PRINCIPIILE DE LA ISTANBUL privind eficacitatea proiectelor de dezvoltare implementate
de organizațiile societății civile

1. Respectarea și promovarea drepturilor omului și a justiției sociale
= prin dezvoltarea și implementarea de strategii, activități și bune practici ce promovează
drepturile omului, inclusiv dreptul la dezvoltare, muncă decentă, justiție socială și echitate pentru
toată lumea.
2. Reprezentarea egalității și echității de gen prin promovarea drepturilor femeilor și a fetelor
= prin promovarea și implementarea proiectelor de dezvoltare ce includ componenta egalității de
gen.
3. Focus pe împuternicirea („empowerment”) oamenilor, ownership democratic și participare
= prin sprijinirea unei participări incluzive a oamenilor pentru a contribui la realizarea ownershipului democratic asupra politicilor și a inițiativelor de dezvoltare ce le afectează viața, cu
precădere din rândul celor săraci și marginalizați.
4. Promovarea sustenabilității mediului înconjurător
= prin dezvoltarea și implementarea priorităților și abordărilor ce promovează sustenabilitatea
mediului înconjurător pentru generațiile viitoare și care răspund crizelor de mediu.
5. Implementarea transparenței și asumarea răspunderii (accountability)
= prin demonstrarea unui angajament susținut față de transparența, asumarea răspunderii și
integritatea activității interne a organizației.
6. Promovarea parteneriatelor echitabile și a solidarității
= prin asumarea transparenței în colaborarea cu alte organizații ale societății civile și alți actori în
dezvoltare, bazată pe egalitate, valori și obiective de dezvoltare împărtășite, respect, încredere,
autonomie, susținere pe termen lung, solidaritate și principii ale cetățeniei globale.
7. Impartășirea cunoștințelor acumulate și asumarea unui proces reciproc de invățare
= prin încurajarea schimburilor de experiență între organizații ale societății civile și alți actori în
dezvoltare, recomandări bazate pe practicile și rezultatele în domeniul dezvoltării, ce includ
cunoștințele și înțelepciunea comunităților locale și indigene și prin consolidarea inovației și a
viziunii pentru viitor.
8. Implicarea în realizarea unei schimbări pozitive sustenabile
= prin urmărirea sustenabilității impactului acțiunilor de dezvoltare, cu accent pe rezultate și
crearea condițiilor ce asigură o schimbare durabilă, îndeosebi pentru cei aflați în sărăcie și pentru
populațiile marginalizate, asisgurându-se astfel o moștenire sustenabilă pentru prezent și
generațiile următoare.

Context:
Coagularea societății civile în jurul agendei globale privind eficacitatea asistenței pentru dezvoltare începe în 2007
când se formează un Grup de Coordonare al Organizațiilor Societății Civile (CSO Steering Group), ca urmare a stabilirii
unei legături formale cu Grupului de Lucru privind Eficacitatea Asistenței pentru Dezvoltare, din cadrul Organizației de
Cooperare și Dezvoltare Economică. Acest grup al
societății civile și-a luat numele de Better Aid. Coaliția
și-a asumat un rol mai important dupa Forumul de la

PRINCIPIILE DE LA ISTANBUL:


Aspectele de bază ale organizațiilor societății civile - actori în
dezvoltare: diversitate, voluntariat, implicare non-partizană,
acțiune pașnică, orientarea spre schimbări sustenabile,
reprezintă fundamentul Principiilor de la Istanbul.



Aceste principii, sub forma unui cod de conduită, au scopul
de a ghida organizațiile societății civile ce își asumă
răspunderea și urmăresc eficacitatea proiectelor de
dezvoltare implementate de acestea.



Asumarea acestor principii poziționează organizațiile
societății civile ca actori indepedenți în dezvoltare și
parteneri egali la masa negocierilor cu privire la respectarea
angajamentelor internaționale privind eficacitatea asistenței
pentru dezvoltare asumate de donatori.

Accra (2008), când donatorii și țările partenere au
lansat

provocarea

în

rândul

organizațiilor

neguvernamentale de a se poziționa ca actori relevanți
pentru eficacitatea dezvoltării și de a-și asuma implicit
propria răspundere în acest context. Aceasta provocare
a dat naștere Forumului Organizatiilor Societatii Civile
pentru Eficacitatea Dezvoltarii (Open Forum for CSO
Development Effectiveness).
Acest Forum al societății civile a avut prima sa Adunare
Generală la Istanbul în septembrie 2010, când s-au pus
bazele Principiilor de la Istanbul și a Cadrului
Internațional al Organizaților Societății Civile pentru

Eficacitatea Dezvoltării, ce au fost formulate pe baza unor consultări naționale și regionale, cu scopul de a ghida
organizațiile neguvernamentale în desfășurarea proiectelor și activitățiilor de policy în domeniul cooperării pentru
dezvoltare. Aceste principii au fost incorporate în Cadrul Internațional al Organizațiilor Societății Civile pentru
Eficacitatea Dezvoltării (The International Framework for CSO Development Effectiveness), cu ocazia celei de-a doua
Adunări Generale a Forumului Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (Siem Reap, Cambogia,
2011). Acest cadru internațional include linii de implementare a Principiilor de la Istanbul, mecanisme de intărire a
asumării răspunderii organizațiilor societății civile; condiții pe care guvernele ar trebui să le indeplinească pentru
susținerea activității societății civile pentru creșterea eficacității asistenței pentru dezvoltare.
Ambele documente, atât principiile cât și cadrul internațional,
au fost recunoscute oficial de către donatori și statele partenere
prin menționarea lor în documentul Parteneriatului Global
privind Eficacitatea Dezvoltării de la Busan (2011).
Organizațiile societății civile au fost reprezentante la Forumul la Nivel Înalt privind Eficacitatea Asistenței pentru
Dezvoltare de la Busan (2011), de către coaliția Better Aid (ce a reprezentat interesele a peste 700 de organizații
neguvernamentale). Printre membrii acestei coaliții s-au numărat și Confederația Europeană a ONG-urilor pentru
Ajutor Umanitar și Dezvoltare (CONCORD), care susține mai departe interesele platformelor naționale europene,
precum FOND. În urma Forumului de la Busan, cele două coaliții globale au stabilit fuziunea lor în formarea unei singure
platforme globale reprezentative ale organizațiilor neguvernamentale pe tema eficacității dezvoltării: Parteneriatul Global
al Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (Global CSO Partnership for Development Effectiveness CPDE).

Structura și mandatul acestei coaliții au fost definitivate în
decembrie 2012, la Nairobi (Kenya). Organizațiile membre sunt
reprezentate prin desemnarea unor reprezentanți regionali în
funcție de coalițiile regionale deja existente, cum este exemplul
CONCORD (din care FOND face parte ca membru activ). În cazul regiunilor unde nu există rețele formale, reprezentanții
regionali sunt aleși în urma unor consultări/forumuri organizate în acest sens. De exemplu, regiunea Mării Negre (denumită
ca fiind Non-EU European region) nu are o rețea formalizată de ONG-uri, iar pentru organizarea consultărilor pe această
temă s-a utilizat spațiul de dialog pus la dispoziție prin Forumul ONG de la Marea Neagră. CPDE este oficial reprezentantul
societății civile în cadrul Comitetului de Coordonare al Parteneriatului Global privind Eficacitatea Dezvoltării, având și rol de
monitorizare a implementării angajamentelor asumate la Busan.

Resurse utile:
Principiile de la Istanbul (versiunea în limba engleză):
http://cso-effectiveness.org/InternationalFramework
Cadrul Internațional al Organizaților Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (versiunea în limba engleză):
http://cso-effectiveness.org/IMG/pdf/international_framework_open_forum.pdf
Toolkit privind implementarea și monitorizarea Principiilor de la Istanbul (disponibil în limba engleză):
http://cso-effectiveness.org/IMG/pdf/230111-implementation-toolkit-en-web.pdf
Declarația de la Nairobi (documentul fondator al CSO Partnership for Development Effectiveness):
http://www.csopartnership.org/wp-content/uploads/2014/03/EN_NairobiDeclarationFinal.pdf
CSO Partnership for Development Effectiveness:
http://www.csopartnership.org
Implicarea Forumului ONG de la Marea Neagră în CPDE:
http://www.blackseango.org/resources/cpde/

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 –2014, în cadrul Fondului ONG în România.
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

