كيف يمكن للمبادرة أن تساعد
ر
الت يمكن أن تساعد بها المبادرة الدول.
هناك عدد من الطرق ي
ر
الت تنوي عىل المصادقة عىل االتفاقية
كما يشمل ذلك الدول ي
ن
ر
الت تم و صادقت عليها ولكن يرغبون بالمساعدة يف
وتلك ي
ر
تنفيذها بشكل أكب فعالية.
االجتماعات القليمية :كمبادرة إقليمية ،ترى ال( )CTIالمزايا
ر
ن
الت
المفيدة نللتبادالت القليمية وشبه القليمية بي الدول ي
تتشارك يف التقاليد القانونية والتشابهات العملية والصداقة.
ن
الوطنيي وذلك رلبتيب
تقوم المبادرة سنويا بالعمل مع نظرائها
عدد من الحوارات الحكومية ن
بي النظراء حول مواضيع ذات
ن
صلة بالدول يف منطقة جغرافية ما .كما تتيح هذه االجتماعات
الخبات بشأن التحديات
الشية فرصة فريدة للدول لتبادل
ر
ر
الت توفرها االتفاقية من خالل التصديق عليها
والفرص ي
ن
وتنفيذها وذلك بهدف بناء عالقات قوية بي الدول عىل
القليم.
المستوى
ي
الزيارات دراسية :بإمكان المبادرة ترتيب "زيارات دراسية" إىل
ن
ر
الت أبدت
جنيف للوفود من الدول الغب األطراف يف االتفاقية ي
ن
ن
معت أن تكون الدولة طرفا يف
اهتماما بمعرفة المزيد عن
اتفاقية مناهضة التعذيب .تتألف الزيارات بشكل عام من
خباء حول االتفاقية  ،واجتماعات مع
جلسات إحاطة مع ر
ن
ن
رفيع
المتحدة
األمم
من
آخرين
و
حكوميي
مسؤولي
ي
ن
المستوى ,بما يف ذلك لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
ر
لشح وتبادل اآلراء ،كما أن هنالك فرص لمراقبة دورة لجنة
ن
مناهضة التعذيب يف مراجعتها لتقرير أحد الدول األطراف
وردودها.
الزيارات الدبلوماسية و/أو التقنية للبلد :تقوم المبادرة بتنفيذ
ن
الدبلوماسيي و  /أو
عدد من الزيارات الرفيعة المستوى من
الوفود التقنية كل عام إىل الدول لتقديم المساعدة بشأن
مجموعة من المسائل المتعلقة بالتصديق عىل االتفاقية
وتنفيذها .قد يتضمن ذلك حلقة دراسية مع أصحاب المصلحة
ن
الوطنيي خالل هذه الزيارة .ويتم تصميم الزيارات حسب
احتياجات ورغبات الحكومة الفردية ،وال يتم استخدامها
بشكل وثيق مع الدولة
كوسيلة للضغط .كما تعمل المبادرة
ٍ
المعنية لتلبية احتياجاتها بدقة.
أحداث األمم المتحدة والقليمية الرفيعة المستوى :تعقد
ن
المبادرة اجتماعات منتظمة يف مجلس حقوق النسان التابع
ن
ن
وف الجمعية العامة لألمم المتحدة
لألمم المتحدة يف
جنيف ي
ن
ن
يف نيويورك ،وكذلك يف المنتديات القليمية .من خالل هذه
االجتماعات ،تجمع المبادرة ن
وخباء مناهضة
بي الدول
ر
التعذيب لمناقشة التقدم والفرص لزيادة التصديق وتحسين
تنفيذ االتفاقية.
خباء لعداد
األدوات والدالئل :تعمل المبادرة مع رشكاء و ر
ن
المسؤولي عىل فهم االتفاقية
أدوات تهدف إىل مساعدة
ر
تعتب هذه األدوات عملية و
وتنفيذها بشكل أكب فعالية .و ر
تعرض الممارسات الجيدة للدول.

تقدم أمانة المبادرة الدعم للدول من خالل:


المساعدة عن بعد ،حيث يتم الجابة عىل األسئلة
التقنية المتعلقة بالتصديق عىل االتفاقية أو
تنفيذها؛



خدمة الحالة ،تربط ن
بي طلبات الدولة للحصول
ر
عىل المشورة التقنية ودعم من الشكاء واألصدقاء
ن ن
المناسبي يف حال لم تتمكن المبادرة من تقديم
الدعم أو المشورة؛



الشاكة مع مجموعة متنوعة من ر
ر
والخباء -
الشكاء
ر
ستظل المبادرة مواكبة ألحدث المعارف والتحليالت
والخبات المتعلقة بحظر ومنع التعذيب وسوء
ر
المعاملة.

إذا كنت ترغب ن يف معرفة المزيد عن أي مما سبق ،ر
يرج
االتصال بأمانة المبادرة:

مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،
ن
الثان7 ،
شارع السالم  ،الطابق ي
جنيفCH-1202 ,
الصندوق ال ربيدي ,CH-1211 ,137 :جنيف  ,19سويشا
ر ن
ونinfo@cti2024.org :
ر
البيد اللكب ي
الهاتف العام+41 (0) 22 730 86 39 :

