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امل�صطلحات:
هنالك  �أن  كما  �لكارثة  ملفهوم  �لتعريفات  من  �لعديد  هنالك 
خماطر  م��ن  �حل��د  يف  �مل�ستخدمة  �مل�سطلحات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لكو�رث .
: Disaster • الكارثة 

هي و�قعة من من�ساأ طبيعي �أو من �سنع �لإن�سان توؤثر بفاعلية 
�ملجتمع �لطبيعية، وتفوق قدرة �ملجتمع �ملحلي على �لتعامل معها 
ومع نتائجها �عتمادً� على م�سادره �لذ�تية، فتوؤدي ب�سكل كبري 

للخ�سائر �ملادية و�لب�سرية و�لبيئية. 
:Hazard • مكمن اخلطر 

ومنطقة  زمنية  فرتة  يف  طبيعية  ظاهرة  حدوث  �إمكانية  هو   
جغر�فية حمددتني، �لأمر �لذي قد يوؤثر �سلبًا على حياة �لإن�سان 
�أو ن�ساطه �أو ممتلكاته �إىل درجة تت�سبب يف حدوث كارثة، وتختلف 

طرق �لتنبوؤ باملخاطر �ختالفًا كبريً� تبعًا لنوع مكمن �خلطر.
:Vulnerability ال�صعف  • مواطن 

هي �لظروف �لتي تتحدد بعو�مل �أو بعمليات مادية �أو �جتماعية 
�أو �قت�سادية �أو بيئية �أو �سيا�سية، مما يزيد من �ملخاطر وتعر�ض 

�لنا�ض لآثارها.
:Capacity • القدرات 

�ملجموعات،  �لأفر�د،  لدى  �ملوجودة  و�مل�سادر  �لإمكانات  هي 
مع،  �لتعامل  �ل��ت��وق��ع،  م��ن  متكنهم  و�ل��ت��ي  �مل��ح��ل��ي    و�ملجتمع 
 �أو �لتعايف من �أثر مكمن �خلطر وهي �إما �أن تكون قدر�ت مادية

) غذ�ء، �أدو�ت...(، �جتماعية، تنظيمية، �سلوكية، وحتفيزية.
:Risk • اخلطر 

 �حتمال وقوع �آثار مدمرة �أو خ�سائر متوقعة)خ�سائر ب�سرية، 
ج����روح، دم���ار يف �لأم����الك و���س��ب��ل �ل��ع��ي�����ض، وت��ع��ط��ل �لن�ساط 
عن  ناجتًا  يكون  و�ل��ذي  بالبيئة..(  �ل�سرر  �إحل��اق  �لقت�سادي، 

��سرت�ك �لأخطار �لطبيعية و�لب�سرية ومو�طن �ل�سعف. 
وبالتايل فاإن تقلي�ض مو�طن �ل�سعف يف �ملجتمع وزيادة قدر�ته 

�ستوؤدي بالنهاية �إىل �لتخفيف من �خلطر بحدوث �لكو�رث.
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اخلطر= مكمن اخلطر × )مواطن ال�صعف / القدرات(

:Vulnerable Groups املعر�صة للمخاطر  • العنا�صر 
 وي�سمل هذ� من وما ميكن �أن يتعر�ض لالأذى.

 �أ. �لنا�ض)حياتهم و�سحتهم(.
�ملجتمع  موؤ�س�سات  )�مل�ساكن،  �ملجتمع  وم��ر�ك��ز  �مل��ن��ازل   ب. 

�ملختلفة، �ملد�ر�ض و�ملباين �لعامة(.
 ج. �ملن�ساآت و�خلدمات �لعامة )�لطرق، �جل�سور، �مل�ست�سفيات، 

�لكهرباء، وم�سادر �ملياه(.
�ملن�ساآت  )�لوظائف،  �لقت�سادية  و�لأن�سطة  �ملعي�سة  �سبل   د. 

�لإنتاجية، �لآليات و �ملحا�سيل(.
 ه�. �لبيئة �لطبيعية )قاعدة �ملو�رد �لطبيعية(.

 :Disaster Management الكوارث  • اإدارة 
زيادة  يف  ت�ساهم  �لتي  �لأن�سطة  من  جمموعة  عن  عبارة  هي 
�لقدر�ت �ملتوفرة و�حلد من مو�طن  �ل�سعف على �ملدى �لقريب 
�لكارثة  وق��وع  ت�سبق  �لتي  �لأن�سطة  ت�سمل  وهي  �لبعيد،  و�مل��دى 

و�أثناءها وبعدها. 
 :Disaster Risk Management الكوارث  • اإدارة خماطر 

و�لتنظيم  �لإد�ري��ة  �لقر�ر�ت  ل�ستخد�م  �ملنظمة  �لعملية  هي 
و�ملهار�ت �لت�سغيلية و�لقدر�ت �ملتاحة من �أجل تطبيق �ل�سيا�سات 
و�لإ�سرت�تيجيات وتوظيف �لقدر�ت �ملتوفرة يف �ملجتمع للحد من 
بها،  �ملتعلقة  و�لتكنولوجية  �لبيئية  و�لكو�رث  �لطبيعية  �لأخطار 
وي�سمل هذ� جميع �لأن�سطة بكافة �أ�سكالها ول �سيما �لإجر�ء�ت 
�لهيكلية وغري �لهيكلية لتجنب �لآثار �ل�سلبية للكارثة �أو تقلي�سها 

و�لإعد�د �ملنا�سب للتعامل معها. 
 :Disaster Risk Reduction الكوارث  • احلد من خماطر 

هو �لإطار �ملفرت�ض للعنا�سر �لتي توؤخذ يف �لعتبار للحد من 
ولتجنب  �ملجتمع،  يف  بها  �ملتعلقة  و�ملخاطر  للكو�رث  �لتعر�ض 
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�آثارها �ل�سلبية �أو �حلد منها و�لتح�سري �ملنا�سب لها �سمن �سياق 
و��سع للتنمية �مل�ستد�مة. 

:Disaster Prevention الكارثة  • منع وقوع 
هي �لأن�سطة �لتي ت�ساعد يف منع وقوع �لآثار �ل�سلبية للكو�رث 
و�ل�سبل �ملتبعة للحد من �لكو�رث �لبيئية و�لتكنولوجية و�لبيولوجية 

�ملرتبطة بها. 
:Risk Reduction املخاطر  • احلد من 

منها  يق�سد  �لتي  �لهيكلية  وغري  �لهيكلية  �لإج���ر�ء�ت  وهي 
�لبيئية  و�لأخ��ط��ار  �لطبيعية  للكو�رث  �ل�سلبية  �لآث��ار  من  �حلد 

و�لتكنولوجية و�ملتعلقة بها. 
:Disaster Preparedness للكوارث  • التاأهب 

ت�سمن  و�لتي  �لكارثة  ت�سبق  �لتي  و�لإج��ر�ء�ت  �لأن�سطة   هي 
�إ�سد�ر  �ل�سلبية للكو�رث ول�سيما  �لتعامل ب�سكل فعال مع �لآثار 
�لإنذ�ر�ت �ملبكرة و�لفعالة و�إخالء �لأفر�د �ملوؤقت ب�سكل منا�سب 

من �ملو�قع �ملعر�سة للخطر. 
 :Disaster Relief الكوارث  • االإغاثة/التعامل مع 

�أو  �لكارثة  وقوع  خالل  �لتدخل  �أو  �لإن�سانية  �ملعونات  تقدمي   
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وتلبية  �لب�سرية  للحفاظ على �حلياة  وقوعها  بعد  مبا�سر  ب�سكل 
�حلاجات �لأ�سا�سية للمت�سررين. وقد تكون هذه �لن�ساطات على 

مدى ق�سري �أو على فرتة طويلة متباعدة. 
:Recovery الكوارث  • التعايف من 

�لكارثة  بعد  �تخاذها  يتم  �لتي  و�لإج���ر�ء�ت  �ل��ق��ر�ر�ت  هي   
�أو  �لكارثة  قبل  عليه  كان  ما  على  ليعود  �حلايل  �لو�سع  ملعاجلة 
يف  ت�ساعد  �لتي  �ملنا�سبة  �لتعديالت  �تخاذ  على  و�حلث  �أف�سل 
�حلد من �لكو�رث يف �مل�ستقبل من خالل �لرتميم و �لتح�سني عند 
�للزوم للمن�ساآت و �سبل �ملعي�سة و �لظروف �حلياتية للمجتمعات 
خماطر  عو�مل  من  للحد  �جلهود  ب��ذل  ذل��ك  يف  مبا  �مل��ت��اأث��رة، 

�لكو�رث.
:Adaptation • التكيف 

 هو تعديل يف �لأنظمة �لب�سرية �أو �لطبيعية ��ستجابة ملوؤثر�ت 
�ل�سرر  من  يقلل  ب�سكل  لآث��اره��ا،  �أو  متوقعة  �أو  فعلية   مناخية 

�أو �ل�ستفادة من �لفر�ض �ملتاحة.
:Mitigation • التخفيف 

�لتقليل �أو �حلد من �لأثر �ل�سلبي لالأخطار و�لكو�رث �ملتعلقة بها.
:Preparedness • االإ�صتعداد 

�حلكومات  قبل  م��ن  تطويرها  مت  �ل��ت��ي  و�ل��ق��در�ت  �ملعرفة 
�ل�ستجابة  و  للتوقع  �ملعنية  و�ملنظمات  و�لأف���ر�د  �ملجتمعات  و 
�حل��دوث  قريبة  �أو  �ملحتملة  �لآث���ار  م��ن  فاعل  ب�سكل   و�لتعايف 
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�أو �لقائمة للحو�دث و�لأحو�ل �خلطرة.
:Prevention • الوقاية 

�لتجنب �لتام لآثار �ملخاطر �ل�سلبية و�لكو�رث �ملت�سلة بها.
 :Public Awareness العامة  • التوعية 

هي مدى �ملعرفة �مل�سرتكة بالوعي �لعام عن خماطر �لكو�رث 
و�لعو�مل �لتي توؤدي لها، و�لأعمال �لتي قد تتخذ ب�سورة فردية �أو 

جماعية للحد من �لتعر�ض لالأخطار و�لتاأثر بها.
:Response • اال�صتجابة 

وبعد  �أثناء  �ملدنية  و�مل�ساعدة  �لطارئة  �خلدمات  تقدمي  هي 
من  و�لتقليل  �لأرو�ح  حلماية  وذل��ك  مبا�سرة.  �لكارثة  وق��وع 
�لحتياجات  و�سد  �لعامة  �ل�سالمة  و�سمان  �ل�سحية  �لتاأثري�ت 

�لأ�سا�سية للمتاأثرين.
 :Empowerment • التمكني 

و�لتنظيمية  و�ملوؤ�س�سية  �لفردية  �ل��ق��در�ت  بناء  عملية  ه��و 
للمجتمعات �ملحلية بحيث ت�سبح قادرة على �إد�رة عملية �لتنمية 

�لذ�تية باملجتمع بكفاءة عالية. 
:Community • املجتمع 

ي�ستخدمها،  من  لدى  �ملعاين  من  �لعديد  �لكلمة  هذه  حتمل   
حيث ميكن تعريف �ملجتمع وفق �لعنا�سر �لتالية: 

�ملنازل  من  جمموعة  �ملجتمع  يكون  ك��اأن  �جل��غ��ر�يف:  �لعامل   �أ. 
و�ل�سقق �ل�سكنية، �أو حيًا �أو قرية

 ب. �خلرب�ت �مل�سرتكة �لتي متيز جمموعة من �لنا�ض- كاملنظمات 
�ملحلية غري �حلكومية-، �ملجموعات �ملهنية كاملعلمني، و�لأطباء 
و�ملمر�سني، �أو �ملجموعات �لعمرية �ملختلفة- كفئة �ل�سباب �أو 

�لأطفال �أو �مل�سنني. 
م�سانع  يف  )�لعاملني  �ل�سناعة  كقطاع  �ملختلفة  �لقطاعات   ج. 

�لقما�ض �أو �ملطاط �أو �لعاملني يف قطاع �لنقل(
�أما فيما يتعلق باحلد من خماطر �لكو�رث �ملبني على �ملجتمع 
فاإن مفهوم �ملجتمع ي�سري �إىل جمموعة من �لنا�ض يف مكان معني 
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و�حدة-  بيئة  لوجودهم �سمن  نظرً�  يكونون معر�سني-  و�لذين 
و  بينهم.  ذلك  يف  �لختالف  عن  �لنظر  بغ�ض  ذ�تها  للمخاطر 
ميكن يف مثل هذه �حلالة �أن يكون �ل�سرت�ك يف �مل�ساكل و�مل�سالح 
و�لآمال و�لت�سرفات �أ�سا�سًا تقوم عليه بع�ض �لأهد�ف �مل�سرتكة 

يف عملية �حلد من خماطر �لكو�رث.  
  :Community Mobilization املجتمعية  • التعبئة 

هي عمل جماعي موجه نحو �إحد�ث تغيري�ت يف �ملجتمع �ملحلي 
دورً� يف  ليوؤدي  �آخرين  �أف��ر�د  مع  بال�سرت�ك  فيه  �لفرد  ي�ساهم 
وتكون  جمتمعه  يف  و�ل�سحية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حلياة 
لديه فر�سة لو�سع �لأهد�ف و�حللول من خالل �إد�رة مو�ردهم 

ب�سكل �أف�سل.
الكوارث • خطة احلد من خماطر 

:Disaster Risk Reduction plan 
هي وثيقة معدة من قبل �سلطة �أو قطاع �أو منظمة �أو موؤ�س�سة 
حتدد �لأه��د�ف و �لغايات �ملحددة للحد من خماطر �لكو�رث، 

وت�سع �لأن�سطة �لالزمة لتحقيق �لأهد�ف.
:Early Warning System املبكر  االإنذار  • نظام 

جمموعة من �لقدر�ت �لالزمة لإعد�د ون�سر معلومات حتذيرية 
�لأ�سخا�ض  لتمكني  �ملنا�سب،  �ل��وق��ت  ويف  وو��سحة  ومفهومة 
و�ملجتمعات و�ملنظمات �ملهددة بالأخطار لت�ستعد وتت�سرف ب�سكل 

منا�سب وبالوقت �لكايف للحد من �لأ�سر�ر و�خل�سائر.
:Climate Change املناخ  • تغري 

و�ملناخ يف مناطق عديدة من  �لطق�ض  �أمن��اط  �نقالب يف  هو 
وينجم  ب�سكل متكرر وغري منتظم،  �لعامل خالل حقبات زمنية 
عنه يف �لعادة تاأثري�ت كبرية ت�ستمر لعدة �سهور، مثل تغري�ت يف 
مو�ئل �لأحياء �لبحرية وتغيري�ت يف هطول �لأمطار و�لفي�سانات 

و�جلفاف وتغري�ت يف �أمناط �لعو��سف.
:Emergency Management الطوارئ  • اإدارة 

هي تنظيم و �إد�رة �ملو�رد و �مل�سوؤوليات للتعامل مع كافة جو�نب 
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و�خلطو�ت  و�ل�ستجابة  �ل�ستعد�د  خا�سة  وب�سفة  �ل��ط��و�رئ، 
�لأولية للتعايف.

 :Emergency Service الطوارئ  • خدمة 
و�لأه��د�ف  �مل�سوؤليات  ذ�ت  �ملتخ�س�سة  �لأج��ه��زة  جمموعة 

�ملتعلقة بخدمة وحماية �لإن�سان و�ملمتلكات يف حالت �لطو�رئ.
:Environmental Degradation البيئي  • التدهور 

و�لأه��د�ف  �لحتياجات  لتحقيق  �لبيئة  ق��درة  يف  �لتدين  هو 
�لجتماعية و�لطبيعية.

:Environmental impact assessment تقييم االأثر البيئي •
ملقرتح  �لبيئية  �لعو�قب  تقييم  خاللها  م��ن  يتم  عملية  ه��و 
برنامج �أو م�سروع، ويوؤخذ هذ� �لتقييم يف �لعتبار �سمن عمليات 
�ل�سلبية  �لآثار  �لقر�ر، ويهدف �ىل �حلد من  و�تخاذ  �لتخطيط 

للم�ساريع و�لرب�مج �ملقرتحة.
:Exposure • التعر�ض 

يف  �لأخ��رى  و�لعنا�سر  و�لأنظمة  و�ملمتلكات  �ل�سكان  تو�جد 
منطقة �ملخاطر، وتعر�سهم بالتايل حلدوث خ�سائر حمتملة.

:Extended Risks • خماطر ممتدة 
�سكانية  لتعر�ض جتمعات  �مل�ساحبة  �لنت�سار  و��سعة  خماطر 
متناثرة لأخطار متدنية �أو متو�سطة �ل�سدة، حتدث ب�سكل متكرر 
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�أو د�ئمة �حلدوث، وتكون هذة �لأخطار عادة حملية يف طبيعتها، 
و�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل كارثة ذ�ت تاأثري�ت مرت�كمة مدمرة.

:Forecast • التنبوؤ 
هو بيان حمدد �أو تقدير �إح�سائي لأحد�ث �أو ظروف متوقع �أن 

حتدث يف �مل�ستقبل يف منطقة معينة.
 :Risk Transfer االأخطار  • مترير 

معينة،  خماطر  على  �ملرتتبة  �ملالية  �لتبعات  �نتقال  عملية 
بطريقة ر�سمية �أو غري ر�سمية، من طرف �ىل �أخر، حيث تتمكن 
�لعائلة �أو �ملجتمع �أو �ل�سركة �أو �لهيئة �حلكومية من �حل�سول على 
�لتعوي�سات  لكارثة، مقابل  �لتعر�ض  بعد  �آخر  �ملو�رد من طرف 

�لجتماعية �أو �ملالية �ملمنوحة لهذ� �لطرف.
:Socio – Natural Hazard االأخطار الطبيعية االإجتماعية •

و�أخطار  �جليوفيزيائية  �لأخطار  حدوث  يف  �لزيادة  ظاهرة 
�لطق�ض و�ملياه مثل �لإنزلقات �لأر�سية و�لفي�سانات و�لإنهد�مات 
�لأر�سية و�جلفاف و�لتي حتدث نتيجة تفاعل �لأخطار �لطبيعية 

مع �لإ�ستغالل �لز�ئف لالأر��سي و �ملو�رد �لطبيعية �أو تدهورها،
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الهيكلية وغري الهيكلية • االإجراءات 
:Structural and non-Structural Procedures 

�أو  تعمل على �حلد  �لتي  �لإن�ساء�ت  �لهيكلية هي  �لإج��ر�ء�ت 
جتنب �لتاأثري�ت �ملحتملة لالأخطار �أو تطبيق �لتقنيات �لهند�سية 

للح�سول على �إن�ساء�ت �أو �أنظمة مقاومة لالأخطار.
تت�سمن  ل  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  ه��ي  �لهيكلية  غ��ري  �لإج����ر�ء�ت 
من  للحد  �لإنفاق  �أو  و�ملمار�سة  �ملعرفة  وت�ستخدم  �لإن�ساء�ت  
و�لقو�نني  �ل�سيا�سات  خالل  من  بالأخ�ض  وتاأثري�تها.  �ملخاطر 

وزيادة �لوعي �لعام و�لتدريب و�لتعليم.
 :Sustainable Development امل�صتدامة  • التنمية 

بقدرة  �مل�سا�ض  دون  �حلا�سر  �إحتياجات  تلبي  �لتي  �لتنمية 
�لأجيال �مل�ستقبلية لتلبية �إحتياجاتهم 

:Technological Hazards التكنولوجية  • االأخطار 
�لأخطار �لنا�سئة عن �لظروف �لتكنولوجية �أو �ل�سناعية، مبا 
�لبنية  يف  و�نهيار�ت  �خلطرية  و�لإج���ر�ء�ت  �حل��و�دث  ذلك  يف 
�لتحتية، �أو �لأن�سطة �لب�سرية �ملعينة �لتي قد توؤدي �ىل خ�سائر يف 
�لأرو�ح و �إىل �إ�سابات و �أمر��ض و تاأثري�ت �سحية �أخرى و �سرر 
باملمتلكات بالإ�سافة �إىل خ�سارة يف �سبل �ملعي�سة و �خلدمات و 

خلل �جتماعي و �قت�سادي �أو �أي �سرر بيئي.
:Community Vulnerability الت�صرر  • قابلية 

�سمات و ظروف �ملجتمع �أو �ملنظومة �أو �ملمتلكات �لتي جتعلها 
�سهلة �لتاأثر بالأخطار. 

:Gender االإجتماعي  • النوع 
�لجتماعية  و�ل��ع��الق��ات  و�لأدو�ر  و�لفر�ض  �ل�سمات  ميثل   
�لعائلة،  د�خ��ل  تعزز  و�لتي  �لتن�سئة  عملية  خالل  من  �ملكت�سبة 
�ىل  جمتمع  من  وتختلف  وغريها  �ملختلفة  �ملوؤ�س�سات  �ملجتمع، 
و�لإقت�سادي  �ل�سيا�سي  و�لو�سع  و�لتقاليد  بالعاد�ت  وتتاأثر  �آخر 
و�لقانونية  �لدينية  �لعو�مل  �إىل  بال�سافة  و�لبيئي  و�لإجتماعي 

وهي قابلة للتغري.
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