فلسطين وبولندا

تعزيز لعالقات تاريخية
تعود العالقات الفلسطينية البولندية الى بداية القرن العشرين الماضي ،في الفترة ما بين الحربين ،بعد ان

استعادت بولندا استقاللها وأعلنت قيام الجمهورية الثانية؛ واتسعت العالقات أكثر في المجاالت السياحية
وبعيد الحرب العالمية الثانية ،حيث استضافت فلسطين نحو
يل وأثناء ُ
واالقتصادية والرياضية ُق َب َ
مح لهم بمغادرة االتحاد السوفييتي في إطار تفاهم بين
 120,000مائة وعشرون الف مواطن بولنديُ ،س َ

حكومة بولندا في المنفى وستالين ،حيث غادر آالف المعتقلين البولنديين سيبيريا الى فلسطين لاللتحاق

بجيش الجنرال أندرسون ،الذي خاض العديد من المعارك ضد النازيين الى جانب الجيش البريطاني ،وال
تزال رفاة بعضهم ترقد في االراضي الفلسطينية في القدس وطبريا وحيفا وغزة..

ونستطيع االشارة الى أن اولى خطوات العالقات السياسية والدبلوماسية البولندية مع فلسطين بدأت ما

بين الحربين ،وتحديداً في األول من يناير عام  1923عندما عينت بولندا قنصلها العام األول في

القدس السيد ييجي ادامكيفيتش ( (Jerzy Adamkiewiczالذي بقي في هذا الموقع حتى  20تشرين
ثاني 1924؛ خلفه السيد اوتو ساس هوبيتسكي ( )Otto Sas-hubickiحتى  15مارس /آذار
1927؛ ُكلِّف بعده السيد تيتوس زبيشيفسكي ( )Tytus Zbyszewskiحتى  31كانون أول 1930؛

خلفه السيد كاجميج زجيسواف كورنيكوفسكي ) )Kazimierz Zdzislaw KURNIKOWSKIحتى
 28فبراير 1937؛ في حين ُكلِّف السيد فيتولد هوالنيتسكي ( )Wytold Hulanickiبمهامه في القدس

وخدم حتى األول من تشرين ثاني *1939

(غير انه بقي يقيم في القدس حتى اغتيل على يد العصابات الصهيونية "عصابة

ليحي التي ترأسها االرهابي ابراهام شتيرن" بتاريخ  26فبراير  1948في قرية الشيخ بدر بالقرب من القدس ،واغتيل معه ايضاً رئيس جمعية
الصحفيين البولنديين السيد

. )Stefanem Arnoldem

مع اندالع الحرب العالمية الثانية واحتالل بلغاريا جرى نقل مكاتب البعثة البولندية من هذا البلد الى
القدس وبقي فيتولد ريشارد كورساك )  (Witold Ryszard Korsakعلى رأس البعثة التي بقيت تمارس
عملها حتى  30تشرين ثاني  ،1940وفي األول من كانون أول  1940جرى تعيينه قنصالً عاماً لبولندا

في القدس حتى األول من مارس .1943

ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبدء بناء المؤسسات الرسمية الفلسطينية على ارض الوطن عام

 ،1994حرصت الحكومة الفلسطينية على تهيئة كافة الظروف إلعادة فتح السفارات والممثليات االجنبية
في فلسطين؛ ففي  11مارس  2005افتتحت بولندا ممثليتها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ووقف على

رأس هذه البعثة السيد بيوتر بوختا)  (Piotr Puchtaوكان عمل لفترة ممثالً غير مقيم لدى السلطة

الوطنية الفلسطينية .خلفه السيد بوغوسواف أوخودك ) (Boguslaw Ochodekفي الفترة -2009
 ،2013ثم السيدة الكسند ار بوكوفسكا – ماكيب) (Aleksandra Bukowska-McCabeفي الفترة من

فبراير  2014وحتى  31تموز  ،2019ويرأس البعثة حالياً السيد بشيميسواف تشيج (Przemyslaw
) Czyzمن  27آب .2019

رئيس الوزراء ولقاء تشاوري ودي مع ممثلة بولندا السيدة بوكوفسكا

السفير بوختا يتسلم وثيقة مواطن شرفية لبيت لحم

في سبعينيات القرن الماضي ,تم افتتاح أول مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بولندا عام
 1976وترأس هذا المكتب السياسي والدبلوماسي االعالمي الراحل فؤاد ياسين "أبو صخر" حتى نهاية

عام  ،1983خلفه عبد هللا حجازي  ،1996-1983ثم حافظ النمر  ،2005 -2000ثم خالد غزال في

الفترة  ،2011 -2006خلفه عزمي الدقة  27 -2012مايو /ايار  2017حيث توفي أثناء اداء مهام

عمله ،تبعه محمود خليفة منذ نيسان  ،2018وكان يشغل قبل ذلك موقع وكيل و ازرة االعالم القائم
بأعمال وزير االعالم.

تطورت العالقات الدبلوماسية بين بولندا وفلسطين وارتفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في بولندا عام

 1982الى مستوى بعثة دبلوماسية رسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بولندا "سفارة" وحصل رئيس

البعثة على لقب سفير.

فؤاد ياسين

في  15نوفمبر  1988تلى ياسر عرفات في ختام اعمال الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني
الفلسطيني (البرلمان الفلسطيني في الشتات) "دورة الشهيد خليل الوزير" التي عقدت في قاعة الصنوبر
بالجزائر العاصمة ،إعالن استقالل دولة فلسطين وحدد القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة.

الرئيس ياسر عرفات يتلو اعالن االستقالل في لحظة تاريخية عام 1988

المعلنة في الشتات ،خاصة عقب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
اعترفت  105دول بدولة فلسطين ُ
في تاريخ عام  ،1989قبول عضوية فلسطين واستخدام اسم فلسطين بدال من منظمة التحرير الفلسطينية
في األمم المتحدة؛ واعترفت بولندا بالدولة المعلنة ،وتم افتتاح سفارة الدولة الفلسطينية في وارسو خالل

زيارة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في نيسان/ابريل 1989؛ سفارة لدولة فلسطين تتمتع بكافة

االمتيازات والحقوق التي تتمتع بها سائر البعثات المعتمدة لدى بولندا ،وعينت بولندا سفارتها في تونس،
سفارة لدى منظمة التحرير الفلسطينية حيث مقر القيادة المؤقت.

بعد توقيع اتفاقيات السالم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة االسرائيلية عام  ،1994وبداية إنشاء

وتكوين مؤسسات الدولة الفلسطينية على االرض الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام ،1967
فيما ُعرف باتفاقية "غزة اريحا أوالً" ،عينت بولندا في عام  1997ممثالً لها مخوالً لدى السلطة الوطنية
الفلسطينية مقيماً في سفارتها بتل أبيب.
وفي عام  2000اتفقت بولندا وفلسطين على التمثيل الدبلوماسي الثنائي ليكون على رأس سفارة دولة

سفير لدولة فلسطين ،سفي ار مفوضاً فوق العادة.
فلسطين في بولندا،
اً

وفي  11مارس/آذار  2005افتتحت بولندا ممثلية دائمة لها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام هللا،
وعينت السيد بيوتر بوختا ممثالً لها يتمتع بكامل الصالحيات والحقوق الدبلوماسية التي تتمتع بها كافة

سفارات الدول في فلسطين.

ُيعتبر الموقف البولندي ثابتاً في تأييده للحقوق الفلسطينية ،وتُعلن بولندا هذا الموقف بشكل واضح تجاه
ضرورة تحقيق الحل الدائم المبني على مبدأ حل الدولتين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات.
يعمل الجانبان الفلسطيني والبولندي على تعزيز العالقات الثنائية بشكل دائم ليشمل مختلف أوجه

التعاون على الصعيد الثنائي والدولي ،وتحرص قيادة البلدين الصديقين على التباحث والتشاور وعقد
اللقاءات وتبادل الزيارات المشتركة على الصعيد الرئاسي والحكومي ،وعلى مستوى الو ازرات المختصة.

فقد زار الرئيسان عرفات ومحمود عباس "ابو مازن" وارسو وكذلك رؤساء الحكومات والوزراء بهدف

مواصلة وتعزيز التعاون المشترك ،كما زار رام هللا وبيت لحم الرئيس الكسندر كفاشنيفسكي ،والرئيس
الراحل ليخ كاتشينسكي ،والرئيس كومورفسكي ،والرئيس أندجي دودا .وكذلك رؤساء الوزراء فواجميج
تشيموشيفيتش ،والرئيس ييجي بوزك.

الرئيس كاتشينسكي في رام هللا

الرئيس دودا في فلسطين  /بيت لحم

الرئيس عباس وضيفة الرئيس دودا يستعرضان حرس الشرف في فلسطين

الرئيس دودا في بيت لحم

الرئيسان دودا وعباس خالل مؤتمر صحفي في وارسو

الرئيس عباس يستقبل الرئيس كوموروفسكي في بيت لحم -فلسطين

واستم ار اًر للتعاون والمشاورات على المستوى الرفيع ،تواصلت المشاورات والزيارات على مستوى وزراء

الخارجية واللجان المشتركة بين البلدين ،في مايو و تشرين ثاني  ،2000وفي يناير و حزيران ، 2004

وفي فبراير وتشرين ثاني  ،2006وفي حزيران  ،2008وفي فبراير واكتوبر جرت مباحثات على الصعيد
الثنائي بين الحكومتين قادتهما و ازرتي خارجية البلدين افضت الى توقيع اتفاقيات ثنائية هامة في مختلف

الجوانب السياسية االقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية وغيرها من جوانب العمل المشترك.

وزيري الخارجية البولندي والفلسطيني ومشاورات في وارسو حزيران 2019

جلسة مباحثات مشتركة حزيران 2019

عقب مشاورات مشتركة فلسطينية بولندية تشرين ثاني 2015

وعلى الصعيد البرلماني ،يحرص الجانبان الفلسطيني والبولندي على التواصل الدائم والتشاور ،وتنفيذ

الزيارات المشتركة على صعيد رؤساء البرلمانين واللجان المشتركة ،وتكونت مجموعات الصداقة
البرلمانية ،فهناك في المجلس الوطني والمجلس التشريعي الفلسطيني المجموعة البرلمانية للصداقة مع
بولندا ،وفي البرلمان البولندي كذلك هناك مجموعة الصداقة مع فلسطين التي نحرص على اقامة لقاءات

دائمة معها ،واطالعها على األوضاع اوالً بأول.

وبموجب مذكرة تفاهم مشتركة بين و ازرتين الخارجية في فلسطين وبولندا ،تشكلت اللجنة الثنائية المشتركة
على مستوى ٍ
عال وعقدت اجتماعها األول في وارسو  6تشرين ثاني  ، 2013نجم عنها العديد من

مذكرات التفاهم المشتركة بين الو ازرات المتخصصة التي نسعى لتعزيزها بشكل دائم.
وانعكاساً
وتجسيداً

لرغبة البلدين وتطبيقاً للتفاهمات المشتركة التي تبرم على الصعيد الرئاسي ،ورؤساء الحكومات،
للتفاهمات المشتركة التي تبرم برعاية و ازرتي الخارجية في البلدين ،فإن التعاون المشترك توسع

ليشمل االقتصاد ،والشباب والرياضة ،والسياحة ،والتعليم ،والثقافة ،والنيابة العامة ،وأجهزة الرقابة االدارية
الش َر ِّطي.
والمالية ومكافحة الفساد ،والدفاع المدني والمجال األمني و ُ

وزيرة السياحة تلتقي وزير الخارجية البولندي غجيغوش اسخيتينيا حزيران 2015

والى جانب الحركة السياحة المتزايدة من بولندا الى فلسطين والتي تتركز في الوقت الحالي على زيارة

المواقع الدينية التاريخية كواحد من عناوين االرث الحضاري االنساني ،فإن فلسطين تعمل على تهيئة
كافة المواقع السياحية الستقبال زوار فلسطين بهدف الراحة واالستجمام ،رغم الكثير من المعيقات التي

تعرقل ذلك بحكم سيطرة دولة االحتالل االسرائيلي على كافة المعابر الدولية الى فلسطين.

وفي الجانب التجاري االقتصادي وإن كنا نشير بشكل واضح أن الحركة التجارية في الفترة ما بين

الحربين ،بين فلسطين وبولندا كان يتميز بتبادل عال المستوى على اقتصادي زراعي في االتجاهين،
فإننا نعمل على مختلف األصعدة لجعل الحركة التجارية بين البلدين نشطة وفاعلة ،من خالل عقد

اللقاءات المشتركة بين الغرف التجارية والصناعية برعاية و ازرات االقتصاد في البلدين ،ونستطيع التأكيد

أننا نالحظ الكثير من البضائع البولندية في االسواق الفلسطينية وكذلك البضائع الفلسطينية في األسواق
البولندية.

وتقدم بولندا مشكورة مساعدات لمشاريع تنموية تقوم بها من خالل سفارتها في فلسطين ،أو بدعم مباشر

ُيقدم لمنظمات بولندية تعمل على تنفيذ مشاريع متخصصة في فلسطين ،زراعية وصحية وفي مجال
االسعافات والطوارئ؛ أو تنفذها في بولندا في إطار دعم وتطوير عمل المؤسسات؛ فقد اسهمت بولندا

بتدريب عدد من الدبلوماسيين الفلسطينيين ورجال الشرطة والمعابر ،حيث حصل  72عنص ار من أفراد
الشرطة الفلسطينية في عام  2016على تدريب في معسكرات حرس الحدود البولندي ،الى جانب حصول
افراد من هيئة المعابر والدفاع المدني على تدريبات جزئية لدى نظراءها في الجانب البولندي ونطمح الى

استكمال البرنامج ألهميته.

الى جانب ذلك نستطيع االشارة الى توقيع اتفاقيات توأمة بين المدن الفلسطينية والبولندية والتي نحرص

على تعزيز هذه االتفاقيات والبناء عليها من خالل تطوير البرامج المشتركة بين المدن الفلسطينية

والبولندية.

بحضور سفير فلسطين مشاورات بين رئيس ووفد بلدية بيت لحم ورئيس مدينة تشينستوخوفا لتعزيز اتفاقية التوأمة

والى جانب التشاور وتنسيق الجهود في الحركة الرياضية التي توجت بمذكرة تعاون مشترك جرى توقيعها
في نيسان  ،2016من المهم التأكيد كذلك ان الحركة الكشفية بين فلسطين وبولندا تشهد حراكاً ونشاطاً
دائماً ،استناداً للتعاون التاريخي بين رواد الحركة الكشفية بين البلدين مع بداية القرن العشرين ،والذي
تخلله لقاءات وتنسيق على الصعيد المخيمات والحركة الكشفية ثنائياً واقليمياً ودولياً.

أهم الزيارات المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والبولندي

مكان الزيارة
بولندا -وارسو
بولندا  -وارسو
تونس

تاريخ الزيارة
15-14
تموز 1983
8-4
فبراير 1984
 6مارس 1985

بولندا  -وارسو
فلسطين /القدس

نيسان 1989
تشرين ثاني 1992

بولندا  /وارسو

26 -24
تشرين ثاني 1996
يناير 1997

فلسطين /رام هللا

 8يناير 1998

فلسطين /غزة

 11يناير 1999

فلسطين /غزة

كانون أول 1999

بولندا  -وارسو
فلسطين /رام هللا

7-6
مارس 2000
ايار 2000

فلسطين /غزة

تشرين ثاني 2000

بولندا  -وارسو

10-9
نيسان 2001
 27يناير 2004

بولندا  -وارسو

24-23
حزيران 2004

فلسطين /غزة

بولندا  -وارسو

الحدث
ترأس صالح خلف "ابو اياد" عضو ل .م لحركة فتح وفد منظمة
التحرير ويجري مشاورات في وارسو
أجرى فاروق القدومي "ابو اللطف" رئيس الدائرة السياسية في
م  .ت  .ف ،مباحثات في وارسو
التقى إرنست كوتشا نائب وزير الخارجية رئيس الدائرة
السياسية للمنظمة فاروق قدومي في تونس
قام الرئيس ياسر عرفات بزيارة رسمية الى بولندا
التقى كشيشتوف سكوبيشيفسكي وزير الخارجية البولندي
قيادات فلسطينية في القدس مكلفة من القيادة الفلسطينية
برئاسة زياد ابو زياد
أجرت حنان عشراوي وزيرة التعليم العالي مشاورات في وارسو
والتقت نظيرها البولندي
قام رئيس الوزراء البولندي فواجميج تشيموشيفيتش ،بزيارة
فلسطين والتقى الرئيس ياسر عرفات في غزة
زار ياتسك يانيشيفسكي وزير الزراعة البولندي فلسطين واطلع
على األوضاع.
زار الرئيس الكسندر كفاشنيفسكي فلسطين وأجرى مباحثات
مع الرئيس عرفات في غزة
أجرى رئيس الوزراء البولندي ييجي بوزيك مباحثات سياسية مع
الرئيس عرفات في غزة
أجرى نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي مباحثات في
بولندا والتقى وزير الخارجية البولندي برونيسواف غيريميك
زار الرئيس الكسندر كفاشنيفسكي فلسطين وأجرى مباحثات
مع الرئيس عرفات في رام هللا
التقى فواديسواف بارتوشيفسكي وزير الخارجية البولندي وزير
التخطيط والتعاون الدولي نبيل شعث
أجرى رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع مشاورات
سياسية برملانية في وارسو
التقى وفد من املجلس التشريعي بعضوية مروان كنفاني وزياد
ابو عمرو وزير الخارجية البولندي فوادجميج تشيموشيفيتش
أجرى نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني مشاروات في
الخارجية البولندية مع نظيره البولندي فواجميج

تشيموشيفيتش
بولندا  -وارسو

6-5
كانون اول 2005

فلسطين

فبراير 2006

فلسطين /رام هللا

 13ايلول 2006

فلسطين رام هللا

تشرين ثاني 2006

بولندا  -وارسو
فلسطين /رام هللا

18-17
نيسان 2007
حزيران 2008

بولندا /وارسو

 9فبراير 2009

فلسطين /رام هللا

 19اكتوبر 2009

بولندا  /وارسو
بولندا  /بوزنان

29 -22
ايلول 2012
 23اكتوبر 2012

فلسطين  /بيت لحم

 6حزيران 2013

بولندا  /وارسو
فلسطين  /بولندا

21-20
حزيران 2013
 5تشرين ثاني 2013

بولندا  -وارسو

 27تشرين ثاني 2013

فلسطين  /رام هللا – بيت
لحم

 30مارس 2014

قام وفد من دائرة املفاوضات الفلسطينية بزيارة وارسو وأطلع
الجانب البولندي على آخر تطورات الوضع مع الجانب
االسرائيلي
قام فيتولد فاشتشيكوفسكي نائب وزير الخارجية البولندي
بزيارة فلسطين واطلع على األوضاع
زار الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي فلسطين والتقى الرئيس
محمود عباس "ابو مازن" في رام هللا
قام فيتولد فاشتشيكوفسكي نائب وزير الخارجية البولندي
بزيارة فلسطين واطلع على األوضاع
قام الرئيس محمود عباس بزيارة رسمية لبولندا وأجرى
مباحثات سياسية مع الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي
أجرى ريشارد شنيف نائب وزير الخارجية البولندي مشاورات في
الخارجية الفلسطينية مع نظيره الفلسطيني احمد صبح
أجرى الرئيس عباس يرافقه وفد فلسطيني عال املستوى،
مشاورات ومباحثات مع نظيره البولندي ليخ كاتشينسكي،
وأجرى وزير الخارجية رياض املالكي مباحثات مشتركة في
الخارجية البولندية مع نظيره البولندي راديسواف شيكورسكي.
توقيع مذكرة تفاهم فلسطيني مشترك بين الخارجية
الفلسطينية والبولندية
زيارة وفد ديوان الرقابة االدارية واملالية لنظراءهم في بولندا
زيارة وزير السياحة الفلسطيني الى بولندا
زار الرئيس برونوسواف كوموروفسكي فلسطين والتقى الرئيس
"ابو مازن" في بيت لحم
زيارة وفد من اتحاد رجال االعمال الفلسطينيين الى بولندا
ومشاورات اقتصادية تجارية مشتركة
زار الرئيس البولندي برونوسواف كوموروفسكي فلسطين
والتقى الرئيس عباس في بيت لحم
انعقاد الجلسة األولى للجنة الوزارية البولندية الفلسطينية
املشتركة بحضور وزير الخارجية الفلسطينية رياض املالكي
ووزارت
الخارجية ،السياحة واآلثار ،االقتصاد ،الداخلية ،الثقافة
والتربية والتعليم
زيارة لجنة الصداقة البرملانية في فلسطين واجتماعات برملانية
مشتركة

وارسو  /بوزنـان

25-23
أكتوبر 2014
 18ايلول 2014

فلسطين /رام هللا –بيت لحم

6
حزيران 2015

مشاركة وزيرة السياحة روال معايعة في معرض السياحة
البولندي
زيارة وفد رجال اعمل فلسطينيين واجتماعات اقتصادية
بولندية فلسطينية مشتركة
زار وزير الخارجية البولندي غجيغوج سختينيا فلسطين والتقى
رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ووزير الخارجية رياض املالكي
ووزيرة السياحة روال معايعة

فلسطين  /رام هللا

 26آب 2015

بولندا  -وارسو

 27تشرين ثاني 2015

بولندا  -وارسو

28-26
تشرين ثاني 2015

بولندا  -وارسو

26- 24
نيسان 2016

بولندا  -وارسو
فلسطين/بيت لحم

8-6
ايلول 2016
يناير2017

بولندا  -وارسو

حزيران 2019

أجرى السيد كونراد بافليك ،نائب وزير الخارجية لشؤون
التعاون التنموي ،مشاورات في الخارجية الفلسطينية ،مع
تيسير جرادات وأمل جادو
مشاورات سياسية بولندية فلسطينية
قادتها السفيرة أمل جادو وعن الجانب البولندي كونراد بافالك
فلسطين ضيف الشرف في معرض السياحة البولندي ووزيرة
السياحة ترأست الوفد وعقدت لقاءات مع نظيرها البولندي
فيتولد باكا
زار اللواء جبريل الرجوب بولندا ووقع مذكرة تفاهم فلسطينية
بولندية مع نظيره البولندي فيتولد بانكا
والتقى رئيس اللجنة األوملبية اندجي كيراتسكي
ونائب رئيس اتحاد كرة القدم ايغور نوفاك
قام الرئيس ابو مازن بزيارة رسمية لبولندا وأجرى مشاورات
سياسية مع نظيره البولندي أندجي دودا
التقى الرئيس أندجي دودا الرئيس ابو مازن في بيت لحم واطلع
منه على آخر تطورات الوضع
أجرى وزير الخارجية رياض املالكي مشاورات في الخارجية
البولندية مع نظيرة البولندي ياتسيك تشابيتوفيتش .وافتتح
معرض وارسو األول للمساعدات االنسانية

بولندا  -وارسو

االتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة
التاريخ
1997
2004
 -10أيلول 2008

اتفاقية
اتفاقية توأمة
اتفاقية توأمة
مذكرة تفاهم سياحية

الجهة املوقعة
نابلس  -بوزنان
بيت لحم  -وتشينستوخوفا
وزيري السياحة

 1يناير 2009

تطويرتنموي للمؤسسات
الفلسطينية العامة واملوارد البشرية؛
ومساعدات تقنية ،وتدريب كوادر
وخبراء.
بروتوكول تعاون زراعي

الخارجية الفلسطينية والبولندية

 1أيلول 2009
 19أكتوبر2009

بروتوكول تعاون سياس ي مدته عامان
يجدد اوتوماتيكيا

2010
اكتوبر2012
 27تشرين ثاني 2013

إتفاقية توأمة
بروتوكول تعاون سياحي
اتفاقية تعاون تجاري اقتصادي

27تشرين ثاني 2013

اعالن مشترك  -تشكيل لجنة حكومية
مشتركة بين البلدين
تدريب

 24نيسان 2016

اتفاقية تعاون رياض ي

 26حزيران 2016

مذكرة تفاهم موسيقية

 12كانون أول 2016

إتفاقية فلسطينية بولندية
للمساهمة في ترميم كنيسة املهد

 1أكتوبر2017

اتفاقية تدريب فريق دولة فلسطين
للتدخل واالستجابة العاجلة

2015

وزيري الزراعة الفلسطيني محمود
الهباش ونظيره البولندي
جرى التوقيع في رام هللا بين وزير
الخارجية البولندي راديسواف
شيكورسكي ووزيرالخارجية رياض
املالكي,
رام هللا  -لوبلين
وزيري السياحة
اتحاد رجال األعمال الفلسطينيين
ونظيرة البولندي.
وزارتي الخارجية
تدريب  68شرطي على عدة دفعات
واختتمت الدورة بزيارة للواء حازم عطا
هللا لبولندا
وزيري الشباب والرياضة
جبريل الرجوب وفيتولد بانكا
أكاديمية بيت لحم للموسيقى و
أكاديمية املوسيقى دلوغوز
في قصرالرئاسة ببيت لحم مستشار
الرئيس للشؤون املسيحية زياد البندك
وعن الجانب البولندي وكيل وزارة
الخارجية السيدة يوانا فرونيتسا.
الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي -
بيكا وممثلية بولندا لدى فلسطين.

اتفاقية اضافية لتدريب أعضاء
الفريق الفلسطيني للتدخل
واالستجابة العاجلة خاصة األطباء
منهم
مذكرة تفاهم

أكتوبر 2017

2019

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي –
بيكا ومؤسسة املساعدات البولندية

بلدية بيت لحم  -ومجا

المصادر:
.1

الموقع الرسمي للرئاسة الفلسطينية /https://president.ps

.3

www.mofa.ps

.2
.4
.5
.6
.7
.8

الموقع الرسمي لرئيس جمهورية بولندا
و ازرة الخارجية الفلسطينية

ارشيف سفارة دولة فلسطين في بولندا

منظمة التحرير الفلسطينية

مكتب ممثلية بولندا في فلسطين

president.pl/en

http://www.plo.ps/category/
PolandinPalestine

kontynent-warszawa.pl/ Palestinian community in Poland / Maged Sahly
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