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اعتمد المؤتمر اإلسالمي الثالث
لوزراء الثقافة المنعقد في الدوحة
خالل الفـترة من  29إلى  31ديسمبر
 ،2001برنامج اإليسيسكو لعواصم
الثقافة في العالم اإلسالمي ،الذي
يدعو الدول األعضاء إلى ترشيح مدن
تختار اإليسيسكو منها كل سنة ثالث
مدن كعواصم للثقافة في العالم
اإلسالمي ،تمثل المناطق العربية
واآلسيوية واإلفريقية.
اإلدارة العامة
أعدت
وبناء عليه،
ً
ً
لإليسيسكو تصورا متكامال لبرنامج
عواصم الثقافة في العالم اإلسالمي،
اقترحت فيه قائمة ثالثين مدينة من
المناطق العربية واآلسيوية واإلفريقية،
لتكون عواصم ثقافية في العالم
اإلسالمي لألعوام ،2014-2005
وأن تكون مكة المكرمة أول عاصمة

ّ
ثقافية في العالم اإلسالمي .وتضمن
التصور المذكور المعايير المقترحة
الختيار هذه العواصم ،والخطوط
العريضة والتوجهات العامة لألنشطة
المقترحة لالحتفاء بالعواصم المختارة.
وقد اعتمد المؤتمر اإلسالمي الرابع
لوزراء الثقافة المنعقد في الجزائر
خالل الفترة من  15إلى  17ديسمبر
 ،2004قائمة هذا البرنامج العشري،
واعتمد المؤتمر اإلسالمي السادس
لوزراء الثقافة المنعقد في باكو من
 ،2009التعديالت
 13إلى  15أكتوبر
ً
التي أدخلت عليه ،وصوال إلى المؤتمر
اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة
المنعقد في مسقط من  2إلى 4
نوفمبر  ،2015الذي اعتمد قائمة
عواصم الثقافة في العالم اإلسالمي
لألعوام .2025-2005
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عواصم الثقافة في العالم اإلسالمي المعتمدة
للفترة ()2025-2005
السنوات

المنطقة آ
السيوية

المنطقة العربية

مكة المكرمة
(المملكة العربية السعودية)

2005
2006
2007

الفريقية
المنطقة إ

حلب
(الجمهورية العربية السورية)
1
طرابلس
فاس
(ليبيا)
(المملكة المغربية)

2008

السكندرية
إ
(جمهورية مرص العربية)

2009

الق�وان
ي
(الجمهورية التونسية)

2010

تريم
(الجمهورية اليمنية)
تلمسان
(الجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية)

أصفهان
اليرانية)
السالمية إ
(الجمهورية إ
طشقند
(جمهورية أوزباكستان)
الهور
السالمية الباكستانية)
(الجمهورية إ
كوااللمبور
يز
(مال�يا)

3
باكو
(جمهورية
أذربيجان)

دوشنبه
(جمهورية تاجيكستان)

تمبكتو
مال)
(جمهورية ي
داكار
(جمهورية السنغال)
ت 2
جيبو�
(جمهورية ي ت
جيبو�)
ي
انجمينا
(جمهورية تشاد)
ن
مورو�
ي
(جمهورية القمر المتحدة)
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2011

2012

نواكشوط
السالمية
(الجمهورية إ
الموريتانية)
5

النجف
(جمهورية العراق)
6

المدينة المنورة
(المملكة العربية
السعودية)

7

2013
2014

طرابلس
(الجمهورية اللبنانية)
8

الشارقة
المارات العربية المتحدة)
(دولة إ

جاكرتا
(جمهورية إندونيسيا)

كوناكري
(جمهورية غينيا)

دكا
(جمهورية بنغالديش الشعبية)

نيامي
(جمهورية النيجر)

ن
غز�
ي
السالمية)
(جمهورية أفغانستان إ

كانو
نيج�يا االتحادية)
(جمهورية ي

بيشكيك
(جمهورية يق�غزستان)

واقادوقو
(بوركينا فاسو)

1تم االحتفاء بطرابلس عاصمة ليبيا عاصمة رابعة للثقافة في
العالم اإلسالمي لعام  2007بصفة استثنائية ،وذلك بمناسبة
استضافتها للمؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء الثقافة.

5تم تأجيل االحتفاء بنواكشط عاصمة للثقافة في العالم
اإلسالمي عن المنطقة العربية لعام  ،2011بناء على طلب
رسمي من الحكومة الموريتانية.

2تم تأجيل االحتفاء بجيبوتي عاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي
عن المنطقة اإلفريقية لعام  ،2008بناء على طلب رسمي من
حكومة جيبوتي.

6تم تأجيل االحتفاء بالنجف األشرف عاصمة للثقافة في العالم
اإلسالمي عن المنطقة العربية لعام  ،2012بناء على طلب
رسمي من الحكومة العراقية.

3تم االحتفاء بباكو عاصمة جمهورية أذربيجان عاصمة رابعة
للثقافة في العالم اإلسالمي لعام  2009بصفة استثنائية ،وذلك
بمناسبة استضافتها للمؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء الثقافة.
4تم االحتفاء بتلمسان عاصمة رابعة للثقافة في العالم اإلسالمي
لعام  2011بصفة استثنائية ،وذلك بمناسبة استضافتها للمؤتمر
اإلسالمي السابع لوزراء الثقافة.

7تم االحتفاء بالمدينة المنورة عاصمة رابعة للثقافة في العالم
اإلسالمي لعام  ،2013وذلك بمناسبة استضافتها للمؤتمر
اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة.
8تم تأجيل االحتفاء بطرابلس (الجمهورية اللبنانية) ،بناء على طلب
رسمي من الحكومة اللبنانية.
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السنوات

المنطقة العربية

المنطقة أ
السيوية

الفريقية
المنطقة إ

2015

نزوى
(سلطنة عمان)

آلما أتا
(جمهورية قازاخستان)

كوتونو
(جمهورية ي ن
بن�)

2016

الكويت
(دولة الكويت)

ماليه
(جمهورية المالديف)

فريتاون
س�اليون)
(جمهورية ي

مشهد
اليرانية)
السالمية إ
(الجمهورية إ

كمباال
(جمهورية أوغندا)

ناخشبان
(جمهورية أذربيجان)

10
لي�ڤيل
ب
(جمهورية الغابون)

س�يبيغاوان
بندر ي
(بروناي دار السالم)

بيساو
(جمهورية غينيا بيساو)

2020

12
القاهرة
(جمهورية مرص العربية)

بخارى
(جمهورية أوزبكستان)

13
باماكو
مال)
(جمهورية ي

2021

الدوحة
(دولة قطر)

إسالم أباد
السالمية الباكستانية)
(الجمهورية إ

بانجول
(جمهورية غامبيا)

2017
2018
2019

عمان
ّ
(المملكة أ
الردنية
الهاشمية)

سنار
(جمهورية السودان)
9

الم َح َّرق
ُ
(مملكة البحرين)
القدس ش
ال�يف
ين
فلسط�)
(دولة

11
تونس
(الجمهورية التونسية)

الرباط
(المملكة المغربية)

14

14

15

باندونغ
(جمهورية أندونيسيا)

ياوندي
الكام�ون)
(جمهورية ي

2023

بنغازي
(ليبيا)

سالنجور
يز
(مال�يا)

أبيدجان
(جمهورية كوت ديفوار)

2024

مراكش
(المملكة المغربية)

كابول
السالمية)
(جمهورية أفغانستان إ

لومي
(جمهورية توغو)

2025

مقديشيو
(جمهورية الصومال الفيدرالية)

عشق أباد
(جمهورية تركمانستان)

مابوتو
(جمهورية موزمبيق)

2022

القاهرة
(جمهورية مرص العربية)

ّ
9تم االحتفاء بسنار عاصمة رابعة للثقافة في العالم اإلسالمي
لعام  ،2017بصفة استثنائية ،وذلك بمناسبة استضافتها للمؤتمر
اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة.
 10تم تأجيل االحتفاء بليبرڤيل.
11تم االحتفاء بتونس عاصمة رابعة للثقافة في العالم اإلسالمي
لعام  ،2019بصفة استثنائية ،وذلك بمناسبة استضافتها للمؤتمر
اإلسالمي الحادي عشر لوزراء الثقافة.

12تم تأجيل االحتفاء بالقاهرة إلى عام  2022بسبب جائحة
كوفيد .19
 13تم تأجيل االحتفاء بباماكو بسبب جائحة كوفيد .19
 14تم تأجيل االحتفاء بإسالم آباد وبانجول بسبب جائحة كوفيد .19
 15تم اعتماد الرباط عاصمة للثقافة في العالم اإلسالمي
لعام .2022
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الخـطوط العريضة لبرامـج االحتفاء
بعواصم الثقافة في العالم اإلسالمي
يتم اإلعداد لالحتفاء بعواصم الثقافة في العالم اإلسالمي على مرحلتين :

ما قبل سنة االحتفاء
يشرع البلد الذي تنتمي إليه العاصمة المحتفى بها بالتنسيق مع اإليسيسكو في إعداد
ما يلي :
• اإلجراءات الخاصة بالدول األعضاء :
تشكيل اللجنة العليا لالحتفاء بالعاصمة المحتفى بها
تعيين مكتب اللجنة العليا واللجان الفرعية ومهامها*

تعيين المنسق الوطني لالحتفالية ونقطة االتصال مع اإلدارة العامة لإليسيسكو
إعداد شعار االحتفالية بالتنسيق مع اإليسيسكو
ّ
إعداد طقم متكامل من الوسائط اإلشهارية المتنوعة عن االحتفالية (مطويات،
شارات ،ملصقات ،فيلم تعريفي)...
إعداد مادة علمية تعريفية بالعاصمة ،لتوزيعها على وسائل اإلعالم ووضعها في
موقع اإليسيسكو والمواقع ذات الصلة باالحتفالية.
إعداد البرنامج الوطني ألنشطة االحتفالية ومتابعة تنفيذه على مدى السنة
تحديد يوم االنطالقة الرسمية لالحتفالية ،بالتنسيق مع اإليسيسكو
تحديد يوم االختتام الرسمي لالحتفالية ،بالتنسيق مع اإليسيسكو

*يستحسن توسيع دائرة المشاركين لتشمل ممثلي الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني والنوادي الثقافية والقطاع الخاص.

• اإلجراءات الخاصة باإليسيسكو :
تعيين نقطة االتصال مع اللجنة العليا لالحتفالية.
إعداد برنامج األنشطة التربوية والعلمية والثقافية واالتصالية
للمساهمة في االحتفالية.
مواكبة البرنامج الوطني لالحتفالية والمشاركة في عدد من أنشطته.
المشاركة في اإلعداد لحفل االفتتاح الرسمي واالختتام الخاصين باالحتفالية.
إعداد ميداليات االحتفالية وتوزيعها خالل حفل االنطالقة الرسمية.
التنسيق والمتابعة وتقديم المشورة وإبداء الرأي بشأن الخطوات التنفيذية
الكفيلة بإنجاح االحتفالية.
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سنة
االحتفاء

ُ
وتفتتح باإلعالن عن االنطالقة الرسمية لالحتفاالت بعاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي،
الرسمية في البلد والجهات المتعاونة .ويثبت شعار اإليسيسكو وشعار
بمشاركة السلطات
ً
العاصمة المحتفى بها جنبا إلى جنب في جميع الوثائق والمطبوعات والملصقات والالفتات
واإلعالنات المخصصة لالحتفاء .ويتزامن مع هذه االنطالقة الرسمية تنفيذ مجموعة من
البرامج واألنشطة الثقافية والفنية.
ويمكن أن يشتمل برنامج االحتفاء على ما يلي :
عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات حول تاريخ المدينة الثقافي ،وأعالمها ،وإسهامها
العلمي والحضاري في التراث اإلسالمي ،ومعالمها األثرية ومراكزها الثقافية.
إقامة معارض الكتب والمخطوطات والوثائق ،والدراسات عن التاريخ القديم والحديث
للعاصمة المحتفى بها ،والكتب والخرائط والرسومات التاريخية التي تتعلق بها إلى
جانب معرض يوضح التطور العمراني للمدينة وأهم معالمها األثرية.
إعداد لوحات تعريفية بالمدينة أو بعض معالمها ذات األهمية التاريخية أو الثقافية.
إعداد الفتات تشيد بالمناسبة ،وتعرف باألنشطة المخصصة لها.
تنظيم زيارات للمشاركين إلى المتاحف وأهم المعالم األثرية ومكتبات المدينة
العتيقة والحديثة واالطالع على مخطوطاتها ووثائقها ومقتنياتها وزيارة مراكز
إشعاعها الثقافي كالمساجد والقصور والزوايا واألسواق العتيقة.
إقامة معارض لمختلف الصناعات التقليدية.
تنظيم تظاهرات ومهرجانات ثقافية وفنية تشتمل على أمسيات شعرية ومسرحيات
وأعمال فنية وثقافية.
تنظيم أيام إعالمية وأبواب مفتوحة عن االحتفالية في عدد من المؤسسات
التربوية والثقافية ذات اإلشعاع الحضاري.
تنظيم مسابقات للمبدعين من شباب العاصمة الثقافية في كافة مجاالت البحث
المسابقات فرصة لتكريم أعالم المدينة
ً
والكتابة العلمية واألدبية .وتكون أنشطة ً
الذين أسهموا في نهضتها الثقافية قديما وحديثا ،وتخصيص الجوائز التقديرية لهم.
وجدير بالذكر أن لكل عاصمة ثقافية خصوصيات ال يمكن تضمينها في هذا المقترح العام،
ويترك للجنة التنظيمية لكل احتفالية وضع البرامج التفصيلية المتعلقة بالعاصمة المحتفى بها.
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مساهمة اإليسيسكو في برنامج االحتفاء بعواصم الثـقـافـة
في العالم اإلسـالمي
ً
العالم
في
ً
جهود الدول األعضاء التي اختيرت مدنها لتكون عواصم للثقافة ً
حرصا على دعم ً
اإلسالمي ،وإسهاما منها في البرنامج العام لالحتفائية ،تخصص اإليسيسكو أسبوعا ثقافيا
ُ
وتربويا ،تنفذ خالله في العاصمة المحتفى بها مجموعة من أنشطتها التربوية والعلمية
والثقافية ذات الطابع الوطني واإلقليمي والدولي ،المدرجة في خطة عملها.
ويمكن المشاركة بأنشطة أخرى يتم االتفاق عليها بين اإليسيسكو والجهات المعنية.

معايير اختيار عواصم الثقافة في العالم اإلسالمي
اقتضى التفكير في االحتفاء بالعواصم الثقافية في العالم اإلسالمي وضع معايير الختيار
العاصمة الثقافية ،وذلك حتى تتوفر لها شروط محددة تجعلها جديرة بهذه الصفة .وقد
مشروع
عملت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ على إعداد
ً
سابق لهذه المعايير وعممته على الدول األعضاء ليكون اختيار العاصمة الثقافية قائما
على شروط موضوعية تضمن جدوى االختيار ،وتحقق الهدف األساس من المشروع وهو
االحتفال بالمدن الثقافية التي لها تاريخ ثقافي بارز ،وآثار مادية أو فكرية تستحق التنويه
والتعريف .ومن أهم هذه المعايير :

ً
ّ
أن تكون المدينة المرشحة ذات عراقة تاريخية مدونة وصيت علمي واسع،
أوال :
ِّ
تبوأت من خاللهما مكانة ثقافية بارزة في بلدها ومنطقتها ،على مر التاريخ للبلد وللمنطقة
بصفة عامة.
ً
أن تكون لها مساهمة متميزة في مجاالت الثقافة وفي الثقافة اإلنسانية
ثانيا :
بصفة عامة ،من خالل األعمال العلمية والثقافية واألدبية والفنية ،لعلمائها وأدبائها،
ومثقفيها وفنانيها.
ً
أن تتوفر على مراكز للبحث العلمي ،ومكتبات للمخطوطات ،تجعل منها قبلة
ثالثا :
للباحثين والمهتمين في مجاالت العلوم والثقافة والمعرفة.
ً
أن تتوفر على مؤسسات ثقافية فاعلة في مجال تنشيط الحياة الثقافية
رابعا :
لألفراد والجماعات وتنظيم المهرجانات والمواسم الثقافية ومعارض الكتب والرسم،
والعروض المسرحية ،وأعمال الترجمة والنشر.
ً
ً
ُ َّ
أن يقدم الترشيح مرفقا بدراسة وافية عن المدينة ،ومستجيبة للمعايير
خامسا :
السابقة أو بعضها على األقل.
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ويجب أن تشتمل الدراسة على ما يأتي :
نبذة تاريخية وجغرافية موثقة بالمصادر والمراجع ،توضح األهمية الثقافية للمدينة،
من حيث :
المصادر والمراجع التي كتبت عنها أو أشارت إليها.
المكتبات التاريخية أو الحديثة ودور الوثائق والمخطوطات الموجودة فيها.
ما تشتهر به من معالم أثرية ومعمارية إسالمية  :مدارس ،ومساجد تاريخية،
وحدائق عامة ذات صبغة تاريخية ،وقالع ،وقصور ،وزوايا ،وأسواق عتيقة ،ورباطات
ومزارات مشهورة.
أشهر الصناعات التقليدية والفنون الشعبية فيها.
أشهر المتاحف والكنوز األثرية فيها.
أهم المؤتمرات والندوات والتظاهرات الثقافية اإلقليمية أو الدولية التي احتضنتها
المدينة إن وجدت.
تصور للبرنامج العام المقترح تنفيذه لالحتفاء بالمدينة بوصفها عاصمة للثقافة
في العالم اإلسالمي لمدة سنة ،مع ذكر الجهات المتعاونة على الصعيد المحلي
واإلقليمي والدولي إن وجدت ،ونوعية مساهمتها.
الموازنة المالية التقديرية لبرنامج االحتفاء.
جهة االختصاص المتوقع إشرافها على تنسيق برنامج االحتفاء وتنفيذه ومتابعته
مع اإليسيسكو.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول عواصم الثقافة في العالم اإلسالمي ،يرجى زيارة
الموقع التالي :

www.icesco.org
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