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 التعاون اإلسالمي الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة للهيئة عشرة الثانية الدورة

 الوثيقة اخلتامية للنقاش املواضيعي بشأن:

 حقوق اإلنسان"ومحاية تعزيز  يف"أمهية التنوع الثقايف 

 
 :2017نوفمرب  23جدة 

 ، خالل2017نوفمرب  21سالمي، يوم اإل التعاون ملنظمة اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة عقدت اهليئة
وقد ". اإلنسان حقوقومحاية أمهية التنوع الثقايف يف تعزيز " متحور حول مواضيعيا   نقاشا   عشرة، الثانية دورهتا
 فيه النقاش الذي شارك ،للمنظمة العام األمني والسفري مسري بكر، ممثل كاغاوا  حممد السيد اهليئة رئيس افتتح

رباء يف جمال حقوق اإلنسان خافة إىل الدول األعضاء ومؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان، و أعضاء اهليئة، إض
 وسائل اإلعالم. يوممثل

 :يلي اهليئة املستقلة الدائمة حلقوق اإلنسان ما اعتمدت املستفيضة، املناقشات وانطالقا  من هذه
 

 مفهوميف إطار ، وذلك "ا  إهلي أمرا  " هبوصفاندى به و لتنوع بني بين البشر اب أقر اإلسالم أن على تشدد
 البشر مجيع بني املساواة مبادئقائمة على  جديدة لثقافة األساس، حيث وضع التنوع إطار يف الوحدة
 يف األخرى حلضاراتا خالفعلى و  .الدينية املعتقدات أو العقيدة أو اللون أو الطائفة عن النظر بغض

 اجملتمعاتقسم ال يهو ، و ألواهنا ختالفعلى أساس ا ةبشريال تالثقافا إىل إلسالمانظر ي مل التاريخ،
 أهواء أي ىلإ الثقافية للتعددية واحرتامه قبوله ستندوال ي. مطلق شر وأ مطلق خريإىل جمتمعات  البشرية

 .مجعاء للبشرية سمحةال العاملية تعاليمهبناء  على  وإمنا انتهازية، أو

 الصفات واحتضان التكيف على بقدرته مرتبط ضارة عامليةوح كدين  اإلسالم جناح أن ت أيضا  أكد
 النافعة للقيم الكامل هاحرتام مع اإلسالم، أن غري. املتنوعة واألماكن املتميزة للشعوب اإلجيابية الثقافية

تنعم  وجمتمعات دولقيام ودميومة  عيقت أهنا يتضح اليت املمارسات تغيري إىل سعى األخرى، للثقافات
 .والرخاء قدموالت لسلماب
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 جمال يف ماهتااسهإو  الوسطى القرون يف اإلسالمية للمجتمعاتذروة العطاء الثقايف  على الضوء تسلط
 العصور من الثابتة العامل مسرية يف سهمتأ واليت الثقافات،خمتِلف و  التعليم وتنمية العلمي االكتشاف

 .النهضة عصر إىل املظلمة
 ابحلقوق اخلاص الدويل والعهد اإلنسان، حلقوق العاملي واإلعالن ،"ةاملدين ميثاق" ــب واسرتشادا  منها

 اليونسكو وإعالن والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل والعهد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية
 مياإلسال واإلعالن الثقايف التعبري وأشكال التنوع وتعزيز محاية واتفاقية الثقايف، التنوع بشأن العاملي

 يفاحلق  شخص كلل كفلت يتال اإلسالمي للعامل الثقافية واالسرتاتيجية الثقايف التنوع بشأن 1لإليسيسكو
 يفوحقهم  لغوية أو دينية أو عرقية أقليات إىل املنتمون األشخاص ذلك يف مبا الثقافية احلياة يف املشاركة

 .وممارستها يةدينشعائرهم ال وأداء اخلاصة بثقافتهم التمتع
 أبمهية واالعرتاف الثقايف التجانس عدم بوجود يعرتفان اللذين فيينا عمل وبرانمج إبعالن تر ذك  

 من التأكيد مع خمتلفة، ثقافية ةويه   له كونت أن يف إنسان كل  حق وقبول واإلقليمية الوطنية اخلصوصيات
 اإلنسان حقوق جلميع العاملي ماالحرتا بتعزيز ابلتزاماهتا ابلوفاء الدول جلميع الرمسي االلتزام على جديد

 .ومحايتها ومراعاهتا للجميع األساسية واحلرايت
 متنوعة أشكاال   تتخذ الثقافة" أن يؤكد الذي الثقايف التنوع بشأن اليونسكو إعالن إىل كذلك أشارت

 اليت واجملتمعات لمجموعاتاملميزة ل وايتاهل   وتعدد أصالة يف التنوع هذا ويتجلى. واملكان الزمان عرب
جنس لل ضروري هوو  واإلبداع، تجديدوال للتبادل ا  مصدر التنوع الثقايف، بوصفه و . تألف منها اإلنسانيةت
 يتطلب اإلنسان حلقوق الكاملتطبيق ال فإن مث ومن. 2"ةكائنات احليلل البيولوجي لتنوعضرورة ا بشريال

 .عامليا   هبا عرتفامل اإلنسان حقوق صكوك تكفله الذي الثقايف التنوع وتعزيز احرتام

 أساسيا   عنصرا   بوصفه الثقايف التنوع ابحرتام واعرتافها 2030 لعام املستدامة التنمية أهداف ابعتماد رحبت
 واالحرتام والتسامح والالعنف السالم ثقافة تعزيز خالل من والثقافات للدول املستدامة التنمية لضمان
 .املشرتكة واملسؤولية العاملية، واملواطنة الثقافات، بني والتفاهم املتبادل

                                                           
 .املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  1
 .إعالن اليونسكو بشأن التنوع الثقايف  2
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 التعاون منظمة نظمته الذي السودان يف الثقافة لوزراء العاشر اإلسالمي املؤمتر بعقد أيضا   ترحب
 حتقيق يف احملرز التقدم إلبراز والثقافة مو والعل للرتبية اإلسالمية املنظمة املتخصصة مؤسستهاو  اإلسالمي

 العمل خالل من منسقة بطريقة التنوع لتحدايت واالستجابة ميةاإلسال الثقافية االسرتاتيجية أهداف
 .املشرتك اإلسالمي

 والتقاليد الثقافات من غين نسيج يف ينعكس لإلنسانية، مميزة مسة وهو الثقايف، التنوع أن تأكد
 قيم ظهور إىل للعوملة املتجانس التأثري أدى ثقافية، اتتباين وجود من الرغم وعلى. والفنون والفلسفات

 على والقضاء الناس رباتق على ساعد مما البشر،بين  بني مشرتكة سلوكية وأمناط وأخالقية ثقافية
 اليت املشرتكة اإلنسانية لمبادئ لاحرتاما   ميثل الثقايف التنوع احرتام فإن مث، ومن. ضارة تقليدية ممارسات

 هبا املعرتف اإلنسان حقوق صكوك يف املعلنة األساسية واحلرايت اإلنسان حلقوق الوطيد األساس تشكل
 .عامليا  

 النامي نيالعامل بني املتنوعة السياسية واجلغرافية غرافيةو الدمي احلقائق عن الناشئة العاملية التحدايت حددت
 تعميق إمكانية على تنطوي متكافئة، غري واجتماعية اقتصادية تبادلعمليات قيام  إىل أدى مما واملتقدم،

 .الصراعات نشوبو  احمللية اجملتمعات بني القائمة يةالثقاف تتبايناال

 وأداء ورسم موسيقى شكل يف الفنية والتعبريات الرايضة مثل ،الرتفيهية األنشطة أمهية على شددت
 بينها وفيما الثقافية اجملموعات داخل التشابه أوجه حتديد خالل من الثقافات بني التفاهم لتعزيز متجانس

 .عدديت جمتمع إنشاء أجل من
من  نذر ابلسوءتأضحت يف اآلونة األخرية  ابلتنوع القبول وعدم التعصب دالئلألن  أسفها عن أعربت
 ،ثنيةواإل واألصل والدين العرق أساس على والتمييز والكراهية األجانب كراهية  من متزايدة موجة خالل

 هذه التعصب أعمال أن له يؤسف ومما. ةملتضرر ا يف اجملتمعات اإلنسان حلقوق صارخ انتهاك إىل أدى مما
 العامل على كذلك  تؤثرفحسب، بل  صراعات تعاين من اليت اجملتمعات أو النامية البلدان يف تنتشر ال

التباينات  بذريعة األجانب كراهية  نشروت اخلالف بذور املتطرف اليمني سياسات بثت حيث، املتقدم
 الكراهية ثقافة إنف ،ويف احلقيقة. األخرى قلياتواأل املهاجرين والالجئني جترميمن خالل و  الثقافية
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 واألمن للسلم هتديدا   تشكل تزال الهي ف ،تنعم ابلسلم جمتمعات خلق إىل تفضي ال هذه والتعصب
 .العامليني

 عامليا   املقبولة املعايري مع متاما   تتفق اإلسالمية القيم أن من الرغم على ألنه أسفها عن أعربت أيضا  
 اليمينية اجلماعات على يد اوجتلياهت اإلسالموفوبيا فإن التمييز، وعدم االجتماعية والعدالة للدميقراطية

   .احلضارات بني وشيك بصراع كاذب  شعور وخلق املسلمني، ضد والتمييز الكراهية إىل تؤدي املتطرفة

قحام إ خالل من ةواألسر  الزواج مؤسسة لتشويه األوساط بعضاليت تقوم هبا  ةيليضلالت حملاوالتاب نددت
 شكال  " ابعتبارها بني املثلينيالعالقات و  اإلنسان حقوق من كجزء"  ةاجلنسي ميوللل" املنحرف اخلطاب

سهامات واإل األساسي الدور أتكيدهااهليئة جددت  الغاية، هلذه وحتقيقا  . التنوعبذريعة " لألسرة بديال  
 الرقي تعزيز عن فضال   والروحية األخالقية القيم زتعزي يف أسهمت اليت واألسرة، الزواج ملؤسسة اجلوهرية

 .كافة  اجملتمعات يف االقتصادي - االجتماعي
 توافقب عتمادالا تتضمن واليت مناسب وقت يف اإلسالمي التعاون منظمة اختذهتا اليت ملبادراتاب تشادأ

 أشكال مجيع كافحةم على العاملي العزم يعرب عن الذي 16/18 رقم اإلنسان حقوق جملس لقرار اآلراء
 توأشاد. الثقافات بني الصدام لتجنب عتقدامل أو دينال أساس على القائمة والعنف والكراهية التمييز
 املتحدة لألمم التابع احلضارات حتالف مع الفعال للتعاون اإلسالمي التعاون منظمة جبهود أيضا  

 عن فضال   والتعبري، الرأي وحرية الدين حرية قضااي بشأن" فجوة يف املفاهيمال" سد أجل من واليونسكو
 واالتصال واإلعالم اجليد لتعليموانتهاء  اب الثقايف الرتاث ومحاية العنصري والتمييز العنصرية مكافحة
 مجيع بني فيما اإلنسان حلقوق العاملية املعايري طبيقت تعزيز على يت تعملال والتكنولوجيا مو ابلعل والنهوض
 .واجملتمعات الثقافات

 أبعادا   الشاملة االسرتاتيجية تتضمن أن جيب الثقايف، للتنوع اءالبن   الفهم تعزيز أجل من أنه على شددت
 التنوع يعين أن ينبغي الفكري، الصعيد علىف. اإلنسان حقوقيف جمال و  وقانونية ،وسياسية ،فكريةثالثة: 
 وعلى. احلديثة اجملتمعات يف الزاوية حجر بوصفها الثقافية والتعددية التعددية بقيمة االعرتاف الثقايف

 املكوانت فملختلِ  االجتماعي اإلدماج سياسات ضمن الثقايف التنوع ترمجة ينبغي السياسي، الصعيد
 الصعيد وعلى. جملتمعاتإزاء خمتِلف ا والثقافية واالقتصادية االجتماعية الرؤية وتعزيز للمجتمع الثقافية



 
 

Page 5 of 9 
 

 االختالف يف احلق ومحاية احرتام خالل من الثقايف ابلتنوع افاالعرت  جيب اإلنسان، وحقوق القانوين
 .العاملية اإلنسان حقوق عناصر من عنه غىن ال عنصرا   بوصفه

 ملنظمة الرئيسية األجهزة أحد بوصفها اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان، أنعلى  أيضا   شددت
 بني احلوار وتعزيز النبيلة والقيم اإلسالمية الثقافة احرتام تعزيز يف هام تضطلع بدور اإلسالمي، التعاون

 من االستفادة على نظمةامل مؤسسات حثت الصدد، هذا ويف. نظمةامل ميثاق مع يتسق مبا احلضارات،
 تنفيذ أجل من اإلنسان حقوق على القائم النهج اتباع يف اإلنسان حقوق جمال يف ةيئاهل خربة

 .اإلسالمية الثقافية االسرتاتيجية
 التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية وسياسات تدابري اعتماد يف السيادي احلق للدول أن على شددت

 التمييز عدم ضمان مع وجه أفضل على جمتمعاهتا ملصلحة املناسبة التدابري واختاذ أراضيها داخل الثقايف
 شرائح جلميع األساسية تواحلراي اإلنسان وحقوق الثقايف التعبري أشكال مجيع ومحاية مبراعاة والتمسك

 .اجملتمع
 الحتضان فعالة وسيلة يشكل احمللية القانونية واألطر القوانني تغيري أن من الرغم على أنه شددت أيضا  

 ابلغ أمرا   يظل املدين، واجملتمع املرأة دور والسيما التقليدية، واألسرية األخالقية القيم دور فإن التنوع،
 .تماعااجل فخمتلِ  بني املستدام الثقايف التكامل تعزيز يف األمهية

 وسعت اليت االجتماعيتواصل ال وسائل ذلك يف مبا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أبمهية اعرتفت
لدعم تطوير  الشابة العقول بني واألفكار املعارف وتبادل واإلبداع االبتكار أجل من التفاعالت نطاق

 شددت الغاية، هلذه وحتقيقا  . احمللية اجملتمعاتبني  تقريبإمكان ال مع والتعاون بني الناس التواصل املباشر
 مكافحة يف اإلعالم دور بشأن مؤخرا   ةاهليئ تهانظم اليت الندوة يف الواردة التوصيات تنفيذ على أيضا   اهليئة

 صراع أي مفهومالذي يكتنف  الغموض وإزالة احلضارات، بني للحوار مواتية بيئة وهتيئة الكراهية، خطاب
 .الثقافة نسبية أو اتاحلضار  بني
 املمارسات إلدامة ذريعة يصبح أال   جيب للتنوع، التام االحرتام على التأكيد يتم حني يف أنه تأبرز 

 مينع أال   جيب الثقايف التنوع احرتام إن. والعاملية األساسية اإلنسان حقوق مع تتعارض اليت الضارة الثقافية
مناصرو هذه  الضارة املمارسات هذه تصحيح عمليةتوىل ي أن وجيب. وتتطور تنمو أن من اجملتمعات
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 الفهم على يقوم ومفتوح مستنري حوار عملية خالل من املعنية اجملتمعات أو اجملتمعات داخل احلقوق
 .اإلنسان حلقوق العاملي القانون على املرتتبة وااللتزامات والثقافية الدينية للتعاليم احلقيقي

 اجملتمعات لبعض اجلذور عميقة الثقافية القناعات تغيري أن فهم تىلإ حاجة هناك على أن ضا  ت أيشدد
 من الرغم وعلى. األطراف املعنية كافة جانب من ا  وتفهم صربا   تتطلبو  طويال   وقتا   تستغرق عملية احمللية

 الضارة املمارسات حتظر اليت ألعضاءا للدول الدولية لتزاماتالااملتناغمة مع  الرمسية التشريعاتوجود  أن
 يشكل اجملتمعية واملشاركة التعليم خالل من السيماو  شامل هنج اتباع إنف األوىل، اخلطوة تكون قد

 عكسية نتائجب أتيت اخلارج من ةوضاملفر  احللولف. واستدامتها التغيري عملية استمرار لضمان ثلىامل الوسيلة
 .هلا ةقاومامل ثريستوت

 اجلهل ردم فجوة أجل من احلضارات بني احلوار خالل من سالمال ثقافة طويرت ضرورة على تشدد
 اءةوبن   وحمرتمة إجيابية تفاعالت خالل من نفسها وتطوير ابلتعلم ثقافة لكل والسماح الفهم وسوء

 :للثقافة الرئيسية الثالثة األبعاد على واحلضارات الثقافات بني احلوار تعزيز يركز أن وينبغي. ومستنرية
 .3الروحيةو  واألخالقية اجلماليةاملكوانت 

 لقبول األساس يضع الذي) والدستوري السياسي ينياملستو  على التنوع إدارة إىل احلاجة على تشدد
 الذي) والفكري الثقايف الصعيدين على ؛(الدولة أو لألمة الوطنية ويةلله   الزاوية حجر بوصفه التنوع

 والرتاث الثقافية األنشطة ذلك يف مبا للمجتمع، الثقافية عناصرال فملختلِ  ثقافية خرائط رسم يتضمن
 لتثقيف الدراسية املناهج يف جدر  ست   اليت األثرية والقطع الثقافية واملنتجات الثقافية واملمارسات الثقايف

 والتطبيقات اإلعالم لوسائ خالل من ذنف  ي  ) واإلعالمية التعليمية واملستوايت( الشابة األجيال
 .(نولوجيةالتك

                                                           

د من وما إىل ذلك. ويف ظل هذا البع واألزايءاملادية يف شكل املباين والفولكلور والطعام  ايف جتلياهتللثقافة يتجسد البعد اجلمايل أ(  3
ار س د إنسانية كل شعب أو جمتمع احلوار بني الثقافات يف العادة؛ ب( يتمثل البعد األخالقي للثقافة يف القيم اليت حتد   وي تصور الثقافة، مي 

ياكل  عنه من خالل العالقات اإلنسانية وهعرب  . وي  ها، ويعمل على تعزيز اومضموهن اهامعنكل ثقافة الذي يعطي  هو أو فئة، وهذا البعد 
  ميكن جتسيده ماداي  فإنه يـ ع دال هبالرغم من أنوابلنسبة للبعد الروحي فاجملتمع، وأيضا  من خالل التعبريات اجلمالية والتصورات. ج( 

 يفسر ويعطي معىن للحياة وجلميع أشكال التعبري البشري.وهو للثقافة،  أساسيا  مصدرا  
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 :يلي ما على الدويل اجملتمع تحث
 الثقايف، التنوع بشأن الدويل النقاش لتعميق الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز محاية اتفاقية متابعة( أ)

  وتنفيذها؛ السياسات صنع على وأثره ابلتنمية تهبصل يتعلق فيما والسيما
 ونشرها وصوهنا العاملية املعلومات وشبكات ماإلعال وسائل يف متنوعة حمتوايت إنتاج تشجيع( ب)

على  الثقايف التنوعمن أجل تبين و  ،بينها وفيما األمم داخل الثقافية اجملموعات فخمتلِ  بني الوائم لتعزيز
 الصمود؛ على قادرة جمتمعات إلنشاء موحدة قوةه اعتبار 

جوانب  وتعزيز األصلية بالشعو  معارف والسيما ،ومحايتها التقليدية املعارف احرتام ضمان( ج)
 احمللية؛ واملعارف ةاحلديث مو العل بنيالتكامل 

 دولية وشراكات برامج ووضع واملثقفني، والعلماء والباحثني والفنانني املبدعني تنقل تشجيع( د)
 .وتعزيزها النامية للبلدان اإلبداعية القدرات على احلفاظ إىل نفسه الوقت يف السعي مع للبحوث،

 
 :على اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء لالدو  تحث

 الوطنية العمل خطط أو الوطنية السياسات أو التشريعات مجيع يف الثقايف التنوع احرتام مراعاة( أ)
 اإلنسان؛ حقوق جمال يف الدولية اللتزاماهتا وفقا   الصلة ذات

 للعامل الثقافية رتاتيجيةاالس يف املكرسة املبادئ تعزيز إىل ترمي مناسبة تنظيمية أطر وضع( ب)
 ؛عامليا   هبا املعرتف اإلنسان حقوق صكوك من وغريها اإلسالمي

 ذات والربامج السياسات ها ضمنوحمرك املستدامة للتنمية أداةبوصفه  الثقايف التنوع احرتام إدراج( ج)
 الصلة؛

 شاركوت اتالثقافبني  للمعارف واألفكار فيما التالقح املتبادل خالل من الدويل التعاون تكثيف( د)
 الثقافية؛ التعدديةجمال  يف املمارسات أفضل

 العرقية واجلماعات واألقليات الدينيون الزعماء ذلك يف مبا املدين، اجملتمع قطاعات مجيع إشراك( هـ)
 تيسري إقامةو  وتعزيزه، الثقايف التنوع صون إىل الرامية العامة السياسات صياغة يف اإلعالم ووسائل
 ؛الغاية هلذه حتقيقا  اجملموعات  هذه بني للحوار تمنتداي
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 الرمسية الدراسية املناهج يف اإلنسان حقوق جمال يف التثقيف إلدماج الوطنية املناهج تصميم إعادة( و)
 الثقايف؛ للتنوع اإلجيابية ابلقيمة الوعي لنشر

 تعليم" نقل هبدف الدراسية املناهج عن فضال   ،همتدريب أواملعلمني  دريستصياغة أساليب  إعادة( ز)
 ، بوصفهم مواطين دولة معينة أو ينتمون إىل مكان ما،لتوعيتهم الشابة األجيال إىل 4"العاملية املواطنة

 ؛"5العاملي الكيان يف ء  عضاأ مكوهنيقتضيها   اليت واجباتالو  سؤولياتاملو  قوقحلاب"
 الثقافية للتنمية الالزمة واملالية ريةالبش املوارد توفري وضمان ثقافية ومرافق مؤسسات إنشاء( ح)

 .واملؤسسية

 

 :، وذلك من أجلاإليسيسكو داخل مستقل مرصد إنشاءاهليئة  اقرتحت
 لتوسيع ا  فز حم عامال  بوصفها  تعمل أن ميكن اليت اإلسالمي للعامل الثقافية االسرتاتيجية تنفيذ متابعة( أ)

 املستهدفة؛ والربامج املشاريع لتنفيذ الصلة ذات ةاحلكومي غري الفاعلة واجلهات الدول بني التعاون
 على للمساعدة واسع نطاق على ونشرها الثقايف ابلتنوع املتعلقة واإلحصاءات البياانت مجع( ب)

 الثقافية؛ االسرتاتيجية تنفيذ

 الظروف معواليت ميكن تكييفها  الثقايف لتنوعا احرتام ورصد لتقييم وأدوات منهجيات وضع( ج)
 واخلاصة؛ العامة واملؤسسات احلكومات جانب من احمللية أو ةالوطني

 بشأن املشورة وإسداء السياسات لرصد األعضاء للدول اتبعة وطنية مراصد إنشاء على املساعدة( د)
 ومحايتها وطيدهاوت اإلنسان حقوق احرتام لتعزيز وسيلةبوصفه  الثقايف التنوع لتعزيز املناسبة التدابري
 . جمتمعاهتا داخل

 
*********************************** 

 
 

                                                           

أن على التحلي ابملسؤولية و على ني دارسساعد اليوبناء الشعور ابالنتماء إىل اإلنسانية املشرتكة و  جلميعا احرتام مبدأالعاملية  املواطنة تعليمرسخ ي  4
 https://en.unesco.org/gced .نيفاعلني عاملي نيمواطن صبحواي

 
5  https://en.wikipedia.org/wiki/Global_citizenship 

https://en.unesco.org/gced
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_citizenship
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