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Terminologies in English 

 
Arabic Translation 

No
. Terminology Description Comments رقم  لحالمصط الوصف مالحظات  
1. Acceptable 

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

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. 

 المقبولـة المخـاطر “ مصـطلح یُسـتخدم 

 لتحدید الهندسي السیاق في

 الهیكلیـة والتـدابیر اإلجـراءات وتقیـیم

 لتخفیف الالزمة الهیكلیة وغیر

 األشـخاص علـى المحتملـة األضـرار

 مستویات إلى واألنظمة والممتلكات

 األعـراف(أو للقـوانین وفقـاً  تُحـّدد مقبولـة

 احتماالت على والمبنیة  )المقبولة

 . األخرى والعوامل للمخاطر معروفة

  

 التــى المحتملــة الخســارة مســتوى

 والتجمعات المجتمع یعتبرها

 الحالة االعتبار فى األخذ مع مقبولة،

 واإلقتصادیة اإلجتماعیة

 والبیئیـة والفنیـة والثقافیـة والسیاسـیة

 . الموجودة

  

مخاطرة 
  مقبولة
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2. Adaptation 
 

The adjustment in natural 
or human systems in 
response to actual or 
expected climatic stimuli 
or their  impacts, which 
moderates harm or 
exploits beneficial 
opportunities.  
 

This definition addresses the 
concerns of climate change and 
is sourced from the secretariat of 
the United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC). Adaptation to 
climate change can occur in 
autonomous fashion, for example 
through market changes, or as a 
result of intentional adaptation 
policies and plans. Many disaster 
risk reduction measures can 
directly contribute to better 
adaptation. 

 بالتغیر یتعلق فیما التعریف هذا یستخدم

 سـكرتاریة عـن صـادر وهـو المنـاخي،

 لتغیـر اإلطاریـة المتحـدة األمـم إتفاقیـة

 أن الممكن ومن ، UNFCCC المناخ

 بطریقـة المنـاخ تغیـر مـع التّكیـف یـتم

، السوق تغیرات خالل من مستقلة،  مثًال

 وخطـط لسیاسـات نتیجـة یكـون أن أو

 الحد إجراءات تسهم أن یمكن كما دولیة

 عملیـة تحسـین فـي الكـوارث مخاطر من

 . مباشرة بصورة التكیّف

 أو البشـریة األنظمـة فـي التعـدیل

 مناخیـة لمـؤثرات اسـتجابة الطبیعیـة

 بشـكل آلثارهـا، أو متوقعـة أو فعلیـة

 مـن أواالسـتفادة الضـرر مـن یقلـل

 . المتاحة الفرص
 

 .2  التكیّف 

3. 
 

Biological 
hazard 
 

Process or phenomenon of 
organic origin or 
conveyed by biological 
vectors, including 
exposure to pathogenic 
micro-organisms, toxins 
and bioactive substances 
that may cause loss of life, 
injury, illness or other 
health impacts, property 
damage, loss of 
livelihoods and services, 
social and economic 
disruption, or 
environmental damage. 

Examples of biological hazards 
include outbreaks of epidemic 
diseases. 

 البیولوجیـة األخطـار علـى األمثلـة مـن

 وعـدوى المعدیة واألمراض األوبئة تفشى
 واإلصـابة والحیـوان النبـات أمـراض

 . للحشرات الكثیف والغزو بالطاعون
 

 عضوي مصدر ذات ظاهرة أو عملیة

 بواسطة منقولة أو

 فـي بمـا لألمـراض، الحیویة الناقالت

 الدقیقــة للكائنــات التعــرض ذلــك

 والمـواد والسـمیات لألمـراض المسببة

 إلـى تـؤدي قـد والتـي حیویـا، النشـطة

 أي أو المـرض أو اإلصابة أو الوفاة

 إتـالف إلـى أو آخـر، صـحي ضـرر

 المعیشـة سـبل فقـدان أو الممتلكـات

 اقتصـادي اضـطراب أو والخـدمات

 . بیئي ضرر أو واجتماعي
 

 األخطار
 البیولوجیة

)األحیائیة(   
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4. Building codes 
 

A set of ordinances or 
regulations and associated 
standards intended to 
control aspects of the 
design, construction, 
materials, alteration and 
occupancy of structures 
that are necessary to 
ensure human safety and 
welfare, including 
resistance to collapse and 
damage. 
 

Building codes can include both 
technical and functional 
standards. They should 
incorporate the lessons of 
international experience and 
should be tailored to national and 
local circumstances. A 
systematic regime of 
enforcement is a critical 
supporting requirement for 
effective implementation of 
building codes. 
 

 تشــمل أن یمكــن البنــاء كــودات

، والوظیفیـة الفنیـة المواصـفات  كمـا معـًا

 من المستفادة الدروس تتضمن أن یجب

 الـدروس هـذه وتطویـع العالمیـة التجـارب
 الظـروف مـع یتماشـى بمـا والتجـارب

 تطبیـق فعالیـة وتتوقـف والمحلیـة الوطنیـة
 منهجـي نظـام وجــود علـى الكـودات

 . واألحكام القواعد لتطبیق
 

 ومـا واألحكـام، القـوانین من وعةمجم

 إلـى تهـدف مواصـفات، مـن یتبعهـا

 یخــص فیمــا بالمنشــآت الــتحكم

شغال البناء ومواد والبناء التصمیم  وإ

 لتحقیـق وذلـك وتعـدیلها، يالمبـان

 تشـمل كمـا اإلنسـان، ورفـاه سـالمة

 . واالنهیار للضرر المنشآت مقاومة

  
 

 البناء كودات

  
  
 

4.  

5. Capacity 
 

The combination of all the 
strengths, attributes and 
resources available within 
a community, society or 
organization that can be 
used to achieve agreed 
goals. 
 
 

Capacity may include 
infrastructure and physical 
means, institutions, societal 
coping abilities, as well as human 
knowledge, skills or collective 
attributes such as social 
relationships, leadership and 
management. Capacity also may 
be described as capability. 
Capacity assessment is a term for 
the process by which the capacity 
of a group is reviewed against 
desired goals, and the capacity 
gaps are identified for further 
action. 

 التحتیـة البنیــة القــدرات تتضــمن قـد

 وقدرات والمؤسسات المادیة واإلمكانیات
 معرفـة وكـذلك التعامـل، علـى المجتمـع

 الصـفات أو والمهـارات النـاس، ودرایـة
 االجتماعیـة، العالقـات مثـل الجماعیـة،

 تعریــف یمكــن كمــا ارةواإلد والقیــادة
 " مصـطلح ویسـتخدم باإلمكانیة القدرات

 مراجعـة عملیـة بمعنـى "القـدرات تقیـیم

 أهــداف حیــال مــا مجموعــة قــدرات

 الضعف مواطن تحدید ثم ومن منشودة،

 . وتقویتها معها للتعامل
 

 والسـمات، اإلمكانـات كافـة تضـافر

 للمجتمــع متاحــة ومــوارد قــوة مـن

 لتـىا المنظمـات، أو أوالتجمعـات

 للوصــول منهــا االســتفادة یمكــن

 . علیها المتفق لألهداف
 

 القدرات
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6. Capacity 
Development 
 

The process by which 
people, organizations and 
society systematically 
stimulate and develop 
their capacities over time 
to achieve social and 
economic goals, including 
through improvement of 
knowledge, skills, 
systems, and institutions. 
 
 

Capacity development is a 
concept that extends the term of 
capacity building to encompass 
all aspects of creating and 
sustaining capacity growth over 
time. It involves learning and 
various types of training, but also 
continuous efforts to develop 
institutions, political awareness, 
financial resources, technology 
systems, and the wider social and 
cultural enabling environment. 

 بنـاء"  من أوسع "القدرات تنمیة "مفهوم

 جوانب كل یشمل إذ ، " القدرات

 إذ الوقـت مـع وتعزیزها القدرات اكتساب

 التعلیم المفهوم هذا یشمل

 الجهود وكذلك التدریب، أنواع ومختلف

 والــوعي المؤسسـات لتطـویر المسـتمرة
 والــنظم المادیــة والمــوارد السیاســي

 جتماعیــاً ا المواتیــة والبیئــة التكنولوجیـة
 . عام بشكل وثقافیاً 

 

 بواسطتها تقوم التي المنهجیة العملیة

 والمنظمات الشعوب

 وتطــویر باسـتنهاض والمجتمعـات

 مـن وذلـك الوقـت، مـرور مـع قـدراتها

  االجتماعیـة أهـدافها تحقیـق أجـل

 تحسـین ذلـك فـي بمـا واالقتصـادیة،

 والـنظم والمهـارات المعرفـي المسـتوى

  . والمؤسسات

 راتالقد تنمیة
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7. Climate 
change 
 

(a)The Inter-governmental 
Panel on Climate Change 
(IPCC) defines climate 
change as follows: “a 
change in the state of the 
climate that can be 
identified (e.g., by using 
statistical tests) by 
changes in the mean 
and/or the variability of its 
properties, and that 
persists for an extended 
period, typically decades 
or longer. Climate change 
may be due to natural 
internal processes or 
external forcing or to 
persistent anthropogenic 
changes in the 
composition of the 
atmosphere or in land 
use”.  

For disaster risk reduction 
purposes, either of these 
definitions may be suitable, 
depending on the particular 
context. The UNFCCC definition 
is the more restricted one as it 
excludes climate changes 
attributable to natural causes. 
The IPCC definition can be 
paraphrased for popular 
communications as “A change in 
the climate that persists for 
decades or longer, arising from 
either natural causes or human 
activity.” 
 
 

 كال الكوارث، مخاطر من الحد ألغراض
، یعتبر التعریفین هذین  كل مناسبًا

 تعریـف یعتبـر به الخاص السیاق حسب

 بشأن اإلطاریة المتحدة األمم اتفاقیة

 أنـه حیـث تقییـداً  األكثـر المنـاخ تغیـر

 العوامل على العائد المناخ تغیر یستبعد

 صـیاغة إعـادة یمكـن بینمـا الطبیعیـة

 الدولیة كومیةالح الهیئة تعریف

 تغیـر " كالتـالي المنـاخ بتغیـر الخاصـة

 أو السنین لعشرات یستمر المناخ في

 طبیعیـة عوامـل عـن نـاتج أطـول، فتـرات

  ." بشریة أنشطة أو
 

 الدولیـة الحكومیـة الهیئـة تعریـف -أ
  IPCC  المنــاخ بتغیـر المعنیـة
 یمكــن المنــاخ حالــة فــي تغییــر

 االختبــارات باســتخدام ( تشخیصـه
 لتغییراتا  خالل من مثال ئیةاإلحصا

 و الحسابي المتوسط على تطرأ التي
 والتـي لصـفاته، المتقلبیـة علـى أو

 تمتد الزمن من طویلة لفترات تستمر

 یحـدث أن ویمكـن أطـول أو عقـودا

 أو طبیعیة لعوامل نتیجة المناخ تغیر

 نتیجـة أو مسـتمرة خارجیـة عوامـل

 الغـالف تكوین في الحثیثة التغییرات

 أو البشـریة األنشـطة بسـبب الجـوي

  . األراضي الستخدامات نتیجة
  
 المتحـدة األمـم اتفاقیـة تعریـف -ب

 المناخ تغیر
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(b)The United Nations 
Framework Convention on 
Climate Change 
(UNFCCC) defines 
climate change as “a 
change of climate which is 
attributed directly or 
indirectly to human 
activity that alters the 
composition of the global 
atmosphere and which is 
in addition to natural 
climate variability 
observed over comparable 
time periods." 
 

 المناخ تغیر بشأن اإلطاریة

 “UNFCCC المنـاخ فـي التغییـر 

عـزى الـذي  غیـر أو مباشـر بشـكل یُ

 في یغیر الذي البشري للنشاط مباشر

 األرضیة، للكرة الجوي الغالف تكوین

 الطبیعیـة التقلبیـة إلـى إضـافة والـذي
 مماثلة زمنیة لفترات رصده یتم للمناخ

.  
  

8. Contingency 
planning 

 

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 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. 

 اتخـاذ إلـى یـؤدي االحتـرازي التخطـیط

 خالل من ومنسقة، منظمة اجراءات

 مسـؤولیات حیـث مـن ةواضـح  خطـط

 ومواردهـا المعنیـة المؤسسـات وأدوار

 علـى الحصـول وعملیات المتاحة المالیة
 التـي العملیــة والترتیبــات المعلومـات

 الضـرورة عنـد المعنیـة الجهـات تتخـذها

 یمّكــن االحتــرازي التخطــیط ان كمـا

 تصـور مـن الرئیسـیة الحیویـة الجهـات

 أن الممكـن مـن التـي المشـاكل وتوقـع

 واإلنقـاذ اإلغاثـة عملیـات نـاءأث تحـدث

یجاد  جزء انه كما لها المناسبة الحلول وإ

بنى أن ویجب االستعداد من هام  علـى یُ

 التعـرف خاللهـا من یتم إداریة عملیة

 مـن محـددة حتمـاالتا وتحلیل على،

 تهـدد قـد التـي الحـاالت أو األحـداث

عداد البیئة، أو المجتمع  الترتیبـات وإ

 االسـتجابة علـى تساعد التي المسبقة

 بكفـاءة الحـاالت أو األحـداث لهـذه

 اتخـاذ خـالل مـن وذلـك حـدوثها، حین
 الوقــت فــي المناســبة اإلجــراءات

 . المناسب
 

 التخطیط
 اإلحترازي
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 محتملة، أحداث أو لكوارث سیناریوهات 

 المعـدة الخطـط تخضـع أن یجـب كمـا

 بصـورة واالختبـار والتحـدیث للمراجعـة

 . مستمرة
9. Coping 

capacity 
 

The ability of people, 
organizations and systems, 
using available resources 
and skills, to face and 
manage adverse 
conditions that potentially 
could lead to an 
emergency or disaster. 

The capacity to cope requires 
continuing awareness, resources 
and good management, both in 
normal times as well as during 
crises or adverse conditions. 
Coping capacities contribute to 
the reduction of disaster risks. 

 المسـتمرة التوعیـة تتطلـب التعامـل قـدرة

 على الجیدة والقدرة الموارد وتوفر

 في وكذلك العادیة، الظروف في اإلدارة

 حدوث أثناء العادیة غیر الظروف

 من الحد في تسهم التعامل قدرة الكوارث

 . الكوارث مخاطر

 واألنظمـة والمنظمـات األفـراد مقـدرة

دارة مواجهة على  السلبیة الظروف وإ

 أو طارئـة حـاالت إلـى تـؤدى قد تيال

 المـــوارد باســـتخدام كارثـــة إلـــى

 . المتاحة والمهارات
 

 التعامل قدرة
  

9.  
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Corrective 
disaster risk 
management 

Management activities 
that address and seek to 
correct or reduce disaster 
risks which are already 
present. 

This concept aims to distinguish 
between the risks that are already 
present, and which need to be 
managed and reduced now, and 
the prospective risks that may 
develop in future if risk reduction 
policies are not put in place.  
 

 بـین التمییـز إلـى المفهـوم هـذا یهـدف

 یجب والتي حالیاً  لموجودةا المخاطر

 وبـین منهـا، والتقلیـل إدارتهـا على العمل

 تنشأ أن یمكن والتي المحتملة المخاطر

 السیاسات وضع یتم لم إذا المستقبل في

 أیضاً  أنظر منها للحد الالزمة

  ".للكوارث المرتقبة المخاطر إدارة"

 بالتقلیـل تعنى التي اإلداریة األنشطة

 . القائمة المخاطر معالجة أو من،

  

 اإلدارة
 التصحیحیة

 لمخاطر

 الكوارث
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11. Critical 
facilities  
 

The primary physical 
structures, technical 
facilities and systems 
which are socially, 
economically or 
operationally essential to 
the functioning of a 
society or community, 
both in routine 
circumstances and in the 
extreme circumstances of 
an emergency. 

Critical facilities are elements of 
the infrastructure that support 
essential services in a society. 
They include such things as 
transport systems, air and sea 
ports, electricity, water and 
communications systems, 
hospitals and health clinics, and 
centers for fire, police and public 
administration services. 

 البنیة من عناصر هي الحساسة المرافق

 األساسـیة الخـدمات تـدعم التـي التحتیـة

 المواصـالت نظـم وتشـمل المجتمـع، فـي

 والمـاء والكهربـاء والمـوانئ والمطـارات

 والمستشــفیات اإلتصــاالت وأنظمــة

 اإلطفــاء ومراكــز الصــحیة والعیــادات
 . العامة اإلدارة وأجهزة والشرطة

 الفنیـة والمرافـق الرئیسـیة المنشـآت

 االجتماعیـة األهمیـة ذات واألنظمـة

 لـآلداء الالزمـة والعملیة واالقتصادیة

 التجمعـات، أو للمجتمعـات الوظیفي

 فـي أو العادیـة األحـوال فـي سـواء
 الطوارئ حاالت

 

 المرافق
 الحساسة
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12. Disaster 
 

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. 

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. 
 

 تحـدث األحیـان مـن الكثیـر فـي الكـوارث

 وهــي عوامــل عــدة الجتمــاع نتیجــة
 للتضـرر قابلیـةوال لألخطـار التعـرض

 مـن للحـد الكافیـة القـدرات تـوافر وعـدم
 لمواجهتهـا أو المحتملـة السـلبیة األثـار

 األرواح فـي الخسـائر الكـوارث أثـار ومـن
 األثار من وغیرها واألمراض واإلصابات

 الجســدیة اإلنسـان بصــحة تضـر التـي
 تلـف إلـى وتـؤدي واالجتماعیـة والعقلیـة

 الخدمات في وخسائر الممتلكات في

 وتـدهور واالقتصـاد المجتمـع فـي لـلوخ

 .البیئیة في

 أو المجتمـع أداء فــي اضـطراب

 كبیرة خسائر یتضمن التجمعات

 والنـواحي األرواح علـى سـلبیة وآثـار

 التـي والبیئیـة واالقتصـادیة المادیـة

 التجمــع أو المجتمــع قــدرة تفـوق

 مواجهتهــا علــى المتــأثر العمرانــي

 . الذاتیة موارده باستخدام
 

  .12  الكارثة

13. Disaster risk 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

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. 

 مفهوم عن یعبر الكوارث مخاطر تعریف

 موجودة مخاطر باعتبارها الكوارث
 أنواع الكوارث مخاطر وتشمل ةومستمر 

 والتي المحتملة، الخسائر من مختلفة

 ولكن كثیرة أحیان في هاحصر  یصعب

 السكان وأنماط السائدة األخطار معرفة

 یساعد واالقتصادي االجتماعي والتطور

 وتحدیدها الكوارث مخاطر تقییم على

 . األقل على عامة بصورة

 األرواح في المحتملة الخسائر

 المعیشة وسبل الصحي والوضع
 أن یمكن التي والخدمات والممتلكات

 بسبب ما تجمع أو مجتمع تصیب

 مستقبلیة زمنیة فترة في الكوارث،

 . محددة
 

 مخاطر
 الكوارث
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14. 

Disaster risk 
management 
 

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.  
 

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. 
 

 لمصطلح امتداد هو المصطلح هذا
، األكثر ، ” رالمخاط دارةإ"  وذلك شموًال

 فإدارة الكوارث بمخاطر یعني ألنه

 تجنب إلى تهدف الكوارث مخاطر

 خالل من نقلها أو تخفیفها أو األضرار

جراءات أنشطة  التخفیف الوقایة وإ

  .واالستعداد

 التوجیهات باستخدام النمطیة العملیة

 ظماتوالمن اإلداریة

 الالزمة العملیة والقدرات والمهارات

 االستراتیجیات لتطبیق

 المحسنة والقدرات والسیاسات

 أجل من وذلك للمواجهة،

 للمخاطر السلبیة اآلثار تخفیف

  . الكوارث وقوع واحتماالت

 مخاطر إدارة
 الكوارث
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15. Disaster risk 
reduction 
 

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. 

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. 

 أقرتـه والذي هیوجو، عمل إطار تضمن

 ، 2005 عام اعتماده وتم المتحدة األمم
 الكـوارث، مخـاطر من للحد شامالً  نهجاً 

 مــن كبیــر بشــكل الحــد إلــى ویهــدف
 في وذلك الكوارث، عن الناجمة الخسائر

 االجتماعیـــــة والممتلكـــــات األرواح
 والدول للمجتمعات والبیئیة واالقتصادیة

 مـن للحـد الدولیـة اإلسـتراتیجیة ونظـام

 بــین للتعــاون آلیــة یــوفر الكــوارث

 المدني والمجتمع والمنظمات الحكومات

 مصطلح أن ویُالحظ اإلطار تنفیذ لدعم

، یسـتخدم الكوارث من الحد “  إال أحیانـًا

 الكوارث مخاطر من الحد “ مصطلح أن

 المتغیـرة الطبیعـة عـن أدق بصـورة یعبـر

 لحدل العمل واستمراریة الكوارث لمخاطر

  .المخاطر هذه من

 من للحد الالزمة والممارسات المفهوم

 الجهـود خـالل مـن الكـوارث مخـاطر

دارة لتحلیــل المنهجیــة  العوامــل وإ

 فـي بمـا الكـوارث، لحـدوث المسـببة

 لألخطـار، التعـرض مـن الحـد ذلـك

 قابلیة وتخفیف

 للتضــرر، والممتلكــات اإلنســان

 والبیئة، لألرض الحكیمة واإلدارة

 لمواجهـة االسـتعداد وىمسـت وتحسـین

 . السلبیة األحداث

  
 

 من الحد

 مخاطر
 الكوارث
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16. 
* 

Disaster risk 
reduction plan 
 

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. 

 

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. 
 

 أن یجب الكوارث مخاطر من الحد خطة

 ویجــب هیوجـو، عمـل بإطـار تسترشـد
 التنمیـة خطـط ضـمن إلدراجهـا التنسـیق

 المــوارد تخصــیص وعملیــات المعنیــة
 تكون أن الضروري ومن البرامج وأنشطة

 الـوطني المسـتوى علـى المعـدة طـطالخ

 المسؤولیات من مستوى لكل وفقاً  محددة

كیفـــة اإلداریـــة  للظـــروف وفقـــاً  ومُ

 یجب كما السائدة والجغرافیة االجتماعیة

 للتنفیـذ الزمنیـة األطـر الخطـط تحـدد أن

 ویـتم التمویـل ومصـادر والمسـؤولیات

 تغیـرات مـع التـأقلم خطـة مـع ربطهـا

 ذلك أمكن كلما المناخ

 قطـاع أو سـلطة قبـل مـن معـدة قـةوثی

 األهداف تحدد مؤسسة أو منظمة أو

 مخـاطر مـن للحـد المحـددة والغایـات

 الالزمـة األنشـطة وتضـع الكـوارث،

 . األهداف هذه لتحقیق
 

 من الحد خطة
 مخاطر
 الكوارث

  

16. 
* 

17. Early warning 
system 
 

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.  

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 

 من مجموعة على یحتوي عریفالت هذا

 في الفعالیة لتحقیق الضروریة العوامل

 اإلنذار فنظام لإلنذارات االستجابة

 یحتوي اإلنسان على یركز الذي المبكر

 المعرفة التالیة؛ األربعة العناصر على

 بها والتنبؤ األخطار رصد بالمخاطر؛

 واإلنذارات التنبیهات نشر وتحلیلها؛

 المحلیة دراتالق وتوفیر وتعمیمها؛

 » مصطلح لإلنذارات لالستجابة الالزمة
 النهایة إلى النهایة من اإلنذار نظام

 أنظمة أن على للتأكید أیضاً  یستخدم

 إلعداد الالزمة القدرات من مجموعة

 یةتحذیر  معلومات ونشر

 الوقت وفي وواضحة مفهومة

 األشخاص لتمكین المناسب،

 المهددة والمنظمات والمجتمعات

 بشكل وتتصرف لتستعد باألخطار

 من للحد الكافي وبالوقت مناسب

 . والخسائر األضرار

  
 

 اإلنذار نظام
 المبكر
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hazard detection through to 
community response. 
 

 كل خالل تمتد أن یجب اإلنذار

 األخطار كشف من ابتداءاً  الخطوات

 . لها المجتمع استجابة حتى
18. Ecosystem 

services 
 

The benefits that people 
and communities obtain 
from ecosystems. 

This definition is drawn from the 
Millennium Ecosystem 
Assessment. The benefits that 
ecosystems can provide include 
“regulating services” such as 
regulation of floods, drought, 
land degradation and disease, 
along with “provisioning 
services” such as food and water, 
“supporting services” such as soil 
formation and nutrient cycling, 
and “cultural services” such as 
recreational, spiritual, religious 
and other non-material benefits. 
Integrated management of land, 
water and living resources that 
promotes conservation and 
sustainable use provide the basis 
for maintaining ecosystem 
services, including those that 
contribute to reduced disaster 
risks. 
 

 النظم تقییم من مأخوذ التعریف هذا

 التي الفوائد ومن ” لأللفي االیكولوجیة

 مثل حكمالت خدمات “ النظم هذه توفرها

 الجفاف وفترات الفیضانات تنظیم

 و األمراض؛ وانتشار األراضي وتدهور
  و والماء؛ الغذاء مثل الخدمات توفیر

 التربة تكوین مثل المساندة الخدمات
 مثل الثقافیة والخدمات الغذاء؛ ودورة

 والدینیة؛ والروحیة الترفیهیة الخدمات

 واإلدارة المادیة غیر الفوائد من وغیرها

 وموارد والمیاه لألراضي متكاملةال

 الموارد على الحفاظ على تساعد العیش

 األساس وتوفر المستدام واستخدامها

 بما البیئیة، النظم خدمات على للحفاظ

 من الحد في تساهم التي تلك فیها

 الكوارث مخاطر

 األفراد یجنیها التي الفوائد

 البیئیة النظم من والمجتمعات
 

 النظم خدمات
 البیئیة
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19. El Niño-
Southern 
Oscillation 
phenomenon 

A complex interaction of 
the tropical Pacific Ocean 
and the global atmosphere 
that results in irregularly 
occurring episodes of 
changed ocean and 
weather patterns in many 
parts of the world, often 
with significant impacts 
over many months, such 
as altered marine habitats, 
rainfall changes, floods, 
droughts, and changes in 
storm patterns. 

The El Niño part of the El Niño-
Southern Oscillation (ENSO) 
phenomenon refers to the well-
above-average ocean 
temperatures that occur along the 
coasts of Ecuador, Peru and 
northern Chile and across the 
eastern equatorial Pacific Ocean, 
while La Niña part refers to the 
opposite circumstances when 
well-below-average ocean 
temperatures occur. The 
Southern Oscillation refers to the 
accompanying changes in the 
global air pressure patterns that 
are associated with the changed 
weather patterns experienced in 
different parts of the world. 

 النینیو تقلبات ظاهرة من جزء هي النینیو

 متوسـط ارتفـاع إلـى ترجـع الجنوبیـة،

 طـول علـى وذلـك المحـیط حـرارة درجـة

 شـیلي وشـمال وبیـرو اإلكـوادور سـواحل

 تقلبـات بینمـا ،الهـادئ المحـیط وعبـر

 الظـروف بهـا یقصـد )نینیـا ال (الجنـوب

 أقل إلى الحرارة تنخفض عندما العكسیة

 هـي الجنـوب توتقلبــا معــدالتها مـن

 الهــواء لضــغط المصــاحبة التغیـرات

 الطقـس أنماط بتغیر والمرتبطة العالمي

 . األرض أنحاء مختلف في
 

متشـــــعب مـــــا بـــــین المنـــــاطق  تفاعـــــل
المداریــــــــــة مــــــــــن المحــــــــــیط الهــــــــــادي 

 ینـتج األرضـیة للكـرة الجوي والغالف

 أنماط في انقالب عنه

 من عدیدة مناطق في والمناخ الطقس

 بشـكل زمنیـة تحقبـا خـالل العـالم

 فـي عنـه ویـنجم منتظم، وغیر متكرر

 لعـدة تسـتمر كبیـرة تـأثیرات العـادة

 موائل في تغیرات مثل شهور،

 هطول في وتغییرات البحریة األحیاء

 والفیضانات األمطار

 أنمــاط فــي وتغیــرات والجفــاف

 . العواصف

 ظاهرة النینیو
 التأرجح
 الجنوبي
 للمناخ

  

19.  

20. Emergency 
management  
 
 
 
 

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

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. 
 

 خطـرة ظـروف هي الطوارئ أو الكوارث

 الطـوارئ إدارة عاجلـة إجـراءات تتطلـب

 المؤسسـیة والترتیبـات الخطـط تشـمل

 الحكومیة الجهود وتوجیه لتنظیم الالزمة

 والخاصـة، التطوعیـة الحكومیـة، وغیـر

 أثنـاء االحتیاجـات جمیـع تلبیـة بهـدف

 ویستخدم ومنسقة شاملة بصورة الطوارئ

 بـدل "الكـوارث إدارة" مصـطلح أحیانـاً 

 . الطوارئ إدارة

  
 

دارة تنظـیم  توالمسـؤولیا المـوارد، وإ
 الطـوارئ، جوانـب كافـة مـع للتعامـل

 واالسـتجابة االسـتعداد خاصة وبصفة
 . للتعافي األولیة والخطوات
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21. Emergency 
services   
 

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

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. 
 

 مثـل جهـزةاأل الطـوارئ خـدمات تشـمل

 واإلطفـاء والشـرطة المـدني الـدفاع هیئـة

 وجمعیات الصحیة والخدمات واإلسعاف

 األحمــر والصــلیب األحمــر الهــالل

 الخاصة المتخصصة الطوارئ ووحدات

 ،واالتصـاالت والنقـل الكهربـاء بخـدمات
 . العالقة ذات الخدمات من وغیرها

 ذات المتخصصـة األجهـزة مجموعـة

 تعلقـــةالم واألهــداف المســؤولیات

 والممتلكـات اإلنسـان وحمایـة بخدمـة

 . الطوارئ حاالت في

  

 خدمات
 الطوارئ

 

21. 

22. Environmental 
degradation 

The reduction of the 
capacity of the 
environment to meet 
social and ecological 
objectives and needs. 

Degradation of the environment 
can alter the frequency and 
intensity of natural hazards and 
increase the vulnerability of 
communities. The types of 
human-induced degradation are 
varied and include land misuse, 
soil erosion and loss, 
desertification, wild land fires, 
loss of biodiversity, 
deforestation, mangrove 
destruction, land, water and air 
pollution, climate change, sea 
level rise and ozone depletion.  
 

 إلـى البیئـي التـدهور یـؤدي أن یمكـن

 الطبیعیة األخطار وتردد شدة في تغیرات
لـى  للمجتمعـات التضـرر قابلیـة زیـادة وإ

 عـن النـاتج البیئـي التـدهور أشـكال ومن

 وانجراف األراضي استخدام سوء البشر؛

 وفقـد األحـراج وحرائـق والتصـحر التربـة

زالـة البیولوجي التنوع  وتـدمیر الغابـات وإ

 والهواء الماء وتلوث المنغروف

 مسـتوى وارتفـاع المنـاخ تغیـر و والتربـة

 . األوزون طبقة وتآكل البحر سطح
 

 لتحقیــق البیئــة قــدرة فــي التــدني

 واألهداف االحتیاجات

 . والطبیعیة االجتماعیة
 

التدهور 
  البیئي

  

22.  

23. Environmental 
impact 
assessment 
 

Process by which the 
environmental 
consequences of a 
proposed project or 
program are evaluated, 
undertaken as an integral 
part of planning and 
decision-making processes 
with a view to limiting or 

Environmental impact 
assessment is a policy tool that 
provides evidence and analysis of 
environmental impacts of 
activities from conception to 
decision-making. It is utilized 
extensively in national 
programming and project 
approval processes and for 

د أداة هو البیئي األثر تقییم  متخـذي تـزوّ

 اآلثـار لتحلیـل الالزمـة بالبیانـات القـرار

 تصمیمها بمرحلة اً بدء لألنشطة، البیئیة

 هذه وتُستخدم بشأنها القرار اتخاذ وحتى

 وفـي الوطنیـة البـرامج وضـع فـي األداة

 شــروعاتم علــى الموافقــة إجــراءات

 العواقـب تقیـیم خاللهـا مـن یـتم عملیة

 مشـروع، أو برنـامج لمقتـرح البیئیـة

 ضمن االعتبار في التقییم هذا ویؤخذ

 عملیات

 إلـى ویهـدف القرار، واتخاذ التخطیط

 السلبیة اآلثار من الحد

تقییم األثر 
  البیئي
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reducing the adverse 
impacts of the project or 
program. 
 
 

international development 
assistance projects. 
Environmental impact 
assessments should include 
detailed risk assessments and 
provide alternatives, solutions or 
options to deal with identified 
problems. 

 اإلنمائیـة بالمساعدة تحظى التي التنمیة

 األثـر تقیـیم یتضـمن أن ویجـب الدولیـة

 وتقـدیم للمخـاطر مفصـالً  تحلـیالً  البیئـي

 مـع مـلللتعا إختیـارات أو بدیلـة حلـول

 . المتبینة البیئیة المشاكل

 . المقترحة والبرامج للمشاریع

  
 

24. Exposure 
 

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

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. 
 

 عـدد یشـمل أن یمكـن التعـرض قیـاس

 المنطقة، في الممتلكات أنواع أو السكان

 مــن عنصــر كــل لقابلیــة باإلضــافة

 كمیة تقدیر یتم ومنها للتضرر، العناصر
 فــي لألخطــار المصــاحبة المخــاطر

 . معینة منطقة
 

 واألنظمـة والممتلكـات السـكان تواجـد

 منطقــة فــي األخــرى والعناصــر

 لحدوث يبالتال وتعرضهم المخاطر،

 . محتملة خسائر
 

 .24 التعرض

25. 
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Extensive risk 
 
 

The widespread risk 
associated with the 
exposure of dispersed 
populations to repeated or 
persistent hazard 
conditions of low or 
moderate intensity, often 
of a highly localized 
nature, which can lead to 
debilitating cumulative 
disaster impacts.  

Extensive risk is mainly a 
characteristic of rural areas and 
urban margins where 
communities are exposed to, and 
vulnerable to, recurring localized 
floods, landslides storms or 
drought. Extensive risk is often 
associated with poverty, 
urbanization and environmental 
degradation. See also “Intensive 
risk”. 
 
 

 بالمنـاطق عادة تحدق الممتدة المخاطر

 الحضریة، العشوائیة والمناطق الریفیة

 القابلـة الهشة المجتمعات تتعرض حیث

 الفیضـــــانات ألخطـــــار للتضـــــرر
 أو والعواصـف األرضـیة واالنهیـارات

 المخـاطر ومركـز متكـرر بشـكل الجفـاف
 للفقـر مصـاحبة تكـون مـا غالبـاً  الممتـدة

 “ ر أیضاأنظ البیئي والتدهور والتحضر
 .”  الحادة المخاطر

 

 المصاحبة االنتشار واسعة المخاطر

 متنــاثرة ســكانیة تجمعــات لتعـرض

 الشـدة، متوسـطة أو متدنیـة ألخطـار

 دائمــة أو متكــرر بشــكل تحــدث

 عـادةً  األخطـار هـذه وتكـون الحدوث،
 أن یمكـن والتـي طبیعتهـا، فـي محلیة
 متراكمة تأثیرات ذات كارثة إلى تؤدي
 . مدمرة

 

 ممتدة طرمخا
 

25. 
* 



26. 
 
 
 

Forecast  
 
 

Definite statement or 
statistical or mathematical 
models estimate of the 
likely occurrence of a 
future event or conditions 
for a specific area. 

In meteorology a forecast refers 
to a future condition, whereas a 
warning refers to a potentially 
dangerous future condition. 

 التنبـؤ یعـود الجویـة األرصـاد علـم فـي

قصــد بینمــا مســتقبلیة، ظــروف علـى  یُ
 خطیـرة ظـروف حـدوث احتمـال باإلنذار

 .المستقبلي ف

 إحصــائي تقــدیر أو محــدد بیـان

 تحـدث أن متوقـع ظـروف أو ألحـداث
 معینة منطقة في المستقبل في

  التنبؤ
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27. Geological 
hazard 
 

Geological 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. 
 

Geological hazards include 
internal earth processes, such as 
earthquakes, volcanic activity 
and emissions, and related 
geophysical processes such as 
mass movements, landslides, 
rockslides, surface collapses, and 
debris or mud flows. Hydro 
meteorological factors are 
important contributors to some of 
these processes.. 
 

 عملیـات الجیولوجیـة المخـاطر تشـمل

 الـزالزل مثـل األرض، بـاطن فـي داخلیـة
 والعملیـات وانبعاثاتهـا، البـراكین وأنشـطة

 الكتـل حركـة مثـل األخـرى، الجیوفیزیقیـة

 األرضـــــیة واالنهیــــارات الصــــخریة
 سـطح وانهیـارات الصـخریة واالنهیـارات

 والطمـي الصـخور وانزالقـات األرض

 الهیدرومیتیورولوجیــة العوامــل وتســهم
 إال العملیات هذه بعض في كبیرة بصورة

 الصــعب مــن التســونامي ظــاهرة أن

 زلـزال بسـبب تبـدأ أنهـا فمـع تصـنیفها،

 وعوامــل البحــر ســطح تحــت یحـدث

 باألسـاس أنهـا إال أخـرى، جیولوجیـة

 لعالقـة كنتیجـة تظهـر محیطیـة مخـاطر

  . والبحر الساحل بین

 تتسبب قد جیولوجیة عملیة أو ظاهرة

 أضـرار أو األرواح فــي بخسـائر

 أو الممتلكـات فـي تلـف أو صـحیة

 أو واقتصـادي اجتمـاعي اضـطراب

 . بیئي ضرر
  

 أخطار
 جیولوجیة
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28. Greenhouse 
gases 
 

Gaseous constituents of 
the atmosphere, both 
natural and anthropogenic, 
that absorb and emit 
radiation of thermal 
infrared radiation emitted 
by the Earth’s surface, the 
atmosphere itself, and by 
clouds. 

This is the definition of the 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC). The 
main greenhouse gases (GHG) 
are water vapour, carbon dioxide, 
nitrous oxide, methane and 
ozone.  

 الحكومیة الهیئة عن صادر التعریف هذا

 IPCC المنـاخ بتغیـر الخاصـة الدولیـة
 الماء بخار الرئیسیة الدفیئة الغازات من

 النیتروجین وأكسید الكربون أكسید وثاني

 . واألوزون المیثان وغاز

 الجـوي، للغـالف الغازیـة المكونـات

 صنع من التي تلك أو منها الطبیعیة

 األشعة بثوت تمتص والتي اإلنسان،

 عـن المنبعثـة الحمـراء تحـت الحراریة

 الجــوي والغــالف األرض ســطح

 . والسحب

  یئةغازات الدف
  

28.  



  
29. Hazard 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. 
 
 

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.  
 

 فـي المـذكورة األخطـار بهـا والمقصـود

 هیوجو؛ عمل إطار من 3 المذیلة
 ومـا طبیعیـة مصـادر ذات أخطـار(

 بیئیـة ومخـاطر أخطـار مـن بهـا یتصـل

 األخطـار هـذه تنشـأ أن یمكـن و) نیـةوتق

 جیولوجیــة مختلفــة؛ مصــادر عــن

 وقـد وتكنولوجیـة، وبیولوجیـة ومحیطیـة

 األحیـان بعـض فـي مصادر عدة تجتمع

 یـتم التقنـي، السـیاق وفـي واحـد وقت في

 مـرات بعـدد لألخطـار الكمـي الوصـف
 المنـاطق فـي شـدتها ودرجـة حـدوثها

 بالبیانـات باالسـتعانة وذلـك المختلفـة،

 أنظـر . العلمـي التحلیـل أو تاریخیـةال

 الخاصـــة األخـــرى المصـــطلحات

 البیولوجیــــة األخطــــار باألخطــــار

 واألخطـــار الجیولوجیـــة واألخطـــار

 واألخطــــار میتیورولوجیــــة الهایـــدرو
 التكنولوجیـــة واألخطـــار الطبیعیـــة

  . الطبیعیة االجتماعیة واألخطار

 أو بشـري نشـاط أو مـادة أو ظـاهرة

 إلـى ؤديتـ أن یمكـن خطیـرة ظـروف

 أو إصـابات أو األرواح فـي خسـارة

 ضـــرر أو أخــرى صــحیة آثــار
 سـبل فـي خسـارة أو بالممتلكـات

 اقتصادي خلل أو والخدمات المعیشة

 .بیئي ضرر أو واجتماعي
 

 وجمعها( خطر
  )أخطار

  

29.  

30. Hydro - 
meteorological 
hazard 

Process or phenomenon of 
atmospheric, hydrological 
or oceanographic nature 
that may cause loss of life, 
injury or other health 
impacts, property damage, 
loss of livelihoods and 
services, social and 

Hydro meteorological hazards 
include tropical cyclones (also 
known as typhoons and 
hurricanes), thunderstorms, 
hailstorms, tornados, blizzards, 
heavy snowfall, avalanches, 
coastal storm surges, floods 
including flash floods; drought, 

 الهیدرومیتیورولوجیــة؛ المخــاطر مـن

 تعـرف والتـي ( االسـتوائیة األعاصـیر

 ،) واألعاصــیر بالعواصــف أیضــاً 

 الثلجیـة والعواصـف دیـةالرع والعواصـف

 الثلجیــة والعواصــف والزوابــع البردیـة

 أو جویـة طبیعیـة ظـاهرة أو عملیـة

 تتسـبب قـد بحریـة، أو هیدرولوجیـة

 أضـرار أو األرواح فــي بخسـائر

 أو الممتلكـات يفـ تلـف أو صـحیة

 أو واقتصـادي اجتمـاعي اضـطراب

 الطقس أخطار
 والمیاه

الهیدرومیتیو (
 )رولوجیة
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economic disruption, or 
environmental damage. 

heat waves and cold spells. 
Hydro meteorological conditions 
also can be a factor in other 
hazards such as landslides, wild 
land fires, locust plagues, 
epidemics, and in the transport 
and dispersal of toxic substance 
and volcanic eruption  
 

 واالنهیـارات للثلـوج الكثیـف والسـقوط

 الســــاحلیة واألعاصــــیر الجلیدیــــة

 الفیضــانات فیهــا بمــا ،والفیضــانات

 الحــر وموجــات والجفــاف المندفعــة،

 الظــروف الصـقیع وموجــات الشـدید

 مـن تكـون أن یمكن تیورولوجیة الهیدرو

 مثـــل؛ ألخــرىا األخطــار عوامــل

 الغابــات وحرائـق األرضـیة االنهیـارات
 وانتشــار الجــراد وطــاعون واألحــراج

عدیـة األمـراض  المـواد وانتشـار ونقـل المُ

 ثــوران عــن الناتجــة والمــواد الســامة

 . البراكین

 . بیئي ضرر

  

31. 
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Intensive risk 
 

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 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.  
 

 من تكون ما غالباً  الحادة المخاطر

 المناطق أو الكبیرة المدن سمات

 معرضة تكون والتي بالسكان المكتظة

 القویة الزالزل مثل شدیدة ألخطار

 الشدیدة والفیضانات النشطة والبراكین

 وتكون الكبیرة، واألعاصیر والتسونامي
 أو الهشاشة شدیدة المعرضة األماكن

 أنظر األخطار هذه من للتضرر القابلیة

  الممتدة المخاطر“ أیضاً 

 لتعـــرض المصـــاحبة المخـــاطر

 واألنشـطة بالسـكان مكتظـة تجمعـات
 أن یمكن شدیدة، ألخطار االقتصادیة

 عنهـا تنـتج مأسـاویة لكـوارث تـؤدي

 والممتلكات األرواح في كبیرة خسائر
 

 حادة مخاطر
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32. Land-use 
planning 

 

The process undertaken by 
public authorities to 
identify, evaluate and 
decide on different options 
for the use of land, 
including consideration of 

Land-use planning is an 
important contributor to 
sustainable development. It 
involves studies and mapping; 
analysis of economic, 
environmental and hazard data; 

 هام عامل األراضي استخدامات تخطیط

 ویشـمل المسـتدامة، التنمیـة عوامـل مـن

 وتحلیــل والخــرائط، الدراســات إعــداد
 والبیانـات والبیئیـة االقتصـادیة البیانـات

 الهیئـات بهـا تقـوم لتـيا العملیـة

قرار وتقییم لتحدید الحكومیة  البدائل وإ

 بما األراضي، الستخدامات المختلفة

 األهـداف االعتبار في األخذ ذلك في

تخطیط 
ستخدامات ا

 األراضي
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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. 

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. 
 

 قــرارات واتخــاذ باألخطــار، المتعلقـة

 خطـط وتصـمیم البدیلـة لالسـتخدامات

 المقـاییس مختلـف لتشـمل المـدى بعیـدة

 اسـتخدامات خطیطت والجغرافیة اإلداریة

 تخفیـف فـي یسـاعد أن یمكـن األراضـي

 عـن المخـاطر مـن والحـد الكـوارث أثـار

 المسـتوطنات بنـاء تشـجیع عـدم طریـق

 في الرئیسیة واإلنشاءات

 فـي بمـا لألخطـار، المعرضـة المنـاطق

 والطاقـة والمواصـالت النقـل شبكات ذلك
 والخـدمات الصـحي والصـرف والمیـاه

 . األخرى الحساسة

 والبیئیــة واالجتماعیــة االقتصــادیة

 علــى ذلــك وتــأثیر األجــل طویلـة

 والمجموعـات المختلفـة المجتمعـات

عالن إعداد ثم ومن ،االهتمام ذات  وإ

صــف تــيال الخطــط  االســتخدام توً
 .به والمسموح المقبول

 

33. Mitigation 
 

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

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.  

 اآلثـار منـع یمكـن ال األحیـان أغلـب فـي

 یمكن ولكن بالكامل، لألخطار السلبیة

 مـن كبیـر بشـكل حـدتها مـن التخفیـف

 المختلفة واألنشطة االستراتیجیات خالل

 التقنیــات تشــمل التخفیــف إجــراءات

 لألخطار، المقاومة والمنشآت الهندسیة

 والتوعیة الجیدة البیئیة السیاسات وكذلك

 المنـاخ تغیـر اسـةسی وضــمن العامـة

 حیـث مختلـف، بشـكل التخفیف “ یعرّف

 الدفیئـة غـازات انبعاثـات مـن الحد یعني

 . المناخ لتغیر المسببة
 

 السـلبي األثـر مـن الحـد أو التقلیـل

 المتعلقة والكوارث لألخطار

 .بها
 

  التخفیف
  

33. 

34. National 
platform for 

A generic term for 
national mechanisms for 

This definition is derived from 
footnote 10 of the Hyogo 

 .34 المنظومة أو اآللیـة أو للمنظومة عام مصطلح 10 رقم المذیلة من مستمد التعریف هذا
 



disaster risk 
reduction 

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. 

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.  

 من الحد هیوجو عمل إطار من

 والقـدرة المعرفة یتطلب الكوارث مخاطر

 القطاعـات مـن واسـعة مجموعـة وتـدخل

 األمـم هیئـات ذلـك فـي بمـا والمنظمـات،

 لـوطنيا المسـتوى علـى العاملـة المتحدة

 تتـأثر القطاعـات أغلـب الحاجـة عنـد

 ثمباشـر بـالكوار  غیـر أو مباشـر بشـكل
 علـى تـؤثر مسـؤولیات لدیـه منهـا وكثیـر

 للحد الوطنیة المنظومة الكوارث مخاطر

 تحسـین فـي تساعد الكوارث مخاطر من

 مخــاطر مــن للحــد الــوطني العمــل

 الوطنیـة اآللیـة تشـكل وهـي الكـوارث،

 مخـاطر مـن للحـد الدولیـة إلسـتراتیجیة

 . الكوارث
 

 وتوجیــه للتنســیق الوطنیــة اللجنــة

 مـن بالحـد یتعلـق فیمـا السیاسـات

 متعـدد الطابع ذات الكوارث مخاطر

 التخصصـات، ومتشـابك القطاعـات

 العــام القطــاعین فیهـــا ویشــارك

 وتضـم المـدني، عوالمجتمـ والخـاص

 . ةالدول داخل المعنیة الجهات كافة
 

 للحد الوطنیة
 مخاطر من

 الكوارث
 

 
 



35. Natural 
hazard 

 

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 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. 

 األخطار من جزء هي الطبیعیة الظواهر

 المصطلح هذا ویستخدم العام بالمفهوم

 كامنـة ظـروف أو فعلیـة حـاالت لوصف

 أحداث إلى تؤدي أن یمكن األخطار من

 الطبیعیـة األخطـار ثحـواد مسـتقبلیة

یـز أن یمكـن  وسـرعة وحجمهـا بشـدتها تمُ

 التـي المسـاحة واتسـاع ومـدتها حـدوثها

 قصـیرة مـدتها مـثالً  فـالزالزل علیهـا تـؤثر

، صـغیرة مساحة على عادة وتؤثر  نسـبیًا

 ببطء وتنتهي تبدأ الجفاف موجات بینما

 وفي كبیرة مساحات على تؤثر ما وغالباً 

 اثنـان مـعیجت أن یمكـن األحیـان بعـض

 مثــل واحـد، وقـت فـي األخطـار مـن
 أو ،إعصـار عـن ینـتج الـذي ضـانالفی

 . زلزال عن ینتج الذي التسونامي
 

 قـد التـي الطبیعیة الظاهرة أو العملیة

 أو األرواح فـي خسـائر فـي تتسـبب

 الصـحة علـى آثـار أي أو اإلصابات

 المعیشــة ُســبل فـــي خســارة أو

 اجتمــاعي خلــل أو والخــدمات

 .بیئي ضرر أو واقتصادي

  
 

 طبیعیة أخطار
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36. Preparedness 
 

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. 

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 

 مخاطر إدارة سیاق ضمن یتم االستعداد

 القــدرات بنــاء إلــى ویهــدف الكــوارث
 الطـوارئ أشـكال كـل إلدارة الالزمـة

 االسـتجابة مرحلـة مـن واالنتقـال بفاعلیـة
 االسـتعداد ویعتمـد المستدام التعافي إلى

 الكـوارث لمخـاطر الجیـد التحلیـل علـى

 اإلنـذار أنظمـة مـع الصـالت ثیـقوتو 

 التخطیط مثل؛ أنشطة ویتضمن المبكر،

 المعــدات وتخــزین للطـوارئ لحـاالت

 التنســـیق ترتیبـــات ووضـــع والمـــؤن

 من تطویرها تم التي والقدرات المعرفة

 واألفـراد والمجتمعـات الحكومـات قبـل
 للتوقـــع المعنیـــة والمنظمـــات

 فاعـل، بشـكل والتعـافي، واالسـتجابة

 وشـیكة أو المحتملــة اآلثــار مـن

 والواألح للحوادث القائمة أو الحدوث

 . الخطرة

   
  
  

 االستعداد
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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. 
 

 إلــى باإلضــافة واإلعــالم، واإلخــالء

 وهــذه المیدانیــة والتمــارین التـدریبات

 بالــدعم تحظــى أن یجــب األنشــطة

 " مصطلح والمادي والقانوني المؤسسي
 "داالستعدا

 بسـرعة االسـتجابة علـى القـدرة یوصـف

 .األمر یلزم عندما المناسبة وبالصورة

  
  
 

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

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.  
 

 مـن الوقایـة بهـا والمقصـود ( وقایـةال

 التجنب مفهوم عن تُعبر ، ) الكوارث

 باتخـاذ السـلبیة اآلثـار الحتمـاالت التـام

 ذلك؛ أمثلة ومن المسبقة اإلجراءات

 أخطـار مـن تحمـي التـي السـدود إنشـاء

 الخاصة التشریعات إصدار ،الفیضانات
 تحظــر التـي األراضــي باسـتخدامات

 حفوفــةالم المنــاطق فــي االســتیطان

 التصـــمیمات واعتمـــاد بالمخـــاطر،

 تضـمن والتـي للزالزل المقاومة الهندسیة

 عملهـا واسـتمرار الحساسـة المبـاني بقـاء

 ال كثیـرة أحیـان فـي الـزالزل حـدوث عنـد
، الخسـائر تجنـب یمكـن  وعنـدها كلیـًا

 مـن التخفیـف محاولـة إلـى األمـر یتحول

 یـتم السـبب ولهـذا المحتملـة الخسـائر

 اســـتخدام فـــي التبـــادل عرضـــیاً 

 السـلبیة المخاطر آلثار التام التجنب

 . بها المتصلة والكوارث
 

 وقایة
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 للتعبیر )التخفیفو  الوقایة (المصطلحین

 . نفسه المفهوم عن
38.
* 

Prospective 
disaster risk 
management 

Management activities 
that address and seek to 
avoid the future 
development of new or 
increased disaster risks. 

 

This concept focuses on 
addressing risks that may 
develop in future if risk reduction 
policies are not put in place, 
rather than on the risks that are 
already present and which can be 
managed and reduced now. See 
also Corrective disaster risk 
management. 

 مـع التعامـل علـى المفهـوم هـذا یركـز

 فیما المستقبل في تنشأ قد التي المخاطر

 للحـد مناسـبة سیاسـات وضـع یـتم لـم لـو

 علـى تركیـزه مـن أكثـر األخطـار، مـن
 حالیـاً  المتواجـدة المخـاطر مـع التعامـل

 الوقت في منها والحد إدارتها یمكن والتي
 التصــحیحیة اإلدارة(أنظــر الحاضــر

  ) الكوارث لمخاطر

 مـع، تتعامـل التـي اإلداریـة األنشـطة

 جدیـدة مخـاطر نشـوء تجنـب وتحاول

 زیادتها أو للكوارث

  

 المخاطر إدارة
 المرتقبة
 للكوارث

 

38.  
* 

39. Public 
awareness  

 

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 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. 
 

 لتحقیـق رئیسـي نصـرع العامـة التوعیـة

 الكـوارث مخـاطر مـن الحـد فـي الفعالیـة

 بإعـداد المثـال سـبیل علـى تـتم والتوعیـة

 وسـائل خـالل مـن ونشـرها المعلومـات

نشـاء التعلـیم وقنـوات اإلعـالم  مراكـز وإ

 المشاركة وأنشطة والشبكات للمعلومات

 وكبــار القیــادات وتأییــد المجتمعیــة

 المـؤثرة والشخصـیات بالدولة المسئولین

 . بالمجتمع

   
 

 العام والوعي المشتركة المعرفة مدى

 الكوارث مخاطر عن

 واألعمـال لهـا، تـؤدي التـي والعوامـل

 أو فردیــة بصــورة تتخــذ قــد التــي
 لألخطـار التعرض من للحد جماعیة

 . بها والتأثر

   
  
  

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

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. 

عادة التعافي عملیة  بعد فوراً  تبدأ البناء وإ

 ویجب الطوارئ مرحلة انتهاء

 وسیاسـات اسـتراتیجیات إلـى تسـتند أن

 ولیاتالمســـؤ  توضـــح مســـبقاً  معـــدة
 مـن وتمّكـن التعـافي ألعمـال المؤسسـیة

 التأهیـل، إعـادة فبـرامج العامة المشاركة

 المجتمعیـة والمشـاركة العامـة والتوعیـة

، كلهـا الجیـدة،  قیمـة فـرص تتـیح معـًا

 مــن الحــد إجــراءات وتنفیــذ إلعــداد

 البنـاء إعـادة"  أمبـد وتطبیـق المخـاطر

 . "أفضل أسس على

 ،اللــزوم عنــد والتحســین، التــرمیم

 والظـروف المعیشـة وسـبل للمنشـآت

 في بما المتأثرة، للمجتمعات الحیاتیة

 عوامـل مـن للحـد الجهـود بـذل ذلـك

 . الكوارث مخاطر
  
 
 
 

 التعافي
  

40. 

41. Residual risk 
 

The risk that remains in 
unmanaged form, even 
when effective disaster 
risk reduction measures 
are in place, and for which 
emergency response and 
recovery capacities must 
be maintained. 
 

The presence of residual risk 
implies a continuing need to 
develop and support effective 
capacities for emergency 
services, preparedness, response 
and recovery together with socio-
economic policies such as safety 
nets and risk transfer 
mechanisms. 
 

 العمـل یتطلـب المتبقـي الخطـر وجـود

 القدرة ودعم تطویر على باستمرار

 واالسـتعداد الطـوارئ لخـدمات الفعالـة

 جانـــب إلـــى والتعـــافي، واالســـتجابة
 مثل االقتصادیة، االجتماعیة السیاسات

 المخاطر تحویل وآلیات السالمة شبكات
. 

 حتى بها التحكم یتم لم التي المخاطر

 اإلجراءات تطبیق بعد

 الكـوارث، مخـاطر مـن للحـد الفعالـة

 علـى معهـا المحافظـة یجـب والتـي

 حاالت في والتعافي االستجابة قدرات

 . الطوارئ

     

 المخاطر
 المتبقیة
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42. Resilience 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. 

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.   

 علـى القـدرة تعنـي المجابهـة علـى القـدرة

 الصدمة من واالرتداد المواجهة

 یقاس محتملة ألخطار المجتمع مجابهة

 لهذا الالزمة المصادر توفر بمستوى

 قبـل نفسـه تنظـیم علـى وبقدرتـه المجتمـع

 . الحاجة وقت وأثناء
  

 أو العمراني التجمع أو المنظومة قدرة
 علــى للخطــر المعــرض المجتمــع

 واالسـتیعاب واالمتصـاص المقاومـة

 بالوقـت الخطـر آثـار مـن والتعـافي

 فـي بمـا الفعـال، واألسـلوب المناسـب

 وتـرمیم على، الحفاظ خالل من ذلك

 . والخدمیة األساسیة منشآته

 على القدرة
 المجابهة
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43. Response 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. 

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. 

 الغالـب فـي تركـز للكـوارث االسـتجابة

 والقصـــیرة اآلنیــة االحتیاجــات علــى
 تسـمى األحیـان بعـض وفـي األجـل،

 حـد یوجـد وال " الكـوارث مـن الغـوث"
 هذه االستجابة مرحلة بین واضح فاصل

 أعمـــال فـــبعض التعـــافي، ومرحلـــة
 المؤقـت السـكن تـوفیر مثـل االسـتجابة

 بشـكل تمتـد أن یمكـن بالمیـاه واإلمـداد
 . التعافي لمرحلة یركب
  

 والمسـاعدة الطارئـة الخـدمات تقـدیم

 الكارثــة وقـوع وبعــد أثنـاء المدنیـة

 األرواح لحمایــة وذلــك مباشــرة،

 الصــحیة التــأثیرات مــن والتقلیــل

 وســد العامــة الســالمة وضــمان

 .للمتأثرین األساسیة االحتیاجات
  
 

 االستجابة
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44. Retrofitting Reinforcement or 
upgrading of existing 
structures to become more 
resistant and resilient to 
the damaging effects of 
hazards. 

Retrofitting requires 
consideration of the design and 
function of the structure, the 
stresses that the structure may be 
subject to from particular hazards 
or hazard scenarios, and the 
practicality and costs of different 
retrofitting options. Examples of 
retrofitting include adding 
bracing to stiffen walls, 
reinforcing pillars, adding steel 
ties between walls and roofs, 
installing shutters on windows, 
and improving the protection of 
important facilities and 
equipment. 

 االعتبـار فـي األخـذ یتطلـب التحصـین

 والضغوط منها والغرض المنشأة تصمیم
 ظـل فـي لهـا تتعـرض أن یمكـن التـي

 مـن معینـة سـیناریوهات أو معینـة أخطار
 التعدیالت هذه مالئمة وكذلك األخطار،

 إضـافة ذلـك علـى األمثلـة ومن وتكلفتها

ضـافة األعمـدة وتعزیز الجدران تدعیم  وإ

 واألسقف الجدران بین الحدید من روابط

 وتــوفیر للنوافــذ المصــاریع وتركیــب

  . الهامة والمعدات للمرافق الحمایة
 

 القائمـة المنشـآت تـدعیم أو تقویـة

 مواجهة على قدرتها لزیادة

 . لألخطار الضارة اآلثار

   
  
 

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

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.  
 

 ISO/IEC تعریف یوافق التعریف هذا
 لها مخاطر “ وكلمة 73 رقم اإلرشادي

 الشـائع االسـتعمال في مختلفین؛ نمعنیی

 ،االحتمـال مفهـوم علـى التركیـز یكـون

 بینمـا ، ” حادثـة حـدوث احتمـال “ مثـل

 فـي التركیـز یكـون التقنـي السـیاق فـي

 “ المتعلقــة العواقــب علــى الغالــب
 معینـة حالـة فـي المحتملــة بالخسـائر

 أن المالحـظ مـن معینـین ووقـت ومكـان

 وأسبابها المختلفة المخاطر أهمیة إدراك

 أنظر آلخر شخص من تختلف الضمنیة

 األخرى المصطلحات

 المقبولـة، المخـاطر بالمخـاطر المتعلقـة

 التصحیحیة اإلدارة الكوارث، مخاطر

 الحــدث وقــوع احتمالیــة حصــیلة

 له المصاحبة السلبیة والعواقب

   
  
  
  
  
 

  )مخاطرة(
 وجمعها

 مخاطر
  

45. 



 مخـــاطر إدارة الكـــوارث، لمخـــاطر
 الكـوارث، مخـاطر مـن الحـد الكـوارث،

 الكــوارث، مخــاطر مــن الحــد خطـط

 الحـادة، المخـاطر الممتـدة، خـاطرالم

 للكــوارث، المرتقبــة المخــاطر إدارة

 إدارة المخاطر، تقییم المتبقیة، المخاطر

 المخاطر تحویل المخاطر،
  

46. Risk 
assessment 

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 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. 

 مـن یصـاحبها ومـا ( المخـاطر تقیـیم

 تتضمن؛ ) الخرائط على األخطار تحدید
 مثـل لألخطـار التقنیـة السـمات مراجعـة
 واحتماالتهـا؛ وترددهـا وشـدتها موقعهـا

 فـي بمـا بها التضرر قابلیة مدى وتحلیل

 واالجتماعیــة الطبیعیــة األبعــاد ذلــك

 فاعلیـة مـدى وتقیـیم والبیئیـة؛ والصـحیة

 مــــع للتعامــــل المتــــوفرة القـــدرات

 والبدائل المختلفة حتملةالم تالسیناریوها

 فـي تعـرف هذه األنشطة سلسلة المتاحة

 . المخاطر تحلیل بعملیة األحیان بعض

   
 

 ومســتوى طبیعــة تحدیــد منهجیــة

 األخطار تحلیل طریق عن المخاطر

 الحالیـة الظـروف وتقیـیم المحتملـة
 قد معاً  والتي للتضرر، القابلیة لمدى

 والممتلكـات لألفـراد أضـرار تحـدث

 التي والبیئة المعیشة وسبل توالخدما

 .علیها یعتمدون

   
 

 المخاطر تقییم
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47. Risk 
management 

 

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

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 

 المخاطر تقییم من تتكون المخاطر إدارة

 وأنشـطة اسـتراتیجیات وتنفیـذ وتحلیلهـا

 وتقلیلهـا المخـاطر فـي للـتحكم محـددة

 منظمـات تعتمـده الـنهج وهـذا وتحویلهـا

 المتعلقـــة المخــاطر لتقلیـــل كثیــرة

 إلدارة والممارسات النمطي المنهج  

 مـــن یـــلللتقل محتملـــة مخـــاطر
 . والخسارة الضرر احتماالت

 

 المخاطر إدارة
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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.   

 سـبیل وعلـى عـام، بشـكل باسـتثماراتها

 التشـغیل بمخـاطر تعنـي التـي المثـال

 العمل انقطاع مثل؛

 البیئـي الضـرر أو اإلنتـاج فـي تعطـل أو

 جراء من الضرر أو االجتماعي األثر أو
دارة الطبیعیــة واألخطــار الحرائــق  وإ

 بعــض فــي أساســیة مســألة المخــاطر
 والطاقـة المیـاه إمـدادات مثـل القطاعات

 كبیر بشكل اإلنتاج یتأثر حیث والزراعة

 . والمناخ بالطقس
48. Risk transfer 

 

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. 

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 

 المعروفـة األشـكال أحـد هـو التـأمین

 مبلـغ دفـع یـتم حیـث المخـاطر، لتحویـل
 تغطیــة مقابـل التــأمین لجهــة سـنوي

 أن ویمكـن المخـاطر ضـد علیـه المـؤمن

 رسـمي غیـر بشـكل المخـاطر تحویل یتم

 حیـث المجتمـع، وشـبكات األسـرة ضـمن

 عـن المتبادلـة والمسـاعدة التعـاون یـتم

 بشـكل وكـذلك القـروض، أو المنح طریق
 وشركات الحكومات تُنشئ حیث رسمي،

 األطــراف المتعــددة والبنــوك التــأمین
 بتحمـل تعنـي التـي الجهـات مـن وغیرهـا

 المتضـررین لتسـاعد آلیـات المخـاطر،

 حــاالت فــي الخســائر مواجهــة علـى

 عقود اآللیات هذه ومن الكبیرة الحوادث
عادة التأمین  ضمان وشهادات التأمین وإ

 المترتبة المالیة التبعات انتقال عملیة

 معینة، مخاطر على

 مـن رسـمیة، غیـر أو رسـمیة بطریقـة

 العائلة تتمكن حیث آخر؛ إلى طرف

 الهیئـة أو الشـركة أو المجتمـع أو

 الموارد على الحصول من الحكومیة

 لكارثـة، التعرض بعد آخر طرف من

 أو االجتماعیـة التعویضـات مقابـل

 الطرف لهذا حةالممنو  المالیة

  

 تحویل
 المخاطر
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contributions, interest rates and 
past savings, respectively. 
 

 الخاصة القروض وخدمات الكوارث ضد
 تغطیـة یـتم حیـث ،االحتیاطیـة واألمـوال

 المالیة الدفعات خالل من التكالیف

 المالیـة والفوائـد المسـتثمرین ومسـاهمات

 . السابقة والمدخرات
      

49.
* 

Socio-natural 
hazard 

The phenomenon of 
increased occurrence of 
certain geophysical and 
hydrometeorological 
hazard events, such as 
landslides, flooding, land 
subsidence and drought, 
that arise from the 
interaction of natural 
hazards with 
overexploited or degraded 
land and environmental 
resources. 

 

This term is used for the 
circumstances where human 
activity is increasing the 
occurrence of certain hazards 
beyond their natural 
probabilities. Evidence points to 
a growing disaster burden from 
such hazards. Socio-natural 
hazards can be reduced and 
avoided through wise 
management of land and 
environmental resources. 

 الظـروف فـي یسـتخدم المصـطلح هـذا

 إلـى البشـریة األنشـطة فیهـا تـؤدي التـي

 أكبـر بشـكل معینـة أخطـار حـدوث زیادة

 تشــیر حیــث یعــي،الطب معــدلها مــن

 نتیجـة الكـوارث عبـئ تزایـد إلـى البیانـات

 األخطار من الحد یمكن و األخطار هذه

 بـاإلدارة وتجنبهـا الطبیعیـة االجتماعیـة

 . البیئیة والموارد لألراضي الحكیمة

 األخطـار حـدوث فـي الزیـادة ظـاهرة

 الطقــــس وأخطــــار الجیوفیزیائیـــة
 األرضـیة االنزالقـات مثـل والمیـاه،

 األرضــیة واالنخســافات توالفیضــانا
 لتفاعل نتیجة تحدث والتي والجفاف،

 االسـتغالل مـع الطبیعیـة األخطـار

 أو الطبیعیـة والمـوارد لألراضـي الزائـد
 . تدهورها

 

 األخطار

 الطبیعیة
 االجتماعیة
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50. Structural and 
non-structural 
measures 

 

Structural measures: 
Any physical construction 
to reduce or avoid possible 
impacts of hazards, or 
application of engineering 
techniques to achieve 
hazard-resistance and 
resilience in structures or 
systems; 
Non-structural 
measures: Any measure 
not involving physical 
construction that uses 
knowledge, practice or 
agreement, to reduce risks 
and impacts, in particular 
through policies and laws, 
public awareness raising, 
training and education. 
 

Common structural measures for 
disaster risk reduction include 
dams, flood levies, ocean wave 
barriers, earthquake-resistant 
construction, and evacuation 
shelters. Common non-structural 
measures include building codes, 
land use planning laws and their 
enforcement, research and 
assessment, information 
resources, and public awareness 
programs. Note that in civil and 
structural engineering, the term 
“structural” is used in a more 
restricted sense to mean just the 
load-bearing structure, with other 
parts such as wall cladding and 
interior fittings being termed 
non-structural. 

 مـن للحـد الشـائعة الهیكلیـة اإلجـراءات

 وحواجز السدود تشمل الكوارث مخاطر

 المحیطات أمواج ومصدات الفیضانات

 ومالجـئ للـزالزل المقاومـة واإلنشـاءات

 الهیكلیــة غیــر اإلجــراءات اإلخــالء

 وقـوانین البنـاء كـودات تشـمل الشـائعة

 وتنفیـذها األراضـي اسـتخدامات تخطـیط

 المعلومـات ومصـادر والتقیـیم والبحـوث

 یسـتخدم مالحظة العامة التوعیة وبرامج

 المدنیة الهندسة في) هیكلي(  مصطلح

، أكثـر بمنطق واإلنشائیة  یعنـي إذ تقییـدًا

 األجـزاء بینمـا ثقـل، تحمـل التـي الهیاكـل

 والتركیبـات الحـوائط غطـاء مثل األخرى

 .هیكلیة غیر تسمى الداخلیة

 اإلنشـاءات هـي الهیكلیـة اإلجـراءات

 تجنـب أو الحـد علـى تعمـل التـي

 أو لألخطـار، المحتملـة التـأثیرات

 للحصـول الهندسـیة التقنیـات تطبیـق

 مقاومـة أنظمـة أو إنشـاءات علـى

 . لألخطار
 هــي الهیكلیــة غیــر اإلجــراءات

 تتضمن ال التي اإلجراءات

 المعرفــة وتســـتخدم اإلنشــاءات،

 من للحد االتفاق أو والممارسة

 مـن بـاألخص وتأثیراتهـا، المخـاطر

 وزیــادة والقـوانین، السیاسـات خـالل
 . والتعلیم والتدریب لعام،ا الوعي

  

 اإلجراءات
 وغیر الهیكلیة
 الهیكلیة
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51. Sustainable 
development 

 

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

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. 

 مـن 1987 عـام التعریف هذا وضع تم

 براندتالند مفوضیة قبل

Brundtland Commission) (، 
 ال أنـه إال ومباشـر مـوجز تعریـف وهـو

 المتعلقـة األسـئلة مـن كثیـر علـى یجیـب

 مــن تتضــمن ومــا التنمیــة “ بمعنــى
 واالقتصــادیة االجتماعیــة العملیــات

 مصــاحبة الكــوارث ومخــاطر والبیئیــة
 مثـل للتنمیـة المسـتدامة غیـر للعناصـر

 فـإن العكـس علـى بینما البیئي، التدهور

 أن یمكـن الكـوارث مخـاطر مـن الحـد

 الحاضر احتیاجات تلبي التي التنمیة

 األجیــــال بقـــدرة المســـاس دون
 . احتیاجاتهم لتلبیة المستقبلیة

   

التنمیة 
 المستدامة
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 من المستدامة التنمیة في یساهم 

 ممارسات وتحسین الخسائر تقلیل خالل

 . التنمیة

  

52. Technological 
hazard 

 

A hazard originating from 
technological or industrial 
conditions, including 
accidents, dangerous 
procedures, infrastructure 
failures or specific human 
activities, that may cause 
loss of life, injury, illness 
or other health impacts, 
property damage, loss of 
livelihoods and services, 
social and economic 
disruption, or 
environmental damage. 

Examples of technological 
hazards include industrial 
pollution, nuclear radiation, toxic 
wastes, dam failures, transport 
accidents, factory explosions, 
fires, and chemical spills. 
Technological hazards also may 
arise directly as a result of a 
natural hazard event. 
 

 التلـوث التكنولوجیة؛ األخطار أمثلة من

 والمخلفـات النوویـة واألشـعة الصـناعي

 الطرق وحوادث السدود وأعطال السامة

 تنشـأ أن یمكـن كمـا الكیماویـات وتسـرب

 باشـرةم كنتیجـة التكنولوجیـة األخطـار

 . طبیعیة ألخطار
  

 الظــروف عــن الناشــئة األخطــار

 فـي بمـا الصـناعیة، أو التكنولوجیـة

 الخطیـرة واإلجـراءات الحـوادث ذلـك

 أو التحتیـة، البنیـة فـي وانهیـارات

 قـد التـي المعینـة البشـریة األنشـطة

لـى األرواح فـي خسـارة إلـى تـؤدي  وإ
 صـحیة وتـأثیرات وأمـراض إصـابات

 باإلضافة بالممتلكات، وضرر أخرى

 المعیشــة ســبل فــي خســارة إلــى
 واقتصادي اجتماعي وخلل والخدمات

 .بیئي ضرر أو

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

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 

 تنشـأ التضـرر لقابلیـة أوجـه عـدة هنـاك
 واجتماعیـــة فیزیائیـــة عوامـــل عـــن

 األمثلـة ومـن لفـةمخت وبیئیـة واقتصـادیة

 المباني وضعف التصمیم سوء ذلك على

 والنقص للممتلكات الكافیة غیر والحمایة

 أو المجتمــع وظــروف ســمات
 تجعلهـا التـي لممتلكـاتا أو المنظومة

 باألخطار التأثر سهلة

   
 

 التضرر قابلیة
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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.   

 وضعف العامة والمعلومات التوعیة في

جـراءات بالمخـاطر المعرفة  االسـتعداد وإ

 قابلیـة للبیئـة الحكیمـة اإلدارة وتجاهـل

 داخـل ملحـوظ بشـكل تختلـف التـأثر

 هــذا الوقــت مــرور وعلــى المجتمــع

 من كسمة التضرر قابلیة یحدد یفالتعر 

 أو مجتمـع ( المعنـي العنصـر سـمات

 یعتمد ال وذلك ، ) ممتلكات أو منظومة

 إال للمخاطر، العنصر هذا تعرض على

 هـذا یسـتخدم الشـائع االسـتخدام فـي أنـه

 بصورة األحیان من كثیر في المصطلح

 .العنصر تعرض لیشمل أشمل

* Emerging new concepts that are not in widespread use but are of growing  
professional relevance; the definition of these terms remain to be widely consulted  
upon and may change in future. 

 طـور یـزال ال المصـطلحات هـذه تعریف متزاید؛ مهني اهتمام تحتل ولكنها شائعة غیر جدیدة مفاهیم 

 . المستقبل في یتغیر أن وممكن التشاور
 


