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Abstract. Gaza strip has a special regional importance in Palestine due to the fact that it constitutes the only linkage between Egypt and the 
Palestinian Territories. Nonetheless, Gaza Strip suffers from several planning problems both in its urban and rural areas, particularly as 
regards roads and infrastructure. The research deals with the problems of road traffic, which can be summarized in each of the problems of 
road planning, traffic jams and road accidents. 

The planning problems are manifest in a several phenomenon, most notably the random construction, heterogeneity in models of road 
networks, twisted and closed roads, limited roads widths, land fragmentation, centralization in urban planning, in addition to some other 
problems, such as misuse of streets and sidewalks for non-traffic purposes such as play and sitting places, for the storage of construction 
materials and for goods display and marketing. 

Traffic congestion and road accidents refer to three main components, the vehicle, the human behavior and the road. The increasing of 
vehicles number with some failed human behaviors and poor roads condition lead to aggravation of the Traffic congestion and road accidents 
in the Gaza Strip. 

The research here aims to conduct an assessment of the traffic road conditions, their model plans, their efficiency and capacity to meet 
the Gaza Strip traffic needs, and following such assessment of those problems, the researcher will make relevant recommendations at the 
human and vehicle levels as well as at the road planning level . 

 
 
  

 
 
 
 

  


