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LETTER FROM  
THE CHAIRMAN

Dear Friends, 

Year 2019 proved to be yet another special year for PACES; our sports program reached almost 7,000 
girls and boys while creating much-needed employment for close to 600 female and male coaches. 

In addition to our sports for development program in Palestine, Jordan, and Lebanon, we also continued 
to enhance our civic and social program and to grow and develop our scholarship fund. Furthermore, we 
continued to build our management team and spared no efforts to enhance the abilities of our staff and 
coaches and to build their capacities.

Our long-term project of placing our children on an elite European team made more small paces as we 
started to forge relationships with several European teams and academies. The tunnel is long, but we 
have the confidence that through hard work the light will appear. As part of that project and in order 
to provide a venue for potential scouting and recruitment, PACES bought a large share in the Amman 
Football Academy funded by a contribution specifically for that purpose. 

As usual, and in closing, all of us at PACES, especially the children and the coaches extend profound 
gratitude for the generosity and support of all our individual and corporate donors.

Sincerely, 
Hani Qattan 
Founder & Chairman
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ABOUT 
PACES 
Palestine Association for Children’s Encouragement of Sports (PACES), is a UK based charity established 
in 2006, with the aim of providing healthy, structured after-school sports program for Palestinian girls 
and boys ages 8-16 years living in refugee camps and most marginalized areas in Palestine, Jordan, and 
Lebanon.

Through its core sports for development program, PACES provides children with multiple educational 
benefits to help them thrive in their own communities. From March to November each year, children 
are granted an escape from being idle on the streets; an escape that is fun, healthy, and encourages 
participation and inclusion.

To attain a wider impact, PACES builds local capacity by training and hiring leaders in the local communities 
as coaches to deliver the sports programs. Coaches receive training in multiple areas, and acquire a set 
of skills necessary to enhance their employability in the job market. PACES also partners with local clubs 
and sports centers located in marginalized areas, which facilitate outreach and delivery of the program. 

Since establishment, PACES has served over 30,000 children, 2,000 young female and male coaches, 
and over 100 local sports clubs. All PACES programs promote gender equality, and have successfully 
reached and maintained a 50% female participation rate. 

O B J E C T I V E S  
•  To enhance children’s life skills through sports programs and educational activities and empower them 

to become active citizens within their communities
• To enhance employability skills for young female and male coaches
• To improve the capacity of local partners to become part of the development of sustainable communities
• To provide equal opportunities for both genders in sports

M I S S I O N
Use sports as a tool to develop children’s capacities to become active citizens within their 
communities, create healthy and safe environments for them, and provide fair opportunities for 
other members of the society in marginalized areas. 
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M O D E L 
PACES is leading the sports for development movement in refugee camps and marginalized areas in 
Palestine, Jordan, and Lebanon. The model has been designed to achieve the long-term goal of building 
sustainable communities as displayed in the following figure:

S U S TA I N A B I L I T Y
PACES program has been evaluated and enhanced over the years, to ensure maximum benefit to 
beneficiaries, best utilization of resources, sustainability and continuity. 

The size of the operation and deployment of resources varies in each country depending on the number 
beneficiaries; nonetheless, PACES program is executed simultaneously every year and all beneficiaries 
receive equal opportunities to participate in the sports programs, educational and capacity building 
activities. The relationship between PACES and beneficiaries is cultivated through the program to ensure 
their re-engagement in the program every cycle.  

• Children are re-enrolled in the program every year, and graduate when they reach 16 years of age
• Children graduates are eligible to join the program as assistant coaches
• Assistant coaches are promoted to coaches once they acquire certain qualifications   
•  Coaches and local partners invited to re-join the new cycle, subject to their performance and evaluation 

in the previous one 

JORDAN
1,395 Children 
119 Coaches & Assistants
23 Local Partners

PALESTINE
4,180 Children 
352 Coaches & Assistants
69 Local Partners

LEBANON
1,305 Children
114 Coaches & Assistants
21 Local Partners

O U T R E A C H
In 2019, PACES’s program was implemented in refugee camps and most marginalized areas in  
25 cities and governorates across 3 countries, reaching the following direct beneficiaries: 
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2019 HIGHLIGHTS 
PA C E S  P R O G R A M 
I M PA C T  M E T R I C S
  
PACES continues to deliver distinguished results and lead the sports for development sector in the Middle 
East, with the aim of defying socio-cultural norms and constrains facing children and young people living 
in Palestinian refugee camps and most marginalized areas through sports.

The following outlines collective results accomplished in 2019 in Palestine, Jordan, and Lebanon. 

OUTREACH

6,880 children between 
8-16 years of age 
benefited directly from the 
program, 50% of which 
are females

585 young male and 
female coaches and 
assistants train the 
children

113 community based 
organizations and 
clubs help facilitate the 
implementation of the 
program

25 cities covered by the 
program in Palestine, 
Jordan, and Lebanon

CHILDREN 
ACTIVITIES

17,628 two-hour weekly 
sports training sessions 
were delivered including 
football, basketball and 
volleyball 

27 local & regional 
sports tournaments 
were organized 
bringing together 
3,570 children  

9 community service 
activities conducted by 
240 children volunteers  

26 fun day activities 
were organized, 
benefiting 
2,023 children 

COACHES & 
ASSISTANT 
COACHES 
DEVELOPMENT

391coaches and assistant 
coaches benefited from 
84 regular and advanced 
technical training sessions 
and workshops

84 coaches and 
assistant coaches 
benefited from life 
skills and capacity 
building training 

73 coaches and assistant 
coaches received official 
first aid training and 
certification 

193 male and female 
coaches and assistants 
holding coaching 
certifications was 
reached in 2019

LOCAL 
PARTNERS 

185 local partner 
coordinators actively 
participated in different 
activities organized by 
PACES

70 local partners 
received excellent 
results in the annual 
partner capacity 
assessment

154 girls’ groups and 
141 boys’ groups were 
formed under PACES local 
partners maintaining a 
50% female participation 
rate

6 local partner 
coordinators benefited 
from other activities and 
events promoting social 
well-being and personal 
growth

SUSTAINABILITY
43 male and female 
graduates re-joined the 
program as assistant 
coaches

11 assistant 
coaches were 
promoted to main 
coaches

459 coaches and assistant 
coaches were re-enrolled 
in the program for the next 
cycle

108 local partners were 
invited to re-join the  
program for the next 
cycle

PA C E S  R E G I O N A L  
F O O T B A L L  T O U R N A M E N T  

PACES organized its first Regional Football Tournament in Amman, Jordan between October 4 - 5, 2019 
bringing together over 100 children from Palestine, Jordan and Lebanon, in addition to their coaches and 
PACES staff and supporters.

The Regional Tournament is considered one of PACES’s program activities, which includes football 
matches between participating teams from the three countries in addition to other fun and interactive 
games and activities, based on the foundations of team spirit, teamwork, and honorable competition. 
These activities give the children the opportunity to apply what they have learned throughout the years in 
the program, meet new friends, experience new cultures and enhance their technical and behavioral skills. 
This event also gives the coaches and team members the opportunity to gain experience and exchange 
knowledge.

In preparation for the event, children participating in the tournament joined PACES’s Specialized Training 
Program which aims to enhance their physical and social wellbeing, in addition to improving their practical 
skills. Through several meetups, the children also get the chance to meet their peers and strengthen their 
relationships as a team prior to the tournament.

“Through these activities, our organization seeks to shed light on the 
developmental aspect of the program as well as showcase the children’s skills 
among PACES friends, partners and supporters.” 

Mohammed Sabbah
PACES Regional Sport Development Director 

2019 Annual Report  |  76  |  2019 Annual Report



G I R L S  E M P O W E R M E N T 
A C T I V I T I E S   
Children’s recreational activities are considered viable tools to issues like gender equality and women 
empowerment. These activities typically include sports matches, motivational storytelling, and other fun 
activities and are considered a space for children to have fun, learn and play in a safe environment. 
Following are examples of events conducted in 2019, in collaboration with supporting partners. 

INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL CHILD 

On the occasion of the International Day of the Girl Child, PACES, UN Women and UNICEF in Palestine 
organized a sports event in Ramallah, Palestine to raise awareness on the importance of promoting 
gender equality in every aspect of life, including sports. The event was conducted under the framework of 
UN Women’s “Generation Equality: Realizing women’s rights for an equal future” campaign, as well as the 
global celebration of the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child.

As Palestinian girls and women continue to face difficulties in participating in sports due to traditional 
gender norms, the joint event galvanized attention and action to their equal participation and making 
sports more accessible to all. 

More than 250 girls and boys joined the event from Nablus, Toulkarem, Ramallah, Bethlehem, and Hebron, 
and played mini football matches and other fun activities. 
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“Today, I learned the importance of equality between girls and boys.”

Areen Imad  
PACES Children - Palestine



STORYTELLING FOR CHANGE 

Stories and traditional Palestinian folktales have always been powerful tools of social normalization where 
ideas, values, behavior, morals and ideals are transmitted. A series of ‘Storytelling for Change’ activities 
were conducted in Palestine, under a grant offered by the British Consulate – General Jerusalem. The 
activities brought together over 200 PACES girls between 9-16 years of age from Tarqumiyah, Abu Dis, 
and Jericho. 

“The best part in today’s activity was the storytelling. I didn’t know how much 
impact these stories could have on me.” 
Yasmeen Dababseh 
PACES Children - Palestine

MINI WOMEN’S WORLD CUP 

Eight PACES girl teams from Jordan were invited to participate in the Women’s World Cup organized 
by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, with a mission to promote 
female empowerment, female participation in sport, and fair play. Over 80 girls between the age of 10-14 
years old participated in the tournament and played against other teams. The tournament concluded with 
PACES teams winning 1st and 2nd place. 
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PA C E S  
TA L E N T S 
Every year, PACES children who display high technical and interpersonal skills are scouted to join national 
teams in their countries. In 2019, 33 girls and 47 boys from PACES Palestine and Jordan proudly 
represented their countries in different tournaments around the world. 

The majority of the children start their football journey with PACES at a young age, and the consistency 
as well as the continuity of the sports program helps them meet the requirements needed to join national 
teams, upon reaching the required age. Additionally, children benefit from participating in local tournaments, 
international tournaments, and specialized training sessions included in the PACES program which 
enriches their experience and enables them to reach their full potential. 

First National Team Reserve National 
Team

Under 18 Under 15

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

First National Team

Palestine Jordan

Palestine Jordan

Reserve National 
Team

Under 18 Under 15

“The specialized training is improving my technical skills. I am definitely more 
advanced now.”

Hadi Abdeh  
PACES Children - Lebanon 
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FIG. 5
Total number of PACES direct & indirect 
beneficiaries in 2019

SPOTLIGHT: 
INDIRECT BENEFICIARIES 

Community serving non-profit organizations often have a wide reach beyond their core target beneficiaries; 
the developmental programs often impact those who are not directly connected with the program yet 
benefit from it. These indirect beneficiaries are most commonly members of the local communities living 
in the same area, or family members of direct beneficiaries. 

Over the years, PACES has successfully reached indirect beneficiaries through its program; the social and 
behavioral advancement in children resulted in a positive impact on their family members, the professional 
and career advancement in coaches and their financial compensation resulted in a positive impact on their 
family members, and finally, the entire local community where the program is implemented also benefits 
when community based organizations are engaged with the society, safe havens are created for children, 
and jobs are created for the youth. 

By considering the average number of family members in Palestine, Jordan, and Lebanon, it is therefore 
safe to assume that the program has reached over 35,400 indirect beneficiaries in 2019, further displayed 
in the following chart; 
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IMPACT 
PARTNERS 
Over the years, PACES established collaborative relationships with organizations who share the same 
goals and work towards serving local communities. Following are examples of most impactful partners. 

DEUTSCHE BANK 

Since 2013, Deutsche Bank’s Middle East Foundation has provided support to over 5,580 children enrolled 
in PACES program in Palestine, Jordan and Lebanon, through its Born to Be youth engagement program, 
which supports after school sports programs to enhance children’s lives and development. The program 
has also supported over 200 coaches and over 75 assistant coaches, who acquire technical and life skills 
through the PACES program to help serve their local communities. 

DUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH 
PARTNERSHIP 

For the 3rd year, PACES Jordan continued its partnership with Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ), where PACES coaches and staff in Jordan underwent specialized training 
as a continuation to the ‘Sports for Development’ project conducted within the framework of the project 
financed by the GIZ - commissioned by the Government of the Federal Republic of Germany launched 
in Jordan in 2017. In 2019, a total of 30 football coaches and 15 basketball coaches benefited from the 
capacity building workshops delivered throughout the year, which focused on multiple social and technical 
skills essential to training children. 

SPOTLIGHT: 
PERSONAL FUNDRAISING 

One of many ways in which our supporters join us in our work, is by organizing personal fundraising events 
to create awareness about PACES and raise funds which go entirely to cover the program’s direct costs. 

We thank our supporters, who were able to inspire over 130 individuals to support our mission. 

“I never realized the educational and developmental impact of sports before joining PACES.”

AbdulHaleem FarajAllah  
PACES Coach - Jordan 

Massoud Derhally 
Sanlam Cape Town Marathon

Lama AlHaqhaq 
Ama Dablam & Everest 

BC Trek 

Noor Al Ghafari 
Everest Marathon
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TALENT 
DEVELOPMENT  
In an effort to create professional opportunities for talented children enrolled in the PACES program, a 
business partnership was established in 2019 between PACES and Amman Football Club (AFC) which 
manages a high performance football training academy in Amman, Jordan. Through the partnership, 
nominated boys and girls from PACES will receive specialized training at AFC, to further develop their 
skills and get the opportunity to participate in international championships by official football associations.  

Four boys from PACES were the first to join the AFC training program in 2019; including 11year old Zein 
Odeh and Mahmoud Hasasneh from Wadi Al Seer Sports Club, and 12 year old Yazeed Abu Zaid and 
Mohammad Abu Hammad from Sahab Sports Club. 

CONTINUITY

Coaches stressed on the importance of the continuity of PACES program, where 90% confirmed that 
stopping the program will deprive children from playing and practicing sports in a safe environment. In 
addition, 96% confirmed their belief that the program benefits the entire community. 

COMMUNITY DEVELOPMENT

89% of the coaches noticed an increase in the ability of local clubs and centers in serving local 
communities as a result of their partnership with PACES, by providing sustainable activities to girls and 
boys equally.

YOUTH DEVELOPMENT

The program also contributed to the development of PACES coaches’ skills; 91% of the coaches 
stated their ability to better plan their future and achieve their goals, and 94% confirmed that their 
social status has improved. 

LIFE SKILLS 

A significant improvement was also noticed with regards to children’s life skills, 98% of the coaches 
confirmed that children’s self-confidence has improved. Children also displayed improved signs of 
commitment, discipline, and willingness to work as a team, as verified by 94% of the coaches. 

TECHNICAL SKILLS

PACES coaches were able to observe positive change with regards to the children’s technical 
skills, where 97% of coaches confirmed an improvement in children’s fitness level and physical 
well-being from the sports training sessions. 

MONITORING  
& EVALUATION 
Continuous monitoring and evaluation activities are necessary to assess the progress and achievements 
of PACES’s program, and alignment with the program core objectives. Some of the most significant 
results during the 2019 program cycle include:
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SPOTLIGHT: 
SCHOLARSHIP FUND GRADUATE

The PACES Scholarship Fund was established in 2014 to award high-achieving individuals living in most 
marginalized areas in Palestine, Jordan and Lebanon, seeking support to complete their education. 

In 2016, Hadil AlSafadi from Gaza was awarded a scholarship from PACES to study 3D Animation at SAE 
Institute in Amman - Jordan, to enable her to continue her successful early career achievements. Hadil 
was the founder of the first female led digital animation studio in Gaza, and a recognized youth leader in 
the region. Her big aspirations drove her to complete her 3-year program in 3D animation with honors 
from SAE Institute in Amman - Jordan in 2019. Combining both technical and business knowledge; Hadil, 
today, is first female in Gaza holding this specialized degree. 

“I dedicate my success to PACES, for being 
there for me, as close as family, from the 
very beginning”. 

Hadil AlSafadi
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Summary Balance Sheet as at 
31 December 2019

Fixed Asset 
Tangible fixed assets 
Investments

Current Assets
Debtors
Cash at bank and in hand
Stock

2019 2018 2017

-

-
-

-

65,255
654,880

720,135

132,880
314,119

446,999

358,980 230,120

Creditors: Amounts falling due
within one year (361,155) (216,879)

Net Current Assets/(Liabilities)

372,028 230,120Net Assets 

Summary Statement of Financial 
Activities for the year ended 
31 December 2019

Income
Voluntary income

Year to                                   
31 December 

2018
$

Year to                                   
31 December 

2017
$

Funds Balances 
Unrestricted Funds 372,028

372,028

3,155,491

3,155,491

2,721,549

2,721,549

(3,013,583) (2,883,228)

141,908 (161,679)

- -

Expenses

(2,478,942)

(484,754) (359,110)

(2,566,317)

25,523 55,553

- 52,529
(6,576) (4,649)
(49,852) (47,206)

(13,928) (14,028)

230,120Total funds brought forward 391,799

372,028Total funds carried forward 230,120

(5,054) -

230,120

230,120

13,048

13,048

482,173

63,832
349,416
214,158

627,406

174,476

(452,930)

665,720

Year to                                   
31 December 

2019
$

665,720

665,720

3,422,945

3,422,945

(3,129,253)

293,692

-

(2,476,281)

(537,132)

(34,980)

-
(7,528)
(54,718)

(14,952)

372,028

665,720

(3,662)

9,071

491,244

Cash donations
Gifts in-kind

Net movement in funds

Direct sport and health activities
Project coordinators' salaries and 
other administration expenses

Profit/(loss) on foreign exchange
Investment gains/(losses)
Accountancy fee
Legal costs of running the charity
Audit fee
Audit fee prior year underprovision

Charitable activities  

The information provided here is not the full statutory accounts but is a summary of the information which 
appears in the full financial statements. These summarised figures may not contain sufficient information 
to allow for a full understanding of the financial affairs of the charity. For further information the full annual 
accounts, including the auditor’s report, should be consulted. The Statement of Financial Activities and 
Balance Sheet has been translated into US Dollars from UK Sterling at the closing rate for the period. The 
full accounts have been audited and given an unqualified opinion. 

The full accounts were approved by the Trustees on 14 May 2020 and a copy will be submitted to 
the Registrar of Companies. The auditor has issued an unqualified opinion on the full annual financial 
statements and on the consistency of the Trustees Report with those annual statements. The report on 
the full annual financial statements contained no statement under section 498(2)(a) or 498(2)(b) or 498(3) 
of the Companies Act 2006. 

H A M Al Qattan 
Trustee 

INDEPENDENT AUDITORS’ STATEMENT TO THE TRUSTEES OF THE PALESTINE 
ASSOCIATION FOR CHILDREN’S ENCOURAGEMENT OF SPORTS 
We have examined the summarised financial statements of the Palestine Association for Children’s 
Encouragement of Sports for the year ended 31 December 2019. 

RESPECTIVE RESPONSIBILITIES OF TRUSTEES AND AUDITORS 
The Trustees are responsible for preparing the summarised financial statements in accordance with 
applicable United Kingdom Law. Our responsibility is to report to you our opinion on the consistency of 
the summarised financial statements with the full annual financial statements and Trustees’  annual report 
and its compliance with the relevant requirements of section 427 of the Companies Act 2006 and the 
regulations made thereunder. 

We conducted our work in accordance with Practice Note 11 issued by the Auditing Practices Board. 
Our report on the company’s full annual financial statements describes the basis of our opinion on those 
financial statements and on Councils’ report. 

OPINION 
In our opinion the summarised financial statements are consistent with the full financial statements and 
the Trustees’ Annual Report of the Palestine Association for Children’s Encouragement of Sports for the 
year ended 31 December 2019, and complies with the applicable requirements of section 427 of the 
Companies Act 2006, and the regulations made thereunder. 

Moore Kingston Smith LLP 
Chartered Accountants and Statutory Auditors 
Date: 14/05/2020

FINANCIALS

Devonshire House 
60 Goswell Road 
London EC1M 7AD 
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PACES 
NETWORK
BOARD OF 
TRUSTEES
Hani Qattan – Founder & Chairman 
Nahed Abu Sneineh 
Helen Al Uzaizi 
Dr. Mamdouh Barakat 
Ghassan Nuqul 
Haya Qadoumi 

GLOBAL 
ADVISORY BOARD
BAHRAIN
Timothy Mattar

ITALY
Francesco Pavoni

JORDAN
HRH Princess Lara Al Faisal
Ali Al-Husry
Dr. Ghassan Alami
Marwan Atalla
Issa Halabi
Bassam Kanaan
Samir Murad
Fairuz Taqi-Eddin

SAUDI ARABIA
Ahmad Al-Sari

UNITED ARAB EMIRATES
Rami Aslan
Amjad Habbas
Samer Khalidi
Ayman Khaleq

UNITED KINGDOM
Hani Kablawi

UNITED STATES
Prof. Safwan Masri
Isam Salah

DONORS 
& PARTNERS
2006 - 2019

Abdul Hameed Shoman Foundation
Abraaj Capital
Abu Dhabi Commercial Bank 
Al Fadl Trust
Al Gurg Fosroc
Al Hussam Holdings© 
Al Mal Capital
Al Tamimi & Co.
Al-Noor Foundation 
AlJaber Engineering
Alturki Holding
Aman Foundation
Amideast 
Arab Gulf Programme for 
Development - AGFUND
Arabia Insurance Company 
Arabian Company for Comforters & 
Pillows  
Aramex
Asian Football Development Project

Astra
ATICO Fakhreldin Group
Augusta Victoria Hospital
Autodesk Limited Middle East
Bank al Etihad
Barclays
Bayt.com 
BB Holdings Sal BB Holdings Sal
Berwin Leighton Painser LLP Berwin 
Leighton Painser LLP
Birzeit Pharmaceutical Company
Bond Interiors
British Consulate – General Jerusalem 
Cairo Amman Bank
Capital Bank of Jordan  
CCC
Claranet Limited 
Clifford Chance
Clyde & Co. 
Contrack 

Converse, Inc.
Defense For Children
Deutsche Bank
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
e.construct
Emirates Link Group 
Emirates Red Crescent 
Europe Arab Bank
Forte Securities Ltd  
Fosam Company Limited 
Foundation of International 
Education 
George & Rhonda Salem Family 
Foundation
GMS Holdings
Gothia Cup
Hariri Foundation  
Hikma Pharmaceuticals
HSBC

Injaz
Irish Aid
Jordan Commercial Bank 
Kiblawi Foundation
King & Spalding
Kolaghassi Capital
LIN SCAN
LOYAC
M.Dahleh Law Firm 
MACE Contractors 
MACE Contractors 
Manchester City Football Club
Mercy Corps
Microfund for Women
Msquare Msquare 
Nahas Law Firm
National Beverage Company 
National Paints
Nike, Inc 
Norway Cup
NStyle International
Object DC
OPEC Fund For International 
Development (OFID)
Optimiza
Oxfam
PADLCO 
Palestine for Development Foundation

Palestine Investment Bank
Palestine Investment Fund
Palestinian Medical Relief Society
PalTel Group Foundation for 
Community Development
Pembroke Capital Pembroke Capital 
Qatar Fund for Development
Rawabi Holding
Republic of France
Rubicon Group Holdings
Saba Consultants
Salam International Qatar 
Saleh Al Hamad Al Mana Co 
Sanad Law Group in association with 
Eversheds Sutherland
Sayegh Group
Shakour Abu Ghazaleh Endowment 
Fund
Sharek Youth Forum
Shehadeh Law Firm
Sookias & Sookias Sookias & Sookias 
Soros Fund Charitable Foundation
SOS Children’s Village
Sporting Al Riyadi Beirut
St John Eye Hospital
T.Gargour & Fils Co 
Talal & Maha Shair Foundation
Tamari Foundation 

The Amjad and Suha Bseisu 
Foundation
The Asfari Foundation
The Boeing Company
The British Government
The Coca-Cola Foundation
The King Baudouin Foundation
The Linbury Trust
The Netherlands Representative Office 
to the Palestinian Authority
The Pontifical Mission
The Symphasis Foundation 
Trafigura Foundation
UN Women
UNICEF
United Nations Development 
Programme (UNDP)
United Nations Office of Sport for 
Development & Peace (UNOSDP) 
Vitol Charitable Foundation 
War Child 
Wi’am: The Palestinian Conflict 
Transformation Center
World Emergency Relief
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مجموعة الفضل

شركة القرق فوسروك

شركة الحسام القابضة

المال كابيتال

التميمي ومشاركوه

مؤسسة النور 

هندسة الجابر

التركي القابضة

مؤسسة امن

امديست

برنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند

شركة التأمين العربية 

الشركة العربية لصناعة األغطية 
والوسائد

أرامكس

مشروع تطوير كرة القدم اآلسيوية

أسترا

المملكة العربية السعودية
احمد الساري

اإلمارات العربية المتحدة
رامي أصالن
امجد حباس

سامر الخالدي
أيمن خالق

المملكة المتحدة
هاني قبالوي

الواليات المتحدة األمريكية
د. صفوان المصري

عصام صالح

اتيكو مجموعة فخرالدين

مستشفى األوغستا فكتوريا - الُمّطلع

أوتوديسك الشرق األوسط

بنك االتحاد

باركليز

بيت.كوم

BB Holdings Sal

Berwin Leighton Painser LLP

شركة بيرزيت لألدوية

بوند إنتيريور

القنصليــة البريطانيــة – العامــة فــي 
القـدس 

بنك القاهرة عمان

كابيتال بنك

شركة اتحاد المقاولين

Claranet Limited

كليفورد تشانس

كاليد ومشاركوه

Contrack

كونفيرس

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
دويتشه بنك

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

إى كونستركت

مجموعة لينك اإلماراتية 

الهالل األحمر اإلماراتي

بنك اوروبا العربي

فورتي لألوراق المالية

شركة فوسام المحدودة

مؤسسة التعليم الدولي

مؤسسة عائلة جورج وروندا سالم

شركة غياث سختيان األردنية المستثمرة

كأس جوثيا

مؤسسة الحريري

أدوية الحكمة

بنك إتش إس بي سي

إنجاز

برنامج ايرلندا للتنمية

البنك التجاري األردني

مؤسسة القبالوي

كنج آند سبالدينج

قوالغاصي كابيتال

لين سكان 

لوياك

شركة م.دحلة للمحاماة

MACE Contractors

نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

مؤسسة ميرسي كور

صندوق المرأة

Msquare

 نحاس للمحاماة

شركة المشروبات الوطنية

شركة دهانات ناشونال 

نايكي

كأس النرويج

إنستايل أنترناشيونال

Object DC

صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(

أوبتيمايزا

أوكسفام

بادلكو

مؤسسة فلسطين للتنمية

بنك االستثمار الفلسطيني

صندوق االستثمار الفلسطيني

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية
المجتمعية

Pembroke Capital

صندوق قطر للتنمية

روابي القابضة

الجمهورية الفرنسية

 مجموعة روبيكون القابضة

صبا لالستشارات

شركة السالم العالمية

شركة صالح حمد المانع

 مجموعة سند للقانون بالتعاون 
مع إيفرشيدس سذرالند

مجموعة الصايغ

صندوق شكور أبو غزالة للمنح

منتدى شارك الشبابي

مكتب شحادة للمحاماة

Sookias & Sookias

مؤسسة سوروس الخيرية 

جمعية قرى األطفال

النادي الرياضي بيروت

مستشفى سانت جون للعيون

شركة توفيق غرغور واوالده

مؤسسة طالل ومها الشاعر

مؤسسة تماري

مؤسسة أمجد وسهى بسيسو

مؤسسة األصفري

شركة بوينغ

الحكومة البريطانية

مؤسسة كوكا كوال

مؤسسة الملك بودوان

مؤسسة لينبورى الوقفية

مكتب الممثلية الهولندية لألراضي 
الفلسطينية

البعثة البابوية

The Symphasis Foundation

مؤسسة ترافيجورا

هيئة األمم المتحدة للمرإة 

منظمة اليونيسيف

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مكتب األمم المتحدة للرياضة من أجل 
التنمية والسالم

مؤسسة فيتول 

منظمة طفل الحرب

مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات

World Emergency Relief
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القوائم المالية

201920182017

-

-
-

-

65,255
654,880

720,135

132,880
314,119

446,999

358,980230,120

(361,155)(216,879)

372,028230,120

372,028

372,028

3,155,491

3,155,491

2,721,549

2,721,549

(3,013,583)(2,883,228)

141,908(161,679)

--

(2,478,942)

(484,754)(359,110)

(2,566,317)

25,52355,553

-52,529
(6,576)(4,649)
(49,852)(47,206)

(13,928)(14,028)

230,120391,799

372,028230,120

(5,054)-

230,120

230,120

13,048

13,048

482,173

63,832
349,416
214,158

627,406

174,476

(452,930)

665,720

665,720

665,720

3,422,945

3,422,945

(3,129,253)

293,692

-

(2,476,281)

(537,132)

(34,980)

-
(7,528)
(54,718)

(14,952)

372,028

665,720

(3,662)

9,071

491,244

 رقم المؤسسة
الخيرية المسجل: 1117085

رقم المؤسسة: 05840150

  موجز الميزانية العمومية كما في

الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة الملموسة

االستثمارات

الموجودات المتداولة
الدائنون

النقد في البنوك و النقدالمتداول

أسهم

أرصدة التمويل
األموال الغير المقيدة

 التبرعات النقدية
الهدايا العينية

األنشطة المباشرة للرياضة والصحة
 رواتب منسقي المشروع

والمصاريف اإلدارية األخرى

أرباح (خسائر) صرف العمالت األجنبية

أرباح/(خسائر) االستثمارات
رسوم المحاسبة

رسوم قانونية
رسوم التدقيق

  أتعاب تدقيق السنة السابقة المخصصة

 

 الدائنون: المبالغ المستحقة
في غضون عام واحد

 صافي الموجودات المتداولة/
(االلتزامات

بيان موجز لألنشطة المالية
 للسنة المنتهية في

         

اإليرادات
اإليرادات الطوعية

المصاريف
األنشطة الخيرية

صافي الحركات على التبرعات

 السنة المنتهية
                   31  

2019 
$

 صافي الموجودات

كانون األول
 السنة المنتهية

                   31  
2018 

$

كانون األول
 السنة المنتهية

                   31  
2017 

$

كانون األول

مجموعات التبرعات أو التمويل
المرّحل من السنوات السابقة

 مجموع التبرعات أو التمويل
المنقول (المّدور

  كانون األول 2019 31

  كانون األول 2019 31

(

المعلومــات المقدمــة هنــا ال تمثــل الحســابات القانونيــة الكاملــة ولكنهــا ملخــص عــن المعلومــات الــواردة فــي البيانــات 
الماليــة الكاملــة. وقــد ال تتضمــن هــذه األرقــام المعلومــات الكافيــة التــي تتيــح الفهــم الكامــل للشــؤون الماليــة الخاصــة 
ــر  بالمؤسســة الخيريــة. للمزيــد مــن المعلومــات يمكــن االطــالع علــى الحســابات الســنوية الكاملــة، بمــا فــي ذلــك تقري
المدقــق. ويرجــى العلــم بأنــه قــد تمــت ترجمــة بيــان األنشــطة الماليــة والميزانيــة العموميــة إلــى الــدوالر األمريكــي مــن 
الجنيــه االســترليني فــي المملكــة المتحــدة بســعر اإلقفــال عــن تلــك الفتــرة. وقــد تــم التدقيــق فــي كامــل الحســابات مــع 

إصــدار آراء غيــر متحفظــة بخصــوص هــذه البيانــات الماليــة.

تمــت الموافقــة علــى الحســابات الكاملــة مــن قبــل مجلــس األمنــاء فــي تاريــخ 14 أيــار 2020 وســيتم تقديــم نســخة إلــى 
هيئــة تســجيل الشــركات. وقــد أصــدر المدقــق المالــّي رأي غيــر متحفــظ بشــأن البيانــات الماليــة الســنوية كاملــة وبشــأن 
اتســاق تقريــر المجالــس مــع تلــك البيانــات الســنوية. ولــم يتضمــن التقريــر المتعلــق بالبيانــات الماليــة الســنوية الكاملــة 

أي بيــان بموجــب المــادة )498()2( )أ( أو )498()2( )ب( أو )498()3( مــن قانــون الشــركات لعــام 2006.

هاني قطان
عضو مجلس أمناء

بيان مدققي الحسابات المستقلين إلى مجلس أمناء مؤسسة خطوات لتشجيع رياضة األطفال

 31 فــي  المنتهيــة  للســنة  األطفــال  رياضــة  لتشــجيع  خطــوات  لمؤسســة  الموجــزة  الماليــة  البيانــات  درســنا   لقــد 

كانون أول 2019.

مسؤوليات كل من األمناء و مدققي الحسابات

ويتولــى مجلــس األمنــاء مســؤولية إعــداد البيانــات الماليــة الموجــزة وفقــا لقانــون المملكــة المتحــدة الســاري حاليــا. 
وتقــع علــى عاتقنــا مســؤولية تقديــم تقريــر حــول اتســاق البيانــات الماليــة الموجــزة مــع البيانــات الماليــة الســنوية الكاملــة 
وتقريــر مجلــس األمنــاء الســنوي وامتثالــه للمتطلبــات ذات الصلــة مــن المــادة 427 مــن قانــون الشــركات لعــام 2006 

واللوائــح الصــادرة بموجبــه.

ــا  ــا للمذكــرة الممارســة التدريبيــة 11 الصــادرة عــن مجلــس ممارســات التدقيــق. حيــث يصــف تقريرن قمنــا بأعمالنــا وفًق
البيانــات الماليــة الســنوية الكاملــة بنــاء علــى رأينــا حــول هــذه البيانــات الماليــة وتقريــر المجالــس.

الرأي

فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة الموجــزة تتوافــق مــع البيانــات الماليــة الكاملــة وتقريــر مجلــس األمنــاء الســنوي لمؤسســة 
خطــوات لتشــجيع رياضــة األطفــال للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون أول 2019، وتتوافــق مــع المتطلبــات المعمــول بهــا 

فــي المــادة 427 مــن قانــون الشــركات لعــام 2006، واللوائــح الصــادرة بموجبــه.

مور كينغستون سميث للمحاماة
المحاسبين القانونيين والمدققين القانونيين

التاريخ: 14/05/2020

ديفونشاير هاوس
60 طريق جوسويل

EC1M 7ADلندن
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 "أهدي نجاحي لخطوات، لمساندتهم لي 
ووجودهم كأسرٍة لي منذ البداية".

هديل الصفدي

تسليط الضوء:
خريجة صندوق المنح الدراسية

تأســس صنــدوق خطــوات للمنــح الدراســية فــي عــام 2014 لتقديــم المنــح للطــالب المتميزيــن الذيــن يعيشــون فــي 
المناطــق األكثــر تهميًشــا فــي فلســطين واألردن ولبنــان، والســاعين للحصــول علــى الدعــم إلكمــال تعليمهــم.

فــي عــام 2016، حصلــت هديــل الصفــدي مــن غــزة علــى منحــة مــن خطــوات لدراســة تخصــص الرســوم المتحركــة الرقميــة 
ثالثيــة األبعــاد فــي معهــد SAE فــي عمــان، األردن وذلــك لتمكينهــا مــن مواصلــة إنجازاتهــا المهنيــة الناجحــة فــي بدايــة 
مســيرتها المهنيــة، حيــث أسســت هديــل أول اســتوديو للرســوم المتحركــة الرقميــة فــي غــزة جميــع موظفيــه إنــاث وهــي 
شــخصية قياديــة معروفــة فــي المنطقــة. دفعتهــا تطلعاتهــا الكبيــرة إلــى إكمــال برنامجهــا الدراســي للرســوم المتحركــة 
ثالثيــة األبعــاد بثــالث أعــوام، وحصولهــا علــى مرتبــة الشــرف مــن معهــد SAE فــي األردن فــي عــام 2019. تعتبــر هديــل اليــوم 
أول امــرأة فــي غــزة حاصلــة علــى هــذه الدرجــة المتخصصــة، ورائــدة متميــزة تجمــع بيــن المعرفــة التقنيــة وادارة األعمــال. 
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 المهارات الفنية

اســتطاع مدربــو خطــوات مــن مالحظــة تغييــر إيجابــي فــي المهــارات الفنيــة لألطفــال، حيــث أكــد 97% مــن المدربيــن 
وجــود تحســًنا فــي مســتوى اللياقــة البدنيــة لألطفــال وتحســن فــي االداء البدنــي نتيجــة الوحدات التدريبيــة الرياضية.

تطوير الشباب

التخطيــط  المدربيــن قدرتهــم علــى  91% مــن  البرنامــج فــي تطويــر مهــارات مدربــي خطــوات، اذ صــرح  ســاهم 
لمســتقبلهم بشــكل أفضــل نحــو تحقيــق أهدافهــم، وأكــد 94% أن وضعهــم االجتماعــي قــد تحســن بشــكل 

ملمــوس.

تنمية المجتمع

الحــظ 89% مــن المدربيــن زيــادة فــي قــدرة المراكــز واألنديــة فــي خدمــة المجتمعــات المحليــة نتيجــة لشــراكتهم مــع 
مؤسســة خطــوات، مــن خــالل توفيــر أنشــطة مســتدامة لألطفــال ذكــورا واناثــا وبشــكٍل متســاٍو.

االستمرارية

أكــد المدربــون علــى أهميــة اســتمرارية برنامــج خطــوات، حيــث أكــد 90% منهــم أن إيقــاف البرنامــج ســيحرم األطفــال 
مــن ممارســة الرياضــة فــي بيئــة آمنــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أكــد 96% اعتقادهــم بــأن البرنامــج يفيد المجتمــع بأكمله.

 تنمية
المواهب

بهــدف خلــق فــرص احترافيــة لألطفــال الموهوبيــن فــي كــرة القــدم فــي برنامــج خطــوات، تــم تأســيس شــراكة اســتراتيجية 
فــي عــام 2019 بيــن خطــوات ونــادي عمــان لكــرة القــدم )Amman FC( الــذي يديــر أكاديميــة تدريــب احترافيــة لكــرة القــدم 
فــي عمــان، األردن. فمــن هــذه الشــراكة يتــم ترشــيح العبيــن والعبــات مــن خطــوات لينضمــوا الــى برنامــج التدريــب الخــاص 
باألكاديميــة لمواصلــة تطويــر مهاراتهــم الفنيــة وتقديــم الفرصــة لهــم للمشــاركة فــي البطــوالت العالميــة التــي تعقدهــا 

االتحــادات الرســمية لكــرة القــدم.

 أربــع أطفــال مــن خطــوات كانــوا أول الملتحقيــن باألكاديميــة فــي عــام 2019 وهــم زيــن عــوده ومحمــود حساســنة 
)11 عاًما( من نادي وادي السير الرياضي، ويزيد أبو زيد ومحمد أبو حماد من نادي سحاب الرياضي )12 عاًما(.

 المتابعة
والتقييم

تعــد أنشــطة المتابعــة والتقييــم مــن األدوات الضروريــة لتقييــم التقــدم، األثــر واإلنجــازات التــي يحققهــا برنامــج خطــوات 
ومواءمتــه مــع األهــداف األساســية للمؤسســة. هنــا ملخــص ألهــم نتائــج دورة برنامــج عــام 2019:

المهارات الحياتية

لوحــظ تحســن كبيــر فيمــا يتعلــق بالمهــارات الحياتيــة لألطفــال، حيــث أكــد 98% مــن المدربيــن أن ثقــة األطفــال 
بأنفســهم قــد تحســنت. فــي حيــن أكــد 94% مــن المدربيــن أن األطفــال أظهــروا أيًضــا تحســنا ملحوظــا فــي االلتــزام 

واالنضبــاط والرغبــة فــي العمــل كفريــق واحــد.
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 الشركاء
المؤثرون

عملــت المؤسســة علــى مــر الســنين علــى بنــاء شــراكات وعالقــات مــع منظمــات تشــارك نفــس الرؤيــا واألهــداف وتعمل 
علــى خدمــة المجتمعــات المحليــة. وفيمــا يلــي أمثلــة علــى أكثــر الشــركات تأثيًرا.

Deutsche Bank دويتشه بنك

منــذ عــام 2013، قدمــت مؤسســة الشــرق األوســط لدويتشــه بنــك الدعــم ألكثــر مــن 5,580 طفــاًل فــي برنامــج خطــوات فــي 
فلســطين واألردن ولبنــان، مــن خــالل برنامجهــا 'Born to Be' إلشــراك الشــباب، والــذي يدعــم البرامــج الرياضيــة مــا بعــد 
ــر مــن 75 مــن  ــة وأكث ــر مــن 200 مــدرب ومدرب ــاة األطفــال وتطورهــم. قــام البرنامــج أيًضــا بدعــم أكث ــز حي المدرســية لتعزي
مســاعديهم، ليكتســبوا مهــارات فنيــة وحياتيــة مــن خــالل برنامــج خطــوات ويســاهموا فــي خدمــة مجتمعاتهــم المحليــة.

)GIZ( المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

اســتمرت الشــراكة بيــن مؤسســة خطــوات والمؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ( للســنة الثالثــة علــى التوالــي، 
حيــث تلقــى مدربــو وموظفــو خطــوات األردن تدريًبــا متخصًصــا تحــت مظلــة مشــروع "الرياضــة مــن أجــل التنميــة" الــذي تــم 
تنفيــذه بتمويــل مــن حكومــة جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة منــذ عــام 2017. وفــي عــام 2019، اســتفاد 30 مدربــا ومدربــة لكــرة 
القــدم و 15 مدربــا ومدربــة لكــرة الســلة مــن ورش عمــل بنــاء القــدرات التــي تــم تقديمهــا علــى مــدار العــام، والتــي ركــزت 

"لم ادرك ابدا البعد التعليمي والتنموي للرياضة وأثرها قبل انضمامي إلى خطوات".علــى المهــارات االجتماعيــة والفنيــة المتعــددة والضروريــة لتنميــة مهارتهــم فــي تدريــب األطفــال.

عبد الحليم فرج هللا 
مدرب خطوات - األردن

تسليط الضوء:
المبادرات الفردية لجمع التبرعات 

تتمثــل إحــدى الطــرق العديــدة التــي يشــارك بهــا داعمــو المؤسســة عملهــا، هــي تنظيــم مبــادرات شــخصية لجمــع 
التبرعــات هدفهــا زيــادة الوعــي حــول عمــل المؤسســة وجمــع التبرعــات التــي تســاهم فــي تغطيــة تكاليــف البرنامــج 

المباشــرة.

نشكر داعمينا الذين تمكنوا من إلهام أكثر من 130 فرًدا لدعم مهمتنا.

مسعود الدرهلي
ماراثون سانالم كيب تاون

نور الغفاري
ماراثون ايفرست 

لمى الهقهق
مسار قمة اما دابالم ومخيم قاعدة ايفرست
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فلسطين: متوسط 
عدد افراد األسرة 5

المستفيدين المباشرون المستفيدين غير المباشرون

األردن: متوسط عدد 
افراد األسرة 4.7

لبنان: متوسط عدد 
افراد األسرة 4

الشكل 5:
مجموع عدد المستفيدين المباشرين 

والغير مباشرين لمؤسسة خطوات
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تسليط الضوء:
المستفيدون غير المباشرين 

ــى أبعــد مــن المســتفيدين  ــي تخــدم المجتمــع بشــكل واســع يصــل إل ــة الت ــر الربحي ــر المؤسســات غي ــد أث ــا مــا يمت غالًب
ــا أثــٌر علــى أولئــك الذيــن ليســوا علــى صلــة مباشــرة بالبرنامــج  المســتهدفين األساســيين، أي أن للبرامــج التنمويــة غالًب
ولكنهــم يســتفيدون منــه. هــؤالء المســتفيدون غيــر المباشــرون هــم فــي الغالــب جــزء مــن نفــس المجتمعــات المحليــة 

التــي تعيــش فــي نفــس المنطقــة، أو حتــى أفــراد أســر المســتفيدين المباشــرين.

علــى مــر الســنين، نجحــت مؤسســة خطــوات بالوصــول إلــى مســتفيدين غيــر مباشــرين مــن خــالل البرامــج المتعــددة؛ 
حيــث نتــج عــن التقــدم االجتماعــي والســلوكي لــدى األطفــال تأثيــر إيجابــي علــى أفــراد أســرهم، وأدى التقــدم المهنــي 
والوظيفــي للمدربيــن والتعويــض المالــي الــذي يحصلــون عليــه إلــى إحــداث أثــر إيجابــي علــى أفــراد أســرهم أيضــا، باإلضافــة 
الــى ذلــك فــإن المجتمــع المحلــي بأكملــه يســتفيد عندمــا تعمــل المنظمــات المجتمعيــة مــع المجتمــع المحلــي ويتــم 

إنشــاء مــالذا آمنــا لألطفــال والعمــل علــى خلــق فــرص عمــل للشــباب.

ــار متوســط عــدد أفــراد األســرة فــي فلســطين واألردن ولبنــان، مــن الممكــن  بنــاء علــى مــا ســبق، وباألخــذ بعيــن االعتب
االفتــراض أن البرنامــج قــد وصــل إلــى أكثــر مــن 35,400 مســتفيد غيــر مباشــر فــي عــام 2019، كمــا هــو موضــح فــي الرســم 

البيانــي التالــي؛
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الشكل 3:
العبات وخريجات خطوات 

في الفرق والمنتخبات 
الوطنية

األردن

األردن

الفريق الوطني 
األول

الفريق الوطني 
األول

الفريق الوطني 
الرديف

الفريق الوطني 
الرديف

تحت سن ال18

تحت سن ال18

تحت سن ال15

تحت سن ال15

فلسطين

فلسطين

الشكل 4:
العبي وخريجي خطوات 
في الفرق والمنتخبات 

الوطنية

موهوبي
خطوات

فــي كل عــام يتــم دعــوة أطفــال خطــوات الذيــن يتمتعــون بمهــارات فنيــة عاليــة لالنضمــام إلــى الفــرق والمنتخبــات 
الوطنيــة فــي بلدانهــم. وفــي عــام 2019 قــام 33 العبــة و 47 العــب مــن خطــوات مــن األردن وفلســطين بتمثيــل بالدهــم 
فــي بطــوالت مختلفــة حــول العالــم. يبــدأ معظــم األطفــال رحلتهــم فــي كــرة القــدم مــع خطــوات فــي ســن مبكــر حيــث 
يســاهم البرنامــج الرياضــي واســتمراريته فــي تأهيــل األطفــال لالنضمــام الــى المنتخبــات الوطنيــة الرئيســية عنــد بلــوغ 

الســن المناســب. 

والتدريبــات  الدوليــة  والبطــوالت  المحليــة  البطــوالت  فــي  المشــاركة  مــن  األطفــال  يســتفيد  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
المتخصصــة المشــمولة فــي برنامــج خطــوات والتــي تثــري تجربتهــم وتمّكنهــم مــن الوصــول إلــى إمكاناتهــم الكاملــة.

"التدريبات المتخصصة تساهم بتطوير مهاراتي الفنية، كالعب اصبحت أفضل بكثير".

هادي عابده 
أطفال خطوات - لبنان 
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سرد القصص من أجل التغيير

لطالمــا كانــت القصــص والحكايــات الشــعبية الفلســطينية وســائل فعالــة للتطبيــع االجتماعــي حيــث تنتقــل األفــكار 
والقيــم والســلوك واألخــالق والمثــل العليــا. ادراكا ألهميــة هــذه الوســائل، تــم تنظيــم سلســلة مــن أنشــطة تحــت عنــوان 
ــة – العامــة فــي  ــة البريطاني ــر" فــي فلســطين، وذلــك بموجــب منحــة قدمتهــا القنصلي ــات مــن أجــل التغيي "ســرد الحكاي
القــدس. جمعــت األنشــطة أكثــر مــن 200 طفلــة مــن مؤسســة خطــوات تتــراوح أعمارهــن بيــن 9 و 16 عامــا مــن ترقوميــا 

وأبــو ديــس وأريحــا.

كأس العالم المصّغر للسيدات

تمــت دعــوة ثمانيــة فــرق انــاث مــن خطــوات األردن للمشــاركة فــي "كأس العالــم المصّغــر للســيدات" الــذي نظمتــه 
المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي)GIZ(، بهــدف تعزيــز تمكيــن النســاء ومشــاركة اإلنــاث فــي الرياضــة واللعــب 
النظيــف. شــاركت فــي البطولــة أكثــر مــن 80 طفلــة تتــراوح أعمارهــن بيــن 10 و 14 عاًمــا ولعبــن ضــد فــرق أخــرى، واختتمــت 

ــي. ــن األول والثان ــة بفــوز فــرق خطــوات بالمركزي البطول

"أفضــل فقــرة مــن نشــاط اليــوم كان ســرد الحكايــا. لــم أكــن أعــرف مــدى تأثيــر هــذه 
علــي". القصــص 

ياسمين دبابسة
أطفال خطوات – فلسطين
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 نشاطات
تمكين الفتيات

تعتبــر األنشــطة الترفيهيــة لألطفــال أدوات مهمــة لنشــر الوعــي حــول قضايــا مثــل المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
المــرأة. حيــث تضمــن هــذه األنشــطة مســابقات رياضيــة وســرد حكايــا وغيرهــا مــن األنشــطة الترفيهيــة، كمــا توفــر 

ــة.  ــة آمن لهــؤالء األطفــال مســاحة للعــب والتعلــم فــي بيئ

فيما يلي أمثلة للنشاطات التي نفذت عام 2019 بالتعاون مع الشركاء الداعمين.

اليوم العالمي للطفلة

بمناســبة اليــوم العالمــي للطفلــة، نظمــت مؤسســة خطــوات ومنظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة اليونيســيف 
فــي فلســطين نشــاطا رياضيــا فــي رام هللا، بهــدف زيــادة الوعــي بأهميــة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي كل جانــب 
مــن جوانــب الحيــاة بمــا فــي ذلــك الرياضــة. ُنظــم هــذا الحــدث فــي إطــار حملــة األمــم المتحــدة للمــرأة "جيــل المســاواة: 

تحقيــق حقــوق المــرأة لمســتقبل متســاٍو"، واالحتفــال العالمــي بالذكــرى الثالثيــن التفاقيــة حقــوق الطفــل.

ــة متســاوية فــي مجــال الرياضــة وفــي  ــر فــرص جندري ــى توفي ــز العمــل عل يســاهم النشــاط فــي تســليط الضــوء وتحفي
المعاييــر االجتماعيــة والتقاليــد  الفتيــات والنســاء بمواجهــة الصعوبــات بســبب  باألخــص حيــث تســتمر  فلســطين 

الســائدة. 

وقــد شــارك بهــذا النشــاط الرياضــي أكثــر مــن 250 طفــل وطفلــة مــن نابلــس وطولكــرم ورام هللا وبيــت لحــم والخليــل، 
وشــاركوا بمباريــات كــرة قــدم وديــة وأنشــطة ترفيهيــة أخــرى.

˝اليوم تعلمت أهمية المساواة بين االناث والذكور˝.

عرين عماد
أطفال خطوات – فلسطين 
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25 مدينة ومحافظة 
في فلسطين واألردن 

ولبنان تم تغطيتها 
بالبرنامج

113 شراكة مع نوادي 
ومنظمات مجتمعية 

تأسست لتسهيل تنفيذ 
البرنامج

585 مدربا ومساعديهم 
من الذكور واإلناث 

قاموا بتدريب األطفال

6,880 طفاًل تتراوح أعمارهم 
بين 8 و 16 عاًما استفادوا 

مباشرًة من البرنامج، 50٪ 
منهم إناث

الفئات والمناطق 
المستهدفة

26 نشاط فرح ومرح تم 
تنظيمه استفاد منها 

2,023 طفاًل

9 أنشطة تطوعية و 
مجتمعية نفذت من قبل 

240 طفاًل وطفلة

27 بطولة رياضية 
محلية وإقليمية تم 

تنظيمها، جمعت 
3,570 طفل وطفلة

17,628 وحدة تدريبية أسبوعية 
مدة كل منها ساعتين تم 

تقديمها في كرة القدم وكرة 
السلة والكرة الطائرة

أنشطة األطفال

193 مدرب ومدربة 
ومساعديهم حصلوا 

على شهادات تدريب في 
عام 2019

73 مدرب ومدربة 
ومساعديهم تلقوا 
تدريبات وشهادات 

إسعافات أولية رسمية

84 مدرب ومدربة 
ومساعديهم استفادوا 

من تدريبات تطوير 
المهارات الحياتية وبناء 

القدرات

391 مدرب ومدربة 
ومساعديهم استفادوا من 

84 جلسة وورشة عمل فنية 
عادية ومتقدمة

تطّور المدربين 
ومساعدي المدربين

6 منسقين للنوادي 
استفادوا من األنشطة 

والفعاليات األخرى 
التي أقيمت بهدف 

تعزيز الرفاه االجتماعي 
والتطور الشخصي

154 مجموعة إناث و 
141 مجموعة ذكور تم 
تشكيلها ضمن إطار 

الشراكة، للمحافظة على 
معدل مشاركة اإلناث 

بنسبة 50٪

70 شريكا محليا 
تلقوا نتائج ممتازة 

في التقييم السنوي 
لقياس قدراتهم

185 منسًقا من الشركاء 
المحليين شاركوا باألنشطة 

المختلفة التي نظمتها 
مؤسسة خطوات

الشركاء المحليون

108 من الشركاء 
محليين تمت دعوتهم 

لالنضمام إلى الدورة 
التالية من البرنامج

459 مدرب ومدربة 
ومساعديهم تمت 

دعوتهم لالنضمام إلى 
الدورة التالية من البرنامج

11 مساعد ومساعدة 
مدرب تم ترقيتهم الى 

مدربين رئيسيين

43 من األطفال الخريجون 
انضموا إلى البرنامج 

كمساعدي مدربين
االستدامة

 إنجازات عام 2019
أثر برنامج
خطوات 

تواصــل مؤسســة خطــوات تحقيــق نتائــج متميــزة ودورًا قياديــًا فــي قطــاع الرياضــة مــن أجــل التنميــة فــي الشــرق 
األوســط، حيــث تســاهم فــي تذليــل التحديــات الكامنــة فــي األعــراف االجتماعيــة والثقافيــة الســائدة والقيــود التــي تواجــه 
األطفــال والشــباب الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين والمناطــق األكثــر تهميًشــا، وكل ذلــك مــن 

ــة. ــة متكامل ــة وتنموي خــالل برامــج رياضي

فيما يلي الخطوط العريضة لمجموع النتائج التي تحققت في عام 2019 في فلسطين واألردن ولبنان.

 بطولة مؤسسة خطوات
اإلقليمية لكرة القدم

نظمــت خطــوات أول بطولــة إقليميــة لكــرة القــدم فــي عمــان، األردن فــي الفتــرة مــا بيــن 4 إلــى 5 تشــرين أول 2019 بمشــاركة 
أكثــر مــن 100 طفــٍل وطفلــة مــن فلســطين واألردن ولبنــان، باإلضافــة إلــى مدربيهــم وطاقم المؤسســة.

تعتبــر البطولــة اإلقليميــة مــن النشــاطات المكملــة لبرنامــج المؤسســة، والتــي تشــمل مباريــات تنافســية بيــن الفــرق 
المشــاركة مــن الــدول الثــالث باإلضافــة إلــى أنشــطة ممتعــة وتفاعليــة أخــرى مبينــة علــى أســس روح الفريــق والعمــل 
الجماعــي والمنافســة الشــريفة. تتيــح هــذه األنشــطة الفرصــة لألطفــال لتطبيــق مــا تعلمــوه علــى مــدار ســنوات فــي 
البرنامــج والتعــرف علــى أصدقــاء جــدد والتفاعــل مــع ثقافــات جديــدة وتعزيــز مهاراتهــم التقنيــة والســلوكية. كمــا يتيــح 

هــذا الحــدث للمدربيــن وأعضــاء الفريــق الفرصــة الكتســاب الخبــرة وتبــادل المعرفــة.

ومــن بــاب االســتعداد للحــدث، التحــق األطفــال المشــاركون فــي البطولــة ببرنامــج التدريــب المتخصــص والــذي يهــدف 
إلــى تعزيــز قدراتهــم البدنيــة واالجتماعيــة باإلضافــة إلــى تحســين مهاراتهــم العمليــة. كمــا حصــل األطفــال علــى الفرصــة 

للقــاء زمالئهــم وتقويــة عالقاتهــم كفريــق واحــد قبــل البطولــة مــن خــالل العديــد مــن اللقــاءات المنعقــدة.

الجانــب  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  األنشــطة  هــذه  خــالل  مــن  المؤسســة  ˝تســعى 
المؤسســة  ألصدقــاء  األطفــال  مهــارات  إظهــار  الــى  باإلضافــة  للبرنامــج،  التنمــوي 

والداعميــن˝. والشــركاء 

محمد صباح
مدير التطوير الرياضي اإلقليمي 
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نموذج العمل

تتميــز مؤسســة خطــوات فــي قطــاع الرياضــة مــن أجــل التنميــة باســتهدافها فئــات مجتمعيــة مختلفــة فــي مخيمــات 
الالجئيــن والمناطــق المهمشــة فــي كل مــن فلســطين واألردن ولبنــان. تــم تصميــم نمــوذج برنامــج المؤسســة لتحقيــق 

الهــدف الرئيســي طويــل األجــل اال وهــو بنــاء مجتمعــات مســتدامة. 

التوسع الجغرافي للمستفيدين

فــي عــام 2019، تــم تنفيــذ برنامــج خطــوات فــي مخيمــات الالجئيــن والمناطــق األكثــر تهميًشــا فــي 25 مدينــة ومحافظــة 
فــي 3 دول للوصــول إلــى المســتفيدين المباشــرين كمــا هــو موضــح أدنــاه:

األردن

1,395 طفل وطفلة  
119 مدرب ومدربة ومســاعديهم           

23 شــريك محلي

لبنان

1,305 طفل وطفلة
114 مدرب ومدربة ومساعديهم

21 شريك محلي

فلسطين    

4,180 طفل وطفلة
352 مدرب ومدربة ومساعديهم

69 شريك محلي

اربد

البلقاء
جرش المفرق

الزرقاء
مادباعمان

طرابلس

بيروت

صيدا
البقاع

صور

جنين
طوباس

نابلس
سلفيت

البيرا
أريحا

بيت لحم

الخليل

قلقيلية

رام هللا

غزة

القدس

طولكرم

الشكل 1:
نهج برنامج مؤسسة 

خطوات 

يلتحق بالبرنامج كل عام 
أكثر من 7,500 طفل 

وطفلة ومدرب ومدربة 
وشريك محلي

يشارك المستفيدون 
في التدريبات الرياضية 

وورش العمل وأنشطة 
بناء القدرات والمهارات 
الحياتية بشكل فعال 

تحسين المهارات الحياتية 
والقدرة على المساهمة 

بشكل إيجابي في 
المجتمعات المحلية

يتم دعوة 
المستفيدين 

لإلنضمام إلى البرنامج 
بناًء على تقييمهم 

بناء مجتمعات 
مستدامة 

الشكل 2:
التوسع الجغرافي 
لبرنامج المؤسسة

االستدامة

تــم تقييــم برنامــج خطــوات وتطويــره علــى مــر الســنين وذلــك لضمــان أقصــى فائــدة للمســتفيدين وأفضــل اســتخدام 
للمــوارد واســتدامته واســتمراريته.

يختلــف حجــم تشــغيل المــوارد فــي كل بلــد حســب عــدد المســتفيدين، ومــع ذلــك، يتــم تنفيــذ برنامــج خطــوات فــي ذات 
الوقــت فــي كل عــام ليحصــل جميــع المســتفيدين علــى فــرص متســاوية فــي المشــاركة فــي البرامــج الرياضيــة واألنشــطة 
التعليميــة وأنشــطة بنــاء القــدرات، فبذلــك، تنمــو العالقــة بيــن خطــوات وبيــن المســتفيدين مــن خــالل البرنامــج لضمــان 

إعــادة اشــراكهم فــي البرنامــج فــي كل دورة الحقــة.

• يتم إعادة تسجيل األطفال في كل عام، ليتخرجوا من البرنامج عند بلوغهم ستة عشر عامًا 

•يتم دعوة األطفال الخريجين لالنضمام الى البرنامج كمساعدين للمدربين 

• يتم ترقية مساعدي المدربين إلى مدربين رئيسيين عند حصولهم على المؤهالت الفنية والمهارية المطلوبة

•  يتــم تجديــد الدعــوة للمدربيــن واألنديــة الشــريكة لالنضمــام الــى البرنامــج فــي بدايــة كل دورة تدريبيــة جديــدة، وذلــك بنــاء 
علــى تقييــم الــدورة الفائتــة ومراعــاة أدائهــم والتزامهــم خــالل الــدورة الســابقة
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عن مؤسسة
 خطوات 

ــر برامــج رياضيــة صحيــة  تأسســت خطــوات لتشــجيع رياضــة األطفــال عــام 2006 فــي المملكــة المتحــدة بهــدف توفي
لألطفــال ذكــور وانــاث مــن عمــر 8-16 عاًمــا فــي فلســطين واألردن ولبنــان مــع التركيــز علــى مخيمــات الالجئيــن والمناطــق 

األكثــر تهميشــًا فــي فلســطين واألردن ولبنــان.

توفــر مؤسســة خطــوات مــن خــالل برنامجهــا األساســي "الرياضــة مــن أجــل التنميــة" لألطفــال فوائــد تعليميــة متعــددة 
لمســاعدتهم علــى االزدهــار فــي مجتمعاتهــم. ُيمنــح األطفــال مــن آذار إلــى تشــرين الثانــي مــن كل عــام فرصــًة لتمضيــة 

أوقــات فراغهــم بعيــدًا عــن الشــوارع وتوّفــر منفــذًا ممتًعــا وصحًيــا لهــم وتشــجعهم علــى المشــاركة واالندمــاج.

تعمــل مؤسســة خطــوات أيًضــا علــى بنــاء قــدرات المجتمــع المحلــي وذلــك مــن خــالل تدريــب القــادة فــي المجتمعــات 
المحليــة وتوظيفهــم كمدربيــن لتقديــم البرامــج الرياضيــة وتحقيــق تأثيــر أوســع لهــذه البرامــج، حيــث يتلقــى المدربــون 
تدريبــات فــي مجــاالت متعــددة ويكتســبون مجموعــة مــن المهــارات الالزمــة لتعزيــز قابليتهــم للتوظيــف فــي ســوق 
المناطــق  افــي  المحليــة  الرياضيــة  األنديــة والمراكــز  مــع  الشــراكة  أيًضــا علــى  خطــوات  العمــل. وتعمــل مؤسســة 

المهمشــة للتواصــل مــع الفئــات المســتهدفة والمســاهمة فــي تنفيــذ البرنامــج.

منــذ التأســيس، نجحــت خطــوات فــي الوصــول الــى أكثــر مــن 30,000 طفــل وطفلــة و2,000 مــدرب ومدربــة وأكثــر مــن 
100 نــادي ومركــز رياضــي، وتحقيــق نســبة متســاوية بيــن األطفــال الذكــور واالنــاث وصلــت الــى 50% لكليهمــا فــي كل دورة 

للبرنامــج الرياضــي.

رسالة المؤسسة

اســتخدام الرياضــة كأداة لتطويــر قــدرات األطفــال ليصبحــوا مواطنيــن فاعليــن فــي مجتمعاتهــم، وخلــق بيئــة صحيــة 
وآمنــة لهــم، وتوفيــر فــرص متســاوية لفئــات المجتمــع المختلفــة فــي المناطــق المهمشــة. 

أهداف المؤسسة

•  تحســين مهــارات الحيــاة األساســية لألطفــال مــن خــالل البرامــج الرياضيــة واألنشــطة التعليميــة ليصبــح األطفــال 
مواطنيــن فاعليــن فــي مجتمعاتهــم

• تطوير المهارات الوظيفية للمدربين والمدربات

•  بنــاء قــدرات الشــركاء المحلييــن ليكونــوا جــزء مــن التنميــة المســتدامة فــي مجتمعاتهــم مــن خــالل تنفيــذ برامــج 
رياضيــة

• توفير فرص جندرية متساوية في مجال الرياضة
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 رسالة
 المؤسس

أعزائي الكرام، 

عــام مميــز آخــر لـــمؤسسة خطــوات، 2019، فــي هــذه الســنة تمكنــا مــن الوصــول إلــى حوالــي 7,000 طفــل وطفلــة، وتوفيــر 
فــرص عمــل ضروريــة إلــى حوالــي 600 مــدرب ومدربــة.

ــز  ــا العمــل علــى تعزي فباإلضافــة إلــى برنامــج الرياضــة مــن أجــل التنميــة فــي كل مــن فلســطين واألردن ولبنــان، واصلن
الخــاص  الدراســية  المنــح  تطويــر صنــدوق  علــى  العمــل  وواصلنــا  الرياضــي  للبرنامــج  المكمــل  االجتماعــي  برنامجنــا 
بمؤسســتنا. وعــالوة علــى ذلــك، واصلنــا بنــاء فريقنــا اإلداري والفنــي ولــم ندخــر أي جهــد لتنميــة قــدرات المدربيــن وتطويــر 

مهاراتهــم.

أمــا فــي مــا يتعلــق بهدفنــا طويــل األمــد والمتمثــل فــي إعطــاء الفرصــة ألطفالنــا الموهوبيــن للوصــول الــى أنديــة 
وأكاديميــات أوروبيــة، فقــد خطونــا خطــوة أولــى باتجــاه تحقيــق هــذا الهــدف وهــو بإنشــاء عالقــات عــدة مــع أنديــة 

أوروبيــة.  وأكاديميــات 

 نــدرك تمامــًا أن الطريــق ال يــزال طويــال أمامنــا، ولكــن ثقتنــا عاليــة بــأن النــور ينتظرنــا فــي نهايــة النفــق. ودعمــا لهــذا 
المشــروع ومــن أجــل توفيــر فــرص الستكشــاف األطفــال المؤهليــن، فقــد قامــت المؤسســة بشــراء حصــة كبيــرة فــي 

ــل هــذا المشــروع علــى وجــه الخصــوص. أكاديميــة عمــان لكــرة القــدم بمســاهمات قدمــت لتموي

ــل  ــن، بجزي ــن وباألخــص األطفــال والمدربي ــا فــي مؤسســة خطــوات مــن ادارييــن وموظفي ــام، نتقــّدم جميعن وفــي الخت
ــكل مــن قــّدم الدعــم لخطــوات أفــرادًا ومؤسســات. ــان العميــق ل الشــكر واالمتن

مع كامل احترامي،
هاني قطان

المؤسس ورئيس مجلس األمناء
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