
اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب اإلستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 
BDS National Committee (BNC)

مبناسبة الذكرى ال62  للنكبة

المؤتمر الوطني الثاني
(BDS) لمقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

تتشرف اللجنة الوطنية ملقاطعة اسرائيل وسحب اإلستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، بدعوتكم للمشاركة الفاعلة في املؤمتر الوطني الثاني ملقاطعة 
يهدف املؤمتر إلى املساهمة في رفع  إسرائيل كاستراتيجية مقاومة مدنية، امتدت جذورها في عمق التجربة النضالية الفلسطينية خالل القرن املاضي. 
الوعي الفلسطيني حول املقاطعة بأشكالها كمقاومة مدنية فاعلة وضرورية؛ وتوسيع نطاق تبني املجتمع املدني الفلسطيني بقطاعاته املختلفة للمقاطعة 
كشعار نضالي رئيسي، بدءا ًبتطبيق معايير املقاطعة املقرة ومطالبة العالم باحترامها، كذلك وتفعيل مشاركتها في احلملة الدولية ملقاطعة اسرائيل، إضافة 

إلى ترسيخ املرجعية الفلسطينية حلمالت املقاطعة (BDS) في العالم.

الزمان: يوم اإلثنني  31 /2010/5،  الساعة العاشرة  (10) صباحًا إلى الساعة الرابعة  (4) عصراً.
املكان: قاعة مؤمترات حياة نابلس – شارع تونس

الدعوة عامة
استلهاماً من نضال شعب جنوب أفريقيا ضد نظام األبارتهايد، وبروح التضامن العاملي واالنسجام األخالقي، والتزاما، مبحاربة الظلم واالضطهاد، 
48؛  الفلسطينيون في مناطق  67؛  (الفلسطينيون حتت االحتالل العسكري في مناطق  أصدرت غالبية املجتمع املدني الفلسطيني مبكوناته الثالثة 
7/9/ 2005يدعو ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها،  في   والفلسطينيون في الشتات واللجوء( نداء ًتاريخياً 
بعد مرور خمسة  حتى تنصاع بالكامل للقانون الدولي واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان بإنهاء جميع أشكال اضطهادها للشعب الفلسطيني. 
اثبتت حملة مقاطعة اسرائيل أنها طريقة فعالة إلنهاء حصانة اسرائيل السياسية وإجبارها على اإلنصياع  سنوات على اصدار نداء املقاطعة، 

للقانون الدولي واحلقوق الفلسطينية.

لالستعالم والتسجيل: يرجى اإلتصال بـ: هند عواد، منسقة اللجنة الوطنية للمقاطعة
 info@BDSmovement.net :على هاتف: 2975350/1 أو 0599837796 أو بريد إلكتروني

اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حتالف فلسطيني عريض ملعظم القوى 
والنقابات واملؤسسات في املجتمع املدني الفلسطيني.

االحتاد العام لنقابات  االحتاد العام لعمال فلسطني،  القوى الوطنية واإلسالمية في فلسطني،  املنظمات واملؤسسات أعضاء اللجنة الوطنية للمقاطعة: 
الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، احتاد النقابات املستقلة، مجمع النقابات املهنية  عمال فلسطني، شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، 
االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطني وهضبة اجلوالن السورية احملتلتان، االحتاد العام املرأة الفلسطينية،  في فلسطني، 
احلملة الفلسطينية للمقاطعة  اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية،  احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري،  احتاد املزارعني الفلسطينيني، 
اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس، االئتالف من  األكادميية والثقافية إلسرائيل، 

واحتاد مراكز الشباب في مخيمات الالجئني الفلسطينيني. الراصد االقتصادي الفلسطيني،  احتاد اجلمعيات اخليرية الفلسطينية،  أجل القدس، 



 
 (BNC) اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

إحياء ذكرى النكبة- 62  
 (BDS) املؤمتر الوطني الثاني للمقاطعة

اإلثنني 31  أيار2010 ، في قاعة مؤمترات حياة نابلس 
البرنامج (الترجمة الفورية متوفرة)

الزمن الفقرة املوضوع املتحدثون/ات
10:00 – 09:00 تسجيل

10:10 – 10:00 تقدمي للمؤمتر وأهدافه مع نبذة عن اللجنة الوطنية ترحيب نصفت اخلفش (عن اللجنة الوطنية للمقاطعة) 

10:20 – 10:10 ترحيب كلمة اإلفتتاح

10:35 – 10:20 أولى كلمة املقاطعة اليوم: ضرورة نضالية ومقاومة فعالة د .جابي برامكي (احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل) 

12:10 – 10:40 اجللسة األول (مع نقاش) مقاطعة إسرائيل دوليًا: جناحات، حتديات وآفاق
امليسر :مهند بيرقدار

هيو النينغ (ممثال ًعن نقابات العمال البريطانية املؤيدة للمقاطعة)
محمود العالول (القوى الوطنية واإلسالمية)

(جوناثان كوك) (صحفي بريطاني وخبير في األبارتهايد  اإلسرائيلي) 
(سيتحدث كل متحدث ملدة 15 دقيقة بحد أقصى ومن ثم سيفتح مجال للنقاش ملدة 30 دقيقة) 

12:20 – 12:10 استراحة (عشر دقائق)

1:55 – 12:20 اجللسة الثانية (مع نقاش) مقاطعة إسرائيل محليًا: تعزيز ثقافة املقاطعة
امليسرة :إميان حموري

د .مصطفى البرغوثي ،املقاومة الشعبية واملقاطعة
عبد عنبتاوي (جلنة املتابعة العربية العليا، حتدي املقاطعة في مناطق 48)

رفعت قسيس، كايروس فلسطني وآفاق املقاطعة الكنسية العاملية
شاهر سعد، تفعيل املقاطعة بني النقابات العمالية العاملية

(سيتحدث كل متحدث ملدة 15 دقيقة بحد أقصى ومن ثم سيفتح مجال للنقاش ملدة 30 دقيقة)

2:30 – 1:55 غداء (يتخلله عرض أفالم عن 
املقاطعة في اإلعالم املرئي)

 3:45 – 2:30
ورشات العمل (متزامنة)

تطبيق وتوسيع املقاطعة على صعيد 
كل من القطاعات السبع املذكورة  

شباب) العمل الشعبي (مرأة-عمال-. 1
املدني مؤسسات املجتمع . 2

إلخ) العمل الرسمي (وزارات ،بلديات ،. 3
اخلاص  القطاع . 4

الشتات فلسطينيي . 5
الطلبة 6 .

العاملي (باإلجنليزية) املستوى . 7

جمعة • محمد الياس، جمال 	
فرانسيس) • عصام العاروري، (سحر 	

عساف • تيسير نصر الله، وليد 	
الياس • صالح هنية، رانيا 	

خضر • رنني جريس، حسام 	
حرب • هند عواد، فجر 	

البرغوثي • مركز بديل،  عمر 	
4:00 – 3:45  التوصيات


