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امل�صطلحات:

هنالك العديد من التعريفات ملفهوم الكارثة كما �أن هنالك
ال�ع��دي��د م��ن امل�صطلحات امل�ستخدمة يف احل��د م��ن خماطر
الكوارث .
• الكارثة : Disaster
هي واقعة من من�ش�أ طبيعي �أو من �صنع الإن�سان ت�ؤثر بفاعلية
املجتمع الطبيعية ،وتفوق قدرة املجتمع املحلي على التعامل معها
ومع نتائجها اعتماد ًا على م�صادره الذاتية ،فت�ؤدي ب�شكل كبري
للخ�سائر املادية والب�شرية والبيئية.
• مكمن اخلطر :Hazard
هو �إمكانية حدوث ظاهرة طبيعية يف فرتة زمنية ومنطقة
جغرافية حمددتني ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على حياة الإن�سان
�أو ن�شاطه �أو ممتلكاته �إىل درجة تت�سبب يف حدوث كارثة ،وتختلف
طرق التنب�ؤ باملخاطر اختالف ًا كبري ًا تبع ًا لنوع مكمن اخلطر.
• مواطن ال�ضعف :Vulnerability
هي الظروف التي تتحدد بعوامل �أو بعمليات مادية �أو اجتماعية
�أو اقت�صادية �أو بيئية �أو �سيا�سية ،مما يزيد من املخاطر وتعر�ض
النا�س لآثارها.
• القدرات :Capacity
هي الإمكانات وامل�صادر املوجودة لدى الأفراد ،املجموعات،
واملجتمع امل�ح�ل��ي وال �ت��ي متكنهم م��ن ال�ت��وق��ع ،التعامل مع،
�أو التعايف من �أثر مكمن اخلطر وهي �إما �أن تكون قدرات مادية
( غذاء� ،أدوات ،)...اجتماعية ،تنظيمية� ،سلوكية ،وحتفيزية.
• اخلطر :Risk
احتمال وقوع �آثار مدمرة �أو خ�سائر متوقعة(خ�سائر ب�شرية،
ج���روح ،دم ��ار يف الأم �ل�اك و��س�ب��ل ال�ع�ي����ش ،وت�ع�ط��ل الن�شاط
االقت�صادي� ،إحل��اق ال�ضرر بالبيئة )..وال��ذي يكون ناجت ًا عن
ا�شرتاك الأخطار الطبيعية والب�شرية ومواطن ال�ضعف.
وبالتايل ف�إن تقلي�ص مواطن ال�ضعف يف املجتمع وزيادة قدراته
�ست�ؤدي بالنهاية �إىل التخفيف من اخلطر بحدوث الكوارث.
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اخلطر= مكمن اخلطر × (مواطن ال�ضعف  /القدرات)

• العنا�صر املعر�ضة للمخاطر :Vulnerable Groups
وي�شمل هذا من وما ميكن �أن يتعر�ض للأذى.
�أ .النا�س(حياتهم و�صحتهم).
ب .امل �ن��ازل وم��راك��ز املجتمع (امل�ساكن ،م�ؤ�س�سات املجتمع
املختلفة ،املدار�س واملباين العامة).
ج .املن�ش�آت واخلدمات العامة (الطرق ،اجل�سور ،امل�ست�شفيات،
الكهرباء ،وم�صادر املياه).
د� .سبل املعي�شة والأن�شطة االقت�صادية (الوظائف ،املن�ش�آت
الإنتاجية ،الآليات و املحا�صيل).
هـ .البيئة الطبيعية (قاعدة املوارد الطبيعية).
• �إدارة الكوارث :Disaster Management
هي عبارة عن جمموعة من الأن�شطة التي ت�ساهم يف زيادة
القدرات املتوفرة واحلد من مواطن ال�ضعف على املدى القريب
وامل��دى البعيد ،وهي ت�شمل الأن�شطة التي ت�سبق وق��وع الكارثة
و�أثناءها وبعدها.
• �إدارة خماطر الكوارث :Disaster Risk Management
هي العملية املنظمة ال�ستخدام القرارات الإداري��ة والتنظيم
واملهارات الت�شغيلية والقدرات املتاحة من �أجل تطبيق ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات وتوظيف القدرات املتوفرة يف املجتمع للحد من
الأخطار الطبيعية والكوارث البيئية والتكنولوجية املتعلقة بها،
وي�شمل هذا جميع الأن�شطة بكافة �أ�شكالها وال �سيما الإجراءات
الهيكلية وغري الهيكلية لتجنب الآثار ال�سلبية للكارثة �أو تقلي�صها
والإعداد املنا�سب للتعامل معها.
• احلد من خماطر الكوارث :Disaster Risk Reduction
هو الإطار املفرت�ض للعنا�صر التي ت�ؤخذ يف االعتبار للحد من
التعر�ض للكوارث واملخاطر املتعلقة بها يف املجتمع ،ولتجنب
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�آثارها ال�سلبية �أو احلد منها والتح�ضري املنا�سب لها �ضمن �سياق
وا�سع للتنمية امل�ستدامة.
• منع وقوع الكارثة :Disaster Prevention
هي الأن�شطة التي ت�ساعد يف منع وقوع الآثار ال�سلبية للكوارث
وال�سبل املتبعة للحد من الكوارث البيئية والتكنولوجية والبيولوجية
املرتبطة بها.
• احلد من املخاطر :Risk Reduction
وهي الإج ��راءات الهيكلية وغري الهيكلية التي يق�صد منها
احلد من الآث��ار ال�سلبية للكوارث الطبيعية والأخ�ط��ار البيئية
والتكنولوجية واملتعلقة بها.
• الت�أهب للكوارث :Disaster Preparedness
هي الأن�شطة والإج��راءات التي ت�سبق الكارثة والتي ت�ضمن
التعامل ب�شكل فعال مع الآثار ال�سلبية للكوارث وال�سيما �إ�صدار
الإنذارات املبكرة والفعالة و�إخالء الأفراد امل�ؤقت ب�شكل منا�سب
من املواقع املعر�ضة للخطر.
• الإغاثة/التعامل مع الكوارث :Disaster Relief
تقدمي املعونات الإن�سانية �أو التدخل خالل وقوع الكارثة �أو
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ب�شكل مبا�شر بعد وقوعها للحفاظ على احلياة الب�شرية وتلبية
احلاجات الأ�سا�سية للمت�ضررين .وقد تكون هذه الن�شاطات على
مدى ق�صري �أو على فرتة طويلة متباعدة.
• التعايف من الكوارث :Recovery
هي ال�ق��رارات والإج ��راءات التي يتم اتخاذها بعد الكارثة
ملعاجلة الو�ضع احلايل ليعود على ما كان عليه قبل الكارثة �أو
�أف�ضل واحلث على اتخاذ التعديالت املنا�سبة التي ت�ساعد يف
احلد من الكوارث يف امل�ستقبل من خالل الرتميم و التح�سني عند
اللزوم للمن�ش�آت و �سبل املعي�شة و الظروف احلياتية للمجتمعات
امل�ت��أث��رة ،مبا يف ذل��ك ب��ذل اجلهود للحد من عوامل خماطر
الكوارث.
• التكيف :Adaptation
هو تعديل يف الأنظمة الب�شرية �أو الطبيعية ا�ستجابة مل�ؤثرات
مناخية فعلية �أو متوقعة �أو لآث��اره��ا ،ب�شكل يقلل من ال�ضرر
�أو اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة.
• التخفيف :Mitigation
التقليل �أو احلد من الأثر ال�سلبي للأخطار والكوارث املتعلقة بها.
• الإ�ستعداد :Preparedness
املعرفة وال �ق��درات ال�ت��ي مت تطويرها م��ن قبل احلكومات
و املجتمعات والأف ��راد واملنظمات املعنية للتوقع و اال�ستجابة
والتعايف ب�شكل فاعل م��ن الآث ��ار املحتملة �أو قريبة احل��دوث
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�أو القائمة للحوادث والأحوال اخلطرة.
• الوقاية :Prevention
التجنب التام لآثار املخاطر ال�سلبية والكوارث املت�صلة بها.
• التوعية العامة :Public Awareness
هي مدى املعرفة امل�شرتكة بالوعي العام عن خماطر الكوارث
والعوامل التي ت�ؤدي لها ،والأعمال التي قد تتخذ ب�صورة فردية �أو
جماعية للحد من التعر�ض للأخطار والت�أثر بها.
• اال�ستجابة :Response
هي تقدمي اخلدمات الطارئة وامل�ساعدة املدنية �أثناء وبعد
وق��وع الكارثة مبا�شرة .وذل��ك حلماية الأرواح والتقليل من
الت�أثريات ال�صحية و�ضمان ال�سالمة العامة و�سد االحتياجات
الأ�سا�سية للمت�أثرين.
• التمكني :Empowerment
ه��و عملية بناء ال �ق��درات الفردية وامل�ؤ�س�سية والتنظيمية
للمجتمعات املحلية بحيث ت�صبح قادرة على �إدارة عملية التنمية
الذاتية باملجتمع بكفاءة عالية.
• املجتمع :Community
حتمل هذه الكلمة العديد من املعاين لدى من ي�ستخدمها،
حيث ميكن تعريف املجتمع وفق العنا�صر التالية:
�أ .العامل اجل�غ��رايف :ك��أن يكون املجتمع جمموعة من املنازل
وال�شقق ال�سكنية� ،أو حي ًا �أو قرية
ب .اخلربات امل�شرتكة التي متيز جمموعة من النا�س -كاملنظمات
املحلية غري احلكومية ،-املجموعات املهنية كاملعلمني ،والأطباء
واملمر�ضني� ،أو املجموعات العمرية املختلفة -كفئة ال�شباب �أو
الأطفال �أو امل�سنني.
ج .القطاعات املختلفة كقطاع ال�صناعة (العاملني يف م�صانع
القما�ش �أو املطاط �أو العاملني يف قطاع النقل)
�أما فيما يتعلق باحلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع
ف�إن مفهوم املجتمع ي�شري �إىل جمموعة من النا�س يف مكان معني
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والذين يكونون معر�ضني -نظر ًا لوجودهم �ضمن بيئة واحدة-
للمخاطر ذاتها بغ�ض النظر عن االختالف يف ذلك بينهم .و
ميكن يف مثل هذه احلالة �أن يكون اال�شرتاك يف امل�شاكل وامل�صالح
والآمال والت�صرفات �أ�سا�س ًا تقوم عليه بع�ض الأهداف امل�شرتكة
يف عملية احلد من خماطر الكوارث.
• التعبئة املجتمعية :Community Mobilization
هي عمل جماعي موجه نحو �إحداث تغيريات يف املجتمع املحلي
ي�ساهم الفرد فيه باال�شرتاك مع �أف��راد �آخرين لي�ؤدي دور ًا يف
احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية يف جمتمعه وتكون
لديه فر�صة لو�ضع الأهداف واحللول من خالل �إدارة مواردهم
ب�شكل �أف�ضل.
• خطة احلد من خماطر الكوارث
:Disaster Risk Reduction plan
هي وثيقة معدة من قبل �سلطة �أو قطاع �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة
حتدد الأه��داف و الغايات املحددة للحد من خماطر الكوارث،
وت�ضع الأن�شطة الالزمة لتحقيق الأهداف.
• نظام الإنذار املبكر :Early Warning System
جمموعة من القدرات الالزمة لإعداد ون�شر معلومات حتذيرية
ومفهومة ووا�ضحة ويف ال��وق��ت املنا�سب ،لتمكني الأ�شخا�ص
واملجتمعات واملنظمات املهددة بالأخطار لت�ستعد وتت�صرف ب�شكل
منا�سب وبالوقت الكايف للحد من الأ�ضرار واخل�سائر.
• تغري املناخ :Climate Change
هو انقالب يف �أمن��اط الطق�س واملناخ يف مناطق عديدة من
العامل خالل حقبات زمنية ب�شكل متكرر وغري منتظم ،وينجم
عنه يف العادة ت�أثريات كبرية ت�ستمر لعدة �شهور ،مثل تغريات يف
موائل الأحياء البحرية وتغيريات يف هطول الأمطار والفي�ضانات
واجلفاف وتغريات يف �أمناط العوا�صف.
• �إدارة الطوارئ :Emergency Management
هي تنظيم و �إدارة املوارد و امل�س�ؤوليات للتعامل مع كافة جوانب
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ال�ط��وارئ ،وب�صفة خا�صة اال�ستعداد واال�ستجابة واخلطوات
الأولية للتعايف.
• خدمة الطوارئ :Emergency Service
جمموعة الأج�ه��زة املتخ�ص�صة ذات امل�س�ؤليات والأه��داف
املتعلقة بخدمة وحماية الإن�سان واملمتلكات يف حاالت الطوارئ.
• التدهور البيئي :Environmental Degradation
هو التدين يف ق��درة البيئة لتحقيق االحتياجات والأه��داف
االجتماعية والطبيعية.
• تقييم الأثر البيئي :Environmental impact assessment
ه��و عملية يتم م��ن خاللها تقييم العواقب البيئية ملقرتح
برنامج �أو م�شروع ،وي�ؤخذ هذا التقييم يف االعتبار �ضمن عمليات
التخطيط واتخاذ القرار ،ويهدف اىل احلد من الآثار ال�سلبية
للم�شاريع والربامج املقرتحة.
• التعر�ض :Exposure
تواجد ال�سكان واملمتلكات والأنظمة والعنا�صر الأخ��رى يف
منطقة املخاطر ،وتعر�ضهم بالتايل حلدوث خ�سائر حمتملة.
• خماطر ممتدة :Extended Risks
خماطر وا�سعة االنت�شار امل�صاحبة لتعر�ض جتمعات �سكانية
متناثرة لأخطار متدنية �أو متو�سطة ال�شدة ،حتدث ب�شكل متكرر
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�أو دائمة احلدوث ،وتكون هذة الأخطار عادة حملية يف طبيعتها،
والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل كارثة ذات ت�أثريات مرتاكمة مدمرة.
• التنب�ؤ :Forecast
هو بيان حمدد �أو تقدير �إح�صائي لأحداث �أو ظروف متوقع �أن
حتدث يف امل�ستقبل يف منطقة معينة.
• مترير الأخطار :Risk Transfer
عملية انتقال التبعات املالية املرتتبة على خماطر معينة،
بطريقة ر�سمية �أو غري ر�سمية ،من طرف اىل �أخر ،حيث تتمكن
العائلة �أو املجتمع �أو ال�شركة �أو الهيئة احلكومية من احل�صول على
املوارد من طرف �آخر بعد التعر�ض لكارثة ،مقابل التعوي�ضات
االجتماعية �أو املالية املمنوحة لهذا الطرف.
• الأخطار الطبيعية الإجتماعية :Socio – Natural Hazard
ظاهرة الزيادة يف حدوث الأخطار اجليوفيزيائية و�أخطار
الطق�س واملياه مثل الإنزالقات الأر�ضية والفي�ضانات والإنهدامات
الأر�ضية واجلفاف والتي حتدث نتيجة تفاعل الأخطار الطبيعية
مع الإ�ستغالل الزائف للأرا�ضي و املوارد الطبيعية �أو تدهورها,
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• الإجراءات الهيكلية وغري الهيكلية

:Structural and non-Structural Procedures
الإج��راءات الهيكلية هي الإن�شاءات التي تعمل على احلد �أو
جتنب الت�أثريات املحتملة للأخطار �أو تطبيق التقنيات الهند�سية
للح�صول على �إن�شاءات �أو �أنظمة مقاومة للأخطار.
الإج� ��راءات غ�ير الهيكلية ه��ي الإج� ��راءات التي ال تت�ضمن
الإن�شاءات وت�ستخدم املعرفة واملمار�سة �أو الإنفاق للحد من
املخاطر وت�أثرياتها .بالأخ�ص من خالل ال�سيا�سات والقوانني
وزيادة الوعي العام والتدريب والتعليم.
• التنمية امل�ستدامة :Sustainable Development
التنمية التي تلبي �إحتياجات احلا�ضر دون امل�سا�س بقدرة
الأجيال امل�ستقبلية لتلبية �إحتياجاتهم
• الأخطار التكنولوجية :Technological Hazards
الأخطار النا�شئة عن الظروف التكنولوجية �أو ال�صناعية ،مبا
يف ذلك احل��وادث والإج ��راءات اخلطرية وانهيارات يف البنية
التحتية� ،أو الأن�شطة الب�شرية املعينة التي قد ت�ؤدي اىل خ�سائر يف
الأرواح و �إىل �إ�صابات و �أمرا�ض و ت�أثريات �صحية �أخرى و �ضرر
باملمتلكات بالإ�ضافة �إىل خ�سارة يف �سبل املعي�شة و اخلدمات و
خلل اجتماعي و اقت�صادي �أو �أي �ضرر بيئي.
• قابلية الت�ضرر :Community Vulnerability
�سمات و ظروف املجتمع �أو املنظومة �أو املمتلكات التي جتعلها
�سهلة الت�أثر بالأخطار.
• النوع الإجتماعي :Gender
ميثل ال�سمات والفر�ص والأدوار وال�ع�لاق��ات االجتماعية
املكت�سبة من خالل عملية التن�شئة والتي تعزز داخ��ل العائلة،
املجتمع ،امل�ؤ�س�سات املختلفة وغريها وتختلف من جمتمع اىل
�آخر وتت�أثر بالعادات والتقاليد والو�ضع ال�سيا�سي والإقت�صادي
والإجتماعي والبيئي باال�ضافة �إىل العوامل الدينية والقانونية
وهي قابلة للتغري.
9

2011

االحتاد الدويل
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 19شارع معروف الرصافي  -الشميساني
صندوق بريد  - 830511 :زهران  - 11183األردن
رقم الهـاتف )+962 6( 5632102 - 5632101 :
رقم الفاكس )+962 6( 5694556 :
البريـد االلكتـرونـي info.mena@ifrc.org :
املوقع على شبكة االنترنت www.ifrc.org :

