Como a CTI pode ajudar

Há várias formas nas quais a Iniciativa da
Convenção contra a Tortura (sigla em inglês, CTI)
pode auxiliar Estados que estão a considerar a
ratificação e Estados que já ratificaram a
Convenção mas estão a procura de apoio sobre
como implementá-la da melhor maneira
possível.
Reuniões
regionais:
Como
iniciativa
transregional, a CTI vê as vantagens de
intercâmbios regionais e subregionais entre
Estados que partilham tradições legais,
semelhanças práticas e amizade. Cada ano, a CTI
trabalha com homólogos nacionais para
organizar diálogos entre governos sobre temas
de relevância para os Estados em dada região.
Estes encontros confidenciais oferecem uma
oportunidade
única
para
os
Estados
compartilharem suas experiências relativas aos
desafios e oportunidades gerados pela
ratificação e implementação da Convenção, com
vistas a construir relações fortes entre Estados
em nível regional.
Visitas de Estudo: A CTI pode arranjar “visitas de
estudo” em Genebra para delegações de Estados
que não são parte da Convenção e que tenham
demonstrado interesse em aprender mais sobre
o que significa ser um Estado-parte. Nessas
visitas geralmente são organizadas reuniões
sobre a Convenção com especialistas, e com
altos funcionários da ONU e outros funcionários
de governos, incluindo o Comité da ONU contra
a Tortura para intercambiar e partilhar pontos de
vista. Também há oportunidades para observar
uma sessão do Comité contra a Tortura na sua
revisão do relatório de um Estado-parte e das
respostas do Estado-parte.
Visitas diplomáticas e/o técnicas: a CTI realiza
diversas visitas diplomáticas e/o técnicas de
delegações de alto nível aos Estados para
oferecer assistência em uma gama de assuntos
relacionados à ratificação e implementação da
Convenção. Estas visitas podem incluir um
seminário com atores nacionais. As visitas se
adaptam à necessidades e desejos de cada
Governo, e não são utilizadas para pressionar. A
CTI trabalha em estreita colaboração com o
Estado em questão para satisfazer as suas
necessidades exatas.

Eventos da ONU e regionais de alto nível: a CTI
conduz reuniões regulares perante o Conselho
de Direitos Humanos da ONU em Genebra e a
Assembléia Geral da ONU em Nova Iorque, e
também nos foros reigonais. Através dessas
reuniões, a CTI facilita o encontro entre Estados
e especialistas em prevenção da tortura para
discutir progresso e oportunidades que levam ao
aumento das ratificações e melhoras na
implementação da Convenção.
Materiais de apoio e manuais - a CTI trabalha
com especialistas para preparar materias de
apoio que auxiliem funcionários do Estado a
entender e implementar de forma mais eficaz a
Convenção. Esses materiais de apoio são práticos
e partilham boas práticas entre Estados.
Versões em diferentes línguas estão disponíveis.
O Secretariado da CTI também está disponível
para apoiar aos Estados através de:
 Assistência
remota,
respondendo
as
perguntas técnicas relativas à ratificação ou
implementação da Convenção;
 Um serviço de encaminhamento, a ligar os
pedidos dos Estados para conselhos técnicos
e apoio com os parceiros e os amigos
apropriados quando a CTI não está melhor
colocada para apoiar ou aconselhar;
 Parcerias com uma gama diversificada de
parceiros e espacialistas- a CTI mantém-se
atualizada com os últimos conhecimientos,
análises e competências pertinentes para a
proibição e a prevenção da tortura e dos
maus tratos.
Se quiser saber mais sobre o que precede, por
favor entre em contacto com o Secretariado da
CTI:
Iniciativa da Convenção contra a Tortura
c/o World Meteorological Organisation,
7bis Avenue de la Paix, 2nd floor,
1202, Genebra, Suiça
Email: info@cti2024.org
Linha geral: +41 (0) 22 730 86 39/47

