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للحد من الكوارث

جنيف، سويسرا، مايو 2009

األمم املتحدة، 2009
أمانة األمم املتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 2009

جميع حقوق الطبع محفوظة

ميكن اإلشارة لهذا الكتاب بدون أية قيود أو إعادة طباعته، ولكن يجب 
التنويه بصورة كاملة للمصدر. واستراتيجية األمم املتحدة الدولية 

للحد من الكوارث تشجع إعادة إصدار هذا الكتاب أو ترجمته. وإذا مت 
إعادة إصداره أو إصدار نسخ مترجمة، يجب إرسال نسخة من الوثيقة 

إلى أمانة األمم املتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.

املصطلحات باللغة اإلجنليزية وترجمتها باللغات العربية والصينية 
والفرنسية والروسية واألسبانية متوفر على صفحة استراتيجية األمم 

املتحدة الدولية للحد من الكوارث بشبكة املعلومات الدولية:

www.unisdr.org/publications

 PreventionWeb : وعلى

http://www.preventionweb.net

مت طباعة هذا الكتاب على 
ورق مت إعادة تدويره باستخدام 

أحبار طبيعية.
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تهدف مصطلحات االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث إلى تعزيز 
التفاهم املشترك وتوحيد استخدام مفاهيم احلد من مخاطر الكوارث ودعم 

جهود السلطات واملُمارسني والعامة فى مجال احلد من مخاطر الكوارث. 
وقد مت نشر النسخة السابقة من “املصطلحات: مصطلحات احلد من 
مخاطر الكوارث األساسية” فى مطبوع “التعايش مع اخملاطر: مراجعة 

عاملية ملبادرات احلد من مخاطر الكوارث” فى عام 2004. وفى السنة التالية، 
طالب إطار عمل هيوغو 2005- 2015 أمانة األمم املتحدة لالستراتيجية 
الدولية للحد من الكوارث “ حتديث املصطلحات الدولية املوحدة املتعلقة 

باحلد من مخاطر الكوارث وتوزيعها على نطاق واسع بكل اللغات الرسمية 
لألمم املتحدة، الستخدامها فى إعداد البرامج وتطوير املؤسسات والعمليات 

واألبحاث ومناهج التدريب وبرامج املعلومات العامة.

ونسخة املصطلحات لعام 2009 هى نتيجة لعملية مراجعة مستمرة 
مبعرفة امانة األمم املتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومن 
خالل استشارات مع مجموعة واسعة من اخلبراء واملُمارسني فى العديد 

من االجتماعات الدولية واملناقشات التى متت على املستويني اإلقليمى 
واحمللى. فاملصطلحات قد مت تعريفها من خالل جملة واحدة. والفقرة اخلاصة 

بالتعليقات املُصاحبة لكل مصطلح ليست جزء من التعريف، ولكن يتم 
إضافتها لتقدمي املزيد من القرائن واألهلية والتوضيح. ويجب مالحظة أن 

املصطلحات ال يجب أن تكون لها اخلصوصية اخلاصة بها، وفى بعض احلاالت 
قد تكون لها معانى متداخلة.

مت مراجعة املصطلحات بحيث تتضمن الكلمات األساسية التى يكون لها 
مفهوم وممارسات معاصرة فيما يتعلق باحلد من مخاطر الكوارث. وقد مت 

استبعاد الكلمات التى لها استخدام شائع ومعروفة.

وقد تضمنت املصطلحات عدد من املفاهيم اجلديدة والغير شائعة 
االستخدام، ولكن يستخدمها املهنيون بصورة متزايدة. وقد مت وضع 

عالمة )*( على هذه املصطلحات حيث أن تعريفاتها قد يحدث بها بعض 
التعديالت. والنسخة اإلجنليزية من مصطلحات 2009 توفر األساس 

لتطوير نسخ بلغات أخرى.

متت الترجمة والتدقيق ملصطلحات االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
لعام 2009 إلى اللغة العربية مبعرفة أمانة األمم املتحدة لالستراتيجية 

الدولية للحد من الكوارث بالقاهرة واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحرى بجامعة الدول العربية وخبراء من املنطقة العربية فى مجال 

احلد من مخاطر الكوارث.

أى تعليقات أو اقتراحات ألخذها فى اإلعتبار عند إجراء مراجعات فى 
املستقبل ُمرحب بها، ويجب أن تُرسل مباشرة إلى أمانة األمم املتحدة 

لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

)www.unisdr.org طالع(
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  )Acceptable risk ( مخاطرة مقبولة

مستوى اخلسارة احملتملة التى يعتبرها اجملتمع والتجمعات 
مقبولة، مع األخذ فى االعتبار احلالة اإلجتماعية واإلقتصادية 

والسياسية والثقافية والفنية والبيئية املوجودة.

يُستخدم مصطلح “اخملاطر املقبولة” في السياق الهندسي لتحديد 
وتقييم اإلجراءات والتدابير الهيكلية وغير الهيكلية الالزمة  لتخفيف 

األضرار احملتملة على األشخاص واملمتلكات واألنظمة إلى مستويات 
مقبولة حُتّدد وفقاً للقوانني أو »األعراف املقبولة« واملبنية على احتماالت 

معروفة للمخاطر والعوامل األخرى.

 ) Adaptation( التكّيف

التعديل في األنظمة البشرية أو الطبيعية استجابة ملؤثرات 
مناخية فعلية أو متوقعة أو آلثارها، بشكل يقلل من الضرر أو 

االستفادة من الفرص املتاحة.

يستخدم هذا التعريف فيما يتعلق بالتغير املناخي، وهو صادر عن 
سكرتارية إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ UNFCCC، ومن 

املمكن أن يتم التّكيف مع تغير املناخ بطريقة مستقلة، من خالل تغيرات 
السوق مثالً، أو أن يكون نتيجة لسياسات وخطط دولية. كما ميكن أن 

تسهم إجراءات احلد من مخاطر الكوارث في حتسني عملية التكّيف بصورة 
مباشرة.

)Biological hazard(   )األخطار البيولوجية  )األحيائية

عملية أو ظاهرة ذات مصدر عضوي أو منقولة بواسطة 
الناقالت احليوية لألمراض، مبا في ذلك  التعرض للكائنات 

الدقيقة املسببة لألمراض والسميات واملواد النشطة حيويا، 
والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة أو املرض أو أي ضرر صحي 

آخر، أو إلى  إتالف املمتلكات أو فقدان سبل املعيشة واخلدمات 

أو اضطراب اقتصادي واجتماعي أو ضرر بيئي.

من األمثلة على األخطار البيولوجية تفشى األوبئة واألمراض املعدية وعدوى 

أمراض النبات واحليوان واإلصابة بالطاعون والغزو الكثيف للحشرات.
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)Building codes(  كودات البناء

مجموعة من القوانني واألحكام، وما يتبعها من مواصفات، 
تهدف إلى التحكم باملنشآت فيما يخص التصميم والبناء 

ومواد البناء وإشغال املبانى وتعديلها، وذلك لتحقيق سالمة 

ورفاه اإلنسان، كما تشمل مقاومة املنشآت للضرر واالنهيار.

كودات البناء ميكن أن تشمل املواصفات الفنية والوظيفية معاً، كما يجب 
أن تتضمن الدروس املستفادة من التجارب العاملية  وتطويع هذه الدروس 

والتجارب مبا يتماشى مع الظروف الوطنية واحمللية. وتتوقف فعالية تطبيق 

الكودات على وجود نظام منهجي لتطبيق القواعد واألحكام.  

)capacity(  القدرات

تضافر كافة اإلمكانات والسمات، من قوة وموارد متاحة 
للمجتمع أوالتجمعات أو املنظمات، التى ميكن االستفادة منها 

للوصول لألهداف املتفق عليها.

قد تتضمن القدرات البنية التحتية واإلمكانيات املادية واملؤسسات وقدرات 
اجملتمع على التعامل، وكذلك معرفة ودراية الناس، واملهارات أو الصفات 
اجلماعية، مثل العالقات االجتماعية، والقيادة واإلدارة. كما ميكن تعريف 

القدرات باإلمكانية. ويستخدم  مصطلح »تقييم القدرات« مبعنى عملية 
مراجعة قدرات مجموعة ما حيال أهداف منشودة، ومن ثم حتديد مواطن 

الضعف للتعامل معها وتقويتها.

 )capacity development(  تنمية القدرات

العملية املنهجية التي تقوم بواسطتها الشعوب واملنظمات 
واجملتمعات باستنهاض وتطوير قدراتها مع مرور الوقت، وذلك 
من أجل حتقيق أهدافها االجتماعية واالقتصادية، مبا في ذلك 

حتسني املستوى املعرفي واملهارات والنظم واملؤسسات.

مفهوم »تنمية القدرات« أوسع من »بناء القدرات«، إذ يشمل كل جوانب 
اكتساب القدرات وتعزيزها مع الوقت. إذ يشمل هذا املفهوم التعليم 

ومختلف أنواع التدريب، وكذلك اجلهود املستمرة لتطوير املؤسسات والوعي 
السياسي واملوارد املادية والنظم التكنولوجية والبيئة املواتية اجتماعياً 

وثقافياً بشكل عام.  
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) climate change(  تغير املناخ

 : IPCCأ. تعريف الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
“تغيير في حالة املناخ ميكن تشخيصه )باستخدام االختبارات 
اإلحصائية مثال( من خالل التغييرات التي تطرأ على املتوسط 

احلسابي و/ أو على املتقلبية لصفاته، والتي تستمر لفترات 
طويلة من الزمن متتد عقودا أو أطول. وميكن أن يحدث تغير 
املناخ نتيجة لعوامل طبيعية أو عوامل خارجية مستمرة 

أو نتيجة التغييرات احلثيثة في تكوين الغالف اجلوي بسبب 

األنشطة البشرية أو نتيجة الستخدامات األراضي.  

ب. تعريف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 
UNFCCC: “التغيير في املناخ الذي يُعزى بشكل مباشر أو 

غير مباشر للنشاط البشري الذي يغير في تكوين الغالف 
اجلوي للكرة األرضية، والذي إضافة إلى التقلبية الطبيعية 

للمناخ يتم رصده لفترات زمنية مماثلة”.

ألغراض احلد من مخاطر الكوارث، كال هذين التعريفني يعتبر مناسباً، كل 
حسب السياق اخلاص به. يعتبر تعريف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغير املناخ األكثر تقييداً حيث أنه يستبعد تغير املناخ العائد على  العوامل 
الطبيعية. بينما ميكن إعادة صياغة تعريف الهيئة احلكومية الدولية 

اخلاصة بتغير املناخ كالتالي: »تغير في املناخ يستمر لعشرات السنني أو 
فترات أطول، ناجت عن عوامل طبيعية أو أنشطة بشرية«.

)Contingency planning(  التخطيط اإلحترازي

عملية إدارية يتم من خاللها التعرف على، وحتليل احتماالت 
محددة من األحداث أو احلاالت التي قد تهدد اجملتمع أو البيئة، 
وإعداد الترتيبات املسبقة التي تساعد على االستجابة لهذه 
األحداث أو احلاالت بكفاءة حني حدوثها، وذلك من خالل اتخاذ 

اإلجراءات املناسبة في الوقت املناسب.

التخطيط االحترازي يؤدي إلى اتخاذ اجراءات منظمة ومنسقة، من خالل 
خطط واضحة من حيث مسؤوليات وأدوار املؤسسات املعنية ومواردها املالية 

املتاحة وعمليات احلصول على املعلومات والترتيبات العملية التي تتخذها 
اجلهات املعنية عند الضرورة. كما ان التخطيط االحترازي  ميّكن اجلهات احليوية 

الرئيسية من تصور وتوقع املشاكل التي من املمكن أن حتدث أثناء عمليات 
اإلغاثة واإلنقاذ وإيجاد احللول املناسبة لها. كما انه جزء هام من االستعداد 
ويجب أن يُبنى على سيناريوهات لكوارث أو أحداث محتملة، كما يجب أن 

تخضع اخلطط املعدة للمراجعة والتحديث واالختبار بصورة مستمرة.
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)Coping capacity(  قدرة التعامل

مقدرة األفراد واملنظمات واألنظمة على مواجهة وإدارة 
الظروف السلبية التى قد تؤدى إلى حاالت طارئة أو إلى كارثة 

باستخدام املوارد واملهارات املتاحة.

قدرة التعامل تتطلب التوعية املستمرة وتوفر املوارد والقدرة اجليدة على 
اإلدارة في الظروف العادية، وكذلك في الظروف غير العادية أثناء حدوث 

الكوارث. قدرة التعامل تسهم في احلد من مخاطر الكوارث.

اإلدارة التصحيحية خملاطر الكوارث   

)Corrective disaster risk management(

األنشطة اإلدارية التي تعنى بالتقليل من، أو معاجلة اخملاطر القائمة.

يهدف هذا املفهوم  إلى التمييز بني اخملاطر املوجودة حالياً والتي يجب 
العمل على إدارتها والتقليل منها، وبني اخملاطر احملتملة والتي ميكن أن تنشأ 
في املستقبل إذا لم يتم وضع السياسات الالزمة للحد منها. أنظر أيضاً “ 

إدارة اخملاطر املرتقبة للكوارث”.  

) Critical facilities(  املرافق احلساسة

املنشآت الرئيسية واملرافق الفنية واألنظمة ذات األهمية 
االجتماعية واالقتصادية والعملية الالزمة لآلداء الوظيفي 

للمجتمعات أو التجمعات، سواء في األحوال العادية أو في 

حاالت الطوارئ.   

املرافق احلساسة هي عناصر من البنية التحتية التي تدعم اخلدمات 
األساسية في اجملتمع، وتشمل نظم املواصالت واملطارات واملوانئ والكهرباء 
واملاء وأنظمة اإلتصاالت واملستشفيات والعيادات الصحية ومراكز اإلطفاء 

والشرطة وأجهزة اإلدارة العامة.
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)Disaster(  الكارثة

اضطراب في آداء اجملتمع أو التجمعات يتضمن خسائر كبيرة 
وآثار سلبية على األرواح والنواحي املادية واالقتصادية والبيئية 

التي تفوق قدرة اجملتمع أو التجمع العمراني املتأثر على 

مواجهتها باستخدام موارده الذاتية.    

الكوارث في الكثير من األحيان حتدث نتيجة الجتماع عدة عوامل وهي: 
التعرض لألخطار والقابلية للتضرر وعدم توافر القدرات الكافية للحد من 

األثار السلبية احملتملة أو ملواجهتها. ومن أثار الكوارث اخلسائر في األرواح 
واإلصابات واألمراض وغيرها من األثار التي تضر بصحة اإلنسان اجلسدية 

والعقلية واالجتماعية وتؤدي إلى تلف في املمتلكات وخسائر في اخلدمات 
وخلل في اجملتمع واالقتصاد وتدهور في البيئية. 

)Disaster risk(  مخاطر الكوارث

اخلسائر احملتملة في األرواح والوضع الصحي وسبل املعيشة 
واملمتلكات واخلدمات التي ميكن أن تصيب مجتمع أو جتمع ما 

بسبب الكوارث، في فترة زمنية مستقبلية محددة.

تعريف مخاطر الكوارث يعبر عن مفهوم الكوارث باعتبارها مخاطر موجودة 
ومستمر. وتشمل مخاطر الكوارث أنواع مختلفة من اخلسائر احملتملة، 
والتي يصعب حصرها في أحيان كثيرة. ولكن معرفة األخطار السائدة 

وأمناط السكان والتطور االجتماعي واالقتصادي يساعد على تقييم مخاطر 

الكوارث وحتديدها بصورة عامة على األقل.

)Disaster risk management(  إدارة مخاطر الكوارث

العملية النمطية باستخدام التوجيهات اإلدارية واملنظمات 
واملهارات والقدرات العملية الالزمة لتطبيق االستراتيجيات 

والسياسات والقدرات احملسنة للمواجهة، وذلك من أجل 
تخفيف اآلثار السلبية للمخاطر واحتماالت وقوع الكوارث.

هذا املصطلح هو امتداد ملصطلح “إدارة اخملاطر”، األكثر شموالً، وذلك ألنه 
يعني  مبخاطر الكوارث. فإدارة مخاطر الكوارث تهدف إلى جتنب األضرار  أو 

تخفيفها أو نقلها من خالل أنشطة وإجراءات الوقاية والتخفيف واالستعداد.  
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)Disaster risk reduction(  احلد من مخاطر الكوارث

املفهوم واملمارسات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث من 
خالل اجلهود املنهجية لتحليل وإدارة العوامل املسببة حلدوث 

الكوارث، مبا في ذلك احلد من التعرض لألخطار، وتخفيف قابلية 
اإلنسان واملمتلكات للتضرر، واإلدارة احلكيمة لألرض والبيئة، 

وحتسني مستوى االستعداد ملواجهة األحداث السلبية.   

تضمن إطار عمل هيوجو، والذي أقرته األمم املتحدة ومت اعتماده عام 2005، 
نهجاً شامالً للحد من مخاطر الكوارث، ويهدف إلى احلد بشكل كبير من 

اخلسائر الناجمة عن الكوارث، وذلك في األرواح واملمتلكات االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية للمجتمعات والدول. ونظام االستراتيجية الدولية 

للحد من الكوارث يوفر آلية للتعاون بني احلكومات واملنظمات واجملتمع 
املدني لدعم تنفيذ اإلطار. وياُلحظ أن مصطلح “احلد من الكوارث” 

يستخدم أحياناً،  إال أن مصطلح “احلد من مخاطر الكوارث” يعبر بصورة  
أدق عن الطبيعة املتغيرة خملاطر الكوارث واستمرارية العمل للحد من هذه 

اخملاطر.   

خطة احلد من مخاطر الكوارث  

)Disaster risk reduction plan(
وثيقة معدة من قبل سلطة أو قطاع أو منظمة أو مؤسسة 

حتدد األهداف والغايات احملددة للحد من مخاطر الكوارث، وتضع 

األنشطة الالزمة لتحقيق هذه األهداف.

خطة احلد من مخاطر الكوارث يجب أن تسترشد بإطار عمل هيوجو، ويجب 
التنسيق إلدراجها ضمن خطط التنمية املعنية وعمليات تخصيص املوارد 

وأنشطة البرامج. ومن الضروري أن تكون اخلطط املعدة على املستوى 
الوطني محددة وفقاً لكل مستوى من املسؤوليات اإلدارية وُمكيفة وفقاً 

للظروف االجتماعية واجلغرافية السائدة. كما يجب أن حتدد اخلطط اإلطر 
الزمنية للتنفيذ واملسؤوليات ومصادر التمويل ويتم ربطها مع خطة 

التأقلم مع تغيرات املناخ كلما أمكن ذلك.   
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)Early warning system (  نظام اإلنذار املبكر

مجموعة من القدرات الالزمة إلعداد ونشر معلومات حتذيرية 
مفهومة وواضحة وفي الوقت املناسب، لتمكني األشخاص 

واجملتمعات واملنظمات املهددة باألخطار لتستعد وتتصرف 

بشكل مناسب وبالوقت الكافي للحد من األضرار واخلسائر.

هذا التعريف يحتوي على  مجموعة من العوامل الضرورية لتحقيق 
الفعالية في االستجابة لإلنذارات. فنظام اإلنذار املبكر الذي يركز على 

اإلنسان يحتوي على العناصر األربعة التالية؛ املعرفة باخملاطر؛ رصد األخطار 
والتنبؤ بها وحتليلها؛ نشر التنبيهات واإلنذارات وتعميمها؛ وتوفير القدرات 

احمللية الالزمة لالستجابة لإلنذارات. مصطلح »نظام اإلنذار من النهاية إلى 
النهاية« يستخدم أيضاً للتأكيد على أن أنظمة اإلنذار يجب أن متتد خالل 

كل اخلطوات ابتداءاً من كشف األخطار حتى استجابة اجملتمع لها.  

)Ecosystem services(  خدمات النظم البيئية

الفوائد التي يجنيها األفراد واجملتمعات من النظم البيئية.   

هذا التعريف مأخوذ من “ تقييم النظم األيكولوجية لأللفية”. ومن  
الفوائد التي توفرها هذه النظم: “خدمات التحكم” مثل: تنظيم 

الفياضانات وفترات اجلفاف وتدهور األراضي وانتشار األمراض؛ و “توفير 
اخلدمات” مثل: الغذاء واملاء؛ و “اخلدمات املساندة “ مثل: تكوين التربة 
ودورة الغذاء؛ و »اخلدمات الثقافية« مثل: اخلدمات الترفيهية والروحية 

والدينية؛ وغيرها من  الفوائد غير املادية. واإلدارة املتكاملة لألراضي واملياه 
وموارد العيش تساعد على احلفاظ على املوارد واستخدامها املستدام وتوفر 

األساس للحفاظ على خدمات النظم البيئية،  مبا فيها تلك التي تساهم 

في احلد من مخاطر الكوارث.  

النينيو- ظاهرة التأرجح اجلنوبي للمناخ  

)El Niño-Southern Oscillation phenomenon(
تفاعل متشعب ما بني املناطق املدارية من احمليط الهادي 
والغالف اجلوي للكرة األرضية ينتج عنه انقالب في أمناط 

الطقس واملناخ في مناطق عديدة من العالم خالل حقبات 
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زمنية بشكل متكرر وغير منتظم، وينجم عنه في العادة 
تأثيرات كبيرة تستمر لعدة شهور، مثل تغيرات فى موائل 
األحياء البحرية وتغييرات في هطول األمطار والفياضانات 

واجلفاف وتغيرات في أمناط العواصف.

النينيو هي جزء من ظاهرة تقلبات النينيو اجلنوبية، ترجع إلى ارتفاع 
متوسط درجة حرارة احمليط وذلك على طول سواحل اإلكوادور وبيرو وشمال 

شيلى وعبر احمليط الهادى، بينما تقلبات اجلنوب )ال نينيا( يقصد بها 
الظروف العكسية عندما تنخفض احلرارة إلى أقل من معدالتها. وتقلبات 

اجلنوب هي التغيرات املصاحبة لضغط الهواء العاملي واملرتبطة بتغير أمناط 
الطقس في مختلف أنحاء االرض.

)Emergency management(  إدارة الطوارئ

تنظيم وإدارة املوارد، واملسؤليات للتعامل مع كافة جوانب 
الطوارئ، وبصفة خاصة االستعداد واالستجابة واخلطوات 

األولية للتعافي.

الكوارث أو الطوارئ هي ظروف خطرة تتطلب إجراءات عاجلة. إدارة 
الطوارئ تشمل اخلطط والترتيبات املؤسسية الالزمة لتنظيم وتوجيه 

اجلهود احلكومية وغير احلكومية، التطوعية واخلاصة، بهدف تلبية جميع 
االحتياجات أثناء الطوارئ بصورة شاملة ومنسقة. ويستخدم أحياناً 

مصطلح “إدارة الكوارث” بدل إدارة الطوارئ.

)Emergency services(  خدمات الطوارئ

مجموعة األجهزة املتخصصة ذات املسؤوليات واألهداف 
املتعلقة بخدمة وحماية اإلنسان واملمتلكات في حاالت 

الطوارئ.

تشمل خدمات الطوارئ األجهزة مثل هيئة الدفاع املدني والشرطة 
واإلطفاء واإلسعاف واخلدمات الصحية وجمعيات الهالل األحمر والصليب 

األحمر ووحدات الطوارئ املتخصصة اخلاصة بخدمات الكهرباء والنقل 

واإلتصاالت، وغيرها من اخلدمات ذات العالقة.
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)Environmental degradation(  التدهور البيئى

التدني فى قدرة البيئة لتحقيق االحتياجات واألهداف 

االجتماعية والطبيعية.

ميكن أن يؤدي التدهور البيئي إلى تغيرات في شدة وتردد األخطار الطبيعية 
وإلى زيادة قابلية التضرر للمجتمعات. ومن أشكال التدهور البيئي الناجت 

عن البشر؛ سوء استخدام األراضي واجنراف التربة والتصحر وحرائق األحراج 
وفقد التنوع البيولوجي وازالة الغابات وتدمير املنغروف وتلوث املاء والهواء 

والتربة و تغير املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل طبقة األوزون.

تقييم األثر البيئى  

)Environmental impact assessment(
عملية يتم من خاللها تقييم العواقب البيئية ملقترح برنامج 

أو مشروع، ويؤخذ هذا التقييم في االعتبار ضمن عمليات 
التخطيط واتخاذ القرار، ويهدف إلى احلد من اآلثار السلبية 

للمشاريع والبرامج املقترحة.

تقييم األثر البيئى هو أداة تزّود متخذى القرار بالبيانات الالزمة لتحليل 
األثار البيئية لألنشطة، بدءاً مبرحلة تصميمها وحتى إتخاذ القرار بشأنها. 

وتُستخدم هذه األداة فى وضع البرامج الوطنية وفي إجراءات املوافقة 
على مشروعات التنمية التي حتظى باملساعدة اإلمنائية الدولية. ويجب أن 
يتضمن تقييم األثر البيئى حتليالً مفصالً للمخاطر وتقدمي حلول بديلة أو 

إختيارات للتعامل مع املشاكل البيئية املتبينة.

)exposure( التعرض

تواجد السكان واملمتلكات واألنظمة والعناصر األخرى  في 
منطقة اخملاطر، وتعرضهم بالتالي حلدوث خسائر محتملة.

قياس التعرض ميكن أن يشمل عدد السكان أو أنواع املمتلكات في املنطقة، 
باإلضافة لقابلية كل عنصر من العناصر للتضرر، ومنها يتم تقدير كمية 

اخملاطر  املصاحبة لألخطار في منطقة معينة.  
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)extensive risk( مخاطر ممتدة*
اخملاطر واسعة االنتشار املصاحبة لتعرض جتمعات سكانية 

متناثرة ألخطار متدنية أو متوسطة الشدة، حتدث بشكل 
متكرر أو دائمة احلدوث، وتكون هذه األخطار عادًة محلية في 

طبيعتها، والتي ميكن أن تؤدي إلى كارثة ذات تأثيرات متراكمة 
مدمرة.

اخملاطر املمتدة حتدق عادة باملناطق الريفية واملناطق العشوائية احلضرية، 
حيث تتعرض اجملتمعات الهشة القابلة للتضرر ألخطار الفياضانات 

واالنهيارات األرضية والعواصف أو اجلفاف بشكل متكرر ومركز. اخملاطر 
املمتدة غالباً ما تكون مصاحبة للفقر والتحضر والتدهور البيئي. أنظر 

أيضاً “اخملاطر احلادة”.

  )forecast( التنبؤ

بيان محدد  أو تقدير إحصائى ألحداث أو ظروف متوقع أن حتدث 

في املستقبل في منطقة معينة.  

في علم األرصاد اجلوية يعود التنبؤ على ظروف مستقبلية، بينما يُقصد 

باإلنذار احتمال حدوث ظروف خطيرة في املستقبل. 

)Geological hazard(  أخطار جيولوجية

ظاهرة أو عملية جيولوجية قد تتسبب بخسائر في األرواح أو أضرار صحية 

أو تلف في املمتلكات أو اضطراب اجتماعى واقتصادى أو ضرر بيئى.

تشمل اخملاطر اجليولوجية عمليات داخلية في باطن األرض، مثل الزالزل 
وأنشطة البراكني وانبعاثاتها، والعمليات اجليوفيزيقية األخرى، مثل حركة 

الكتل الصخرية واالنهيارات األرضية واالنهيارات الصخرية وانهيارات سطح 
األرض وانزالقات الصخور والطمي. وتسهم العوامل الهيدروميتيورولوجية 

بصورة كبيرة في بعض هذه العمليات. إال أن ظاهرة التسونامي من 
الصعب تصنيفها، فمع أنها تبدأ بسبب زلزال يحدث حتت سطح البحر 

وعوامل جيولوجية أخرى، إال أنها باألساس مخاطر محيطية تظهر 

كنتيجة لعالقة بني الساحل والبحر.
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)Greenhouse gases(  غازات الدفيئة

املكونات الغازية للغالف اجلوي، الطبيعية منها أو تلك التي من 
صنع اإلنسان، والتي متتص وتبث األشعة احلرارية حتت احلمراء 

املنبعثة عن سطح االرض والغالف اجلوي والسحب.  

هذا التعريف صادر عن الهيئة احلكومية الدولية اخلاصة بتغير املناخ  
IPCC. من الغازات الدفيئة الرئيسية: بخار املاء وثاني أكسيد الكربون 

وأكسيد النيتروجني وغاز امليثان واألوزون.

)Hazard( )خطر )وجمعها أخطار

ظاهرة أو مادة أو نشاط بشري أو ظروف خطيرة ميكن أن تؤدي 
إلى خسارة في األرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى أو ضرر 

باملمتلكات أو خسارة في سبل املعيشة واخلدمات أو خلل 

اقتصادى واجتماعى أو ضرر بيئى.

واملقصود بها األخطار املذكورة في املذيلة 3 من إطار عمل هيوجو؛ »... 
أخطار ذات مصادر طبيعية وما يتصل بها من أخطار ومخاطر بيئية وتقنية 
». و ميكن أن تنشأ هذه االخطار عن مصادر مختلفة؛ جيولوجية ومحيطية 
وبيولوجية وتكنولوجية، وقد جتتمع عدة مصادر في بعض األحيان في وقت 

واحد. وفي السياق التقني، يتم الوصف الكمي لألخطار بعدد مرات حدوثها 
ودرجة شدتها في املناطق اخملتلفة، وذلك باالستعانة بالبيانات التاريخية 

أو التحليل العلمي.  أنظر املصطلحات األخرى اخلاصة باألخطار: األخطار 
البييولوجية واألخطار اجليولوجية واألخطار الهايدرو ميتيورولوجية واألخطار 

الطبيعية واألخطار التكنولوجية واألخطار االجتماعية الطبيعية.

أخطار الطقس واملياه  )الهيدروميتيورولوجية(  

)Hydrometeorological  hazard(
عملية أو ظاهرة طبيعية جوية أو هيدرولوجية أو بحرية، 

قد تتسبب بخسائر في األرواح أو أضرار صحية أو تلف في 

املمتلكات أو اضطراب اجتماعى واقتصادى أو ضرر بيئى.
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من اخملاطر الهيدروميتيورولوجية؛ األعاصير االستوائية )والتي تعرف أيضاً 
بالعواصف واألعاصير(، والعواصف الرعدية والعواصف الثلجية البردية 

والزوابع والعواصف الثلجية والسقوط الكثيف للثلوج واإلنهيارات اجلليدية 
واألعاصير الساحلية والفياضانات، مبا فيها الفياضانات املندفعة، واجلفاف 

وموجات احلر الشديد وموجات الصقيع. الظروف الهيدرو متيورولوجية ميكن 
أن تكون من عوامل األخطار األخرى مثل؛ االنهيارات األرضية وحرائق الغابات 
واألحراج وطاعون اجلراد وانتشار األمراض املُعدية ونقل وانتشار املواد السامة 

واملواد الناجتة عن ثوران البراكني.

)Intensive risk(  مخاطر حادة

اخملاطر املصاحبة لتعرض جتمعات مكتظة بالسكان واألنشطة 
االقتصادية ألخطار شديدة، ميكن ان تؤدي لكوارث مأساوية 

تنتج عنها خسائر كبيرة في األرواح واملمتلكات.  

اخملاطر احلادة غالباً ما تكون من سمات املدن الكبيرة أو املناطق املكتظة 
بالسكان والتي تكون معرضة ألخطار شديدة مثل: الزالزل القوية والبراكني 

النشطة والفياضانات الشديدة والتسونامي واألعاصير الكبيرة، وتكون 
األماكن املعرضة شديدة الهشاشة أو القابلية للتضرر من هذه األخطار. 

أنظر أيضاً “اخملاطر املمتدة”.

)Land-use planning(  تخطيط استخدامات األراضى

العملية التي تقوم بها الهيئات احلكومية لتحديد وتقييم 
وإقرار البدائل اخملتلفة الستخدامات األراضي، مبا في ذلك األخذ 
في االعتبار األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية طويلة 

األجل وتأثير ذلك على اجملتمعات اخملتلفة واجملموعات ذات 
اإلهتمام، ومن ثم إعداد وإعالن اخلطط التي تًوصف االستخدام 

املقبول واملسموح به.     

تخطيط إستخدامات األراضى عامل هام من عوامل التنمية املستدامة، 
ويشمل إعداد الدراسات واخلرائط، وحتليل البيانات االقتصادية والبيئية 

والبيانات املتعلقة باألخطار، واتخاذ قرارات لالستخدامات البديلة وتصميم 
خطط بعيدة املدى لتشمل مختلف املقاييس اإلدارية واجلغرافية. تخطيط 

استخدامات األراضى ميكن أن يساعد فى تخفيف أثار الكوارث واحلد من 
اخملاطر عن طريق عدم تشجيع بناء املستوطنات واإلنشاءات الرئيسية فى 
املناطق املعرضة لألخطار، مبا في ذلك شبكات النقل واملواصالت والطاقة 

واملياه والصرف الصحي واخلدمات احلساسة األخرى.
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)Mitigation(  التخفيف

التقليل أو احلد من األثر السلبي لألخطار والكوارث املتعلقة 
بها.

في أغلب األحيان ال ميكن منع األثار السلبية لألخطار بالكامل، ولكن ميكن 
التخفيف من حدتها بشكل كبير من خالل االستراتيجيات واألنشطة 

اخملتلفة. إجراءات التخفيف تشمل التقنيات الهندسية واملنشآت املقاومة 
لألخطار، وكذلك السياسات البيئية اجليدة والتوعية العامة. وضمن 

سياسة تغير املناخ يعّرف “التخفيف” بشكل مختلف، حيث يعني احلد من 
انبعاثات غازات الدفيئة املسببة لتغير املناخ.

املنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 
)National platform for disaster risk reduction(

مصطلح عام للمنظومة أو اآللية أو اللجنة الوطنية للتنسيق 
وتوجيه السياسات فيما يتعلق باحلد من مخاطر الكوارث ذات 

الطابع متعدد القطاعات ومتشابك التخصصات، ويشارك 
فيها القطاعني العام واخلاص واجملتع املدني، وتضم كافة 

اجلهات املعنية داخل الدولة.

هذا التعريف مستمد من املذيلة رقم 10 من إطار عمل هيوجو. احلد من 
مخاطر الكوارث يتطلب املعرفة والقدرة وتدخل مجموعة واسعة من 

القطاعات واملنظمات، مبا في ذلك هيئات األمم املتحدة العاملة على املستوى 
الوطني عند احلاجة. أغلب القطاعات تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر 

بالكوارث وكثير منها لديه مسؤوليات تؤثر على مخاطر الكوارث. املنظومة 
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تساعد في حتسني العمل الوطني للحد 

من مخاطر الكوارث، وهي تشكل اآللية الوطنية لالستراتيجية الدولية 
للحد من مخاطر الكوارث.

)Natural hazard(  أخطار طبيعية

العملية أو الظاهرة الطبيعية التي قد تتسبب في خسائر في 
األرواح أو اإلصابات أو أي آثار على الصحة أو خسارة في ُسبل 

املعيشة واخلدمات أو خلل اجتماعي واقتصادي أو ضرر بيئي.

الظواهر الطبيعية هي جزء من األخطار باملفهوم العام. ويستخدم هذا 
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املصطلح لوصف حاالت فعلية أو ظروف كامنة من األخطار ميكن أن تؤدي 
إلى أحداث مستقبلية. حوادث األخطار الطبيعية ميكن أن مُتيز بشدتها 

وحجمها وسرعة حدوثها ومدتها واتساع املساحة التي تؤثر عليها. 
فالزالزل مثالً مدتها قصيرة وتؤثر عادة على مساحة صغيرة نسبياً، بينما 

موجات اجلفاف تبدأ وتنتهي ببطء وغالباً ما تؤثر على مساحات كبيرة. 
وفي بعض األحيان ميكن أن يجتمع اثنان من األخطار في وقت واحد، مثل 

الفياضان الذي ينتج عن أعصار، أو التسونامي الذي ينتج عن زلزال.

)Preparedness(  اإلستعداد

املعرفة والقدرات التي مت تطويرها من قبل احلكومات واجملتمعات 
واألفراد واملنظمات املعنية للتوقع واالستجابة والتعافي، 

بشكل فاعل، من األثار احملتملة أو وشيكة احلدوث أو القائمة 

للحوادث واألحوال اخلطرة.

االستعداد يتم ضمن سياق إدارة مخاطر الكوارث ويهدف إلى بناء القدرات 
الالزمة إلدارة كل أشكال الطوارئ بفاعلية واالنتقال من مرحلة االستجابة 

إلى التعافي املستدام. ويعتمد االستعداد على التحليل اجليد خملاطر 
الكوارث وتوثيق الصالت مع أنظمة اإلنذار املبكر، ويتضمن أنشطة مثل؛ 

التخطيط حلاالت للطوارئ وتخزين املعدات واملؤن ووضع ترتيبات التنسيق 
واإلخالء واإلعالم، باإلضافة إلى التدريبات والتمارين امليدانية. وهذه األنشطة 
يجب أن حتظى بالدعم املؤسسي والقانوني واملادي. مصطلح »االستعداد« 

يوصف القدرة على االستجابة بسرعة وبالصورة املناسبة عندما يلزم األمر. 

)Prevention(  وقاية

التجنب التام آلثار اخملاطر السلبية والكوارث املتصلة بها.

الوقاية )واملقصود بها الوقاية من الكوارث(، تُعبر عن مفهوم التجنب 
التام الحتماالت األثار السلبية بإتخاذ اإلجراءات املسبقة. ومن أمثلة ذلك؛ 

إنشاء السدود التي حتمي من أخطار الفياضانات، إصدار التشريعات اخلاصة 
باستخدامات األراضي التي حتظر االستيطان في املناطق احملفوفة باخملاطر، 
واعتماد التصميمات الهندسية املقاومة للزالزل والتي تضمن بقاء املباني 

احلساسة واستمرار عملها عند حدوث الزالزل. في أحيان كثيرة ال ميكن 
جتنب اخلسائر كلياً، وعندها يتحول األمر إلى محاولة التخفيف من اخلسائر 

احملتملة. ولهذا السبب يتم عرضياً التبادل في استخدام املصطلحني 

»الوقاية« و«التخفيف« للتعبير عن املفهوم نفسه.
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* إدارة اخملاطر املرتقبة للكوارث  
)Prospective disaster risk management(

األنشطة اإلدارية التي تتعامل مع، وحتاول جتنب نشوء مخاطر 
جديدة للكوارث أو زيادتها. 

يركز هذا املفهوم على التعامل مع اخملاطر التي قد تنشأ في املستقبل فيما 
لو لم يتم وضع سياسات مناسبة للحد من األخطار، أكثر من تركيزه على 
التعامل مع اخملاطر املتواجدة حالياً والتي ميكن إدارتها واحلد منها في الوقت 

احلاضر. أنظر »اإلدارة التصحيحية خملاطر الكوارث«.

 
)Public awareness(  التوعية العامة

مدى املعرفة املشتركة والوعي العام عن مخاطر الكوارث 
والعوامل التي تؤدي لها، واألعمال التي قد تتخذ بصورة فردية 

أوجماعية للحد من التعرض لألخطار والتأثر بها.

التوعية العامة عنصر رئيسي لتحقيق الفعالية في احلد من مخاطر 
الكوارث. والتوعية تتم على سبيل املثال بإعداد املعلومات ونشرها من 

خالل وسائل اإلعالم وقنوات التعليم وإنشاء مراكز للمعلومات والشبكات 
وأنشطة املشاركة اجملتمعية وتأييد القيادات وكبار املسؤولني بالدولة 

والشخصيات املؤثرة باجملتمع.    

)Recovery(  التعافي

الترميم والتحسني، عند اللزوم، للمنشآت وسبل املعيشة 
والظروف احلياتية للمجتمعات املتأثرة، مبا في ذلك بذل اجلهود 

للحد من عوامل مخاطر الكوارث.

عملية التعافي وإعادة البناء تبدأ فوراً بعد انتهاء مرحلة الطوارئ. ويجب 
أن تستند إلى استراتيجيات وسياسات معدة مسبقاً توضح املسؤوليات 

املؤسسية ألعمال التعافي ومتّكن من املشاركة العامة. فبرامج إعادة 
التأهيل، والتوعية العامة واملشاركة اجملتمعية اجليدة، كلها معاً، تتيح فرص 
قيمة إلعداد وتنفيذ إجراءات احلد من اخملاطر وتطبيق مبدأ »إعادة البناء على 

اسس أفضل«.
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)Residual risk(  اخملاطر املتبقية

اخملاطر التي لم يتم التحكم بها حتى بعد تطبيق اإلجراءات 
الفعالة للحد من مخاطر الكوارث، والتي يجب احملافظة معها 

على قدرات االستجابة والتعافي في حاالت الطوارئ.

وجود اخلطر املتبقي يتطلب العمل باستمرار على تطوير ودعم القدرة 
الفعالة خلدمات الطوارئ واالستعداد واالستجابة والتعافي، إلى جانب 

السياسات االجتماعية االقتصادية، مثل شبكات السالمة وآليات حتويل 
اخملاطر.

)Resilience( القدرة على اجملابهة

قدرة املنظومة أو التجمع العمراني أواجملتمع املعرض للخطر 
على املقاومة واالمتصاص واالستيعاب والتعافي من آثار اخلطر 

بالوقت املناسب واألسلوب الفعال، مبا في ذلك من خالل احلفاظ 

على، وترميم منشآته األساسية واخلدمية.

القدرة على اجملابهة تعني القدرة على املواجهة واالرتداد من الصدمة. 
مجابهة اجملتمع ألخطار محتملة يقاس مبستوى توفر املصادر الالزمة لهذا 

اجملتمع وبقدرته على تنظيم نفسه قبل وأثناء وقت احلاجة.

)Response(  اإلستجابة

تقدمي اخلدمات الطارئة واملساعدة املدنية أثناء وبعد وقوع 
الكارثة مباشرة، وذلك حلماية األرواح والتقليل من التأثيرات 

الصحية وضمان السالمة العامة وسد االحتياجات األساسية 
للمتأثرين. 

اإلستجابة للكوارث تركز في الغالب على االحتياجات اآلنية والقصيرة 
األجل، وفي بعض األحيان تسمى »الغوث من الكوارث«. وال يوجد حد 

فاصل واضح بني مرحلة االستجابة هذه ومرحلة التعافي، فبعض أعمال 
االستجابة مثل توفير السكن املؤقت واإلمداد باملياه ميكن أن متتد بشكل 

كبير ملرحلة التعافي.
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)Retrofitting(  حتصني

تقوية أو تدعيم املنشآت القائمة لزيادة قدرتها على مواجهة  

األثار الضارة لألخطار.

التحصني يتطلب األخذ في االعتبار تصميم املنشأه والغرض منها والضغوط 
التي ميكن أن تتعرض لها في ظل أخطار معينة أو سيناريوهات معينة من 
األخطار، وكذلك مالئمة هذه التعديالت وتكلفتها. ومن األمثلة على ذلك 
إضافة تدعيم اجلدران وتعزيز األعمدة وإضافة روابط من احلديد بني اجلدران 

واألسقف وتركيب املصاريع للنوافذ وتوفير احلماية للمرافق واملعدات الهامة.

)Risk(  )مخاطرة )وجمعها مخاطر

حصيلة احتمالية وقوع احلدث والعواقب السلبية املصاحبة له.  

هذا التعريف يوافق تعريف ISO/IEC اإلرشادي رقم 73. وكلمة “مخاطر” 
لها معنني مختلفني؛ في االستعمال الشائع يكون التركيز على مفهوم 

اإلحتمال، مثل “احتمال حدوث حادثة”، بينما في السياق التقني يكون 
التركيز في الغالب على العواقب املتعلقة “باخلسائر احملتملة” في حالة 
معينة ومكان ووقت معينني. من املالحظ أن إدراك أهمية اخملاطر اخملتلفة 
وأسبابها الضمنية تختلف من شخص آلخر. أنظر املصطلحات األخرى 
املتعلقة باخملاطر: اخملاطر املقبولة، مخاطر الكوارث، اإلدارة التصحيحية 
خملاطر الكوارث، إدارة مخاطر الكوارث، احلد من مخاطر الكوارث، خطط 

احلد من مخاطر الكوارث، اخملاطر املمتدة، اخملاطر احلادة، إدارة اخملاطر املرتقبة 
للكوارث، اخملاطر املتبقية، تقييم اخملاطر، إدارة اخملاطر، حتويل اخملاطر.     

)Risk assessment(  تقييم اخملاطر

منهجية حتديد طبيعة ومستوى اخملاطر عن طريق حتليل 
األخطار احملتملة وتقييم الظروف احلالية ملدى القابلية للتضرر، 

والتى معاً قد حتدث أضرار لألفراد واملمتلكات واخلدمات وسبل 
املعيشة والبيئة التى يعتمدون عليها.

تقييم اخملاطر )وما يصاحبها من حتديد األخطار على اخلرائط( تتضمن؛ 
مراجعة السمات التقنية لألخطار مثل موقعها وشدتها وترددها 

واحتماالتها؛ وحتليل مدى قابلية التضرر بها مبا في ذلك األبعاد الطبيعية 
واالجتماعية والصحية والبيئية؛ وتقييم مدى فاعلية القدرات املتوفرة 

للتعامل مع السناريوهات احملتملة اخملتلفة والبدائل املتاحة. سلسلة 
األنشطة هذه تعرف في بعض األحيان بعملية حتليل اخملاطر.



21

)Risk management( إدارة اخملاطر

املنهج النمطي واملمارسات إلدارة مخاطر محتملة للتقليل من 

احتماالت الضرر واخلسارة.

إدارة اخملاطر تتكون من تقييم اخملاطر وحتليلها وتنفيذ استراتيجيات 
وأنشطة محددة للتحكم في اخملاطر وتقليلها وحتويلها. وهذا النهج 

تعتمده منظمات كثيرة لتقليل اخملاطر املتعلقة باستثماراتها بشكل 
عام، وعلى سبيل املثال التي تعني مبخاطر التشغيل مثل؛ انقطاع العمل 
أو تعطل في اإلنتاج أو الضرر البيئي أو األثر االجتماعي أو الضرر من جراء 

احلرائق واألخطار الطبيعية. وإدارة اخملاطر مسألة اساسية في بعض 
القطاعات مثل إمدادات املياه والطاقة والزراعة حيث يتأثر اإلنتاج بشكل 

كبير بالطقس واملناخ.

)Risk transfer( حتويل اخملاطر

عملية انتقال التبعات املالية املترتبة على مخاطر معينة، 
بطريقة رسمية أو غير رسمية، من طرف إلى آخر؛ حيث 

تتمكن العائلة أو اجملتمع أو الشركة أو الهيئة احلكومية من 
احلصول على املوارد من طرف آخر بعد التعرض لكارثة، مقابل 

التعويضات االجتماعية أو املالية املمنوحة لهذا الطرف. 

التأمني هو أحد األشكال املعروفة لتحويل اخملاطر، حيث يتم دفع مبلغ 
سنوي جلهة التأمني مقابل تغطية املؤمن عليه ضد اخملاطر. وميكن أن يتم 
حتويل اخملاطر بشكل غير رسمي ضمن األسرة وشبكات اجملتمع، حيث يتم 

التعاون واملساعدة املتبادلة عن طريق املنح أو القروض، وكذلك بشكل 
رسمي، حيث تُنشئ احلكومات وشركات التأمني والبنوك املتعددة األطراف 

وغيرها من اجلهات التي تعني بتحمل اخملاطر، آليات لتساعد املتضررين على 
مواجهة اخلسائر في حاالت احلوادث الكبيرة. ومن هذه اآلليات عقود التأمني 

وإعادة التأمني وشهادات ضمان ضد الكوارث وخدمات القروض اخلاصة 
واألموال اإلحتياطية، حيث يتم تغطية التكاليف من خالل الدفعات املالية 

ومساهمات املستثمرين والفوائد املالية واملدخرات السابقة.        
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* األخطار الطبيعية االجتماعية  
)Socio-natural hazard(

ظاهرة الزيادة في حدوث األخطار اجليوفيزيائية وأخطار الطقس 
واملياه، مثل االنزالقات األرضية والفيضانات واالنخسافات 

األرضية واجلفاف، والتي حتدث نتيجة لتفاعل األخطار 
الطبيعية مع االستغالل الزائد لألراضي واملوارد الطبيعية أو 

تدهورها.

هذا املصطلح يستخدم في الظروف التي تؤدي فيها األنشطة البشرية 
إلى زيادة حدوث أخطار معينة بشكل أكبر من معدلها الطبيعي، حيث 

تشير البيانات إلى تزايد عبئ الكوارث نتيجة هذه األخطار. و ميكن احلد من 
األخطار االجتماعية الطبيعية وجتنبها باإلدارة احلكيمة لألراضي واملوارد 

البيئية.

اإلجراءات الهيكلية وغير الهيكلية  

)Structural and non-structural measures(
اإلجراءات الهيكلية هي اإلنشاءات التي تعمل على احلد أو 

جتنب التأثيرات احملتملة لألخطار، أو تطبيق التقنيات الهندسية 

للحصول على إنشاءات أو أنظمة مقاومة لألخطار.

اإلجراءات غير الهيكلية هي اإلجراءات التي ال تتضمن 
اإلنشاءات، وتستخدم املعرفة واملمارسة أو اإلتفاق للحد من 

اخملاطر وتأثيراتها، باألخص من خالل السياسات والقوانني، وزيادة 

الوعي العام، والتدريب والتعليم.

اإلجراءات الهيكلية الشائعة للحد من مخاطر الكوارث تشمل السدود 
وحواجز الفيضانات ومصدات أمواج احمليطات واإلنشاءات املقاومة للزالزل 

ومالجئ اإلخالء. اإلجراءات غير الهيكلية الشائعة تشمل كودات البناء 
وقوانني تخطيط استخدامات األراضي وتنفيذها والبحوث والتقييم ومصادر 
املعلومات وبرامج التوعية العامة. مالحظة: يستخدم مصطلح »هيكلي« 
في الهندسة املدنية واإلنشائية مبنطق أكثر تقييداً، إذ يعني الهياكل التي 

حتمل ثقل، بينما األجزاء األخرى مثل غطاء احلوائط والتركيبات الداخلية 
تسمى غير هيكلية.    
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)Sustainable development(  التنمية املستدامة

التنمية التى تلبي إحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال 

املستقبلية لتلبية احتياجاتهم.

مت وضع هذا التعريف عام 1987 من قبل مفوضية براندتالند 
)Brundtland Commission( ، وهو تعريف موجز ومباشر إال أنه ال 
يجيب على كثير من األسئلة املتعلقة مبعنى “التنمية” وما تتضمن من 
العمليات االجتماعية واالقتصادية والبيئية. ومخاطر الكوارث مصاحبة 

للعناصر غير املستدامة  للتنمية مثل التدهور البيئي، بينما على العكس 
فإن احلد من مخاطر الكوارث ميكن أن يساهم في التنمية املستدامة من 

خالل تقليل اخلسائر وحتسني ممارسات التنمية.

)Technological hazard( األخطار التكنولوجية

األخطار الناشئة عن الظروف التكنولوجية أو الصناعية، 
مبا في ذلك احلوادث واإلجراءات اخلطيرة وانهيارات في البنية 

التحتية، أو األنشطة البشرية املعينة التي قد تؤدي إلى 
خسارة في األرواح وإلى إصابات وأمراض وتأثيرات صحية أخرى 

وضرر باملمتلكات، باإلضافة إلى خسارة في سبل املعيشة 

واخلدمات وخلل اجتماعي واقتصادي أو ضرر بيئي.  

من أمثلة األخطار التكنولوجية؛ التلوث الصناعى واألشعة النووية 
واخمللفات السامة وأعطال السدود وحوادث الطرق وتسرب الكيماويات. كما 

ميكن أن تنشأ األخطار التكنولوجية كنتيجة مباشرة ألخطار طبيعية.
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)Vulnerability( قابلية التضرر

سمات وظروف اجملتمع أو املنظومة أو املمتلكات التي جتعلها 

سهلة التأثر باألخطار.

هناك عدة أوجه لقابلية التضرر تنشأ عن عوامل فيزيائية واجتماعية 
واقتصادية وبيئية مختلفة. ومن األمثلة على ذلك سوء التصميم وضعف 
املباني واحلماية غير الكافية للممتلكات والنقص في التوعية واملعلومات 

العامة وضعف املعرفة باخملاطر وإجراءات اإلستعداد وجتاهل اإلدارة احلكيمة 
للبيئة. قابلية التأثر تختلف بشكل ملحوظ داخل اجملتمع وعلى مرور 

الوقت. هذا التعريف يحدد قابلية التضرر  كسمة من سمات العنصر 
املعني )مجتمع أو منظومة أو ممتلكات(، وذلك ال يعتمد على تعرض هذا 

العنصر للمخاطر، إال أنه في االستخدام الشائع يستخدم هذا املصطلح 
في كثير من األحيان بصورة أشمل ليشمل تعرض العنصر.

       
     

* مفاهيم جديدة غير شائعة ولكنها حتتل اهتمام مهني متزايد؛ تعريف 
هذه املصطلحات ال يزال طور التشاور وممكن أن يتغير في املستقبل.
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