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Ambasada Państwa Palestyny w Warszawie jest jednym z 

elemntów politycznej działalności władz palestyńskich na 

arenie międzynarodowej, aby stworzyć solidne podstawy dla 

niepodległego, suwerennego i demokratycznego 

palestyńskiego państwa na naszej historycznej ziemi. Państwa 

aktywnego w społeczności międzynarodowej, która nakreśla 

ścieżkę dawania, budowania i stabilności naszym przyszłym 

pokoleniom. 

Ponieważ nasz naród, ziemia i instytucje państwowe są pod 

okupacją izraelską uważamy, że musimy nieustannie 

pracować nad budowaniem współpracy w dziedzinach 

polityki, gospodarki, handlu, turystyki, kultury, nauki, sportu i 

mediów mając na celu wzmocnienie dwustronnych relacji i 

dbanie o interesy naszych narodów. Będziemy współpracować 

ze wszystkimi naszymi partnerami w społeczności 

międzynarodowej, a w szczególności z Polską we wszystkich 

dziedzinach, co z pewnością zaowocuje i będzie inwestycją 

zarówno w relacjach jak i doświadczeniach dla obu narodów i 

krajów. 

Aby to osiągnąć, koncentrujemy nasze wysiłki na 

wzmocnieniu relacji ze wszystkimi instytucjami rządowymi, 

partiami politycznymi, organizacjami związkowymi, aby 

zapewnić wsparcie naszej sprawy na szczeblu 

międzynarodowym. 



Jednym z narzędzi są media, dzięki którym możemy 

dostarczać dane i informacje o naszej sprawie i 

Palestyńczykach, a także szerzyć kulturę dialogu, pokoju i 

tolerancji, którą staramy się promować wśród młodych 

pokoleń, na których polegamy, budując nasze niezależne 

państwo palestyńskie ze stolicą Jerozolimy. 

Ambasada Państwa Palestyny w Warszawie, jest adresem 

każdego palestyńskiego obywatela i jego domem na 

obczyźnie, w którym będzie się czuł bezpiecznie. Aktywność 

ambasady skupia się na relacjach z instytucjami polskimi oraz 

współpracy ze społecznością palestyńską w Polsce. 

Społeczność jest zróżnicowana i składa się z lekarzy, 

inżynierów, biznesmenów, studentów, rodzin drugiego i 

trzeciego pokolenia, dając fundament relacjom społecznym i 

kulturowym między naszymi krajami. Wszystko to dzięki 

ciągłej pracy na rzecz podnoszenia świadomości nt. sytuacji 

politycznej w Palestynie i dyplomacji publicznej, tj. 

organizowania wydarzeń kulturowych przez Ambasadę w 

różnych polskich miastach.   

Ochrona praw Palestyńczyków i zapewnienie im 

odpowiedniego traktowania gdziekolwiek się znajdują, jest 

kluczową misją Ambasad Palestyny na świecie. Będziemy 

cały czas pracować, by zagwarantować najwyższą jakość 

usług świadczonych przez dział konsularny w Polsce. 

Przede wszystkim naszym obowiązkiem, wszystkich 

Palestyńczyków, również w ramach wspierania wysiłków 

politycznych kierownictwa palestyńskiego, z prezydentem 

Mahmudem Abbasem „Abu Mazen” na czele, będzie dalsza 



praca na rzecz uznania naszych praw, budowania państwa 

palestyńskiego na całym okupowanym od 4 czerwca 1967 

terytorium palestyńskim. Będziemy pracować nad powrotem 

uchodźców palestyńskich przymusowo wysiedlonych w 

wyniku zbrodni czystek etnicznych. 

Aby osiągnąć wszystkie te cele, Ambasada i jej pracownicy 

będą ściśle współpracować ze wszystkimi polskimi 

instytucjami, organizacjami i mediami, aby zapewnić 

najwyższy poziom stosunków dwustronnych we wszystkich 

dziedzinach. 

 

 


