
  
  
  

  دارة الكوارث وإالمخاطر مخططات
 "  لعينة من المدن الفلسطينية متوقعةزلزالية لمخاطرسيناريوهات  "

  
  الدبيكنمرجالل . م.د

  جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
      
   

ألهم الخصائص والمعايير الرئيسية التي تعتمد عليها  اًستعراضايتضمن البحث  :المستخلص
 للمنهجية الحلقية في ، واستناداًالمخاطر ومستواها في حساب حجم رثخطط إدارة الكوا

وبناء على نتائج قابلية اإلصابة والسلوك الزلزالي المتوقع للبنى ، مخاطروتقدير الالتخطـيط 
 المباني الدارجة في عدد من المدن الفلسطينية تم تحديد درجات األضرار وألنماطالتحتية 

ضوابط   ثم يناقش اهمناطق في المدن الرئيسية في الضفة الغربية،واالنهيارات لعدد من الم
 اعداد  وبهدف،منظومة التخطيط االستراتيجي للتخفيف من آثار الكوارث ومراحل معاييرو

 تم إبراز وإسقاط المباني المخاطر للمدن الفلسطينية،إنتاج خرائط و مخطط ادارة الكوارث
 ولتحديد درجات اضرارها وانهياراتها ،ى المخططاتوالبنى التحتية التي تم استطالعها عل

  ذات العالقة،على المخططات استخدمت الوان شدة الخطورة المعتمدة لدى المؤسسات العالمية
 تم اعداد مخطط لمدينة نابلس وعينات دراسية لبعض أحياء مدينتي رام اهللا والبيرة،و

 ضافة للعديد من العناصر التيوتضمنت هذه المخططات المراكز والمؤسسات المهمة باإل
جريت على أ ومن ثم وتحـليل األخطار،  الكوارث وعمليات أسناد الطوارئتتحكم في إدارة
قعة  في تم تحديد نسبة االنهيارات المتوف ت عدد من السيناريوهات الزلزالية،هذه المخططا

ن التي قد تتعرض  الطرق واألماك إلىالمباني والبنى التحتية لعدد من المناطق، باالضافة
وبناء على نتائج  .ل قوية نسبياًزتعرضت المنطقة لزال" السمح اهللا"لإلغالق والعزل في حالة 

 وبدائل لتحسين التصرف والًالسيناريوهات التي تم إجراؤها، يتضمن البحث حلالدراسات و
 بشكل أثناء الحدث، باالضافة لعدد من التوصيات للتخفيف من أخطار الكوارث في فلسطين

  .خاص والدول العربية بشكل عام

  
   المقدمة -1
  خاصة في الدول النامية أثر بالغ ب و،لخسائر الكبيرة التي أحدثتها الكوارث في السنوات الماضيةلكان  
     على عجلة النمو ة المباشر في هذه الدول باإلضافة النعكاساتهاعلى المستوى االقتصادي واالجتماعي 
 .[10] ,[11] ,[17]والتطور 

  
 بردة الفعـل ولـيس   أنها تتعامل موضوع الكوارث في معظم الدول العربية    الحقيقية في  مشكلةال تكمن

، وغالبا ما ينتهي عمل هـذه        الحدث دراسة تشكيل لجنة ل    او كارثة يتم   ل حادثة و حص ففي حالة  بالفعل،
ـ ئ  أن يستند التخطيط للتعامل مع الكوارث والطوار      صل  ألااللجان من حيث بدأت، ف     ، ثالث مراحـل  ل

 وهـي مرحلـة      أثناء الحـدث   ، ومرحلة )وأعدوا( االستعداد    وهي مرحلة   ما قبل الحدث    مرحلة :هي
فـإذا  .  وأخذ العبر  المتابعة والتقييم واستخالص النتائج   ، ومن ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة        المواجهة

عديد من الدول العربيـة قـد        تعرضت لها فلسطين وال    كانت األحداث أو الكوارث محدودة التأثير التي      
عدم مقدرة المؤسسات والجهات ذات العالقة لمواجهتها، فماذا        أظهرت  أدت لحصول تخبط وفوضى، و    

 وعليه سيركز  . كحصول زالزل قوية   ،شموليةتعرض لكارثة   في حالة ال  " ال سمح اهللا  "يمكن أن يحصل    
قـد   ف تأثيرها المدمر والشمولي،  بب   وذلك بس  ،البحث على الكوارث الزلزالية واعتمادها كحالة دراسية      



التحتيـة، وقـد تـؤدي كـذلك         عنها انهيارات في المباني والبنى       وتنتجيمتد تأثيرها لمساحات واسعة     
 أرضية في بعض المناطق الجبلية باإلضافة للحرائق، وقد ينتج عن الزالزل كوارث             تالقالحصول انز 
و بسبب  تـداخل أو      مة من المصانع المنهارة، أ    اد السا  وذلك بسبب تسرب الغازات والمو     ،بيئية كبيرة 

  .تسرب مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب كنتيجة لألضرار في هذه الشبكات
  

 لزا قبل حصول الزل وتنفيذهاتخفيف المخاطر الزلزالية على اتخاذ عدد من اإلجراءات منهجيةتعتمد 
 للمنشآت القائمة من أهم نتائج صابة الزلزالية وقابلية اال المسبق، ويعتبر التقييم الزلزاليوأثناءه وبعده

  ، وتكمنأحياء مختارة في هذه المدن أو على ،ها على المدنؤالسيناريوهات الزلزالية التي يتم إجرا
هذا النوع من الدراسات في ِإعطاء المختصين وصناع القرار تقديرات تقريبية للخسائر أهمية إجراء 

راءات الالزمة على كافة األصعدة والمستويات للتخفيف من اإلخطار، المتوقعة، وبالتالي اتخاذ اإلج
  .وذلك من خالل وضع خطط وطنية لتطوير الجاهزية على المدى الزمني القصير والمتوسط والبعيد

  
  

 الكوارثمعايير تخفيف أخطار  -2 
  :ر، أهمها الناتجة عن كارثة ما على عدد من العوامل والمعاييالمخاطريعتمد حجم أو مستوى   
 .هو الزلزال نفسه) Hazard(مصدر وطبيعة الكارثة، وفي حالة الزالزل يكون مصدر الخطر  -
 ).Vulnerability(قابلية اإلصابة  -
 ). Exposure(التعرض  -
 ).location(الموقع  -
  

ر فحجم ومستوى األخطار التي قد يتعرض لها المجتمع ومؤسساته يتأثر بشكل كبير بالعوامل المـذكو              
كبيرة أن تُحدث خسائر وأخطار كبيـرة،       ) مصدر الخطر (أعاله، وليس بالضرورة إذا كانت المخاطر       

أي األخطار الناتجـة    (، ومع ذلك يكون تأثيرها       ووالية كاليفورنيا  لزالزل قوية     تتعرض اليابان : فمثالً
إيـران  : لث، مثل ، في حين عندما تعرضت الكثير من دول العالم الثا         محدود في معظم الحاالت   ) عنها

 6.5 و   6تتراوح قوتها بـين     (قوية نسبياً     أو والهند والجزائر وتركيا والمغرب، لزالزل متوسطة القوة      
كانت الخسائر كبيرة، وهذا يعود في الغالب الرتفاع مستوى قابلية          ) درجة حسب مقياس ريختر تقريباً    

فة لـضعف جاهزيـة المؤسـسات    ، باإلضاللمنشآت) Seismic Vulnerability(اإلصابة الزلزالية 
وقابليـة   االخطارة وكل من    من جه ) Risk (مخاطرولتوضيح العالقة بين ال   . واإلنسان في هذه الدول   

 من جهة أخرى، يمكن تبسيط العالقات الرياضية التي تستخدمها المراجع           )الجاهزية(القدرة  اإلصابة و 
  :و موضح في العالقة التالية، كما ه)Risk Analysis (لمخاطرالعلمية في عملية تحليل ا

  

  
  )Vulnerability ( قابلية اإلصابة×  )  Hazard( االخطار  =  )Risk (المخاطر    

                                )Capacity (القدرة                                 
  

  

 

  :حيث
    ينتج عنه هديد،ت  حدث اووهي احتماالت ظهور: Hazards در الخطورةا أو مصخطار اال-  

  .ضمن زمن محددوأضرار كامنة أو محتملة في منطقة ما      
    أو ،لممتلكاتا  في األضرارلحجم األرواح وللخسائر فيوهي درجة التوقع   :Risk  المخاطر  -  

   . اثر وقوع الكارثة علىالقتصادا  فيمستوى اإلضراب     
    نتيجة وقوع  لإلصابة بالضررمخاطرعرضة لللعناصر المتقبل اوهي درجة : ةصابقابلية اإل  - 
   ، والمنشاَت ،، والخدمات هي السكانمخاطر، ومن أهم العناصر التي تكون عرضة للالكارثة  
   .والتجارة واالقتصاد ،  التحتيةىالبنو  

  

  



م  تـستخد  ،د قيمة العالقة المذكورة أعـاله     يالتي من خاللها يتم تحد    أن المؤشرات والعوامل    لى   إ ريشا
أن تأثير الجاهزية يؤخذ عادة من خالل       ب، علما   [16],[19],[20]بشكل مصفوفات ومتجهات رياضية   

أعاله فهي عبارة عن صيغة     ) العالقة المذكورة (مصفوفة قابلية االصابة، أما شكل وصيغة هذه العالقة         
سلبياً على قيمـة     مبسطة، فمن خاللها يالحظ بسهولة أن قيمة عناصر هذه المعادلة تؤثر إما طردياً أو               

 عدد من العوامل،     على نشاتلمل  الزلزالية إلصابةاقابلية  تعتمد  وبشكل عام    . وحجمها  الناتجة لمخاطرا
  ونوعيته وتـشكيله    باإلضافة إلى طبيعة النظام اإلنشائي     وطبيعة تربة الموقع،   ، زلزالية المنطقة  :أهمها

ال االخطاء والعوامل التي تساهم في زيـادة        واإلنشائية، وعموما يمكن اجم   وتوزيع عناصره المعمارية    
  :ما يلية للمباني ومنشات البنى التحتية فيقابلية االصابة الزلزالي

                                                              

  

  :أ ـ أخطاء تتعلق بتأثير الموقع وبسياسة أستخدامات االراضي
، فقد أظهرت الوقائع واألحداث في كثير من ك المبنى الزلزاليلطبيعة الموقع تأثير كبير على سلو

المكسيك : الدول التي تعرضت للكوارث بأنواعها المختلفة، كالزالزل التي حصلت في كل من 
، 1991، وكوستاريكا 1990، والفلبين 1990، وايران 1989، وليمابرتا ـ كاريفورنيا 1985

، والهند 1999، وتايوان 1999، وتركيا 1995يابان ، وكوبي ـ ال1994ونوثردج ـ كاريفورنيا 
 ان بعض األضرار واالنهيارات في المباني والمنشآت  ،2005، والباكستان 2001 ر، والسلفادو2001

موقع والتي ، وعموماً يمكن تلخيص أهم عوامل تأثير ال [20]األخرى كان سببها عوامل تأثير الموقع
 ارتفاع قابلية اإلصابة الزلزالية للمباني في العديد من المناطق بشكل واضح فيمن المتوقع أن تساهم 
، (Amplification)، التضخيم الزلزالي ) (Liquefaction تميؤ التربة الرملي: الفلسطينية، بما يلي

فخالل السنوات الماضية تعرض عدد ). 1(الشكل  انظر الى (Landslides)واالنزالقات االرضية 
وحصلت ، )(2 أنظرالى الشكل  [1],[8] الغربية لحصول انزالقات أرضيةمن المناطق في الضفة

كذلك انزالقات أرضية مشابهه في عدد من الدول العربية، وهذه االنزالقات حصلت بدون زالزل، 
" السمح اهللا"فماذا يمكن أن يحصل لهذه المواقع والمباني المقامة عليها ان تعرضت في المستقبل 

 اذا حصلت هذه الهزات خالل فصل الشتاء او في نهايته، فخالل هذه الفترة لهزات أرضية، وخصوصاً
تكون التربة الصخرية الحورية أو الطينية في هذه المناطق مشبعة بالرطوبة، وبالتالي قابليتها 

  .لالنزالقات تكون مرتفعة جداً
  
 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  )2005(انزالقات ارضية في مدينة نابلس: )2(شكل      )2005زلزال(كستانانزالقات أرضية في البا ):1(شكل  
  

االنزالقات االرضية والتميؤ والتضخيم الزلزالي، يجب : من المعروف أن تجنب عوامل تأثير الموقع
أن تُعطي االولوية القصوى أثناء عملية التخطيط والتصميم، فمواجهة هذه العوامل يؤدي الى تكلفة 

، اما تجنبها فيؤدي الى تخفيف األخطار بشكل كبير، وهذا يتطلب وضع سياسة وطنية عالية جداً
  ).Land Use Policy (الستخدامات األراضي

  



   :أخطاء تتعلق بالتصميم المعماري واإلنشائي للمبانيب ـ 
ـ  وتوزيعها   للتشكيل المعماري وابعاد المبنى، ولنوع العناصر اإلنشائية وطريقة ربطها         ر دور كـبـي

 الدراسات التـي    ، فقد أظهرت  [10],[14],[15],[20]فـي السـلوك الـزلـزالـي للـمـبـانـي     
 ورغم تصنيف قوة الزالزل التي قد تتعـرض لهـا           بشكل عام و هأن [3],[6],[7],[8]أجراها المؤلف   

 الدرجـة   6.5 و 6زالزل تتراوح قوتها بـين      (يا  مجاورة بالمتوسطة او بالقوية نسب    فلسطين والدول ال  
 ،فلسطين الدارجة في بسبب أنماط المباني     و ،ال أنه بسبب عوامل تاثير الموقع     ، إ )حسب مقياس ريختر  

االنهيـارات  لألضرار و نتيجة  كخسائر كبيرة   ل" ال سمح اهللا  " تؤدي هذه الزالزل في حالة حصولها       قد  
 والذي يوضـح    1م  انظر الى الجدول رق   ( المتوقعة في المباني ومنشات البنى التحتية      ةـالكلية والجزئي 

  ).درجات األضرار المحتملة في بعض المناطق بالمدن الفلسطينية
  

                [3] األضرار واالنهيارات المحتملة في بعض المناطق في المدن الفلسطينيةدرجات): 1(جدول        

  درجات9: شدة زلزالية  درجات8: شدة زلزالية  درجات7: شدة زلزالية
  المدينة ات األضــراردرجــ

5 4 3 5 4 3 5 4 3 
 %15 %23 %15.6 %18 %21 %5.9        نابلس

 - - - %19 %19 %4.8 - - - رام اهللا والقدس
 - - - %17 %22  %6.5 - - - الخليل
 - - - %19 %24%6.75 - - - جنين
 - - - %21 %20  %5.1 %20 %5.1 - قلقيلية

 - - - %18 %22%6.15 %22%6.15 - طولكرم
 - - - %19 %23 %6.3 - - - بيت لحم

في   ضرر مهمل إلى سطحي يمكن تجاهله، ال أضرار  :  (Damage of grade 1)ضرر من الدرجة األولى
  العناصر اإلنشائية وبسيطة في العناصر غير اإلنشائية

  سطحي في العناصر اإلنشائية ومتوسط في العناصر غير اإلنشائية: ضرر من الدرجة الثانية
التشققات     (متوسط في العناصر اإلنشائية وقوي وشديد في العناصر غير اإلنشائية :  ر من الدرجة الثالثةضر

 تكون واضحة في العناصر اإلنشائية وخصوصا في أطراف األعمدوالجسور ولمعات الجدران الحاملة، أما في
  .الطوبالعناصر غير اإلنشائية فتكون األضرار كبيرة كوجود تصدعات في جدران 

  .ضرر شديد جدا، شديد في العناصر اإلنشائية وشديد جدا في العناصر غير اإلنشائية: ضرر من الدرجة الرابعة
 . انهيار وهدم، سقوط و انهيار كلي أو  قريب من الكلي:ضرر من الدرجة الخامسة

  مقياس ريختر درجة، درجات الشدة المذكورة أعاله ال تمثل 12 جدول مقياس الشدة يتكون من :تنويه
  

         

  
  التخطيط ألدارة الكوارث 3 - 
  

 تعتمد مدخالت ومخرجات عملية التخطيط للكوارث على منظومة متكاملة من المؤسسات والفعاليات
عداد خطة وطنية لمواجهة الكوارث ، لذلك عند الشروع في إ[5],[10],[14],[19] والتخصصات

  :هداف التاليةيجب مراعاة المعايير واأل
اعتماد مبدأ الشمولية في التخطيط للكوارث، بحيث يكون هـدف التخطـيط هـو معالجـة أو                  - 

 .مواجهة جميع أنواع الكوارث المحتملة وليس نوع معين من الكوارث
ية التخطيط للكـوارث تـضمن      اعتماد منهجية التخطيط االفقي والعمودي، وهذا يعني أن عمل         - 

 .رلصناع القراوع ومؤسساته ن من أفراد المجتمكبر عدد ممكالوصول إلى أ
  .العامة بدالً من التفاصيل الخاصة عملية التخطيط على المبادئ يجب أن تركز - 
 .لى التخطيط باعتباره مجموعة من العمليات المتتالية أكثر من كونه منتج نهائي إيجب النظر - 
 .فات يعتمد التخطيط على التقديرات والفرضيات العلمية ال على الخيال والخرايجب أن - 
 

 فعالية: وللوصول لمنظومة التخطيط االستراتيجي هناك حاجة لمراعاة الضوابط والمعايير التالية



ضافة لوجود خطة وطنية رئيـسية وخطـط        تخطيط الشامل واتخاذ القرار، باإل    تخصيص الموارد، وال  
تبط ارتباطـاً    وهنا البد من اإلشارة إلى أن خطة إدارة الكوارث تر          .على مستوى االقاليم والمحافظات   

وعليه يجب أن تمتلك هذه الخطة عدد مـن         واقع المجتمع ومرافقه ومستوى معيشته،      ومباشراً بطبيعة   
بسيطة التعبير واالستذكار، وسريعة التوزيـع والتطبيـق،        : المميزات والخصائص، وأهمها أن تكون    

فـي  ية إدارة الكـوارث      عمل وتتميز. ومرنة في المراجعة والتحديث، ومجدية وقابلة للتحقق واالثبات       
 عملية طويلة وتحتوي على العديد من عمليات التخطيط والنشاطات، وأخذ القرارات، والتجربـة              كونها

صل إلى اإلجراءات العالجيـة     تيرة بين اإلجراءات الوقائية حتى      والممارسة، وهي تغطي المسافة الكب    
 خطـوات   علىيستند بناء هذه الخطة     إلنجاز خطة ناجحة وفعاله إلدارة الكوارث يجب أن         و ،المتأخرة
 وليس الخطية  في عملية) Cyclical Planning Process( وأن يتم اعتماد المنهجية الحلقيةمتتالية، 

  وهذا يعني إمكانية الرجوع الى الخطوات الـسابقة وإجـراء          ،تتابع تنـفـيـذ هـذه الـخـطـوات   
 من العمليات يتطلب عمل مؤسـسي، وهيكليـة         التعديالت الالزمة، ومما ال شك فيه أن مثل هذا النوع         
  :وعموماً يمكن تقسيم هذه الخطوات إلىلتنسيق العمل المشترك بين المؤسسات ذات العالقة، 

   

       (Insception of Disaster Management )         الشروع في إدارة الكوارث:الخطوة األولى
  

،  وهـذه    ) ألخ حروب، زالزل، ( حصول كارثة كبيرة     أ بعد لعملية الطبيعية إلدارة الكارثة عادة ما تبد      فا
  .الكارثة تعمل كمحفز التخاذ اإلجراءات واالحتياطات الالزمة

  

  ) Risk Assessment(تقدير االخطار/ م تقيي:الخطوة الثانية
  

  تبدأ الخطوة الثانية بجمع المعلومات وإعداد الخرائط عن الطبقـات          : مثال في حالة الكوارث الزلزالية   ف
والهدف من ذلك هـو تحديـد        والتجمعات السكانية،    ة األرضي ة الزلزالي حركاتوالوالصدوع األرضية   

 وبالتالي اجراء عمليات تحليل لالخطار بحيث يتم من خاللها تقـدير            ،أماكن وحجم المخاطر المحتملة   
يـة  ، وإجراء دراسات لتقيـيم قابل )Risk Assessment(حجم الخسائر واالضرار المـحـتـمـلـة 

  .اإلصابة لإلنسان والممتلكات باإلضافة إلى تقدير وتقييم اإلمكانيات والمصادر المحلية
  

  

  ، )Level of Acceptable Risk(تحديد مستويات األخطار التي يمكن تقبلها واحتمالها : الخطوة الثالثة
  

ر بشكل مناسـب     الثانية على صانعي القرا    خالل الخطوة  تم جمعها عرض المعلومات المتوفرة والتي     و
  .لتمكينهم من اتخاذ إجراءات تنفيذية مناسبة وفق أولويات وطنية ومراحل تنفيذ واضحةوذلك 

  
  

 Preparedness  ("االستعداد والجاهزية" ألخطار التخطيط التحضيري للتخفيف من ا:الخطوة الرابعة
and Mitigation Planning( ، وذلك ،من اإلجراءاتيتم التركيز في هذه الخطوة على تنفيذ عدد و 
  :بهدف تخفيف األخطار عن طريق

   جميع فئات  قصيرة األمد، حيث تعمل هذه النشاطات على تحضير  وفعالياتاعتماد نشاطات -   
  حمالت وتدريب، واللجان، ال تشكيل :، مثل للتعامل مع الكوارثالمجتمع باختالف مستوياتهم      
  .ألخ… توعية،      

   اعتماد الكودات : مثالً في حالة الزالزل،طات واإلجراءات طويلة األمد اعتماد النشا-  
  الزلزالية ووضع سياسة الستخدامات األراضي وتأهيل المباني القائمة، أما  والمواصفات     
 .بالنسبة للحروب فيمكن وضع قانون إلزامي لتزويد المباني بمالجئ مناسبة     

   
  

  )Testing the plan( خطة فحص نجاعة ال:الخطوة الخامسة
  

   . المحتملةلكوارثلالمناورات أو السيناريوهات الوهمية ب والمعروفةالبحوث الميدانية المختلفة جراء إ
  

  )Feed Back( العبر المستفادة : السادسةالخطوة
  الجاهزية للحد من األخطار يجب أن تمر وتقييم األخطارلإن كافة المعلومات حول التغيرات الالزمة 



بشكل راجع ومن خالل مرحلة مناسبة في عملية التخطيط الحلقي، وهذا يعني أن نستفيد من حـوادث                      
  . وهكذا أو الرابعة الرجوع من الخطوة السادسة إلى الخطوة الثانيةبمعنى ،سابقة مماثلة

  
  

طالع علـى   وبنظرة سريعة للعناصر وللمعايير الرئيسية التي تتحكم بعمليات التخطيط للكوارث، وباال          
جاهزية المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة بإدارة الكوارث واألزمات، وبأخذ العبر مـن مـا أحدثتـه                
الكوارث في دول العالم الثالث، يتضح بما ال يدعو للشك مستوى الضعف فـي جاهزيـة المؤسـسات       

مـع الكـوارث    و حتى في معظم الدول العربية للتعامل        في فلسطين أ   الحكومية وغير الحكومية سواء   
جراء استعراض ألهم عناصـر     وللوقوف عند بعض الحقائق سيتم ا      .الشمولية وبشكل خاص الزالزل   

   ).Risk Maps (المخاطرومخططات ومحتويات خرائط 
  
   )المخطط العام إلدارة الكوارث( مخاطر مخططات ال -4 

  

دم وجود خطط فعالة تأخـذ      في ظل ارتفاع قابلية اإلصابة الزلزالية لكل من اإلنسان والمنشآت، وع          
 والتي تم ذكرها في البند الثالث مـن هـذا           ،بعين االعتبار العناصر األساسية في التخطيط للكوارث      

نسبياً سيؤدي لخسائر    البحث، من المؤكد أن تعرض فلسطين والعديد من الدول العربية لزالزل قوية           
 الكوارث وما يتبعها مـن      مل مع  للتعا ةضروري ات األخطار عتبر مخطط ت وبدورها .وأضرار كبيرة 

 منطقـة منكوبـة      تصبح ، فالمنطقة التي تعرضت لزلزال    دميرية كبيرة على جميع المستويات    آثار ت 
يجـب أن   وعمومـا  ، [2],[4],[5],[10],[13],[17],[20]تتعطل فيها كل مرافق الحياة الضرورية

  :همهاأو، الرئيسية  والمعلوماتعلى عدد من العناصرتحتوي هذه المخططات 
 ووجوب اإلشارة    المدن والتجمعات السكانية والصناعية    إبراز المراكز الهامة والضرورية في     - 

ـ  ، المستشفيات والمراكز الـصحية    :إليها في المخططات وطرق الوصول إليها مثل       اع ـوالدف
، ومراكز تخزين االدوية والمواد الغذائية، ومحطات شبكات الكهربـاء          ةـي والشرط ـدنـالم

 .وغيرها.. مراكـز المتطـوعيـن ووالماء،
  

وصمودها في وجـه    ومؤسسات اسناد الطوارئ     المستشفيات    مباني ومنشات  التأكد من جاهزية   - 
، فمثالً في زلزال المكـسيك      تقديم الخدمات واإلسعاف للمصابين    وذلك حتى تتمكن من      ،الكارثة

عـض   تعرضـت ب   2005وزلـزال الباكـستان      1999 -آبفـي   زلزال تركيا   و  1985عام  
 1999في زلزال   و،  هاتعطيلل، مما أدى    )3انظر الشكل    (كبيرةانهيارات  و  الضرار المستشفيات

 ).4أنظر الشكل (المدنيفي كولومبيا انهار عدد كبير من مباني الشرطة والدفاع 
  

 ، المركبـات  وجـود وأماكن   ةجاهزي  التأكد من  :مثل ،كيفية تصرف مؤسسات إسناد الطوارئ     - 
 أظهرت االحداث   فقد ،تقديم المساعدة للمناطق المنكوبة   ا  الى قدرتها للوصول ضافة للتأكد من    باإل

خاللها مؤسـسات   الزلزالية التي تعرضت لها عدد من دول العالم وجود حاالت كثيرة لم تتمكن              
 وذلك بسسبب انهيار مباني هذه المؤسسات فـوق         ،ماكن المنكوبة الطوارئ من الوصول إلى األ    

 .[20]  او بسبب اغالق وانهيار طرق المواصالت)4 و3كالأنظر الى االش(المركبات
  

 وذلـك اسـتنادا   ،توفير طرق للمواصالت البديلة واالشارة لهـذه الطـرق فـي المخططـات       - 
ـ   بعض أنواع الكـوارث،    عند حدوث  ف ضرار واالنهيارات المتوقعة،  وهات األ لسيناري  الزالزلك
غـالق  إل  المبـاني  انهياراتو   الجبلية أ   االنزالقات األرضية في المناطق     حصول يؤدي قد   ،مثالً

سناد الطـوارئ  مركبات مؤسسات إ عاقة وبالتالي إ،)2(و) 1(الى االشكال  أنظر،  [20]الطرق
شـارة  الطوارئ وجود بدائل مع ضررورة اإل      ن تتضمن خطط   أ يجب، لذلك   من تقديم المساعدة  

 المتوقع إغالقها نتيجـة     لطرق ا لتحديد ضافة، باإل اتمخططال في "الطرق والممرات "لهذه البدائل   
هميتها مثل شارع   أل وفقا اإلخالء وتصنيفها    لطرقاالنهيارات الجزئية أو الكلية، واإلشارة كذلك       

 .وفرعيأ رئيسي  اخالءشارعأو، )ب(وإخالء )  أ(إخالء 



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                   18قتل انهيار مبنى الدفاع المدني،و) 4(شكل               ،انهيار مستشفى لألطفال)3(شكل 
   )1999زلزال كولومبيا(ضابط دفاع مدني                          )1985زلزال المكسيك(

       
تخصيص أماكن واسعة ومفتوحة الستخدامها كساحات للعمل الميداني واسناد الطوارئ، حيث            - 

 مخيمـات المؤقتـة    المستشفيات الميدانيـة وال    تستخدم هذه الساحات القامة غرف للعمليات و      
ـ  فـي  وجودهـا    ألماكن  اإلشارة  مع ضرورة    الناجين،   الخاصة بتجميع وإخالء   ، ات المخطط

 مراعاة توزيعها في جميع مناطق واحياء المدن والتجمعات السكانية، وأن يرافق ذلك تحديـد             و
 .ر الغذاء والمياه من أقرب المصاد الدواء وطرق الوصل إليها و كيفية تأمين

 

راسات قابلية اإلصابة الزلزالية للمباني والمنشآت على مخططـات االخطـار،           وضع نتائج د   - 
وتحديد مستوى خطورتها وذلك من خالل االستعانة بالوان مستوى الخطـورة المعتمـدة فـي              

، واستناداً لموقـع هـذه المبـاني        )األحمر والبرتقالي واألصفر واألخضر   (المؤسسات الدولية   
ؤسسات ذات العالقة سيناريوهات زلزالية محتملة، بحيـث   والمنشآت في المخططات تجري الم    

يتم من خاللها وضع الخطط الالزمة لالستجابة وقت الحدث، وكـذلك االسـتفادة مـن هـذه                 
السيناريوهات في معالجة أماكن الضعف ورفع الجاهزيـة وتقليـل قابليـة إصـابة المبـاني                

 .والمنشآت
  

، خطـط الطـوارئ   يساهم توفيرها في انجـاح      أخرى  عوامل  و  مستلزمات هناكوأضافه لما ذكر أعاله     
تـأمين  ، و وسائل االتـصاالت  ، وتوفير   البحث عن المصابين وإخالئهم   توفير فرق متخصصة ب    :أهمهاو

توفير مراكز المعلومـات عـن المـصابين        ، و تأمين السكن المؤقت للمشردين   ، و المياه والمواد الغذائية  
  .أهمية وسائل االعالم، وخطط اإلسكان طويلة المدى، و والمفقودين

  
   سيناريوهات زلزالية محتملة -5
 ولعناصرها األساسـية وللـسيناريوهات الزلزاليـة المحتملـة،      لمخاطركحاالت دراسية لمخططات ا   و

ر لمدينة نابلس وعينات دراسية لبعض أحياء مـدينتي رام اهللا           مخاطريتضمن البحث انتاج مخططات ال    
سلـسلتين  (تقع مدينة نابلس بين جبلين      : ما يلي فية هذه المدن ب   وبغرا ويمكن وصف طبيعة وط    ،والبيرة

 من بعـضهما الـبعض      الجبالن ، وفي المنطقة التي يقترب فيها     )5(، انظر الشكل    )من الجبال الطولية  
: لى قسمين إ متر تقريباً، وفي هذه المنطقة تنفصل المدينة         200يصبح عرض الوادي في هذه المنطقة       

 -غرافيتها وطبيعة انحدارها كانت معظم الطرق في المناطق الجبلية طولية         غربي وشرقي، وبسبب طوب   
حيائهما مقامة على أراض قليلة االنحـدار       أمتوازية وقليلة العرض، أما مدينتي رام اهللا والبيرة فمعظم          

وشبه سهلية وخصوصاً في األجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية، في حين توجد مناطق جبلية منحدرة              
منـاطق  رام اهللا    لجزء الغربي والشمالي الغربي، وبسبب طبيعة وطبوغرافيـة وحداثـة معظـم             في ا 

  .نه يمكن تأمين طرق للمواصالت في جميع االتجاهات، باستثناء المناطق الجبليةوالبيره، فإ



   مباني ومنشآت مؤسسات إسناد الطوارئ1-5
ن مباني ومنشآت مؤسـسات إسـناد       أة  أظهرت االستطالعات الميدانية لبعض المدن في الضفة الغربي       

المدينـة   في"قد تم تركيزها    ) الخ..المستشفيات والمستوصفات الطبية ومباني الدفاع المدني     (الطوارئ  
 يظهر المخطط العام لمدينة نابلس أماكن وجود      ) 5(في الشكل   في بعض األحياء او المناطق،      " الواحدة

يالحظ انـه قـد تـم       : اإلنقاذ وإسناد الطوارئ، فمثال    و باإلسعافبعض المؤسسات الهامة ذات العالقة      
 مستشفيات في القسم الغربي مـن       9يوجد حالياً   يات في القسم الغربي من المدينة، حيث        تركيز المستشف 

، في حين ال يوجد مستشفى واحد فـي القـسم            قيد االنشاء  ومستشفيان تعمل    مستشفيات 7 منها   ،المدينة
موقع وطوبغرافية المدينة، سيكون هناك صعوبة كبيرة للتعامل        لطبيعة   ، وباآلخذ بعين االعتبار   الشرقي

، وهذا ما حـصل بالفعـل أثنـاء          في حالة التعرض لكارثة    مع اإلصابات والجرحى في القسم الشرقي     
 -2002 تلك التي حـصلت أثنـاء الفتـرة          االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة لمدينة نابلس وخصوصاً     

شرقي وغربي، وقد ساعدها    : لى قسمين الحتالل اإلسرائيلي مدينة نابلس إ    ، حيث فصلت قوات ا    2003
ل اإلحـصاءات الطبيـة الرسـمية أن أعـداد          في ذلك طبيعة وطوبغرافية المدينة، وقد لوحظ من خال        

وفـي نفـس    . صابة كانت أكبر في القسم الشرقي منها في القسم الغربـي          الجرحى الذين توفوا بعد اإل    
ومبـاني   عات الميدانية االولية التي تم اجراؤها على عدد مـن المستـشفيات           الوقت أظهرت االستطال  

سناد الطوارئ في الضفة    الدفاع المدني والشرطة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة بإ         
دنـى للمبـاني    ال يتوفر فيها المتطلبات العامة أو متطلبات الحد األ        ن العديد من هذه المنشات      الغربية، إ 

 11/2/2004بتـاريخ   مقاومة للزالزل، فمثال خالل الزلزال الضعيف الذي تعرضت لـه المنطقـة             ال
، )6(الـشكل    انظـر    [7] ضرار وتصدعات ت المهمة أل  حدى المستشفيات وعدد من المنشاَ    تعرضت إ 

نـه قـد يتعـذر      السناريوهات الزلزالية المحتملـة أ    وفي نفس الوقت أظهرت االستطالعات الميدانية و      
  . و اغالق الطرق المؤدية اليهاشات المهمة  بسبب احتمال انهيار ألبعض المستشفيات والمنالوصول 

  

  ني وإسناد الطوارئاديساحات العمل الم    2-5
المناطق والساحات المقترحة لكي تستخدم كساحات للعمل الميداني  )5الشكل(المخطط يظهر في  

أن هناك مناطق واسعة في مدينة نابلس ال وأسناد الطوارئ، وبنظرة سريعة يالحظ وبكل وضوح 
كساحات أسناد للطوارئ، ) مثل الزالزل(يتوفر فيها مناطق يمكن استخدامها أثناء الكوارث الشمولية 

لى عدم وجود تخطيط طبيعة الجبلية للمدينة باالضافة إوهذا الخلل سببه الرئيسي طوبغرافية الموقع وال
  .سهولة في مدينتي رام اهللا والبيرهبزم من هذه الساحات ، في حين يمكن توفير العدد الالمسبق

   

  طرق المواصالت   3-5
في معظم المدن والقرى الفلسطينية ذات الطبيعة الجبلية تتركز المباني القديمة فـي منطقـة الـواد أو                  

لمناطق حياء وا لجبلية، أما طرق المواصالت في األ     المنطقة السهلية أو شبه السهلية المحاذية للسالسل ا       
القديمة تكون في الغالب ضيقة، وبسبب زيادة عدد السكان في هذه المدن ونقص األراضي أمتد البنـاء                 
للمناطق الجبلية، فمثال أكثر من نصف سكان مدينة نابلس تقريبـاً يـسكنون فـي المنـاطق الجبليـة                   

ية في هذه المنـاطق     ن معظم الطرق الرئيس   فية المناطق الجبلية وأنحدارها فإ    المنحدرة، وبسبب طوبغرا  
  أمتار، وعليه واستناداً للسيناريوهات التي تم إجراؤها تبين أن جزء كبيـر       10-8يتراوح عرضها بين    

 قد تتعرض لإلغالق في حالة تعـرض      ) 5أنظر شكل (من طرق المناطق الجبلية في المدن الفلسطينية        
  :المنطقة لزالزل قوية او قوية نسبيا، وذلك لألسباب التالية

   على جانبي هذه الطرق، وخصوصاً أن العديد مـنالمقامةنهيارات المتوقعة في المباني  اال-
  .قابلية االصابة الزلزالية فيها مرتفعة     هذه المباني 

  معظم الطرق في المناطق الجبلية تكون متوازية وباتجاه واحد وهو االتجاه الموازي لخـط مـسـار -
  .رق باتجاه متعامد، بحيث  يمكن من خاللها وضع خطط بديلة     الجبل، وال يوجد في الغالب ط
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  )11/2/2004زلزال(حد المستشفيات في فلسطين تصدع الجدران الحاملة في أ): 6(شكل
  
  لزالزل التاريخية  احتمال تعرض بعض المناطق الجبلية لالنزالقات األرضية، وهذا ما حصل خالل ا-

  ضافة لالنزالقات األرضية التي حصلت حديثاً وبــدون حصول    التي تعرضت لها المنطقة، باإل
  ).2أنظر الشكل(    زالزل 

  انهيار بعض الجدران االستنادية الموجودة على جانبي الطرق، فقد أظهرت االستطالعات الميدانية -
ران االستنادية الموجودة في الطرق الجبلية ال تحقق متطلبـات           الباحث أن العديد من الجد     أجراهاالتي  

  .الحد األدنى للجدران المقاومة للزالزل والكثير منها في حالة إنشائية سيئة جداً
  

   وال تلبي متطلبات وشروط أما طرق المواصالت داخل مخيمات الالجئيين الفلسطينيين فهي ضيقة جداً
متار في حـين ان      أ 8-6ي ال يتجاوز عرضه في الغالب       طريق الرئيس االدنى للسالمة العامة، فال   الحد  

حيث المباني متالصـقة تقريبـا       ،اًواحد اًمترال يتجاوز عرضها    كثير من الطرق والممرات الفرعية      
باحث على ثالث مخيمات في مدينة نابلس       جراه ال د اظهر االستطالع الميداني الذي أ     ، وق بعضها ببعض 

% 5-3ن مساحة الطرق والممرات في معظم مخيمات الالجئين تتراوح بين            أ يرهومدينتي رام اهللا والب   
تفـاع قابليـة    ، وفي ظل عشوائية وسوء نوعية مبـاني المخيمـات وار          فقط من المساحة الكلية للمخيم    

 يصبح شبه مؤكد، وبالتالي سـينتج عـن ذلـك            وانهيارها معظم الطرق غالق  اصابتها الزلزالية فإن إ   
  .   دد القتلى والجرحى في المخيماتارتفاع في نسبة ع

  
  سيناريو زلزالي متوقع 4-5

بناء على عوامل تاثير الموقع وعلى أرتفاع قابلية االصابة الزلزالية للمباني الدارجـة فـي فلـسطين                 
و قوية نسبيا وكانـت     لطبيعة شبكة الطرق والمواصالت، فإنه في حالة حصول زالزل قوية أ          واستنادا  

منـاطق  ن العديـد مـن ال     في منطقة االغوار أو البحر الميت او شمال فلسطين، فإ         اكزها السطحية   مر
ضافة لمعظم المناطق في مخيمات الالجئـين        في المدن والقرى الفلسطينية باإل     حياء القديمة الجبلية واأل 

 تتمكن مركبات اإلنقاذ واإلسعاف ومركبات اإلسناد األخـرى مـن           قد ال ستتعرض للعزل ولإلغالق، و   
  فمـن  رواح، األ سيؤدي ألرتفاع نـسبة الخـسائر فـي       وهذا بدوره   ،   للعديد من هذه المناطق    الوصول

 األولـى   الـساعات عمل بنجاعة عالية خالل     تي  ت ال ي إلدارة الكوارث ه   ة الناجح خطة  أن ال المعروف  
ن أ  مـن المفتـرض    حيـث  واسعافهم،    إخالء الناجين وإنقاذ المصابين    ألهمية ذلك في   وذلك   ،للكارثة
، وهـذا يعنـي      إلى المنطقة المنكوبـة     ساعة 48 – 24 بعد    عادة عدات الخارجية تبدأ بالوصول   المسا

ومن الجدير بالذكر   .  المحلية في اليوم االول والثاني لحصول الكارثة       االمكاناتضرورة االعتماد على    
 أن تتعـرض     الداخلية والخارجية من المتوقع    ن عمليات االسناد  وبسسب طبيعة الحالة الفلسطينية فإ    أنه  

  :سباب التاليةلإلعاقة وذلك لأل
ن تتعرض هـذه الـدول      بين دولتين حيث من المتوقع أ     )  يةوتحديدا الضفة الغرب  (تقع فلسطين    - 

 بنفـسها، ولـن تـستطيع تقـديم     ستكون هذه الدول مشغولة    وبالتالي   ،)الزلزال(لنفس الكارثة   
  .المساعدات المباشرة



 .ة الفلسطينية وقراها وكذلك بين المحافظات الفلسطينيةعف منشات البنى التحتية بين المدينض - 
 .عدم وجود مطارات وحدود سيادية - 
سـناد   وبالتالي سيجعل إ   ،صغر مساحة فلسطين سيؤدي لتأثر معظم المناطق بالزالزل المتوقعه         - 

 .  اًالمحافظات لبعضها البعض محدود
وطائراتـه فـي     ومعداته   ن يساهم بكوادره البشرية المنظمة    عدم وجود جيش فلسطيني يمكن أ      - 

 .الخوإيواء وتموين، نقاذ العمليات المختلفة إلسناد الطوارئ من إسعاف وإ
  
    نتائج وتوصيات -6

  

الوقائع والتجارب أن الدول والمنظمات التي عملت بجد في أيام األمان لتهيئة نفسها لمواجهة أثبتت 
رفت في أوقات الكوارث بهدوء وثقة عالية ، تص)والتهيئة واالستعداد قبل الكارثة التخطيط(الكوارث 

نصيبها من الخسائر أقل بكثير بالمقارنة مع تلك التي لم تعمل بمنهجية التهيئة واالستعداد  وبالتالي كان
  .[13],[17],[20]ق المسب

  
اً استناداً لنتائج السيناريوهات الزلزالية المتوقعة المذكورة أعاله، فإن تعرض المنطقة لزلزال قوي نسبي            

انهيارات كبيرة في   سيؤدي لحصول   ). ات حسب مقياس ريختر    درج  7 و   6بين   قوته    تتراوح لزازل(
المباني ومنشآت إسناد الطوارئ، وبسبب الطبيعة الطوبغرافية لـبعض المـدن والقـرى الفلـسطينية               

 المناطق النزالقات أرضية وإغالق للطرق والممرات وسينتج عن ذلك عزل         هذه  ستتعرض العديد من    
نية اللمدن والتجمعات الـسك ) Risk Maps (مخاطرلبعض المناطق، وفي ظل عدم وجود مخططات ال

 الخـسائر فـي     ترتفع نـسبة   من المتوقع أن     ،الفلسطينية وعدم وجود إدارة للكوارث وإسناد الطوارئ      
 وللتخفيف من أخطار الكـوارث بـشكل عـام          ،األرواح، وسيعقب الكارثة حالة من التخبط والفوضى      

، مع  مخاطرها خطط وطنية شاملة لمواجهة الكوارث والتخفيف من         تبنيزالزل بشكل خاص يجب     وال
  : ضرورة أن تلتزم هذه الخطط بالعناصر الرئيسية التالية

  .د هذه المخططات بالعناصر الالزمةوتزويمناطق  مخططات األخطار لجميع المدن وال اعداد- 
  .تحتوي على مؤشرات للموارد البشرية والماديةان و ،لتنفيذلة قعية وقابل وا)الخطط ( أن تكون- 
   . والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقةجهاتال  جميع بين والتكاملالتنسيق والتعاون - 

  .وضع هيكلية إلدارة الكوارثو ،ر القيادة الالزمة إلدارة نظام متكامل للسيطرةيتوف -

  .يدانية بشكل دوريإجراء سيناريوهات زلزالية وتمارين م - 
  

 بعض إضافة للعناصر األساسية المذكورة أعاله يجب العمل على كافة األصعدة والمستويات لتحقيق
   : ما يليالضوابط الوقائية، وأهمها

  .ثناء عمليات تصميم وتنفيذ المنشآتاصفات المباني المقاومة للزالزل أ االلتزام بمعايير ومو-
 . الياً وذلك من خالل اعتماد خطة وطنية شاملة يمكن تنفيذها على مراحل تأهيل المباني القائمة زلز- 
  . اعتماد سياسة وطنية الستخدامات األراضي وذلك لتجنب عوامل تأثير الموقع- 
  . االهتمام ببرامج توعية وارشاد المواطنين عبر وسائل االعالم المختلفة والمدارس والجامعات- 
  .خرين وتطوير القدرات، والتعلم وأخذ العبر من تجارب االَ،لمستمر االهتمام ببرامج التعليم ا- 
   وضع برامج وخطط للتنسيق بين الدول العربية في مجال الدراسات وتبادل المعلومات وبرامج -  

  تخفيف اخطار الكوارث وادارة الكوارث وأسناد الطوارئ، وهذا يتطلب دعوة صناع القرار في    
  نشاء المركز العربي للتخفيف من اقيات التعاون في مجال الكوارث، وإل اتفالدول العربية لتفعي   

   .الكوارث    مخاطر
  
  



  المراجع
ت الهندسـية ومعالجـة     الدراسـات والفحوصـا   "،  )1998(  جالل، جردانه عصام، الجوهري عبد الحكيم        ،الدبيك[1] 

دسية وتطور الصناعة اإلنشائية، كتـاب أبحـاث   ، ندوة الفحوصات الهن"  في منطقة الجبل األبيض ـ نابلس االنزالقات
  .، فلسطين 163 – 192الندوة صفحة 

  ، الحلقة الدراسية الرابعة لمجالس البحث العلمي "تخفيف مخاطر الزالزل في فلسطين "،)1999(  جالل،الدبيك[2] 
  ، اليمنالعرب

مجلـة  " للمباني في الضفة الغربيـة، فلـسطين  قابلية االصابة والسلوك الزلزالي المتوقع "، ) 2007( جالل  ،الدبيك[3] 
  .الجامعة االسالمية ـ غزة، المجلد الخامس عشر، العدد االول

  .، الطبعة األولى، سوريا" الهندسة الزلزالية–ل زأساسيات علوم الزال "،) 1996( محمد نزيه ،ايلوش[4] 
، الطبعة األولى، ايتراك للنـشر      "مال اإلغاثة التخطيط إلدارة الكوارث وأع   ) "2006(حواش، جمال، عبد اهللا، عزة       [5]

  . ، القاهرة977-387-059-5والتوزيع 
[6] AL – Dabbeek, j., and Abdel Hakeem, J., (2003)  “Vulnerability and Expected Seismic 
Performance of Buildings and lifelines in Palestine,” Lliving with Risk, Expert Workshop, 
UNESCO, Cairo, Egypt, Dec.2003 
[7] Al-Dabbeek, J., and Kilani, R., (2005).”Dead Sea Earthquake of 11 February 2004, ML 
5.2: Post Earthquake Damage Assessment in the West Bank,  Palestine,” The International 
Earthquake Engineering Conference, Nov. 2005,Jordan. 

 

[8] El-Kelani, R., and Al-Dabbeek, J., “3-Dimensional Mapping of a Landslide in 
Nablus City, Palestine: A Preliminary Risk Assessment,” Urban Engineering 
Conference, in press, 12th –13th October 2005, Lille, France. 
[9] Gruenthal, G., Musson, R., M., W., Schwarz, J., and Stucchi, M., (Editors) “European 
Macroseismic Scale 1998,” European Seismological Commission, 1998, Vol. 15. 
[10] UNESCO, “Participation in Structural Upgrading, ”Project: Training Material for 
Disaster Reduction, 1995, Delft, Netherlands. 
[11] EERI, “Kocaeli, Turkey, Earthquake of August 17, 1999: Reconnaissance Report,” 
Earthquake Spectra Journal, Dec. 2000, 16, 2000-3, Oakland, CA, USA. 
[12] EERI (1996). "Scenario for  a Magnitude 7.0 Earthquake on the Hayward Fault", Report,  
EERI Publication   No. HF-96. 
[13] Villacis, C., and C. Cardona, "Case Studies in Latin America", RADIUS: Risk 
Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas Against Seismic Disasters. Geneva, 
Switzerland: IDNDR Secretariat, United Nations, 2000. 
[14] National Institute of Building Sciences (NIBS), HAZUS Technical Manual Federal 
Emergency Management Agency: 1997 Volume. I, pp. 5-1 to 6-35 
[15] National Institute of Building Sciences (NIBS), HAZUS Technical Manual Federal  
Emergency Management Agency: 1997 Volume III, pp.10-1 to 10-20. 
[16] Sheppard, P., (1988). "Estimation of Expected Seismic Vulnerability". Koridze, A 
Seismic Risk Assessment and Design of Building Structures, (UNESCO), , England. 
[17] International Federation of Red Cross and Red  Crescent Societies IFRCRCS,  (1999), 
World Disaster Report Geneva, Switzerland Academiques, Paris. 
[18] Walter, H., Bagher, M., and Jodi, M., (1998). “Seismic Zonation,” A Closing Activity of 
the International Decade for Natural Disaster Reduction. Monograph, Presses. 
[19] Yuxian Hu, (1999). “Seismic Risk Assessment and Disaster Management, “International 
Training Course 2000, Potsdam, Germany. 
[20] Earthquake Engineering Research Institute, (1973-2006). Newsletters and 
Reconnaissance reports:  

، 1988،  وأرمينيـا     1985، والمكسيك   1971، حول زلزال سان فرناندوا      )EERI(البحاث هندسية الزالزل     تقارير المعهد األمريكي     [20]  

، وتركيا 1999، وكولومبيا 1994، ونوثريدج ـ كاريفورنيا 199، وكوستاريكا 1990، والفلبين 1990، وإيران 1989وليمابرتا ـ كاريفورنيا 

 واندونيـسيا ـ جزيـرة سـومطرة     ،2003 والجزائـر  ،2003، وبام ـ إيـران   2001ور والسلفـاد2001، والهند 1999،  وتايوان 1999

  .2006، وأندونيسيا 2005، وباكستان 2004) تسونامي(


