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OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 31 lipca ' 1972' r.
w sprawie uczestnlct:waRepubUki Nigru w Konwencji mjędzynarodowej~o 'zakaz,ie ui}rwania bialego (iółtego) fosforu
przy wyrobie zapałek, podpisanej w .Bern,ie dnia 26 września 1906 r.

I

Podaje 's i ę llllllejszym do wiadomości, że Rząd Republ iki
Nigru notą z dnia 15 kwietnia 1972 r-. ' poinformował Rząd
Szwajcarii jako depozytariusza Konwencji miEidzynarodowe,j
o zakizieużywanici białego (zółtego) fofsoru przy .wyrobie
zapałek ; podpisanej w Bernie dnia . 26 września 1906 r. (Dz. U.
z 1922 r. Nr 19, poz. 159), ze I,lważa się on za związany od

dni·a uzyskania niepodległości, to jest od dnia 3' sierpnia
1960 r., postanowieniami niniejszej 'konwencji, której stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jej terytorium przez
Francję·
.

---Minister
.

Spraw Zagranicżnych: w z. J~ Czyrek

"
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O$WIADCZENIE . RZĄDOWE
z dnia 31 lipca 1972 r •
.

:~ .-sprawle przystąpienia

Republiki -T\IDezjl do Konwencji celnej dotyczącej czasowego . przywozu
, dowego, sporządżonej w Brukseil dnla 8 czerwca 1961 r.

',' Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar15 Konwencji celnej dotyczącej cżasowego przy/ wozu' wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli
dnia 8 czerwca 1961 r. (Dz. U, z 1969 r. Nr 30, poz. 240), zło
żony został Sekretarzowi -Eieneralnemu Rady Współpra-cy
Celnej w Brukseli dnia 21 kwielnia 1972 '<l. dokument
tykułem

wyposaięnla

zawo-

pnystąpienia Republiki Tunezji do powyższej 'konwencji
(z ·oświadczeniem o stosowaniu załączników/ A,. B l C).
Zgodnie z artykułem 16 wyżej wymienionej konwencji
,wchodzi ona w ' życie w stosunku do Republiki Tunezji dnia
21 lipca 1972 i.
Minister Spraw Zagranicznych: w z~ J. Czy rek
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 sierpnia 1972 r.
Tunezji .do Konwencji o niestosowaniu przedaWnlEin.la wobec zbrodni ' wojennych
w sprawie przystąpienia,:. KenH
l zbrodni przeciw ludzk6Ści, .przy jętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych
dnł~ 26 llstopada 1968 r.
Podaje się mm,ejszym do wiadomości, że zgodnie z ar- powyższ'ej konwencji przez Kenię dnia 1 maja 1972 r. i\, przez
VII Konwencji o' niestosowaniu przedawnienia wo- Tunezję dnia 15 czerwca 1972 r.
bec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyję
Zgodnie z artykułem VIU ustęp 2 wyżej wymie.nlonej
.tejprzez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjed- . konwencji Wchodzi ona. w życi~ w stosunku do ~enii dnia
noczonych dnia 26 listo,pada 1968 r. (Dz; U. z 1970' r. Nr 26, . 30 Iipc'l 1972 r. i w stosunku do Tunezji dnia 13 września
poz; 208), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Orga1972 r.
nizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ptzystąpiE)nia do
Minister Spraw Zagranicznych: W z. J! Czyr,ek
tykułem
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