
 

 المساءلة في هيئة كير الدوليةطار إ

جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء والفتيات. ويتمثل جزء أساسي من عملنا في تعزيز كثر تهميشا في والقابلة للمساءلة والتي تستفيد منها المجتمعات األ العادلة تلتزم هيئة كير الدولية بالتنمية المستدامة
تعرف هيئة كير وندرك أننا أبضا نخضع للمساءلة. كهيئة دولية كبيرة، نحن . ومأدائه من أجل تحسين يساءلونهاللمواطنين مع الحكومات والمؤسسات والتي يتفاعل خاللها والعمليات الشاملة الحوكمة 

  ما تعلمناه واستمعنا إليه.وفقا لومن ثم إجراء تغييرات وتحسينات  - وجهات نظر اآلخرين حول مدى وفائنا بالتزاماتنالماع تساالمسؤولية والتحمل التفسير و نهابأة لءالمسا

بالعمل كهيئة منفتحة وشفافة  زمونتنحن ملف عليهو. حتى نؤديه بطريقة تحقق أفضل استخدام للموارد الموكلة إلينا والتعاون مع اآلخرين للقيام بذلكلقد التزمنا بتقديم مجموعة جريئة من أهداف التأثير، 
البيانات  خليط من اقشنحلل وننوبانتظام مع لنجبهيئة كير الموسع داءنا. نحن نستخدم إطار المساءلة أحول (التغذية المرتدة)  اآلراءع المشاركة في تشكيل عملنا واالستماع إلى تشجعلى  سهاتأسيتم 

 واإلجابة على األسئلة التالية: ،االلتزاماتوفاءنا بهذه والمعلومات واألدلة لتقييم هذه 

 أهدافنا لألثر واألولويات المشتركة؟ ما هي الثغرات التي يتعين علينا معالجتها، أين نحتاج إلى التسريع؟ في مقابلإلى أي مدى نحرز تقدما  •
 مي؟؟ أين هي مجاالت التحسين والتطوير التنظيكير داخلها لهيئةمكتب  كلوحيوية شبكتنا بشكل عام،  ما مدى  •
 ؟ كيف ينظرون إلينا؟قاعدة الشعبيةللوإشراك  ةالرئيس األطراف المعنيةما مدى تعاوننا مع  •
 ؟الخارجيو الداخلي عملناأساليب والمشاركة في والحصول على اآلراء (التغذية المرتدة) مبادئ الشفافية  ةذجنمإلى أي مدى نقوم ب •

 التزاماتنا

 150، وخاصة من خالل التزامنا بدعم عدم العدالةتغيير مستدام في مكافحة الفقر و: مساهمة كير وشركائنا في إحداث األثر
نقيس ذلك من خالل و. 2020للتغلب على الفقر والظلم االجتماعي بحلول عام  المهمشةمجتمعات المليون شخص من 

 مؤشرا عالميا للنتائج والتغيير. 25مجموعة من 

موارد االستفادة على أكمل وجه من الومنظمة تتسم بالكفاءة والفعالية واإلنصاف،  لتكون: تلتزم هيئة كير األداء التنظيمي
ق عملنا، والتقدم المحرز في توجهاتنا االستراتيجية، ائشبكتنا، وطروحيوية  نقوم بتقييم صحةنحن . األثرالموكلة إلينا لتحقيق 

امجية والمالية والبشرية والجنسانية ونحلل البيانات البرايير األداء نحن نراقب معلمستقبل. باوجه توتطويرنا التنظيمي الم
 . كما نقوم بتقييم مدى التزامنا بسياساتنا الداخلية والوفاء بااللتزامات الخارجية التي وقعنا عليها.ة الجيدةكووالح

والمشاركة مع اآلخرين. سبل التشارك بتعزيز  التزامهاة التعاون من أجل تحقيق تأثير أكبر، ووتؤمن هيئة كير بق التعاون:
، الذين انحين، والممعها شاركتالجهات الفعالة والمجتمعات التي نمدى واسع من  ،تعاوننامالئمة وقوة نحن نقيم مدى 

 ه األشكال منهذمن القصوى االستفادة  على قدرتناومدى -الحكومات التي تستضيفنا  ،التغييرمن أجل يحشدون معنا للتأثير 
 التعاون.

 :بها التزامنامدى ئة كير مبادئ المساءلة األساسية في جميع األنحاء وتراقب تدمج هي

 .فهمالرؤية ولفرصة لال - الشفافية

 .استجابةلتحسين والحصول على من أجل اوالمخاوف واالقتراحات  رؤىالفرصة لتبادل ال - ردود الفعل

 .االستراتيجية وصنع القرار تشكيلوالمساعدة في الكاملة  نخراطالفرصة لال - المشاركة

 

 


