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  بيان صحفي

عقد ل ا!ستعدادات نھيوفرض العقوبات عليھا تسرائيل وسحب ا�ستثمارات منھا إاللجنة الوطنية لمقاطعة 
  31/5/2010س بتاريخ في مدينة نابلللمقاطعة الوطني الثاني لمؤتمر ا

 

استعداداتھا  *وفرض العقوبات عليھامنھا وسحب ا�ستثمارات سرائيل إانھت اللجنة الوطنية لمقاطعة  25/5/2010فلسطين المحتلة 
نابلس يوم ا�ثنين الموافق  قاعات مؤتمرات حياة ي سيعقد فيالذو ،سرائيلإالنھائية لعقد المؤتمر الوطني الثاني لمقاطعة 

  .من الساعة التاسعة صباحاً  ابتداءً  31/5/2010

والذي وقع  ،ط4ق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني نداء المقاطعة التاريخيإ بعد ما يقارب الخمس سنوات على يأتي ھذا المؤتمر
 ،فاقت كل التوقعات إنجازات عديدة حققت الحملة خ4ل ھذه الفترة. حينه مؤسسة مجتمع مدني فياتحاداً وشبكة و 170 أكثر من عليه
 أھمھا انضمام اتحادات نقابية ونقابات عمالية ضخمة في بريطانيا وإيرلندة وجنوب أفريقيا وكندا وإيطاليا وفرنسا وغيرھا من

 .لدى المجتمع المدني الدولي) ذات ا?كاديمية والفنيةبال(ا<سرائيلية لبضائع والمؤسسات الفعلية لمقاطعة ال، واتساع دائرة للمقاطعة

ممث4  ،ھيو !نينغ بما في ذلك السيد ،والدولية عدد من الشخصيات ا<عتبارية الفلسطينيةالوطني الثاني للمقاطعة يشارك في المؤتمر 
 لحركة فتح ممث4ً  المركزيةعضو اللجنة  ،الولمحمود العالسيد و ،المناصرة لمقاطعة اسرائيلالعديدة البريطانية العمالية عن النقابات 

 ،برغوثيالمصطفى . دو  ،مدير عام لجنة المتابعة العربية العليا ،عبد عنبتاويوالسيد  ،نيةعن القوى الوطنية وا<س4مية الفلسطي
السابق لمجلس الرئيس  ،يجابي برامك. و د ،ا?مين العام <تحاد نقابات عمال فلسطين ،شاھر سعدالسيد و ،عضو المجلس التشريعي

 .إضافة إلى عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني الفلسطينيالتعليم العالي، 

 تبنيوتوسيع نطاق  ،كمقاومة مدنية فاعلة وضرورية ،الفلسطيني حول المقاطعة بأشكالھا رفع الوعييھدف المؤتمر إلى المساھمة في 
المجتمع المدني الفلسطيني بقطاعاته المختلفة للمقاطعة كشعار نضالي رئيسي، بدءاً بتطبيق معايير المقاطعة المقرة ومطالبة العالم 

إضافة  ، اDخذة في النمو باطراد،سرائيلإفي الحملة الدولية لمقاطعة المحلية  ةمشاركالتفعيل كما يسعى المؤتمر إلى . باحترامھا كذلك
مقاطعة في المدني الفلسطيني بكافة قطاعاته المجتمع  انخراط تأكيدو المرجعية الفلسطينية لحم4ت المقاطعة في العالم خترسي إلى
 .، وعلى رأسھا حق العودة وحق تقرير المصيرقابلة للتصرفالحتى تحقيق الحقوق والثوابت الفلسطينية غير سرائيل إ

لمقاطعة كاستراتيجية مقاومة مدنية، لالفاعلة في المؤتمر الوطني الثاني لمشاركة اشعبنا  بناءبأسرائيل إوتھيب اللجنة الوطنية لمقاطعة 
 .في مواجھة مخططات ا�ستعمار ا<ح4لي الصھيوني امتدت جذورھا في عمق التجربة النضالية الفلسطينية خ4ل القرن الماضي

 :ھاتف على ،منسقة اللجنة الوطنية للمقاطعة ،ھند عواد ـيرجى ا<تصال ب :وتنسيق التغطية الصحفية ل3ستع3م والتسجيل**

  info@BDSmovement.net :بريد إلكترونيأو  0599837796أو  5320/1-297 
  

العام لعمال فلسطين، ا�تحاد العام  القوى الوطنية وا<س4مية في فلسطين، ا�تحاد :يضم تحالف فلسطيني عريضاللجنة الوطنية للمقاطعة * 
جمع النقابات لنقابات عمال فلسطين، شبكة المنظمات ا?ھلية الفلسطينية، الھيئة الوطنية للمؤسسات ا?ھلية الفلسطينية، اتحاد النقابات المستقلة، م

لمرأة لتحاد العام ا�ھضبة الجو�ن السورية المحتلتان، المھنية في فلسطين، ا�ئت4ف الفلسطيني العالمي لحق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطين و
لفلسطينية الفلسطينية، اتحاد المزارعين الفلسطينيين، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية، الحملة ا

ذكرى النكبة، ا�ئت4ف ا?ھلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس،  للمقاطعة ا?كاديمية والثقافية <سرائيل، اللجنة الوطنية العليا <حياء
ا�ئت4ف من أجل القدس، اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية، الراصد ا�قتصادي الفلسطيني، واتحاد مراكز الشباب في مخيمات ال4جئين 

  .نالفلسطينيي


