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ontents:

ntroduction: ‐ DRR Concept, urbanization, development and  disasters.

التطور والكوارث/ مفھوم الحد من مخاطر الكوارث، والعالقة التبادلية بين التحضر : مقدمة -
Major seismic faults lines and urban vulnerability 

الصدوع  الزلزالية الرئيسية وقابلية اصابة المناطق الحضرية‐
Past major urban earthquakes/seismic disasters and their impact 
upon urban areas;

زالزل تعرضت لھا الدول العربية -
What are the major drivers of vulnerability in urban areas,

العوامل الرئيسية التي تسھم في ارتفاع قابلية االصابة الزلزالية في المناطق الحضرية -
Some analysis of the existing risk reduction practice in urban areas, 
Gaps and challenges etc                                           الفجوات والتحديات      -



مفھوم الحد من مخاطر الكوارث 
  (The Concept of Disaster Risk Reduction) :

Risk = Hazard * Vulnerability

Capacity

   
المخاطر  = الخطر/مصدر الخطر  * قابلّية االصا

القدرة



[R] = [H] * [VUL]

Risk = Probability X Magnitude

Risk Analysis and Ranking
)رتبتھا(تحليل المخاطر وتصنيفھا  

Risk = Likelihood x Severity



ةالمستدام نميةوالتالمخاطر 
Risks and Sustainable development

المخاطر
  Risks

الفائدة
Benefits



Seismic Hazard Mapping
خرائط االخطار الزلزالية 

Major seismic faults lines and urban vulnerability 
الصدوع  الزلزالية الرئيسية وقابلية اصابة المناطق الحضرية





اجتاه احلركة النسبية لصفائح القشرة األرضية باالضافة إىل مواقع الفوالق 
القارية الرئيسية



Relative Plate Motion in 
the Easter Mediterranean



و نفلسطياتجاه الحركة النسبية بين 

NRA



الخارطة الزلزالية



GLOBAL SEISMIC HAZARD ASSESMENT PROJECT

Examples / Applications: Hazard Mapping



  2004و....1909و  1731اغادير في المغرب االعوام
 2003و 1981.......1869 و 1790 و 1716  االعوام الجزائر

 1995و  1954و  1927و  1903و  1837فلسطين واألردن االعوام  
 1954و  1872و  1759لبنان االعوام  

 1981و  1946و  1917و  1865العراق االعوام  
  على منطقة الشمال الغربي 1995واقتصر تأثير زلزال  1941السعودية عام

في السعودية      
 1991و  1982و  1965اليمن االعوام  

 االعوا 1992و1981و1969و1955و1847مص

Past major urban earthquakes/seismic disasters and 
their impact upon urban areas;

زالزل تعرضت لھا الدول العربية -



 دول تواريخ الزالزل التي تأثرت بھا معظم أھم من  
بالد الشام

1068 - 1202 - 1212 - 1339
1402 - 1546 - 1656  
1666 - 1759 - 1834 - 1854
1859 - 1872 - 1873  
1896 - 1900 - 1903 - 1923
1927 - 1954 - 1995







11‐2‐2004



What are the major drivers of vulnerability in urban 
areas,

العوامل الرئيسية التي تسھم في ارتفاع قابلية االصابة الزلزالية في -
المناطق الحضرية
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Seismic Hazard and risk Assessment 

‐Magnitude
‐ Depth
‐ Epicenter distance
‐ Site effect

المسافة بين الموقع والمركز السطحي

موقع المحطة

ري
بؤ
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الع





Site Effect: Liquefaction



Site Effect: Landslides       االنزالقات االرضية





A’arrabeh – Jenin, 2012



Beit A’oor – Ramallah, 2012

االفراط في قطع طبقات الصخر 
الحوري اثناء توسعة طريق بيت



OPHYSICAL SEISMIC STUDY:
te Investigations

توسعة طريق الباذان  ‐

خط مسار شبكة المواصالت

وادي النار والباذان وطريق ‐
طرق اقليمية–المعرجات ‐



اغالق الطرق نتيجة االنزالقات االر
التي تثيرھا الزالزل



المبالغة في عملية الحفر في الصخر الحوري



شارع

شارع فرعي

أرض 
حورية 
كلسية 
ازالة أوزان أسفل المنحدر طينية

)جرف(

Excessive Development



Site Amplification



Site Amplification
(Local Geology)



(a) Time Histories                                                            
(b) Response Spectra 

Soft 
Clay

Site Amplification

Hard 
Rock

التضخيم الزلزالي



Appendix 5.1: Fundamental 
nature frequency (Ts), soil 
profiles type and shear wave



Site Effects ????  تأثير الموقع

Land Use Policy   سياسة استخدام االرضي



وتشمل عادة سياسة استخدام األراضي دراسات لتقسيم األراضي 
:وتصنيفھا الى

أدارة األرض وسياسة التطوير واألساليمميزات األرضالمنطقة

)1(منطقة 
حمايــة

وجود انهيارات وانزالقات-
وجود أرض زراعية ذات قيمة عالية-
وجود تنسيق مواقع ثقافية وأثرية ذات -

قيمة عالية
وجود محميات طبيعية-

التغيرات في استخدامات األرض-
صيانة+ حماية -

)2(منطقة 
تطوير محدود

وجود أحواض مائية حساسة -
وجود أراضي زراعية متوسطة-

:يسمح بالتطوير مع ضوابط
دراسة األثر البيئي-
اتباع ضوابط التخطيط والتنظيم -

العمراني المعمول بها محلياً 

)3(منطقة 
تطوير مراقب

أرض ليست حساسة-
ال ااهتمامات بخصوص الزراعة-
ال انهيارات وآمنة جيولوجياً -

الجزء األساسي من التطوير يتم في هذه
المنطقة، مع ضرورة اتباع ضوابط 
التخطيط والتنظيم العمراني المعمول

محلياً 



عناصر و محددات التخطيط الفيزيائي: التخطيط الفيزيائي

مخطط اإلطار التوجيھي للتنمية المكانية: المرحلة األولى -التخطيط الھيكلي. 1•
إطار عمل التخطيط–

التقييمات القطاعية –
السكان والديمغرافية. 1•
توريد المياه والصرف الصحي: البنية التحتية الفنية. 2•
إمدادات الطاقة وإدارة النفايات الصلبة. 3•
المواصالت وحركة المرور. 4•
المرافق المجتمعية. 5•
اإلسكان. 6•
االقتصاد المحلي. 7•
البيئة والموروث الثقافي. 8•

إمكانيات وتحديات التنمية  -•
إستراتيجية التنمية -•

مخطط استخدامات األراضي والمخططات القطاعية: المرحلة الثانية -التخطيط الھيكلي. 2•
مخطط استخدامات األراضي•

اض األ فات ن ت نا ال كا أ



ulnerability and Seismic
erformance of Buildings
قابلية االصابة والسلوك الزلزالي لل



 - Slope of the site. 







أو طوابق رخوة/ بعض أنماط المباني الدارجة محلياً ووجود طابق
.في الطوابق الوسطية أو المتكررة 





البناء فوق مبان قائمة قديمة



...تفاصيل التسليح









erability and Seismic
ormance of Buildings
قابلية االصابة والسلوك
الزلزالي للمباني









Important Buildings  المباني المھمة









ن ق ا ق لزلزال نطقة ال ض ت الة ف ل الخل نة د ف ة عال تشف ل ة ؤد ال ق الط الة

يتوقع: اللون االحمر              
كلي كأقصى حد او اغالق

احتم: اللون االصفر              
اغالق واعاقات متوسطة ويمك
خالل وقت قصير باستخدام الج

اللون اخضر              

يمكن استخدام نفس: تنويه
حالة حصول   

اكتظاظ للمركبات واالشخ
انواع اخرى من الكوارث

.الطوارئ



المناطق المشار               
يمنع دخول ج: االحمر تعني

المركبات واالشخاص باستثن
المركبات واالشخاص الذين
مؤسسات االستجابة للطوارئ

.لديھم تصاريح خاصة

المناطق المشار               
يسمح بدخولھ: االصفر تعني

جميع الجھات والمركبات وا
مؤسسات االستجابة للطوارئ

.المنطقة

يتم التحكم في مدا -1: تنوية
ومخارج   ھذة المناطق من

.نقاط امن مراقبة
يمكن استخدام - 2           

المخطط في حالة حصول اك
المركبات واالشخاص بسبب
اخرى من الكوارث وحاالت

الش ث ا الك الة ف ة ال تشف ل االشخا ا ك ال كة تق ناطق لت قت خطط



aps and challenges           الفجوات والتحديات

تنفيذي، والتخطيط في معظمه / عدم وجود تخطيط وظيفي •
.تخطيط طارئ او في حاالت محدودة تخطيط مركب

دليل التخطيط الفيزيائي ال يربط الخرائط الھيكلية مع خرائط •
).الخرائط التفصيلية لعوامل تأثير طبيعة الموقع(المخاطر 

......كودة البناء المقاوم للزالزل واليات التنفيذ •
المنشاَت الھامة وتصميمھا وتنفبذھا وفقاً للمتطلبات الزلزالية•
التكامل والتشبيك : المؤسسات•
المركزية واالمركزية•
.اخرى•



الحكم الرشيد مفتاحبناء القدرات
المستدامةللتنمية / التحضر  

والحد من مخاطر الكوارث 

القادرايجاد البنية الفّعالة و الّسياسة الحكيمة و الجھاز 

Building the resilience of nations and 
communities to disasters (HFA)

بناء قدرات االمم والمجتمعات لمواجھة الكوارث 



:زوروا
موقع تخفيف مخاطر الزالزل 

في فلسطين
www.sasparm.ps

:موقع المركز
جامعة النجاح الوطنية 

مركز التخطيط الحضري والحد
من مخاطر الكوارث

ww.najah.edu


