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Ten-point Checklist - Essentials for 
Making Cities Resilient

المجابهةالضرورية لتمكيه المدن مه  -النقاط العشرقائمة 

ما المدٌنة القادرة على مجابهة الكوارث



Risk Assessment

Risk = Hazard * Vulnerability

Capacity

    

ٌّة االصابة المخاطر  = مصدر الخطر  * قابل

القدرة

Jalal Al Dabbeek, An Najah National University, 
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تقٌٌم المخاطر



واملراحل التخطيط مشولية
روعً  ضرورة اعتماد شمولٌة فبالنسبة للكوارث بأنواعها املختلفة

: االجراءات التالية

            قبل 

           اثناء 
  بعد

اجلاهزية ..... ،(واعدوا)استعداد 

بعد اثناء  قبل 
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المستهدفة الجهات شمولٌة

(القرار اصحاب)المسؤول المختص  المواطن

المسؤولالمختص المواطن
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Risk = Hazard * Vulnerability

Capacity

    

ٌّة االصابة المخاطر  = مصدر الخطر  * قابل

القدرة
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Risk Assessment   حمييى انًخاطر



Hazard (الخطر)مصدر الخطر 
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:التالٌة( األنطقة ) تتكون الكرة األرضٌة من األجزاء 
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األرضيةيف الكرة ( القارات)حركة الصفائح 

Jalalالوضع الحالً Al Dabbeek
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اجتاه احلركة النسبية لصفائح القشرة األرضية باالضافة إىل مواقع الفوالق 
القارية الرئيسية
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Relative Plate Motion in the Easter Mediterranean
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Types of Faultsأنواع الفوالق
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!؟     ....  زلزاليا   نشطة فلسطني هل
؟!.... املستقبل يف زالزل حلصول احتمال هناك هل

املستقبل؟؟ يف زالزل حصول امكانية حتديد يف املختصون يعتمد ماذا على

التاريخ الزلزالي

موقع وطبيعة المنطقة        
التسجيالت والدراسات الزلزالية
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 أهى حىاريخ انسالزل انخي حأثرث بها يؼظى انًذٌ و

انًُاطك انفهططيُيت

1068 - 1202 - 1212 - 1339 - 1402 - 1546 - 1656  

1666 - 1759 - 1834 - 1854 - 1859 - 1872 - 1873  

1896 - 1900 - 1903 - 1923 - 1927 - 1954 - 1996
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1.1.2004 – 17.3.2005

ML> 2.0
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1927وثٌقة تارٌخٌة حول زلزال  
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اجتاه احلركة النسبية 
بني فلسطي واألردن



الخارطة الزلزالٌة
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احتمال حصول زالزل يف املستقبل 
M max = 6.5

7 > M > 6

   ؟... لىة انسنسال انًخىلغ!

    ؟.. !! او انجاهسيت
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Liquefaction Map for M7.1

Jalal Al Dabbeek



االنزالقات االرضٌة
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Site Effect: Landslides                 االنزالقات االرضٌة
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A’arrabeh – Jenin, 2012
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Beit A’oor – Ramallah, 2012

االفراط فً قطع طبقات الصخر 

الحوري اثناء توسعة طرٌق بٌت عور



GEOPHYSICAL SEISMIC STUDY:
Site Investigations
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- توسعة طرٌق الباذان  

خظ مسار شبكة المىاصالت

وادي النار والباذان وطرٌق -

طرق اقلٌمٌة–المعرجات -
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اغالق الطرق نتٌجة االنزالقات 
االرضٌة التً تثٌرها الزالزل



Jalal Al Dabbeek



Jalal Al Dabbeek, An Najah National University, 
Palestine

المبالغة فً عملٌة الحفر فً الصخر الحوري





No collapse, Partial collapse, Total collapse

Site Amplification

http://www.iiees.ac.ir/Bam Photo/pages/b27_jpg.htm
http://www.iiees.ac.ir/Bam Photo/pages/b35_jpg.htm
http://www.iiees.ac.ir/Bam Photo/pages/b21_JPG.htm
http://www.iiees.ac.ir/Bam Photo/pages/b33_jpg.htm


 IZMIT, TURKEY, 1999



 IZMIT, TURKEY, 1999



(a) Time Histories                                                            
(b) Response Spectra 

التضخٌم الزلزالً
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Site Amplification
(Local Geology)
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... !!!الحّل  

سٌاسة استخدام األراضً 
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تقييم املخاطر

Risk = Hazard * Vulnerability

Capacity

    

ٌّة االصابة المخاطر  = مصدر الخطر  * قابل

القدرة
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الطابق الرخو او الضعٌف وانماط المبانً الدارجة محلٌا  
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الطابق الرخو او الضعٌف وانماط المبانً الدارجة محلٌا  
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1991زلزال كوستاريكا 

1994زلزال نوثردج 1995زلزال اليابان 

2001زلزال الهند 
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1999زلزال كولومبيا  1999زلزال تركيا 

مشاهدات إلنهيارات المباني بسبب تشكيل الطابق الرخو 
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أو طوابق رخوة/ بعض أنماط المبانً الدارجة محلٌا  ووجود طابق

.فً الطوابق الوسطٌة أو المتكررة 
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حشكيم انطابك انرخى في انطىابك انىضطيت 

  1991زلزال كوستااليكا 

1999زلزال تركيا   2001زلزال الهند 

 

 1995زلزال اليابان 
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نسبة النحافة
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انقالب مبنى نحٌف زلزال كوبً، الٌابان                               1995
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 -  Adjacent to other building.



 -  Adjacent to other building.
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اضرار وانهٌارات فً جدران القسامات الداخلٌة المحمولة
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تساقط قطع الجدران الخارجية بسبب تأثير الحركات االهتزازية  
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حالة الطرق المؤدٌة لمستشفى عالٌة فً مدٌنة الخلٌل فً حالة تعرض المنطقة لزلزال قوي او قوي نسبٌا  

يخىلغ حصىل اغالق : انهىٌ االحًر              

.كهي كألصً حذ او اغالق جسئي نهطريك

احخًال حصىل : انهىٌ االصفر              

اغالق واػالاث يخىضطت ويًكٍ يؼانجخها 

.خالل ولج لصير باضخخذاو انجرافاث

.طريك ضانك: انهىٌ اخضر              

يًكٍ اضخخذاو َفص انًخطظ في : حُىيه

حانت حصىل   

اكخظاظ نهًركباث واالشخاص بطبب 

اَىاع اخري يٍ انكىارد او حاالث 

.انطىارئ
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التقييم بعد الكارثة



 EMS-98درجاث االضرار واألَهياراث وفك انًمياش األوروبي 

Grade 1:  Negligible to slight damage

Grade 2:  Moderate damage

Grade 3:  Substantial to heavy damage

Grade 4: Very heavy damage

Grade 5: Destruction
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Grade 2
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Grade 5
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Grade 3
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Grade 4
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تقييم املخاطر

Risk = Hazard * Vulnerability

Capacity

    

ٌّة االصابة المخاطر  = مصدر الخطر  * قابل

القدرة
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لجان اسناد الطوارئ 

و قد أظهرت كثٌر من ، لتنفٌذ خطط الطوارئ ال بّد من وجود لجان•

ٌّة كبٌرة جّدا للجان اسناد الطوارئ و  األحداث الطارئة أن هناك أهم

ٌّة  ٌّة و ، خصوصا غٌر الحكوم ألن المؤسسات و اللجان الحكوم

ٌّة لوحدها ال تكفً لمجابهة بعض الكوارث  الّرسم
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لجنة االعالم •

مكتب المعلومات/ لجنة المعلومات •

ٌّة • اللجان النفس

  لجنة تنظيم و فرز المتطّوعين•

لجنة  التموين•

   لجنة  المواصالت•

    الطوارئلجنة تفّقد مستلزمات  •

لجنة السٌر  •

لجنة االخالء •

لجنة مكتب الطوارئ •

لجنة تفّقد أماكن الضعف و الخطر •

ٌّة  • لجنة االسعافات األول
  لجنة مكتب الطوارئ•

 لجنة تفّقد أماكن الضعف و الخطر•

لجان اسناد الطوارئ
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:و ٌمكن تقسٌم اللجان حسب طبٌعة عملها أو المهّمة التً ستوكل الٌها الى 



.اىل العمل مبنهجية الفعل...  استبدال منهجية العمل بردة الفعل  



جامعة النجاح الوطنٌة

مركز علوم األرض

وهندسة الزالزل

برامج توعٌة للمواطنٌن

االصدار الثانً

        

التربٌة الزلزالٌة والسالمة العامة

جالل الدبٌك. د

هدٌل ٌامٌن. م





داخل المبنى

الدخول تحت احدى الطاوالت أو تحت 

السرٌر ٌضمن لك الحماٌة من األشٌاء 

المتساقطة



ػذو انىلىف اضفم انبهكىَاث









www.najah.edu موقع جامعة النجاح

المراكز العلمٌة

   التخطٌط الحضري والحد من مخاطر الكوارثمركز                   

هندسة الزالزلحدة و
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http://www.najah.edu/
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:زوروا

موقع تخفٌف مخاطر الزالزل فً 

فلسطٌن

www.sasparm.ps

.com2www.sasparm

:موقع المركز

جامعة النجاح الوطنٌة 

مركز التخطٌط الحضري والحد 

من مخاطر الكوارث
www.najah.edu

seiscen@najah.edu
http://www.sasparm2.com/public-awareness/
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