
 مايكل
 سفير النوايا الحسنة للعمل المناخي

ائيبرنامج األمم المتحدة اإلنم -المكتب اإلقليمي للدول العربية   
 

 

  

؟مايكلمن هو   

 ، ، رائد أعمال اجتماعي ي
ف،ناشط مناخ  ي محتر

 بيةقد يكون معجزة ط رياض 
ء، ي

 ولكن قبل كل ش 

. الصعبة رجل المهماتمايكل حداد   

د ال يوجد مايكل هو دليل خي عىل أنه ال يوجد سبب لفقدان األمل، وبالتأكي
ي حياته للتأسف

ي  مكان ف 
. عىل الماض   

 

 

 

 

 

 

 

 أخيم شتاينر ، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مة لمسافة مباركة البابا فرنسيس لمسيرة القطب الشمالي القاد

 ٢في  كيلومتر خالل مقابلة خاصة في مدينة الفاتيكان ١٠٠

 حزيران ٢٠٢١. إضغط هنا للبيان الصحفي الكامل
 

 قصة مايكل

ي السادسة من عمره لحادث 
" أثناء ركوبه عىل "الجيتتعرض مايكل ف   مما  سكي

 همن وظائف ٪ ٧٥ انل القدمي   وفقدصدر إىل أسفالأدى إىل اصابته بالشلل من 
ي مايكل عىل كرسي ، ومنذ ذلك الحي   الحركية

 ممتحرك متحدال هبقر
ً
ه. يا صت   

تمكن ، حداد لست  بنقل الخطوات" الذي طوره اعىل بعد سنوات من التدريب 
ي 

ي  مساعدةببشكل مستقل من الوقوف والمش  از وهو إنج -هيكل خارج 
 عىليعتب  

ً
.  مستحيال ي   الصعيد الطب 

كر لم يكن سوى البداية مع مايكل! 
ُ
 كل ما ذ

 األمين العام لألمم المتحدة
 أنطونيو غوتيريش يقدم دعمه لـمسيرة

القطب الشمالي للعمل المناخي   
 إضغط هنا للبيان الصحفي الكامل

 

https://www.vaticannews.va/ar/pope/news/2021-06/incontro-papa-francesco-con-michael-haddad.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2019/united-nations-secretary-general-endorses-north-pole-walk-for-cl.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2019/united-nations-secretary-general-endorses-north-pole-walk-for-cl.html


 
 

سيدار لبنانخطوة في  ٦٠٫٠٠٠ -كم  ١٩اجتياز   

 إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

 ، يواجه مايكل تحديات جسدية يعجز  عن تخطيها  معظم الرياضيي  
 قدراته الذاتية الخاصة بهدف دعم 

ً
ة والبيئية. القضايا االجتماعيمستغال  

ي قضية
 
ي الشهت   إعادة تشجب   ف

كم   ١٩سافة عب  مايكل م،  األرز اللبنان 
ا فوق  ٤٠صعد عىل المسارات الجبلية. كما  خطوة ٦٠٫٠٠٠ - ً مبر

ة  وت للفت االنتباهصخرة الروشة الشهب  ي بت 
 
التلوث  وعحول موض ف

منطقة  ممأعىل ق -السوداء"  رنةكما صعد إىل قمة "القالبحري، 
ق األوسط وشمال إفريقيا ذ إجراءات للتأكيد عىل الحاجة إىل اتخا - الش 

ي ت  تغيالضد ذوبان الجليد وتأثت  
.  المناخ   

ي 
رقا  حطمت األقدرة مايكل الجسدية عىل تحقيق هذه اإلنجازات التر

 رياضي ً  ال من فئة  تجعله – البدنية عىل الرغم من حالته -القياسية 
ح"التحمل يشديد" الذين يوضعون بخانة

ُ
ته ت ظ  ، مما جعل مست 

ي  إىل درس باهتماٍم عالمي وتتحول
عىل  يي   قدرة هذه الفئة من الرياض ف 

 مواجهة الصعوبات واإلرادة والتصميم. 

 

 

 

 

 

 القدرة
 شغف المشي 

بعد تحقيق انجازاته المهمة، أعلن المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع 
/ تش  ين  ي شهر نوفمتر

ي مايكل حداد، ف 
نامج األمم المتحدة اإلنمان  لتر

 إقليميا للنوايا الحسنة من أجل التغيت  
ً
ا ي من عام ٢٠١٩، سفت 

الثان 
ي 
 المناخ 

 

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

 مايكل حداد

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7BgWyFApKs
https://www.youtube.com/watch?v=6H5eoOxcMaI&feature=emb_logo
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2019/undp-appoints-michael-haddad-as-regional-goodwill-ambassador-for.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2019/undp-appoints-michael-haddad-as-regional-goodwill-ambassador-for.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2019/undp-appoints-michael-haddad-as-regional-goodwill-ambassador-for.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2019/undp-appoints-michael-haddad-as-regional-goodwill-ambassador-for.html


 
 

 إضغط هنا

لمشاهدة فيلم وثائقي كامل    

 للفريق العلمي

ةالجامعة اللبنانية األمريكي إختبارات وتدريبات مع  اختصاصيين في  

 

 ”مايكل هو مختبر متنقل للعلم واإلنسانية"

األميركيةالجامعة اللبنانية  -مركز االبتكار   

 السيد سعد الزين

 العلوم

 البحث والتطوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقنيات المساعدة - يتابع مايكل عن كثب مجموعة 
وت والجامعة  ي بت 

 
علماء من الجامعة األ مريكية ف

اللبنانية األمريكية ومؤسسات اكادمية دولية عدة. يضم 
 ،من المتخصصي   )أطباء أعصاب ةالفريق مجموع

يائيي   و  ( حتر معالجي   فت    عىل دراسة يعملونمهندسي  
قة طريأدائه والمرونة العصبية لدماغه من أجل فهم 

 تنفيذه لهذه اإلنجازات الجسدية. 

ي تساهم حالة مايكل بشكل كبت  
جهاز  تطور تكنولوجيا ف 

ي  التقويمي  الهيكل .  الخارخر
ً
 أكتر مما كان ُيعتقد طبيا

تقنيات ، عىل أمل أن اليدرس الفريق العلمي عن كثب  
ي من   لهيكل خارخر

ً
يتمكن األفراد غت  المؤهلي   عادة

ي المستقبل القريبللوقوف وال منهاالستفادة 
. ست  ف 

ي المرحلة الثانية عىل تصميم
هيكل  ويعمل الفريق ف 

ي ذكي  توازن المن شأنه تحسي   خفيف الوزن و خارج 
يسمح له بتطوير تقنيات الموازنة و مستخدم لدى ال

ا تقنًيا  التطور هذا  شكلالذاتية الخاصة به. سي
ً
اق اخبر

ا ً ي  كبب 
 لمرض  الشلل النصق 

ً
ي هذا المجال وحًل

 بحيث ف 
ي يسعون اليها.  ستقالليةيوفر لهم اال 

 التر

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4THBJ7PpgYs
https://news.lau.edu.lb/2019/the-exoskeleton-put-to-the-test.php
https://news.lau.edu.lb/2019/the-exoskeleton-put-to-the-test.php
https://www.aub.edu.lb/fafs/news/Pages/2020_Obeid-and-Fares-NFSC-participate-in-UNDPESCWA-Building-Forward-an-Inclusive-and-Accessible-Lebanon.aspx


 
 

 تسلق صخرة الروشة المميزة_ لبنان

 إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

 

 

 

 

القمة السوداء -الصعود ألعلى قمة في لبنان  

 إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ضعًفا للشخص  ٣٠ما يعادل  عند المشي يستهلك مايكل من الطاقة

، هذا نفي ساعتي لمك ٤العادي! إذا سار شخص عادي مسافة 
 إنه ليس ساعتين،كيلومتًرا في  ١٢٠يعادل لمايكل المشي مسافة 

.باألمر السهل  
  

ألمريكيةالجامعة اللبنانية ا في عميد مساعد واستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية  

 دكتور بربر عقلي

  

https://www.youtube.com/watch?v=1ckbb714huw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=a1lc5eMzAHQ


 
 

 التأثير

  يالتغيير المناخمهمة  

 المجتمع 
 الشمولية -  عدم ترك أي   أحد في الخلف 

ي األمم المتحدة"
ي اعتمدتها جميع الدول األعضاء ف 

 عد  ترك أي أحد خلف الركب" - جزء من خطة التنمية المستدامة لعا  ٢٠٣٠ البر

 
ي ١٩-ت جائحة "كوفيدتسبب

ي اجتاحت العالم ف 
" التر

ة القطب الشماىلي من  ٢٠٢٠عام  ي تعطيل زخم مست 
ف 

ي 
 أنشطة البحث والتطوير  خاصة وأن ،أجل العمل المناخ 

ورية، ي تعتتر ض 
  أت. تباط واالستعدادات اللوجستية التر

 
ة القطب المع  تأجيل القشي لمسعاه إلتمام مست 

، وبعد التشاور مع برنامج األمم المتحدة  الشماىلي
ي لم 

، وجه حداد طاقات التدريب واإلعداد التر ي
اإلنمان 

الدعوة لجعل مبادرات االستجابة  اىليتوقف عنها 
ي تقودها  19-لجائحة كوفيد

ي من آثارها، والتر
والتعاف 

ي  منظومة األمم المتحدة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمان 

جه الخصوص، أكتر شموال لألشخاص ذوي و عىل 
ي أنشطتها وتستجيب بحيث —اإلعاقة

تدمجهم ف 
كهم وحدهم  الحتياجاتهم الخاصة  من أن تتر

ً
بدال

 . اجهون تطورات الجائحةيو 

 

 

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

 

 

ي بالتعاون معهدليل عىل اهتمام برنامج األمم ك د كأحد السفراء اإلقليميي   للنوايا الحسنةمايكل حدا جاءت تسمية
ودعم  المتحدة اإلنمان 

احه الطموح بتنفيذ  ة القطب الشماىلي من أجل اقتر ي مسب 
ي س، العمل المناج 

كيلومتر للفت االنتباه إىل ظاهرة   100يست  خاللها مسافة التر
ي الدائرة القطبية الشمالية  الذوبان الشي    ع

 
ي شديد الخطورة لحالة  -للغطاء الجليدي ف ي تقدم أوضح دليل عىل التأثت  السلتر

وهي الظاهرة التر
ي الوقت الحاىلي 

 
ي يواجهها العالم ف

 .الطوارئ المناخية التر
 

ة  ي سيقوم بها مايكوتهدف المست 
ي الشتاء المقبل )ديسمتر وال لالتر

 
(، إىل تسليط الضوء عىل أهمية ٢٠٢٢مارس  -٢٠٢١محدد تاريخها ف
ي كل الجهود المبذولة 

 
ي نعيشها، وهو ما حللتصدي لحالة الطوارئ المناخية التعاون والتنسيق متعدد األطراف ف

األمي   العام لألمم با ذالتر

ةدة عىل المتح حة، وتقديم علم األ  إعالن تشجيعه للمست  ةالمم المتحدة لحداد لكي يحمله خالل المقتر  .مست 

ي الكامل هنا إضغط 
 للبيان الصحق 

 
 

 

https://www.annaharar.com/arabic/news/arab-world/lebanon/04112020124832191
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2019/endurance-athlete-michael-haddad-announces-north-pole-walk-for-c.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2019/united-nations-secretary-general-endorses-north-pole-walk-for-cl.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2019/endurance-athlete-michael-haddad-announces-north-pole-walk-for-c.html


 
 

وت إلدماج ذوي اإلعاقة" بإتمام 19-خطوات إىل األمام لنسبق كوفيداستهل حداد مبادرة " ة بت  ين األول مست  ي أكتوبر/تش 
 
ي أنجزها ف

، والتر
ي االنفجار الضخم الذي هز مرفأ كيلومتر   4ومش  خاللها مسافة  2020

 
ها ف ي تم تدمت 

وت إىل أحد المواقع التر ي بت 
 
ات من بيت األمم المتحدة ف

ي إطالق 
 
ة ف وت بل والمدينة كلها قبل بضعة أشهر.  وساهمت المست  ي لبنانبت 

 
ضمان استمرارية تقديم الخدمات ل مبادرة لألمم المتحدة ف

و  ي بت 
 
، ودعت كذلك ألن تتم كافة جهود إعادة البناء ف

ً
ي تعطلت بسبب الجائحة واالنفجار معا

ورية الداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة التر ت الض 
 .ىل نحو ييش إدماج ذوي اإلعاقة ويسهل حركتهم عتر المدينة ووصولهم لكافة مرافقهاما بعد االنفجار ع

/كانون االول من نفس العام، أكمل حداد  ي ديسمتر
 
ي وقت الحق، ف

 
ة موف ة العظيمة  من عىل ض إلدماج ذوي اإلعاقةمست  سفح أهرامات الجت  

ي لتعزيز سبل ابتكار وتطوير وإنتاج مجموعة واسعة النطاق من التقنيات
نامج األمم المتحدة اإلنمان  ي إطالق مبادرة جديدة لتر

 
 للمساهمة ف

 حاسمة لتوسيع آفاق االستقالل
ً
ي مض، وتلعب تلك التقنيات المساعدة أدوارا

 
والمشاركة العامة لألشخاص  يةالمساعدة لذوي اإلعاقة محليا ف

  . ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقةوت إلدماج بير مسيرة  

 اضغط هنا فيلم وثائقي كامل ; اضغط هنا للبيان الصحفي الكامل

 

https://medium.com/@UNDPArabic/walking-for-good-a4379371566c
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2020/building-forward-an-inclusive-and-accessible-lebanon-.html
https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home/social-and-local-development/building-lebanon-forward--inclusive-and-accessible.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2020/symbolic-walk-at-the-foot-of-the-pyramids-calls-for-the-inclusio.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2020/building-forward-an-inclusive-and-accessible-lebanon-.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/events/2020/beirut-walk-for-inclusion.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZSUzwvFe3_g


 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

ذوي اإلعاقةمصر إلدماج  مسيرة  

 اضغط هنا فيلم وثائقي كامل ; اضغط هنا للبيان الصحفي الكامل

 
 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2020/symbolic-walk-at-the-foot-of-the-pyramids-calls-for-the-inclusio.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/pressreleases/2020/symbolic-walk-at-the-foot-of-the-pyramids-calls-for-the-inclusio.html
https://www.youtube.com/watch?v=ryooSwUvsO4


 
 

 الجمعية العامة في باريس

 

لسفارة األمريكية في بيروت تعرب عنا  

دعمها في الجامعة اللبنانية األمريكية   

 إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

 التواصل
 الدعم والتقدير

أيدت الجمعيات، المنظمات والمؤسسات الحكومية المتميزة مثل البرلمان الكندي والجمعية العامة في فرنسا مبادرة القطب الشمالي وقد  رت 
.إنجازات مايكل الهامة  

                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مايكل حداد في البرلمان الكندي

 إضغط هنا فيلم وثائقي كامل

 

Ulrika Modéer (Assistant 
Secretary General and 
Director of Bureau of 

External Relations and 
Advocacy at UNDP). 

https://www.facebook.com/watch/?v=924337558103495
https://www.youtube.com/watch?v=MWBOBf3uS_M
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MWBOBf3uS_M


 
 

 ملهم
 أجيال المستقبل 

 

لتغلب عىل وتبقر معركته األساسية ا ةعىل جبهات عديقاتل مايكل 
ي سببتها إصابته، لكن هذا ال ي

منعه من دفع التحديات اليومية التر
ي  رئيشي كمتحدث  ،مايكل نفسه إىل أقىص الحدود. يشارك

 
 ف

كات ،المدارس  عىل حد سواء، قصته الملهمة الجامعات والش 
ي تنطبق عىل الجميع دون إس

ي تعلمها و التر
. تثناء والدروس التر  

 

ها قضيته ! مايكل يواجه التحديات ويعتب     

 

، أو إيجاد  ي
حلول  مايكل مستعد لزيادة الوعي حول التغيت  المناخ 

ي العمود الفقري أو إل
 
هام لألشخاص الذين يعانون من إصابات ف

كاتاألشخاص المحبط ي  ي   من جراء هذه اإلصابات أو مساعدة ش 
 
ف

ي تواجهها ودفع التغلب
 أبعد إمكانياتها إىل عىل التحديات التر

 الحدود

  

 

  

 محادثة المدارس

American Community School_ Beirut 

.حالة هي إعاقتي، كانت هذه االست ي، بالنسبة ل على القضاء على كل استحالة في حياتناإذا كنا نؤمن حًقا بأنفسنا، فنحن قادرون   

 مايكل حداد

 

 محادثة الشركات

Gisworx_Dubai 


