مايكل
سفير النوايا الحسنة للعمل المناخي
المكتب اإلقليمي للدول العربية  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
من هو مايكل؟
ناشط مناخ ،رائد أعمال اجتماع ،رياض ر
محتف ،قد يكون معجزة طبية
ي
ي
ي
شء،
كل
ولكن قبل
ي
مايكل حداد رجل المهمات الصعبة.
خ عىل أنه ال يوجد سبب لفقدان األمل ،وبالتأكيد ال يوجد
مايكل هو دليل ي
الماض.
عىل
للتأسف
مكان يف حياته
ي

قصة مايكل

مباركة البابا فرنسيس لمسيرة القطب الشمالي القادمة لمسافة
 ١٠٠كيلومتر خالل مقابلة خاصة في مدينة الفاتيكان في ٢
حزيران  .٢٠٢١إضغط هنا للبيان الصحفي الكامل

أخيم شتاينر  ،مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

سك" مما
تعرض مايكل يف السادسة من عمره لحادث أثناء ركوبه عىل "الجيت ي
أدى إىل اصابته بالشلل من الصدر إىل أسفل القدمي وفقدان  ٪ ٧٥من وظائفه
ً
ر
بق مايكل عىل كرسيه المتحرك متحديا مصته.
الحركية ،ومنذ ذلك الحي ي
بعد سنوات من التدريب عىل الست بنقل الخطوات" الذي طوره حداد ،تمكن
خارج  -وهو إنجاز
والمش بشكل مستقل بمساعدة هيكل
ي
من الوقوف ً ي
الطب.
يعتب مستحيال عىل الصعيد
ي
ُ
كل ما ذكر لم يكن سوى البداية مع مايكل!

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش يقدم دعمه لـمسيرة
القطب الشمالي للعمل المناخي
إضغط هنا للبيان الصحفي الكامل

القدرة
شغف المشي
يواجه مايكل تحديات جسدية يعجز عن تخطيها معظم الرياضيي،
ً
مستغال قدراته الذاتية الخاصة بهدف دعم القضايا االجتماعية والبيئية.
اللبنان الشهت  ،عب مايكل مسافة  ١٩كم
يف قضية إعادة تشجب األرز
ي
ر
ً
.
  ٦٠٫٠٠٠خطوة عىل المسارات الجبلية كما صعد  ٤٠مبا فوقصخرة الروشة الشهبة يف بتوت للفت االنتباه حول موضوع التلوث
البحري ،كما صعد إىل قمة "القرنة السوداء"  -أعىل قمم منطقة
الشق األوسط وشمال إفريقيا  -للتأكيد عىل الحاجة إىل اتخاذ إجراءات
المناخ.
ضد ذوبان الجليد وتأثت التغيت
ي
ر
الت حطمت األرقا
قدرة مايكل الجسدية عىل تحقيق هذه اإلنجازات ي
ً
القياسية  -عىل الرغم من حالته البدنية – تجعله من فئة الرياضي
ُ
الذين يوضعون بخانة "شديدي التحمل" ،مما جعل مستته تحظ
عالم وتتحول إىل درس يف قدرة هذه الفئة من الرياضيي عىل
باهتمام
ٍ
ي
مواجهة الصعوبات واإلرادة والتصميم.
اإلقليم للدول العربية التابع
بعد تحقيق انجازاته المهمة ،أعلن المكتب
ي
نوفمت /تشين
شهر
ف
حداد،
اإلنمان مايكل
رلتنامج األمم المتحدة
ر
ً ي
ي
الثان من عام  ،٢٠١٩سفتا إقليميا للنوايا الحسنة من أجل التغيت
ي
المناخ
ي

اجتياز  ١٩كم  ٦٠٫٠٠٠ -خطوة في سيدار لبنان
إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

"أصعب ما في األمر هو الخطوة األولى ،لكن هذه الخطوة بالتحديد هي من غيرت حياتي"

مايكل حداد

العلوم
البحث والتطوير
التقنيات المساعدة  -يتابع مايكل عن كثب مجموعة
علماء من الجامعة األمريكية يف بتوت والجامعة
.
اللبنانية األمريكية ومؤسسات اكادمية دولية عدة يضم
الفريق مجموعة من المتخصصي (أطباء أعصاب،
معالجي فتيائيي و ر
حت مهندسي) يعملون عىل دراسة
أدائه والمرونة العصبية لدماغه من أجل فهم طريقة
تنفيذه لهذه اإلنجازات الجسدية.

”مايكل هو مختبر متنقل للعلم واإلنسانية"
مركز االبتكار  -الجامعة اللبنانية األميركية
السيد سعد الزين
تساهم حالة مايكل بشكل كبت يف تطور تكنولوجيا جهاز
ً
الخارخ ر
أكت مما كان ُيعتقد طبيا.
التقويم
الهيكل
ر ي
ي

إضغط هنا
لمشاهدة فيلم وثائقي كامل
للفريق العلمي

إختبارات وتدريبات مع اختصاصيين في الجامعة اللبنانية األمريكية

العلم عن كثب التقنيات  ،عىل أمل أن
يدرس الفريق
ي
ً
ير
خارخ من
يتمكن األفراد غت المؤهلي عادة لهيكل
االستفادة منه للوقوف والست يف المستقبل القريب.
ويعمل الفريق يف المرحلة الثانية عىل تصميم هيكل
ذك وخفيف الوزن من شأنه تحسي التوازن
خارج ي
ي
الموازنة
تقنيات
بتطوير
له
يسمح
و
مستخدم
ال
لدى
الذاتية الخاصة به .سيشكل هذا التطور ر
اخب ًاقا ً
تقنيا
ً
ً
النصق بحيث
كببا يف هذا المجال وحًل لمرض الشلل
ي
ر
الت يسعون اليها.
يوفر لهم االستقاللية ي

يستهلك مايكل من الطاقة عند المشي ما يعادل  ٣٠ضع ًفا للشخص
العادي! إذا سار شخص عادي مسافة  ٤كلم في ساعتين ،هذا
كيلومترا في ساعتين ،إنه ليس
يعادل لمايكل المشي مسافة ١٢٠
ً
باألمر السهل.
عميد مساعد واستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية في الجامعة اللبنانية األمريكية

دكتور بربر عقلي

تسلق صخرة الروشة المميزة_ لبنان
الصعود ألعلى قمة في لبنان -القمة السوداء
إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

التأثير
مهمة التغيير المناخي
اإلنمان بالتعاون معه ودعم
جاءت تسمية مايكل حداد كأحد السفراء اإلقليميي للنوايا الحسنة كدليل عىل اهتمام برنامج األمم المتحدة ر ي
ر
ر
كيلومت للفت االنتباه إىل ظاهرة
الت سيست خاللها مسافة 100
الشماىل من أجل العمل
اقتاحه الطموح بتنفيذ مسبة القطب
ي
المناج ،ي
ي
ر
السلت شديد الخطورة لحالة
الت تقدم أوضح دليل عىل التأثت
ري
وه الظاهرة ي
الذوبان الشي ع للغطاء الجليدي يف الدائرة القطبية الشمالية  -ي
ر
الحاىل.
الت يواجهها العالم يف الوقت
ي
الطوارئ المناخية ي
ر
(ديسمت  -٢٠٢١مارس  ،)٢٠٢٢إىل تسليط الضوء عىل أهمية
الت سيقوم بها مايكل والمحدد تاريخها يف الشتاء المقبل
ر
وتهدف المستة ي
ر
الت نعيشها ،وهو ما حذا باألمي العام لألمم
التعاون والتنسيق متعدد األطراف يف كل الجهود المبذولة للتصدي لحالة الطوارئ المناخية ي
ر
لك يحمله خالل المستة.
المتحدة عىل إعالن تشجيعه للمستة المقتحة ،وتقديم علم األمم المتحدة لحداد ي
الصحق الكامل
إضغط هنا للبيان
ي

المجتمع
الشمولية  -عدم ترك أي أحد في الخلف
ر
الب اعتمدتها جميع الدول األعضاء يف األمم المتحدة"
عد ترك أي أحد خلف الركب"  -جزء من خطة التنمية المستدامة لعا  ٢٠٣٠ي

ر
الت اجتاحت العالم يف
تسببت جائحة "كوفيد "١٩-ي
الشماىل من
عام  ٢٠٢٠يف تعطيل زخم مستة القطب
ي
المناخ ،خاصة وأن أنشطة البحث والتطوير
أجل العمل
ي
واالستعدادات اللوجستية ر
تعتت ضورية ،تباطأت.
الت ر
ي

صورة مأخوذة من مقال جريدة النهار .إضغط هنا لعرض المقال كامال

مع التأجيل القشي لمسعاه إلتمام مستة القطب
الشماىل ،وبعد التشاور مع برنامج األمم المتحدة
ي
ر
الت لم
ي
اإلنمان ،وجه حداد طاقات التدريب واإلعداد ي
يتوقف عنها اىل الدعوة لجعل مبادرات االستجابة
ر
والت تقودها
والتعاف من آثارها،
لجائحة كوفيد19-
ي
ي
اإلنمان
المتحدة
األمم
وبرنامج
المتحدة
منظومة األمم
ي
ر
عىل وجه الخصوص ،أكت شموال لألشخاص ذوي
اإلعاقة—بحيث تدمجهم يف أنشطتها وتستجيب
ً
الحتياجاتهم الخاصة بدال من أن رتتكهم وحدهم
يواجهون تطورات الجائحة.

استهل حداد مبادرة "خطوات إىل األمام لنسبق كوفيد "19-بإتمام مستة بتوت إلدماج ذوي اإلعاقة ،ر
والت أنجزها يف أكتوبر/تشين األول
ي
ر
ر
الت تم تدمتها يف االنفجار الضخم الذي هز مرفأ
 2020ومش خاللها مسافة  4كيلومتات من بيت األمم المتحدة يف بتوت إىل أحد المواقع ي
بتوت بل والمدينة كلها قبل بضعة أشهر .وساهمت المستة يف إطالق مبادرة لألمم المتحدة يف لبنان لضمان استمرارية تقديم الخدمات
ً
ر
الت تعطلت بسبب الجائحة واالنفجار معا ،ودعت كذلك ألن تتم كافة جهود إعادة البناء يف بتوت
الضورية الداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ي
عت المدينة ووصولهم لكافة مرافقها.
ما بعد االنفجار عىل نحو ييش إدماج ذوي اإلعاقة ويسهل حركتهم ر
ديسمت/كانون االول من نفس العام ،أكمل حداد مستة مض إلدماج ذوي اإلعاقة من عىل سفح أهرامات الجتة العظيمة
وف وقت الحق ،يف
ر
ي
اإلنمان لتعزيز سبل ابتكار وتطوير وإنتاج مجموعة واسعة النطاق من التقنيات
المتحدة
األمم
نامج
لت
جديدة
مبادرة
إطالق
للمساهمة يف
ر
ي
ً
المساعدة لذوي اإلعاقة محليا يف مض ،وتلعب تلك التقنيات المساعدة أدوارا حاسمة لتوسيع آفاق االستقاللية والمشاركة العامة لألشخاص
ذوي اإلعاقة.

مسيرة بيروت إلدماج ذوي اإلعاقة

اضغط هنا فيلم وثائقي كامل ; اضغط هنا للبيان الصحفي الكامل

مسيرة مصر إلدماج ذوي اإلعاقة

اضغط هنا فيلم وثائقي كامل ; اضغط هنا للبيان الصحفي الكامل

التواصل
الدعم والتقدير
أيدت الجمعيات ،المنظمات والمؤسسات الحكومية المتميزة مثل البرلمان الكندي والجمعية العامة في فرنسا مبادرة القطب الشمالي وقدرت
إنجازات مايكل الهامة.

مايكل حداد في البرلمان الكندي
إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

الجمعية العامة في باريس

السفارة األمريكية في بيروت تعرب عن
Ulrika Modéer (Assistant
Secretary General and
Director of Bureau of
External Relations and
Advocacy at UNDP).

دعمها في الجامعة اللبنانية األمريكية
إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

ملهم
أجيال المستقبل
إذا كنا نؤمن ح ًقا بأنفسنا ،فنحن قادرون على القضاء على كل استحالة في حياتنا  ،بالنسبة لي  ،كانت هذه االستحالة هي إعاقتي.

مايكل حداد
يقاتل مايكل عىل جبهات عدة ر
وتبق معركته األساسية التغلب عىل
ر
الت سببتها إصابته ،لكن هذا ال يمنعه من دفع
التحديات اليومية ي
رئيش يف
نفسه إىل أقىص الحدود .يشارك مايكل ،كمتحدث
ي
المدارس ،الجامعات والشكات عىل حد سواء ،قصته الملهمة
ر
ر
الت تنطبق عىل الجميع دون إستثناء.
الت تعلمها و ي
والدروس ي

مايكل يواجه التحديات ويعتبها قضيته!
المناخ ،أو إيجاد حلول
الوع حول التغيت
مايكل مستعد لزيادة
ي
ي
لألشخاص الذين يعانون من إصابات يف العمود الفقري أو إلهام
األشخاص المحبطي من جراء هذه اإلصابات أو مساعدة شكات يف
ر
الت تواجهها ودفع إمكانياتها إىل أبعد
التغلب عىل التحديات ي
الحدود

محادثة الشركات
Gisworx_Dubai

محادثة المدارس
American Community School_ Beirut

