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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
i

Z

dnia 10 maja 1972 r.

dotYC7ące prrystąpJehla RepubliklMalgaskiej 'do Uzupełniającej . konwencji w sprawie" zniesienia niewolnictwa, "h andlu

niewolnikami oraz instytucji l praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty11 Uzupełniającej konwencji W sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk
, zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia
1 września 1956 r. (Dz; U. z 1963r. Nr 33, poz. 185), zosŁał
złożony dnia 29 lutego 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu
kułem

W

Geilewie dnia} września 1956 r.

O~ganizacJi

Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia
Republiki Malgaskiejdo powyższej konwencji.
Zgodnie z' artykułem ' 13 ustęp 2 powyższej konwencJI'
weszła ona wżycie w .s tosunku do Republiki Malgaskię.}
dnia 29 lutego 1972 r . .
Minister Spraw Zagranicznych: S.
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z dnia 10 maja 1972' r.
dotyczące przystąpienia Tonga do Konwencji w sprawie zapobiegania l karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej prz~z
ZgromadzenIe Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y- ' Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów ZjednoczoXI Konwencji w sprawie zapobiegania i karania
nych do:kument przystąpienia Tonga do powyższej konwencji. '
zbrodni ludobójstwa, uchwalonef przez Zgromadzenie Ogólne
Zgodnie i artykułem XIII Konwencji wejdzie ona wiyNarodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U.
cie w stosunku do Tonga dnia 16maja 1972r.
z 1952r. Nr 2, poz. 9), złożony został dnia 16 lutego 1972 r.
Minister Spraw Zagranicznych: , S. OlszowskI

kułem
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z dnia 10 IIJ-aja 1972-r.
w sprawie uczestn.i ctwa Bengalil w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie
'
dnia 12 sierpnia 1949 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Bengalii
z dnia 27 marca 1972 r. powiadomił Rząd Szwajcarski,
iż na mocy uprzedniej ratyfikacji przez Pakistan uważa się
za związany postanowieniami Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, Kon"
:wencJi genewskiej o polepszeniu losu rannych, chorych
notą

l rozbit~6w sił zbrojnych na morzu, Konwencji genewskiej
o traktowaniu jeńców wojennych oraz Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podcias wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., (Dz. U.z 1956 r.
Nr 38, poz. 171).
'/,..-'
,
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
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