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تعريف الكوارث الطبيعية
 حدث بسبب يحدث كبير دمار أو ابتالء هي الطبيعية الكوارث•

.خطورة على منطوي طبيعي
 والهيئات المنظمات حددتها للكارثة متعددة تعريفات هناك و •

 الوضوح التعريف في ويشترط المتخصصة، والوطنية الدولية
:التعريفات هذه ومن الكلمات، اختيار ودقة واإليجاز والشمولية

:المتحدة األمم هيئة•
 اليومية الحياة نمط جرائها من يتأثر مفجعة حالة هي الكارثة•

 إلى حاجة في ويصيرون ويالتها من يعانون الناس ويصبح فجأة
 واحتياجات واجتماعية طبية وعناية وملجأ، ومالبس، حماية،
.األخرى الضرورية الحياة



تعريف الكوارث الطبيعية
: المدنية للحماية الدولية المنظمة•
 بسبب أو الطبيعة، قوى عن ناجمة متوقعة غير حوادث هي الكارثة•

 الممتلكات، في وتدمير األرواح في خسائر عليها ويترتب اإلنسان فعل
 االجتماعية والحياة الوطني االقتصاد على شديد تأثير ذات وتكون
 مساعدة وتتطلب الوطنية الموارد قدرة مواجهتها إمكانيات وتفوق
.دولية

: الصناعي المدني الدفاع دليل•
 األرواح في جسيمة خسائر عنها ينجم كبيرة حادثة هي الكارثة•

 سيول،( الطبيعة فعل مردها طبيعية كارثة تكون وقد والممتلكات
 اإلنسان يد سببتها فنية كارثة تكون وقد )الخ ..عواصف زالزل،
 وتتطلب )باإلهمال( إرادياً  ال أم )عمداً ( إرادياً  كان سواء المخربة

 إذا الدولية أو )وأهلية حكومية( كافة الوطنية األجهزة معونة مواجهتها
.الوطنية القدرات تفوق مواجهتها قدرة كانت



تعريف الطوارئ
 المستوى على ما دولة سلطات تتخذها وإجراءات تدابير حزمة•

 والحفاظ األمن ضبط بهدف الدولة، من معين جزء في أو الوطني،
 العام األمن ُتهدد استثنائية أحداث وقوع إثر وذلك العام النظام على

 هجمات أو النطاق، واسعة شغب أعمال أو عارمة، كمظاهرات
.ذلك نحو أو كوارث أو واسعة،

 استثنائية صالحيات منح في الطوارئ حالة إعالنُ  يتلخص•
 الطوارئ حالة ُتخولها التي الشرطة خاصة اإلدارية، للسلطات

 والجماعية، الفردية األساسية والحقوق الحريات ببعض المسَّ 
.والتجمع التظاهر وحرية الصحافة وحرية التنقل في كالحق

• Emergency: a state in which normal procedures
are suspended and unusual procedures are taken in
order to avert a تفادي،تجنب disaster.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/5e425711-18d0-4201-a094-a3ba434f2938


:  تعريف إدارة الطوارئ
 لمعالجة والمسؤوليات الموارد وإدارة تنظيم :الطوارئ إدارة•

 االستعداد، خاص بشكل الطوارئ، حاالت جوانب جميع
 .األولي االنتعاش وخطوات واالستجابة

• Emergency management: Organization and

management of resources and responsibilities for

addressing all aspects of emergencies, in particular

prepration, response and initial recovery steps.



Hazardتعريف الخطر 
 أو يهدد الذي اإلنسان صنع من حدث أو طبيعي حدث :المخاطر•

 التسبب حد إلى النشاط أو والممتلكات البشر حياة على سلبا يؤثر
.كارثة في

• Hazard: A natural or human-made event that
threatens يهدد to adversely affects سلبي تأثير  human
life, property or activity to the extent of causing a
disaster.



نتيجة األحداث الخارجية) الضرر(المعاناة من التلف : الضعف•
• Vulnerability (weakness): Suffer from damage due to 

external events.
التعرض للخطر: الضعف •

• Susceptibility (weakness): Exposure to danger

 :Recovery):التعافي(االنتعاش •
، وتحسين مرافق وسبل العيش والظروف )شفاء) (ترميم(استعادة •

المعيشية للمجتمعات المتضررة من الكوارث، بما في ذلك الجهود للحد 
.من عوامل مخاطر الكوارث

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



القدرة على التكيف، والقدرة على ): معافاة الجسم(المرونة •
التعافي من األضرار

• Resilience: adaptability, capacity to recover, 
(the capacity to recover quickly from difficulties; 

toughness.)

Capacity: ability to do

دائم من مخاطر الكوارث) تخفيف(انخفاض : التخفيف
Mitigation: permanent reduction of the risk of 

disaster



 :Prepardness:االستعداد•
 والمعدات واألموال الموظفين، حيث من المنظمة جهوزية تضمن التي التدابير•

.الفعالة لإلغاثة آمنة بيئة ضمن واللوازم
• Prepardness: the procedures that ensure the organized

mobilization of personnel, funds, equipment and supplies
within a safe environment for effective relief.

 :Response:االستجابة•
 الكارثة وقوع بعد مباشرة أو أثناء العامة والمساعدات الطوارئ خدمات توفير•

 العامة السالمة وضمان الصحية، اآلثار من والحد األرواح إنقاذ أجل من
.األساسية المعيشية وتلبية

• 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.



:Relief :اإلغاثة•
 الحفاظ لتلبية الكارثة وقوع بعد فورا التدخل أو المساعدة تقديم•

 للسكان األساسية المعيشية واالحتياجات الحياة على
.المتضررين

• Relief: The provision of assistance or
intervention immediately after a disaster to meet
the life preservation and basic subsistence needs
of the people affected.

 :Rehabilitation:التأهيل إعادة•
األساسية االجتماعية الوظائف استعادة•

• Rehabilitation:The restoration of basic social
functions



 :Reconstruction:البناء إعادة•
 )إجراءات( تدابير اتخاذ إلى باإلضافة واالقتصادية االجتماعية لألنشطة كامل استئناف•

.وقائية
• Reconstruction: The full resumption of socio-economic activities 

plus preventive procedures.

:Risk:المخاطر•
 وسبل والممتلكات الجرحى للحياة،( المتوقعة الخسارة أو ضارة آثار وجود احتمال •

 يسببها التي المخاطر بين التفاعالت عن الناتجة )البيئة أو االقتصادي والنشاط العيش
 :المعادلة طريق عن تقليديا الخطر عن ويعبر .الهشة والظروف البشرية أو الطبيعية

للمصدر التعرضx الخطر مصدر = المخاطر•
• Risk: The probability of a harmful consequences or expected loss

(of lives, people injured, property, livelihoods, economic activity or
environment) resulting from interactions between natural or human
induced hazards and vulnerable conditions. Conventionally risk is
expressed by the equation:

Risk = Hazard x Exposure



Disaster :الكوارث مخاطر• risk:  
 والحالة األرواح، في المحتملة الكوارث عن الناجمة الخسائر•

 والتي والخدمات، )المدخرات( واألصول العيش وسبل الصحية،
 زمنية فترة خالل ما مجتمع أو معين مجتمع في تحدث أن يمكن

.المستقبل في محددة
• 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.



Disaster:الكوارث مخاطر إدارة• risk management:  
 التنظيمة و اإلدارية، القرارات الستخدام ومنظمة منهجية عملية•

 واالستراتيجيات السياسات لتنفيذ الالزمة والقدرات العملية والمهارات
 آثار من للتخفيف المحلية والمجتمعات المجتمع قدرات إدارة و

.الصلة ذات والتكنولوجية البيئية والكوارث الطبيعية الكوارث
• Disaster risk management: The systematic process

of using administrative decisions, organization,
operational skills and capacities to implement
policies, strategies and coping capacities of the
society and communities to lessen the impacts of
natural hazards and related environmental and
technological disasters.



Disaster:الكوارث أخطار من الحد• risk reduction:  
 واالستراتيجيات السياسات وتطبيق منهجية تطوير•

 جميع في الكوارث ومخاطر الضعف من للحد والممارسات
.المجتمع أنحاء

• Disaster risk reduction: The systematic
development and application of policies,
strategies and practices to minimize
vulnerabilities and disaster risks throughout a
society.



Risk:المخاطر تقييم• assessment:
 المخاطر تحليل طريق عن المخاطر ومدى طبيعة لتحديد منهجية•

 أن واحتمالية الضعف و القائمة األوضاع من كال وتقييم المحتملة
 التي والبيئة العيش وسبل والخدمات والممتلكات للناس ضرر تسبب

.عليها يعتمدون
• 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.



Damage:األضرار تقييم• assessment:  
 حوادث عن الناجمة األضرار حجم لتحديد تستخدم عملية•

.الطوارئ أو الكوارث
• Damage assessment: The process used to

determine the magnitude of damage caused by
a disaster or emergency event.



Needs:االحتياجات تقييم• assessment:  
 المالية الموارد )األضرار تقييم على تعتمد عادة( تقدير عملية•

 االنتعاش من عليها المتفق البرامج لتنفيذ الالزمة والبشرية والتقنية
 .المخاطر وإدارة البناء، وإعادة

• Needs assessment: A process of estimating
(usually based on a damage assessment) the
financial, technical, and human resources needed to
implement the agreed-upon programs of recovery,
reconstruction, and risk management.



-Post: الضرر بعد ما االحتياجات تقييم• damage needs
assessment 

 تأثير يقيس حيث القطاعات متعدد وتقييم سريعا، يكون ما عادة•
 المناطق في والبيئة واالقتصاد المجتمع على الكوارث

:كارثة من المتضررة
• Post- damage needs assessment: Usually a

rapid, multi-sectoral assessment that measures
the impact of disasters on the society, economy,
and environment of the disaster-affected areas.



Evolving تطور concepts of  Recovery and Reconstruction

Relationship between Disaster and Development







Transports and utility systems  الخدمات أنظمة
are destroyed by a flood.

Negative
relation

1. Disasters set back development
programming, destroying years of
development initiatives.

A major increase in livestock  ،مواشي
،دواجن development leads to overgrazing

famine, which contributes to
desertification and التصحر increases
vulnerability to famine .مجاعة

Negative
relation

2. Without Development
programs, can increase an area’s
susceptibility to قابلية disasters.

Housing projects constructed under
building codes designed to withstand high
winds result in less destruction during the
next tropical storm.

Positive 
relation

3. Development programs can be
designed to decrease the
susceptibility to disasters and their
negative consequences.  تصميم يمكن

 واآلثار للكوارث التعرض لتقليل التنمية برامج
.عليها المترتبة السلبية

A self-help housing program to rebuild
housing destroyed by an earthquake
teaches new skills, strengthens community
pride فخر and leadership and retains
development dollars that otherwise would
be exported to large construction
companies.

Positive 
relation

4. Rebuilding after a disaster
provides significant opportunities
to initiate development programs.

Examples:



In General:

• Disasters provide opportunities for development, as they often

create a political and economic atmosphere wherein حيث  extensive

changes واسعة تغيرات can be made more rapidly than under normal

circumstances الطبيعة الظروف .



For example: in the aftermath of a disaster, there may be major opportunities to

execute land reform program to improve the overall housing stock, to create new

jobs and job skills, and to expand and modernize تحديث the economic base of the

community – opportunities that would not otherwise be possible.

  و الزراعي اإلصالح برنامج لتنفيذ كبيرة فرصا هناك يكون قد كارثة، وقوع أعقاب في :المثال سبيل على

 القاعدة وتحديث وتوسيع ،جديدة عمل مهارات وخلق ،جديدة عمل فرص خلق و المساكن، لتحسين

.الكارثة بدون تكن لم الفرص وهذه - للمجتمع االقتصادية



• Disasters can also highlight high-risk areas where action must

be taken before another disaster strikes.

 اتخاذ يجب حيث للخطر المعرضة المناطق على الضوء تسليط من تمكن الكوارث

.أخرى كارثة وقوع قبل الالزمة اإلجراءات

For example: The realization of vulnerability can motivate

policy-makers and the public to participate in mitigation

activities.

 أنشطة في للمشاركة والجمهور القرار صانعي يحفز أن يمكن الضعف تحقيق

.التخفيف





Disaster Management Cycle / Continuum
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Disaster Management Cycle / Continuum

• The Disaster Management Cycle or continuum shows a sequential تسلسلي series

of actions to gain control over disaster events. This wide range of interventions

undertaken before, during and after a disaster prevent or minimize loss of life

and property, minimize human suffering and hasten سريع recovery.

• Disaster management is often described as a cycle with distinct .phases ،متميز 

• The cycle is portrayed ترسم ،توصف in many forms. What is important is that the

format should indicate that disaster and its managing is a continuum of

interlinked activities. It is not a series of events which start and stop with each

disaster occurrence.

• The activities of response, rehabilitation, reconstruction, development,

preparedness, mitigation, prevention are not in exact sequence. There is

substantial أساسي overlap.



Linking relief, rehabilitation and development

Relief - Development Continuum

Relief and rehabilitation should contribute to long-term development and the reduction of

vulnerabilities.

Developmental Relief

• Seeks to address acute needs as part of the whole life situation of those affected

• المتضررين لحياة الضرورية االحتياجات لتلبية تسعى

• Looks for long- term solutions as well as responding to immediate and acute needs

• الضرورية و العاجلة لالحتياجات االستجابة وكذلك األجل طويلة حلول عن تبحث

• Builds on survivors’ capacitiesالناجين and on local institutions

• المحلية المؤسسات كذلك و الناجين قدرات تبني

• Sets sustainable standards for services

• للخدمات مستدامة معايير وضع

• Encourages participation and accountability

• والمسئولية المشاركة تشجع



Recovery Plus

Meaning an intervention ‘whereby people are in some ways better off than before the

emergency’.

Recovery and mitigation: When a disaster strikes, it often reveals chronic weaknesses or

areas of poor resilience. Such vulnerabilities may include sub-standard building practices

and materials, weak livelihoods and economies and poor land use regulation. These

vulnerabilities are the true challenges facing recovery planners. Drawing on hazard,

vulnerability and risk assessments, a rough estimate of the potential damage and losses for

various scale disasters can be calculated.

Based on these scenarios, policy makers and planners can identify the potential scope and

scale of recovery and mitigation needs.

Recovery and the Disaster Management Cycle



Recovery and Preparedness: The preparedness stage shall not itself to preparing for the disaster

event and immediate aftermath. Recovery planning can be a critical component of preparing for a

disaster. As part of the preparedness efforts, policy makers and planners can formulate recovery

policies, develop organizational infrastructure, assign roles and responsibilities, and identify and build

the necessary capacity to coordinate and implement recovery efforts. Without the pressure typically

felt in the post-disaster environment, pre-disaster planners have more time to research and analyze

good and bad practices of other contexts, to inform their decision-making.



Early recovery and transition

• Transition refers to the period immediately after a disaster when pre-existing country

plans and programs no longer reflect the most urgent priorities

األولويات حيث أن خطط الدولة وبرامجها المعدة مسبقا لم تعكس ، فوراوقوع الكارثة فترة ما بعد إلى يشير  : االنتقال •

.إلحاحااألكثر 

• Following the disaster, a country undergoes a process of transformation within the overall

timeframe of transition

ضمن اإلطار الزمني المخصص لهذه المرحلةالمرحلة االنتقالية الكارثة، الدولة تجتاز في أعقاب •

• Early recovery starts immediately after the onset of a crisis. It begins within the time

frame of emergency interventions

 .الطارئة للتدخالت الزمني اإلطار ضمن في يبدأ و .الكارثة وقوع بعد مباشرة يبدأ : المبكر اإلنعاش•



Guiding Principles for Early Recovery:

• Ensuring national ownership

الوطنيةالمسئولية •

• Promoting local and national capacities

تعزيز القدرات المحلية والوطنية•

• Using and promoting participatory practices

التشاركيةوتعزيز الممارسات استخدام •

• Developing capacities for building constructive and inclusive working relationships

عمل بناءة وشاملة عالقات القدرات لبناء تطوير •

• Influencing the way humanitarian assistance is provided to ensure that interventions most

importantly, as well take into account longer-term developmental considerations

 التنموية االعتبارات الحسبان في تأخذ وكذلك األهم، تفعل التدخالت أن لضمان اإلنسانية المساعدة تقديم بها يتم التي الطريقة فاعلية•

الطويل المدى على

• Maximizing cooperation among different actors through efficient coordination of stakeholders

مختلف الجهات الفاعلة من خالل التنسيق الفعال ألصحاب المصلحةالتعاون بين تعظيم •

• Including risk reduction and conflict prevention measures

والصراعاتتدابير وقائية للحد من المخاطر اتخاذ •



• Building capacity to strengthen accountability systems

وتقوية الجهات المسئولةبناء القدرات لتعزيز •

• Grounding early recovery interventions on a thorough understanding of the context

للحالةفهم شامل المبني على أسس تدخالت اإلنعاش المبكر •

• Ensuring integration of other cross-cutting issues such as gender, environment, security,

human rights, planning, implementation, and monitoring and evaluation

 والتخطيط، اإلنسان، وحقوق واألمن، والبيئة، ،)اناث- ذكور( النوع مثل العالقة ذات القضايا من التكامل ضمان•

والتقييم والرصد والتنفيذ،

• Promoting equality and develop local capacities to prevent unfairness of any kind

تعزيز المساواة وتطوير القدرات المحلية لمنع أي تمييز من أي نوع•

• Monitoring, evaluating and learning through appropriate participatory techniques and

mechanisms

األخرى الجهات مع التشاركية واآلليات التقنيات خالل من والتعلم وتقييم مراقبة•
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