GRUPO DE AMIGOS DA CTI

INICIATIVA DA CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA
Em março de 2014, os governos do Chile,
Dinamarca, Fiji*, Gana, Indonésia e Marrocos
celebraram o 30° aniversário da Convenção da
ONU contra a Tortura através do lançamento de
uma iniciativa global com duração de 10 anos que
objetiva promover a ratificação e a implementação
universal da Convenção.
A Iniciativa da Convenção contra a Tortura (CTI)
ofrece assessoria técnica, apoio e cooperação
entre Estados Partes e Estados que não são parte
da Convenção – a fim de ajudar aos Estados a
ultrapassar obstáculos à ratificação e à
implementação da Convenção, sejam eles técnicos
ou relacionados às capacidades.
GRUPO DE AMIGOS DA CTI
A CTI progressa com a ajuda dos seus numerosos
amigos: Governos, organizações internacionais,
regionais e não governamentais, e especialistas
que partilham a visão e a ambição da CTI, são
convidados a aderir à iniciativa, tornando-se
membros do Grupo de Amigos da CTI.
Quem: O Grupo de Amigos da CTI consiste em
amigos governamentais e não governamentais. Os
193 Estados Membros da ONU são convidados a
participar no Grupo de Amigos. As ONG,
organizações
regionais
e
internacionais,
especialistas, pesquisadores e académicos são
convidados com base na sua especialização, a sua
trajetória e o seu potencial para contribuir aos
objetivos da CTI.
Que: O Grupo de Amigos funciona como
plataforma para o intercâmbio de conhecimentos,
experiências e ideias sobre como ultrapassar
obstáculos à ratificação e à implementação da
UNCAT.
Os amigos da CTI estão implicados nas realizações,
o progresso e o desenvolvimento da CTI a través
de diversos fóruns. Em particular, são convidados a
participar no Forum Anual da CTI que ofrece uma
oportunidade para que os Amigos, entre outras
coisas, ofreçam sugestões e conselhos sobre o
direcionamiento estratégico geral da CTI, e possam
também propor soluções específicas aos desafios
regionais e temáticos para a ratificação e/o a
implementação da Convenção.

A membresia no Grupo de Amigos não vem com
obligações nem compromissos específicos. No
entanto, espera-se que os Amigos partlihem a
visão e os objetivos da CTI e que trabalhem
construtivamente para esses fins. O Secretariado
da CTI acolhe favorablemente as ofertas
específicas de apoio.
Membros atuais (atualizados regularmente):
Estados: Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas,
Bósnia e Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Costa
Rica, Egito, EUA, Fiji, Finlândia, França, Gâmbia,
Geórgia,
Alemanha,
Granada,
Guatemala,
Honduras, Iraque, Itália, Jordânia, Luxemburgo,
Macedónia do Norte, Moldávia, Montenegro,
Myanmar, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Sierra
Leoa, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Togo,
Tunísia, Turquia, Uganda, Reino Unido, Uruguai.
Organizações regionais, internacionais e não
governamentais: ACAT França, African Center for
Treatment and Rehabilitation of Torture Victims
(ACTV - Uganda), Amnistia Internacional, Center
for Victims of Torture (EUA), Centre for Civil and
Political Rights, DIGNITY (Dinamarca), FIACAT,
International
Aid
Network,
Associação
Internacional de Avogados, Comissão Internacional
de Juristas, Norwegian Centre for Human Rights,
Omega Research Foundation, Penal Reform
International, REDRESS Trust, SAVE CONGO, Shield
for Justice Foundation (Quênia), Universal Rights
Group, Universidade de Bristol, Fundo Voluntário
das Nações Unidas para as Vítimas de Tortura.
Especialistas: Um vasto número de especialistas
que trabalham no domínio da prevenção e
resposta à tortura, assim como nos setores da
polícia, inteligência, correções e justiça, estão
incluidos nos Amigos da CTI.
A lista completa dos Amigos da CTI encontra-se na
página: https://cti2024.org/en/group-of-friends
Como: Interesse em fazer parte do Grupo de
Amigos da CTI pode ser indicado por carta ou por
correio electrónico ao Secretariado da CTI:
info@cti2024.org
*Fiji juntou-se ao grupo de Estados da CTI em fevereiro de 2019
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