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للمراجعةالبحريندولةخضوعحولاالستعراضآليةإلىمقدمتقرير

البحريندولةمنالمقدمالتقريرمتطلباتالستكمالاإلنسانحقوقلمجلسالساميةالمفوضية:إلىمقدم
.اإلنسانحقوقلمجلسالتابعةاآللياتكأحدالشاملالدورياالستعراضآليةإلى

بالمجلساالستشاريالمركزعلىحاصلة(االنسانوحقوقوالتنميةللسالمماعتمؤسسة:منمقدم
.)المتحدةلألممالتابعواالجتماعياالقتصادي

2022مارس:التاريخ

:مقدمة

الشاملالدورياالستعراضآليةفيهابمااإلنسانلحقوقالدوليةاآللياتبهتضطلعباتتالذيبالدورإيمانًا
التصديفيدورهاعنناهيك،البلدانجميعفياإلنسانحقوقأوضاعوتحسينوحمايةتعزيزفي

المدنيالمجتمعلمنظماتالمثلىالغايةمنوإنطالقًا،العالمدولمختلففياإلنسانحقوقالنتهاكات
منأضحىفإنه،كافةاألساسيةاإلنسانحقوقلحمايةالدؤوبالسعيفيوالمتجسدةمجموعهافي

حالةبمراجعةالمعنيتقريرهاتقديماإلنسانوحقوقوالتنميةللسالمماعتلمؤسسةبمكاناألهمية
األوضاعتطوراتعلىالوقوفقصدالشاملالدورياالستعراضآليةإلىالبحرينفياإلنسانحقوق

الدولةالتزاممدىتقييموغية،2017مايوفياألخيرلالستعراضخضوعهامنذالبحرينفيالحقوقية
.الثالثةالدورياالستعراضجلسةخاللبهاالتزمتالتيوالتعهداتالتوصياتبتنفيذالطرف
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.2022ىىىىىىىىىىىى

اإلنسانلحقوقالدوليةوالهيئاتاآللياتمعوالتعاونالدوليةااللتزاماتنطاق

المعنيةاالتفاقيةعلىأبدتهاالتىالتحفظاتفىالنظربشأنالتوصياتمنالعديدالبحرينلدولةوجهت
ضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءالتفاقيةاالختيارىوالبروتوكول،المرأةضدالتمييزعلىبالقضاء

1 Bahrain, Third Review Session 27, UPR-INFO, 2017. https://cutt.us/sxBj4

https://cutt.us/sxBj4
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،أسرهموأفرادالمهاجرينالعمالجميعحقوقلحمايةالدوليةاالتفاقيةعلىالتصديقوكذلك،المرأة
ماعتمؤسسةوتحث،القسرىاالختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقيةعلىالتصديقوأيضاً
الدولىبالعهدالملحقالثانىاالختيارىالبروتوكولإلىاالنضمامبضرورةخاصبشكلالبحريندولة

البروتوكولإلىاالنضمامودراسة،اإلعدامعقوبةإللغاءوذلكوالسياسية؛المدنيةبالحقوقالخاص
االختيارىالبروتوكولوأيضاً،والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدولىللعهداالختيارى
أهميةعنوفضالً،الالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةالتفاقية
المتعلقةواالتفاقية،1954لعامالجنسيةعديمىاألشخاصبوضعالمتعلقةاالتفاقيةإلىاالنضمام
الالجئينبوضعالمتعلقةاالتفاقيةعلىالتصديقإلىوباإلضافة،1961لعامالجنسيةانعدامحاالتبخفض
1967لعاموبروتوكولها،1951لعام 2.

إليهاواالنضمامالجمعياتوتكوينالسلمىوالتجمعوالتعبيرالرأىحريةفىالحق

التجمعفيوالحقوالتعبيرالرأيحريةفيالحقبتعزيزتطالبهاالتيالتوصياتمنعددللبحرينقدمت
فمازال،الحقهذاعلىمفروضهالقيودبعضمازالتذلكمنالرغموعلى،الجمعياتوتكوينالسلمي
،2020يونيوبينماشخص58عنيقلالماتوقيفتمأنهكما،3البحرينفىمعتقلينصحفيين6هناك
العاملينلصحفييناعملالبحرينمملكةتقييدوأيضاً،4اإلنترنتعلىأنشطتهمبسبب؛2021ومايو

وخاصة،الحكوميةغيرالمنظماتلعملقيودوجودعنفضالً،الدولةداخلاألجنبيةاإلعالميةبالوسائل
.5األمنيةللمالحقاتوالحقوقيينالنشطاءويتعرض،الحقوقىالمجالفىتعملالتىتلك

قامتأنبعدوذلك،اإلنترنتعلىالمحتوىحريةبتقييدالبحرينيةالسلطاتعملت،متصلسياقوفى
وزارةموافقةعلىوالحصول،اإلذاعىوالبثاألخبارمواقعتسجيلليشترطالصحافة؛قانونبتعديل
،الدستورأو"الوطنيةالمصلحة"معيتعارضمحتوىنشرمناإللكترونيةاإلعالموسائلمنعو،اإلعالم
.6فضفاضةمصطلحاتوهي

المهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضة

سبلالبحرينىالقانونكفلوقد،البحرينمملكةلتشريعاتوفقاًقانوناًعليهامُعاقبجريمةالتعذيبيُعتبر
ماعتمؤسسةوتشيد،الخاصةالتحقيقوحدةإلىاللجوءخاللمنالتعذيبيدعىمنلكلاالنتصاف
التعذيببمناهضةالمتعلقةالدوليةاالتفاقيةمعبالتعذيبالمتعلقةالبحرينىالقانونموادبمواءمة
مثارةقلقدواعىهنالكأنإال،المهينةأوالالإنسانيةاوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيره
ووفقاً،2021فىحكم51إلىأعدادهموصلوالذين،كبيربشكلمؤخراًاإلعدامأحكامأعدادارتفاعجراء

.7للتعذيبالموقفينمنعددتعرضفقدحقوقيةلتقارير

األولىسنتهفىجامعىطالبوهو،)س.م(علىشرطةرجالقِبلمنالقبضتم2021نوفمبر22ففى
دونأيام10استجوابهواستمر،جسدهأنحاءجميعوعلى،وجههعلىضربهتموقد،،البحرينجامعةفى

2 Bahrain, OHCHR, Ratification Status for Bahrain. https://cutt.us/EdhOj
3 Number of journalists imprisoned around the world sets new record, Committee to protect Journalists, 8 Dec 2021.

https://cutt.us/2oDiC
4 Bahrain, Freedom House, country Profile. Bahrain: Country Profile | Freedom House

5 Bahrain, , Freedom in the World 2022, Freedom House. FIW_2022_PDF_Booklet_Digital_Final_Web.pdf
(freedomhouse.org)

6 Unsafe anywhere: women human rights defenders speak out about Pegasus attacks, Access Now, 17 Jan 2022.
https://cutt.us/PZFYk

7 From Uprising to Executions, Bird & Reprieve, 2021. Reprieve_BahrainDeathPenalty_24.06.2021_25.pdf (birdbh.org)

https://cutt.us/EdhOj
https://cutt.us/2oDiC
https://freedomhouse.org/country/bahrain
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_PDF_Booklet_Digital_Final_Web.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_PDF_Booklet_Digital_Final_Web.pdf
https://cutt.us/PZFYk
https://birdbh.org/wp-content/uploads/2021/07/Reprieve_BahrainDeathPenalty_24.06.2021_25.pdf
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للضربتعرضوقد،عاما18ًالعمرمنيبلغطالبوهو،حبيبحسينفارساعتقالتموأيضاً،8محامى
.9منزلهمداهمةعمليةأثناءتوقيفمذكرةدونواالعتقال

بسبب؛2021عامخاللاألقلعلىسجناءثالثةتوفىفقدالصحيةالرعايةغيابونتيجة،الصددهذاوفى
بركاتحسينوكذلك،10النبىعبدوحسنقلبية؛بنوبةاللهمالعباسوهم،كافيةطبيةرعايةتوافرعدم
.11كورونابفيروساإلصابةمضاعفاتأنهيشتبهمابسببتوفىوالذي

قِبلمنإنشائهماتماللذينالخاصةالتحقيقووحدةالتظلماتأمانةأنمنماعتمؤسسةوتخشى
هيئةبإنشاءالبحرينيةالحكومةالمؤسسةوتوصى،مناسبةبطريقةعملهاتمارسالالبحرينيةالسلطات
علىوالعمل،بالتعذيبالمتعلقةاالنتهاكاتفىللتحقيقوفعالة؛قويةعملآليةوذاتتماماًمستقلة
السماحعنوفضالً،مادياًوتعويضهمالضحاياوجبر،العدالةإلىوالجناةالمسؤولينوتقديم،إنهائها

.البحرينيةالسجونفىاإلنسانحقوقانتهاكاتفىبالتحقيقالصلةذاتالخواصللمقررين

المرأةحقوق

ضدالتمييزأشكالجميععلىبالقضاءالمعنيةاالتفاقيةإلىالبحرينمملكةانضمتايجابيةخطوةفي
الفقرة)9(والمادة،المرأةضدبالتمييزوالمتعلقة،)2(المادةعلىتحفظهاأبدتإنهاإال،2002فىالمرأة
الجنسيةالمرأةبمنحيتعلقفيماوالمرأةالرجلبينالحقوقفىالمساواةعلىتنصوالتى،الثانية

المتعلقة)16(والمادة،واإلقامةالمسكناختياربحريةوالمتعلقة،الرابعةالفقرة)15(والمادة،ألطفالها
بينالنزاعحالةفىبالتحكيموالمتعلقة،األولىالفقرة)29(والمادة،األسريةوالحياةالزواجفىبالمساواة
التحفظاتبعضصياغةالبحرينمملكةإعادةذلكتبعثم،االتفاقيةوتطبيقتفسيرحولأكثرأودولتين
والمادة2المادةيخصفيماوذلكاإلسالميةالشريعةبأحكامإخاللدونبتنفيذهاملتزمةالبحرينلجعل

إلىتدعوالتي)2(الفقرة9المادةبشأناآلنحتىتحفظهاالبحرينوأبقت،)4(الفقرة15والمادة16
الفقرة29المادةوعلىألطفالهاالجنسيةالمرأةبمنحيتعلقفيماوالمرأةالرجلبينالحقوقفيالمساواة

.12االتفاقيةوتطبيقتفسيرحولأكثرأودولتينبينالنزاعحالةفيبالتحكيميتعلقفيما)1(

البحرينية؛االجتماعيةوالتنميةالعملوزارةبهاقامتالتىاإليجابيةبالخطوةماعتمؤسسةتُشيدكما
ولكن،للنساءمحدودةمهناًتُتيحالتىالالئحة،2020أغسطسفىالصادر)51(رقمالقرارألغىحيث

االحتفاظللوزيرتُتيحوالتى،2012لعاماألهلىالقطاعفىالعملقانونمن31المادةبشأنتخوفات
الخاصةالفرصوتكافؤوالتوازنالتمكينبرامجأنإلىوباإلضافة،13القيودهذهمثلفرضبسلطةلنفسه
مقاومةهناكوأنه،العربيةالمجتمعاتفىالمتغلغلةالنمطيةللصورالفعلىالواقعتظهر،بالمرأة
المساواةعلىنصالذىعربياًاألولهوالبحرينىالدستورأنمنوبالرغم،الجنسينبينللمساواةحقيقية

قانونومواد،الجنسيةقانونوأحكام،األسرةأحكامقانونأنإال،والرجلللمرأةالسياسيةالحقوقفى
عنوفضالً،موحدةغيرتعريفاتتجدأنهاوخاصةشواغلعدةبهازالتما،األسرىالعنفمنالحماية
.المرأةصالحلغيرالمائلبميزانهاالجتماعىالموروثتغلغل

.2022مارس17،البحرينفىاإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيون،سرحانالجبارعبدمحمد:االضطهادملفات8
https://cutt.us/YwqVW

.2022مارس10،البحرينفىاإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيون،سلمانحسينفارس:اإلضطهادملفات9 https://cutt.us/dHZ50
.2021عامأحداث،العالمىالتقرير،ووتشرايتسهيومن،البحرين10 https://cutt.us/rlC3T
.2021يونيو14،الدوليةالعفو،19-كوفيدفيروسإصاباتمنالحدجهودإخفاقاتمنتحذيرجوسجنفيسجينوفاة:البحرين11

https://cutt.us/6gZEE
.2022يناير24،اإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيون،مؤخلةأحالم..البحرينفىالمرأةحقوق:تقرير12 https://cutt.us/9DGIK
.)60(رقمصفحة،الدوليةالعفو،2021-2020العالمىالتقرير،البحرين13 https://cutt.us/LjUvi

https://cutt.us/YwqVW
https://cutt.us/dHZ50
https://cutt.us/rlC3T
https://cutt.us/6gZEE
https://cutt.us/9DGIK
https://cutt.us/LjUvi
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القائموالتمييز،المرأةضداألسرىالعنفانتشارإلىالتقاريرمنالعديدأفادتفقد،الصددهذاوفى
األطفالأعدادازديادإلىيؤدىأنهإذبالغقلقمصدرالبحرينىالجنسيةقانونوظل،نوعهنعلى

فىالمختلفةالخدماتإلىللوصولوالميسرالكاملالحقلهميكونالفئةوهم،"الجنسيةعديمى"
؛2021عامفىبحرينيةعائالتمنأطفالأربعةعانىوقد،جداًمُقيدةوحركاتهمخدماتهمتكونبلالدولة؛
المؤبدالسجنعقوبةعلىالعقوباتقانونمن)224(المادةنصعنوفضالً،الجنسيةمنحرمانهمبسبب
فىالحقتمنحه،1976لعام15رقمالقانوننفسمن)353(المادةأنإالأمرأة؛علىجنسياًيتعدىلمن
.عليهااعتدىأواغتصبهاالتىةأالمرتزوجإذاالعقوبةمنالنجاه

االجتماعىللتأمينالعامةالهيئةعنوالصادر،2021العاممنالثانىللربعاإلحصائىالتقريريُظهركما
القطاعفيشهريًاالمتوسطفيبحرينيًادينارًا876يكسبونالرجالفإن،الجنسينبيناألجورفيواضحًاتفاوتاً
يبلغحيثأعلىبنسبةالتفاوتيظهرالخاصالقطاعفيوأما،بحرينيًادينارًا774علىالمرأةتحصلبينما،العام

.14للنساءبحرينيًادينارًا603وبحرينيًادينارًا855للرجالالراتبمتوسط

منهاكثيرةحاالتمع،الطالقتطلبمعلقةمعنفةأمرأةألف16وجودعنتكشفتقاريرهناكانهكما
،2015فىاألسرىالعنفمنالحمايةقانونصدورمنوبالرغم،سنواتعشرفيهاالنظرمدةتجاوزت
كالعقوباتبالمرأة؛المتعلقةالدوليةالمواثيقعليهانصتالتىالهامةالنقاطمنالعديدأغفلولكنه
قانونمن)334(المادةأنعنوفضالً،الزوجىاالغتصابوتجريم،األسرىالعنفجرائملمرتكبىالرادعة

بقانونيتعلقفيماوأما،الشرفجرائممرتكبىعلىالمفروضةالعقوبةتُخففالبحرينىالعقوبات
أجنبىمنالمتزوجةالمرأةبينالجنسيةعلىالحصولفىالتمييزكرسفقد،1963لعامالجنسية

بعكسأطفالهاإلىجنسيتهانقلالقانونبموجبالبحرينيةللمرأةيحقفالأجنبية؛منالمتزوجوالبحرينى
.15بحرينيةغيرزوجتهكانتولو،ألطفالجنسيتهنقليستطيعالذىالرجلمعالحال

الطفلحقوق

وحمايتهملألطفالاإلصالحيةبالعدالةوالمتعلق،2021لعام4رقمالقانونبإصدارماعتمؤسسةترحب
وعرف،عاما15ًإلى7منالجنائيةالمسؤوليةسنرفعوالذى،2021فبراير14فى،المعاملةسوءمن

منفصلةاحتجازومرافقباألطفالخاصةمحاكمعلىونص،عاما18ًالـدونشخصأىأنهعلىالطفل
27منذسترةقريةمنالبحرينييناألطفالمنستةاحتجازبشأنشديدةقلقبواعثلديناأنهإال،16لهم

هؤالءالبحرينيةالسلطاتتعطولم،سنة15و14بينماأطفالالستأعماروتتراوح؛2020ديسمبر
أثناءالحضوراألهالىطلباتورُفضت،ألسابيعاحتجازهملسببمكتوبتبريرأىذويهمأواألطفال
سنةعليهمحكمالذين،األطفالهؤالءلسراحالفورىاإلطالقمنالبدوعليه،17زيارتهمأوأبنائهماستجواب

فينزيهتحقيقفتحضرورةعنوفضالً،تعليمهمومواصلةعائالتهمإلىالعودةأجلمنالسجن؛في
.18معاملتهمإساءةمزاعم

.السابقالمصدرنفس14
.السابقالمصدرنفس15
.2021فبراير17،البحرينأنباءوكالة،)لألطفالاإلصالحيةالعدالةقانون(بإصدارالمفدىالبالدملكبتفضليشيدحميدان16

https://cutt.us/aPeZi
.2022فبراير8،الجزيرة،لهاروجتالتيإصالحاتهافيتحسنايمثلالبالبحرينلأليتامدارفيأطفالاعتقال:حقوقيتانمنظمتان17

https://cutt.us/qVN3T
الديمقراطيةأجلمنأمريكيون،حقوقهمالمُنتهكَةالقاصرينسترةأطفالسراحإلطالقالبحرينعلىالضغطإلىالمجلستدعوADHRBمنظمة18

.2022مارس16،اإلنسانوحقوق https://cutt.us/OgLNW

https://cutt.us/aPeZi
https://cutt.us/qVN3T
https://cutt.us/OgLNW
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المهاجرينالعمالحقوق

اتفاقيات10علىصدقتوقد،1977عاممنذالدوليةالعملمنظمةفيعضوالبحرينمملكةتُعتبر
أطلقت،2000عاموفي،الثمانياألساسيةاالتفاقياتمنخمسذلكفيبما،الدوليةالعمللمنظمة
علىالوطنيةالقدرةتعزيزإلىيهدفالبحرينفيالالئقللعملتجريبياًبرنامجاًالدوليةالعملمنظمة
ضدوالتأميناالجتماعيةالتنميةسياسةعلىالتركيزخاللمنالوطنيةالسياساتفيالالئقالعملدمج

جديداًعملتصريحنظامالبحرينمملكةأقرت،2017العامفىأنهعنوفضالً،االجتماعيوالحوارالبطالة
،التجاريالسجلمنشطبهمتمالذينأو،"النظاميغير"الوضعذويالمهاجرينللعماليسمحومرناً

سوقتنظيمهيئةبدأتوالتي،عامينلمدةالبلدفيقانونيبشكلوالعملعملتصريحعلىبالحصول
موحداًعقدأاستحداثوتم،كوروناضدالتطعيمبرنامجفىإدراجهمتموكما،بعدفيمابتطبيقهالعمل
.19األجازةوأيام،الراحةوساعات،المشغولةالوظيفةلطبيعةتفصيالًيتضمنالمنازلبعامالتخاص

،االجتماعىالتأمينهيئةفى%80منبأكثرالبحرينفىالمهاجرينالعمالفيساهم،متصلسياقوفى
،2020أكتوبروحتى2018منالفترةفىدينارمليون57.5نحواألجانبالعمالمساهماتإجمالىبلغوقد
دينار20.000لهموصرف،الصندوقمنمهاجرعامل31سوىيستفدلمذاتهاالفترةتلكفىولكن

،فقط2021فىمواطن28.000عنيزيدماإلىالتعطلبدلإعاناتالبحرينيةالحكومةودفعت،بحرينى
صندوقمزايامناالستفادةمناألجانبالعمالأغلبحرمالبحرينىالعمالةنظامأنعلىيؤكدماوهو

،الخليجدولبيناألضعفهوالبحرينفيالمنازللعامالتالقانونيةالحمايةنظامأنوكما،20التعطل
تتضمنوهي،2012لعامالعملقانونمنوبابين،مادة13فى"المنازلعامالت"تضمينتمحينففي
النزاعاتنشوبحينالوساطةإلىوالوصولالخدمةنهايةومكافأة،المدفوعةاإلجازةمثلأحكاماً

ساعاتوتحديد،لألجراألدنىالحدمثل،المهمةالحمايةبنودمنمستثنياتالزلنأنهنإلى،العمالية
مؤخراًالبحرينأقرتهالذيالثالثيالعقديتناولوال.،األسبوعيةاالجازةأواإللزاميةالراحةوساعات،العمل
.21الراحةووقتلألجراألدنىوالحد،العملساعاتليقررالعمللصاحباألمريعودإذ،الفجواتهذه

التوصيات

:بالتالىالبحرينيةالحكومةاإلنسان؛وحقوقوالتنميةللسالمماعتمؤسسةتوصى

علىبالقضاءالمعنيةاالتفاقيةبخصوصأبدتهاالتىالتحفظاتعنالتراجعفىالنظرضرورة
.المرأةضدالتمييز

روحوإبداء،بعدفيهاطرفاًتصبحلمالتىالدوليةاالتفاقياتإلىاالنضمامفىالنظرأهمية
.اإلنسانبحقوقالمعنيةالدوليةواآلليات،المتحدةباألممالخاصةاإلجراءاتمعالتعاون

وتقديم،وتعذيبهمالنشطاءكمراقبةاإلنسان؛حقوقانتهاكاتمزاعمفىعاجلهتحقيقاتفتح
.المحاسبةإلىوالجناةالمسؤولين

اإلنسانحقوقومدافعىوالنشطاءالسياسينالمعتقلينعنالمشروطوغيرالفورىاإلفراج
.محتجزينال

زياراتبإجراءلهموالسماح،البحرينمملكةزيارةإلىالخاصةواإلجراءاتالخواصالمقرريندعوة
.الدولةداخلاالحتجازألماكنميدانية

19 International Labour Organization, Bahrain. https://cutt.us/jg8SJ
.2022فبراير14،المهاجرونالعمال،المزايامنيستفيدونمانادرالكن،التعطلصندوقفييساهمونالبحرينفيالمهاجرون20

https://cutt.us/iY1FH
.2021فبراير21،المهاجرونالعمال،المضللةبالمعلوماتمليءالبحرينيالبرلمانفياقتراح:»الهارباتالمنازلعامالتضدصرامةأكثرإجراءات«21

https://cutt.us/nTbWl

https://cutt.us/jg8SJ
https://cutt.us/iY1FH
https://cutt.us/nTbWl
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ومن،مستقلةوطنيةلجنةقِبلمنوذلك،المعاملةوإساءةالتعذيبحاالتفىالمستقلالتحقيق
.العدالةإلىوالجناةالمتورطينإحالةثم

ضدالتمييزأشكالجميععلىبالقضاءالمعنيةاالتفاقيةموادمعالبحرينيةالتشريعاتمواءمة
فىوخاصة،تمييزمنتواجههوماالبحرينيةالمرأةعلىالمفروضةالقيودكافةوإلغاء،المرأة

.الرجلمعبالمساواةأطفالهاإلىالجنسيةنقلموضوع
وتعزيز،المرأةضدالتمييزعلىوالقضاء،واجتماعياًوسياسياًاقتصادياًالمرأةتمكينعلىالعمل

.المختلفةالعملقطاعاتفىالفعالةبالمشاركةلهاوالسماح،المجتمعفىدورها
ومحاميهبذويهاالتصالمنالمعتقلأوالسجينوتمكين،والمعتقلينللسجناءالحقوقكافةإتاحة،

إلىالسجنداخلحىصالوضعهاستقراريضمنبماله؛الالزمةالصحيةالخدماتكافةوتقديم
.اعتقالهمدةإنتهاءحين

ووضع،المهاجرينالعماللحقوقأفضلحمايةضمانشأنهامنحقيقيةقانونيةتشريعاتإدخال
الجسديةلإلهاناتالتعرضأوالقسرىللعملتعرضهمعدمتضمنالمنزليات؛للعامالتوقائيةآلية
.النفسيةأو


