SOBRE A CTI

A Iniciativa da Convenção contra a Tortura
(em inglês, the Convention against Torture
Initiative -CTI)

conhecimento a fim de aprender com aqueles que
enfrentam desafios semelhantes – especialmente
em contextos regionais.

A CTI é uma iniciativa trans-regional e
intergovernamental de 10 anos, lançada em março
de 2014, no 30° aniversário da Convenção da ONU
contra a Tortura (UNCAT), pelos governos do Chile,
Dinamarca, Fiji*, Gana, Indonésia e Marrocos.

Inspirador. A CTI propõe-se a inspirar, e não a
prescrever. A CTI deve inspirar países através da
experiência de outros países; facilitar através da
criação de uma plataforma para encontros
informais com especialistas e através do
desenvolvimento de materiais de apoio; e motivar
ao enfatizar – dentro da ONU e para o público em
geral – os esforços para ratificar e implementar a
Convenção.

Visão
Em 2024, a ratificação universal da UNCAT será
uma realidade. O risco da tortura ocorrer terá sido
reduzido uma vez que todos os Estados Parte da
Convenção estiverem a trabalhar ativamente para
implementá-la.

Objetivos
Os objetivos imediatos da CTI são:







Identificar os desafios e obstáculos para a
ratificação e a implementação da UNCAT.
Abordar esses obstáculos através da
cooperação, assistência e diálogo entre
Estados.
Tornar-se um ponto focal para compartilhar
conhecimento e boas práticas entre
governos.
Construir uma plataforma global composta
por Estados, ONU, ONGs nacionais e
internacionais e especialistas para um
trabalho conjunto em prol da realização da
visão da CTI.

Princípios norteadores:
O Trabalho da CTI basea-se em três princípios
fundamentais:
Construtivo. A CTI adota uma abordagem
construtiva para pressionar pela ratificação e
implementação da Convenção Contra a Tortura. Ao
invés de denunciar ou acusar publicamente
governos, a CTI procura apoiar governos em seus
esforços para ratificar e implementar a Convenção.

Interligado. A CTI é uma iniciativa de e para
governos, baseada no respeito mútuo e igualdade,
que procura incrementar a troca de experiências e

Organização
Esta iniciativa é liderada pelos Governos do Chile,
Dinamarca, Fiji, Gana, Indonésia e Morrocos e
apoiada por um secretariado em tempo integral,
com sede em Genebra, Suíça.
A Associação para a Prevenção da Tortura (APT) é
um parceira estratégica da CTI e apoia o seu
desenvolvimento.
Todos os Estados membros da ONU, ONGs
relevantes, especialistas e a academia estão
convidados a participar do grupo de amigos da CTI.
O Grupo de Amigos servirá como uma rede para a
troca de conhecimento, experiência e idéias de
como superar obstáculos para a ratificação e
implementação da Convenção. Esse Grupo de
Amigos estará envolvido na CTI através da
participação em encontros anuais e eventos em
Genebra, Suíça e Nova Iorque, Estados Unidos.
O Forum CTI é o principal evento anual da iniciativa
e proporciona uma plataforma única de múltiplos
atores relevantes para uma análise informal e
sustentável dos desafios relacionados a ratificação
e implementação da Convenção. A CTI tem a
capacidade de organizar seminários regionais,
seminários técnicos ou de reforço das capacidades,
visitas diplomáticas nos países, assim como visitas
de estudo em Genebra, Suíça.
O site de internet da CTI (www.cti2014.org)
disponibiliza materiais de apoio relevantes e
informação sobre as suas atividades.
*Fiji juntou-se ao grupo de Estados da CTI em fevereiro de 2019

Pode contactar o Secretariado da CTI: info@cti2024.org. Tel: +41 (0)22 730 86 39/47.
c/o WMO Building, 7bis Avenue de la Paix, Genebra, Suiça

