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 البحرين - 2021تقرير شهريناير 

مجموعة من إصدار في ) مبادرة مناهضة التطبيع ( تحالف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية  ستمرا .1
طلق الوثيقة الوطنية أ، حيث المؤيدة للحق الفلسطيني والداعية إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيونيوالمواقف البيانات 

للمطالبة  )مرفقة( رسالة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرينب بعث كما، الصهيوني الكيانلمناهضة التطبيع مع 
 في المستوطنات الصهيونية.المصنعة وعلى األخص من الكيان  لبضائعابعدم استيراد التجار 

شارك فيها  "ضد التطبيع البحرين"شعب  بأسم فعالية 2021يناير  27بتاريخ الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع عقدت  .2
 مجموعة من المتحدثين.

3. https://www.youtube.com/watch?v=0PLzhs3Yfxw&feature=emb_logo 
 مؤسسات المجتمع المدني وزيادة ن لمجلس اإلدارة لبعضمرشحيالفي رفض  ةاالجتماعيوزارة العمل والتنمية  استمرت .4

خيرية ال اتجمعيال إحدى من مرشحي 15مجلس االدارة، حيث رفضت  ويةول المرشحين لعضقبالتحكم في تكوين / 
 يوني.كما سبق لها رفض أعضاء الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصه لمجلس االدارة.

شتغال التي تمنع بموجبها: عدم اال ميماتعالوزارة العمل والتنمية االجتماعية مجموعة من  كررت 2021يناير  21بتاريخ  .5
ة الجمعيات بحصولها على الموافقة على أية منح أو المشارك بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، ضرورة التزام

مية من السفارات والجهات األجنبية، أن تعقد اجتماعات الجمعيات العمو  إليهمفي برامج تدريب أو مهام سفر تقدم من 
 ارةوانتخابات أعضاء مجالس اإلدارة عن بعد. عدم جواز جمع المال إال بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوز 

 .ويجب الحصول على الموافقة المسبقة ألية مبالغ تحول من الخارج للجمعيات أو تحويل أية مبالغ لخارج البحرين
بشأن إطالق مؤشر مدركات الفساد  م،2021يناير  28بتاريخ  عقدت الجمعية البحرينية للشفافية مؤتمرها الصحفي .6

ؤتمر صحفيين من بعض الجرائد المحلية، وأصحاب مدونات الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وقد شارك في الم
التواصل  ووسائل ي، تم النشر في بعض الجرائد المحلية والمدونات ومواقع اليكترونية على وسائل التواصل االجتماع

 هتمام أو تصريح بما ورد في المؤشر من معلومات ومقارنات، وهذاإ دي الجهات الرسمية أي باالجتماعي، فيما لم ت
 مؤشر على عدم االهتمام بنتائج المؤشر وأثره على االقتصاد المحلي وخاصة في ضل جائحة كورونا.

https://albiladpress.com/news/2021/4490/bahrain/691125.html 
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التكنلوجيا قرارات بوقف الزيادة السنوية و بسبب جائحة الكورونا اتخدت العديد من الشركات، ومنها شركات االتصاالت  .7
. بل زادتجائحة هذه ال أعمالها بسبببالرغم من إن بعض هذه الشركات لم تتأثر  ة،السنوي حوافزللموظفين والعمال أو ال

دة صرف الزيادات السنوية والحوافز التي تمنح ابإع حرين بيانًا طالب فيهالعام لنقابات عمال الب االتحادلقد أصدر 
  /aHrQqJ-https://www.instagram.com/p/CKv1.   من بداية العام للموظفين والعمال بأثر رجعي

 

 رسالة المبادرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

 

  
 2021فبراير  4

https://www.instagram.com/p/CKv1-aHrQqJ/

