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1>SWIADCZENIERZĄOOwE 

z dnia 7 października 197~ r: 

. w sprawte uc!es~lctwa Fldżł w Koow~nql oprawach polttYCmycb kOble~ sporząd!Onef w Nowym Jorko 
dni. 31 marca 1953 r. - i 

Podaje się ' niniejszym do wiadomości, że .dnia 12 czerw
ca t972 r. Sekretarz Generalny Organnacji ' Narod6w Zjed
noczonych . otrzymał notyfikację Rządu Fidźi informlljącą, że 
państwo to uważa się za związane Konwencją oprawach po
litycznych kobiet, sporządzon~ w Nowym Jor1t~ dnia 31 mar
ca 1953 r. (Dz. tJ . . z 1955 r. Nr 16, por:, 86). Notyfikacja Pidżi 
o sukcesji :zawiera następujące zastrzeżenia: 

, ,,Za!łtrzeżeni~ Zjednoczonego Królestwa' lla}, (b), (d) i (f) są 
potwierdzone i zmienione... jako bardziej dostosowane do sy
tuacji W Fidżi pod następującymi warunkami: 

Artykuł l jest przyjęty z żastrzeżeniami obowiązującymi 
do czasu każdorazowego notyfikowania ó ich wycofaniu, je-
żeli dotyczy: . 

" 
a) sukcesji tronu; l' 
bl niektórych uIZędów. głównie o .charakterze cerem.onialo! 

nym, 

d) poboru do wojsk! I warunkóws!użby w ,siłach zbroJ<! 
nyshi I . 

I 

f} zatrudnieniakobi~t zamę1nycb w shiŻblę państwowej. 

I 

Wszystkie pozostałel zastrze:i:eniazłożone przez Zjednoczone 
Królestwo są wycofane". . 

MinistJr Spraw Zagranicznych: W z.J. Czyrek 
I -
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OSWT:ADCZENIE RZĄDOWE -I 

z dnia 17 października 1972 r • . 
, 

w sprawleprZY$tąplenla -Libanu Singapuru do Międzynarodowego porozumienia cukrownlrzego z 1968 r., otwartego .ilo 
podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dola 24 grudnl,a _ 1968 r. 

I 

Pqdajesię niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem - 54· ustęp l Międzynarodowego porozumienia cukrowni
czego z 1968 r., otwartego do podpisu. w NoWym Jorku od 
dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r {Dz. U. z 1970 r. ,Nr 12, 
poz. 110), następujiKe państwa złożyły Sekretarzowi General-

nemu Organizacji Na ł-odów _ Zjednoczonych . dokumenty pT'Zy~ 
stąpienia do powyższego porozumienJa: Liban - dola l maro! 
.ca 1972 r. 1 Singapur ~ dnia t sierpnia 1912, i. 
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OSWłADCZĘNIE RZĄDOWE 

j 

z dnia 23 października 1972 r. 

I . . 

Mi~ter SprawZĄgranicznych: S. Qls%owsk.t. 

[ 

, . 

--.' 
· .1 .-

w sprawie przystąpienia Republiki Iraku do Konwencji o nJednostajnlenlu nlekt6rych prawideł dołyrrącycb mlędzynarodo.ó 
wego przewozu lotpiczego, podpisanej 'tV Warszawie dnia 12 patd7lerol,ka 1929 r •• I oraz do Protokołu haskiego z dnia 

. 28 września 1955 l. zmieniającego tę k,onwenc'1. '. ' 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y- dowej dokument przYlstąpi enia Republiki Iraku do wymienio-
. kułem 38 KonwenC"ji o ujednostajn ieniu niektórych prawideł nych aktów międzynarodowych. 
doty~zących ' międzynarodowego pr.zewo'l~lotnic~ego, podpi- , Zgodni.e z postanbwieniamiP~WYŻSZYCh artykułów Kon-
sane) w WarszaWie dDla 12 pazdzlernlka 1929 r.(Dz. U. wencjai Protokół w4sz!y w żyCie w stosunku do ' Republiki 
z. 1933 f. ~r 8, poz. 49),. oraz artykll~em. ~XlIl Protokołu ha~- Iraku dzi ewięćdziesiątego dnia po 71')żeniu dokumentu przy
kiego z dn. la 28 września 1955 r. zmieniaJą. C". ego tę kOnWenCJę. stąpienia, to jest dnia l 26 wrześ'nia 1972 r. 
(Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. J891, został zlożony dnia _.' . 
28 czerwca 1972 r. Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Lu- Minister Spraw Zagranicznych: ' S. Olszowskt 

i . 

j 
I 

1--•. 




