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مقدمة عامة        

ــد تتعــرض مســتقبالً  ــة، ق ــدول العربي ــا معظــم ال مــن املعــروف أن فلســطني، ومعه

ــاين ومنشــآت  ــاع مســتوى ضعــف املب ــة  ، ويف ظــل ارتف ــد مــن األخطــار الطبيعي للعدي

البنــى التحتيــة واملنشــآت الحساســة يف مواجهــة هــذه األخطــار، وضعــف قــدرات 

ــج  ــع أن ينت ــوارئ، يتوق ــتجابة للط ــى االس ــة ع ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي املؤسس

عــن هــذه األخطــار أو التهديــدات، مخاطــر )Risks( وخســائر، وذلــك حتــى وإن كانــت 

درجــات هــذه األخطــار تــراوح بــني معتدلــة إىل قويــة نســبياً حســب املعايــر العلميــة 

ــة يتوقــع أن تكــون املخاطــر الناتجــة عنهــا كبــرة،  ــة األخطــار الزلزالي ــة. ويف حال العاملي

ونتيجــة لعــدم وجــود سياســات وطنيــة واضحــة العتبــار الكــوارث أولويــة وطنيــة، يتوقــع 

ــا، عــى املجتمــع الفلســطيني  ــة حدوثه ــزالزل، يف حال ــر الســلبي لهــذه ال ــد التأث أن ميت

ــة  ــوارث الطبيعي ــر الك ــن مخاط ــد م ــف أو للح ــة. وللتخفي ــنوات طويل ــاته لس ومؤسس

ــاك حاجــة لتأســيس إدارة للمخاطــر  ــزالزل بشــكل خــاص، هن ــام ومخاطــر ال بشــكل ع

ــم املخاطــر  ــم األساســية لتقيي ــي واملحــي، ولالطــالع عــى املفاهي عــى املســتوى الوطن

)Risk Assessment( وإدارة هــذه املخاطــر )Risk Management( أنظــر إىل الصفحــات 

ــم )3( و)5( . رق

ميثــل عــدم إيــالء االهتــام بالتخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث خطــراً بحــد ذاتــه، إذ 

ميكــن أن يــؤدي إىل تدهــور خطــر يف االقتصــاد والنظــم البيئــة، وفقــدان الثقــة مــن قبــل 

الســكان واملســتثمرين. ومــن أجــل التغلــب عــى االعتقــاد الســائد بــأن ميزانيــة  إدارة 

مخاطــر الكــوارث تتنافــس مــع  األولويــات األخــرى  وعــى املــوارد الشــحيحة، فــإن الحــد 

مــن املخاطــر يجــب أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن التنميــة املحليــة، وبالتــايل يجــب النظر 

إىل تكلفــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عــى أنهــا اســتثار وليســت تكلفــة إضافيــة.
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Disaster and Development التنمية والكوارث

تعتــر العالقــة بــني التنميــة والكــوارث عالقــة تبادليــة، حيــث تؤثــر كل منهــا عــى 

األخــرى إيجابيــاً وســبلياً كــا هــو موضــح يف الشــكل )1(. ومــن أجــل الحــد مــن الخســائر 

ــن  ــد م ــه ال ب ــال فإن ــكل فع ــة بش ــتثارات التنمي ــة اس ــوارث وحاي ــن الك ــة ع الناجم

 Sustainable( دمــج التخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث يف التخطيــط للتنميــة املســتدامة

Development(  وتكاملهــا مــع بعضهــا البعــض.

 

شكل )1(: العالقة التبادلية بني التنمية والكوارث
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    Risk Assessment      تقييم المخاطر

توضــح املعادلــة التاليــة مفهــوم تقييــم املخاطــر املشــار إليــه أعــاله يف املقدمــة، حيــث 

تبــني العالقــة بــني العنــارص التــي تتحكــم بقيمــة مــؤرش املخاطــر:

املخاطر  = مصدر الخطر  * قابليّة اإلصابة

           القدرة

Risk   =     Hazard * Vulnerability 
  Capacity 

وعموماً ميكن إجال العنارص التي تتحكم مبقدار أو مستوى املخاطر

 Elements of Risk مبا يي:

• 	)Hazards(  األخطار

• 	)Vulnerability(  قابلية الترضر أو اإلصابة

• 	)Location(  املوقع

• 	)Exposure(   التعرض

شكل )2(: عنارص تقييم املخاطر
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Expected   Earthquakes احتمال حصول زالزل في المستقبل

أظهــرت جميــع الدراســات الزلزاليــة التــي أجريــت يف املنطقــة، أن فلســطني والــدول 

املجــاورة قــد تتعــرض يف املســتقبل لــزالزل قــد يصــل مقــدار درجتهــا القصــوى إىل 6.5 - 

7 درجــات حســب مقيــاس ريخــر، وبطبيعــة الحــال تصّنــف هــذه الدرجــة مــن الــزالزل 

مــن حيــث القــوة بالقويــة نســبياً، وميكــن للمبــاين ومنشــآت البنــى التحتيــة أن تقــاوم 

هــذه الدرجــة إذا تــم تصميمهــا وفقــاً ملتطلبــات كــودات البنــاء املقــاوم للــزالزل، أو حتــى 

بالنســبة للمبــاين العاديــة وفقــاً ملتطلبــات الحــد األدىن للمبــاين املقاومــة للــزالزل، وبالتــايل 

مــن الواضــح أن املشــكلة الحقيقيــة ال تكمــن يف مقــدار درجــة الــزالزل املتوقعــة وإمنــا 

ــة  ــاين واملنشــآت ويف عــدم وجــود جاهزي ــة لهــذه املب ــة الزلزالي ــة اإلصاب يف ارتفــاع قابلي

واســتعداد )Readiness and Preparedness( لــدى املؤسســات والبــر ملواجهــة الزالزل 

املتوقعــة.

Local Site Effects  عوامل تأثير الموقع

أظهــرت األحــداث الزلزاليــة التــي حصلــت يف العديــد مــن دول العــامل أن عوامــل تأثــر 

املوقــع التاليــة تســاهم بشــكل كبــر يف زيــادة الخســائر واألرضار:

• 	)Faulting Systems(  أنظمة الصدوع األرضية

• أثر الربة )تربة املوقع(:	

−      )Seismic Amplification( التضخيم الزلزايل

− )Landslides( االنزالقات األرضية

−               )Liquefaction( متيؤ الربة

وملزيــد مــن املعلومــات حــول عوامــل تأثــر املوقــع وحــول العوامــل واألمنــاط 

ــاين  ــاط املب ــة ألمن ــة الزلزالي ــة االصاب ــاع قابلي ــن ارتف ــؤولة ع ــائية املس ــة واإلنش املعاري

ــاً، ســيتم الحقــاً كخطــوة ثانيــة ومــن خــالل مــروع SASPARM إنتــاج  الدارجــة محليّ

ــع.  ــذه املواضي ــول ه ــرة ح ن
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Risk Management  إدارة المخاطر
بعــد إجــراء تقييــم للمخاطــر، ويف حالــة تبــني أن الخســائر املتوقــع حدوثهــا بســبب 

ــر  ــر غ ــخ( تعت ــة ..ال ــكات و/ أو البيئ ــائر يف األرواح و/ أو املمتل ــر )الخس ــذه املخاط ه

ــة يجــب تبنــي سياســات وطنيــة يف مجــال إدارة املخاطــر، كــا  ــة، يف هــذه الحال مقبول

ــك الشــكل )3(. يوضــح ذل

 Risk Assessment and Risk Management       شكل )3(:   تقييم وإدارة املخاطر   

وللخــروج بنتائــج فعالــة للتخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث، يجــب أن يرافــق تقييــم 

ــات املخاطــر ) أنظــر  ــادل معلوم ــل وتب ــة لنق ــة وطني ــا وجــود منظوم املخاطــر وإدارته

ــدول  ــن ال ــد م ــة يف العدي ــذه املنظوم ــل ه ــود مث ــدم وج ــار إىل أن ع ــكل 4(، ويش الش

ــر  ــن مخاط ــف م ــة للتخفي ــط الوطني ــل الخط ــر يف فش ــكل كب ــاهم بش ــد س ــة ق النامي

الكــوارث يف هــذه الــدول، وذلــك رغــم توفــر منظومتــي تقييــم املخاطــر وإدارة املخاطــر. 
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شكل )4(: عنارص منظومة تخفيف مخاطر الكوارث

استراتيجيات تنفيذ برامج الحد من المخاطر
The implementation strategies of risk reduction programs 

للحــد مــن مخاطــر الــزالزل أو تخفيفهــا، هنــاك حاجــة لتبنــي االســراتيجيات املوضحة 

يف الشــكل )5(

  

شكل )5(: اسرتاتيجيات تنفيذ برامج الحد من املخاطر
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تخفيف مخاطر الزالزل عبارة عن نهج شامل
Seismic Risk Mitigation is a  Holistic Approach

تخضــع عمليــة تخفيــف مخاطــر الــزالزل ملنظومــة النهــج الشــاملة، وبالتــايل يتطلــب 

تحقيقهــا مشــاركة جميــع فئــات املجتمــع )أنظــر الشــكل 6(، وهذا يعنــي بأنها مســؤولية 

وطنيــة وجهــد جاعــي، فمثــالً:

• الحكــم املحــي: يتــوىل زمــام القيــادة، ويدعــو الجهــات الفاعلــة األخــرى، ويقــوم 	

بالتنظيــم واملرافبــة؛ 

• ــن 	 ــد م ــج الح ــخ :) دم ــة . . ال ــل، والبيئ ــة، والنق ــم، الصح ــات )التعلي القطاع

ــذ  املخاطــر كجــزء مــن الخطــط واملســوؤليات، وتســاهم باملعلومــات، ويف تنفي

ــطة؛ األنش

• األوســاط األكادمييــة ومراكــز البحــوث: توفــر البحــوث وتحليــل البيانــات، 	

وتشــارك يف هــذا الجهــد؛ 

•  املواطنــون والجاعــات املحليــة: يشــاركون ويتــم تبليغهــم باملعلومــات ويتولون 	

ــؤوليات فردية؛ مس

• القطــاع الخاص/مجتمــع األعــال :االمتثــال للوائــح الســالمة؛ واملســاهمة بتقديــم 	

الخــرة للمجتمــع، واســتمرارية العمــل؛ 

• املجموعــات املهنيــة، مبــا يف ذلك املســاحون القانونيــون واملهندســون واملعاريون 	

واألخصائيــون  املبنيــة،  البيئــة  حــول  التقنيــة  الخــرة  توفــر  واملخططــون: 

ــع  ــي، وجم ــتوى الوع ــع مس ــم ورف ــم: التنظي ــون وغره ــون واملدرس االجتاعي

ــخ؛ ــالم. . . ال ــائل اإلع ــالع وس ــات، وإط البيان

• املجتمــع املــدين واملنظــات غــر الحكوميــة (الجمعيــات الدينيــة والتطوعيــة..	

واإلرشاف،  واملســاعدة،   ، والتنســيق  املجتمعــات،  وتنظيــم  املشــاركة  إلــخ(: 

ــة؛ واملراقب

• الســلطات الحكوميــة الوطنيــة والرملانيــون:  دعــم قــدرات الالمركزيــة باملــوارد 	

والسياســات والتريعــات التمكينيــة؛ 

• املنظــات الدوليــة: توفــر التعــاون التقنــي، وتنميــة القــدرات واملــوارد، وأماكــن 	

للقاءات.
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 SRM :Seismic Risk Mitigation تخفيف مخاطر الزالزل               

شكل )6(: شمولية الجهات املستهدفة

مفاتيح التنمية المستدامة وتخفيف مخاطر الكوارث
Key for Sustainable Development and DRM

عمــالً مبفاهيــم االســراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث )UNISDR(، وإطــار عمــل 

ــوارث  ــر الك ــن مخاط ــد م ــة للح ــراتيجة العربي ــد 2005 – 2015 ،  واالس ــو للعق هيوغ

)2011 – 2020( واملشــار إليهــا يف الصفحــات )19-25(، يتطلــب تخفيــف مخاطــر 

الكــوارث االلتــزام بتنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات، أهمهــا: الحكــم الرشــيد وبنــاء القــدرات 

)أنظــر الشــكل 7(.

شكل )7(: مفتاح التنمية املستدامة وتخفيف مخاطر الكوارث
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SASPARM Project مشروع تخفيف مخاطر الزالزل في فلسطين

)Our Vision(  الرؤية
ــط  ــز التخطي ــدرات مرك ــر ق ــج مــروع SASPARM إىل تطوي ــؤدي نتائ ــع أن ت يتوق

ــة، وإنشــاء شــبكات  الحــرضي والحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف جامعــة النجــاح الوطني

ملراكــز األبحــاث، وتعزيــز املبــادرات الهادفــة إىل زيــادة الوعــي العــام يف مجــال تخفيــف 

مخاطــر الــزالزل.

Objectives اهداف المشروع
يهــدف هــذا املــروع إىل تعزيــز التعــاون مــع دول الجــوار األورويب يف إطــار منطقــة 

البحــوث األوروبيــة، وتقــوم جامعــة النجــاح الوطنيــة الفلســطينية بتنســيق هــذا  

ــزالزل  ــة ال ــال هندس ــث يف مج ــب والبح ــز األورويب للتدري ــن املرك ــم م ــروع، بدع امل

ومعهــد الدراســات املتقدمــة يف بافيــا يف إيطاليــا، ويهــدف املــروع كذلــك بشــكل رئيــي 

إىل تخفيــف مخاطــر الــزالزل يف فلســطني، وذلــك مــن خــالل تطويــر قــدرات املهندســني 

ــاين.  ــزايل للمب ــم الزل واملؤسســات الفلســطينية يف مجــال التصمي

فعاليات ونشاطات وإصدارات يتضمنها المشروع
Events, Activities, and Issues Contained in the Project

ــة  ــة تحتي ــاء بني ــدف إنش ــب وه ــا يتناس ــروع مب ــذا امل ــاطات ه ــد نش ــم تحدي ت

للبحــث العلمــي وتطويــر وتعزيــز التعــاون الــدويل مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف 

مجــال التكنولوجيــا العلميــة وبنــاء القــدرات، مثــل: املــوارد البريــة، والسياســة البحثيــة، 

والتشــبيك مــع الباحثــني ومعاهــد البحــث العلمــي. وســتقود هــذه النشــاطات جامعــة 

النجــاح  الوطنيــة إىل تعــاون مثمــر مــع االتحــاد األرويب يف إطــار دويل.

ويتضمن املروع إجراء عدد كبر من الفعاليات واإلصدارت، أهمها:

إجــراء لقــاءات واجتاعــات مــع مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة، وإجــراء 

ورشــات عمــل قطاعيــة تخصصيــة وورشــات عمــل وطنيــة ودوليــة، وعمــل محــارضات 

عامــة، وتنفيــذ دورات وورشــات عمــل تدريبيــة، وإصــدار نــرات وبوســرات وصحــف 

ــة  ــج توعي ــل برام ــة إىل عم ــة، إضاف ــة العام ــرة للتوعي ــة قص ــالم تعليمي ــة وأف إلكروني

ــو وصحــف.  ــاز ورادي ــن تلف ــرة م ــالم املتوف ــائل اإلع ــن خــالل وس ــة م عام
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)Work Packages( :األجزاء الرئيسية للمشروع

يتضمن املروع ستة أجزاء رئيسية، هي:

• تنسيق وإدارة املروع 	

• جمــع وتوثيــق األبحــاث والدراســات التــي تــم  تنفيذهــا يف فلســطني يف مجــال 	

تخفيــف مخاطــر الــزالزل، وعمــل بنــك    معلومــات. 

• تبــادل التدريــب واملعرفــة، بحيــث يتــم مــن خــالل هــذا الجــزء إجــراء دورات 	

تدربيــة للطلبــة وللباحثــني الشــباب يف جامعــة النجــاح، إضافــة إىل إجــراء دورات 

تدريبيــة يف مجــال التصميــم الزلــزايل للمبــاين ملهنــديس املكاتــب الهندســية 

ــوزارت. ــديس ال ومهن

• ــة 	 ــزالزل يف جامع ــة ال ــوم األرض وهندس ــدة عل ــرات وح ــدرات مخت ــز ق تعزي

ــدات. ــزة واملع ــة باألجه ــاح الوطني النج

• الشبكات والنر وفعاليات التوعية العامة	

• استثار نتائج املروع	
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أمثلة على فعاليات تم تنفيذها

 جامعة النجاح الوطنية تطلق مشروع تخفيف مخاطر الكوارث في فلسطين
 An-Najah University Launches Disaster Risk Mitigation Project

(SASPARM Project) funded by European Union
2013/02/26
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ورشات عمل

 جامعة النجاح الوطنية والهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث تنظامن ورشة عمل حول

التخفيف من مخاطر الكوارث يف فلسطني يف مدينة رام الله

 The National Agency for Disaster Risk Reduction and An-Najah University
organized a workshop on Disaster Risk Reduction in Rmallah-Palestine

 2013/03/26
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 تنظيم رشة عمل حول التخفيف من مخاطر الكوارث يف فلسطني يف بيت لحم
A workshop on Disaster Risk Mitigation in Bethlehem- Palestine

2013/04/30

تنظيم رشة عمل حول التخفيف من مخاطر الكوارث يف فلسطني يف البرية
Training workshop on Disaster Disk Mitigation in Al Bireh city-Palestine

 2013/05/4
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محاضرات

زيارة طلبة جامعة بريزيت إىل وحدة علوم االرض وهندسة الزالزل يف جامعة النجاح الوطنية
 Birzeit University students visit the Earth Sciences and Seismic

Engineering Unit
2013/04/ 7

محارضة لطلبة مدرسة الحاجة رشدة )نابلس( بخصوص مرشوع تخفيف مخاطر الكوارث يف فلسطني
Lecture on Disaster Risk Mitigation at Haja Rashdah School in Nablus city

 2013/04/11
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دورات تدريبية

                                                                           1 .Training Course No
 2013/02/27

Fundamentals of seismic vulnerability and seismic risk
دورة تدريبية يف أساسيات تصميم املباين املقاومة للزالزل

Training Course No. 2                                                                           
2013/04/19 

دورة تدريبية يف التحليل الدينامييك للمنشآت
Fundamentals of Structural dynamics 
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Training Course No. 3                                                                           
2013/05/4-2 

دورة متقدمة يف مجال تأثري طبيعة تربة املوقع عىل السلوك الزلزايل للمنشآت
 Ground response analyses and near-surface site characterization

Training Course No. 4                                                                          
2013/05/9-7 

 دورة متقدمة يف أساسيات تصميم العينات وأنظمة جمع املعلومات وتحليل اإلشارات
 Basic of signal processing, design of a specimen’s system acquisition
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 محارضات لطلبة كلية الهندسة يف جامعة النجاح حول مرشوع تخفيف مخاطر الزالزل يف فلسطني

وكيفية تحصني املباين القامئة زلزالياً

 Lectures on seismic retrofitting of existing buildings and SASPARM
project – NNU, Faculty of Engineering

 2013/05/28

“إضافة إلى الفعاليات التي تم 
تنفيذها، سيتم من خالل المشروع 

تنفيذ دورات للمهندسين في 
مجال التصميم الزلزالي للمباني، 

وورشات عمل ومحاضرات 
للمؤسسات الحكومية وغير 

الحكومية، وورشات عمل تدريبية 
لإلعالميين في مجال دور اإلعالم 

في التخفيف من مخاطر الكوارث، 
وغيرها من الفعاليات”.
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SASPARM web site الموقع اإللكتروني للمشروع

لالطــالع عــى وثائــق وفعاليــات مــروع تخفيــف مخاطــر الــزالزل يف فلســطني  

ــروع  ــع للم ــالق موق ــم إط ــد ت ــو جدي ــا ه ــة كل م )SASPARM Project( ، وملتابع

)www.sasparm.ps( :باللغتــني اإلنجليزيــة والعربيــة، لزيــارة املوقــع
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التكامل بين مشروع تخفيف مخاطر الزالزل في فلسطين والفعاليات والبرامج 
الدولية في مجال تخفيف مخاطر الكوارث 

The Integration between SASPARM Project and the International 
Activities and Programs on Disaster Risk Mitigations

بناء قدرة األمم والمجتمعات لمواجهة الكوارث - إطار عمل هيوغو للفترة )2015-2005(. 1
Buildings the resilience of Nations and Communities to disasters 
- Hyogo Framework for Action 2015 – 2005 )HFA( 

ــام  ــدة يف الع ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــن ال ــار م ــذا اإلط ــى ه ــق ع ــم التصدي ت

ــة يف  ــات الدولي ــة واملنظ ــات الوطني ــار السياس ــاد اإلط ــني ق ــك الح ــذ ذل 2005 ، ومن

ــاول أدوار  ــامل، يتن ــار ش ــو إط ــوارث، وه ــر الك ــن مخاط ــد م ــة إىل الح ــا الرامي جهوده

الــدول واملنظــات اإلقليميــة والدوليــة، ويدعــو املجتمــع املــدين، واألوســاط األكادمييــة، 

واملنظــات التطوعيــة، والقطــاع الخــاص لالنضــام إىل هــذه الجهــود . كــا أنــه يــرّوج 

ــز الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عــى  ــة لتعزي ــوارد الالزم ــة يف الســلطة، ويف امل لالمركزي

املســتوى املحــي. والنتيجــة املتوقعــة إلطــار عمــل »هيوغــو« هــي الحــد بشــكل كبــر 

ــة  ــة واالقتصادي ــوارد االجتاعي ــوارث  يف  األرواح وامل ــن الك ــة ع ــائر الناجم ــن الخس م

ــي: ــل، ه ــات للعم ــس أولوي ــن خم ــدول، ويتضم ــات وال ــة للمجتمع والبيئي

ــة . 1 ــوارث أولوي ــر الك ــن مخاط ــد م ــار الح ــان اعتب ــاء القــدرات المؤسســية:  ض بن
ــذ.  ــة للتنفي ــية صلب ــدة مؤسس ــى قاع ــة ع ــة قامئ ــة ومحلي وطني

معرفــة المخاطــر الخاصــة بــك: تحديــد وتقييــم ورصــد مخاطــر الكــوارث، وتعزيــز . 2
اإلنــذ ار املبكــر.

بنــاء الفهــم والوعــي: اســتخدام املعرفــة واالبتــكار والتعليــم، لبنــاء ثقافــة الســالمة، . 3
والقــدرة عــى مواجهــة الكــوارث عــى جميــع املســتويات.

ــط . 4 ــالل  تخطي ــن خ ــة م ــر الكامن ــل املخاط ــن عوام ــد م الحــد مــن المخاطــر: الح
ــة  ــة واالجتاعي ــر البيئي ــاين، والتداب ــزايل للمب ــم الزل اســتخدام األرايض، والتصمي

ــخ. ــة، إل واالقتصادي

االســتعداد والتأهــب للعمــل: تعزيــز االســتعداد  للكــوارث لتحقيــق االســتجابة . 5
ــتويات. ــع املس ــى جمي ــة ع الفعال
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 تمكين المدن من مجابهة الكوارث » الحملة العالمية للحد من الكوارث«: 	. 
Making Cities Resilient “World Disaster Reduction Campaign”:   
www.unisdr.org/campaign 

قامئة األساسيات العر- لتمكني املدن عى مواجهة مخاطر الكوارث:

ــاركة . 1 ــاس مش ــى أس ــا ع ــد منه ــر والح ــم املخاط ــيق لفه ــم وتنس ــود تنظي وج

املواطنــني واملجتمــع املــدين والتحالفــات املحليــة، وضــان فهــم جميــع اإلدارات 

ــا. لدورهــا ومســاهمتها يف الحــد مــن مخاطــر الكــوارث واالســتعداد له

وجــود ميزانيــة مخصصــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتقديــم حوافــز ألصحاب . 2

ــازل، واألرس ذات الدخــل املنخفــض واملجتمعــات املحليــة والقطــاع الخــاص  املن

والعــام لالســتثار يف الحــد مــن املخاطــر التــي يواجهونهــا،

تحديــث مســتمر للبيانــات املتعلقــة باملخاطــر وقابليــة التــرضر )االصابــة(، . 3

ــة  ــرارات التنمي ــط وق ــاس لخط ــتخدامها كأس ــر واس ــات للمخاط ــداد تقيي وإع

الحرضيــة، وضــان إتاحــة هــذه املعلومــات، إضافــة إىل خطــط املدينــة يف 

ــا، ــتها بأكمله ــم مناقش ــد ت ــه ق ــن أن ــد م ــكان والتأك ــكل الس ــوارث، ل ــة الك مجابه

ــر . 4 ــن املخاط ــا للحــد م ــاظ عليه ــة والحف ــة التحتي ــة البني ــتثار إلقام وجــود اس

ــاخ، ــر املن ــع تغ ــف م ــا للتكي ــل مخــرات الســيول وتعديله مث

ــالمة . 5 ــتويات الس ــع مس ــة ورف ــق الصحي ــدارس واملراف ــع امل ــالمة جمي ــم س تقيي

ــك، ــا احتاجــت لذل ــق كل ــذه املراف له

تطبيــق وتنفيــذ واقعــي للوائــح البنــاء املقاومــة للمخاطــر، ومبــادئ التخطيــط . 6

الســليم الســتخدامات األرايض. وكذلــك تحديــد أراٍض آمنــة للمواطنــني مــن ذوي 

الدخــل املنخفــض وتطويــر األحيــاء العشــوائية كلــا كان ذلــك ممكنــاً،

http://www.unisdr.org/campaign
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ضــان وجــود برامــج للتعلــم والتدريــب عــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف . 7

ــة، املــدارس واملجتمعــات املحلي

حايــة النظــم البيئيــة الطبيعــة والحواجــز الطبيعــة للتخفيــف مــن آثــار . 8

الفيضانــات والعواصــف وغرهــا مــن األخطــار التــي قــد تكــون املدينــة قابلــة 

ــاء عــى املارســات  ــاخ مــن خــالل البن ــا، والتكيــف مــع تغــر املن للتــرضر منه

ــر، ــن املخاط ــد م ــدة للح الجي

وضــع نظــم لإلنــذار املبكــر وتوفــر قــدرات إدارة الطــوارئ يف املدينــة، وإجــراء . 9

تدريبــات االســتعداد للجمهــور بشــكل منتظــم، 

وجــود ضانــات لتلبيــة احتياجــات الناجــني بعــد أيــة كارثــة، وذلــك أســايس يف . 10

عمليــة إعــادة اإلعــار، مــع تقديــم الدعــم لهــم ولتنظياتهــم املجتمعيــة مــن 

أجــل تصميــم وتنفيــذ املتطلبــات واملســاعدات، مبــا يف ذلــك إعــادة بنــاء منازلهــم 

وســبل كســب العيــش.

ــادات الحكــم  ــة دليــل لرؤســاء البلديــات وقي يشــار إىل أنــه صــدر عــن هــذه الحمل

املحــي تحــت عنــوان »كيــف نجعــل املــدن أكرث قــدرة عــى مجابهــة الكــوارث«، ويتضمن 

هــذا الدليــل توضيحــاً لكيفيــة اعتــاد وتطبيــق األساســيات العــرة املشــار إليهــا أعــاله.
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االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث )2011 – 2020(. 3
The Arab Strategy for Disaster Risk Reduction )2020 – 2011( 

بالتعــاون والتنســيق بــني االســراتيجية الدوليــة )UNISDR( وجامعــة الــدول العربية، 

ــد  ــوارث، وق ــر الك ــن مخاط ــة للحــد م ــام 2011 إصــدار االســراتيجية العربي ــم يف الع ت

ــات عمــل  ــر بأولوي ــات للعمــل شــبيهة بشــكل كب صــدر عــن هــذه االســراتيجية أولوي

إطــار هيوغــو املذكــورة يف البنــد 1.10 .

توصيات المنطقة العربية بشأن الحد من مخاطر الكوارث وإطار للحد من مخاطر . 4
:)HFA2( 2015 الكوارث ما بعد

Recommendations from the Arab Region for DRR actions and HFA2

ــة  ــد يف مدين ــذي عق ــوارث وال ــر الك ــن مخاط ــد م ــريب األول للح ــر الع ــاء املؤمت أثن

العقبــة يف األردن خــالل الفــرة 19-2013/3/21، اقــرح املشــاركون عــدداً مــن التوصيــات 

ــاذ  ــق باتخ ــات تتعل ــاين )HFA2(، وتوصي ــو الث ــل هيوغ ــار عم ــا يف إط ــة إلدراجه العام

إجــراءات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث إقليميــاً ووطنيــاً ومحليــاً، وتــدور هــذه التوصيــات 

حــول أربعــة محــركات للمخاطــر، هــي:

حوكمة الحد من مخاطر الكوارث. −

تغير املناخ والحد من مخاطر الكوارث. −

النمو الحرضي والتوسع العمراين غر املحسوب. −

متويل الحد من مخاطر الكوارث. −

Governance of DRR : حوكمة الحد من مخاطر الكوارث
توجــد يف العديــد مــن الــدول، ومنهــا الــدول العربيــة، ثغــرات وتحديــات مؤسســية 

ــذ الخــاص بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وتشــمل  ــط والتنفي ــة التخطي ــؤدي إىل إعاق ت

هــذه التحديــات نقــص القــدرات اللوجســتية واملاليــة والبريــة لتخطيــط وتنفيــذ الحــد 

ــب ضعــف اإلطــار املؤســي إلدارة الكــوارث والتأهــب  مــن مخاطــر الكــوارث، إىل جان

لالســتجابة واالســتجابة يف حــاالت الطــوارىء. وتتميــز املنطقــة العربيــة بدرجــة عاليــة من 
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املركزيــة يف الحكــم األمــر الــذي يقــوض كفــاءة الســلطات املحليــة )البلديــات( ويعرقــل 

املشــاركة املحليــة يف عمليــات صنــع القــرار ويضعــف العالقــات املبــارشة والشــفافة بــني 

املواطنيــني والســلطات املحليــة، ويتفاقــم ذلــك مــن خــالل آليــات تنســيق ضعيفــة بــني 

املؤسســات الوطنيــة وعــر الــدول يف املنطقــة.

ويعــد تجميــع البيانــات عــن املخاطــر وقابليــة التــرضر أمــراً بالــغ األهميــة لتطويــر 

ــات والخرائــط  ــة تفتقــر إىل البيان سياســات قامئــة عــى املعرفــة، ولكــن املنطقــة العربي

الشــاملة وتعــاين مــن عــدم تطابــق املعلومــات يف الهيئــات والقطاعــات املختلفــة، ويعــود 

الســبب الحقيقــي لهــذه املشــكلة إىل أن املؤسســات العلميــة واألكادمييــة ال ترتبط بشــكل 

منهجــي بعمليــة صنــع القــرار، كــا أن البحــوث التطبيقيــة العربيــة يف مجــال الحــد مــن 

مخاطــر الكــوارث تحتــاج ملزيــد مــن الدعــم والتطويــر ليتــم االســتفادة منهــا.

ــة،  ــدول العربي ــوارث يف ال ــر الك ــن مخاط ــد م ــات الح ــار لسياس ــود إط ــدم وج إن ع

إىل جانــب عــدم إنفــاذ القواعــد واللوائــح التــي تقلــل وتخفــف مــن املخاطــر يف معظــم 

البلــدان، يــؤدي إىل زيــادة مخاطــر الكــوارث. وإن ضعــف املســاءلة وغيــاب الشــفافية عى 

جميــع املســتويات يشــكالن أهــم التحديــات الرئيســية يف املنطقــة العربيــة، األمــر الــذي 

يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بعــدم وجــود املــوارد وأطــر الحوكمــة والبنيــة التحتيــة الالزمــة.

النمو الحضري والتوسع العمراني غير المحسوب
Urbanization and Unchecked Urban Expansion

ــواً  ــق من ــرث املناط ــن أك ــدة م ــطني، واح ــا فلس ــن ضمنه ــة، وم ــة العربي ــد املنطق تع

ــات  ــع تحدي ــذا الوض ــه ه ــاد. ويواج ــذ يف االزدي ــاه آخ ــذا االتج ــامل، وه ــاً يف الع حرضي

ــدون  بســبب النمــو الســكاين واالقتصــاد املتعــرث والتوســع العمــراين غــر املحســوب وب

تخطيــط يف أغلــب األحــوال. ولــدى بعــض الــدول العربيــة مراكــز حرضيــة كــرى تكــون 

ُمثقلــة بالفقــر والعشــوائيات، والتــي غالبــاً مــا يتــم بناؤهــا بــدون تخطيــط ويف املناطــق 

األكــرث ُعرضــة للمخاطــر. وتكــون هــذه العشــوائيات ُعرضــة للخســائر جــراء الفيضانــات 

والــزالزل واالنزالقــات األرضيــة. وتــؤدي الثغــرات القامئــة يف التخطيــط الحرضي واإلســكان 

والبنيــة التحتيــة يف املــدن والقــرى إىل عــدم توفــر ســكن بأســعار مقبولــة أو مبواصفــات 

جيــدة، وتتفاقــم هــذه املشــاكل بســبب عــدم إنفــاذ قوانــني البنــاء.
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أهم التوصيات الريئسية التي تضمنها المؤتمر العربي األول للحد من مخاطر الكوارث:

ــق باملحــركات األربعــة للمخاطــر املشــار  ــات تتعل ــن التوصي خــرج املؤمتــر بعــدد م

ــر  ــن مخاط ــد م ــة الح ــق بحوكم ــي تتعل ــات الت ــال التوصي ــن إج ــاله، وميك ــا أع إليه

ــي: ــا ي ــوب مب ــر املحس ــراين غ ــع العم ــرضي والتوس ــو الح ــوارث ويف النم الك

عمليــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث هــي قضيــة تنمويــة أساســية وُمحّفــز عــى  −

التنميــة، ويجــب أن يتــم اعتبارهــا عــى هــذا النحــو وتنفيذهــا عــى املســتوى 

اإلقليمــي والوطنــي واملحــي،

يعتمــد أحــد العنــارص الحاســمة لتحقيــق النجــاح عــى إنشــاء اإلطــار املؤســي  −

املناســب، كإنشــاء هيئــة أو لجنــة يتــم تكليفهــا وتفويضهــا وتزويدهــا باملــوارد 

بشــكل جيــد لتنفيــذ مســؤولياتها،

تعزيــز قــدرات جميــع املؤسســات الوطنيــة واملحليــة املُكلفــة بتخطيــط أو إدارة  −

أو تنفيــذ أنشــطة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث،

توفــر قاعــدة معلومــات للســلطات املعنيــة، وتعزيــز املعرفــة لتمكــني الحكومات  −

ــط  ــات وخط ــار سياس ــم إط ــية، وتصمي ــر الرئيس ــم املخاط ــد وتقيي ــن تحدي م

للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ويجــب أن تشــتمل القاعــدة املعرفيــة عــى تقييــم 

للمخاطــر وخرائــط لألخطــار وتقييــم للخســائر الناجمــة عــن الكــوارث وتقييــم 

قابليــة التــرضر وخرائــط الســتخدامات وتخطيــط األرايض،

إتاحــة املعلومــات عــن املخاطــر للمواطنــني عــن طريــق النــر والتعليــم املالئــم  −

لزيــادة فعاليــة السياســات الحكوميــة،

تطويــر أنظمــة االســتجابة املبكــرة بالتعــاون مــع جميــع األطــراف، مــع التأكيــد  −

عــى التنســيق بــني فــرق االســتجابة املختلفــة، ووضــع خطــط لالســتجابة 

واضحــة وواقعيــة وقابلــة للتنفيــذ، مــع اتخــاذ إجــراءات للمســاءلة عــى جميــع 

ــتويات، املس

 وضــع القوانــني والتوجيهــات لتنفيــذ عمليــات تقييــم املخاطــر، والتــي بدورهــا  −

تســاهم يف إعــداد اســراتيجيات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث،

ــن  − ــامل يضم ــكل ش ــوارث بش ــر الك ــن مخاط ــد م ــط للح ــراء تخطي ــي إج ينبغ

ــاع  ــة والقط ــات الحكومي ــك الجه ــا يف ذل ــة، مب ــع األطــراف املعني مشــاركة جمي
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ــة، ــات املحلي ــك املجتمع ــدين وكذل ــع امل ــات املجتم ــاص ومنظ الخ

التأكيــد عــى الالمركزيــة وتحديــد املســؤوليات وتوفــر املــوارد الكافية للســلطات  −

املحليــة لدعــم تنفيــذ الحــد مــن مخاطر الكــوارث،

تأســيس منظومــة )آليــة( إلرشاك الشــباب يف عمليــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث  −

لالســتفادة مــن طاقاتهــم وإبداعهــم وأفكارهــم ودعمهــم،

تعزيــز إرشاك الخــرات األكادمييــة والعلميــة يف دعــم إجــراءات الحــد مــن  −

مخاطــر الكــوارث، وال ســيا مــن خــالل تعزيــز البحــوث التطبيقيــة يف الحــد مــن 

مخاطــر الكــوارث،

الحاجــة لتقييــم املخاطــر يف املناطــق الحرضيــة ووضــع الرامــج املناســبة للحــد  −

مــن هــذه املخاطــر،

ــاء مناســبة  − ــة بن يجــب الركيــز عــى التخطيــط الحــرضي الجيــد ووضــع منهجي

ــة  ــز التعــاون والــراكات اإلقليمي ــة وتعزي ــة والبحــوث التطبيقي ــز املعرف وتعزي

ــة عــى مجابهــة الكــوارث، لتمكــني املــدن واملجتمعــات املحلي

وضــع خطــط متكاملــة للنمــو العمــراين مــن خــالل الخطــة اإلقليميــة أو الوطنيــة عــى  −

أن تشــمل التكيــف مــع تغــر املنــاخ والتخطيــط الحــرضي الســليم وإنفــاذ قوانــني البنــاء،

متكــني املــدن والبنيــة التحتيــة لإلســكان عــى مجابهــة الكــوارث، عــى أن يكــون  −

ذلــك إجــراءاً حكوميــاً أساســياً للتخفيف مــن الخســائر االقتصاديــة والبرية، وأن 

يتــم االعتنــاء بشــكل خــاص بالبنيــة التحتيــة الحيويــة مثــل الســدود ومحطــات 

توليــد الطاقــة واملبــاين الحيويــة كاملستشــفيات واملــدارس،

ــة  − ــة بطريق ــة ومبني ــم تشــييدها تكــون مصمم ــي يت ــاين الت ــن أن املب ــد م التأك

متكنهــا مــن تحمــل الكــوارث التــي تتعــرض لهــا املدينــة، ويشــمل هــذا اإلجــراء 

مــا يــي: 

تطويــر قوانــني )كــودات( مناســبة لتشــييد املبــاين وخاصــة للمــدن  −

املعرضــة للــزالزل والفيضانــات.

تدريب املهندسني وبناء قدراتهم يف املجاالت املطلوبة. −

توعية السكان وتعزيز ثقافة الوقاية. −

إنفاذ القوانني واللوائح عن طريق املراقبة واملتابعة والتدقيق. −
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ملزيد من املعلومات زوروا: 
موقع ختفيف خماطر الزالزل يف فلسطني

www.sasparm.ps

موقع مركز التخطيط احلضري واحلد من خماطر الكوارث
www.najah.edu/ar/node/16462 

جامعة النجاح الوطنية
www.najah.edu 

شركاء املشروع:
معهد الدراسات املتقدمة IUSS - بافيا ايطاليا

www.iusspavia.it

املركز األورويب للتدريب واألحباث يف هندسة الزالزل 
)EUCENTRE(

www.eucentre.it

التمويل
مشاريع FP7  األوروبية

http://www.sasparm.ps
http://www.iusspavia.it
http://www.eucentre.it
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Support Action for Strengthening Palestinian- administrated Areas capabilities for seismic Risk Mitigation

Building the Resilience of the Palestinian 
Community to Disasters

Targeting Decision-makers:

SASPARM publishes this booklet oriented to Palestinian decision-makers 
as part of its awareness raising and capacity building activities. It includes 
information and guidelines for decision makers to educate them on RRM. 
The booklet consists of 10 main sections describing SASPARM project 
objectives and principles; providing technical background about natural 
hazards in general and Seismic hazards in particular; and the role of different 
governmental and civil society agencies in implementing Risk Reduction 
strategies. In addition to the introduction that highlights the importance of 
building capacity of actors in this field to be always ready and prepared it 
overlooks important concepts in RRM, such as:

·	 Disaster and Development: describing two manifestations of the 
mutual relation between development and Disaster. Negatively, de-
velopment can increase vulnerability while disaster can interrupt/
destroy the development process. Positively, development can re-
duce vulnerability while disaster can improve/provide development 
opportunities.

·	 Risk Assessment: Risk is dependent on three independent factors; 
proportionally depends on hazard, vulnerability, and inversely de-
pends on capacity. It can be alternatively put that elements of risk 
are: hazards, vulnerability, location and exposure, while capacity is 
determined by readiness and preparedness. Factors related to loca-
tion are faulting systems, seismic amplification, landslides and liq-
uefaction. 

·	 Risk Management: next step to risk assessment should be risk man-
agement through adopting national proper policies. In order for risk 
management to be effective, it should be part of a system that builds 
its processes on assessment outcomes and complements it with ef-
fective risk communication to transfer and exchange information. 
The complementary relation of these elements will lead to the de-
sired risk mitigation outcomes. 

·	 The implementation strategies of risk reduction programs: Three 
main strategies were described that should be nationally adopted in 
risk reduction programs. They are Stop increasing risk for new con-
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structions and infrastructures, Start decreasing unacceptable risk for 
existing constructions and infrastructures, and Continue preparing 
for the consequences of expected hazards.

·	 Seismic Risk Mitigation (SRM) is a Holistic Approach: it was 
stressed that successful SRM is a result of integrated efforts, ap-
proaches and strategies.  Strategies adopted by Decision-makers and 
the translation of these policies in action is done by implementation 
strategies executed by qualified and well prepared Professionals, 
with participation and collaboration of Individual Citizens. Other 
stakeholders are important players in making this approach possible 
and successful. These include, among others, private sector and local 
and international NGOs.

·	 Key for Sustainable Development and DRR: Many international 
and regional documents like UNISDR and Hyogo Framework for 
Action stressed the importance of Intertwining Good Governance 
)GG( and Capacity Building )CB( as a key in this achieving both 
development and risk reduction. Elements of GG are: participation, 
rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity 
and inclusiveness, effectiveness and efficiency, and accountability. 
While elements of CB are: training activities, education 
programs, public information, technical assistance, improvement 
of organizational abilities, dissemination of knowledge, and 
improvement of infrastructure.

The booklet tackles The Integration between SASPARM Project and the 
International Activities and Programs on Disaster Risk Mitigations; 
Building the resilience of Nations and Communities to disasters - Hyogo 
Framework for Action 2005 – 2015 )HFA(; Making Cities Resilient “World 
Disaster Reduction Campaign”; The Arab Strategy for Disaster Risk 
Reduction )2011 – 2020(; and Recommendations from the Arab Region for 
DRR actions and HFA2: Governance of DRR, Urbanization and Unchecked 
Urban Expansion, Funding, and main recommendations.
The booklet concludes with attracting attention to SASPARM Project; 
Vision, Objectives, Events, Activities, and Issues Contained in the Project, 
main packages of the project, and examples of recent activities. Readers are 
invited to visit SASPARM website (www.sasparm.ps(. 

http://www.sasparm.ps
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