
المستخدمة في الكوارث والحد من مخاطرھا ووصفھا باللغة العربیة واإلنجلیزیةالمصطلحات 
List of Terms 2009    

من قبل اإلستراتیجیة الدولیة للحد من  2009المصطلحات الموضحة في الجدول تم اعتمادھا في العام 
وبدعوة من قبل  2009، وذلك بعد إجراء ورشة عمل في القاھرة في شھر آذار  UN-ISDRالكوارث 
 6ور اإلستراتیجیة الدولیة للحد من الكوارث واألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، وبحض

.خبراء من العالم العربي



Acceptable risk                                                        مقبولةمخاطرة

، مع مقبولةوالتجمعاتمستوى الخسارة المحتملة التى یعتبرھا المجتمع 
والثقافیة والسیاسیة واإلقتصادیةاألخذ فى االعتبار الحالة اإلجتماعیة 

.والفنیة والبیئیة الموجودة 

The level of potential losses that a society or community 
considers acceptable given existing social, economic, 
political, cultural, technical and environmental 
conditions.

الوصف

Description



 اإلجراءات والتدابیر الھیكلیةوتقییم لتحدیدالمخاطر المقبولة في السیاق الھندسي  “یُستخدم مصطلح 
المحتملة على األشخاص والممتلكات واألنظمة إلى األضرار لتخفیفوغیر الھیكلیة الالزمة 

ً للقوانین أومقبولة مستویات للمخاطر معروفة احتماالتوالمبنیة على   )األعراف المقبولة(تُحّدد وفقا
.والعوامل األخرى 

Acceptable risk                                                        مقبولةمخاطرة

In engineering terms, acceptable risk is also used to assess and define the 
structural and non-structural measures that are needed in order to reduce 
possible harm to people, property, services and systems to a chosen 
tolerated level, according to codes or “accepted practice” which are based 
on known probabilities of hazards and other factors.

مالحظات

Comments



 نم محددة احتماالت وتحلیل على، التعرف خاللھا من یتم إداریة عملیة
 باتالترتی وإعداد البیئة، أو المجتمع تھدد قد التي الحاالت أو األحداث
 حین اءةبكف الحاالت أو األحداث لھذه االستجابة على تساعد التي المسبقة
. المناسب الوقت في المناسبة اإلجراءات اتخاذ خالل من وذلك حدوثھا،

الوصف

Description

A management process that identifies and analyses 
specific potential events or situations that might threaten 
society or the environment and that establishes 
arrangements in advance to enable timely, effective and 
appropriate responses to, and recovery, from any such 
events and situations.

Contingency planning                      اإلحترازيالتخطیط 



 من واضحة  خطط خالل من ومنسقة، منظمة اجراءات اتخاذ إلى یؤدي االحترازي التخطیط
 ىعل الحصول وعملیات المتاحة المالیة ومواردھا المعنیة المؤسسات وأدوار مسؤولیات حیث

 خطیطالت ان كما الضرورة عند المعنیة الجھات تتخذھا التي العملیة والترتیبات المعلومات
 تحدث أن نالممك من التي المشاكل وتوقع تصور من الرئیسیة الحیویة الجھات یمّكن االحترازي

 یجبو االستعداد من ھام جزء انھ كما لھا المناسبة الحلول وإیجاد واإلنقاذ اإلغاثة عملیات أثناء
 ةالمعد الخطط تخضع أن یجب كما محتملة، أحداث أو لكوارث سیناریوھات على یُبنى أن

. مستمرة بصورة واالختبار والتحدیث للمراجعة

Contingency planning results in organized and coordinated courses of 
action with clearly-identified institutional roles and resources, information 
processes, and operational arrangements for specific actors at times of 
need. It allows key actors to envision, anticipate and solve problems that 
can arise during humanitarian response and recovery stages. Contingency 
planning is an important part of preparedness. Contingency plans should be 
based on plausible scenarios of possible future disaster events or 
conditions and need to be regularly updated and exercised.

مالحظات

Comments

Contingency planning                      اإلحترازيالتخطیط 



اضطراب في أداء المجتمع أو التجمعات یتضمن خسائر كبیرة
ئیة التي وآثار سلبیة على األرواح والنواحي المادیة واالقتصادیة والبی

مواجھتھاتفوق قدرة المجتمع أو التجمع العمراني المتأثر على 
.موارده الذاتیة باستخدام 

الوصف

Description

A serious disruption of the functioning of a
community or a society involving widespread human,
material, economic or environmental losses and
impacts, which exceeds the ability of the affected
community or society to cope using its own
resources.

                             Disasterالكارثة



ألخطار الكوارث في الكثیر من األحیان تحدث نتیجة الجتماع عدة عوامل وھي التعرض ل
تملة أو والقابلیة للتضرر وعدم توافر القدرات الكافیة للحد من األثار السلبیة المح

لمواجھتھا ومن أثار الكوارث الخسائر في األرواح واإلصابات واألمراض وغیرھا من 
لف في األثار التي تضر بصحة اإلنسان الجسدیة والعقلیة واالجتماعیة وتؤدي إلى ت

الممتلكات وخسائر في الخدمات
.وخلل في المجتمع واالقتصاد وتدھور في البیئیة

Disasters are often described as a result of the combination of: the 
exposure to a hazard; the conditions of vulnerability that are present; and 
insufficient capacity or measures to reduce or cope with the potential 
negative consequences. Disaster impacts may include loss of life, injury, 
illness, and other negative effects on human physical, mental and social 
well-being, together damage to property, destruction of assets, loss of 
services, social and economic disruption and environmental degradation.

مالحظات

Comments

                             Disasterالكارثة



 شةالمعی وسبل الصحي والوضع األرواح في المحتملة الخسائر
 ام تجمع أو مجتمع تصیب أن یمكن التي والخدمات والممتلكات

. محددة مستقبلیة زمنیة فترة في الكوارث، بسبب

الوصف

Description

The potential disaster losses, in lives, health status,
livelihoods, assets and services, which could occur to
a particular community or a society over some
specified future time period.

Disaster risk         اطر الكوارثمخ                         



ة تعریف مخاطر الكوارث یعبر عن مفھوم الكوارث باعتبارھا مخاطر موجودة ومستمر
ھا في وتشمل مخاطر الكوارث أنواع مختلفة من الخسائر المحتملة، والتي یصعب حصر

قتصادي واال االجتماعيأحیان كثیرة ولكن معرفة األخطار السائدة وأنماط السكان والتطور 
.یساعد على تقییم مخاطر الكوارث وتحدیدھا بصورة عامة على األقل 

The definition of disaster risk reflects the concept of disasters as the
outcome of continuously present conditions of risk. Disaster risk comprises
different types of potential losses which are often difficult to quantify.
Nevertheless, with knowledge of the prevailing hazards and the patterns of
population and socio-economic development, disaster risks can be assessed
and mapped, in broad terms at least.

مالحظات

Comments

Disaster risk         اطر الكوارثمخ                         



ات والمھار والمنظماتالعملیة النمطیة باستخدام التوجیھات اإلداریة 
والقدرات  والسیاسات االستراتیجیاتوالقدرات العملیة الالزمة لتطبیق 

ر اآلثار السلبیة للمخاطتخفیف  أجلالمحسنة للمواجھة، وذلك من 
.واحتماالت وقوع الكوارث 

الوصف

Description

The systematic process of using administrative directives,
organizations, and operational skills and capacities to
implement strategies, policies and improved coping
capacities in order to lessen the adverse impacts of
hazards and the possibility of disaster.

إدارة مخاطر الكوارث
Disaster risk management



ً، األكثر ،” المخاطر إدارة" لمصطلح امتداد ھو المصطلح ھذا  یعني ألنھ وذلك شموال
 قلھان أو تخفیفھا أو األضرار تجنب إلى تھدف الكوارث مخاطر فإدارة الكوارث بمخاطر

.واالستعداد التخفیف الوقایة وإجراءات أنشطة خالل من

This term is an extension of the more general term “risk management” to
address the specific issue of disaster risks. Disaster risk management aims
to avoid, lessen or transfer the adverse effects of hazards through activities
and measures for prevention, mitigation and preparedness.

مالحظات

Comments

إدارة مخاطر الكوارث
Disaster risk management



 خالل من الكوارث مخاطر من للحد الالزمة والممارسات لمفھوم
 بما ،الكوارث لحدوث المسببة العوامل وإدارة لتحلیل المنھجیة الجھود

 الممتلكاتو اإلنسان قابلیة وتخفیف لألخطار، التعرض من الحد ذلك في
 الستعدادا مستوى وتحسین والبیئة، لألرض الحكیمة واإلدارة للتضرر،
. السلبیة األحداث لمواجھة

الوصف

Description

The concept and practice of reducing disaster risks
through systematic efforts to analyze and manage the
causal factors of disasters, including through reduced
exposure to hazards, lessened vulnerability of people and
property, wise management of land and the environment,
and improved preparedness for adverse events.

Disaster risk reduction            ثالكوارالحد من مخاطر 



ً  ،2005 عام اعتماده وتم المتحدة األمم أقرتھ والذي ھیوجو، عمل إطار تضمن ً  نھجا  شامال
 رث،الكوا عن الناجمة الخسائر من كبیر بشكل الحد إلى ویھدف الكوارث، مخاطر من للحد

 ونظام لوالدو للمجتمعات والبیئیة واالقتصادیة االجتماعیة والممتلكات األرواح في وذلك
 ظماتوالمن الحكومات بین للتعاون آلیة یوفر الكوارث من للحد الدولیة اإلستراتیجیة

ً، یستخدم الكوارث من الحد“ مصطلح أن ویُالحظ اإلطار تنفیذ لدعم المدني والمجتمع  أحیانا
 طرلمخا المتغیرة الطبیعة عن أدق بصورة یعبر الكوارث مخاطر من الحد“ مصطلح أن إال

.المخاطر ھذه من للحد العمل واستمراریة الكوارث

A comprehensive approach to reduce disaster risks is set out in the United Nations-endorsed Hyogo
Framework for Action, adopted in 2005, whose expected outcome is: “The substantial reduction of
disaster losses, in lives and the social, economic and environmental assets of communities and
countries.”
The International Strategy for Disaster Reduction system (ISDR) provides a vehicle for cooperation among
governments, organizations and civil society actors to assist in the implementation of the Framework.
Note that while the term “disaster reduction” is sometimes used, the term “disaster risk reduction”
provides a better recognition of the ongoing nature of disaster risks and the ongoing potential to reduce
these risks.

مالحظات

Comments

Disaster risk reduction            ثالكوارالحد من مخاطر 



 األھداف تحددوثیقة معدة من قبل سلطة أو قطاع أو منظمة أو مؤسسة 
 الالزمةاألنشطة  وتضعوالغایات المحددة للحد من مخاطر الكوارث، 

.لتحقیق ھذه األھداف 

الوصف

Description

A document prepared by an authority, sector,
organization or enterprise that sets out goals and
specific objectives for reducing disaster risks together
with related actions to accomplish these objectives.

خطة الحد من مخاطر الكوارث
Disaster risk reduction plan



 التنسیق ویجب ھیوجو، عمل بإطار تسترشد أن یجب الكوارث مخاطر من الحد خطة
 منو البرامج وأنشطة الموارد تخصیص وعملیات المعنیة التنمیة خطط ضمن إلدراجھا

ً  محددة الوطني المستوى على المعدة الخطط تكون أن الضروري  من مستوى لكل وفقا
ً  وُمكیفة اإلداریة المسؤولیات  أن یجب ماك السائدة والجغرافیة االجتماعیة للظروف وفقا

 خطة مع اربطھ ویتم التمویل ومصادر والمسؤولیات للتنفیذ الزمنیة األطر الخطط تحدد
ذلك أمكن كلما المناخ تغیرات مع التأقلم

Disaster risk reduction plans should be guided by the Hyogo Framework
and considered and coordinated within relevant development plans,
resource allocations and programmed activities. National level plans needs
to be specific to each level of administrative responsibility and adapted to
the different social and geographical circumstances that are present. The
time frame and responsibilities for implementation and the sources of
funding should be specified in the plan. Linkages to climate change
adaptation plans should be made where possible.

مالحظات

Comments

خطة الحد من مخاطر الكوارث
Disaster risk reduction plan



 تحذیریة معلومات ونشر إلعداد الالزمة القدرات من مجموعة
 األشخاص لتمكین المناسب، الوقت وفي وواضحة مفھومة

 شكلب وتتصرف لتستعد باألخطار المھددة والمنظمات والمجتمعات
والخسائر األضرار من للحد الكافي وبالوقت مناسب

الوصف

Description

The set of capacities needed to generate and
disseminate timely and meaningful warning
information to enable individuals, communities and
organizations threatened by hazards to prepare and
to act appropriately and in sufficient time to reduce
possibility of harm or loss.

Early warning system                    المبكرنظام اإلنذار 



 الستجابةا في الفعالیة لتحقیق الضروریة العوامل من مجموعة على یحتوي التعریف ھذا
 ألربعةا العناصر على یحتوي اإلنسان على یركز الذي المبكر اإلنذار فنظام لإلنذارات

 واإلنذارات ھاتالتنبی نشر وتحلیلھا؛ بھا والتنبؤ األخطار رصد بالمخاطر؛ المعرفة التالیة؛
 اإلنذار نظام» مصطلح لإلنذارات لالستجابة الالزمة المحلیة القدرات وتوفیر وتعمیمھا؛

ً  یستخدم النھایة إلى النھایة من  كل خالل تدتم أن یجب اإلنذار أنظمة أن على للتأكید أیضا
ً  الخطوات . لھا المجتمع استجابة حتى األخطار كشف من ابتداءا

This definition encompasses the range of factors necessary to achieve
effective responses to warnings. A people-centered early warning system
necessarily comprises four key elements: knowledge of the risks;
monitoring, analysis and forecasting of the hazards; communication or
dissemination of alerts and warnings; and local capabilities to respond to
the warnings received. The expression “end-to-end warning system” is also
used to emphasize that warning systems need to span all steps from hazard
detection through to community response.

مالحظات

Comments

Early warning system                    المبكرنظام اإلنذار 



 رئ،الطوا جوانب كافة مع للتعامل والمسؤولیات الموارد، وإدارة تنظیم
. للتعافي األولیة والخطوات واالستجابة االستعداد خاصة وبصفة

الوصف

Description

The organization and management of resources and
responsibilities for addressing all aspects of
emergencies, in particular preparedness, response
and initial recovery steps

 Emergency management                     الطوارئإدارة 



 تشمل الطوارئ إدارة عاجلة إجراءات تتطلب خطرة ظروف ھي الطوارئ أو الكوارث
 لحكومیة،ا وغیر الحكومیة الجھود وتوجیھ لتنظیم الالزمة المؤسسیة والترتیبات الخطط

 ومنسقة ةشامل بصورة الطوارئ أثناء االحتیاجات جمیع تلبیة بھدف والخاصة، التطوعیة
ً  ویستخدم . الطوارئ إدارة بدل "الكوارث إدارة" مصطلح أحیانا

A crisis or emergency is a threatening condition that requires urgent
action. Emergency management involves plans and institutional
arrangements to engage and guide the efforts of government, non-
government, voluntary and private agencies in comprehensive and
coordinated ways to respond to the entire spectrum of emergency
needs. The expression “disaster management” is sometimes used
instead of emergency management.

مالحظات

Comments

 Emergency management                     الطوارئإدارة 



ة مجموعة األجھزة المتخصصة ذات المسؤولیات واألھداف المتعلق
.بخدمة وحمایة اإلنسان والممتلكات في حاالت الطوارئ 

الوصف

Description

The set of specialized agencies that have specific
responsibilities and objectives in serving and protecting
people and property in emergency situations

  Emergency services              الطوارئخدمات 



 واإلسعاف واإلطفاء والشرطة المدني الدفاع ھیئة مثل األجھزة الطوارئ خدمات تشمل
 الطوارئ ووحدات األحمر والصلیب األحمر الھالل وجمعیات الصحیة والخدمات

 ذات الخدمات من وغیرھا واالتصاالت، والنقل الكھرباء بخدمات الخاصة المتخصصة
. العالقة

Emergency services include agencies such as civil protection authorities,
police, fire, ambulance, paramedic and emergency medicine services, Red
Cross and Red Crescent societies, and specialized emergency units of
electricity, transportation, communications and other related services
organizations.

مالحظات

Comments

  Emergency services              الطوارئخدمات 



 ةمنطق في األخرى والعناصر واألنظمة والممتلكات السكان تواجد
. محتملة خسائر لحدوث بالتالي وتعرضھم المخاطر،

الوصف

Description

People, property, systems, or other elements present
in hazard zones that are thereby subject to a certain
level of potential losses.

Exposure              التعرض



لقابلیة  افة باإلض المنطقة،قیاس التعرض یمكن أن یشمل عدد السكان أو أنواع الممتلكات في 
ار في كل عنصر من العناصر للتضرر، ومنھا یتم تقدیر كمیة المخاطر المصاحبة لألخط

.منطقة معینة 

Measures of exposure can include the number of people or types of
assets in an area. These can be combined with the specific vulnerability
of the exposed elements to any particular hazard to estimate the
quantitative risks associated with that hazard in the area of interest

مالحظات

Comments

Exposure              التعرض



ظاھرة أو مادة أو نشاط بشري أو ظروف خطیرة یمكن أن تؤدي 
 إلى خسارة في األرواح أو إصابات أو آثار صحیة أخرى أو ضرر

صادي بالممتلكات أو خسارة في سبل المعیشة والخدمات أو خلل اقت
.واجتماعي أو ضرر بیئي

الوصف

Description

A dangerous phenomenon, substance, human activity
or condition that can cause loss of life, injury or other
health impacts, property damage, loss of livelihoods
and services, social and economic disruption, or
environmental damage.

Hazard                                 )أخطاروجمعھا (خطر 



 مصادر ذات أخطار( ؛ھیوجو عمل إطار من3 المذیلة في المذكورة األخطار بھا والمقصود
 نع األخطار ھذه تنشأ أن یمكن و )وتقنیة بیئیة ومخاطر أخطار من بھا یتصل وما طبیعیة
 بعض في مصادر عدة تجتمع وقد وتكنولوجیة، وبیولوجیة ومحیطیة جیولوجیة مختلفة؛ مصادر
 وثھاحد مرات بعدد لألخطار الكمي الوصف یتم التقني، السیاق وفي واحد وقت في األحیان
 أنظر. العلمي یلالتحل أو التاریخیة بالبیانات باالستعانة وذلك المختلفة، المناطق في شدتھا ودرجة

 ارواألخط الجیولوجیة واألخطار البیولوجیة األخطار باألخطار الخاصة األخرى المصطلحات
الطبیعیة ةاالجتماعی واألخطار التكنولوجیة واألخطار الطبیعیة واألخطار میتیورولوجیة الھایدرو

The hazards of concern to disaster risk reduction as stated in footnote 3 of the
Hyogo Framework are “…hazards of natural origin and related environmental
and technological hazards and risks.” Such hazards arise from a variety of
geological, meteorological, hydrological, oceanic, biological, and technological
sources, sometimes acting in combination. In technical settings, hazards are
described quantitatively by the likely frequency of occurrence of different
intensities for different areas, as determined from historical data or scientific
analysis.

مالحظات

Comments

Hazard                                 )أخطاروجمعھا (خطر



 واألنشطة بالسكان مكتظة تجمعات لتعرض المصاحبة المخاطر
 تجتن مأساویة لكوارث تؤدي أن یمكن شدیدة، ألخطار االقتصادیة

.والممتلكات األرواح في كبیرة خسائر عنھا

الوصف

Description

The risk associated with the exposure of large
concentrations of people and economic activities to
intense hazard events, which can lead to potentially
catastrophic disaster impacts involving high mortality
and asset loss.

Intensive risk                                 حادةمخاطر 



ً  الحادة المخاطر  والتي كانبالس المكتظة المناطق أو الكبیرة المدن سمات من تكون ما غالبا
 الشدیدة توالفیضانا النشطة والبراكین القویة الزالزل مثل شدیدة ألخطار معرضة تكون

 ابلیةالق أو الھشاشة شدیدة المعرضة األماكن وتكون الكبیرة، واألعاصیر والتسونامي
ً  أنظر األخطار ھذه من للتضرر الممتدة المخاطر“ أیضا

Intensive risk is mainly a characteristic of large cities or densely
populated areas that are not only exposed to intense hazards
such as strong earthquakes, active volcanoes, heavy floods,
tsunamis, or major storms but also have high levels of
vulnerability to these hazards.

مالحظات

Comments

Intensive risk                                 حادةمخاطر 



 المختلفة لالبدائ وإقرار وتقییم لتحدید الحكومیة الھیئات بھا تقوم التي العملیة
  ةاالقتصادی األھداف االعتبار في األخذ ذلك في بما األراضي، الستخدامات
  ةالمختلف المجتمعات على ذلك وتأثیر األجل طویلة والبیئیة واالجتماعیة

 داماالستخ تًوصف التي الخطط وإعالن إعداد ثم ومن االھتمام، ذات والمجموعات
.بھ والمسموح المقبول

الوصف

Description
The process undertaken by public authorities to identify, evaluate 
and decide on different options for the use of land, including 
consideration of long term economic, social and environmental 
objectives and the implications for different communities and 
interest groups, and the subsequent formulation and promulgation 
of plans that describe the permitted or acceptable uses.

Land-use planning                    األراضيتخطیط استخدامات 



 الدراسات إعداد ویشمل المستدامة، التنمیة عوامل من ھام عامل األراضي استخدامات تخطیط
 قرارات تخاذوا باألخطار، المتعلقة والبیانات والبیئیة االقتصادیة البیانات وتحلیل والخرائط،

 جغرافیةوال اإلداریة المقاییس مختلف لتشمل المدى بعیدة خطط وتصمیم البدیلة لالستخدامات
 عن المخاطر من والحد الكوارث أثار تخفیف في یساعد أن یمكن األراضي استخدامات تخطیط
 في بما طار،لألخ المعرضة المناطق في الرئیسیة واإلنشاءات المستوطنات بناء تشجیع عدم طریق

. رىاألخ الحساسة والخدمات الصحي والصرف والمیاه والطاقة والمواصالت النقل شبكات ذلك

Land-use planning is an important contributor to sustainable
development. It involves studies and mapping; analysis of economic,
environmental and hazard data; formulation of alternative land-use
decisions; and design of long-range plans for different geographical and
administrative scales. Land-use planning can help to mitigate disasters and
reduce risks by discouraging settlements and construction of key
installations in hazard-prone areas, including consideration of service
routes for transport, power, water, sewage and other critical facilities.

مالحظات

Comments

Land-use planning                    األراضيتخطیط استخدامات 



.بھاالمتعلقةالتقلیل أو الحد من األثر السلبي لألخطار والكوارث 

الوصف

Description

The lessening or limitation of the adverse impacts of 
hazards and related disasters.

Mitigation      التخفیف



من التخفیف یمكنفي أغلب األحیان ال یمكن منع اآلثار السلبیة لألخطار بالكامل، ولكن 
یف تشمل حدتھا بشكل كبیر من خالل االستراتیجیات واألنشطة المختلفة إجراءات التخف

یدة والتوعیة التقنیات الھندسیة والمنشآت المقاومة لألخطار، وكذلك السیاسات البیئیة الج
ن التخفیف بشكل مختلف، حیث یعني الحد م “العامة وضمن سیاسة تغیر المناخ یعّرف 

.انبعاثات غازات الدفیئة المسببة لتغیر المناخ 

The adverse impacts of hazards often cannot be prevented fully, but
their scale or severity can be substantially lessened by various
strategies and actions. Mitigation measures encompass engineering
techniques and hazard-resistant construction as well as improved
environmental policies and public awareness. It should be noted that in
climate change policy, “mitigation” is defined differently, being the term
used for the reduction of greenhouse gas emissions that are the source
of climate change.

مالحظات

Comments

Mitigation      التخفیف



 وجیھوت للتنسیق الوطنیة اللجنة أو اآللیة أو للمنظومة عام مصطلح
 تعددم الطابع ذات الكوارث مخاطر من بالحد یتعلق فیما السیاسات
 امالع القطاعین فیھا ویشارك التخصصات، ومتشابك القطاعات
ولةالد داخل المعنیة الجھات كافة وتضم المدني، والمجتمع والخاص

الوصف

Description

A generic term for national mechanisms for
coordination and policy guidance on disaster risk
reduction that are multi-sectoral and inter-disciplinary
in nature, with public, private and civil society
participation involving all concerned entities within a
country.

المنظومة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث
National platform for disaster risk reduction



 الكوارث مخاطرمن الحد ھیوجو عمل إطار من10 رقم المذیلة من مستمد التعریف ھذا
 یئاتھ ذلك في بما والمنظمات، القطاعات من واسعة مجموعة وتدخل والقدرة المعرفة یتطلب
 أو مباشر بشكل تتأثر القطاعات أغلب الحاجة عند الوطني المستوى على العاملة المتحدة األمم
 مةالمنظو الكوارث مخاطر على تؤثر مسؤولیات لدیھ منھا وكثیر بالكوارث مباشر غیر

 كوارث،ال مخاطر من للحد الوطني العمل تحسین في تساعد الكوارث مخاطر من للحد الوطنیة
. الكوارث مخاطر من للحد الدولیة إلستراتیجیة الوطنیة اآللیة تشكل وھي

This definition is derived from footnote 10 of the Hyogo Framework. Disaster risk
reduction requires the knowledge, capacities and inputs of a wide range of
sectors and organizations, including United Nations agencies present at the
national level, as appropriate. Most sectors are affected directly or indirectly by
disasters and many have specific responsibilities that impinge upon disaster
risks. National platforms provide a means to enhance national action to reduce
disaster risks, and they represent the national mechanism for the International
Strategy for Disaster Reduction.

مالحظات

Comments

المنظومة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث
National platform for disaster risk reduction



 األرواح يف خسائر في تتسبب قد التي الطبیعیة الظاھرة أو العملیة
 شةالمعی ُسبل في خسارة أو الصحة على آثار أي أو اإلصابات أو

.بیئي ضرر أو واقتصادي اجتماعي خلل أو والخدمات

الوصف

Description

Natural process or phenomenon that may cause loss
of life, injury or other health impacts, property
damage, loss of livelihoods and services, social and
economic disruption, or environmental damage.

                                 Natural hazardطبیعیةأخطار 



 فلوص المصطلح ھذا ویستخدم العام بالمفھوم األخطار من جزء ھي الطبیعیة الظواھر
 ثحواد مستقبلیة أحداث إلى تؤدي أن یمكن األخطار من كامنة ظروف أو فعلیة حاالت

 لمساحةا واتساع ومدتھا حدوثھا وسرعة وحجمھا بشدتھا تُمیز أن یمكن الطبیعیة األخطار
ً  فالزالزل علیھا تؤثر التي ً، ةصغیر مساحة على عادة وتؤثر قصیرة مدتھا مثال  بینما نسبیا

ً  ببطء وتنتھي تبدأ الجفاف موجات  األحیان عضب وفي كبیرة مساحات على تؤثر ما وغالبا
 صار،إع عن ینتج الذي الفیضان مثل واحد، وقت في األخطار من اثنان یجتمع أن یمكن

. زلزال عن ینتج الذي التسونامي أو

Natural hazards are a sub-set of all hazards. The term is used to describe
actual hazard events as well as the latent hazard conditions that may
give rise to future events. Natural hazard events can be characterized by
their magnitude or intensity, speed of onset, duration, and area of
extent. For example, earthquakes have short durations and usually
affect a relatively small region, whereas droughts are slow to develop
and fade away and often affect large regions. In some cases hazards may
be coupled, as in the flood caused by a hurricane or the tsunami that is
created by an earthquake.

مالحظات

Comments

                                 Natural hazardطبیعیةأخطار 



 معاتوالمجت الحكومات قبل من تطویرھا تم التي والقدرات المعرفة
 شكلب والتعافي، واالستجابة للتوقع المعنیة والمنظمات واألفراد

 للحوادث القائمة أو الحدوث وشیكة أو المحتملة اآلثار من فاعل،
. الخطرة واألحوال

الوصف

Description

The knowledge and capacities developed by
governments, professional response and recovery
organizations, communities and individuals to
effectively anticipate, respond to, and recover from, the
impacts of likely, imminent or current hazard events or
conditions.

                                      Preparednessاالستعداد



 دارةإل الالزمة القدرات بناء إلى ویھدف الكوارث مخاطر إدارة سیاق ضمن یتم االستعداد
 ویعتمد دامالمست التعافي إلى االستجابة مرحلة من واالنتقال بفاعلیة الطوارئ أشكال كل

 المبكر، اراإلنذ أنظمة مع الصالت وتوثیق الكوارث لمخاطر الجید التحلیل على االستعداد
 ووضع والمؤن المعدات وتخزین للطوارئ لحاالت التخطیط مثل؛ أنشطة ویتضمن
 وھذه میدانیةال والتمارین التدریبات إلى باإلضافة واإلعالم، واإلخالء التنسیق ترتیبات
“االستعداد " مصطلح والمادي والقانوني المؤسسي بالدعم تحظى أن یجب األنشطة
.األمر یلزم عندما المناسبة وبالصورة بسرعة االستجابة على القدرة یوصف

Preparedness action is carried out within the context of disaster risk management and
aims to build the capacities needed to efficiently manage all types of emergencies and
achieve orderly transitions from response through to sustained recovery. Preparedness is
based on a sound analysis of disaster risks and good linkages with early warning systems,
and includes such activities as contingency planning, stockpiling of equipment and
supplies, the development of arrangements for coordination, evacuation and public
information, and associated training and field exercises. These must be supported by
formal institutional, legal and budgetary capacities. The related term “readiness”
describes the ability to quickly and appropriately respond when required.

مالحظات

Comments

                                      Preparednessاالستعداد



.ا التجنب التام آلثار المخاطر السلبیة والكوارث المتصلة بھ

الوصف

Description

The outright avoidance of the adverse impacts of 
hazards and related disasters.

                                    Preventionوقایة



 الحتماالت التامالتجنب مفھوم عن تُعبر ،) الكوارث من الوقایة بھا والمقصود( الوقایة
 من تحمي التي السدود إنشاءذلك؛ أمثلة ومن المسبقة اإلجراءات باتخاذ السلبیة اآلثار

 رتحظ التي األراضي باستخدامات الخاصة التشریعات إصدار الفیضانات، أخطار
 اومةالمق الھندسیة التصمیمات واعتماد بالمخاطر، المحفوفة المناطق في االستیطان

 في الزالزل حدوث عند عملھا واستمرار الحساسة المباني بقاء تضمن والتي للزالزل
ً، الخسائر تجنب یمكن ال كثیرة أحیان  من خفیفالت محاولة إلى األمر یتحول وعندھا كلیا

ً  یتم السبب ولھذا المحتملة الخسائر  الوقایة(نالمصطلحی استخدام في التبادل عرضیا
. نفسھ المفھوم عن للتعبیر )والتخفیف

Prevention (i.e. disaster prevention) expresses the concept and intention to
completely avoid potential adverse impacts through action taken in advance.
Examples include dams or embankments that eliminate flood risks, land-use
regulations that do not permit any settlement in high risk zones, and seismic
engineering designs that ensure the survival and function of a critical building in
any likely earthquake. Very often the complete avoidance of losses is not feasible
and the task transforms to that of mitigation. Partly for this reason, the terms
prevention and mitigation are sometimes used interchangeably in casual use.

مالحظات

Comments

                                      Preparednessاالستعداد



والعوامل الكوارثمدى المعرفة المشتركة والوعي العام عن مخاطر 
ة للحد التي تؤدي لھا، واألعمال التي قد تتخذ بصورة فردیة أو جماعی

.من التعرض لألخطار والتأثر بھا 

الوصف

Description

The extent of common knowledge about disaster risks, 
the factors that lead to disasters and the actions that can 
be taken individually and collectively to reduce exposure 
and vulnerability to hazards. 

                              Public awarenessالعامةالتوعیة 



لتوعیة تتم التوعیة العامة عنصر رئیسي لتحقیق الفعالیة في الحد من مخاطر الكوارث وا
لیم على سبیل المثال بإعداد المعلومات ونشرھا من خالل وسائل اإلعالم وقنوات التع

ت وكبار وإنشاء مراكز للمعلومات والشبكات وأنشطة المشاركة المجتمعیة وتأیید القیادا
.المسئولین بالدولة والشخصیات المؤثرة بالمجتمع 

Public awareness is a key factor in effective disaster risk reduction. Its
development is pursued, for example, through the development and
dissemination of information through the media and educational
channels, the establishment of information centers, networks, and
community or participation actions, and advocacy by senior public
officials and community leaders.

مالحظات

Comments

                              Public awarenessالعامةالتوعیة 



ظروف الترمیم والتحسین، عند اللزوم، للمنشآت وسبل المعیشة وال
ن عوامل الحیاتیة للمجتمعات المتأثرة، بما في ذلك بذل الجھود للحد م

.مخاطر الكوارث 

الوصف

Description

The restoration, and improvement where appropriate, 
of facilities, livelihoods and living conditions of disaster-
affected communities, including efforts to reduce 
disaster risk factors.

                                             Recoveryالتعافي



ً بعد انتھاء مرحلة الطوارئ  تستند إلى أن ویجبعملیة التعافي وإعادة البناء تبدأ فورا
ً توضح المسؤولیات المؤسسیة ألعمال ال تعافي وتمّكن استراتیجیات وسیاسات معدة مسبقا

لجیدة، من المشاركة العامة فبرامج إعادة التأھیل، والتوعیة العامة والمشاركة المجتمعیة ا
ً، تتیح فرص قیمة إلعداد وتنفیذ إجراءات الحد من المخاطر وتطبیق م إعادة "بدأ  كلھا معا

." البناء على أسس أفضل

The recovery task of rehabilitation and reconstruction begins soon
after the emergency phase has ended, and should be based on pre-
existing strategies and policies that facilitate clear institutional
responsibilities for recovery action and enable public participation.
Recovery programs, coupled with the heightened public awareness
and engagement after a disaster, afford a valuable opportunity to
develop and implement disaster risk reduction measures and to apply
the “build back better” principle.

مالحظات

Comments

                                             Recoveryالتعافي



 على للخطر المعرض المجتمع أو العمراني التجمع أو المنظومة قدرة
 تبالوق الخطر آثار من والتعافي واالستیعاب واالمتصاص المقاومة
 رمیموت على، الحفاظ خالل من ذلك في بما الفعال، واألسلوب المناسب
. والخدمیة األساسیة منشآتھ

الوصف

Description

The ability of a system, community or society exposed 
to hazards to resist, absorb, accommodate to and 
recover from the effects of a hazard in timely and 
efficient manner, including through the preservation 
and restoration of its essential basic structures and 
functions.

                                               Resilienceصمودالالقدرة على 



المجتمع مجابھة الصدمةالقدرة على المجابھة تعني القدرة على المواجھة واالرتداد من 
وبقدرتھ على تنظیم المجتمع لھذاألخطار محتملة یقاس بمستوى توفر المصادر الالزمة 

.نفسھ قبل وأثناء وقت الحاجة 

Resilience means the ability to “resile from” or “spring back from” a 
shock. The resilience of a community in respect to potential hazard 
events is determined by the degree to which the community has the 
necessary resources and is capable of organizing itself both prior to 
and during times of need.  

مالحظات

Comments

                                               Resilienceصمودالالقدرة على 



رثة تقدیم الخدمات الطارئة والمساعدة المدنیة أثناء وبعد وقوع الكا
وضمان  مباشرة، وذلك لحمایة األرواح والتقلیل من التأثیرات الصحیة

.السالمة العامة وسد االحتیاجات األساسیة للمتأثرین

الوصف

Description

The provision of emergency services and public
assistance during or immediately after a disaster in
order to save lives, reduce health impacts, ensure
public safety and meet the basic subsistence needs of
the people affected.

                                                Responseاالستجابة



، وفي بعض االستجابة للكوارث تركز في الغالب على االحتیاجات اآلنیة والقصیرة األجل
جابة وال یوجد حد فاصل واضح بین مرحلة االست" الغوث من الكوارث "األحیان تسمى 

اد بالمیاه ھذه ومرحلة التعافي، فبعض أعمال االستجابة مثل توفیر السكن المؤقت واإلمد
.یمكن أن تمتد بشكل كبیر لمرحلة التعافي 

Disaster response is predominantly focused on immediate and short-term
needs and is sometimes called “disaster relief”. The division between this
response stage and the subsequent recovery stage is not clear-cut. Some
response actions, such as the supply of temporary housing and water
supplies, may extend well into the recovery stage.

مالحظات

Comments

                                                Responseاالستجابة



.ھلحصیلة احتمالیة وقوع الحدث والعواقب السلبیة المصاحبة 
الوصف

Description

The combination of the probability of an event and its 
negative consequences. 

                                 Riskمخاطروجمعھا )  مخاطرة(



مخاطر لھا معنیین مختلفین؛ في  “وكلمة  73اإلرشادي رقم  ISO/IECھذا التعریف یوافق تعریف 
، بینما في  ”احتمال حدوث حادثة  “االستعمال الشائع یكون التركیز على مفھوم االحتمال، مثل 

بالخسائر المحتملة في حالة معینة  “السیاق التقني یكون التركیز في الغالب على العواقب المتعلقة 
لف من ومكان ووقت معینین من المالحظ أن إدراك أھمیة المخاطر المختلفة وأسبابھا الضمنیة تخت

ث، بالمخاطر المخاطر المقبولة، مخاطر الكوارالمتعلقة  األخرىشخص آلخر أنظر المصطلحات 
الكوارث، إدارة مخاطر الكوارث، الحد من مخاطر الكوارث، خطط لمخاطر  التصحیحیةاإلدارة 

الحد من مخاطر الكوارث، المخاطر الممتدة، المخاطر الحادة، إدارة المخاطر المرتقبة للكوارث، 
.المخاطرالمخاطر المتبقیة، تقییم المخاطر، إدارة المخاطر، تحویل 

This definition closely follows the definition of the ISO/IEC Guide 73. The 
word “risk” has two distinct connotations: in popular usage the emphasis is 
usually placed on the concept of chance or possibility, such as in “the risk of 
an accident”; whereas in technical settings the emphasis is usually placed 
on the consequences, in terms of “potential losses” for some particular 
cause, place and period. 

مالحظات

Comments

                                 Riskمخاطروجمعھا )  مخاطرة(



 طاراألخ تحلیل طریق عن المخاطر ومستوى طبیعة تحدید منھجیة
ً  والتي للتضرر، القابلیة لمدى الحالیة الظروف وتقییم المحتملة  معا

 ةالمعیش وسبل والخدمات والممتلكات لألفراد أضرار تحدث قد
.علیھا یعتمدون التي والبیئة

الوصف

Description

A methodology to determine the nature and extent of
risk by analyzing potential hazards and evaluating
existing conditions of vulnerability that together
could potentially harm exposed people, property,
services, livelihoods and the environment on which
they depend.

                                    Risk assessmentالمخاطرتقییم 



 السمات مراجعة تتضمن؛)الخرائط على األخطار تحدید من یصاحبھا وما( المخاطر تقییم
 بھا ضررالت قابلیة مدى وتحلیل واحتماالتھا؛ وترددھا وشدتھا موقعھا مثل لألخطار التقنیة

 القدرات علیةفا مدى وتقییم والبیئیة؛ والصحیة واالجتماعیة الطبیعیة األبعاد ذلك في بما
 ھذه األنشطة ةسلسل المتاحة والبدائل المختلفة المحتملة السیناریوھات مع للتعامل المتوفرة

. المخاطر تحلیل بعملیة األحیان بعض في تعرف

Risk assessments (and associated risk mapping) include: a review of the
technical characteristics of hazards such as their location, intensity,
frequency and probability; the analysis of exposure and vulnerability
including its physical, social, health, economic and environmental
dimensions; and the evaluation of the effectiveness of prevailing and
alternative coping capacities in respect to likely risk scenarios. This series of
activities is sometimes known as a risk analysis process.

مالحظات

Comments

                                    Risk assessmentالمخاطرتقییم 



من للتقلیل محتملة مخاطر إلدارة والممارسات النمطي المنھج
. والخسارة الضرر احتماالت

الوصف

Description

The systematic approach and practice of managing 
uncertainty to minimize potential harm and loss.

                                     Risk managementالمخاطرإدارة 



طة محددة إدارة المخاطر تتكون من تقییم المخاطر وتحلیلھا وتنفیذ استراتیجیات وأنش
لیل المخاطر للتحكم في المخاطر وتقلیلھا وتحویلھا وھذا النھج تعتمده منظمات كثیرة لتق
تشغیل مثل؛ المتعلقة باستثماراتھا بشكل عام، وعلى سبیل المثال التي تعني بمخاطر ال

من  تعطل في اإلنتاج أو الضرر البیئي أو األثر االجتماعي أو الضررأو العملانقطاع 
ات مثل جراء الحرائق واألخطار الطبیعیة وإدارة المخاطر مسألة أساسیة في بعض القطاع

.اخ إمدادات المیاه والطاقة والزراعة حیث یتأثر اإلنتاج بشكل كبیر بالطقس والمن

Risk management comprises risk assessment and analysis, and the
implementation of strategies and specific actions to control, reduce and
transfer risks. It is widely practiced by organizations to minimize risk in
investment decisions and to address operational risks such as those of
business disruption, production failure, environmental damage, social
impacts and damage from fire and natural hazards. Risk management is a
core issue for sectors such as water supply, energy and agriculture whose
production is directly affected by extremes of weather and climate

مالحظات

Comments

                                     Risk managementالمخاطرإدارة 



رسمیة أو بطریقة معینة،عملیة انتقال التبعات المالیة المترتبة على مخاطر 
الشركة أوغیر رسمیة، من طرف إلى آخر؛ حیث تتمكن العائلة أو المجتمع 

 أو الھیئة الحكومیة من الحصول على الموارد من طرف آخر بعد التعرض
.فالطرلكارثة، مقابل التعویضات االجتماعیة أو المالیة الممنوحة لھذا 

الوصف

Description

The process of formally or informally shifting the financial 
consequences of particular risks from one party to another 
whereby a household, community, enterprise or state 
authority will obtain resources from the other party after a 
disaster occurs, in exchange for ongoing or compensatory 
social or financial benefits provided to that other party.

                                            Risk transferالمخاطرتحویل 



طیة المؤمن التأمین ھو أحد األشكال المعروفة لتحویل المخاطر، حیث یتم دفع مبلغ سنوي لجھة التأمین مقابل تغ
ث یتم علیھ ضد المخاطر ویمكن أن یتم تحویل المخاطر بشكل غیر رسمي ضمن األسرة وشبكات المجتمع، حی
وشركات  التعاون والمساعدة المتبادلة عن طریق المنح أو القروض، وكذلك بشكل رسمي، حیث تُنشئ الحكومات
ررین على التأمین والبنوك المتعددة األطراف وغیرھا من الجھات التي تعني بتحمل المخاطر، آلیات لتساعد المتض

د مواجھة الخسائر في حاالت الحوادث الكبیرة ومن ھذه اآللیات عقود التأمین وإعادة التأمین وشھادات ضمان ض
مالیةالالكوارث وخدمات القروض الخاصة واألموال االحتیاطیة، حیث یتم تغطیة التكالیف من خالل الدفعات 

.السابقةالمستثمرین والفوائد المالیة والمدخرات ومساھمات 

Insurance is a well-known form of risk transfer, where coverage of a risk is obtained from 
an insurer in exchange for ongoing premiums paid to the insurer. Risk transfer can occur 
informally within family and community networks where there are reciprocal expectations 
of mutual aid by means of gifts or credit, as well as formally where governments, insurers, 
multi-lateral banks and other large risk-bearing entities establish mechanisms to help 
cope with losses in major events. Such mechanisms include insurance and re-insurance 
contracts, catastrophe bonds, contingent credit facilities and reserve funds, where the 
costs are covered by premiums, investor contributions, interest rates and past savings, 
respectively.

مالحظات

Comments

                                            Risk transferالمخاطرتحویل 



 جیالاأل بقدرة المساس دون الحاضر احتیاجات تلبي التي التنمیة
. احتیاجاتھم لتلبیة المستقبلیة

الوصف

Description

Development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations
to meet their own needs.

                       Sustainable developmentالمستدامةالتنمیة 



Brundtlandبراندتالنمن قبل مفوضیة  1987تم وضع ھذا التعریف عام  Commission) ( ،
التنمیة وما  “وھو تعریف موجز ومباشر إال أنھ ال یجیب على كثیر من األسئلة المتعلقة بمعنى 

ناصر غیر تتضمن من العملیات االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة ومخاطر الكوارث مصاحبة للع
ث یمكن أن المستدامة للتنمیة مثل التدھور البیئي، بینما على العكس فإن الحد من مخاطر الكوار

.تقلیل الخسائر وتحسین ممارسات التنمیة خالل منیساھم في التنمیة المستدامة 

This definition coined by the 1987 Brundtland Commission is very succinct
but it leaves unanswered many questions regarding the meaning of the word
development and the social, economic and environmental processes
involved. Disaster risk is associated with unsustainable elements of
development such as environmental degradation, while conversely disaster
risk reduction can contribute to the achievement of sustainable
development, through reduced losses and improved development practices.

مالحظات

Comments

                       Sustainable developmentالمستدامةالتنمیة 



 تجعلھا التي الممتلكات أو المنظومة أو المجتمع وظروف سمات
.باألخطار التأثر سھلة

الوصف

Description

The characteristics and circumstances of a
community, system or asset that make it
susceptible to the damaging effects of a hazard.

                                        Vulnerabilityالتضررقابلیة 



 ومن تلفةمخ وبیئیة واقتصادیة واجتماعیة فیزیائیة عوامل عن تنشأ التضرر لقابلیة أوجھ عدة ھناك
 التوعیة يف والنقص للممتلكات الكافیة غیر والحمایة المباني وضعف التصمیم سوء ذلك على األمثلة

 قابلیة ةللبیئ الحكیمة اإلدارة وتجاھل االستعداد وإجراءات بالمخاطر المعرفة وضعف العامة والمعلومات
 كسمة ضررالت قابلیة یحدد التعریف ھذا الوقت مرور وعلى المجتمع داخل ملحوظ بشكل تختلف التأثر

 العنصر ھذا تعرض على یعتمد ال وذلك ،) ممتلكات أو منظومة أو مجتمع( المعني العنصر سمات من
 لیشمل شملأ بصورة األحیان من كثیر في المصطلح ھذا یستخدم الشائع االستخدام في أنھ إال للمخاطر،

العنصر تعرض

There are many aspects of vulnerability, arising from various physical, social, economic and
environmental factors. Examples may include poor design and construction of buildings,
inadequate protection of assets, lack of public information and awareness, limited official
recognition of risks and preparedness measures, and disregard for wise environment
management. Vulnerability varies significantly within a community and over time. This
definition identifies vulnerability as a characteristic of the element of interest (community,
system or asset) which is independent of its exposure. However, in common use the word
is often used more broadly to include the element’s exposure.

مالحظات

Comments

                                        Vulnerabilityالتضررقابلیة 


