
 

 ملخص اجتماع 
 دور املرأة يف حتسني األمن يف مصر وليبيا واليمن

 4102لخص نقاشات وتوصيات االجتماع الثاين لشبكة صوتنا قوتنا الذي عقد يف العاصمة التونسية بني الثالث واخلامس من مارس م

 
 مقدمة
وعلى مدى ثالثة أايم، عقدت منظمة سيفرورلد مؤدترا إقليميا عن دور ادلرأة يف  4102يف مارس 

حتسني األمن يف مصر وليبيا واليمن. وقد أعد ىذا ادلؤدتر من أجل دتكني ادلشاركات فيو من 
عددا تقاسم اخلربات وحتديد األدوار ادلستقبلية للمرأة يف رلال السالمة واألمن. وقد ضم ادلؤدتر 

من الناشطات ادلعنيات ابدلوضوع من منظمات اجملتمع ادلدين والوزارات احلكومية من كل من 
 ."صوتنا قوتنا"مصر وليبيا واليمن يف إطار شبكة 

 مناقشة دور املرأة يف حتسني األمن
يؤثر غياب األمن يف كل من مصر وليبيا واليمن أتثريا ابلغا على سالمة ادلرأة وقدرهتا على 

اركة النشطة يف احلياة العامة. إذ ديثل العنف السياسي وتزايد اجلرائم واذلجمات اإلرىابية ادلش
واالجتار ابلبشر وهتريب األسلحة سلاوف رئيسية. كما تواجو ادلرأة العنف القائم على النوع 

االجتماعي على وجو اخلصوص. ولنقص اخلدمات األمنية الفعالة تتفاقم حدة القضااي األمنية، 
قد وصفت ادلشاركات األجهزة األمنية بعدم التجاوب مع مهوم ادلرأة األمنية، بل أشري يف بعض و 

 احلاالت إىل اقًتاف أفراد األمن أنفسهم للعنف اجلنسي.
واستجابة لطائفة من ىذه ادلشكالت، ركز ادلؤدتر على حتديد األدوار اليت ديكن للمرأة أداؤىا 

 .وال سيما ادلخاوف اخلاصة ابدلرأةعاجلة ادلخاوف األمنية، على ادلستويني احمللي والوطين دل

 أدوار للمرأة
يف ضوء تلك التحدايت، انقشت ادلشاركات ابقة من األدوار اليت ديكن للمرأة أداؤىا يف حتسني 

األمن يف مصر وليبيا واليمن، وذلك يف جهود ادلناصرة والتوعية وشلارسة الرقابة على القطاع 
 م فيو.األمين واإلسها

ومن بني األدوار اليت حددىا ادلؤدتر ادلناصرة ادلوجهة لصناع السياسة ومقدمي اخلدمات األمنية 
ووسائل اإلعالم والقادة احملليني من أجل التأثري على موقفهم من موقع ادلرأة يف اجملتمع وتقبلهم 

ن أجل دتثيل ادلرأة يف  دلناىج تراعي النوع االجتماعي أثناء توفري األمن، ابإلضافة إىل الضغط م
 كافة ادلؤسسات العامة.

دور ىام يف التوعية، توعية النساء والرجال حبقوق ادلرأة وحقوق اإلنسان عموما،  كذلكوللمرأة  
وتعريف األطفال والشباب أبساسياهتا، والًتويج لقبول طيف واسع من األدوار ادلهنية للمرأة 

تشمل القطاع األمين. كما أن مبقدور ادلرأة ادلساعدة يف حتديد متطلبات رلتمعاهتا وخاصة النساء 
دمي اخلدمات األمنية، وتيسري احلوار والتفاوض بني األجهزة األمنية واجملتمعات، وأتييد من مق

 إصالح القطاع األمين الوطين داخل رلتمعاهتا ابلتأثري يف أوساط العائالت واألصدقاء.
وضمن القطاع األمين ذاتو ويف إطار الرقابة ادلمارسة من قبل اجملتمع ادلدين، ديكن للمرأة أن 

على أجهزة األمن وترصدىا مع الًتكيز حتديدا على ادلخاوف ادلتعلقة ابلنوع االجتماعي. تشرف 
وديكنها اإلسهام يف تعزيز األمن ضمن رلتمعها، من خالل إنشاء مالجئ لضحيات العنف 

األسري على سبيل ادلثال. كما الحظت ادلشاركات أنو مبقدور اجملموعات النسائية تقدمي 
ن يف قضااي النوع االجتماعي والتنوع وحقوق ادلرأة، وأن قيام ادلرأة ابدلناصرة التدريب لقوات األم

ذلك توظيف وتدريب أفراد األجهزة  ويدخل يف نطاقمن شأنو حتويل سياسات القطاع األمين، 
 األمنية بطرق تكفل توظيف اإلانث واستمرارىن يف العمل.

وقد تداولت ادلشاركات أمثلة عن مبادرات يف بلداهنن لتحسني أمن ادلرأة، حيث ذكرت زتلة 
شعبية نسائية يف اليمن هتدف إىل توعية الناس ابلتحرش اجلنسي ومواجهة اإلنكار السياسي 

شبكية تفاعلية تسمح ابإلبالغ عن حوادث  خارطةوالشعيب ذلذه القضية، وذلك ابستخدام 
اذلوية، ومن خالل جهود ادلناصرة اليت تستهدف وزارة العدل من أجل جترمي  التحرش دون كشف

التحرش اجلنسي. ومن األمثلة األخرى مبادرات ابلتعاون مع وزارة الداخلية وأسر الضحيات 
 لتحسني ظروف السجينات الاليت تعرضن للتحرش اجلنسي وزايدة عدد الشرطيات يف السجون.

 عقبات يتعني جتاوزها
ادلشاركات طائفة من العقبات اليت يتعني جتاوزىا من أجل تعزيز دور ادلرأة يف حتسني حددت 

 مستوى األمن.
وتطرقت ادلناقشات إىل مشكلة االستثناءات االجتماعية اليت حتد من قدرة ادلرأة على تويل 

قشات ادلناصب السياسية وااللتحاق أبجهزة األمن واإلسهام يف احلياة العامة. كما صرحت ادلنا
أبن النظرة العامة للمرأة ترى دورىا زلصورا يف رلال العمل االجتماعي وادلستشفيات، أما 

تواجدىا يف مراكز القوى السياسية فيثري ردود فعل قوية. وذتة عامل آخر يف ليبيا يعوق القبول 
أسفر عن موقف سليب  -وىو ذكرى معمر القذايف واستخدامو حلرس نسائي-الشعيب للشرطيات 

 ن ادلرأة يف القطاع األمين.م
كما حدد االجتماع عقبة أخرى تنبع من مساسرة السلطة يف ادلؤسسات الدينية والقيادات الدينية 
والقبلية "غري الرمسية" وادليليشيات واجليوش. إذ غالبا ما تعارض ىذه اجلهات القوية تغيري الوضع 

 ئية.الراىن وتتمسك بنفوذىا يف اذليئتني التشريعية والقضا
وقد أفادت ادلشاركات أبن العوائق العملية تزيد من وطأة غياب الرغبة السياسية، إذ تفتقر 

ادلؤسسات العامة إىل القدرة على رتع ادلعلومات وال يتيسر وصوذلا إىل بعض األماكن النائية اليت 
 األمن. من انعدام فيها ادلرأة تعاين

ئق يتطلب العمل مع احللفاء الذين ديكن أن مث نوىت ادلناقشات إىل أن مواجهة تلك العوا
يساندوا دور ادلرأة يف حتسني األمن، ومنهم: منظمات اجملتمع ادلدين، وقطاع حقوق اإلنسان، 

ن وتشجيعهن على ووسائل اإلعالم ادلستقلة؛ وضحيات سوء ادلعاملة الاليت جتب مساعدهت
ق اإلنسان الدوليون، وادلنظمات االنضمام جلهود حتسني أمن ادلرأة وسالمتها؛ ومراقبو حقو 

الدولية غري احلكومية، ومراكز األحباث والدراسات، والشبكات اليت تشمل العائالت والدوائر 
 الشخصية وادلهنية.

 نتائج اجملموعات الفرعية
من أجل التعمق ابدلناقشات عن دور ادلرأة يف حتسني األمن والتوجو حنو التوصيات العملية، 

وسائل و التالية بني ثالث رلموعات للًتكيز على: ادلرأة والقطاع األمين؛  تفرقت ادلناقشات
 .دلرأة يف اجملتمعات األكثر أمااناإلعالم والنوع االجتماعي واألمن؛ وا

 املرأة والقطاع األمين
حددت ادلشاركات أدوارا ىامة للمرأة سواء ابلعمل داخل القطاع األمين أو تويل صنع القرار 

الذي حيدد مالمح القطاع األمين. وذكرن أن إنشاء مساحة للمرأة يف تقدمي اخلدمات األمنية 
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ئة ادلواقف السلبية من ادلرأة يف القطاع األمين، والسلوكيات ادلسي من شأنو احلد منوصنع القرار 
 للشرطة، وغياب االستجابة ادلالئمة للعنف القائم على النوع االجتماعي.

وسلط االجتماع الضوء على الروابط بني قطاعي األمن والعدالة، إذ نوه إىل أن التشريعات من 
الوسائل الرئيسية لدفع التطورات يف تقدمي خدمات األمن للمرأة واحًتام حقوق ادلرأة ومساندة 

كمن يادلرأة  دوردفاع عنها من قبل مؤسسات الدولة. وقد رأت ادلشاركات أن تلك احلقوق وال
 حتديدا يف التايل:

  حشد الدعم لقوانني جديدة جترم العنف القائم على النوع االجتماعي وتقدمي مقًتحات
 جمللس الربدلان والضغط على نوابو وادلشاركة يف اذليئات التشريعية؛

 ل ادلعايري واألطر الدولية، مثل اتفاقية القضاء على رتيع الضغط على احلكومات من خال
واللوائح الالحقة، وذلك  0241أشكال التمييز ضد ادلرأة وقرار رللس األمن الدويل 

لالمتثال للمعايري الدولية وإدراج االعتبارات ادلتعلقة ابلنوع االجتماعي يف القوانني الوطنية. 
بة، ديكن االستعانة بتلك االتفاقيات الدولية للتوعية وعند غياب التشريعات احمللية ادلناس

 ابدلشكالت واالنتهاكات وتسليط الضوء عليها.
  استخدام التقاضي االسًتاتيجي لرفع قضااي العنف ضد ادلرأة أمام احملاكم ووضع سوابق

 قضائية، وضمان معاقبة اجلناة وإنفاذ القوانني اجلديدة اليت حتمي ادلرأة.
ركات إىل دور ادلرأة يف تغيري ادلواقف من ادلرأة وحتدي الرأي العام، إىل جانب كما نوىت ادلشا

 :تعزيز إدراك مقدمي اخلدمات األمنية دلخاوف ادلرأة األمنية والوسائل الوجيهة دلعاجلتها
 تحيزات اجملتمعات ضد ادلرأة يف تقدمي اخلدمات األمنية عن طريق التدريبات التصدي ل

التعليمية، وكذلك عن طريق دعم مناذج وقدوات نسائية تعمل يف  وورش العمل واألنشطة
 القطاع األمين؛

  رتع ادلعلومات عن ادلخاوف األمنية للمرأة واألثر اإلجيايب دلشاركة ادلرأة يف صنع قرارات
السياسة األمنية وإشراكها الفاعل يف تقدمي اخلدمات األمنية، حيث ديكن لقاعدة األدلة 

مناصرة ادلرأة وحتشد دعما أوسع بني اجملتمع. ومن العناصر اذلامة يف  تلك أن تعزز رسائل
 ءات ادلرتكبة من قبل قوات األمن؛ارتع ادلعلومات البياانت ادلعنية ابالنتهاكات واالعتد

  تقدمي التدريب لقوات الشرطة وادلشورة عن ىيكلة أقسام الشرطة بغرض إاتحة خدمات
 مل الشرطيات.أفضل لضحيات اجلرائم وحتسني ظروف ع

 وسائل اإلعالم والنوع االجتماعي واألمن
عن  -بنوعيها اإلجيايب والسليب-انقشت ادلشاركات دور وسائل اإلعالم يف تعزيز التصورات 

ادلرأة. وذكرت ادلشاركات أن وسائل اإلعالم كثريا ما تعزز الصور النمطية اليت تقلل من إمكانية 
وتنشر رسائل تناىض مشاركتها يف احلياة العامة. أما اذلجوم على ادلرأة يف الربامج التلفازية 

الشخصيات النسائية العامة فكثريا ما يظهر على شكل تشهري وإشاعات تنتشر عرب شبكات 
التواصل االجتماعي وكالم الناس، لكنو يكثر يف وسائل إعالم تبحث عن عناوين إخبارية مثرية. 

م أمر ضروري لتحسني أمن ادلرأة ومقاومة الصور السلبية وعليو فإن التواصل مع وسائل اإلعال
 عن دورىا يف اجملتمع.

وقد سلطت ادلناقشات الضوء على أمهية تعامل النساء مباشرة مع اإلعالميني من أجل التأثري 
على تصوراهتم وحتسني معايريىم ادلهنية ووعيهم بتأثري اخلطاب اإلعالمي. وحددت ادلشاركات 

  للمرأة يف حتدي وسائل اإلعالم برسائل بديلة:أيضا دورا فعاال
  تقدمي التدريب لإلعالميني لتوعيتهم حبقوق ادلرأة والعنف ضد ادلرأة والتهديدات اليت

 تواجهها؛
  التعامل ادلنهجي مع اإلعالميني لتقاسم قصص النجاح والصور اإلجيابية عن ادلرأة. وىذا

 وسائل اإلعالم ونشر الرسائل اإلعالمية؛يتطلب حتسني فهم الناشطات لكيفية مواجهة 
  إقامة منافذ إعالمية مستقلة ابستخدام ادلنصات اإللكًتونية الشبكية ومواقع التواصل

االجتماعي وإنتاج الفيديوىات وادلقابالت. وقد ذكر التسويق االجتماعي وسواه من 
إجيابية ة وتقدمي صور األدوات اإلعالمية اجلديدة كوسيلة لإلعالن عن رسائل بديلة عن ادلرأ

 للعامة.
ومع ذلك، نوىت ادلناقشات إىل أن وسائل اإلعالم اجلديدة ال تصل إىل كافة فئات اجلمهور، 

مثل الراديو والتواصل غري اإلذاعي والتعبري الفين من خالل -وأن لوسائل التواصل األخرى 
 كثري من األحيان للوصول إىل فاعلية أكرب يف -اجلدارايت وادلسرح وسواىا من وسائل اإلعالم

من ليست لديهم مهارات يف تكنولوجيا ادلعلومات أو سكان ادلناطق الريفية أو النائية. وفضال 
عن ذلك، طرح النقاش حقيقة مفادىا أن التعليم ومكافحة األمية شرط مسبق لتحقيق مشاركة 

والقوانني اخلاصة ابلتشهري إىل شعبية أوسع يف وسائل اإلعالم. وابدلثل، حتتاج األطر التنظيمية 
 .رأة الختاذ خطوات يف تلك القضاايتوفري الظروف ادلناسبة للم

 

 املرأة يف اجملتمعات األكثر أماان
أشارت ادلشاركات إىل ادلعاانة من انعدام األمن على مستوى زللي وإىل االىتمام الزائد 

عدة. ومن مث فإن العمل على للمؤسسات احلكومية مبنهج "أمن وطين" من القمة إىل القا
 ادلستوى احمللي مكون أساسي لدور ادلرأة يف حتسني األمن.

واستنادا إىل معرفة وفهم ادلشاركات دلناطقهن ورلتمعاهتن احمللية، حددن أدوارا زلتملة للمرأة يف 
 حتسني األمن والسالمة احملليني:

  حياهتا اليومية السعي إىل صياغة ديكن للمرأة عن طريق رصد ادلخاوف األمنية ادلؤثرة على
مراعاة ادلخاوف احلقيقة ادلتعلقة ابألمن  حبيث تضمناألولوايت ذليئات إنفاذ القانون احمللية 

اإلنساين وحتديد التهديدات ادلرتبطة حبياة ادلواطن اليومية. ورأت ادلشاركات تعارض ذلك 
ل ادلخاوف احمللية بل قد مع خطط مركزية لألمن الوطين ومكافحة اإلرىاب، وىو ما يهم

 يزيد من انعدام األمن على ادلستوى احمللي؛
  تقييم جودة وأتثري ومالئمة اخلدمات األمنية احلكومية ادلتاحة داخل اجملتمعات من خالل

الرصد وادلراقبة. فللمرأة دور خاص يف دتحيص اخلدمات األمنية ادلقدمة للنساء والفتيات 
ة وأثر اخلدمات احلكومية )الرديئة( على النوع االجتماعي. نظرا لضعف الًتكيز على اجلود

وديكن شلارسة الرقابة من قبل رلموعات فردية على مستوى زللي جتمعها ائتالفات على 
 ادلستوى الوطين لزايدة نطاق وفاعلية جهود ادلناصرة.

عيفات أو ىذا وقد سلطت ادلشاركات الضوء على دور ادلرأة يف العمل ادلباشر مع النساء الض
 ادلعرضات للخطر يف رلتمعها، ومن ذلك على سبيل ادلثال:

  نشر التوعية بني النساء يف ادلناطق احلضرية والريفية عن حقوقهن وإشراكهن يف ادلناقشات
ادلتعلقة أبمنهن. وديكن للتواصل هبذه الطريقة وبني النساء الضعيفات تعليميا والقاطنات يف 

 ور وجهات نظرىن يف ادلناقشات السياسية؛ادلناطق النائية أن يضمن حض
  تقدمي الدعم النفسي والقانوين واحلماية لضحيات العنف القائم على النوع االجتماعي من

خالل إنشاء وحتسني اخلدمات االجتماعية من قبيل ادلالجئ ومراكز الدعم ضمن 
 اجملتمعات.

أصحاب السلطة احملليني سواء على  كما ركزت ادلناقشات على دور ادلرأة وقدرهتا على التأثري يف
 حنو رمسي أو غري رمسي. ورأت ادلشاركات حتديدا أن للمنظمات احمللية دورا يتمثل يف:

  توعية اجلهات ادلعنية احمللية اذلامة، وخاصة قيادات اجملتمع، ابدلخاطر اليت تواجو ادلرأة
ات أن العمل مع والعمل معها دلواجهة ادلشكالت بصورة مالئمة، حيث رأت ادلشارك

السلطات احمللية وسيلة ىامة للتأثري على التوجهات إزاء ادلرأة وحتسني خدمات األمن 
 ذلا؛ ادلتاحة والعدالة

  إقامة الشراكات بني منظمات حقوق ادلرأة ومقدمي اخلدمات األمنية احمللية. إذ انقش عدد
مكنتهن يف األجل القصري من ادلشاركات أمثلة عن عمليات صعبة أحياان لبناء العالقات 

من استغالل ادلصاحل ادلشًتكة مع الشرطة دلواجهة سلاوف كاالجتار ابلبشر وتزويج الطفالت 
والعنف ضد ادلرأة، مع قيام اجملتمع ادلدين بدور فاعل يشمل تدريب الشرطة واإلبالغ عن 

مات األمنية احلاالت اذلامة. وديكن لذلك على ادلستوى احمللي أن يزيد من استجابة اخلد
 لالحتياجات األمنية الفعلية للناس، ومنهم النساء.

 أفكار ملشروعات
يف اجللسات النهائية للمؤدتر، استعانت ادلشاركات بنقاشات األايم السابقة إلعداد أنشطة 

ملموسة وأفكار دلشروعات، مع حتديد خطوات وأنشطة تستهدف ثالثة أدوار حازت األولوية 
قًتحة يف  ات الفرعية. وفيما يلي نظرة عامة موجزة على األنشطة الرئيسية ادليف مناقشات اجملموع

 .كل مشروع

 تعزيز وإعداد قوانني جديدة ألمن املرأة وسالمتها
 صياغة مسودات قوانني يقودىا اجملتمع ادلدين لتجرمي التحرش اجلنسي؛ 
 ورش عمل للشرطة ونواب الربدلان والتعاون مع العاملني يف وزارة العدل بشأن القانون  تقدمي

 ادلقًتح ودواعيو؛
  إقامة ىيئة رقابية تتكون من شخصيات ومنظمات رلتمع مدين لتقييم السياق القانوين

للتحرش اجلنسي يف كل دولة، مع اعتماد منهج مقارن يف أرجاء منطقة الشرق األوسط 
 ريقيا؛ومشال أف
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 دور املرأة يف تدريب العاملني يف اإلعالم توسيع
  تدريب العاملني يف اإلعالم على إدراج وجهات نظر ادلرأة يف أعماذلم وتغيري لغة وسائل

قدراهتا على نشر ىذا التعلم يف منظماهتا  اإلعالم يف التقارير ادلعنية ابدلرأة من خالل تعزيز
 والقطاع ادلهين؛

  تزويد اإلعالميني مبعلومات عن ادلعايري وادلعاىدات الدولية، وكذلك عن التشريعات الوطنية
 واألحكام الدستورية اليت تصون حقوق ادلرأة؛

 الع إقامة شراكات بني رلموعات اجملتمع ادلدين النسائية ووسائل اإلعالم من أجل إط
الصحفيني على أمثلة واقعية ولفت االنتباه إىل حاالت االنتهاكات وتغيري التحيزات السلبية 

 ضد منظمات اجملتمع ادلدين وترويج صورة إجيابية عن عملها.

 بناء مراكز دعم حملية للمرأة وإاتحة الوصول إىل اخلدمات
 بصالحيات واسعة لدعم  االستفادة من ىياكل الدعم احلالية وإنشاء مراكز نسائية زللية

 ادلرأة اقتصاداي واجتماعيا وقانونيا؛
  لمراكز من قبل زلامني بوسعهم تقدمي ادلشورة القانونية إجراء زايرات منتظمة لضمان

لضحيات العنف وتوعيتهن حبقوقهن، إىل جانب زايرات من أطباء نفسيني لدعم الضحيات 
 ومسرية تعافيهن؛

 لية األخرى على تقدمي خدمات تعني الضحيات خالل العمل ابلشراكة مع ادلنظمات احمل
 .فًتة التعايف وتساعد على حصوذلن على العدالة ودعم القدرات والتعلم

 التعقيبات واخلطوات التالية
رأت ادلشاركات أبن االجتماع أاتح فرصة قيمة الستمرار التواصل ومناسبة لتلقي الدروس 

ا" قد مكنتهن من بناء عالقات مع منظمات تعمل وتقاسم اخلربات، وأن شبكة "صوتنا قوتن
على قضااي ذات صلة، إذ تتيح تقاسم ادلعلومات بني شىت ادلناطق يف بلداهنن وعرب الدول 

الثالث. وأعربت ادلشاركات عن عزمهن على استغالل العالقات الناشئة من خالل الشبكة يف 
 عملهن ادلستقبلي.

ادلشاركات عن الرغبة يف تعلم ادلزيد من اخلربات اخلارجية  وفيما خيص العمل ادلستقبلي، أعربت 
كخربات احملليني وادلمارسني الرفيعي ادلستوى، إضافة إىل احلصول على معلومات زلددة عن 

األطر القانونية الدولية كوسيلة للتأثري على صنع السياسات ورصد تقدمي اخلدمات األمنية وتنفيذ 
 التغيريات.

 
 تعزيز الصوت العام للمرأة يف مصر وليبيا واليمن"يف إطار مشروع سيفرورلد "عقد ىذا ادلؤدتر 
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 شبكة صوتنا قوتنا
ألمن والعدالة من القضااي اليت يصعب على اجملتمع ادلدين ادلشاركة فيها، إذ يعتربان ا إن

ورغم ذلك فقد أنشئت ىذه الشبكة على اعتقاد مفاده أن غالبا من اختصاص "الرجال". 
مع  تتعاملالشبكة منظمات نسائية تضم إسهام ادلرأة يف ىاتني القضيتني أمر حيوي. إذ 

تكوين حتالفات مع منظمات شلاثلة وطنية وإقليمية، وذلك لتقاسم القضيتني وتشجعها على 
 اخلربات ولالستفادة من النجاحات واإلخفاقات يف سياقات انتقالية أخرى.

 منظمة سيفرورلد
سيفرورلد منظمة عادلية مستقلة تعمل من أجل منع الصراع ولبناء حياة أكثر أمنا. فمن 

عرب أفريقيا وآسيا وأورواب، تعمل سيفرورلد مع دولة وإقليم تقريبا  41خالل برامج يف 
ادلتأثرين ابلنزاعات لتحسني سالمتهم وشعورىم ابألمن، وجتري أحبااث وحتليالت أعم 

الستخالص الدروس منها هبدف حتسني السياسات وادلمارسات احمللية والوطنية والعادلية 
ياة سادلة ىانئة ال تنغصها وبناء سالم دائم. فادلنظمة تعتقد أن اجلميع جيب أن يتمتع حب

 الصراعات العنيفة واالضطراابت األمنية.
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