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سبتمبر  24 أمستابعت جمعية شباب البحرين لحقوق ا�نسان ا�نتخابات التكميلية التي حدثت في البحرين يوم 
  :رافقت ا�نتخابات التكميلية أحداثوقد رصدت الجمعية عدة  2011

  

ا�خاء   التقدمي،المنبر الديمقراطي  ، العمل الوطني الوفاق،(قاطعت الجمعيات السياسية التالية  -

 )يالتجمع الوطني الديمقراط   التجمع القومي الديمقراطي، ،ا�س9ميالعمل  الوطني،

 .سبتمبر في بعض المناطق 24و 23كانت ھناك دعوات للتظاھر وتظاھرات بتاريخ  -

بإصدار بطاقات   ل9نتخاباتمعللة بمماطلة اللجنة العليا  لم تغطي صحيفة الوسط المحلية  ا�نتخابات -

 .رصدت الجمعية منع بعض الوكا�ت العالمية من الدخول للبحرين و التغطية كالجزيرةصحفييھا وكما 

 .التصوير داخل المقار ا�نتخابية  ل9نتخاباتمنعت اللجنة العليا  -

قامت جمعية شباب البحرين لحقوق ا�نسان بجولة على المقار ا�نتخابية  ووجدت المقار ا�نتخابية  -

في ھذه المقار وخلو ھذه المقار من المظاھر  اOمنمع تواجد قوات  والطرق المؤدية لھا مفتوحة

 .ا�نتخابية المعتادة

بعد ظھور النتائج تضع لكم جمعية شباب البحرين لحقوق ا�نسان جدو� يبين حجم المشاركة في  -

 2010ا�نتخابات مقارنة با�نتخابات في 

 الدائرة المحافظة

مجموع 
المصوتين 

في 
ا�نتخابات 

 ميليةالتك

الكتلة 
ا�نتخابية 

2011 

نسبة 
 الفائز التصويت

الكتلة 
ا�نتخابية 

2010 

عدد 
المصوتين 

2010 

نسبة 
المشاركة 

 الفائز 2010

نسبة التغير 
في 

 المشاركة

 %39.1- الوفاق %64.2 3666 5708 احمد عبدالواحد %25.2 5892 1483 2 العاصمة

 %40.0- الوفاق %56.3 2249 3995 إعادة %16.3 4052 659 3 العاصمة

 الوفاق تزكية تزكية 7560 إعادة %3.7 7792 289 4 العاصمة

التزكية � 
 تبين التغير

 %52.1- الوفاق %71.7 2479 3456 حسن بو خماس %19.6 3545 695 5 العاصمة

 %23.7- الوفاق %61.3 2903 4737 عبدالحكيم الشمري %37.6 4937 1857 7 العاصمة

 %43.2- الوفاق %56.6 3269 5772 اعادة %13.4 5919 795 8 العاصمة

 %46.3- الوفاق %55.3 8970 16216 اعادة %9.0 16597 1493 1 الشمالية

 الوفاق %63.7 7499 11774 سوسن تقوي تزكية 12155 التزكية 2 الشمالية

التزكية � 
 تبين التغير

 الوفاق %58.6 7249 12372 علي الدرازي تزكية 12720 التزكية 3 الشمالية

التزكية � 
 تبين التغير

 الوفاق %64.3 5919 9207 حمد الشيخ %9.0 9564 862 5 الشمالية

التزكية � 
 تبين التغير

 %38.4- الوفاق %68.1 8651 12705 اعادة %29.7 13308 3946 7 الشمالية

 %37.0- الوفاق %72.7 10827 14887 اعادة %35.7 15734 5624 8 الشمالية

 %63.0- الوفاق %67.4 9856 14632 خالد عبدالعال %4.3 15060 654 9 ةالشمالي

 %30.9- الوفاق %56.7 9149 16144 إعادة %25.7 16587 4269 1 الوسطى
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 %51.1- الوفاق %61.7 8138 13191 إعادة %10.6 13610 1439 2 الوسطى

 %45.0- الوفاق %53.7 6180 11503 إعادة %8.7 11826 1032 5 الوسطى

 الوفاق %56.6 5772 10206 جواد حسين تزكية 10437 التزكية 6 الوسطى

التزكية � 
 تبين التغير

 الوفاق %73.6 5279 7173 عباس الماضي تزكية 7345 التزكية 6 المحرق

التزكية � 
 تبين التغير

      108055 181238     187080 25097   المجموع

 

  

   %13.4 % 0اب المشاركة بالدوائر المحسومة بالتزكية  نسبة المشاركة في ا�نتخابات باحتس

 %17.4 144423 دائرة ونسبة المشاركة فيھا 14الكتلة ا�نتخابية لـ 

 %22.8 42657 الكتلة ا�نتخابية للدوائر الفائزة بالتزكية ونسبتھا من الكتلة ا�نتخابية

 %40.2   %100تزكية نسبة المشاركة في ا�نتخابات باحتساب المشاركة بدوائر ال

على  100و % 0باحتساب دوائر التزكية  18بالدوائر  2010نسبة المشاركة بانتخابات 
 %63.70 %59.60 التوالي

% 100و% 0باحتساب الدوائر التزكية  2010و 2011نسبة التغير في المشاركة  بين عامي 

 %23.52- %46.18- على التوالي 

  

  

لكل دائرة وعدد المشاركين في ا�نتخابات ونسبتھم في �نتخابية الكتلة ا اOوليبين الجدول   -

 .والفرق بينھم في المشاركة 2010وا�نتخابات السابقة  2011ا�نتخابات التكميلية 

 .2011و 2011كذلك يبين الجدول اOول الفائزين با�نتخاب أو التزكية في انتخابات  -

ي ا�نتخابات التكميلية والفرق بينھا وبين انتخابات الجدول الثاني يبين نسب المشاركة الحقيقية ف -

  .تعاد بھا ا�نتخابات عشرة التيفي الدوائر الثماني  2010


