
دور اإلعالم فً التخفٌف من مخاطر الكوارث
 Disaster Risk Mitigation and the Media

ورشة العمل التدرٌبٌة

، الذي تنفذه جامعة SASPARMوذلك ضمن  فعالٌات مشروع تخفٌف مخاطر الزالزل فً فلسطٌن 

، فً IUSS، وجامعة  EUCENTRE”النجاح الوطنٌة، بالتعاون مع المركز األوروبً لهندسة الزالزل 

.األوروبٌة FP7اٌطالٌا، ضمن مشارٌع  -بافٌا

8/07/2013    Nablus

وبالتعاون مع ,ٌقدمها مركز التخطٌط الحضري والحد من مخاطر الكوارث فً جامعة النجاح الوطنٌة، 

وزارة اإلعالم، ونقابة الصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن



مشروع 

ل في فلسطينزتخفيف مخاطر السال

Support Action for Strengthening 
Palestinian- administrated Areas capabilities for Seismic

Risk Mitigation  (SASPARM)

.الوطنٌةالنجاح  جالل الدبٌك، مدٌر مركز التخطٌط الحضري والحد من مخاطر الكوارث فً جامعة. د

ونائب رئٌس الهٌئة الوطنٌة للتخفٌف من اخطار الكوارث

Nablus    نابلس

8 / 07 / 2013  



المستخدمة في الكىارث والحد من مخاطرها ووصفها المصطلحات 

باللغة العربية واإلنجليسية

UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction

Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine



Disaster         الكارثة

كبيرة خسائر يتضمن التجمعات أو المجتمع أداء في اضطراب
والبيئية  واالقتصادية المادية والنواحي األرواح عمى سمبية وآثار
عمى  المتأثر العمراني التجمع أو المجتمع قدرة تفوق التي

. الذاتية موارده باستخدام مواجهتها
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Acceptable risk      مخاطرة مقبولة

 والتجمعات المجتمع يعتبرها التى المحتممة الخسارة مستوى
  اإلجتماعية الحالة االعتبار فى األخذ مع مقبولة،

. الموجودة والبيئية والفنية والثقافية والسياسية واإلقتصادية
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Capacity                                    لقدراتا

 متاحة وموارد قوة من والسمات، اإلمكانات كافة تضافر
  االستفادة يمكن التى المنظمات، أو أوالتجمعات لممجتمع

. عميها المتفق لألهداف لموصول منها
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Disaster risk management            إدارة مخاطر الكوارث

  والمهاراتوالمنظمات اإلدارٌة التوجٌهات باستخدام النمطٌة العملٌة

 والسٌاساتاالستراتٌجٌات لتطبٌق الالزمة العملٌة والقدرات

 السلبٌة اآلثار تخفٌفأجل من وذلك للمواجهة، المحسنة والقدرات

. الكوارث وقوع واحتماالت للمخاطر
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Disaster risk reduction    الكوارث مخاطر من لحدا

 من الكوارث مخاطر من للحد الالزمة والممارسات المفهوم

 المسببة العوامل وإدارة لتحلٌل المنهجٌة الجهود خالل

 لألخطار، التعرض من الحد ذلك فً بما الكوارث، لحدوث

 واإلدارة للتضرر، والممتلكات اإلنسان قابلٌة وتخفٌف

 لمواجهة االستعداد مستوى وتحسٌن والبٌئة، لألرض الحكٌمة
. السلبٌة األحداث
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Risk Assessmentتقٌٌم المخاطر     

Risk = Hazard * Vulnerability

Capacity

   

ٌّة االصابة المخاطر  = مصدر الخطر  * قابل

القدرة
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Risk (مخاطرة  )وجمعها مخاطر           

حصٌلة احتمالٌة وقوع الحدث والعواقب السلبٌة المصاحبة له

Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine



Hazard                                    وجمعها اخطار” خطر“

 أن ٌمكن خطٌرة ظروف أو بشري نشاط أو مادة أو ظاهرة

 صحٌة آثار أو إصابات أو األرواح فً خسارة إلى تإدي

 المعٌشة سبل فً خسارة أو بالممتلكات ضرر أو أخرى
.بٌئً ضرر أو واجتماعً اقتصادي خلل أو والخدمات
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Vulnerability قابلٌة التضرر

سمات وظروف المجتمع أو المنظومة أو الممتلكات 
التً تجعلها سهلة التؤثر باألخطار
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Risk assessment                          تقٌٌم المخاطر

 طرٌق عن المخاطر ومستوى طبٌعة تحدٌد منهجٌة

 لمدى الحالٌة الظروف وتقٌٌم المحتملة األخطار تحلٌل

 لألفراد أضرار تحدث قد معا   والتً للتضرر، القابلٌة

 التً والبٌئة المعٌشة وسبل والخدمات والممتلكات
.علٌها ٌعتمدون
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Exposure                                     التعرض

في  األخرى والعناصر واألنظمة والممتمكات السكان تواجد
 محتممة خسائر لحدوث بالتالي وتعرضهم ر،خطااال منطقة

Jalal Al Dabbeek, An Najah National 
University, Palestine



Risk management                              إدارة المخاطر

المنهج النمطً والممارسات إلدارة مخاطر محتملة للتقلٌل من  

.احتماالت الضرر والخسارة 
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Land-use planning            ًتخطٌط استخدامات األراض

 البدائل وإقرار وتقٌٌم لتحدٌد الحكومٌة الهٌئات بها تقوم التً العملٌة

 االعتبار فً األخذ ذلك فً بما األراضً، الستخدامات المختلفة

 ذلك وتؤثٌر األجل طوٌلة والبٌئٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة األهداف

 إعداد ثم ومن االهتمام، ذات والمجموعات المختلفة المجتمعات على

صف التً الخطط وإعالن .به والمسموح المقبول االستخدام تو 
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                 Mitigation التخفٌف
 

التقلٌل أو الحد من األثر السلبً لألخطار والكوارث 
.بها المتعلقة
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Preparedness                      االستعداد

 الحكومات قبل من تطوٌرها تم التً والقدرات المعرفة

 للتوقع المعنٌة والمنظمات واألفراد والمجتمعات

 أو المحتملة اآلثار من فاعل، بشكل والتعافً، واالستجابة
. الخطرة واألحوال للحوادث القائمة أو الحدوث وشٌكة
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Resilience                                      القدرة على المجابهة

 المعرض المجتمع أو العمرانً التجمع أو المنظومة قدرة

 من والتعافً واالستٌعاب واالمتصاص المقاومة على للخطر

 من ذلك فً بما الفعال، واألسلوب المناسب بالوقت الخطر آثار
. والخدمٌة األساسٌة منشآته وترمٌم ،على الحفاظ خالل
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Retrofitting                                  ٌنتحص

تقوٌة أو تدعٌم المنشآت القائمة لزٌادة قدرتها على 
.الضارة لألخطار اآلثار مواجهة
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ولمزٌد من المصطلحات والتفاصٌل والمالحظات انظر 

االلكترونًقائمة المصطلحات الموضحة فً الموقع 
For more details se the SASPARM project 
web site :

http://www.sasparm.ps
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