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Integration of SASPARM with Hyogo   Framework 
for Action, the Arab Strategy for Disaster Risk 

Reduction and the International Campaign “How 
to Make your City more Resilient”

تكامل المشروع مع إطار عمل هٌوغو لبناء قدرات األمم والمجتمعات 

لمواجهة الكوارث، والحملة الدولٌة للمدن اآلمنة، واالستراتٌجٌة 

.العربٌة للحد من مخاطر الكوارث

17 – 18  / 11 / 2014  



Disaster Risk Mitigation / Seismic Risk Mitigation 
is a National responsibility…., 

Holistic Approach…

...ٌعتبر مسئولٌة وطنٌة.... تخفٌف مخاطر الزالزل / تخفٌف مخاطر الكوارث  -

....نهج شامل -
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النهج الشاملة واالستراتٌجٌات واالطر 

المؤسساتٌة

Holistic Approaches, 
Strategies and Institutional 

Frameworks.
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Hyogo Framework for Action 2005 – 2015
(2015-2005)إطار عمل هٌوغو فً الفترة ما بٌن 

Buildings the resilience of Nations and Communities to disasters
بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث

 Ensure that disaster risk 
reduction is a national and a 
local priority with a strong 
institutional basis for 
implementation.

 Identify, assess and monitor 
disaster risks and enhance early 
warning.

 Use knowledge, innovation and 
education to build a culture of 
safety and resilience at all 
levels.

 Reduce the underlying risk 
factors

 Strengthen disaster 
preparedness for effective 
response at all levels.

 ضمان إعتبار الحد من مخاطر الكوارث
أولوية وطنية ومحمية قائمة عمى قاعدة 

مؤسسية صمبة التنفيذ
 تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها

وتعزيز اإلنذار المبكر
 االستفادة من المعرفة واإلبتكارات والتعميم

لبناء ثقافة لمسالمة والقدرة عمى مواجهة 
الكوارث عمى جميع المستويات

األساسية مخاطرالحد من عوامل ال
 تعزيز التأهب لمكوارث بغية التصدي لها

.بفاعمية عمى جميع المستويات

       Priorities Actionأولوٌات العمل 
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-2005)ملخص إطار عمل هٌوغو فً الفترة ما بٌن 

2015)

بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث

النتائج المتوقعة واألهداف اإلستراتٌجٌة 

وأولوٌات العمل

Jalal Al Dabbeek



أولوٌات العمل

 وطنٌة أولوٌة الكوارث مخاطر من الحد إعتبار ضمان 1.

التنفٌذ صلبة مإسسٌة قاعدة على قائمة ومحلٌة

 (وطنٌة منتدٌات) الكوارث مخاطر من للحد مإسساتٌة آلٌات •

.محددة  بمسإولٌات

 والتخطٌط، السٌاسات تنمٌة من جزء الكوارث مخاطر من الحد •

.القطاعات ومتعدد قطاعً

.الكوارث مخاطر من الحد لدعم قوانٌن •

.والموارد المسإولٌات فً الالمركزٌة  •

.والقدرات البشرٌة الموارد تقٌٌم •

السٌاسً اإللتزام تعزٌز •

.المجتمعٌة المشاركة •



أولوٌات العمل

تحدٌد مخاطر الكوارث وتقٌٌمها ورصدها وتعزٌز . 2

اإلنذار المبكر

.والنشر الشرح :المخاطر متعددة والخرائط، المخاطر تقٌٌم •

.اإلصابة وقابلٌة الكوارث مخاطر من الحد عن مإشرات •

.الخسائر عن إحصائٌة ومعلومات البٌانات •

 السٌاسات المعلومات، نظم األشخاص، مركزٌة :المبكر اإلنذار •

.العامة

  من األرض مراقبة البٌانات، تبادل والتكنولوجٌة، العلمٌة التنمٌة •

.المبكر اإلنذار والتنبإ، المناخ نمذجة الفضاء،  

.واإلقلٌمٌة الناشئة المخاطر •



أولوٌات العمل

االستفادة من المعرفة واإلبتكارات والتعلٌم لبناء ثقافة للسالمة . 3

والقدرة على مواجهة الكوارث على جمٌع المستوٌات

.تبادل المعلومات والتعاون •

.الشبكات عبر الموضوعات واألقالٌم •

.وقابلٌة اإلصابة من مخاطر الكوارث استخدام مصطلحات موحدة للحد •

دمج الحد من مخاطر الكوارث فً المناهج المدرسٌة، التعلٌم الرسمً وغٌر   •

.الرسمً  

التدرٌب والتعلٌم فً الحد من مخاطر الكوارث، على مستوى المجتمع،  •

.السلطات المحلٌة، القطاعات المستهدفة، التمكٌن المتساوي

.متعددة المخاطر، اقتصادي واجتماعً، التقدٌم: قدرات األبحاث •

.التوعٌة العامة واإلعالم •



أولوٌات العمل

األساسٌة مخاطرالحد من عوامل ال. 4

منظومات طبٌعٌة مستدامة وإدارة بٌئٌة •

.استراتٌجٌة للحد من مخاطر الكوارث مدمجة فً التكٌف لتغٌٌر المناخ •

.األمن الغذائً لٌكون أكثر مرونة •

.دمج الحد من مخاطر الكوارث فً قطاع الصحة والمستشفٌات اآلمنة •

.حماٌة المنشآت العامة الحٌوٌة •

.مخطط إلعادة التؤهٌل وشبكات أمان اجتماعً •

.ةعبالحد من نقاط الضعف مع اختٌارات دخل متش •

.آلٌات مالٌة مشتركة للمخاطر •

.الشراكة بٌن القطاعٌن الخاص والعام •

.تخطٌط استخدام األراضً وقوانٌن للبناء •

.خطط للتنمٌة الرٌفٌة  والحد من مخاطر الكوارث•



أولوٌات العمل

تعزٌز التؤهب للكوارث بغٌة التصدي لها بفاعلٌة على جمٌع . 5

.المستوٌات

سٌاسٌة، وفنٌة وقدرات مإسساتٌة:قدرات إلدارة الكوارث •

الحوار، التنسٌق وتبادل المعلومات بٌن مسئول الكوارث وقطاعات  •

.التنمٌة

.منهج إقلٌمً لإلستجابة للكوارث، مع التركٌز على الحد من المخاطر •

.المراجعة والتدرٌب على خطط الطوارئ واإلستعداد •

.صنادٌق تموٌل للطوارئ •

.التطوع والمشاركة •



 :تمكٌن المدن من مجابهة الكوارث

!مدٌنتً تستعد

Making Cities Resilient: 
My City is Getting Ready 

  الحملة العالمٌة للحد من الكوارث

World Disaster Reduction 
Campaign

هل مدٌنتك مستعدة؟

Is your city ready? 

www.unisdr.org/campaignJalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine

http://www.unisdr.org/campaign






Ten-point Checklist - Essentials for 
Making Cities Resilient

الضرورٌة لتمكٌن المدن من  -النقاط العشرقائمة 

المجابهة



1- organization and coordination to understand and reduce disaster risk within   
the local government, based on participation of citizen groups and civil  
society-build local Put in place 1. 1. organization and 1.Put in place  
coordination to understand and reduce disaster risk within the local 
government, based on  participation of citizen groups and civil society- build 
local alliances. Ensure that all departments understand their role and 
contribution to disaster risk reduction and preparedness.

 

- :على أساس( والحد من تأثٌرها)وجود تنظٌم وتنسٌق لفهم المخاطر والحد منها   -1

مشاركة المواطنٌن  -

والمجتمع المدنً  -     

المحلٌة  (التحالفات) واإلئتالفات -     

وضمان أن جمٌع اإلدارات تفهم دورها ومساهمتها فً الحد من مخاطر الكوارث 

.واالستعداد لها
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Gaza 

Strip

West 

Bank

Total

34.272.461.7Yes

24.015.918.9No

32.811.619.4I do not know

100.0100.0100.0Total

Do you think that our 
area is subject to
earthquakes in the
future?

• 61.7% of 
respondents  
believed that our 
area is subject 
to earthquakes  
in the future.

هل تعتقد أن منطقتنا معرضة للزالزل فً المستقبل؟



Gaza 

Strip

West 

Bank

Total

73.691.284.7Yes

15.87.210.4No

10.61.64.6I do not know

100.0100.0100.0Total

Do you prefer to have
your house earthquake
resistant even if  the cost
increases 3-5%?

• 84.7% of  
respondents 
preferred to 
have their 
houses built 
with a seismic 
resistant design 
even if the cost 
increases 3-5%.

؟%(5-%3)هل تفضل أن ٌكون بٌتك مصمم لمقاومة الزالزل حتى لو زادت التكلفة بنسبة 



                                                              التصمٌم الزلزالً ٌعد ضرورٌا فً تصمٌم المبانً
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هل تعتقد أن التصمٌم الزلزالً ٌعد ضرورٌا فً تصمٌم المبانً؟



                                                       االعتقاد بأن البٌت سٌكون آمن فً حالة حدوث زلزال
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فً حال حدوث زلزال ال سمح هللا هل تعتقد أن بٌتك سٌكون امن ؟



2- Assign a budget for disaster risk reduction and 
provide incentives for homeowners, low-income 
families, communities, businesses and public 
sector to invest in reducing the risks they face.

وجود مٌزانٌة مخصصة للحد من مخاطر الكوارث وتقدٌم حوافز ألصحاب -2

المنازل، واألسر ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المحلٌة والقطاع الخاص

.والعام لالستثمار فً الحد من المخاطر، التً ٌواجهونها

:.........امثلة



3- Maintain up-to-date data on hazards and 
vulnerabilities, prepare risk assessments and use 
these as the basis for urban development plans and 
decisions. Ensure that this information and the 
plans for your city's resilience are readily available 
to the public and fully discussed with them.

، (قابلٌة اإلصابة) تحدٌث مستمر للبٌانات المتعلقة بالمخاطر وقابلٌة التضرر وجود. 3

  .تقٌٌم للمخاطر واستخدامها كأساس لخطط وقرارات التنمٌة الحضرٌة وإعداد

السكان،  أن هذه المعلومات، وخطط المدٌنة لمجابهة الكوارث متاحة لكل وضمان

وأنه قد تم مناقشتها بأكملها،



4- Invest in and maintain infrastructure that 
reduces risk, such as flood 
drainage, adjusted where needed to cope 
with climate change.

وجود استثمار إلقامة البنٌة التحتٌة والحفاظ علٌها للحد من المخاطر . 4

مخرات السٌول وتعدٌلها للتكٌف مع تغٌر المناخ، مثل



5- Assess the safety of all schools and health 
facilities and  upgrade these as necessary 

تقٌٌم سالمة جمٌع المدارس والمرافق الصحٌة ورفع مستوٌات السالمة . 5

المرافق كلما احتاجت لذلك؟ لهذه

:  نقاش  

المدارس -       

المستشفٌات -       



6- Apply and enforce realistic, risk-compliant 
building regulations and land use planning 
principles. Identify safe land for low-
income citizens and develop upgrading of 
informal settlements, wherever feasible. 

للوائح البناء المقاومة للمخاطر، ( حقٌقً)تطبٌق وتنفٌذ واقعً . 6

. ومبادئ التخطٌط السلٌم الستخدامات األراضً

المنخفض  وكذلك تحدٌد أراضً آمنة للمواطنٌن من ذوي الدخل   

.وتطوٌر األحٌاء العشوائٌة كلما كان ذلك ممكنا

اعتماد نظام المبانً المقاومة للزالزل فً فلسطٌن: نقاش



Gaza 

Strip

West 

Bank

Total

73.691.284.7Yes

15.87.210.4No

10.61.64.6I do not know

100.0100.0100.0Total

Do you prefer to have
your house earthquake
resistant even if  the cost
increases 3-5%?

• 84.7% of  
respondents 
preferred to 
have their 
houses built 
with a seismic 
resistant design 
even if the cost 
increases 3-5%.

؟%(5-%3)هل تفضل أن ٌكون بٌتك مصمم لمقاومة الزالزل حتى لو زادت التكلفة بنسبة 
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31.30%

22.20%

17.90% 17.40%
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nature of work

Do you think that the individual citizen form an obstacle before 
the concept seismic designs in buildings?

Always 

Sometimes 

He/she does not form an obstacle       

I do not know 
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68.90%

28.50%

2.60%
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It is definitely necessary  .It is to some extent necessary It is not necessary

Do you think that the seismic design is necessary in the designing 
of buildings?



اعتبار المبانً الموجودة حالٌا ستقاوم الزالزل القوٌة فً حال حدوثها
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هل تعتقد أن المبانً الموجودة حالٌا ستقاوم الزالزل القوٌة نسبٌا فً حال 

حدوثها ال سمح هللا؟



المكاتب الهندسٌة على تصمٌم مبانً مقاومة للزالزل/إجبار المهندسٌن
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أو المكاتب الهندسٌة لتصمٌم المبانً لمقاومة الزالزل؟/هل تعتقد انه ٌجب إجبار المهندس



المؤسسة المسئولة فً موضوع التأكد من أن المهندس المصمم قد التزم بالتصمٌم 

الزلزالً أو على األقل فً تحقٌق متطلبات الحد األدنى للمبانً المقاومة للزالزل
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من هً المؤسسة المسئولة حسب رأٌك فً موضوع التأكد من أن المهندس المصمم قد التزم 

بالتصمٌم الزلزالً أو على األقل فً تحقٌق متطلبات الحد األدنى للمبانً المقاومة للزالزل؟



المؤسسة المسئولة فً موضوع التأكد من أن المقاول أو المهندس المنفذ قد 

التزم فً تنفٌذ المبنً وفقا للمخططات الهندسٌة المعتمدة
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من هً المؤسسة المسئولة حسب رأٌك فً موضوع التأكد من أن المقاول أو المهندس المنفذ قد التزم فً  

أو المؤسسات المذكورة فً البند السابق؟/تنفٌذ المبنى وفقا للمخططات الهندسٌة المعتمدة من المؤسسة



Fundamental nature frequency 
(Ts), soil profiles type and  
shear wave velocity map.

Jalal Al Dabbeek



7- Ensure education programmes and training 
on disaster risk reduction are in place in 
schools and local communities.

ضمان وجود برامج للتعلم والتدرٌب على الحد من مخاطر الكوارث . 7

.المدارس والمجتمعات المحلٌة فً



8- Protect ecosystems and natural buffers to mitigate 
floods, storm surges and other  hazards to which 
your city may be vulnerable. Adapt to climate change 
by building on good risk reduction practices. 

حماٌة النظم البٌئٌة الطبٌعة والحواجز الطبٌعة للتخفٌف من آثار الفٌضانات. 8

 .والعواصف وغٌرها من األخطار التً قد تكون المدٌنة قابلة للتضرر منها
والتكٌف مع تغٌر المناخ من خالل البناء على الممارسات الجٌدة للحد من المخاطر،  



9- Install early warning systems and emergency 
management capacities in your city and hold regular 
public preparedness drills in which everyone 
participates.

وضع نظم لإلنذار المبكر وتوفٌر قدرات إدارة الطوارئ فً المدٌنة، وإجراء. 9

تدرٌبات االستعداد للجمهور بشكل منتظم ؟



10- After any disaster, ensure that the needs of 
the survivors are placed at the centre of 
reconstruction with support for them and their 
community organizations to design and help 
implement responses, including rebuilding 
homes and livelihoods. 

وجود ضمانات لتلبٌة احتٌاجات الناجٌن بعد أي كارثة، وأن ذلك أساسً فً. ا0

عملٌة إعادة اإلعمار مع تقدٌم الدعم لهم ولمؤسساتهم المجتمعٌة من أجل 

وتنفٌذ المتطلبات والمساعدات ، بما فً ذلك إعادة بناء منازلهم  تصمٌم

.العٌش وسبل كسب



 الكوارثالحملة العالمٌة للحد من 

World Disaster Reduction Campaign

www.unisdr.org/campaign

!مدٌنتً تستعد :تمكٌن المدن من مجابهة الكوارث

Making Cities Resilient: My City is Getting Ready 

http://www.unisdr.org/campaign
http://www.unisdr.org/campaign


هل مدٌنتك مستعدة؟
Is your city ready? 



Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine

Examples from ME and ….

الحكم الرشٌد بناء القدرات

The key elements for SD 
and SRM

اٌجاد البنٌة الفّعالة و الّسٌاسة الحكٌمة و الجهاز القادر

Building the resilience of nations and 
communities to disasters

بناء قدرات االمم والمجتمعات لمواجهة الكوارث 

مفتاح

والحد من مخاطر الكوارث تنمٌة المستدامةال



Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine

:زوروا
موقع تخفٌف مخاطر الزالزل فً 

فلسطٌن

www.sasparm.ps

:موقع المركز

جامعة النجاح الوطنٌة 

مركز التخطٌط الحضري والحد 

من مخاطر الكوارث
www.najah.edu

seiscen@najah.edu


