
Name                          االسم                     
e-mail                           البرید األلكتروني         

Support Action for Strengthening PAlestine capabilities for seismic 
Risk Mitigation

SASPARM 2.0

في فلسطین زالزلمشروع تخفیف مخاطر ال 201

)٢ساسبارم (

2014 PROJECT FOR CIVIL PROTECTION FINANCIAL INSTRUMENT
PREPAREDNESS AND PREVENTION SCHEME



R = Risk

V = Vulnerability: attitude of property present in a structure to undergo a certain level of
damage as a result of a certain level of shaking

E = Exposure: distribution of the population and civil activities in seismic areas; it depends
on the historical evolution of the settlements

H = Hazard: probability of exceeding a fixed level of shaking in a site, in a specific time
period

[R] = [H] * [VUL]

Risk AssessmentRisk Assessmentتقییم المخاطر    تقییم المخاطر      



Disaster Risk Mitigation / Seismic Risk Mitigation is a 
National responsibility and s Holistic Approach…

...یعتبر مسئولیة وطنیة.... تخفیف مخاطر الزالزل / تخفیف مخاطر الكوارث  -

....نھج شامل -



The Role of SASPARM 2 Project 
on Disaster Risk Reduction in Palestine
دور مشروع ساسبارم في الحد من مخاطر الكوارث في فلسطین

• Objectives
• Activities and Events,
• Tasks
• Expected outcomes

 االھداف
 فعالیات المشروع
اجزاء ومحاور المشروع
النتائج المتوقعة



Hazard Mapping

(Visualizing the Hazard)

Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine

Examples / ApplicationsExamples / Applications



في الكرة األرصيةفي الكرة األرصية) ) القاراتالقارات((حركة الصفائح حركة الصفائح 

الوضع الحالي

Crustal Movement    حركة القشرة األرضیة



اتجاه الحركة النسبية لصفائح القشرة األرضية باالضافة إلى مواقع الفوالق القارية الرئيسيةاتجاه الحركة النسبية لصفائح القشرة األرضية باالضافة إلى مواقع الفوالق القارية الرئيسية

Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine



Relative Plate Motion in the Easter Mediterranean

Eurasian
األوراسیة

Divergenceاألطراف المتباعدة  

Convergenceاألطراف المتقاربة  

أطراف الصدع التحویلي
 Transform Fault





Source: Munich Re, 2009 - extract of world map of natural hazards



اتجاه الحركة النسبية بين اتجاه الحركة النسبية بين 
فلسطي واألردنفلسطي واألردن

Transform Fault –
Relative movement between 
Jordan and Palestine.



الخارطة الزلزالیة





النشاط الزلزالي في فلسطينالنشاط الزلزالي في فلسطين

Seismicity of Palestine

 أھم تواریخ الزالزل التي تأثرت بھا معظم المدن والمناطق الفلسطینیة

١٦٥٦ -  ١٥٤٦ - ١٤٠٢ - ١٣٣٩ - ١٢١٢ -  ١٢٠٢ - ١٠٦٨  
١٨٧٣ -  ١٨٧٢ - ١٨٥٩ - ١٨٥٤ - ١٨٣٤ -  ١٧٥٩ - ١٦٦٦  
١٩٩٦ -  ١٩٥٤ - ١٩٢٧ - ١٩٢٣ - ١٩٠٣ -  ١٩٠٠ - ١٨٩٦



Historical Earthquakes       زالزل تاریخیة





Dead Sea Earthquake  11- 2 - 2004



Dead Sea Earthquake  11- 2 - 2004



Dead Sea Earthquake  11- 2 - 2004



المسافة بین الموقع والمركز السطحي
Epicenter Distance

موقع المحطة

Hypocenter

ري
بؤ

 ال
مق

الع
Epicenter

المراكز الجوفیة والمراكز السطحیة للزالزل

Depth



Earthquakes  Earthquakes    ExpectedExpectedاحتمال حصول زالزل في المستقباحتمال حصول زالزل في المستقب  

M max = 6.5

7 > M > 6

   ؟... قوة الزلزال المتوقع!          ?? The Earthquake Magnitude

    ؟.. !! ام الجاھزیة       The Readiness / Preparedness

Where is the problem:



عامل تأثیر الموقع
 Local Site Effect

األرضیة صدوعأنظمة ال•
Faulting Systems  

):تربة الموقع(أثر التربة •

     Amplificationالتضخیم الزلزالي  -            
      Landslidesاالنزالقات األرضیة  -            
              Liquefactionتمیؤ التربة  -            



Main Faults and 
Tectonic Map

Jalal Al Dabbeek, NNU - UPDDR Center, 
PS

األرضیة صدوعأنظمة ال



General Views of Bam after Earthquake

No collapse, Partial collapse, Total collapse



M=8.1كانت درجتھ 1985زلزال المكسیك، 
 Mexico City Earthquake, 1985

D= 35-40 m
Basaltic Rock



رسم توضیحي یظھر المجموعات المختلفة للمنشأ وطبقات تربة الموقع وفقاً لقیم االھتزاز 
.المسیطر لھا





Mud flows

Slides Slope failures

االنزالقات األرضیة 



Site Effect: Landslides       Landslides       االنزالقات االرضیةاالنزالقات االرضیة



١٩٩٧انزالقات في مدینة نابلس 

٢٠٠٣نابلس 

Nablus 2005

Landslides - Palestine



A’arrabeh – Jenin, 2012



Jalal Al Dabbeek, NNU - UPDDR Center, 
PS

تمیؤ التربة 



Liquefaction تمیؤ التربة 



سیاسة استخدام األراضي 

  ّ ... !!!الحل

To avoid the site effect….??

وجود سیاسة وطنیة الستخدامات االراضي•
التخطیط الستخدامات االراضي•
.خرائط استخدامات االراضي•



Seismic Vulnerability of Palestinian 
Common Buildings 



العوامل التي تؤثر على قابلية اإلصابة الزلزالية للمبانيالعوامل التي تؤثر على قابلية اإلصابة الزلزالية للمباني
Factors Affecting the seismic Factors Affecting the seismic 

Vulnerability of BuildingsVulnerability of Buildings



Old Masonry Buildings: 
Cross Volts and Barrel Systems

Non Reinforced 
Concrete Bearing 
Walls



االصابةاالصابة  وقابليةوقابلية  االنشائياالنشائي  النظامالنظام
StructuralStructural SystemsSystems andand

SeismicSeismic VulnerabilityVulnerability

 للمباني االنشائي النظام يعتبر
 على تؤثر التي العوامل اهم من

 وبالتالي الزلزالية لإلصابة قابليتها
 المتوقع الزلزالي السلوك على
 تصنيف ويمكن المباني لهذه

 قابليتها حيث من المباني
ضح هو كما  لإلصابة  في موّ
: التالي الجدول

  



Seismic Vulnerability of Palestinian 
Common Buildings 



التعرف على أشكال المساقط
Plans and Elevations

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقط جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبي أو رأـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــــــقط أفقــــــــــــــــــــــــــــــــــي

Elevation  - Side view Plan



  الموقع انحدارعامل 
 Site slop factor

أرض منحــــــــــــدرة

األفضل زلزالیــــــــــــاً 

(صخرية-صــــــــــــلبة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة ــــــــــ ــــــــــ أرض منحـــــــ

( ـــــــــــــــــــــــــلبة ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ (صخرية-صــــــــــــــ

( (صخرية-صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبة

Site with slopأرض منحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة
and hard rock

Site with slop
and hard rock



المنحدرات وظروف الموقع
Slopes and site conditions

أرض طینیة- التربة حورية

األفضل زلزالیاً 

أرض صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرية صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبة

( (الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخر متماســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك و غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر مفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

Clay or marl lime stone

Hard rock



أشكال المساقط األفقیة للمباني
Forms of horizontal plans of the  buildings

 ً األفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زلزالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغوب

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغوب

DesirableUndesirable



عدم التماثل و اإلنتظام في المساقط الجانبیة
Lack of Symmetry and regularity in the elevations

غیر مرغوب

 ً األفضل زلزالیا

ـمـــــــــــــــــــــرغوب

Undesirable Desirable



استخدام الفواصل الزلزالیة لتحقیق التماثل
Using the seismic joints to achieve symmetry

 ً األفضل زلزالیا
فاصــــــــــل زلــــــــــزالي

Seismic joint



استخدام الفواصل الزلزالیة لتحقیق التماثل
Using the seismic joints to achieve symmetry

 ً األفضل زلزالیا

فاـصــــــــــــــل زـلــــــــــــــزالي

Jalal Al Dabbeek, NNU, UPDRR Center

Seismic joint



عرض الفاصل الزلزالي
The width of seismic joint

 ً فاصل زلزالياألفضل زلزالیا
فاصـــــــــــــــــــــــــل زلـــــــــــــــــــــــــزالي

Seismic joint
Seismic joint



Soft or weak story  )الضعیف(الطابق الرخو

جدران مفتوحة

 ً األفضل زلزالیا
جدران مغلقة

جدران مغلقة

جـــــــــــــــــدران مغلقـــــــــــــــــة

Soft story



Soft or weak story  )الضعیف(الطابق الرخو

جدران مفتوحة

جدران مغلقة

 ً األفضل زلزالیا

جدران مغلقة

جــــــــــــــدران مغلقــــــــــــــة

Soft story



اناتالطیرانظمة 
Cantilever Systemsطیرانات

طیرانات محملة بجدران

طیرانات محملة بجدران

 ً األفضل زلزالیا بدون طیران

With cantilever systems

Without cantilever



)متماثل( وضع األعمدة بشكل شبكة
Symmetry distributions of structural systems

 ً األفضل زلزالیا

غیر مرغوب مـــــــــــــــــــــــرغوب

DesirableUndesirable



توزیع جدران القص
Distribution of shear walls

 ً األفضل زلزالیا

غیر مرغوب

مـــــــــــــــرغوب

Undesirable Desirable



Slenderness ratio    نسبة النحافة

غــــــــــــــــیر مــــــــــــــــرغوب

 ً األفضــــــــــــــــــل زلزالیـــــــــــــــــــا

ــــــــــرغوب ـــــــ ـــــــ ـم

المباني النحیفة : تنویھ (H/B>4)   تتطلب تصمیم زلزالي خاص بالمباني البرجیة

Undesirable Desirable





Examples  and Case 
Studies  

امثلة وحاالت دراسیة



 IIrregularityانعدام االنتظام والتماثلانعدام االنتظام والتماثل



 IIrregularity  انعدام االنتظام والتماثلانعدام االنتظام والتماثل



Slenderness ratio نسبة  النحافـة



انعدام االنتظام والتماثلانعدام االنتظام والتماثل
  IIrregularity 





 IIrregularity  انعدام االنتظام والتماثلانعدام االنتظام والتماثل



Cantilever 
systems
الطیرانات

Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine



Cantilever systems الطیرانات



Cantilever systems الطیرانات



Soft Story at the first floorSoft Story at the first floor

الطابق الرخوالطابق الرخو



 ً الطابق الرخو او الضعیف وانماط المباني الدارجة محلیا

Soft StorySoft Story



The soft story and the strong columns -
weak beams concept.



Soft StorySoft Story



Soft StorySoft Story



أو طوابق رخوة/ بعض أنماط المباني الدارجة محلیاً ووجود طابق
Soft StorySoft Story.في الطوابق الوسطیة أو المتكررة 



تشكیل الطابق الرخو في الطوابق الوسطیة 

1999زلزال تركیا 

 

Soft StorySoft Story



تشكیل الطابق الرخو في الطوابق الوسطیة 

 2001زلزال الهند 

 





Slenderness ratio نسبة  النحافـة



1995انقالب مبنى نحیف زلزال كوبي، الیابان                              



  -  Adjacent to other building.



-الفواصل الزلزالیة 

الفواصل االنشائّیة 

Seismic Joints 



 -  Adjacent to other building.



K = nEI / L3

سقف

1عمود 

2عمود 

من القوى األفقّیة   2أضعاف عمود   8یأخذ  1عمود

v
سقف



Short column





Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine



Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine



Quality and Workmanship ))المواد والتنفيذالمواد والتنفيذ((النوعية النوعية 













Non structural damages االضرار غیر االنشائیة



Non structural damages االضرار غیر االنشائیة



Sector







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

تقییم سالمة جمیع المدارس والمرافق الصحیة ورفع مستویات السالمة . ٥
المرافق كلما احتاجت لذلك؟ لھذه

: نقاش  
المدارس -       
المستشفیات -       

What about the seismic vulnerability of non structural 
elements???                 Non structural damages….



What about the seismic vulnerability of non structural elements in the 
hospitals???                 Non structural damages….



The Integration Between SASPARM 2 Project 
and International Activities and Programs on

Disaster Risk Mitigations 

لسطین والفعالیات فالتكامل بین مشروع تخفیف مخاطر الزالزل في 
والبرامج الدولیة في مجال تخفیف مخاطر الكوارث



Hyogo Framework for Action Hyogo Framework for Action 2005 2005 –– 20152015
)٢٠١٥-٢٠٠٥(إطار عمل ھیوغو في الفترة ما بین 

Buildings the resilience of Nations and Communities to disasters
بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجھة 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 •
أولویة وطنیة ومحلیة قائمة على قاعدة 

مؤسسیة صلبة التنفیذ
تحدید مخاطر الكوارث وتقییمها ورصدها •

وتعزیز اإلنذار المبكر
االستفادة من المعرفة واإلبتكارات والتعلیم لبناء •

ثقافة للسالمة والقدرة على مواجهة الكوارث 
على جمیع المستویات

األساسیة مخاطرالحد من عوامل ال•
تعزیز التأهب للكوارث بغیة التصدي لها •

.بفاعلیة على جمیع المستویات

       Priorities Actionأولویات العمل 



  ::تمكین المدن من مجابھة الكوارثتمكین المدن من مجابھة الكوارث
!!مدینتي تستعدمدینتي تستعد

Making Cities Resilient: 
My City is Getting Ready 

    الحملة العالمیة للحد من الكوارثالحملة العالمیة للحد من الكوارث

World Disaster Reduction CampaignWorld Disaster Reduction Campaign
ھل مدینتك مستعدة؟ھل مدینتك مستعدة؟

Is your city ready? Is your city ready? 
www.unisdr.org/campaignwww.unisdr.org/campaign



Priorities for actionأولویات العمل

Priority 1: Understanding disaster riskفھم مخاطر الكوارث -  ١األولویة 

األطر التنظیمیة والقانونیة /الترتیبات المؤسسیة/الحكم والمؤسسات[تعزیز  -  ٢األولویة 
 إلدارة مخاطر الكوارث] والسیاسیة

Priority 2: Strengthening  governance to manage disaster risk 

االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زیادة القدرة على مواجھتھا - ٣األولویة 
Priority 3: Investing in disaster risk reduction for resilience

في “ إعادة البناء بشكل أفضل”تعزیز التأھب للكوارث بغیة التصدي لھا بفعالیة و  - ٤األولویة 
مرحلة التعافي واإلصالح وإعادة البناء

Priority 4: Enhancing disaster preparedness for effective response, 
and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and 
reconstruction

Sindai Frame Work for Ation



الحكم الرشید بناء القدرات
The key elements for SD 

and SRM

ایجاد البنیة الفّعالة و الّسیاسة الحكیمة و الجھاز القادر

Building the resilience of nations and Building the resilience of nations and 
communities to disasterscommunities to disasters

بناء قدرات االمم والمجتمعات لمواجھة الكوارث بناء قدرات االمم والمجتمعات لمواجھة الكوارث 

مفتاح
والحد من مخاطر الكوارث تنمیة المستدامةال



Thank you for your attention!
شكرا لحسن اإلصغاء


