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يسبب تغّير المناخ تبدالً في أحوال الطقس واألنماط المناخية.

هذه التغييرات يمكن أن تؤثر عىل صحة اإلنسان بطريقة

مباشرة وغير مباشرة، وفي بعض األحيان يكون هذا التأثير

شديًدا.³ ⁵ تصف جمعية الصحة العامة األمريكية ومنظمة

الصحة العالمية، تغّير المناخ بأنه أحد أخطر التهديدات الصحية

التي نواجهها اليوم .¹ ²

 

تغّير المناخ، الحرارة الشديدة، والصحة

أشارت دراسة حديثة أن موجة حرّ شديدة مترافقة مع عطل كبير في التيار الكهربائي، قد

تؤدي إىل أكثر من 1400 حالة وفاة في ديترويت. كما أن التغّير المناخي يزيد من نسبة

حصول موجات حرّ بشكل متكرر ولمدٍة أطول، مما يضع المزيد من الضغط عىل الشبكة

الكهربائية المتهالكة أصالً في المدينة. قد يؤدي ترك سكان ديترويت لعدة أيام من دون تيار
كهربائي، خالل موجة حرّ إىل تعريض آالف السكان إىل زيادة خطر اإلصابة باإلرهاق الحراري

وضربات الشمس.⁴ 
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أعضاء مجلس أصحاب المشروع

المؤيدين:

 

 

كيف يؤثر التغيير المناخي والحرارة الشديدة عىل ميشيغان؟

ما هي أهمية تغّير المناخ عىل الصحة العامة؟

درجة الحرارة آخذة في االرتفاع. موجات الحرّ

أصبحت متكررة. من الممكن أن تشهد مدينة

ديترويت موجات حرّ شديد ممكن أن تصل إىل

65 يوًما من درجات الحرارة المرتفعة، التي تتجاوز
ال90 درجة فهرنهايت خالل فصل الصيف، بحلول

نهاية القرن، وهي زيادة كبيرة عن المعدل الحالي
البالغ 13 يوًما خالل فصل الصيف. ³ ⁵ في منطقة

جنوب شرق ميشيغان، هنالك العديد من "جزر

الحضارة الحرارية" وهي عبارة عن مناطق تكون

درجة الحرارة فيها أعىل من المناطق المحيطة بها

بسبب المباني والمساحات الصلبة.

 



إن مدينة ديترويت معرّضة كثيرًا لتداعيات تغّير المناخ، وتعاني أصالً المزيد من التحديات الصحية، مقارنًةبالمناطق األخرى في

الوالية. أكدت دراسة حديثة أن سكان ديترويت الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة، وأولئك الذين ليس لديهم تكييف كهربائي،

هم أكثر عرضة لإلصابة باإلرهاق الحراري. المشاكل الصحية التي تزيد من نسبة خطر التعرّض للحرارة المرتفعة هي:

التنبه ألي تحذيرات من موجات حرّ محلية، ومشاركة المعلومات حول مراكز التبريد المحلية في مدينة ديترويت. 
االطالع أكثر عىل موضوع تغيير المناخ واالنضمام إىل الجمعيات المحلية، مثل أعمال شبكة مجتمع الجهة الشرقيةللمساواة

في المناخ، وفريق العمل األخضرالتابع لمجلس مدينة ديترويت، وتوصيات مكتب االستدامة لمدينة ديترويت. 

العمل مع صانعي القرار عىل مستوى المدينة، وعىل مستوى الوالية، وعىل المستوى الفيدرالي للحّد من التغّير المناخي. 

العمل مع صانعي القرار عىل مستوى المدينة، وعىل مستوى الوالية للحّد من "جزر الحضارة الحرارية".

تحديد البرامج والموارد المحلية لتحسين استهالك الطاقة في المنازل، للتقليل من استخدام الطاقة والحفاظ عىل المنازل أكثر

برودة في الصيف.

الحفاظ عىل رطوبة الجسم. شرب الماء بشكل منتظم. تجنب المشروبات السكرية والكحولية.

البقاء داخل األماكن المغلقة والمكّيفة. في حين عدم وجود مكّيف هوائي في المنزل، الذهاب إىل المراكز العامة، أو المكتبة
العامة، أو مراكز التبريد المحلية.

إذا أمكن حصر األنشطة الخارجية بساعات الصباح أو المساء.
االطالع عىل األخبار المحلية لمعرفة مكان مراكز التبريد المحلية القريبة. 

ارتداء مالبس فضفاضة وخفيفة وذات ألوان فاتحة.

اإلطمئنان عىل كبار السن، والجيران ذوي االعاقات، خاصَة إذا كانوا يعيشون بمفردهم.

ماذا يعني هذا عىل المستوى الفردي والجماعي؟
 

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لحماية المجتمع:

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتباعها حين تكون حرارة الطقس مرتفعة للحفاظ عىل الصحة:

يرجى مراجعة http://mleead.umich.edu/Coec_Fact_Sheets.php لالستشهادات المضمنة في هذا المستند.
يشجع مركزمراحل التعرض البيئي وقسم األمراض (M-LEEaD) جوهر المشاركة االجتماعية (CEC) عىل التعاون بين األبحاث البيئية الصحية والمجتمعات لتعزيز المعرفة بقضايا الصحة البيئية التي تؤثّر عىل أفراد المجتمع

في ديترويت وجنوب شرق ميشيغان.
الدعم لهذا البحث مقدم من منحة رقم P30ES017885 من المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، والمعاهد الوطنية الصحية. محتوى هذا المستند هو مسؤولية المؤلفين فقط، وال يمثل بالضرورة وجهة الننظر الرسمية

للمعاهد الوطنية للصحة.
 

ماهي اآلثار الصحية الناجمة عن حرارة الطقس المرتفعة التي يمكن أن نشهدها في ديترويت؟

 

أمراض القلبية والوعائية: ينظم الجسم درجة حرارته من خالل توسيع

وتضييق األوعية الدموية لضبط تدفق الدم. وتؤثر األمراض القلببية

الوعائية عىل القلب واألوعية الدموية، مما يصّعب عىل الجسم عملية
التبريد واالستجابة للحرارة الشديدة. ¹⁰

أمراض الكىل: تعمل الكىل عىل تنقية الدم والتحكم بضغط الدم

الضروري لتنظيم درجة حرارة الجسم. نتيجة لذلك يكون األشخاص

الذين يعانون من أمراض الكىل أكثر عرضة لمخاطر الحر الشديد. ¹⁰

الربو: يؤثر الربو عىل األطفال وعىل البالغين عىل حد سواء، ويسبب
صعوبة في التنفس.⁹ يزداد الربو سوًءا مع ارتفاع درجات الحرارة. في

ديترويت يبلغ معدل انتشار الربو بين البالغين إىل 16.2، ومعدل

االستشفاء بسبب الربو هو أربع مرات أكثر من المعدل العام في والية

ميشيغان ككل. ⁷

http://mleead.umich.edu/Coec_Fact_Sheets.php

