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Allmän kommentar nr 30 [75] 

 

Konventionsstaternas rapporteringsskyldigheter enligt 

artikel 40 i konventionen 

 

Antogs den 16 juli 2002 (2025:e mötet) 

 

Denna allmänna kommentar ersätter den allmänna kommentaren nr 1 

 

1. Konventionsstaterna har förbundit sig att avge rapporter enligt artikel 40 i konventionen 

inom ett år efter konventionens ikraftträdande för staten i fråga och därefter när kommittén begär 

det. 
 

2. Kommittén konstaterar, som framgår av dess årsrapporter, att endast ett fåtal stater har 

lämnat in sina rapporter i tid.  De flesta rapporterna har lämnats in med förseningar som spänner 

från ett antal månader till flera år och vissa stater har fortfarande inte gjort det, trots upprepade 

påminnelser från kommittén. 
 

3. Andra stater har meddelat att de tänker inställa sig inför utskottet, men har inte gjort det 

på planerat datum. 
 

4. För att råda bot på sådana situationer har kommittén antagit nya regler: 
 

 (a) Om en konventionsstat har lämnat in en rapport, men inte skickar en delegation 

till kommittén, kan kommittén underrätta konventionsstaten om det datum då man avser att 

granska rapporten eller kan granska rapporten på det möte som ursprungligen planerats; 
 

 (b) Om konventionsstaten inte har presenterat en rapport, kan kommittén på eget 

initiativ underrätta konventionsstaten om det datum när kommittén föreslår att granska de 

åtgärder som vidtagits av konventionsstaten för att genomföra de rättigheter som garanteras i 

konventionen: 
 

(i) Om konventionsstaten representeras av en delegation, kommer kommittén 

att utföra granskningen på den bestämda dagen i närvaro av delegationen; 
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(ii) Om konventionsstaten inte är representerad, kan kommittén på eget 

initiativ antingen besluta att granska de åtgärder som konventionsstaten 

har vidtagit för att genomföra garantierna i konventionen på det 

ursprungliga datumet eller meddela ett nytt datum till konventionsstaten. 

 

För att tillämpa dessa förfaranden ska kommittén hålla offentliga möten om en delegation är 

närvarande och slutna möten om delegationen inte är närvarande, och ska följa de metoder som 

anges i rapporteringsriktlinjerna och i kommitténs arbetsordning.  

 

5. När kommittén har antagit sina slutsatser ska ett uppföljningsförfarande tillämpas för att 

fastställa, upprätthålla eller återupprätta en dialog med konventionsstaten.  För detta ändamål och 

i syfte att göra det möjligt för kommittén att vidta ytterligare åtgärder ska kommittén utse en 

särskild rapportör som ska rapportera till kommittén. 

 

6. Mot bakgrund av rapporten från den särskilda rapportören ska kommittén utvärdera den 

ståndpunkt som antagits av konventionsstaten och, om nödvändigt, bestämma ett nytt datum när 

konventionsstaten ska lämna sin nästa rapport. 
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