
 رسالتنا

يني المتواصل   الفلسطالسياسي  سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بولندا، واحدة من عناوين الحراك ُتعُد 
التاريخية، على ارضنا لدولتنا الديمقراطية الفلسطينية المستقلة، راسخة إلرساء قواعد  على الصعيد الدولي،

 .درب العطاء والبناء واالستقرار القادمة ألجيالناتنير   ،دولة فاعلة في األسرة الدولية 

بوجوب العمل المتواصل على   نؤمنتحت االحتالل االسرائيلي،  ،وألننا شعب وارض ومؤسسات دولة  
  والسياحي والثقافي واألكاديمي والرياضي  والتجاري  ، السياسي واالقتصاديالتعاون  لبناء ،غير صعيد 

 ، واحد، تعزيز وتوثيق العالقات الثنائية وحماية مصالح شعبنا، وهذه مجتمعة تصب في مجرى واالعالمي
  كافة  في نا في المجتمع الدولي بشكل عام، وبولندا بشكل خاص شركاءوعملنا مع  مشاوراتنا سنواصل

 . والشعبين البلدين وتجربة وتاريخ يليق بما العالقة هذه في  نستثمر  حتى ،المجاالت 

السياسية   ،كافة المؤسسات الرسمية والحكوميةجهودنا نحو تعزيز العالقات مع  ولتحقيق ذلك، نركز
 .الحزبية والنقابية، لتوفير الدعم المطلوب لقضيتنا على الصعيد الدوليو 
حيث نسعى لتقديم البيانات  والمعلومات الموثقة حول قضيتنا وشعبنا، وثقافة   واالعالم واحدة من أدواتنا 

تسامح التي نسعى لتعزيزها لدى أجيالنا الفلسطينية الشابة التي نعتمد عليها في بناء  الحوار والسالم وال
 دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

، يشعر فيه بالدفء في الشتات وبيته عنوان كل مواطن فلسطيني  ،وستبقى سفارة دولة فلسطين في بولندا
يعتمد كذلك على العمل الدبلوماسي الرسمي، والعمل الدبلوماسي ؛ وألن الحراك السياسي والطمأنينة

اساسية في تحركنا نحو المجتمع البولندي ومؤسساته  الشعبي، فإن الجالية الفلسطينية في بولندا ركيزة
أطباء ومهندسين ورجال أعمال وطالب وعائالت من الجيل الثاني   جالية نوعية في مكوناتها،األهلية، 
حظيت باحترام كافة المؤسسات البولندية، وُينظر لها  و عالقات اجتماعية وثقافية،  دعائم ارست والثالث، 

تعزيز وعي الجمهور بالتاريخ   من أجلككنز ثقافي اجتماعي مهني، وهي كذلك، بعملها المتواصل 
سفارة دولة ، من خالل الفعاليات التي ُتقيمها بالتعاون مع والمجتمع الفلسطيني والحقائق السياسية الحالية

 . فلسطين في مختلف المدن البولندية

ئقة في اي مكان  حصولهم على المعاملة الال العمل الدائم على ضمان حماية حقوق الفلسطينيين و إن  
 ،مهمة رئيسية لسفارات دولة فلسطين، وهذا ما سنواصل العمل على ضمانه هنا في بولندا كانوا فيه هي

 .في شتى المجاالت  إخوانكم في الشؤون القنصلية على تقديمها لكممن خالل جودة الخدمة التي يسعى 



، الكل الفلسطيني الوطني، وفي إطار اسناد الجهود السياسية التي  ل كل ذلك وفوقه فإن واجبنا جميعا  وقب 
تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها األخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" سنواصل العمل من أجل 

الفلسطينية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها األبدية   ناحقوقتجسيد 
  وعودة الالجئين  ،1967ى كامل التراب الفلسطيني المحتل في الرابع من حزيران عام عل القدس،

 الى أراضيهم التي هجروا منها بفعل جرائم التطهير العرقي. الفلسطينيين الذين هجروا قسرا ، 

ستعمل السفارة بكل طاقمها بشكل حثيث مع كافة المؤسسات البولندية  كل تلك األهداف  ولتحقيق 
ب ووسائل االعالم البولندية لضمان اعلى مستوى من العالقات الثنائية وتعزيزها في شتى  واالحزا

 المجاالت.


