




م  881م وجرزيم  930عيبال وارتفاعه : تقع مدينة نابلس بين جبلين   
  2كم 28تبلغ مساحتها 
.كم 11.5طول المدينة   

) صخرية حوريه (جبالها   
% 60ميولها في بعض المناطق اكثر من   

.الوادي تربته طينية عميقة  
  



 



 أهم الزالزل التي حصلت في المدينة









:تشدد بلدية نابلس على ضوابط ومعايير التضخم الزلزالي في    
 

.2000المدارس الحديثة التي بنيت بعد عام  -  
.جميع المباني العامة -  
.المباني الضخمة والعالية  -  
.في األراضي ذات الخصوصية التي حصلت بها مشاكل وانزالقات  -  
.المشاريع الصحية  -  

نظرا لموقع نابلس الجغرافي وتاريخها الزلزالي عملت المجالس البلدية المتعاقبة والمجلس الحالي على تطبيق 
. شروط السالمة العامة وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية للمدينة  

م قوانين المباني والبنائين ويتم تطويرها حسب الحاجة حتى وصلت 1869وتطبق بلدية نابلس منذ انشائها عام 
.الى ماهي عليه االن  

 



 
 اعتمدت بلدية نابلس عدة خطوات لرفع كفاءة المباني كالتالي

  
.موظفا في الدائرة الهندسية 243ولدينا االن ) مهندس المدينة(وللبلدية جهاز هندسي  1892منذ عام -  
.ملفات هندسية في أرشيف البلدية لجميع األبنية التي تم ترخيصها 1958منذ عام  -  
.تشدد البلدية وبالتنسيق مع نقابة المهندسين على تطبيق انظمة وتعليمات البناء 1994منذ عام  -  
.عدم استقبال اية مخططات قبل تصديقها من نقابة المهندسين  -  
.تطبيق األشراف اإللزامي  -  
.فحوصات التربة  -  
.التقارير اإلنشائية للمباني القائمة  -  
. أذونات الصب وتعهدات من المكاتب الهندسية  -  
.فحوصات الباطون  -  
.أذونات الجرف -  
.متابعة كاملة لمراقبي البلدية -  



 
وبعد األجتياح  1994 -1987تعرضت بلدية نابلس سابقا لفراغ قانوني لعدم وجود مجالس بلدية بين عامي 

 :مما أدى الى  2006-2002األسرائيلي للمدينة بين عامي  
 فوضى في ارتفاعات األبنية    -           •

 التعدي على االرتدادات  -   •
 أبنية بدون ترخص  -•

 
   -:قامت بلدية نابلس باعادة دراسة قوانين البناء بتشكيل مجلس استشاري للمدينة مؤلفة من

 .  بلدية نابلس  - 
 .جامعة النجاح -
 . نقابة المهندسين -  
 .اتحاد المقاولين  - 

 .  مهندسون ذوي خبرة من القطاع الخاص -
. 
 

 



:وأقرت اللجنة قوانين وأنظمة راعت فيها  
 
 احترام طبيعة التربة وميل األراضي - 
 
 .  االلتزام بالنسب المئوية للبناء داخل األرض إلبقاء فراغ كافي بين المباني -
 للمباني  Total up areaاأللتزام بالنسبة الطابقية -
 .  تحديد ارتفاعات المباني حسب عروض الشوارع المحيطة بها لتتناسب مع زاوية االنهيار-
 .توفير عناصر السالمة العامة-
 .أنظمة اطفاء حريق-
 .أدراج هروب-
 .مالجئ-



الضروريات لتمكين المدن من المجابهة ؟ –قائمة النقاط العشر   

 مدينة نابلس
و   
 



 
 

اوال: وجود تنظيم وتنسيق لفهم المخاطر والحد منها على أساس مشاركة المواطنين , المجتمع 
والتحالفات المحلية وضمان أن جميع اإلدارات تفهم دوره ومساهمتها في الحد من , المدني 

 مخاطر الكوارث واالستعداد لها 
 

التنسيق بين المواطنين والمجتمع المدني والتحالفات المدنية موجود في المجتمع الفلسطيني بسبب ظروف * 
واستمر هذا التحالف والفهم الوطني حتى اليوم ويزداد التنسيق , األحتالل وضمن اطار شامل للمدينة 

  – 2002اجتياح المدينة عام  -عند اي حدث 
كل ) الهالل األحمر, الدفاع المدني, جامعة النجاح, البلدية, المحافظة( في الكوارث المحدودة فان كل مؤسسة * 

. يقوم بدوره حسب قدراته  
هناك تنسيق تام بين بلدية نابلس ومركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح * 

 الوطنية في المشاكل التي تحصل داخل المدينة 
. .المشاركة في جميع لجان المحافظة الخاصة بالسالمة العامة والبيئة والطوارئ وغيرها*   
. اليمكن تجاوز كارثة كبرى بحجم زلزال بهذه اإلمكانيات*   

.لم نحقق هذا المفهوم بشكل كبير ولكن نقول أننا بدأنا   *  



البلدية بأمكانياتها والياتها وأجهزتها وطواقمها المدربة تستطيع التعاطي مع مابعد حصول * 
الكوارث المحدودة بمستوى جيد وهذا ماأثبته المنخفض الجوي األخير واألجتياح األسرائيلي 

وما تبعه من هدم ودمار 2002للمدينة عام   



 ثانيا : وجود ميزانية مخصصة للحد من مخاطر الكوارث وتقديم حوافز ألصحاب المنازل واألسر ذات الدخل 
يواجهونهاوالمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والعام لالستثمار في الحد من المخاطر التي المنخفض   

 
• يوجد ميزانية للطوارئ فقط *   

• المجتمع المحلي يساهم بتبرعات ألي احتياجات اضافية لكوارث محدودة غير متوقعة  *   
تداعت المدينة لتشكيل مجلس لمواجهة هذه الكارثة  2002خالل األجتياحات اإلسرائيلية والتخريب والدمار الذي تم عام * 

وتجمع   –اللجنة األهلية  -المحدودة فشكلت لجنة خاصة   
.محافظة نابلس  -      

.بلدية نابلس  -  
مؤسسات المدينة -      
الشركات الكبرى في المدينة  -                    
  شخصيات اعتبارية   -          

.وهذه اللجنة هدفها ترميم وإصالح وإسكان ومساعدة المواطنين في الحاالت الطارئة والزالت تعمل حتى االن  
 

.حافظت مؤسسات المدينة على استمرار هذه اللجنة حتى اآلن بتوفير موازنتها من مساهمات اعضائها من منح وتبرعات*   
جمعية التضامن الخيرية, مثل لجنة الزكاة ) الطوارئ ( يوجد في المدينة مؤسسات اخرى تساهم بنفس الدور *   

• ,أما فيما يتعلق بالحدث واالستجابة فهي جيدة في الكوارث المحدودة  
• .المراكز على مستوى الوطن مدرب ومجهز بأحدث التجهيزاتحيث يتوفر لدينا مركز اطفاء من أكفأ    

 
   

 



- ثالثا : وجود تحديث مستمر للبيانات المتعلقة بالمخاطر وقابلية التضرر، وإعداد تقييمات للمخاطر 
واستخدامها كأساس لخطط وقرارات التنمية الحضرية وضمان أن هذه المعلومات وخطط المدينة لمجابهة 

.الكوارث متاحة لكل السكان وأنه قد تم مناقشتها بأكملها   

- عامة لفلسطين قاعدة معلومات  يوجد *  
- والبنية حول قابلية اصابة المباني من قبل مركز علوم الزالزل  نتائج وبيانات لدراسات أجريتهناك * 

 التحتية 
لعمل خارطة تفصيلية لألنزالقات األرضية والتضخم تنسيق بين البلدية وبين مركز التخطيط الحضري هناك *   

.الزلزالي وحتى يتم ذلك فان البلدية تستعين بالمركز لتقديم المعلومات المتوفرة لديه  
نحن في طور تحديث البيانات *   
تم تكليف المركز بتقديم الدراسات ) 2008,2012,1997,( على أثر حاالت انزالقات أرضية حصلت * 

ومتابعة وتحديث البيانات ألربع حاالت أنزال قات أرضية وتم توثيقها في المخطط الهيكلي للمدينة لحماية 
.المواطنين مستقبال ولتحديد مناطق الخطورة الشديدة والمتوسطة والخفيفة  



 حاالت ألنزال قات أرضية حصلت في عدة مناطق من المدينة



وجود استثمار إلقامة البنية التحتية والحفاظ عليها للحد من المخاطر  :رابعا 
 مثل مخرات السيول وتعديلها 

 .للتكيف مع تغير المناخ 
 )  مركز المدينة( طبيعة نابلس الجبلية تجعل مياه األمطار تتجه الى الواد * •
 :ولمواجهة حدث مشابه مستقبال يجب )  2013كانون ثاني ( لم تتعرض المدينة لمنخفض كبيرمثل* •
 اعادة تخطيط الشوارع وميولها لمواجهة اي سيول مستقبلية -•
 الحد من تجمع مياه األمطار في المناطق المنخفضة  -•
 ارتفاع منسوب المياه في األودية التي تصرف مياه المطر شرقا وغربا  -•
 تقوم البلدية حاليا -•

 .وضع قيود وأنظمة للمباني الجديدة وحل مشكلة القائمة 
 .يوجد مخطط هيكلي لتصريف مياه األمطارفي المنطقة الغربية والشرقيه وعمل عبارات جديدة تستوعب الحدث 







 تقييم سالمة جميع المدارس والمرافق الصحية ورفع مستويات السالمة لهذه. : خامسا -
  المرافق كلما احتاجت لذلك .-
نفذت حسب معايير البلدية وشروط وزارة التربية  2000المدارس التي تم انشاؤها بعد عام * -

 .وهي مقبولة, والتعليم للحد من الكوارث
 .المرافق الصحية نفذت بمعايير ضعيفة  * -

بالنسبة للمدارس القديمة فأنها تحتاج الى ميزانية خاصة  للوصول للحد األدنى من مواجهة الكوارث * 
 .ونحن نعمل على توفير مساعدة بذلك.ضمن خطة وطنية شاملة 

لاللتزام بمباني مقاومة للزالزل ليتم ضبط  2013تم وضع خطة استراتيجية منذ بداية عام * -
المخططات انشائيا بشكل كلي ووضع قانون خاص  للمباني العالية االرتفاع وبشكل جزئي للمباني 

ويشمل ذلك التصميم واألشراف والرقابة وضوابط التنفيذ وعدم اعطاء اذن اشغال ألي , األخرى 
 .مبنى غير ملتزم بذلك 

وااللتزام بالنسب ,انذار اطفاء مضخات مياه, انذار حريق, تشمل اإلستراتيجية توفير أدراج هروب*  
 .المئوية والنسبة الطابقية للبناء واالرتداد لضمان ساحات واسعة بين المباني

 





الستخدامات  تطبيق وتنفيذ واقعي للوائح البناء المقاومة للمخاطر، ومبادئ التخطيط السليم :سادسا -
وتطوير األحياء  وكذلك تحديد أراضي آمنة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض. األراضي

 العشوائية كلما كان ذلك ممكنا
وتحديد مواقع خارطة للمدينة للتضخم الزلزالي أننا في بلدية نابلس نعمل على تحضير مقترح * -

 األنزالقات األرضية والصدوع والكهوف والمناطق المتوقعة للفيضانات 
تلتزم البلدية حاليا بدليل التخطيط الفيزيائي الستخدامات األراضي وإدخال مفاهيم الحد من مخاطر * -

 .الكوارث في الخرائط الهيكلية



 حاالت ألنزالقات أرضية حصلت في عدة مناطق من المدينة



 منطقة انزالق تم توثيقها على المخطط الهيكلي



سابعا : ضمان وجود برامج للتعلم والتدريب على الحد من مخاطر الكوارث في المدارس والمجتمعات 
.المحلية   

  
 يتم عمل تدريبات بسيطة في المدارس وكذلك  تدريب بعض المجموعات التطوعية في قسم اإلطفاء

 التدريب في بعض المؤسسات ليس بالمستوى المطلوب ونحتاج توعية مجتمعية اكبر 
.أداؤنا ضعيف في تأهيل المجتمع   



 
.يتم عمل دورات وبرامج تدريبية من أجل رفع كفاءة موظفي اإلطفاء*   
يوجد في البلدية فرق طوارئ من أبنية ومياه وصرف صحي وميكانيك وكهرباء لمعالجة أي * 

.طارئ   



 حماية النظم البيئية الطبيعة والحواجز الطبيعة للتخفيف من آثار الفيضانات والعواصف وغيرها من  :ثامنا
األخطار التي قد تكون المدينة قابلة للتضرر منها والتكيف مع تغير المناخ من خالل البناء على الممارسات 

 .الجيدة للحد من المخاطر 
 
 * تم المباشرة ضمن خطة مع وزارة الزراعة والبلدية من أجل زراعة األراضي الحكومية في الجبال لتصبح

شجرة في  20000شجرة من أصل  3000منطقة حرجية وحواجز طبيعية وتحسين البيئة وتم حتى االن زراعة 
   2013المرحلة األولى حتى نهاية شهر اذار 

 * تجميع مياه األمطار من الجبال الى الشوارع الرئيسية  عبر شبكات مياه امطار وتوجيهها لألودية بجانب 
الشوارع الرئيسية في منطقة الوديان 
 * نحن النزال في البداية واجراءاتنا غير كافية. 







 
وضع نظم لإلنذار المبكر وتوفير قدرات إدارة الطوارئ في المدينة، وإجراء  :تاسعا   

 تدريبات االستعداد للجمهور بشكل منتظم
 *منظومة األنذار المبكر ضعيفة والمتوفرفقط تدريبات بسيطة في المدارس وبعض المؤسسات 
 * ثانية فقط حسب مركز  15-3بالنسبة للزالزل في فلسطين فان مدة األنذار المبكر تتراوح بين

 الزلزال 



عاشرا: وجود ضمانات لتلبية احتياجات الناجين بعد أي كارثة، وأن ذلك أساسي في  اعادة اإلعمارمع 
بما في ذلك , تقديم الدعم لهم ولتنظيماتهم المجتمعية من أجل تصميم وتنفيذ المتطلبات والمساعدات 

 اعادة بناء منازلهم وسبل كسب العيش 
  

طبيعة نابلس الجبلية تجعلها مدينة كوارث في حال وقوع زلزال مدمر حيث انها تقع في واد تمتد الى قمم * 
.الجبال وذلك سيؤدي الى اغالق معظم الشوارع في الجبال لقلة عرضها وألرتفاعات المباني   

فهي غير متوفرة في البلدية ولكن في نوع معين من , بالنسبة لوجود ضمانات لتلبية احتياجات الناجين * 
الكوارث مثل هدم البيوت أواالجتياحات أو الفيضانات فقد تم تأمين أماكن سكن وطعام واحتياجات أخرى 

. في مناطق ومرافق عامة لمدة مؤقتة وألعداد محدودة حسب اإلمكانيات  
الجتياح الجيش اإلسرائيلي مما أدى الى انهيار  2002وأود اإلشارة هنا الى أن المدينة تعرضت المدينةعام * 

حيث عملت البلدية على تدعيم الواجهات الخطرة خاصة في البلدة القديمة وإزالة اثار  البنية التحتية
االجتياح وكذلك  توفير جميع امكانياتها في اعادة الحياة واستيعاب المتضررين بسرعة فائقة و توفير 

.فرص عمل لهم  
 



قامت البلدية بأنشاء مراكزإطفاء موزعة في أقسام المدينة  بسبب طبيعة نابلس * 
:الصعبة للوصول الى موقع  الحدث بأسرع وقت وهي   

 
 .المركز الرئيسي وسط المدينة -
 .مركز اإلطفاء شرق المدينة -
 .مركز اإلطفاء غرب المدينة -

 كما أننا بصدد انشاء مركز اطفاء جديد في المنطقة الحرفية شرق المدينة. 



 مواقع مراكز اإلطفاء في المدينة



 مركز قسم اإلطفاء وسط المدينة

 مركز قسم اإلطفاء شرق المدينة مركز قسم اإلطفاء غرب المدينة



وجود خزانات المياه المزودة للمدينة خارج حدود المدينة وعلى قمم الجبال تسهل 
.وصول المياه للمواطنين انسيابيا خاصة عند حدوث أي كارثة  



 ساحة اخالء مقترحة
 المنطقة الغربية



 ساحة اخالء مقترحة
 المنطقة الشرقية



After Before 



 خارطة توضح أماكن الطوارئ في حال حدوث زلزال



 
وأخيرا فأننا في بلدية نابلس وبتوجيهات من رئيسها ومجلسها واستكماال لسياسات 

 نسعى للعمل على , المجالس السابقة 
استكمال العديد من النواقص لاللتزام باألساسيات العشرة وذلك لبناء قدرات المدينة لمواجهة الكوارث  -1

 .بشكل تدريجي وفقا لخطة زمنية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل 
 االستفادة من خبرات االخرين -2
 .المساعدة في توفير مخططات تضخم زلزالي شاملة للمدينة -3

مع العلم ان بلديتنا تنسق وباستمرار مع مركز التخطيط الحضري والحد من الكوارث في جامعة النجاح 
 .لدراسة اي واقع  جديد يفرض علينا 

 
 ***شكرا للجميع *** 
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