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 رسالة
 المؤسس

األصدقاء األعزاء،

كانــت ســنة 2020 فريــدة مــن نوعهــا بالنســبة لمؤسســة خطــوات. فــي غضــون أقــل مــن 3 أســابيع تحولنــا مــن مؤسســة 
تعنــى بالرياضــة مــن أجــل التنميــة إلــى مؤسســة تكافــح جائحــة الكوفيــد - 19 وتدعــم المجتمعــات واألفــراد األكثــر تضــررا. 
وفــي ســبيل ذلــك، بنينــا شــراكات عديــدة وجمعنــا أكثــر مــن 3 مليــون دوالر لدعــم مبادراتنــا. كمــا لــم يكــن بمقدورنــا الوقوف 

مكتوفــي األيــدي حيــال انفجــار بيــروت الــذي وقــع بتاريــخ 4 آب 2020 وأســرعنا لتقديــم الدعــم للكثيــر مــن الضحايــا. 

ارتقــى فريــق خطــوات بأكملــه إلــى مســتوى التحــدي وأعــاد ابتــكار وتشــكيل المؤسســة بســرعة فائقــة وعلــى نحــو أثــر علــى 
حيــاة أكثــر مــن 108,000 شــخص فــي فلســطين واألردن ولبنــان.

سنســتأنف فــي صيــف عــام 2021 برامجنــا الرياضيــة ببــطء لكــن بثبــات، وســنعمل علــى تطويرهــا إلــى الحــد الممكــن علــى 
أرض الواقــع. وســيعود أطفالنــا إلــى لعــب كــرة القــدم وكــرة الســلة، وســيعود مدربونــا ليكونــوا قــادة ونمــاذج يحتــذى بهــا. 

وفــي مطلــع 2022، نأمــل ونتوقــع أن نكــون بكامــل طاقتنــا ونخطــط للمشــاركة فــي بطولــة كأس النرويــج .
 

ــا الكامــل وشــبه الحصــري علــى الرياضــة، لــن نتخلــى عــن أولئــك الذيــن قــد ال يزالــون بحاجــة إلــى  وبينمــا نســتأنف تركيزن
المســاعدة للتعافــي مــن الكارثتيــن المدمرتيــن لعــام 2020. وفــي ســبيل ذلــك، سنســتحدث مؤسســة جديــدة تتولــى 
ــة. ــر الرياضي ــادرات غي ــل المب ــى بتموي ــروت وتعن ــد-19 وانفجــار بي معظــم الشــراكات فــي مجــال مجابهــة تبعــات الكوفي

علــى الرغــم مــن مــرور مــا يقــرب مــن عاميــن، إال أننــا ســنعود قريبــًا لطــرق أبــواب الفــرق األوروبيــة فــي الدرجــة األولــى مــن 
أجــل اســتئناف عملنــا آمليــن توفيــر الفــرص ألطفالنــا المتميزيــن والموهوبيــن. 

وكالعــادة، ال يســعنا إال أن نتوجــه بجزيــل الشــكر إلــى أصدقائنــا وداعمينــا علــى كرمهــم الــذي لــواله مــا كان بإمكاننــا التأثيــر 
علــى الكثيــر مــن األفــراد.

مع كل احترامي،
هاني قطان

المؤسس ورئيس مجلس األمناء
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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



االستجابة
الطارئة 2020 

 
أجبــرت أحــداث عــام 2020 العديــد مــن المجــاالت والقطاعــات حــول العالــم بمــا فيهــا قطــاع التنميــة علــى التــروي وتعديــل 
آليــة عملهــا، ويعــود تاريــخ مؤسســة خطــوات فــي خدمــة المجتمعــات المهمشــة فــي فلســطين واألردن ولبنــان إلــى 
عــام 2006، حيــث كانــت خطــوات مــن أولــى المؤسســات التــي عّدلــت أســلوب عملهــا وبرامجهــا فــي وقــت مبكــر مــن 
العــام للتركيــز علــى جهــود اإلغاثــة الطارئــة، ومعالجــة اآلثــار المباشــرة لألزمــة علــى الالجئيــن الفلســطينيين والمجتمعــات 

المهمشــة. 

تماشــيًا مــع مســؤوليتها فــي حمايــة القائميــن علــى والمســتفيدين مــن برنامــج المؤسســة ومواصلــة تقديــم الدعــم 
األساســي للمجتمعــات فــي الوقــت ذاتــه، علقــت خطــوات برنامجهــا وأنشــطتها الرياضيــة التــي تســتهدف األطفــال 
والشــباب، وأطلقــت فــي شــباط 2020 مبــادرة "كوفيــد- 19" اســتجابة لجائحــة الكوفيــد- 19 العالميــة. وفــي آب 2020، 
انطلقــت مبــادرة االســتجابة الطارئــة النفجــار بيــروت فــي أعقــاب االنفجــار المدمــر الــذي وقــع فــي بيــروت. اســتوجبت 
برامــج خطــوات اإلغاثيــة بنــاء شــراكات عــده مــع مؤسســات محليــة ودوليــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي ومبــادرات محليــة 
أخــرى. وقــد تحققــت هــذه الشــراكات مــن خــالل منــح ماليــه منتظمــة تدعــم القيــم والمبــادئ ذاتهــا مــن أجــل تحســين 

ســبل عيــش المجتمعــات المتضــررة. 

فــي عــام 2020، تمكنــت مؤسســة خطــوات مــن خــالل مشــاريعها المختلفــة مــن التأثيــر بشــكل مباشــر علــى 108,000 
فــرد 50% منهــم مــن اإلنــاث. 

 

 مبادرة 

أدى انتشــار الوبــاء فــي عــام 2020 إلــى أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة حــول العالــم، ممــا زاد مــن معانــاة المجتمعــات 
المهمشــة والالجئيــن، حيــث أصبحــت فــرص العائــالت التــي تعيــش فــي المجتمعــات المهمشــة ومخيمــات الالجئيــن  
للحصــول علــى الغــذاء والخدمــات الصحيــة محــدودة أكثــر فأكثــر، وُحرمــوا مــن الضروريــات األساســية؛ وأصبحــت صحتهــم 

ــر. الجســدية وســالمتهم وعافيتهــم معرضــة للخطــر بشــكل كبي

فــي شــباط 2020، أطلقــت مؤسســة خطــوات مبــادرة "كوفيــد- 19" بهــدف مواصلــة دعــم المســتفيدين مــن البرنامــج 
والمجتمعــات المتعففــة فــي فلســطين واألردن ولبنــان، وتقديــم المســاعدة الطارئــة للمجتمعــات المتضــررة مــن 

الوبــاء. وتضمنــت المبــادرة تدخــالت مختلفــة ركــزت علــى:

• األمن الغذائي وسبل العيش 
• الرعاية الصحية

• دعم الدخل

ــة لألســر واألفــراد  ــادرة مســتفيدي مؤسســة خطــوات والمجتمعــات بشــكل عــام مــع إعطــاء األولوي اســتهدفت المب
ــي ترعاهــا  ــك األســر الت ــة المناســبة، وكذل ــة التحتي ــة، وظــروف الســكن الســيئة، ونقــص البني ــون مــن البطال ــن يعان الذي
وتعيلهــا النســاء. وتــم تنفيــذ كل ذلــك بالشــراكة مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة لتســهيل الوصــول اليهــم وتقديــم 

الدعــم. 

األمن الغذائي وسبل العيش

• توزيع الطرود الغذائية

تمكنــت مؤسســة خطــوات مــن خــالل شــراكاتها المتعــددة مــن دعــم 9,239 أســرة أصبحــت تعانــي مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي فــي مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين والمناطــق المهمشــة. وفــي ســبيل ذلــك، قامــت المؤسســة بتوزيــع 
طــرود غذائيــة ومســتلزمات النظافــة ومســتلزمات صحيــة بكميــات تكفــي لتغطيــة احتياجــات أســرة مكونــة مــن 5 أفــراد 
لمــدة شــهر واحــد. ويشــار إلــى أن 15% مــن األســر المتلقيــة للدعــم كانــت أســر أطفــال خطــوات وأســر مدربيهــا و %24 

إجمالــي عــدد المســتفيدين 44 ألــف فــرد 52% منهــم إنــاث. منهــم أســر تعيلهــا نســاء. وتجــاوز 
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SOS CHILDREN’S 
VILLAGES
PALESTINE

تسليط الضوء: تم تأسيس 14 شراكة والوصول إلى 26 مدينة في فلسطين واألردن ولبنان.
المبادرات الفردية لجمع التبرعات 

فــي آب 2020، أطلــق صديــق خطــوات وأحــد داعميهــا األوفيــاء رامــي عــدوان حملــة لجمــع التبرعــات عبــر اإلنترنــت تحــت 
شــعار "ادعمــوا العائــالت الفلســطينية فــي لبنــان" للمســاهمة فــي مبــادرة خطــوات "كوفيــد- 19" ودعــم األســر التــي 

أصبحــت تصنــف علــى أنهــا هشــة بســبب انعــدام األمــن الغذائــي فــي مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان.

بفضــل كــرم الكثيريــن، تلقــت أكثــر مــن 2,150 أســرة طــرودًا غذائيــة تحتــوي علــى كميــة تغطــي احتياجاتهــم لمــدة شــهر 
واحــد. 

األردن

عجلون
عمان

العقبة
البلقاء

اربد
جرش

لبنان

بعلبك
بيروت
صيدا

طرابلس
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فلسطين    
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مادبا
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"مــن خــالل مشــروع مطبــخ خطــوات، تعاونــا مــع أشــهر الطهــاة الفلســطينيين وغيــر 
الفلســطينيين الذيــن تبرعــوا بوصفاتهــم ووقتهــم وعملــوا علــى أســاس تطوعــي دون 

مقابــل للمســاعدة فــي إعــداد قائمــة الطعــام المعتمــدة لمبــادرة توزيــع الطعــام".

رايان غراهام
 The Migrant" المهاجــر  المطبــخ  فــي  الطهــاة  ورئيــس  الميدانيــة  العمليــات  مديــر 

"Kitchen

• مطبخ خطوات

ــد- 19 دعمــت مؤسســة خطــوات بالتعــاون مــع  ــة ودورهــا فــي االســتجابة ألزمــة الكوفي ــخ المجتمعي مــن وحــي المطاب
طهــاة مــن جميــع أنحــاء العالــم تقديــم 3,296 وجبــة خــالل شــهر رمضــان لممرضيــن وأطبــاء ومرضــى ومرافقيهــم فــي 
مستشــفى أوغســتا فكتوريــا – المطلــع فــي القــدس، الــذي يقــدم الرعايــة المتخصصــة للفلســطينيين على أســاس خيري 
غالبــًا. تبــرع بالوصفــات ســتة طهــاة مــن جميــع أنحــاء العالــم هــم الشــيف جــودي القــال مؤلفــة كتــاب "فلســطين علــى 
طبــق Palestine on a Plate" مــن المملكــة المتحــدة، والشــيف فــادي قطــان مؤســس "مطعــم فوضــى" فــي فلســطين، 
والشــيف رايــان جراهــام والشــيف ناصــر جابــر مؤسســا المطبــخ المهاجــر "The Migrant Kitchen" فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، والشــيف بالنــش أعــرج شــاهين مؤلفــة صفحــة " Blanche’s Feast in the Middle East" مــن الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة، والشــيف مصطفــى والشــيف فــادي مــن مجموعــة فخــر الديــن – أتيكــو فــي األردن.

الرعاية الصحية

• توزيع معدات الحماية الشخصي*

تعاونــت مؤسســة خطــوات مــع جمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين )MAP( وهــي جمعيــة ملتزمــة بتقديــم المســاعدة 
الصحيــة  الرعايــة  نظــام  تطويــر  لضمــان  المحليــة  والمهــارات  القــدرات  وتطويــر  للفلســطينيين  العاجلــة  الطبيــة 
الفلســطيني علــى المــدى الطويــل. تمكنــت الشــراكة مــن االســتجابة للجائحــة عــن طريــق توفيــر مســتويات متقدمــة مــن 
الدعــم لمنــع تفشــي جائحــة الكوفيــد- 19 فــي فلســطين ولبنــان. وشــمل الدعــم توزيــع معــدات الحمايــة الشــخصية فــي 6 
مستشــفيات فلســطينية فــي فلســطين ولبنــان لمســاندة جهــود الوقايــة مــن العــدوى والســيطرة عليهــا. اســتفاد مــن 

هــذا الدعــم أكثــر مــن 56,500 مــن الكــوادر العاملــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والمرضــى.

"اســتجبنا فــي المستشــفى لجائحــة الكوفيــد- 19 كمــا باقــي مستشــفيات القــدس الشــرقية. لقــد أثــر 
هــذا الوبــاء علينــا جميعــًا وهــا نحــن اآلن نواجــه الموجهــة الثانيــة التــي ثبــت أنهــا أكثــر صعوبــة كونــه 
يتعيــن علينــا االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات للمرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، وهنــا 
تكمــن أهميــة توفــر معــدات الحمايــة الشــخصية. نــود فــي هــذا الصــدد أن نشــكر جمعيــة العــون 
الطبــي للفلســطينيين ومؤسســة خطــوات لدعمهــم لنــا بمعــدات حمايــة شــخصية مكنتنــا مــن 
تقديــم خدماتنــا مــع ضمــان أقصــى درجــات الحمايــة والســالمة لموظفينــا فــي ظــل التدابيــر االحترازيــة 

التــي نفرضهــا فــي المستشــفى".

دينا نّصار
رئيسة العمليات، مستشفى األوغستا فكتوريا - المطلع 
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• العالج الجراحي

عقــدت خطــوات شــراكة مــع "أطفالنــا" في األردن والتي تقــوم بتوفير العالج 
والرعايــة الطبيــة لألطفــال المحتاجيــن. وقدمــت مــن خــالل هــذه الشــراكة 
منحــة للجمعيــة لتغطيــة تكلفــة عمليــات جراحيــة ألكثــر مــن 5 أطفــال مــن 
عمــان، ومخيــم جــرش لالجئيــن، ومخيــم الزعتــري لالجئيــن تــم تشــخيص 
إصابتهــم بتشــوهات شــديدة فــي العمــود الفقــري تقّيــد نشــاطهم اليومــي. 
مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه العمليــات الجراحيــة ستســهم فــي تحســين 

نوعيــة حيــاة هــؤالء األطفــال بشــكل كبيــر.   

تسليط الضوء:
مهرجان لندن فلسطين السينمائي:

البث من أجل خطوات
  

 اجتمــع القائميــن علــى مهرجــان لنــدن فلســطين الســينمائي London Palestine Film Festival وداعميهــم معــًا ضمــن 
إطــار مســاعيهم الخيريــة لدعــم اســتجابة خطــوات الطارئــة لجائحــة الكوفيــد- 19، حيــث تــم عــرض مجموعــة أفــالم مختلفة 
كل أســبوع فــي الفتــرة الممتــدة مــن 12 حزيــران إلــى 5 آب 2020، وقــد قــام المهرجــان بالتبــرع بمبلــغ مماثــل مقابــل المبلــغ 

الكامــل الــذي تــم جمعــه مــن خــالل عــرض األفــالم لدعــم المبــادرة.

فلسطيناألردنلبنان
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دعم مصادر الدخل

فــي ظــل إلغــاء برامــج خطــوات الرياضيــة لعــام 2020، تأثــر العديــد مــن المدربيــن والمدربــات ومســاعديهم ســلبًا جــراء 
انقطــاع التعويضــات الماليــة التــي كانــوا يحصلــون عليهــا مقابــل تقديــم الوحــدات التدريبيــة الرياضيــة ألطفــال خطــوات 
علــى مــدار العــام. وبهــدف التخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة الســلبية المباشــرة، قدمــت خطــوات دعمــًا ماليــًا لـــ 215 

للمدربيــن ومســاعديهم األشــد حاجــة.

عدد المستفيدين

مدربون أو مساعدو مدربين ذكور

مدربات أو مساعدات مدربات إناث
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 مبادرة االستجابة الطارئة النفجار بيروت

فــي 4 آب 2020، وقــع انفجــار هائــل فــي مينــاء بيــروت تســبب بإلحــاق الدمــار بالمدينــة وتشــتيتها، وضاعــف معانــاة 
ســكانها الذيــن يعانــون فــي األصــل مــن اضطرابــات اقتصاديــة وسياســية فضــاًل عــن األزمــة الصحيــة العالميــة، وباتــوا 
اآلن يعانــون مــن المزيــد مــن االضطرابــات بســبب االنفجــار الــذي أودى بحيــاة مئــات األشــخاص ودمــر عــددًا ال يحصــى مــن 

المنــازل والممتلــكات ومنشــآت األعمــال.

تــم إطــالق مبــادرة االســتجابة الطارئــة النفجــار بيــروت فــي نفــس الشــهر الــذي وقع فيه االنفجــار الكارثي لدعــم ضحاياه. 
واســتهدفت المبــادرة شــراكات مــع منظمــات ومبــادرات محليــة تركز على المجــاالت التالية: 

• إعادة التأهيل والترميم 
• الرعاية الصحية

• انعدام األمن الغذائي
• التعليم

• األمن االقتصادي للمرأة

تم عقد أربعة شراكات مبدئية في 2020 مع كل من الجهات التالية: 

•  نســاند: مؤسســة مجتمعيــة تطوعيــة رســالتها دعــم المجتمعــات اللبنانيــة األقــل حظــًا مــن خــالل تعزيــز أمنهــم 
الغذائــي وبنــاء المــأوى لهــم. 

نطاق الشراكة: إعادة تأهيل 100 وحدة سكنية وتجارية. 
 

•  جمعيــة ســند للعنايــة التلطيفيــة: هــي جمعيــة غيــر ربحيــة تقــدم الرعايــة المنزليــة للمصابيــن ولــذوي المصابيــن 
بأمــراض عضــال وأمــراض ميــؤوس منهــا وألســر المرضــى أيضــًا. 

نطاق الشراكة: تغطية رواتب أربعة أشهر ألربعة خبراء لتقديم الرعاية التلطيفية لـ 191 مريض. 
 

• مطبــخ الــكل: يهــدف مطبــخ ســوق الطيــب المجتمعــي "مطبــخ الــكل" الــذي تــم إنشــاؤه للمســاعدة الطارئــة بعــد يــوم 
مــن وقــوع االنفجــار إلــى توفيــر الوجبــات الســاخنة للمســعفين، وكــوادر المستشــفيات، والمتطوعيــن واألســر المحتاجــة 
عــن طريــق تشــغيل نســاء طاهيــات مــن المجتمعــات المهمشــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، اســتحدث المطبــخ مقــر دائــم لــه 

حتــى يســتمر فــي تقديــم الوجبــات الســاخنة ليــس فقــط فــي أوقــات الكــوارث بــل أيضــًا كمشــروع علــى المــدى الطويــل. 

نطاق الشراكة: تغطية راتب 12 شهر لـ 20 طاهية.  

• بســمة: هــي مؤسســة غيــر ربحيــة للتنميــة االجتماعيــة تهــدف إلــى تغييــر الوضــع االجتماعــي االقتصــادي للفئــات األشــد 
حرمانــًا فــي لبنــان. 

نطاق الشراكة: تزويد 400 أسرة باإلمدادات الغذائية لمدة 6 أشهر، وتوفير معينات سمعية لعشرة أفراد 
تضرر سمعهم بشدة جراء االنفجار.

 
ستســتمر مؤسســة خطــوات فــي التواصــل مــع المجتمعــات المتضــررة مــن االنفجــار، وبنــاء شــراكات جديــدة خــالل عــام 

 .2021
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ابنــي  ألن  جــدًا  صعبــًا  االنفجــار  "كان 
شــيء  وكل  وســيارته  منزلــه  فقــد 
نحــن  وهــا  األمــل  يفقــد  لــم  ولكنــه 
مســتمرون فــي حياتنــا لمغــزى وهــذا 
المغــزى هــو ســبب وجــودي هنــا. أنــا 
هــذا  فــي  هنــا  لتواجــدي  جــدًا  ممتنــة 
الوقــت بعــد االنفجــار ألننــي ســأتمكن 
الذيــن  األشــخاص  مســاعدة  مــن 
تضــرروا فعــاًل مــن االنفجــار وخســروا 
غيــر  وأصبحــوا  وكل شــيء  منازلهــم 
قادريــن علــى تأميــن المــأكل فــي ظــل 

كل مــا يحــدث فــي لبنــان اآلن".   

ريما خضر
مطبخ الكل



 الدعم
المجتمعي

الفن والثقافة
فــي أواخــر عــام 2020، قدمــت خطــوات الدعــم المالــي لمهرجــان "فلســطين تكتــب"، وهــو مهرجــان ثقافــي أقيــم فــي الفتــرة 
ــن فــي  ــع كتــب وباحثي ــاب ودور نشــر وبي ــة. جمــع المهرجــان كّت ــر الوســائل االفتراضي ــون األول 2020 عب ــى 6 كان مــن 2 إل
حــوارات حــول الفــن، واألدب وتقاطعــات الثقافــة والنضــال والسياســة. وتــم توجيــه الدعــم المالــي نحــو برامــج تضمنــت 

ورش عمــل وعــروض طبــخ وموســيقى وبرامــج لألطفــال وفــرص للتشــبيك، وغيرهــا الكثيــر.

التعليم
ضمــن إطــار برنامــج خطــوات للمنــح الدراســية حصلــت حــال الصــراوي وهــي إحــدى خريجــات خطــوات علــى منحــة دراســية 
للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي التربيــة البدنيــة مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي نابلــس. كانــت حــال العبــة متفانيــة 
فــي خطــوات لمــدة 6 ســنوات ولعبــت مــع نــادي االتحــاد لكــرة القــدم، وهــو نــاٍد عريــق يشــارك فــي الــدوري الممتــاز فــي 
الضفــة الغربيــة. طــوال فتــرة انضمامهــا فــي برنامــج خطــوات، شــاركت حــال فــي كأس النرويــج لثــالث ســنوات متتاليــة 
ــة فــي عــام 2019. وبعــد التخــرج مــن البرنامــج، اســتمرت حــال فــي العمــل مــع خطــوات  ــة خطــوات اإلقليمي وفــي بطول
ــر بالذكــر أن برنامــج المنــح  ــة 12 عامــًا. ومــن الجدي كمتطوعــة، حيــث قامــت بتدريــب فريــق الفتيــات ضمــن الفئــة العمري

الدراســية دعــم حتــى اآلن 7 طــالب متميزيــن، ممــا يجعــل حــال المســتفيدة الجديــدة.

الصحة العامة
قامــت خطــوات بالتعــاون مــع جمعيــة "ال للتدخيــن" األردنيــة مــن أجــل التوعيــة بمخاطــر التدخيــن. وقدمــت خطــوات 
الدعــم إلنتــاج فيديــو تثقيفــي موجــه لألطفــال ضمــن الفئــة العمريــة 4-8 ســنوات يلقــي الضــوء علــى مضــار التدخيــن ويعــزز 

العــادات الصحيــة اإليجابيــة. ســيتم اســتخدام الفيديــو ضمــن حمــالت المنظمــة التوعويــة ومحاضراتهــا. 

ــي  ــى جميــع الفتيــات اللوات "رســالتي إل
أن  هــي  القــدم  كــرة  بلعــب  يرغبــن 
هــذه الرياضــة ليســت للذكــور فقــط. 
نحــن كفتيــات لدينــا القــدرة والمهــارة، 
لنشــارك  الفرصــة  لدينــا  واآلن 
الرياضــة  ونطــور  البطــوالت  فــي 
ومؤسســات  نــوادي  بمســاعدة 
أشــكر  خطــوات.  مثــل  الرياضيــة 
خطــوات علــى مــا قدمــوه مــن تدريــب 
والمهــارات  الرياضــة  مجــال  فــي 
الحياتيــة علــى مــدار األعــوام الســابقة، 
كمــا أشــكرهم على المنحة الدراســية. 

ذلــك". علــى  لهــم  جــدًا  ممتنــة  أنــا 
  

حال الصراوي
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 شركاء تطوير
المواهب

 

 Amman FC نادي عمان لكرة القدم 

فــي محاولــة إليجــاد فــرص احترافيــة لألطفــال الموهوبيــن المنتســبين فــي برنامــج خطــوات، تملكــت مؤسســة خطــوات 
فــي عــام 2019 جــزء مــن نــادي عمــان لكــرة القــدم Amman FC، والــذي يديــر أكاديميــة لتدريــب كــرة القــدم ذات تصنيــف 
ــات  ــاث تدريب ــم إطــالق البرنامــج فــي عــام 2020، حيــث تلقــى 9 مــن أطفــال خطــوات ذكــور وان عــال فــي عمــان، األردن. ت
متخصصــة لمواصلــة تطويــر مهاراتهــم علــى الرغــم مــن كل العقبــات التــي فرضتهــا الجائحــة. وتــم تجديــد هــذا البرنامــج 

فــي عــام 2021، بانضمــام 7 أطفــال إضافييــن، ليصبــح المجمــوع 16 منهــم 9 ذكــور و7 انــاث.

"أنــا ســعيدة جــدًا هنــا فــي نــادي عمــان لكــرة القــدم ألننــا نتلقــى تدريبــًا جيــدًا 
ونتعلــم باســتمرار أشــياء جديــدة. هنــاك مــدرب متخصــص فــي حراســة المرمى، 
وهــذا هــو دوري فــي الفريــق. سأشــارك فــي البطولــة الوطنيــة العــام المقبــل، 
وشــاركت مــن اآلن فــي بعــض التدريبــات معهــم. كانــوا ســعداء بأدائــي. أنــا حاليًا 
حارســة المرمــى الوحيــدة فــي فريــق الفتيــات والجميــع يحبنــي ألننــي حقــًا بارعــة!"

حال شهاب
حارسة مرمى – فريق الفتيات دون سن 15 "انضممــت إلــى نــادي عمــان لكــرة القــدم مــن خــالل مؤسســة خطــوات. أحضرونــي 

إلــى هنــا وكانــت فرصــة رائعــة بالنســبة لــي.  بدأنــا التدريــب هنــا فــي نــادي عمــان 
لكــرة القــدم وحصلنــا علــى تدريــب جيــد، ونحــن نتعلــم أشــياء آمــل أن تمكنــا مــن 
اللعــب دوليــًا. أحلــم باللعــب دوليــًا، وأنــا ســعيد لكونــي هنــا مــع المدربيــن ومنخــرط 

ــب بهــذا المســتوى ". فــي تدري

زيد عكه
العب وسط دفاعي – فريق الفتيان دون سن 15
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 مدارس السيتي لكرة القدم

بهــدف تطويــر قــدرات الــكادر الفنــي والمدربيــن فــي مؤسســة خطــوات، تــم عقــد دورة تدريبيــة بالشــراكة مــع مــدارس 
الســيتي لكــرة القــدم "City Football Schools"، لتوفيــر برامــج تدريــب كــرة قــدم جديــدة ومبتكــرة باســتخدام فلســفة تدريــب 
ومنهجيــة نــادي مانشســتر ســيتي. ُعقــدت الــدورة التدريبيــة التــي اســتمرت لمــدة 3 أيــام فــي عمــان فــي الفتــرة مــن 5-3 

كانــون الثانــي 2020، وشــارك بهــا 14 عضــو مــن فريــق ومدربــي خطــوات مــن فلســطين واألردن ولبنــان.

 City Football Group اشــتملت الــدورة علــى دروس نظريــة وعمليــة قدمهــا محاضــرون محترفــون للغايــة مــن مجموعــة
الذيــن تفاعلــوا بشــكل مباشــر مــع الــكادر الفنــي واإلداري.

 التطوير 
 المؤسسي

 
التزامــًا منهــا بمواصلــة تطويــر برنامجهــا، وضمــان القيــاس األفضــل للنتائــج والمواءمــة مــع أهــداف البرنامــج الجوهريــة، 
قامــت مؤسســة خطــوات بتطويــر وحــدة المتابعــة والتقييــم فــي عــام 2020 وأضافــت إليهــا محوريــن جديديــن همــا 
البحــث والتعلــم. تتولــى وحــدة المتابعــة والتقييــم والبحــث والتعلــم المســؤولية بشــكل مباشــر عــن تقييــم التقــدم المنجــز 
فــي برامــج ومشــاريع خطــوات، وتقييــم فعاليتهــا، وإعــداد تقاريــر البرامــج، واإلشــراف علــى البحــوث وعلــى تقييــم البيانــات 
والتحقــق مــن صحتهــا. وستســهم جميــع النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا فــي توجيــه المــوارد نحــو تطويــر برامــج خطــوات 

الحاليــة والحصــول علــى فهــم أفضــل يدعــم عمليــة إعــداد البرامــج المســتقبلية. 

اشتملت إنجازات الوحدة في عام 2020 على: 

تقييم االحتياجات

تــم تنفيــذ دراســة تقييــم احتياجــات بهــدف تحديــد الســبل التــي يمكــن لخطــوات مــن خاللهــا درء الفجــوة بيــن الوضــع 
الحالــي والوضــع المنشــود لتحقيــق رســالة المؤسســة وأهدافهــا.

تــدرك خطــوات أنهــا كمؤسســة مســؤولة عــن فهــم احتياجــات المجتمعــات المهمشــة فــي فلســطين واألردن ولبنــان، 
بالتالــي تســليط الضــوء علــى نتائــج التقييــم و األولويــات التــي حددتهــا المؤسســة  ســيتيح إمكانيــة إعــداد خطــة محــددة 

أكثــر للســنوات القادمــة تركــز علــى المجــاالت التــي ينبغــي إعطاؤهــا األولويــة أو العمــل علــى تحســينها. 

إضافــة إلــى ذلــك، سيســهم التقييــم فــي إثــراء معرفــة الشــركاء والمؤسســات األخــرى فــي القطــاع كونــه يلقــي الضــوء 
علــى الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة والثقافيــة والترفيهيــة وغيرهــا. 
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دليل المهارات الحياتية
 

أثبتــت الرياضــة واألنشــطة الرياضيــة أنهــا حلــول فّعالــة للعديــد مــن التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات، وبالتالــي فــإن 
البرامــج والمؤسســات التــي تركــز علــى مثــل هــذه األنشــطة تســهم بشــكل كبيــر فــي قطــاع التنميــة. باعتبارهــا مســاهمًا 
رئيســيًا فــي مجــال الرياضــة مــن أجــل التنميــة فــي الشــرق األوســط، تســعى مؤسســة خطــوات دائمــًا لتطويــر مناهــج 
برامجهــا بمــا يكفــل إدمــاج المكونــات األساســية التــي تســاعد المســتفيدين علــى تطويــر قدراتهــم أو اكتســاب كفــاءات 

جديــدة.

ــم  ــى القي ــة بحيــث اشــتمل عل ــل المهــارات الحياتي ــم تطويرهــا فــي عــام 2020 كان دلي ــي ت ــات األساســية الت أحــد المكون
األساســية التــي تشــكل جــزء ال يتجــزأ مــن تنميــة الطفــل. مــن بيــن هــذه القيــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: االلتــزام، 
والمســؤولية.  المبــادرة،  وروح  واإلبــداع،  والثقــة،  والتعــاون،  والتعاطــف،  واالحتــرام،  والحمــاس،  النفــس،  وضبــط 
ســيدعم هــذا الدليــل المدربيــن ومســاعدي المدربيــن فــي رحلتهــم نحــو تعليــم وتدريــب األطفــال علــى هــذه المهــارات 
خــالل الوحــدات التدريبــة الرياضيــة، ومــن ثــم وضــع هــذه القيــم قيــد االختبــار فــي أرض الملعــب بينمــا يمــارس األطفــال 
األنشــطة الرياضيــة وغيــر الرياضيــة األخــرى وصــواًل للهــدف النهائــي المتمثــل فــي ممارســة األطفــال لهــذه القيــم فــي 

منازلهــم ومدارســهم ومجتمعاتهــم.

تقييم االحتياجات في مجال ضعف السمع

فــي ســعيها المســتمر لتعزيــز رفاهيــة المجتمــع وجــودة الحيــاة؛ تنفــذ مؤسســة خطــوات مبــادرات اســتباقية لتحديــد 
احتياجــات الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع. وأجــرت فــي هــذا الســياق تقييمــَا لالحتياجــات والتحديــات التــي تواجــه األطفــال 

والبالغيــن الصــم أو ضعــاف الســمع فــي فلســطين.

ستســهم الدراســة بشــكل كبيــر فــي تحديــد نطــاق التدخــل المطلــوب وســبل تقديــم المســاعدة التكميليــة للمحتاجيــن 
ضمــن إطــار تعزيــز الصحــة والقــدرات فــي بيئــة شــاملة للجميــع. مــن المقــرر إطــالق البرنامــج الجديــد فــي عــام 2021.
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 رقم المؤسسةالقوائم المالية
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

 االستجابة الطارئة لفيروس
كورونا والنفجار بيروت

 رواتب منسقي المشروع
والمصاريف اإلدارية األخرى

أرباح / (خسائر) صرف العمالت األجنبية

 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 الموجودات

 السنة المنتهية
                   31  

2020
$

كانون األول
 السنة المنتهية

                   31  
2019

$

كانون األول
 السنة المنتهية

                   31  
2018

$

كانون األول

مجموعات التبرعات أو التمويل
المرّحل من السنوات السابقة

صافي الحركات على التبرعات أو التمويل 

 مجموع التبرعات أو التمويل
المنقول (المّدور

كانون األول 2020 31

  كانون األول 2020 31

(

202020192018

482,173

13,048

13,048

-

-

63,832
349,416
214,158

627,406

65,255
654,880

720,135

174,476358,980

(452,930)(361,155)

665,720372,028

665,720

665,720

3,422,945

3,422,945

3,155,491

2,721,549

(3,013,583)

141,908

--

-

(484,754)

(2,478,942)

25,523

(6,576)
(49,852)
(13,928)

230,120

372,028

(5,054)

372,028

372,028

9,071

         491,244

509,695

80,312
531,470

               -

611,782

348,030

(263,752)

926,291

926,291

926,291

3,626,640

3,626,640

(3,366,069)

260,571

-

-

- (2,905,166)

(396,088)

13,418

(51,988)
(7,193)

(15,593)
(3,459)

665,720

926,291

68,566

578,261

(3,129,253)

293,692

(2,476,281)

(537,132)

(7,528)
(34,980)

(54,718)

(14,952)

372,028

665,720

(3,662)

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 7 أيــار 2021 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
التاريخ: 2021/05/14 عضو مجلس أمناء   

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

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

.2020 أول 

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 2020، 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: 2021/05/17

ديفونشاير هاوس
60 طريق جوسويل

EC1M 7ADلندن
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  شبكة
مؤسسة خطوات

مجلس األمناء
هاني قطان -

 مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

ناهد ابو سنينة

هيلين العزيزي

د. ممدوح بركات

غسان نقل

هيا القدومي
 

 الجهات المانحة
والشركاء

2020 - 2006

المجلس االستشاري 

البحرين
تيموثي مّطار

األردن
 صاحبة السمو الملكي 

األميرة الرا الفيصل
د. غسان العلمي

مروان عطاهللا
عيسى حلبي
بسام كنعان

سمير مراد
فيروز تقي الدين

مؤسسة عبد الحميد شومان

بنك أبوظبي التجاري

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

اتيكو مجموعة فخرالدين

المملكة العربية السعودية
احمد الساري

اإلمارات العربية المتحدة
محمود الخواجة 

رامي أصالن
امجد حباس

سامر الخالدي
أيمن خالق

المملكة المتحدة
هاني قبالوي

الواليات المتحدة األمريكية
عصام صالح

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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War Child 
Wi’am: The Palestinian Conflict 
Transformation Center
World Emergency Relief
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Summary Balance Sheet 
As at 31 December 2020

Fixed Assets 
Tangible fixed assets 
Investments

Current Assets
Debtors
Cash at bank and in hand
Stock

2020 2019 2018

482,173

13,048

13,048

-

-

63,832
349,416
214,158

627,406

65,255
654,880

720,135

174,476 358,980

Creditors: Amounts falling due
within one year (452,930) (361,155)

Net Current Assets/(Liabilities)

665,720 372,028Net Assets 

Summary Statement of Financial 
Activities for the year ended 
31 December 2020

Income
Voluntary income

Year to                                   
31 December 

2019
$

Year to                                   
31 December 

2018
$

Funds Balances 
Unrestricted Funds 665,720

665,720

3,422,945

3,422,945

3,155,491

2,721,549

(3,013,583)

141,908

- -

Expenses

-

(484,754)

(2,478,942)

25,523

(6,576)
(49,852)
(13,928)

Total funds brought forward 230,120

Total funds carried forward 372,028

(5,054)

372,028

372,028

9,071

         491,244

509,695

80,312
531,470

               -

611,782

348,030

(263,752)

926,291

Year to                                   
31 December 

2020
$

926,291

926,291

3,626,640

3,626,640

(3,366,069)

260,571

-

-

-(2,905,166)

(396,088)

13,418

(51,988)
(7,193)

(15,593)
(3,459)

665,720

926,291

68,566

578,261

Cash donations
Gifts in-kind

Net movement in funds

Direct sport activities
Coronavirus emergency response 
& Beirut bombing response

Project coordinators' salaries 
and administration expenses
Profit/(loss) on foreign exchange
Accountancy fee
Legal costs of running the charity
Audit fee
Audit fee prior year underprovision

Charitable activities  

(3,129,253)

293,692

(2,476,281)

(537,132)

(7,528)
(34,980)

(54,718)

(14,952)

372,028

665,720

(3,662)

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 7 May 2021 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 2020. 

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 finnancial statements and 
the Trustees’ Annual Report of the Palestine Association for Children’s Encouragement of Sports for the 
year ended 31 December 2020, 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: 17/05/2021

FINANCIALS

Devonshire House 
60 Goswell Road 
London EC1M 7AD 

Date: 14/05/2021 
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LIFE SKILLS MANUAL 
 
Sports and sport-based activities have proven to be powerful solutions to many challenges communities 
face, and thus programs and organizations which focus on such activities have contributed significantly 
to the development sector. PACES, being a main contributor in the sports for development sector in the 
Middle East, continuously develops its program curricula to integrate essential components to help its 
beneficiaries develop their capacities or gain new competences. 

One of the essential components redefined in 2020 was the PACES Life Skills Manual. The updated 
manual was formulated to include key values which are integral to children’s development including but 
not limited to: commitment, self-control, enthusiasm, respect, sympathy, cooperation, trust, creativity, 
initiative and responsibility. The manual will support PACES coaches and assistant coaches enrolled in 
the program, in their journey towards educating and training children on these skills during sports training 
sessions. These values are then tested on the playing field, while children are engaged in other sports 
and non-sports activities; with an ultimate goal of practicing these values at their homes, schools and 
communities.  

HEARING IMPAIRMENT NEEDS ASSESSMENT 
 
PACES continuously aims to promote community wellbeing and quality of life; therefore, it takes proactive 
initiatives to determine the needs of different sects within the community. PACES initiated an assessment 
of the needs and challenges faced by deaf or hard of hearing children and adults in Palestine. 

The study will immensely aid in determining the extent of intervention and how to provide complementary 
assistance to those in need within the context of promoting health and capacity in an inclusive 
environment. The new program is scheduled to launch in 2021. 
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CITY FOOTBALL SCHOOLS 

With the aim of developing PACES’ technical staff and coaches’ capacities, a training course was held in 
partnerships with City Football Schools, to provide new and creative football coaching programs utilising 
the coaching philosophy and methodology of Manchester City. The 3-day training course was held in 
Amman from January 3-5 2020, for 14 members of the PACES team and coaches from Palestine, Jordan, 
and Lebanon. 

The course included theoretical and practical classes conducted by highly professional lecturers from City 
Football Group who interacted directly with both the technical and administrative staff.  

ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT 
 
As part of PACES’ commitment to continue developing its program, ensuring best measurement of results, 
and alignment with the program core objectives, PACES took the opportunity to grow its Monitoring & 
Evaluation unit in 2020 by adding two components: Research and Learning. The Monitoring & Evaluation, 
Research and Learning unit is directly responsible for assessing the progress of PACES programs and 
projects, evaluating their effectiveness, producing programmatic reporting, in addition to overseeing 
research and data assessments and validation. All outcomes and resources will facilitate improvements in 
existing PACES programs and better understanding for building future ones. 

Some of the unit’s achievements in 2020 include:

NEEDS ASSESSMENT 
A needs assessment was conducted to identify and determine how PACES can bridge the gap between 
the current and desired conditions, addressed by its program, in order to meet the organization’s mission 
and objectives. 

PACES recognizes its responsibility as an organization to understand the needs of vulnerable communities 
in Palestine, Jordan, and Lebanon. And by outlining both the results of the assessment and priorities set 
by PACES, a more specific plan can be formulated for the coming few years highlighting areas that need 
to be prioritized or improved. 

Furthermore, the assessment will contribute to enriching the knowledge of PACES stakeholders and 
other organizations in the sector, as it touches on the state of economic, social, educational, cultural, and 
recreational conditions among others. 
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TALENT 
PARTNERS 
 

AMMAN FOOTBALL CLUB 
 
In an effort to create professional opportunities for talented children enrolled in PACES’ program, in 2019 
PACES acquired part of the Amman Football Club (AFC), which manages a highly-rated football training 
academy in Amman, Jordan. The program launched in 2020, where 9 boys and girls received specialized 
training to further develop their skills despite all the obstacles that the pandemic imposed. This program 
has been renewed in 2021, with an additional 7 children, bringing the total to 16; 9 boys and 7 girls.  

I am very happy here at AFC because they teach us well and I keep 
learning new things. There’s a coach specifically for goal keeping, 
which is my position. I’m going to join the National League next 
year, and I’ve already done a few trainings with them. They were 
really happy with my performance. I’m currently the only goal keeper 
on the girls’ team and they all love me because I’m really good!”

Hala Shihab 
Goal Keeper - Girls Team Under 15  

“I joined AFC through PACES. They brought me here and it was a 
great opportunity for me. We started training here at AFC with good 
instruction, and we’re learning things that I hope will give us the ability 
to play internationally. I dream of playing internationally and I love being 
here now with the coaches and this level of training.” 

Zeid Okka 
Centre Defence – Boys Under 15
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COMMUNITY  
SUPPORT 

ART & CULTURE
Towards the end of 2020, PACES provided financial support to Palestine Writes Literature Festival, a cultural 
festival which took place virtually from December 2-6 2020. The festival brought together writers, artists, 
publishers, booksellers, and scholars to hold conversations about art, literature, and the intersections 
between culture, struggle, and politics. The sponsorship budget went to supporting their programs which 
included workshops, cooking demonstrations, music, children's programming, networking, and more on 
a virtual platform.

EDUCATION
As part of the PACES scholarship program, Hala Sarawi, a PACES graduate received an academic 
scholarship for a bachelor’s degree in physical education at the Najah National University in Nablus. Hala 
was a dedicated player at PACES for 6 years and played for the Ittihad Football Club, an established club 
which participates in the West Bank Premier League. Throughout her time at PACES, Hala participated 
in the Norway Cup for three consecutive years and at the PACES regional tournament in 2019. After 
graduating the program, Hala continued with PACES as a volunteer, training the 12-year-old girls’ team.  
The PACES scholarship program has so far supported 7 bright students, making Hala the newest 
beneficiary.

PUBLIC HEALTH 
PACES partnered with Tobacco Free Jordan, a non-profit organization that aims to raise awareness to 
about the perils of smoking. PACES provided needed support to produce an animated educational video 
targeting children between 4-8 years, that sheds light on the harms of smoking and promotes healthy 
habits. The video will be used as a resource in their awareness campaigns and lectures. 
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“My message to all the girls who 
want to play football is that it’s 
not just a sport for males. We 
as females have power and skill, 
and that we have the opportunity 
to participate in leagues, and 
develop the sport with the help 
of sports clubs and organizations 
like PACES. I thank PACES for 
what they’ve provided in terms of 
sports and life-skills training over 
the years, and the scholarship 
that they granted me. I’m very 
grateful to them for that”

Hala Sarawi



BEIRUT RESPONSE INITIATIVE  
On August 4th 2020, a massive explosion went off in the port of Beirut, leaving the city shattered and 
devastated. Already grappling with the throws of economic and political turmoil, as well as the global 
health crisis, the people of Beirut suffered additional unrest brought on by the blast that took hundreds of 
lives, and destroyed countless homes, properties and businesses. 
 
The Beirut Response Initiative was set up the same month, to support the victims of the catastrophic 
blast. The initiative also targeted partnerships with local organizations and initiatives focused on: 

• Rehabilitation and restoration
• Healthcare
• Food insecurity
• Education
• Women’s economic security

Four initial partnerships were established in 2020 with:  

•  Nusaned: a humanitarian, community-based and volunteer organization with a mission to support 
under-served Lebanese communities through food security and building shelters.  

Scope of partnership: rehabilitation of 100 residential and commercial units.

•  Sanad Hospice Lebanon: a non-profit organization that provides home hospice care to advanced 
stage chronically and terminally ill patients and their families.

Scope of partnership: covering monthly salaries of 4 consultants over 4 months to offer palliative 
care to 191 patients.

• Matbakh El Kell: Souk El Tayeb’s community kitchen, which was created as an emergency kitchen a 
day after the explosion to provide warm meals to first-aid dispatchers, hospital workers, volunteers and 
families in need by employing local women cooks from vulnerable communities. Since then, the Kitchen 
has set up more permanent location to continue to deliver warm meals, not just in moments of immediate 
disaster but as a long-term support project. 

Scope of partnership: covering monthly salaries of 20 women cooks for 12 months.

•  Bassma: a non-profit association for social development, with an aim to change the very unstable 
socioeconomic situation of the most deprived in Lebanon.  

Scope of partnership: providing 400 families with food supplies for a period of 6 months, and 
providing hearing aid equipment for 10 individuals whose hearing was gravely affected by the 
blast.

PACES will continue to reach out to communities affected by the blast, and new partnerships will continue 
to be formed throughout 2021. 
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“The explosion was very hard 
because my son lost his house, 
and his car and everything but 
we didn’t lose hope, so we 
are continuing in our lives with 
meaning and this meaning is 
the reason why I am here. I’m 
very grateful to be here in this 
period of time after the explosion 
because it’s a mission where I 
can help people who were really 
affected by this explosion and 
people who lost their homes, who 
lost everything and with what’s 
happening here in Lebanon, they 
cannot afford even a meal.”

Rima Khadr 
Matbakh El Kell



• SURGICAL TREATMENT

PACES partnered with Atfaluna in Jordan, an organization 
committed to providing treatment and medical care to children 
in need. Through the partnership, PACES gave Atfaluna a grant 
to cover the cost of surgeries for more than 5 children suffering 
from scoliosis. The children from Amman, Jerash Refugee Camp, 
and Zaatari Refugee Camp were diagnosed with severe spinal 
deformity which causes major limitations to their daily activities, and 
the surgeries guarantee to improve their quality of life immensely. 

INCOME SUPPORT

With PACES sports programs cancelled for 2020, many of the coaches and assistant coaches were 
negatively affected without the financial compensation they were receiving from delivering sports 
training sessions to PACES children throughout the year. To mitigate the immediate negative economic 
consequence, PACES provided financial support to 215 to male and female coaches and assistants in 
need. 

Female Coach or Assistant Coach

Male Coach or Assistant Coach

80

60

40

20

0
Palestine Jordan Lebanon

Number of Beneficiaries

SPOTLIGHT:
LONDON PALESTINE FILM FESTIVAL: 
STREAMING FOR PACES  
 

As part of their charity efforts, London Palestine Film Festival and friends came together in support of 
PACES’ COVID-19 emergency response. Different films were screened every week from 12 June – 5 
August 2020, and 100% of all funds raised were matched and donated towards the initiative.
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HEALTHCARE  

• PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT DISTRIBUTION

PACES partnered with Medical Aid for Palestinians (MAP), an organization committed to providing 
urgent medical aid to Palestinians, while also developing local capacity and skills to ensure the long-
term development of the Palestinian healthcare system. The partnership worked towards providing an 
advanced preventative response to the outbreak of COVID-19 in Palestine and Lebanon. The support 
included the distribution of Personal Protective Equipment (PPE) kits in 6 Palestinian hospitals in Palestine 
and Lebanon to support infection prevention and control, benefiting over 56,500 healthcare workers and 
patients.

• PACES KITCHEN 

Inspired by the role of community kitchens in response to the COVID-19 crisis, and in collaboration with 
chefs from around the world, PACES facilitated needed support to provide 3,296 meals during Ramadan 
to nurses, doctors, patients and their companions at the Augusta Victoria Hospital in Jerusalem, which 
provides specialty care for Palestinians, mostly on a charitable basis. Six chefs donated their recipes from 
around the world. The contributors to this initiative were Chef Joudie Kalla, author of Palestine on a Plate 
from the UK, Chef Fadi Kattan founder of Fawda Restaurant in Palestine, Chef Ryan Graham and Nasser 
Jaber co-founders of the Migrant Kitchen in the USA, Chef Blanche Araj Shaheen of Blanche’s Feast in 
the Middle East from the USA, and Chef Mustafa and Chef Fadi from ATICO Fakhreldin Group in Jordan. 
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We here at the hospital, have been responding to the COVID-19 outbreak as have all 
of the East Jerusalem hospitals. This pandemic has affected us all and we are now 
facing the second spike which is proving to be more challenging. More challenging 
in the fact that we have to continue offering services because we already care 
for patients with chronic diseases. This meant the importance of having personal 
protective equipment, and we’d like to thank MAP and PACES for supporting us with 
PPE so that we were able to offer our services with utmost protection for our staff, 
ensuring their safety as we impose standard precaution throughout the hospital.”

Dina Nasser
Chief Operating Officer, Augusta Victoria Hospital

“With the PACES Kitchen Project, we’ve teamed with world-renowned Palestinian and 
non-Palestinian chefs who have donated their recipes and time and are working on a 
pro-bono basis to help plan the menu for the food distribution initiative.”

Ryan Graham 
Migrant Kitchen Director of Field Operations & Chef de Cuisine



JORDAN

Ajloun
Amman
Aqaba
Balqaa
Irbid
Jerash
Karak
Ma'an

PALESTINE

Bethlehem
Hebron
Jenin
Jericho
Jerusalem
Nablus
Ramallah
Toulkarem

LEBANON

Baalbek
Beirut
Sidon
Tripoli
Tyre
Zahle

A total of 14 partnerships were established, and 26 cities reached in Palestine, Jordan, and Lebanon. 
SPOTLIGHT: 
PERSONAL FUNDRAISING  

In August 2020, long-term friend and PACES supporter, Rami Adwan, launched an online fundraising 
campaign titled "Support Palestinian Families in Lebanon"; to contribute to the PACES COVID-19 
Initiative and support families made vulnerable by food insecurity living in Palestinian refugee camps in 
Lebanon.  
 
Thanks to the generosity of many, over 2,150 families received food parcels containing sufficient amount 
of food to meet their month-long needs.  

SOS CHILDREN’S 
VILLAGES
PALESTINE

Madaba
Mafraq
Tafilah
Zarqa
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2020 EMERGENCY 
RESPONSE 
The events of 2020 forced many sectors and industries around the world to slow down and adapt their 
work. The development sector was no exception; having served marginalized communities in Palestine, 
Jordan, and Lebanon since 2006, PACES was one of the first organizations to shift its focus and programs 
early on in the year, and thus concentrate on emergency relief efforts, and directly address the effects of 
the crisis Palestinian refugees and vulnerable communities were facing. 

With a responsibility to protect the organization’s stakeholders and beneficiaries, while continuing with the 
essential support to communities, PACES suspended its sports program and activities targeting children 
and youth. In February 2020 the PACES COVID-19 Initiative was launched in response to the global 
coronavirus pandemic. Furthermore, in August 2020, the Beirut Response Initiative was launched, 
in response to the devastating explosion in Beirut. The relief programs created partnerships with local 
and international organizations, civil society organizations, and other local initiatives. These partnerships, 
realised by way of organised grants, were built upon mutual values, visions and goals, to improve the 
livelihoods of effected communities. 

In 2020, PACES successfully directly impacted over 108,000 individuals through its various projects, 
50% of them were females. 

PACES  COVID-19 INITIATIVE
The spread of the pandemic in 2020, resulted in an economic and social crisis around the world, increasing 
the suffering of vulnerable societies and refugees. Families living in marginalized communities and refugee 
camps have progressively faced limited access to food and health-services, and were deprived of basic 
necessities; their physical health, safety, and wellbeing became greatly compromised.

In February 2020, PACES launched its PACES COVID-19 Initiative, to continue supporting its program 
beneficiaries and vulnerable communities in Palestine, Jordan, and Lebanon, offering emergency 
assistance to communities impacted by the pandemic. The initiative included different interventions and 
focused on: 
• Food security and livelihoods 
• Healthcare 
• Income support

PACES’ beneficiaries and greater communities were targeted by the initiative, giving priority to families and 
individuals suffering from unemployment, poor housing conditions, and shortage of proper infrastructure, 
as well as families cared for and led by women. All work was conducted in partnership with local 
and international organizations to facilitate the outreach and support.

FOOD SECURITY AND LIVELIHOODS

• FOOD PARCELS DISTRIBUTION

Through multiple partnerships, PACES was able to support 9,239 families made vulnerable by food 
insecurity living in Palestinian refugee camps and marginalized areas. This was achieved by distributing 
food parcels and hygiene kits containing sufficient amounts to meet one month-long needs of a family of 
5 members. Among the families who received support 15% were PACES children and coaches’ families, 
while 24% of them are women-led families. The total number of beneficiaries exceeded 44,000 individuals, 
52% of them were females.

Furthermore, PACES was able to support almost 2,000 individuals living in nursing homes, shelters and 
care homes.

Number Beneficences 

Number of Beneficiaries per Country

Palestine Jordan Lebanon
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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 programs 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 centres 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. 

OBJECTIVES  
•  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 

MISSION
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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LETTER FROM  
THE CHAIRMAN

Dear Friends, 

What a year 2020 was for PACES. We went, in under three weeks, from a sports-for-development 
organization to one primarily fighting the Corona virus and supporting communities and individuals affected 
by it. We forged many partnerships and raised and spent well-over $3 million dollars. Furthermore, we 
could not stand idle in the face of the August 4th Beirut explosion and jumped right in to provide support 
to its many victims. 

The entire PACES team rose to the challenge and re-invented and reshaped the organization at break-
neck speed, and in doing so, touched the lives of over 108,000 in Palestine, Jordan and Lebanon. 

In the summer of 2021 we will resume our sports programs, slowly but surely, and will grow them as 
the situation on the ground allows. Our girls and boys will go back to dribbling and kicking footballs and 
bouncing and shooting basketballs. Our coaches will return to being leaders and role models. By the 
beginning of 2022 we hope, and expect, to be in full swing and planning for next year’s Norway Cup. 

As we resume our full and almost exclusive focus on sports, we will not turn our backs on those who might 
still need help recovering from the two devastating calamities of 2020.  To that end, we will form a new 
organization that will take over most of the Corona Virus and the Beirut Explosion related partnerships, 
and one that will fund non-sports initiatives. 

Although almost two years have passed, we will soon resume knocking on the doors of top-flight European 
teams in order to pick up where we left in the hope of providing opportunities for our exceptional and 
gifted girls and boys. 

And as always, we extend to our friends and supporters profound gratitude for their collective generosity 
without which we would have been to impact so many people. 

Sincerely, 
Hani Qattan 
Founder & Chairman
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