
 

 في والمؤسسات والنقابات القوى لمعظم عريض تحالف من) BNCBNCBNCBNC( عليھا العقوبات وفرض منھا ا�ستثمارات وسحب إسرائيل لمقاطعة الوطنية اللجنة تتشكل
 ا>ھلية المنظمات شبكة ين،فلسط عمال لنقابات العام ا�تحاد فلسطين، لعمال العام ا�تحاد فلسطين، في وا5س4مية الوطنية القوى: ھي الفلسطيني المدني المجتمع
 مبادرة إسرائيل، لمقاطعة النقابي ا�ئت4ف العودة، لحق العالمي الفلسطيني ا�ئت4ف ،المستقلة النقابات اداتح الفلسطينية، ا>ھلية للمؤسسات الوطنية الھيئة الفلسطينية،
 تحادا الفلسطينيين، للكتاب العام ا5تحاد الفلسطينيين، للمعلمين العام ا5تحاد الفلسطينية، للمرأة العام تحادا5 ،المحتلتين السورية الجو�ن وھضبة فلسطين عن الدفاع
 الحملة الشعبية، للمقاومة الوطنية اللجنة العنصري، الفصل جدار لمقاومة الشعبية الحملة ،الفلسطينيين المزارعين اتحاد الفلسطينية، الجامعات وموظفي أساتذة نقابات

 من ا�ئت4ف القدس، في الفلسطينيين حقوق عن للدفاع ا>ھلي ت4فا�ئ النكبة، ذكرى 5حياء العليا الوطنية اللجنة 5سرائيل، والثقافية ا>كاديمية للمقاطعة الفلسطينية
 مراكز اتحاد الفلسطيني، ا�قتصادي الراصد الفلسطينية، الخيرية الجمعيات اتحاد الزراعيين، والتعاونيين للف4حين العام ا5تحاد العمومية، الوظيفة نقابة القدس، أجل
          .فلسطين في المھنية النقابات مجمع الفلسطينيين، ال4جئين مخيمات في الشباب

 ))))BNC((((    عليھا العقوبات وفرض منھا ا�ستثمارات وسحب إسرائيل لمقاطعة الوطنية اللجنة تتشرف

  في الفاعلة للمشاركة بدعوتكم 

  

                        """"إسرائيل    لمقاطعة    الثالث    الوطني    المؤتمر""""    
        مساءً     5:00    حتى    صباًحا    9:00ا�����     من    2011/12/17    السبت    يوم  

        الخليل    الطفولة،    إسعاد    مجمع    في    
        

  

مقاومة مدنية  كإستراتيجيةإسرائيل وسحب ا�ستثمارات منھا  لتوسيع دائرة التبني الفعلي من قبل مجتمعنا  لمقاطعةالمؤتمر  يسعى
المساھمة العملية في نشر وتعزيز يھدف المؤتمر، تحديًدا، إلى  .وشعبية فعالة، تمتد جذورھا في عمق التجربة النضالية الفلسطينية

اط شعبنا في كل أماكن تواجده بدًءا بتطبيق معايير المقاطعة المقرة من المجتمع المدني الفلسطيني، وبالذات ثقافة المقاطعة في أوس
فك ا�رتباط مع دولة ا�حت4ل، ومطالبة المؤسسات والھيئات العالمية بوقف تواطئھا في إدامة ا�حت4ل وا>بارتھايد ا5سرائيلي 

يجسد المؤتمر  . في العالم )BDS(كالمرجعية الفلسطينية لحم4ت المقاطعة ية للمقاطعة دور اللجنة الوطن ضد شعبنا، مع ترسيخ
، ويعبر عن رأسھا التحرر والعودة وتقرير المصير 5رادة الفلسطينية الموحدة والمصممة على نيل حقوقنا المشروعة، وعلىا

    .وا>بارتھايد ا5سرائيلي امتناننا لشرفاء العالم الذين اصطفوا إلى جانب الحق في وجه ا�حت4ل
  

  

  

  

   info@BDSmovement.netأو  0597 488 615يرجى ا�تصال بـل4ستع4م،   

 



        
        ))))ا������ ا���ر	� �����ة((((            """"لسرائيإ    لمقاطعة    الثالث    الوطني    المؤتمر""""    برنامج

    الجلسة 10:40 – 10:00    ا8برار    شھدائنا    أرواح    على    صمت    دقيقة    يليه    الوطني    النشيد 10:00 – 09:55    الحضور    تسجيل 09:55 – 09:00 )ا
لقاب حفظ مع(    ات////المتحدثون    الموضوع    الفقرة    الزمن
    كمقاومة    فلسطينياً     المقاطعة    حملة    تعزيز        ا;فتتاحية

    فعالة    شعبية

    تحديات    نجاحات،: : : : دولياً     إسرائيل    مقاطعة )نقاش(        ولىا8    الجلسة 11:50 – 10:40 )دقيقة 20( للمقاطعة    الوطنية    اللجنة    ة////ممثل    - - - -   )دقائق 10( وا�س�مية الوطنية القوى ممثل    يوسف،    أبو    واصل. . . . د    - - - -   )دقائق 10( حميد    كامل    الخليل    محافظة    محافظ    عطوفة    - - - -    صبحة    أبو    عثمان ....د    :تقديم

        وآفاق

        عواد    ھند: الجلسة رئيسة

 )للمقاطعة الوطنية اللجنة منسقة(

   )نقاش(   الثانية    الجلسة 1:40 – 12:00    ))))دقائق    10101010((((    قصيرة    استراحة 12:00 – 11:50 )دقيقة 25( نقاش - - - -   )دقيقة 15( إسرائيل مقاطعة حملة يدعم أمريكي صحفي ،ھورويتز    آدم    - - - -   ) يقةدق 15( أوروبا في للمقاطعة الوطنية اللجنة ممثل ،ديس    مايكل    - - - -  )دقيقة COSATUCOSATUCOSATUCOSATU                            )15    افريقيا،    جنوب    نقابات    اتحاد    في    تنفيذية    لجنة    عضو    شولي،    ثوبلي    - - - -   

    واقعية    برامج: : : : محلياً     إسرائيل    مقاطعة

            وتحديات

        إبراھيم    حيدر: الجلسة رئيس

 )فلسطين لعمال العام ادا6تح العام، ا
مين(

 )دقائق 5( البديل    اZعUم    في    المقاطعة    عن    فيلم    عرض     2:40 – 2:30  غداء    استراحة    2:302:302:302:30    ––––    1:401:401:401:40 )دقيقة 40( نقاش - - - -   )دقيقة 15( التطبيع ومناھضة والثقافية ا
كاديمية المقاطعة :الياس    رانيا - - - -                     )       دقيقة 15( الوطني المنتج المقاطعة،وحصة    :ھنية    صUح    - - - -   )دقيقة 15( ا6جتماعية والعدالة المقاطعة العمال،: عساف    عمر - - - -   )دقيقة 15( ا6قتصادي ا6رتباط فك    :الشقاقي    إبراھيم    - - - - 
   )متزامنة(   العمل    ورشات    4:20 – 2:40

 )با�نجليزية(    العالمية المقاطعة        ))))7777        والمستعمرات    للجدار    الشعبية    المقاومة) ) ) ) 6666        الخاص    القطاع) ) ) ) 5555        ))))بلديات    محافظات،    وزارات،((((    الرسمي    العمل)  )  )  )  4444        المدني    المجتمع    مؤسسات) ) ) ) 3333        المرأة    مؤسسات) ) ) ) 2222        بةوالطل    الشباب) ) ) ) 1111  :صعيد    على    المقاطعة    ثقافة    ونشر    تذويت
 الوطنية اللجنة( حرب    فجر    ) +البولتيكنيك جامعة طلبة مجلس( الجعبري    مختار) 1        ::::ات////الميسرون

 الوطنية الھيئة( الخفش    نصفت    ) +ا
ھلية المنظمات شبكة( سليمية    محمد....د    )3  ) الفلسطينية للمرأة العام ا6تحاد( جرادات    بادرة+  عرار    ھيثم )2  )إسرائيل لمقاطعة
 اللجنة( الياس    محمد) + الخليل لمحافظة ا6ستشاري المجلس( الجنيدي    منذر    )4  )ا
ھلية للمؤسسات

 الوطنية اللجنة( يقين    سعيد....د) + الجدار لمقاومة الشعبية الحملة( جمعة    جمال) 6  إسرائيل لمقاطعة الوطنية اللجنة ة/ممثل) + الف�حين اتحاد( سميرات    عيسى) 5  )إسرائيل لمقاطعة الوطنية
        الورشات    توصيات    قراءة 4:45 – 4:20 إسرائيل لمقاطعة الوطنية اللجنة ة/ممثل) 7  )الشعبية للمقاومة

  



 

        
        المواص�ت    جدول

        
        """"إسرائيل    لمقاطعة    الثالث    الوطني    المؤتمر""""    

        مساءً     5:005:005:005:00    حتى    صباًحا    9:009:009:009:00    الساعة    من        12/2011201120112011//12//12//17171717/12        السبت    

          الخليل    الطفولة،    إسعاد    مجمع    في    
        

 مع ا%تصال يرجى للحجز. الجدول في المذكورة المدن من لكل مجانية المؤتمر والى من المواص�ت

    .منطقتك في ة/المنسق
    المدينة    ا8لتقاء    مكان    الموعد    الھاتف    رقم

 أريحا أريحا دوار صباحا 7:30 0599 200 053
 لحم بيت  الزقاق باب صباحا 8:30  0599 183 882
  حيفا الميدان مسرح بجانب صباحا 7:00  0522 253 809
 جنين فلسطين بنك بجانب صباحا 7:00 0599 437 572
 هللا رام المنارة دوار صباحا 8:00 0599 257 893
 سلفيت سلفيت كراجات مجّمع صباحا 7:00  0599 675 155
 طولكرم الجديد الكراجات مجّمع صباحا 7:00 0599 362 967

 القدس ا%مبسدور فندق صباحا 8:30 0569 494 295 أو  0546 494 295
 نابلس نابلس مدينة مجّمع صباحا 7:00 0599 613 159
 يافا الغزازوة جنينة صباحا 8:00 0528 813 141

 

  

  0597 488 615 على ا%تصال يرجى المعلومات من لمزيد 
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