
Συμμετοχικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης χορηγήθηκε στο “  Hope     For  

Children  ”   CRC     Policy     Center  

Στις αρχές του 2018, ο Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center

απέκτησε  συμμετοχικό  καθεστώς  στη  Διάσκεψη  των  Διεθνών  Μη  Κυβερνητικών  Οργανώσεων  (ΔΜΚΟ)  του

Συμβουλίου της Ευρώπης. Το “Hope For Children” CRC Policy Center είναι ο πρώτος Κυπριακός Οργανισμός που έχει

αποκτήσει το εν λόγω καθεστώς και   θα είναι σε θέση να συμμετέχει από το τρέχον έτος στις συνεδριάσεις του

Ιανουαρίου  και  του  Ιουνίου  (δυο  φορές  το  χρόνο)  της  Κοινοβουλευτικής  Συνέλευσης  που  διεξάγονται  από  τη

Διάσκεψη.

Οικοδομώντας μια εταιρική σχέση βασιζόμενη στα κοινά συμφέροντα και  τον αμοιβαίο  σεβασμό, η εργασία του

“Hope For Children” CRC Policy Center στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω της απόκτησης αυτού του

καθεστώτος, θα επωφεληθεί από τις επαφές και τη συνεργασία του με έναν δυναμικό και ενεργό Οργανισμό όπως το

Συμβούλιο της Ευρώπης.

Επί του παρόντος, 288 ΔΜΚΟ από την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, απολαμβάνουν συμμετοχικό καθεστώς και

συνθέτουν από το 2005, το συνέδριο που αποτελεί τον πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών στο “τετράλογο” του

Συμβουλίου της Ευρώπης με την Επιτροπή των Υπουργών, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και τη Διάσκεψη των

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Μέσω αυτού του καθεστώτος, το οποίο διέπεται από το Ψήφισμα της Επιτροπής

των Υπουργών (2003)8, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να  επιστήσουν την προσοχή του Συμβουλίου της

Ευρώπης στις αλλαγές που γίνονται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι επακόλουθες συνέπειες τους, όπως επίσης και

στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Υπό το πρίσμα αυτό, η συνεργασία του “Hope For Children” CRC Policy Center

με  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  θα  φέρει  θετικά  και  ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά  αποτελέσματα  στην  προστασία  και

προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Το καθεστώς αναγνωρίζει  το  ρόλο των ΔΜΚΟ στην ανάπτυξη των πολιτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και

ενισχύει τόσο τις δυνατότητες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εργασίας της οργάνωσης, όσο και στο συντονισμό

των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου με τους διάφορους οργανισμούς των κρατών μελών. Αυτό καθίσταται εφικτό

καθώς το Συμμετοχικό Καθεστώς παρέχει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις ένα πραγματικό δικαίωμα συναπόφασης

στα θεσμικά όργανα του Οργανισμού.



Το έργο της Διάσκεψης επιτελείται από τρεις θεματικές επιτροπές: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση, Πολιτισμός

και Δημοκρατία, Κοινωνική Συνοχή και Παγκόσμιες Προκλήσεις. Πρόκειται για μια σημαντική πλατφόρμα για τους

ΔΜΚΟ, η οποία, μέσω των διακυβερνητικών της δραστηριοτήτων και διασκέψεων, ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές να

ακούσουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην

εξασφάλιση των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, του δικαίου και του σεβασμού

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children”  CRC Policy Center”, κος  Joseph Varughese, δηλώνει πως με την

απαρέγκλιτη δέσμευση του Συμβουλίου της Ευρώπης δίνεται μια ισχυρή ώθηση στο έργο του Οργανισμού,   η οποία

αναμένεται στα επόμενα χρόνια να φέρει θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά.

Participatory Status at the Council of Europe granted to “Hope For Children” CRC Policy

Center

The International,  Humanitarian  and Independent  Institution  “Hope  For  Children”  CRC Policy  Center  acquired

participatory  status  at  the  Council  of  Europe’s  Conference  of  International  Non-governmental  Organisations

(INGOs) in the beginning of 2018. “Hope For Children” CRC Policy Center is the first Cypriot organization having

been granted this status and will be able to participate as of this year to the January and June sessions, (twice

each year) of the Parliamentary Assembly, held by the Conference.

By building a partnership based on shared interests and mutual respect, “Hope For Children” CRC Policy Center’s

work in the field of the rights of the child, through this newly gained status, will benefit extensively from contacts

and co-operation with a dynamic and active Organization such as the Council of Europe.



Currently 288 INGOs enjoy participatory status and make up, since 2005, the Conference which constitutes civil

society’s pillar in the Council of Europe “quadrilogue” with the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly

and the Congress of  Local and Regional  Authorities.  Through this  status, which is  governed by Committee of

Ministers’ Resolution (2003)8, the non-governmental organisations can draw the Council of Europe’s attention to

the effects of changes in European societies and the problems facing them. In this light, “Hope For Children” CRC

Policy Center’s co-operation with the Council of Europe, will give positive and particularly encouraging results in the

protection and promotion of the rights of the child and human rights in Cyprus.

The status recognizes the role of INGOs in the development of policies of the Council of Europe and strengthens

both their possibilities of participation in the work programme of the organization and the coordination of the

activities of the Council of Europe with the various associations in the member States. This is made possible as the

Participative Status grants effectively to the non-governmental  organisations a true right of co-decision in the

statutory organs of the organization.

The work of the Conference is organized in three thematic committees: Human Rights, Education and Culture, and

Democracy,  Social  Cohesion and Global  Challenges.  It  is  an important  platform for INGOS where through its

intergovernmental activities and conferences encourages public authorities to listen to what non-governmental

organisations have to say and recognize the important role they play in ensuring the principles of human dignity,

freedom, equality, the rule of law and respect of human rights.

The General-Director of the “Hope For Children” CRC Policy Center, Mr. Joseph Varughese, has stated that the

organization’s work is given a strong impetus through the unwavering commitment on the side of the Council of

Europe, with definite positive effects expected for the children in the years to come.
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