم تقييم االاتيءجء  اآلنيه  المةتقةليه   هلك التط ا

 اصو  الفلةطينيه الخءاجيه. تتضمن الدااةه ت صيء  من بأنهء أن تةءهم ف  تط يا بة ه الم  

 أصناف الطرق وأطوالها وحال سطحها في الضفة الغربية: (1جدول رقم )

 

 الصنف
 

 الطول )كم(
وظيفة الربط  حالة سطح الطريق

 سيء مقبول جيد الرئيسة
 ةين مدينه  مدينه %34 %17 %71 422 ايية 

ةين مدينه  قايه أ   %16 %22 %00 532 إقليم 
 قايتين

قايه  قايه أ   %13 %03 %22 7132 مال  معةد
 تجم  ة ءن 

     622 مال  غيا معةد
     3533 المجموع

 DSC, 1999 المصدا 
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 التقييم العام لشبكة الطرق -2

  لم ي ن هنءك مؤةةء  فلةطينيه تعنى ةتط ا خول فتاة االاتول التءم لألااض  الفلةطينيه ااةااييليهنتيجه للمع قء  

نظءم الم اصو    منع  الةلديء  الفلةطينيه من تنفيه خطط التط ا ة ءفه أب ءلهء   المتعلقه منهء ةنظءم الم اصو . 

ييه الما ايه  نظءم ةومه الما ا  ازديءد  يم ن تلخيص المبء ل الاءليه لنظءم الم اصو  ةتااج   اضح ف  الة

 ,WSA)  عدم اةتخدام م اصفء  تصميم  اضاه  م ادة للتط يا هالوزم لمةءاء االزداءمء  الما ايه  ضي  ا

 .  الفقاا  التءليه تعاض تقييمء  لةعض هه  القضءيء.(2000

 

 التقييم الهندسي لمطرق الفمسطينية 2-1

 ةءالعتمءد عءمء .  02ةتصنيفءتهء المختلفه قد تم انبءؤهء منه فتاة ط يله جدا  تزيد عن خءاجيه الإن معظم الطا  الفلةطينيه 

تنفيه هه  الطا  د ن االلتزام ةمعءييا تصميم صاياه  قد تمعلى مبءهدا  ميدانيه لبة ه الطا   يم ن المواظه أنا 

ها فبة ه الطا  هه  عءجزة عن تقديم الخدمء  . لاين هاك.  مء زال جز   ةيا من هه  الطا  ياتفظ ةب لا ا ةءس

 الماج ة منهء ةءلب ل المنءةت.

 -  د- ت اجا نظءم التصميم الهندة  للطا  ف  المنءط  الفلةطينيه ه  عدم  ج د نظءم تصميم الت  صع ةء من الإن 

على معءييا تصميم الد له  يهالمبءاي  الت  تم تنفيههء منه قد م الةلطه الفلةطين قد اعتمد ف .فلةطين  يختص ةءلطا 

المءناه للمبا ع ف  أغلت ا ايءن  ةءالضءفه إلى معءييا التصميم ا ادنيه  االةااييليه   الت  ه  ايضء  متدا له ف  

الت  الة   الهندة  الفلةطين . لها تن ع  معءييا التصميم   اادث هلك الف ضى  االاةءك.  ال تخل  مبءاي  الطا  

نظا عن معءييا التصميم المةتخدمه )جمعيه اجءل ا عمءل عي ت التصميم الهندة   ةغض المن  ءاديثنفه  

   هلك أن ااةااييل قد ي  ن من المنءةت اةتخدام معءييا تصميم فلةطينيه تتنءةت م  ال  د  (.0220الفلةطينيين 

 العديد من الطا  مبتا ه االةتخدام  متداخله.

ضمن خط ط  مبءاي  اةتيطءنيه(  أنبي ا ااض  الفلةطينيه )ةءةتثنء  الطا  الت   ف الخءاجيه  تعتةا اءله الطا  

 ,Palestinian Studies Project   7771ضيه ةب ل عءم لوعتةءاا  التءليه )منظمه التاايا الفلةطينيه  غيا ما 

1992   Sinha and Hamideh, 1999   (WSA, 2000  
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از المبء ل الت  ت اجا قطءع النقل الةا  مب و  الةعه  فإن ةعض الطا  الطءقه االةتيعءةيه للطاي   من أة -أ

القءيمه تعءن  من اختنءقء  ما ايه لعدم ةعتهء لاج م الةيا المتزايد   خءصه ف  ةءعء  الها ة.  تعتةا 

ءا ةعه الطا  االقليميه  القا يه ماد دة ةب ل عءم لقله عاضهء. إه إن معظم الطا  القا يه يت  ن من مة

 (.7 تءف منءةةه تةءعد على اف  ةعتهء   مء ه  م ضح ف  ب ل اقم ) ااد فقط د ن  ج د ا

 

 

 

 

 

طريق بمسار  :1شكل  واحد

المقط  العاض  للطاي   إن معظم الطا  ال تاق  الم اصفء  الهندةيه المطل ةه  ايث أن عاض الطاي   -ت

  االقليميه. أمء عاض اال تءف ف  الطا  القا يه أمتءا ف  العديد من الطا  2ال ل  للمةءاين ال يتجء ز 

   مء ه  م ضح ف  ب ل اقم فو ي ءد ي  ن ملم ةء  ف   ثيا من الطا    خءصه الطا  الثءن يه  القا يه

 من عنءصا المقط  العاض  للطاي  الت  ال تؤخه ةعين االعتةءا ه  الميل العاض   (.0)

(Superelevation) صءف االقطءا الماد دة  ممء يؤثا على االمءن على الطا .على المنانيء  ها  ان 

ن المي ل الاأةيه لعدد من الطا  تتجء ز مء ه  مةم   ةا ف  لاأةيا للطا   إالماءها  الهندةيه ا فقيا  ا -جذ

الم اصفء    مء أن انصءف االقطءا لعدد من المنانيء  أقل ممء ه  مةم   ةا ف  الم اصفء  للطا  

. لها فإن ةاعه التبغيل على هه  الطا  (1   مء ه  م ضح ف  ب ل اقم )االقليميه أ  الماليهالاييةا أ  

ت  ن منخفضه  ممء يةءهم ف  اطءله زمن الااو   زيءدة ت ءليف التبغيل  ف  عدم ت فيا االمءن  الاااه 

 ال ءفيتين.
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 طريق ثانوي دون أكتاف مناسبة :2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 منحنيات أفقية حادة ومتتالية طريق ذو: 3شكل 

 تعتةا    غيا مويمه ف   ثيا من ا ايءن.أنظمه تبغيل الما ا  تعتةا هه  ا نظمه غيا م ج دة أ -د

ا جهزة الما ايه )االبءاا  التاهيايه أ  االلزاميه( إمء غيا  ءفيه أ  أنهء تاتء  إلى صيءنه  اةتةدال. أمء 

فو ي جد   (Markings) ثيا من ا ايءن.  ةءلنةةه للعومء  ا اضيهاالبءاا  االابءديه فو ت جد ف  
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 اجم  هلك هنءك اءجه لفصل الةيا ف  ةعض التقءطعء  ف  أ ثا من مةت ى لتزايد  ةهء. اهتمءم  ءف  

أمء ةخص ص اةتخدام اابءاا  الض ييه ف  الطا  الخءاجيه فه  غيا بءي   الةيا  ل ثاة الا ادث هنءك.

 عند  ج د ضا اة تةتند إلى متطلةء  ما ايه   ل ن قد ي  ن هنءك اءجه الةتخدام اابءاا  عءلميء   إال

 الض ييه عند ةعض التقءطعء  الاييةه عند مداخل المدن الفلةطينيه.

فعلى ةةيل المثءل  ال الاصا  ت ثا المبء ل الهندةيه ف  المنانيء  الاأةيه ف  المنءط  الجةليه مثل 

الخليل  اله  يعاف ةطاي   -ت  تصل ةين نءةلس  جنين   نءةلس  اام اهلل   طاي  القدس الطا  الاييةا ال

 اد  النءا.  يمتءز طاي   اد  النءا ةبدة ال ع اة  ادة المنانيء  االفقيه   هلك ضي  الطاي  ممء يتنءفى 

اييةا ف  م  معءييا التصميم.  ت ثا عليا ا ادث الطا  ةايث أصةح من أخطا الطا  الخءاجيه ال

المنانيء  االفقيه الضيقه  عدم  ط ل ام  ثاة-لقد أظها  المبءهدا  الميدانيه لطاي  نءةلسالضفه الغاةيه. 

 ض   الاؤيء على  ثيا منهء  ايث أن ةعض هه  المنانيء  مصا ةه ةمدخل بءاع فاع  يت ةطهء  مثل 

أدى إلى اد ث العديد من ا ادث  المنانى قات مدخل قايه ةلعء  المنانى قات مدخل قايه اامين  ممء

 (.0220الةيا القءتله ف  ههين المنانيين )باطه ةيا ط ل ام  

 اتى اآلن  فلم يادث تغييا يه ا ف  الطا   7771أمء ةءلنةةه لل ض  الهندة  للطا  فيمء ةعد عءم 

ا    هلك ةةةت الاييةا  فلم ي ن هنءك مبءاي  إعءدة ةنء  أ  إعءدة تأهيل أ  صيءنه ته ا ف  هه  الط

 لةقء  معظم هه  الطا  تا  الةيطاة االةااييليه  م  أنا ةءالم ءن القيءم   عدم ت فا ا م ال الوزمه لهلك

ةةعض أعمءل الصيءنه على ةعض هه  الطا   ل ن ةعد التنةي  م  الجءنت االةااييل  اله  قد يافض أ  

 ي اف .

مبءاي  تط يايه  خءصه عند مداخل الةلدا   القاى  مثل أمء الطا  االقليميه  الماليه فقد بهد ةعضهء 

عءدة إنبء .  لقد  ءن   مء زال  هه  الطا  ةاءجه مءةه إلى التاةين  عءدة تأهيل  اا مبءاي  صيءنه  اا

 ل مدينه عنةتء الباق   الغاة  من ا مثله على هه  المبءاي   مدخةةةت ال ض  المأةء   اله  تعءنيا. 

الباق    مدخل مدينه جنين الجن ة . فقد تم تط يا جمي  هه  الطا  إلى طاي   مدخل مدينه ط ل ام  

 الاءله العءمه لةطح الطا  ف  الضفه الغاةيه. 7 يةين جد ل اقم يت ةطهء جزياة.  مةءات ةأاةعه
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أمء ف  أعقءت االنتفءضه   ةعد أن اضطا الفلةطيني ن الةتخدام طاقء  ةديله عن الطا  ا ةءةيه الت  

جنين -فطاي  نءةلس  صفء  هندةيه متدنيه  تةتخدم  فإن الطا  الةديله ف  معظمهء  ءن  ها  م ا ءن

ف  ةدايه  42اقم  ةديو  عن الطاي  الاييس اةتخدمما اا  ةط ةءس  على ةةيل المثءل ال الاصا  

تءف  ضي  عاض .  ي ثا ف  الطاي  الةديل المنانيء  الاءدة  الضيقه  االهتاا ا   غيءت ا  االنتفءضه

 أمء اآلن  فإن الطايقين مغلقءن أمءم عم م الجمه ا الفلةطين  ف  أغلت الايءن. الطاي .

 

 سالمة المرور 2-2

تعتةا معدال  ا ادث الةيا  أعداد المصءةين  ال فيء  عءليه على الطا  الفلةطينيه ةةةت قله أعمءل الصيءنه  تاةين 

طلت  اعداد الما ةء  عليهء  ممء أصةح يؤثا ةلةء  على االقتصءد الفلةطين . فلقد الطا  خول العق د الةءةقه   زيءدة ال

داياة ) 7775اءدث ف  عءم  3422   ازداد إلى 7774اءدث ةيا ف  الضفه الغاةيه ف  عءم  3342 ءن هنءك مء يقءات 

  منهء معدل ال فيء   اله  (.  يم ن تاليل ا ادث الطا  ةءةتخدام عدة مؤباا7776اااصء  الما زيه الفلةطينيه  

 م اطن   ه  مقيءس لمةت ى الةومه البخصيه  ةومه الما ا. 722.222يعةا عن عدد ضاءيء ا ادث الةيا ل ل 

%   ه  مء 0.0 ف  الةن ا  ا خياة  صل  اعداد ا ادث الةيا إلى  ض  الثةء  ن عء  مء  فقد  صل معدل ال فيء  إلى 

 .(Sinha and Hamideh, 1999)عءييا ا ماي يه ء  نةةيء  اةت الميعتةا عءلي

 ممء يجدا ه ا  هنء أن من أجل القيءم ةدااةء  ةومه الما ا ةءلطا  المنهجيه  النظءميه  يجت أ ال  أن ي  ن هنءك 

تةءع "ةانءمج ةومه الما ا"  اله  يعنى ةتد ين الا ادث  ت ثيقهء  االاتفءظ ةءلمعل مء   تخزينهء ةب ل نظءم     هلك ا

عطء  ه منهجيه لتاديد الم اق  الخطاة طايق    اتةءع طايقه منهجيه للدااةء  الما ايه    هلك نظءم لتقييم الخيءاا   اا

. لها فإن تط يا "ةانءمج ةومه الما ا" يعتةا ضا اة ملاه من أجل تاةين الةومه (Abu-Zant, 2001) ا  ل يء 

 على الطا .الما ايه  الاد من عدد الا ادث  خط اتهء 

 

 توزيع شبكة الطرق الفمسطينية وأثر االنتفاضة 2-3
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تصل بة ه الطا  الفلةطينيه ة ءفه أصنءفهء ةين المدن  القاى  المخيمء  ف  الضفه الغاةيه  قطءع غزة  تت زع ةب ل 

ةيعه الجغاافيه   ةءلاغم من أن اءلتهء الهندةيه غيا مقة له.  تمبيء  م  الط(2) مء ه  م ضح ف  الب ل اقم  مقة ل

. (2) مء ه   اضح ف  الب ل اقم  غاةيه-جن ةيه أ  باقيه-للةود  فإن ماء ا الطا  الاييةيه ه  إمء ماء ا بمءليه

الةاا -الخليل  طاي  ا غ اا-فهنءك ما اين من البمءل إلى الجن ت اييةين ف  الضفه الغاةيه  همء طاي  جنين

 القدس-ةي  ةياا  أاياء-ط ل ام/قلقيليه  جةا اللنة -غاةيه  ه  جةا داميا-المي .  هنءك ثوثه ماء ا اييةا باقيه

 .(7771)منظمه التاايا الفلةطينيه  

جن ةيه ف  الضفه الغاةيه م زعه ةين المنءط  المختلفه  تق  أاةعه -أمء ةءلنةةه للطا  االقليميه فهنءك ةته ماء ا بمءليه

غاةيه  منهء اثنتءن مندمجتءن ف  بة ء  - هنءك أيضء  أاةعه ماء ا باقيهمنهء على ةف   الجةءل ف  ال ةط  الجن ت. 

 الم اصو  االةااييليه الت  تخدم المةت طنء  ف  الضفه الغاةيه  الماا ز الة نيه  المدن االةااييليه الاييةا.

 ءنيه الفلةطينيه خءا  المدن.أمء الطا  الماليه فتنتبا ف   ءفه اناء  الضفه الغاةيه  ةءلقات من القاى  التجمعء  الة 

 يةتخدم الفلةطيني ن ف  تنقلهم الطا  القءيمه منه زمن قديم   الت  ه  ف  اءله هندةيه غيا مقة له   الطا  االلتفءفيه 

 الت  أنبأهء االةااييلي ن اديثء    الت  ه  ف  اءله جيدة جدا .
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 ف  أعقءت انتفءضه ا قصى   ةعد اغو  الةلطء  االةااييليه لمعظم الطا  الاييةا  االقليميه  ةعض الطا  الماليه  

ةدأ الفلةطيني ن ةءةتخدام الطا  االلتفءفيه أ ثا من الةءة    اةتخدم ا أيضء   ة ثاة الطا  الماليه  الطا  الزااعيه غيا 

أااض  زااعيه  جةليه غيا صءلاه  غيا مهيآة لما ا الما ةء   ايث أصةا  هه  الطا  ه  المعةدة  اةتخدم ا  هلك 

المنفه ال ايد لهم ف   ثيا من ا ايءن.  ل هلك أدى إلى ازديءد أزمه الما ا على هه  الطا  ها  الةعء  الما ايه 

ءد زمن الااو   ت ءليف الةفا  مء ةي ضح الماد دة   أدى أيضء  إلى ظه ا اهتاا ا  متزايدة فيهء.  أةفا عن هلك ازدي

 الاقء .

 ف  ظل هه  الظا ف أصةح من المنطق  إعءدة النظا ف  العديد من الطا  االقليميه  الماليه  الزااعيه من أجل 

  و  العة ا تط ياهء   ءمتداد لبة ه الطا  الفلةطينيه   ةديل عن الطا  الاييةا ف  اءال  االةتخدام الطةيع  أ  االغ

أ  ال  ااث الطةيعيه  ايث أظها  إادى الدااةء  الماليه أنا من المت ق  أن  ثياا  من الطا  الاييةه  معظم الطا  

-Al)ثا تعاض المدينه لزلزال مت ةط الق ة ةتتعاض اغوقء   انهيءاا  إالفاعيه ف  مدينه نءةلس  على ةةيل المثءل  

Dabbeek, 2000). 

 

 ها عمى حركة المواصالت والبضائع واألفرادانتفاضة األقصى وأثر  2-4

ف  أعقءت االغوقء  االةااييليه للطا  ة ءفه أصنءفهء  اةتخدام الفلةطيني ن طاقء  ةديله  نتج عن هلك إعءقه  تعطيل 

ل ثيا من مصءلح النءس التجءايه  االجتمءعيه. فقد ازداد  ق  الةفا  ت ءليفا ةب ل  ةيا  تضاا  ال ثيا من الةضءي  

   هلك الاا ه التجءايه الفلةطينيه.

فإن معدل مةءفه الااو  لألعمءل التجءايه ف  الضفه الغاةيه ازداد  (Awartani, 2001)اةه ماليه  ةنء ا  على دا  

%. هها أدى إلى ازديءد ت ءليف النقل عةا الاد د م  ا ادن 026%  ازداد معدل زمن هه  الااو  ةنةةه 720ةنةةه 

% ةءلتاتيت. أمء إجمءل  زيءدة ت لفه نقل الةضءي  داخل الضفه الغاةيه فقد 61%  27%   23ةنةت   مصا  اةااييل

 %  ممء  ءن لا ا ثا الةلة  على الاا ه التجءايه  المةتهلك الفلةطين .60 صل  إلى نةةه 



 14 

الثءن يه  الجءمعء  ةنةةه تتاا   أمء ةءلنةةه  ثا هلك على ا فااد الفلةطينيين  فقد ازداد  مةءفه الةفا لطوت المدااس 

% 772%   ازداد  ت ءليف ةفاهم إلى اد يصل إلى 707%  ازداد زمن هه  الااو  ةنةةه تصل إلى 47% إلى 7من 

 لطوت الجءمعء .

%.  أمء 774%  ازداد  ت ءليفهء ةنةةه 702%  ازداد زمنهء ةنةةه 11أمء ااو  العمل فقد ازداد  مةءفه الااله ةنةةه 

%.   هلك 72%  ازداد  ت ءليفهء ةنةةه 77%  ازداد زمنهء ةنةةه 46و  التة   فقد ازداد  مةءفه الااله ةنةةه اا

% 52%  زمنهء ةنةةه 45ا ما ةءلنةةه للااو   غااض العنءيه الطةيه  فقد ازداد  مةءفء  هه  الااو  ةنةةه 

  تضءعف زمن الااو   معدل 0220لمدن الفلةطينيه ف  آهاا  ف  أعقءت االجتيء  ااةااييل  ل %.74 ت ءليفهء ةنةةه 

 التأخيا  مةءفه الااو   ت ءليفهء عن مء تم نبا  ف  الدااةه المه  اة.

 

 مشاريع تطوير الطرق في الضفة الغربية 2-5

ه المؤةةء  اتى اآلن.  تتصدا ة داا قءيم 7772لقد  ءن هنءك العديد من مبءاي  الطا  ف  الضفه الغاةيه منه عءم 

( مجم ع أط ال مبءاي  0.  يةين جد ل اقم )الد ل  لهه  المبءاي  الت  قءم  ةهه  المبءاي  ةةةت ت فا الدعم المءد 

مء يقءات  0222. هها  قد ةلغ مجم ع نفقء  ة داا على مبءاي  الطا  اتى نهءيه عءم الطا  الت  أباف  عليهء ة داا

(.  هها ةءلتأ يد يبيا إلى الاءجه المءةه لدعم قطءع الطا   ةب ل أ ةا ايث 0220ا  ملي ن د الاا  أماي يء  )ة دا 51.7

 ملي ن د الا أماي   ةن يء   75تم تقديا نفقء  أعمءل الصيءنه الا تينيه  الد ايه الوزمه لبة ه الطا  الفلةطينيه ةا ال  

(DSC, 1999). 

نبء  الطا  إادى مهمءتهء الاييةا.  ل ن يل  ة داا ةءلنةةه لمبءاي  الطا    زااة االبغءل الع ءمه   الت  تعتةا صيءنه  اا

ةةةت عدم ت فا الدعم المءد  الد ل  لمبءاي  جديدة  قله الدعم المال  لمبءاي  صيءنه الطا  فقد ظل  جه د ال زااة 

 ما  مه ةهه  الماددا .

  الزااعيه. فقد قءم  االغءثه الزااعيه ةب  الزااعيه الفلةطينيه ةةعض أعمءل صيءنه  ب  الطا  ااغءثه تق م لجنه 

طاي  زااع  ت ايد  ةط ل  753 م.  قد قءم  أيضء  ف  الفتاة ا خياة ةب   0242طاي  زااع  ةط ل  732 تأهيل 

مثل غياهء من المؤةةء  ال طنيه تعءن  من  ثيا من المع قء   المب و  الت  تاد  ااغءثه م تقايةء .  ل ن لجنه  232
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 عدم  ج د خطه  طنيه   مثل ضعف التنةي  ةين المؤةةء  العءمله ف  هها المجءل  اتهء  نبءطهء ف  هها المجءلمن قد

عيه  تعاض االليء  للمصءداة من قةل الةلطء  االةااييليه ف  ةعض ا ايءن    هلك إاجءم مت ءمله للطا  الزاا

 (.0227ءل )جمعيه اجءل ا عمءل الفلةطينيين  الم اطنين المنتفعين من هه  الطا  عن المةءهمه المءديه ف  هه  ا عم

قاى  طاقء  داخليه.  قد ت زع  معظم هه   من المواظ أن معظم هه  المبءاي  بمل  طاقء  ماليه  مداخل المدن  ال

المبءاي  ف  منءط  "أ"   "ت" ايث ال يةتدع  هلك تنةي  م  الةلطء  االةااييليه   ةعض المبءاي  ف  منءط  "جذ" 

يه م  الةلطء  االةااييل ءتنةق زااة ا بغءل العءمه  ة داا لم  أنةءله ا ااييليه.  من الجديا ةةعد التنةي  م  الةلطء  اال

  اتى تءايخ إعداد هها التقايا. منه اندالع انتفءضه ا قصى ةبأن مبءاي  طا  جديدة

 تعءاض الةلطء  االةااييليه أ  أعمءل صيءنه أ  ب  طا  قايةه من المةت طنء  أ  تاةط م  الطا  االلتفءفيه أ  اتى 

العل   لوةااييليين.  ةب ل عءم فقد  إنبء  جة ا   تبتاط ف  ا خيا أن ي  ن المما الةفل  للفلةطينيين  المما

عءاض  الةلطء  االةاييليه معظم مبءاي  الت  تتعل  ةتط يا الطا  الاييةا.  قد منع   هلك إنبء  تقءطعء  على 

 .(0220  ة داا   0220) زااة ا بغءل العءمه  طا  اييةا 

 

 البنية المؤسساتية لقطاع لطرق -3

ى قطءع الم اصو   الطا  ماد دة ةنةةه ا ااض  الت  ه  تا  ةيطاتهء.  تةيطا إن مةؤ ليه الةلطه الفلةطينيه عل

ف  المنءط  ا خاى  مةي ليتهء% من الضفه الغاةيه   تقتصا 72الةلطه ةيطاة مدنيه  ءمله )منءط  "أ"( على مء يقءات 

 Sinha and).ةء  صو  على تةجيل  تاخيص الما من الضفه الغاةيه )منءط  "ت"   "جذ"( ف  قطءع الم ا

Hamideh, 1999) جدا .  تةتدع  التقةيمء   ء   هها يجعل ت ءمل قضءيء الم اصو  ف  الخطط التط يايه صعة

 االداايه/الةيءةيه هه  تنةيقء  م  الةلطء  االةااييليه إلى اين اةتعءدة الةيطاة ال ءمله على ةقيه أجزا  الضفه الغاةيه.

 

 

 اضي وشبكة المواصالتالتخطيط الستخدامات األر  3-1
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إن عدم  ج د نظءم تصنيف معتمد لبة ه الطا   م  اد ث التط ا ةد ن تخطيط  عدم التنءة  ف  اةتخدامء  ا ااض  

 ضعف ةانءمج صيءنه الطا   الزيءدة المةتماة ف  إعداد الما ةء   التخطيط الغيا مويم  غيءت الضءةط الباط  قد أدى 

 ضى  االزداءم  غيءت الةومه على الطا   ممء ب ل عةأ  على االقتصءد الفلةطين   ل هلك إلى  ج د ن ع من الف

 .(WSA, 2000) ةءالضءفه إلى االالم االجتمءعيه

ةن ا  للتخطيط قصيا ا مد  3إن الخط ة ا  لى ف  التخطيط ه  تاديد االطءا الزمن  لهه  العمليه )على ةةيل المثءل  

لى عءمء  للتخطيط ط   02إلى  73   يل ا مد(.  يؤد  هها التخطيط إلى التنظيم  امءيه ا ااض  الزااعيه ا ةءةيه  اا

 التط ا الصنءع   امءيه المصءدا الطةيعيه  الةييه.

يجت أن ي  ن هنءك م اصفء   معءييا تادد ق اعد التصميم  التنظيم ل ل صنف من أصنءف الطا  الفلةطينيه  هلك من 

 ضمءن جد ى اقتصءديه فءعله لهء. فعلى ةةيل المثءل  يجت أن ال يةمح ةءلمل يء   أجل ضمءن الةومه على الطا 

 المةءن  الخءصه  الطا  الفاعيه على الطا  الاييةه خءا  المدن.   هلك يجت الاد من عدد المداخل عليهء  إلى غيا 

 هلك من ق انين التنظيم  التصميم الهندة .

   اله  ه  غيا مت فا اءليء . (Road Master Plan)ل  تنظيم  للطا   ل هها يؤد  إلى ضا اة  ج د مخطط هي 

 يتضمن المخطط الهي ل  للطا  مخططء  للطا  القءيمه  المقتااه م  تصنيفءتهء  تاديد اام الطاي   اةتخدامء  

يد مةت ى ا ااض  ف  ج اا بة ه الطا   ةءاضءفه الى تاديد الةيءةه التنظيميه ل ل صنف من أصنءف الطا   تاد

االزداءم المقة ل ةا )مةت ى الخدمه(.  يجدا االبءاة إلى أن أدنى مةت ى خدمه يةمح ةا على الطا  الةايه الخءاجيه ف  

.  ليس هنءك دااةه بءمله لمةت ى الخدمه على الطا  الخءاجيه الفلةطينيه  إال أن ةعض ”C“ ثيا من الد ل ه  

% من بة ه الطا  الفلةطينيه تجء ز  هلك 02صل  إلى أن ا ال  ت   (Sinha and Hamideh, 1999)الدااةء  

 .”E مةت ى " ”D“ تدن  إلى مةت ى خدمه مزدام مثل مةت ى 
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 المؤسسات الوطنية ذات العالقة في قطاع المواصالت 3-2

 م ةهء  هنءك العديد اةتنءدا  إلى اتصءال  م  عدد من ال زااا   المؤةةء  ها  العوقه    هلك مااجعه النبءطء  الت  تق

. د ن  ج د تنةي  ةينهء ف  المةؤ ليء   الصوايء  المتعلقه ةقطءع الم اصو الت  تبتاك مؤةةء  ال زااا    من ال

ا   تق م هه  المؤةةء  ةإدااة  تم يل بة ء  الطا  ةد ن اد د  اضاه لد ا  مةؤ ليه  ل مؤةةه. فمن المؤةةء  ه

المجلس االقتصءد     اابااف عليهء مم له د ليء  ةمةؤ ليه إدااة ا م ال لمبءاي  الطا  ال الت  تتمت   العوقه المةءباة

 ة داا.-الفلةطين  للتنميه  ااعمءا

 هلك فإن ل زااة ا بغءل العءمه د اا  اييةء  ه  إنبء   صيءنه الطا   الةنيه التاتيه المتعلقه ةهء.  تمتلك ال زااة عددا  جيدا  

.  ل ن ةةةت قله الدعم (DSC, 1999)   إنبء  الطا   الت  تم التةاع ةمعظمهء من الا  مء  ا جنةيهمن معدا   آليء

المءل  الد ل  المةءبا ل زااة ا بغءل  عدم ت فيا ميزانيه من الةلطه ال طنيه الفلةطينيه لصيءنه الطا  ف  الةن ا  

م ةءالبااف على مبءاي  الطا  ف  ال زااة داياة الطا  ا خياة  فإن اجم أعمءلهء ف  قطءع الطا  ظل ماد دا .  يق  

 .نيهيا الداياة العءمه للبؤ ن الف الت  ه  إادى د ا

أمء  زااة الم اصو  فيقتصا د اهء على ا م ا التنظيميه  الةيءةء  المتعلقه ةءلم اصو    تبمل صوايءتهء  ةءاضءفه 

 تق م  زااة الا م المال  ةجمي  ا نبطا المتعلقه ةءلطا  من صيءنه  دن .إلى الطا  الةايه  الطا  الةاايه  الطياان الم

 .(DSC, 1999)  ةنء  للطا  داخل اد د الةلديء 

 تق م  هلك  زااة الزااعه ةب   تط يا مء ه  قءيم من الطا  الزااعيه ضمن أةس  م اصفء  خءصه الختيءا هه  

  ص ل الطا  إلى مصءدا الميء   اةتعداد المزااعين للمةءهمه  الطا  ءاء  ا ااض  المةتفيدة من هه الم اق   مثل مة

.  قد تم الاء  قةم  م ط ل  من الطا  الزااعيه 322المءديه ف  المبءاي .  قد تم ف  الفتاة ا خياة اقااا مبا ع لب  

ه ةب   صيءنه طاقء  زااعيه   مء ةة  الزااعيه الفلةطيني ااغءثه تق م لجنه  الطا  الزااعيه ةءلداياة الهندةيه ف  ال زااة.

اله ا.  تمتلك اللجنه ةعض آليء  ب  الطا  الزااعيه.  تةعى اللجنه لزيءدة التنةي  م  ال زااا   المؤةةء  الفلةطينيه 

 .(0227  ين)جمعيه اجءل ا عمءل الفلةطينيمن أجل ب  طا  جديدة  تأهيل الطا  الت  تم بقهء قديمء  

أ  ةنظءم جاد الم ج دا   ”System Monitoring“أنا ليس هنءك أ  مؤةةه تعنى ةنظءم المااقةه   من الجديا ةءله ا

. إن العم د الفقءا  للتخطيط ف  ”Highway Systems Stock and Deficiency Inventory“ االاتيءجء  للطا  
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هلك من ضمن صوايء   زااة  قطءع الطا  ه  ةانءمج العد الما ا . فيجت أن تق م ال زااا  الفلةطينيه ) يق 

الم اصو ( ةمااقةه المتغياا  الم ةميه  البهايه  ا ةة عيه  الي ميه  خول ةءعء  الها ة  أصنءف الما ةء     هلك 

 إاصء   مااقةه ا ادث الةيا اةت ةانءمج ةومه الما ا.

لفلةطينيه المعنيه معافه ممتل ءتهء من الطا  فيجت على ال زااا  ا   االاتيءجء  للطا  ا أمء ةءلنةةه لنظءم جاد الم ج د

 مء ه  م ج د عليهء ضمن اام الطاي  من مةءاا   أ تءف  ب اخص  ابءاا  ما ايه  جة ا  عةءاا  ميء   عومء  

 أاضيه   ةءيل الةومه على الطا .

 مء    غااض مبءاي   تق م ةعض ال زااا   المؤةةء   البا ء  الخءصه  الجءمعء  الماليه ةجم  ةعض هه  المعل

ماددة لجز  معين من بة ه الطا .  ل ن هه  الجه د غيا مت ءمله  غيا مت اصلا  لهلك فإنا من الصعت اةتخدامهء من 

 أجل إنبء  ةانءمج تط يا  لبة ه الطا .

ا المجءل ه  أمء  زااة التخطيط  التعء ن الد ل    الت  تت لى مةؤ ليه التخطيط ف  قطءع الم اصو   فد اهء ف  هه

.  من المفيد أن تق م  زااة التخطيط ةتنةي  التخطيط  مدط يل اعلى المةت ى ااقليم   ال طن   التخطيط التخطيط 

 للقطءعء  المختلفه.

.  تق م هه  المؤةةه اةت (DSC, 1999) قد تم االنتهء  من دااةه بءمله انبء  "مؤةةه ما زيه ادااة الطا " 

ة  تم يل الطا  الفلةطينيه ةءلتنةي  م  ال زااا  ها  العوقه.  تب ل هه  ال زااة هييه ما زيه تعنى الدااةه ةت ل  إداا 

ها تم إنبء  مثل هه  المؤةةه فإنا  على المةت ى ال طن .   هلك تعاض الدااةه آليه مقتااه لتم يل مبءاي  الطا .  اا

 يه المه  اة ةءةقء . زااا   المؤةةء  الفلةطينالصوايء  ف  يجت إعءدة النظا 

 ةإم ءن الةلديء  إدااة الطا  داخل اد د التنظيم ةمء فيهء الطا  الاييةا.  من الجديا ةءله ا أن ةعض هه  الةلديء  ال 

تمتلك القداة الفنيه للقيءم ةمثل هه  المهمء . فةعضهء ال يات   على داياة مةتقله مختصه ةءلطا     هلك ال ي جد عند 

.  لها فمن الضا ا  ت فيا طءقم فن  مؤهل (WSA, 2000) ا  مختصين  ه    فء ة  خةاة منءةةتينةعضهء مهندة  ط

 ف  هه  الةلديء    هلك ف  ةعض ال زااا   المؤةةء . 

 التنسيق بين المؤسسات الفمسطينية 3-3
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اا .   هلك غيءت ةنء ا  على مء  اد  فإنا من ال اضح أن هنءلك تداخل ماةك ف  مةؤ ليء   صوايء  ةعض ال زا

مثل نظءم المااقةه  جاد الم ج دا    ةعض المةؤ ليء  الضا ايه ف  نظءم الم اصو التنةي  فيمء ةينهء  غيءت 

فإنا من الضا ا  أيضء   ف  الداجه ا  لى تاديد الصوايء  ةب ل  اضح  التقليل من التداخل قدا    لها  االاتيءجء .

لمت اصل ةين هه  ال زااا   المؤةةء  اي   لنجء   تط يا قطءع الطا   الم اصو  فإن التنةي  ا  االم ءن.  من ثم

 قد ي  ن من المفيد تب يل لجنه تنةي  ةين ال زااا   المؤةةء  تتب ل ةإدااة  زااة التخطيط  التعء ن الد ل    الفلةطينيه.

ضا اة التنةي   التعء ن م  القطءع الخءص   يجت أن ال ننةى   نهء تق م أصو  ةتنةي  التخطيط ةين  ءفه القطءعء .

 ه  العوقه  مثل با ء  النقل  مقء ل  قطءع الطا  من أجل اباا هم ف  تخطيط  انمء  القطءع.

ةمء أن أغلةيه الطا  الفلةطينيه الخءاجيه اءليء  تق  ضمن منطقه "ت"   "جذ"   الت  ه  خءا  نطء  الةيطاة الفلةطينيه 

 ا بة ه الطا  الفلةطينيه  التخطيط لقطءع الم اصو  يجت أن يتضمن هه  الطا .  هه  الطا  ال ءمله. لها فإن تط

ه  طاقء  فلةطينيه   ةت  ن جز ا  من البة ه المت ءمله اين اةتعءدة الةيطاة عليهء.  ةنء   عليا  فإن التنةي  م  الجءنت 

 نه  تخطيط(  قد يصةح ضا ايء  ف  ةعض الاءال .االةااييل   إن ااتء  ا ما  لتط يا بة ه الطا  )إنبء   صيء

 قد قءم  ةعض المؤةةء  الفلةطينيه مثل ة داا   زااة ا بغءل العءمه ةءلتنةي  م  الةلطء  االةااييليه من أجل تنفيه 

ندالع مبءاي  طا  ف  منءط  "جذ". إال أن هه  المؤةةء  ه ا  أنا لم يتم أ  تنةي  جديد م  الجءنت االةااييل  ةعد ا

 . اتى تءايخ عمل هه  الدااةه انتفءضه ا قصى

 

 االحتياجات والتطمعات المستقبمية -4

 تطوير شبكة الطرق الفمسطينية 4-1

يتضمن معءييا التصميم  الم اصفء  اةم  تةدأ الخط ة ا  لى لتط يا بة ه الطا  الفلةطينيه ةءعتمءد نظءم تصنيف 

  الةيءةه التنظيميه ل ل صنف.

ا ا  تط يا بة ه الم اصو     تةتجيت لمتطلةء  النم  الطةيع  للة ءن  االزديءد المةتما ف  اعداد  من الض

الما ةء    خءصه ةعد ةن ا  ط يله من االهمءل  عدم التط ا.  ف  هها االطءا فهنءك اءجه لتاةين معءييا الةنيه 
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الةومه  االبءاا  الما ايه  االنءاة  اال تءف  تاديد  التاتيه للطا   مثل الب اخص الما ايه  العومء  ا اضيه   ةءيل

  تاةين ةطح الطاي .الاييةه المداخل على الطا  

 ةءالضءفه إلى االاتيءجء  الطةيعيه  فهنءك أيضء  االاتيءجء  الت  تنبأ عن الظا ف الطءايه ة ا ا   ءن    ااث 

عن ا  ضءع الةيءةيه   مء ه  ال ض  الاءل  ف  ظل طةيعيه   ءلزالزل  الفيضءنء   غياهء  أ  الظا ف النءتجه 

انتفءضه ا قصى.  يم ن االةتفءدة من الطا  الةديله الت  نبأ  عن اغوقء  انتفءضه االقصى  دااةه ام ءنيه اةتخدام 

 ةعضهء  ءمتداد لبة ه الطا  الفلةطينيه.

ةب ل خءص  فقد قءم  ةعض المؤةةء  مثل   ةعد أن  جه  االنتفءضه االهتمءم ةءلطا  ةب ل عءم  ةءلطا  الةديله

 زااة االبغءل  ة داا ةجاف  تةهيل ةعض هه  الطا  أ  تثةي  ةطاهء من أجل تيةيا اا ه الما ةء  عليهء.  من 

المؤ د أن ةعض هه  الطا  الةديله ال يصلح لوةتخدام المويم  ةةءت عد . لها فمن الضا اة تقييم هه  الطا   دااةه 

 تخدام ةعضهء ةب ل دايم.ام ءنيه اة

 

 صيانة شبكة الطرق 4-2

إن صيءنه الطا  عمليا ضا ايه للماءفظه عليهء من االهتاا   ةقءيهء صءلاه لوةتخدام. إن مهمه صيءنه الطا  

 مالخءاجيه من مةؤ ليء   زااة االبغءل العءمه   غءلةء  مء تق م ال زااة ةهه  ا عمءل من أم ال الدعم الد ل   ةعض الدع

لم تقم ال زااة ةأعمءل صيءنه اييةا ةةةت عدم ت فا ميزانيه لصيءنه الطا .  المال .  خول الثوث ةن ا  الةءةقه 

 ةءالضءفه إلى هلك فإن معظم الطا  الخءاجيه مء زال  تا  الةيطاة االةااييليه  خءا  ةلطه  زااة االبغءل.  ةةةت قله 

على االاتيءجء  المءةه.  يجدا االبءاة إلى أن  زااة ا بغءل تمتلك أعدادا   الم ااد  فإن أعمءل الصيءنه اآلن مقتصاة

 ل ن ةةةت عدم  ج د ميزانيه  ءفيه  عمءل الصيءنه  عدم ةمء  الجءنت االةااييل  ةةعض هه    جيدة من معدا  الطا .

 ا عمءل  فإن هه  المعدا  تةتخدم ةأقل من طءقتهء االةتيعءةيه.

 مؤةةه ة داا   زااة الزااعه  اتاءد ااغءثه الزااعيه ةةعض أعمءل الا م المال  عن طاي  الةلديء    زااة هلك  تق م 

 صيءنه الطا   مء ةة  ه ا .
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 يتم تاديد مبءاي  الطا  ةنء   قد أ ضا  ةعض المؤةةء  ها  العوقه ةءلطا  مثل  زااة ا بغءل العءمه  ة داا أنا   

على تقييم ل ض  الطاي   ااتيءجءتهء  أايءنء  ةنء   على  ءجه من المدن  القاى   ةنء   على طلةء  يتقدم ةهء أصاءت الا

ت جيهء  الطاف المم ل للمبا ع.  ليس هنءك آليه منهجيه لتاديد أ ل يء  ةانءمج الصيءنه اءليء . لها فمن الضا ا  جدا  

 ادااتهء.إنبء  مثل هها الةانءمج للةيا ضمن أةل ت علم  ممنهج لصيءنه الطا    

 قد تم منه فتاة قايةه طا  طلت لتقديم مقتااء  مبءاي  انبء  "نظءم ادااة الطا "  ةتم يل من الةنك الد ل   تباف عليا 

ةنء   يتم ف  هها المبا ع من المت ق  أن  الةد  ف  تنفيه المبا ع  زااة ا بغءل.  اتى تءايخ  تءةه هها التقايا لم يتم 

ا  الفلةطينيه  صيءنتهء.  يتم من خولا  هلك  ض  آليه لتقييم الطا   آليه للصيءنه م  تاديد نظءم الدااة بة ه الط

 أ ل يءتهء.

 

 خطط تطوير الطرق: قصيرة األمد وطويمة األمد 4-3

 ه  تعةا عن الاءجء  االنيه. إنا من الطةيع  ةعد ز ال اءله   ةن ا  3-7تمتد فتاة خطه التط يا قصيا ا مد من 

المفا ضه على الطا  الفلةطينيه  الت  أصءةهء الدمءا نتيجه أعمءل التجايف الت  أادثتهء الق ا  االةااييليه   الاصءا

المةءداة ةأعمءل التاميم لهه  ا جزا .   هلك عمل مةح للطا  الت  ازداد  عليهء اا ه الةيا نتيجه هه  االغوقء  من 

 الصيءنه  التاميم لهه  الطا .أجل تقييم أثا هلك   ةءلتءل  تاديد أ ل يء  

  ةانءمج ةومه الما ا إنبءم اصفء  )ال  د( الفلةطين  للطا    إنبء  نظءم المعءييا  الضا ا  أيضء  المةءداة ة من ال

عمل دااةه لتقييم الطا  الت  الطا "  تةنيا اين االنتهء  منا    التعجيل ةءلةد  ةمبا ع "نظءم إدااةالفلةطين    

تةتخدم اءليء   ةديل عن الطا  الاييةا  االقليميه نتيجه الاصءا  االغو  االةااييل  من أجل اةتصو  مء اةتخدم    

 ه  منءةت منهء.

عءمء   يتم خولهء  ضح اةتااتيجيه للتط يا المةتقةل   02-73أمء الفتاة الزمنيه للخطه االةتااتيجيه ط يله ا مد فه  

اتى عءم  7771  ةعض الدااةء  للطا  الفلةطينيه منه عءم لقد قدم جتمءعيه  ةيءةيه.القءيم على اعتةءاا  اقتصءديه  ا

 الماليه  الزااعيه خططء  اةتااتيجيه لتط يا بة ه الطا  تبتمل على إنبء  العديد من الطا  الاييةا  االقليميه 7777

   DSC, 1999   7771طينيه  من الطا  القءيمه )منظمه التاايا الفلةالجديدة  عمل تاديث  تاةين  جزا  
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Ministry of Planning, 1998   Palestinian Studies Project, 1992   (Sinha and Hamideh, 1999 .

 . اد  ف  هه  الدااةء   قد تم عاض تفءصيل مبءاي  الطا  ضمن خطه التط يا الت 

داايه  الم ااد المءديه  الفنيه   هلك  ض  آليه  من الضا ا  الةد  ةءلتخطيط لهه  المبءاي  من ايث ت فيا الهي ليه اال

 للتنفيه   االةتعءنه ةءلدااةء  الت  أنجز  ف  هها االطءا.

 

 االستنتناجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-1

 ن اءله بة ه الطا  الفلةطينيه الاءليه غيا ماضيه  فةط   الطا  مهتايا  العي ت الهندةيه أةةط مء يقءل  أ

 ث الةيا ماتفعه  ليس هنءك نظءم متة  لتصنيف الطا .منبا   ا اد

   نتج عن انتفءضه ا قصى الاءليه طاقء  جديدة لم ت ن مةتخدمه من قةل أ  ليس ةنفس ال ثءفه الما ايه أ  طاقء

غيا معةدة أ  طاقء  غيا مؤهله  غيا صءلاه لاا ه الما ةء    ةهلك ظها  اهتاا ا   ةياة ف  هه  ا جزا  

 إلى الطا  الت  دما  من قةل ق ا  االاتول االةااييل . ةءاضءفه. هها   هلك الما ةء  من الطا 

  إن بة ه الطا  الفلةطينيه ةاءجه إلى تاةينء  ج هايه من ايث التاميم  الصيءنه  خءصه ف  ظل ضعف

على الجز  ا  ةا  ةانءمج صيءنه الطا  الاءل   ةةةت عدم ت فا ا م ال الوزمه لهلك   للةيطاة االةااييليه

 منهء.

  ف  ظل عدم  ج د معءييا تصميم هندةيه ماليه لبة ء  الطا  فقد ظها ال ثيا من العي ت ف  الطا   ممء

 أثا ةلةء  على مةت ى الاااه  االمءن  فءعليه التبغيل الما ا  على هه  الطا .

  خل  عدم  ض   ف  د ا  ل ن هنءك تدا ةةء  فلةطينيه تعنى ةبة ء  الطا  هنءك عدة  زااا   مؤ

ممء أدى إلى اد ث ااةءك  عدم فءعليه ف   ثيا من االايءن.  هنءك اءله من عدم    صوايء   ل منهء

 التنةي  ةين معظم هه  ا طااف.
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   ال ي جد اءليء  أ  مؤةةه ا  ميه أ  غيا ا  ميه تت لى مهمء  نظءم المااقةه  نظءم جاد الم ج دا

 الفلةطينيه الضا ايه جدا     ةانءمج تط يا  للبة ه.  االاتيءجء  لبة ء  الطا 

   لقد  ءن هنءك ف  العقد الةءة  ةعض الدااةء   المبءاي  التط يايه لقطءع الطا    ل ن ااتيءجء  قطءع الطا

 تف   ة ثيا الجه د  الميزانيء  الت  خصص  لا.

 

 التوصيات 5-2

 ى ةء م ا التءليه من أجل تط ا  تاةين بة ء  الطا  الفلةطينيه  ي ص

  المةءباة ف  إعءدة ةنء   اةتصو  ا جزا  المدماة من بة ء  الطا  الت  دماتهء ةلطء  االاتول ف  أعقءت

 انتفءضه ا قصى ةعد ز ال االغوقء   الاصءا االةااييل  القءيم اءليء .

 ض  خطه لوةتفءدة من هه  القيءم ةدااةه لتقييم الطا  الةديله الت  نبأ  ف  أعقءت انتفءضه ا قصى ل 

الطا . يتطلت هلك دااةه ام ءنيه تط يا ةعض من هه  الطا  من ايث زيءدة عاض الطا  أ  تعةيدهء أ  

اةت الاءجه.   هلك  ض  خطه تدايجيه لوةتفءدة  (Base Course)تثةي  ةطاهء أ  تز يد طةقه أةءس 

 ممء يصلح منهء.

  الفلةطينيه    هلك  ض  مخطط هي ل  لهه  الطا . ضا اة اعتمءد  تطةي  نظءم تصنيف للطا 

  يجت أن ي  ن هنءك "  د" فلةطين  للطا  يتم على أةءةا تاديد معءييا التصميم الهندة  للطا    يجت

 المةءداة الف ايه ف  ايجءد  إلى ايز ال ج د.

 ادث الطا   خط اتهء. ضا اة قيءم  زااة الم اصو  ةتط يا "ةانءمج ةومه الما ا" الفلةطين  للاد من ا 

الةانءمج آليه منهجيه لتد ين  تخزين المعل مء   اةتخااجهء  آليه لتاديد الم اق  الخطاة  منهجيه للقيءم  يتضمن 

 ةدااةء  الةومه الما ايه  آليه للمفءضله ةين الةدايل  تاديد ا  ل يء .

 يءجء " للطا  الفلةطينيه.ضا اة البا ع ةذ "نظءم المااقةه"  نظءم "جاد الم ج دا   االات 
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  التنةي  ةين  ءفه المؤةةء   ال زااا  الت  لهء د ا فءعل ف  قطءع الطا  من أجل تنةي  الصوايء   ا د اا

أن  قتا ةب ل  اضح   تب يل لجنه للتنةي  ف  هها االطءا من أجل تاقي  أ ةا فءيدة لقطءع الطا .  من الم

 ةإدااة هه  اللجنه. تق م  زااة التخطيط  التعء ن الد ل 

   تاديد صوايء   أد اا  ل مؤةةه ها  عوقه ةقطءع الطا  ةب ل  اضح  د ن تداخل.  يت لى مجلس ال زاا

 من الضا ا  أيضء  فهم  ل مؤةةه لصوايءتهء  د اهء ف    المجلس التبايع  مهمه تاديد هه  الصوايء .

 هها القطءع  االلتزام ةا.

 ه  جزا  بة ء  الطا  الت  تعءن  من االزداءم البديد   ض  خطه لتاةين عمليء  عمل دااةه هندةيه ما اي

 الما ا  مةت ى الخدمه عليهء.

   يجءد ط اقم هندةيه متخصصه ف  هها المجءل تفعيل ةانءمج  زااة ا بغءل العءمه لصيءنه الطا  ت فيا  اا

   ض  آليه منهجيه لتاديد ا  ل يء . الميزانيه المنءةةه لهها عن طاي  مجلس ال زاا    زااة المءليه

 .التعجيل ةءلةد  ةمبا ع "نظءم إدااة الطا " من أجل تنفيه  ةعد االنتهء  منا 

   ت فيا التأهيل  التدايت المنءةةين ل ءفه المؤةةء   ط اقهمء العءمله ف  قطءع الطا  من أجل اةت مءل المبءاي

يه لقطءع الطا .  ةءالم ءن ت فيا العديد من ةاامج التدايت الت  ةدأ  ةخةاا  د ليه  البا ع ةمبءاي  تط يا 

 ماليء  ف  المؤةةء  اال ءديميه  ةعض البا ء  االةتبءايه.

 .االةتفءدة من الخةاا   ال فء ا  الماليه لتط يا قطءع الطا   العءملين فيا 

 و    االةتفءدة من  ض  خطه آنيه )قصياة ا مد(  خطه اةتااتيجيه ط يله ا مد لتط يا قطءع الم اص

 .جاي  ف  هها المجءلالدااةء  الت  أ
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