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متثّل املتاحف الس�الت املوثقة مبا �لّفه اإل�سان يف سريته ومسريته م�ذ ما ق�ل التارخي، وما أجنزه بعد ذ� من  
منوّ   املدارك والتقدّم إىل  مرا�ل التطوّر يف وسائل مع�ش�ته، وما صنعه يف دفا�ه �لبقاء، وما طرأ �لیه بعد ذ� من 

 .أن ا�هت�ى إىل القرن العرش�ن ومعه ما حقّقه من معجزات مذه�، وهكذا �كون املتحف كتاب اإل�سان

فاملتاحف يه احلافظة �ل�شأة والتطوّر والتفا�ل مع األرض والزمن، وهبا ندرك مراتب ا�منوّ احلضاري ا�ي جسّلها 
الهویّة الثقاف�ة والوطنیّة �ألمم، وفهيا نلمتس أ�ر خطى  إ�سان لكّ أرض من األ�داد، فاملتاحف بذ�   يه ذا�رة 

أ�داد� وكدّمه يف س��ل البقاء، و�یف �شأت من إبدا�اهتم الطاقات الرّح�ة والعقلیة اليت أّ�رت وتفا�لت إلبداع  
 .ما أبدعوه

اریة وأهنّا عنوان وصورة �ذور لكّ أمّة،  وإدرااك من الشعوب الّنام�ة لوظائف املتاحف الرتبویّة والف�یّة والتارخيیة واحلض
تصّنف الشعوب يف توس�یع اخ�صاصات املتاحف اليت مشلت احلضارات، اليت �ربت أو أ�شأت �ىل أرضهم، وأسالیب 
الطب ومدارسه   املتخصّصة من  واملتاحف  الشعبّیة،  والتقالید  الف�یّة  والصنا�ات  التارخيّیة،  العصور  وأدواته يف  الع�ش 

 .ملدنّیة والعسكریّة و�س�تكشاف اجلغرايف يف الرب والب�ار واألفالك وما إىل ذ�والصنا�ات ا

يل اجلاذب والرتبوي، لیقوم   و�رتبط تق�مي ت� املتاحف مبسا�اهتا وبعدد القطع املعروضة و�را�ة العرض املرتبطة �ألداء امجلا
 .زوار �ملس�توى ا�ي ��ه األسالفاملتحف مبهمّة التوضیح لزا�ریه من التالم�ذ وا�ارسني، وإق�اع ال

إنّه املعربّ عن الشخصیّة الوطنیة والهویّة الثقاف�ة بل وعن الس�یادة، وهو ا�افع �لتمنیة املس�متدة مبا �كشف عن حمتو�ه 
مناذج إبداع تلهم الف�انني والصناع �إلحياء اجلدید. وثیقًا   �رتبط ارتباطًاميكن التأ�ید أنّ املتاحف  ويف هذا الس�یاق   من 

بعدّة أهداف من أهداف التمنیة املس�تدامة، ال س�� ف� یتعلق حبامیة وصون الرتاث الطبیعي والثقايف أو دمع البحث  
 . 2030حتق�ق خطة �ام وذ� هبدف  العلمي واملشاركة الثقاف�ة والتعلمي من أ�ل التمنیة املس�تدامة

�مو�ات�شأن    2015�شري توصیة الیو�سكو لعام  هذا و �متعات    تعز�ز، إىل  حامیة املتاحف وا وجعلها  دورها الرئ�يس يف ا

متاسك  وظیفهتا يف البحث والتعلمي، واملسامهة يف التمنیة وجودة احلیاة والتاكمل وا�راز  أما�ن �لحوار واملشاركة، وأیضًا  
�متع  .ا

يل �لمتاحف    ، نواتا�ي یعقد لك ثالث س�و  2019املنعقد يف شهر س�مترب  يف مؤمتر �یوتو  و قدم أعضاء ا�لس ا�و

أهداف التمنیة املس�تدامة �شلك فرصة    أنّ وأشاروا إىل    ،2030لتمنیة املس�تدامة وتنف�ذ خطة �ام  ألهداف ادمعهم الاكمل  
�ال،    ويف�لمتاحف واملتخصصني    هامة إىل �د �بري  مشاركهتم يف هذا املرشوع اجلريء س�تكون مف�دة    فإنّهذا ا

 . لجمیع�

ال�رشة  وتقدّ اجلاحئة �الل  اإلحصائیة  م هذه  بعد مرور  العامل �اصة  العربیة ويف  املتاحف يف ا�ول  لعدد  تقد�رات 
  موارد ر م�ظمة الیو�سكو �س�بة اخنفاض  وتقدّ من تداعیات �ىل املتاحف حول العامل    ه الس�ن�ني األ�ريتني وما �لف�

�دود  املتاحف   العامل  ممّ  %  80إىل  حول  م�احف  �دة  �لق  عنه  نتج  الصیانة  ا  مصاریف  جماهبة  �ىل  قدرهتا  لعدم 
 . 2021والترصف، ولكن �ادت �س�بة هامة مهنا إىل ال�شاط يف أواخر س�نة 
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� العالم :  -1
� الدول الع���ة و��

 تقديرات عدد المتاحف ��

الذي    2021أجرت منظمة اليو�سكو �حثا م�دان�ا لدى الدول األعضاء خالل شهر مارس  
� العالم �

ن من تقدير عدد المتاحف ��
�
� الدول    761من ب�نها    ا متحف  103842  ــمك

متحفا ��
العالم  %  0.7الع���ة أي ب�س�ة    �

�� المتاحف  مجم�ع  عدد    من  �الجدول   � مب�� هو    . 1�ما 
� المرت�ة األو� عالم�ا �ــــــنالحظ أّن أم���ا الشمال 

�� �
  %  34متحفا أي ب�س�ة    35327�ة تأ��

) الغ���ة  أورو�ا  ثّم  المجم�ع  ب�س�ة    28402من  والمح�ط  %  27.4متحفا  آس�ا  تليها   ،(
ق�ة ( %  17.7متحفا ب�س�ة    18406الهادي (  )  %  10.9ب�س�ة  متحفا    11366) وأورو�ا ال��

) الالت�ن�ة  ب�س�ة    8716وأم���ا  دول  %  8.4متحفا  ا  وأخ�� الدول    ا اف��ق�قارة  )  �اس�ثناء 
   ). % 0.8متحفا ب�س�ة  864الع���ة (

 توز�ــــع المتاحف حسب األقال�م 
   

تقدیرات عدد   النسبة 
 األقال�م  المتاحف 

 أورو�ا الغ���ة  402 28 27,4%
ق�ة  366 11 10,9%  أورو�ا ال��
 أم���ا الالت�ن�ة  716 8 8,4%
 أس�ا والمح�ط الهادي 406 18 17,7%
 إف��ق�ا �اس�ثناء الدول الع���ة  864 0,8%
 الدول الع���ة  761 0,7%
 أم���ا الشمال�ة 327 35 34,0%

 المجم�ع  842 103 100,0%
 المصدر: منظمة الیونسكو                                                                     

للبو  عدد  �ت�عا  (الجدول  الع���ة  الدول   �
�� المتاحف  بتوز�ــــع  قة  المتعل� أّن  تضح  ي)  2انات 

� المرت�ة األو� �الع���ة  
�� �

� المرت�ة الثان�ة  تليها  و متحفا    261ـ ــــــالسعود�ة تأ��
  86�ـ  م� ��

متحفا) والمغرب    46متحفا) و�عدها األردن (  47فالجزائر (   متحفا)  80(متحفا ثّم تو�س  
متحفا    564و��لغ العدد الجم�� للمتاحف لدى الستة الدول المذكورة أعالە  متحفا)،    44(

� الدول الع���ة.  %  74أي  
 من مجم�ع المتاحف ��

� �ـ   � �عدها فلسط��
�ـ  33وتأ�� متحفا) و�عدها لبنان    26ثّم سور�ا (  متحفا   27متحفا ولي��ا 

(   19(   متحفا) والعراق  21( متحفا) وعمان    13واالمارات ( متحفا)    16متحفا) والسودان 
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الع���ة    متحفا).   12( الدول  ب�ق�ة  المتاحف  عدد  اوح  ي�� مف�ما   � وأر�عة  ب�� وح�د  تحف 
� ال يوجد بها أ

 ي متحف. متاحف مع المالحظ أّن جيبو��

 عدد المتاحف لكل ملیون ساكن في الدول العربیة 

عدد  الدولة 
 المتاحف 

عدد الس�ان  
 �المليون 

عدد المتاحف  
 ل�ل مليون سا�ن 

 1,1 42,228 47 الجزائر
 7,7 33,7 261 السعود�ة
 1,9 1,569 3 ال�ح��ن

 3,6 0,832 3 جزر القمر 
 0,9 98,423 86 م� 

 1,3 9,631 13 االمارات 
 0,5 38,434 19 العراق 
 �
 0 0,959 0 جيبو��
 4,6 9,956 46 األردن 
 1 4,137 4 ال���ت 
 3,1 6,849 21 لبنان
 4 6,679 27 لي��ا

 1,2 36,029 44 المغرب
 0,5 4,403 2 مور�تان�ا 

 2,5 4,829 12 عمان 
 �  7,3 4,543 33 فلسط��

 2,5 2,782 7 قطر
 0,1 15,008 1 الصومال 

 1,5 16,906 26 سور�ا 
 0,4 41,802 16 السودان 
 6,9 11,565 80 تو�س
 0,4 28,499 10 ال�من 

 1,8 419,763 761 مجم�ع الدول الع���ة
 13,8 7535,550 842 103 عالم  دول مجم�ع

 المصدر : منظمة الیونسكو                                                                                      

� �الجدول عدد   �    2وحسب مؤ�� عدد المتاحف ل�ّل مليون سا�ن �ما هو مب��
والرسم الب�ا��

ي�لغ    1عدد    � العر�� المعدل  سا�ن  1.8فإّن  مليون  ل�ّل  ي�لغ    متحفا  العال��  ف�ما  المعدل 
 متحفا ل�ل مليون سا�ن.  13.8
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� المرت�ة األو� ع���ا �ــــ  وحسب هذا المؤ��  
� السعود�ة ��

متحفا ل�ل مليون سا�ن    7.7تأ��
� �ــــ   )  4.6) و�عدها األردن (6.9متحفا ل�ل مليون سا�ن ثّم تو�س ( 7.3وتليها دولة فلسط��

�  )  3.1) ولبنان (3.6) والقمر ( 4ولي��ا ( اوح عدد المتاحف ل�ل مليون سا�ن ب��  0ف�ما ي��
 . ب�ق�ة الدول الع���ة 2.5و

 
 المصدر : منظمة الیونسكو    

و  المتاحف  من  عدد كب��  �احتضانها  العالم   �
�� الدول  �عض   � تتم�� الب�انات هذا  حسب 

رة 
ّ
ف ع� الدول المتوف � يتوفر لديها أ��� من ألف متحف.  نتوقّ  ال��

� عدد  
�  الوال�ات المتحدة األم��ك�ة    أنّ ،  3والجدول عدد    2نالحظ من خالل الرسم الب�ا��

تأ��
� المرت�ة األو�  

� العالم  ��
وتليها ألمان�ا    متحفا ل�ّل مليون سا�ن)  101.1متحفا (   33082ــــــ  ���

� (متحفا)    5738متحفا ثّم ال�ا�ان (   6741�ــــ   متحفا)    5415متحفا) وروس�ا (  5535والص��
 ) أعالە    4811وفر�سا  الذكورة  الدول  الستة   �

�� للمتاحف  الجم��  العدد  و��لغ  متحفا) 
� العالم.  %  59متحفا ما �مّثل   61322

 من مجم�ع المتاحف ��

از�ل و���طان�ا و��طال�ا �أ��� من   � �عد ذلك ال��
متحفا    2245متحفا ثّم كندا �ــــ    3000وتأ��

الس��د    : ال�لدان  �ق�ة  وكور�ا    وت�الند و�عدها  وس���ا   � واألرجنت�� و�ولون�ا  والمكس�ك 
  � اوح ب��      متحفا.  1600و 1100الجن���ة �عدد متاحف ي��

� المرت�ة األو� الس��د �ــــ  هذا وحسب مؤ�� عدد المتاحف ل�ّل مليو 
�� �

  157.1ن سا�ن تأ��
� المرت�ة الثان�ة  وتليها  ل�ل مليون سا�ن  متحفا  

�  132.6س���ا �ـــ  ��
اوح المؤ�� �� ، ف�ما ي��

 � � عدد    متحفا ل�ل مليون سا�ن  100وقرا�ة    4�ق�ة الدول ب��
� �الرسم الب�ا��    .   2�ما هو مب��
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 في الدول التي تحتضن أكثر من ألف متحفا عدد المتاحف  

 
 المصدر : منظمة الیونسكو            

العالقة   فيها  وتكون  ���ة  ال�� المنظومة  من  يتجزأ  ال  جزء  الدول  هذە   �
�� المتاحف  وتعت�� 

المتاحف   من  لعدد  دور�ة  ب��ارات  قاموا  الطالب  فجميع  والمدرسة،  المتحف   � ب�� وط�دة 
هذە   المدرس  وتكون  ق�ل  من  �وي  ال�� والهدف  المحتوى   � ناحي�� من  مجة  م�� ال��ارات 

الصدد  هذا   �
و�� المتحف.  ع�  ف  تعل�م�ة،  والم�� أداة  عام  �ش�ل  �عت��  المتحف  فإن   ،

من الممكن توضيح   ���ة مثل التدر�س، مما �جعل  �استخدام نفس المعاي�� واألدوات ال��
� عالقةواستخدام المعرفة  

امج األ�اد�م�ة.   �� � مجال العالقة   �أهداف ال��
د المختصون ��

�
و�ؤك

التجارب   أّن  والمتحف  المدرسة   � تّم ب��  � ال�� المدرسة   التعل�م�ة  عقود  إطار   �
�� إجراؤها 

نت منوالمتحف  
�
يتضمن حزمة من  إثراء مجال �حث متعدد التخصصات إ� حد ما،    مك

�عت�� ال�احثون و   م�اء والتار�ــــخ واألدبعلوم الح�اة واألرض وال��االختصاصات ع� غرار  
عه المتحف.  ا ��� ا تعل�م��     المعرض جهاز�
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 الدول التي تحتضن أكثر من ألف متحفا 

عدد الس�ان   عدد المتاحف  الدولة 
 �المليون 

عدد المتاحف  
 ل�ل مليون سا�ن 

 21,3 51,635 102 1 كور�ا الجن���ة 
 132,6 8,517 129 1 س���ا 

 �  26,6 44,495 183 1 األرجنت��
 32,5 37,979 233 1 بولون�ا 

 10,5 126,191 320 1 المكس�ك 
 22,0 69,429 526 1 ت�لندا

 157,1 10,183 600 1 الس��د
 37,1 46,723 732 1 اس�ان�ا 

 60,6 37,058 245 2 كندا
 52,9 60,431 183 3 إ�طال�ا

 47,9 66,489 183 3 ب��طان�ا 
از�ل  18,6 209,469 906 3 ال��
 71,8 66,987 811 4 فر�سا 
 37,5 144,478 415 5 روس�ا
 �  4,0 1392,73 535 5 الص��
 45,3 126,529 738 5 ال�ا�ان 
 81,3 82,927 741 6 ألمان�ا

 101,1 327,167 082 33 الوال�ات المتحدة األم��ك�ة 
 المصدر : منظمة الیونسكو           

 

 
للمتاحف   الدو��  المجلس  طرف  من  إنجازهما  تم  دراستان  أنّ )�كوماأل (أ�دت  جائحة    ، 

حوا��  -  19كوف�د لجوء   �
�� ا  م�ا�� س��ا  ة    ٪90�انت  والصغ�� منها  ة  ال�ب�� المتاحف،  من 

اتق أبوابها  والعامة والخاصة، إ� إغال خطر من ذلك  زمة. واأل ل األزمن�ة متفاوتة خال  لف��
ة    التام خاصة المتاحف  غالق�اإل العالم مهددة    ٪من المتاحف حول  13هو أن حوا��   الصغ��

� مسارات س�اح�ة وتعتمد ع� ز�ارة الزوار و�يع    المملوكة للخواص والمتاحف
� توجد �� ال��

 . تنم�ة مداخ�لها الورشات التعل�م�ة المؤدى عنها ل التذا�ر وتنظ�م

�  دراسة  الحسب  ومن جهة ثان�ة و    2021خالل شهر مارس  قامت بها منظمة اليو�سكو  ال��
� العالم  

من    يها تداع�ات جائحة كورونا علمن جهة وتقي�م  بهدف تقدير عدد المتاحف ��
أ،  جهة أخرى  � � العالم ن�س�ة انخفاض ا�صاالت  ّن  تب��

  %  80إ� حدود  زلت  المتاحف ��
من   �شاطوهذا  توقف  ال��ارات  خاّص ها  جراء  غرار  التقل�د�ة ع�  التعل�م�ة  الناح�ة  من  ة 
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و  العمل  وورش  �مرشدين  المصح��ة  والجوالت  لذلك  المدرس�ة  المدارس  اعت�عا  نت 
الوضع هذا  من  الدور   والمعاهد  �ه  تعاضد  هام  ت��وي  �دور  تقوم  المتاحف  وأّن  خاصة 

 التعل��� للمدرسة. 

� تو   ع� غرار آل�ات الرقمنة    ا�شاء آل�ات جد�دةإّما عن ط��ق  ّم اتخاذها  رغم القرارات ال��
اض�ة واستخدام الش��ات االجتماع�ة لت الفجوة  ش�� ل�ن  و   ،وذلك بتط��ر الجوالت االف��

� المناطق والدول عق�ة رئ�س�ة أمام أداء وظ�فتها التعل�م�ة  . �الش�ل المطلوب الرقم�ة ب��

� دعم المتاحف  الدول  دور  وأصبح    ع� تنظ�م القطاع  تاإليرادات أثر خف�ضات  أّن ت�ما  
��

أسا��   أمر  وتم��لها  عليها  اف  دور  و واإل�� يتمثل  الس�اق،  هذا   �
غرار    ،المنظمات�� ع� 

الدولهام    ،اليو�سكو واألل�سو  دعم   �
�� م��  وقت  أي  من  التداب��  األعضاء لتط��ر   أ��� 

قطاع المتاحف، وال س�ما من خالل بناء القدرات، مع مراعاة الدور االجتما��  والرؤى لفائدة  
�وي   الرقم�ة. وال�� والتنم�ة  �  قد  و   للمتاحف 

الثقا�� اث  ال�� حما�ة  اإلجراءات  هذە  تعكس 
وع �الممتل�ات الثقاف�ة.   وم�افحة الفجوة الرقم�ة واالتجار غ�� الم��

قا الس�اق  هذا   �
منظمة  و�� للقطاع  بوضع  اليو�سكو  مت  الدو��  والتعاون  للحوار  منصة 

� �أ�ە والمجتمع  
،الثقا�� تهدف إ� حما�ة المتاحف وتحد�د احت�اجاتها واالستعداد    الدو��

� تحد�د المعاي�� والتوص�ة �الممارسات الج�دة إ� ��� المعرفة  و لمستق�لها.  
�ــهدف دورها ��

� ج
� ا��س�تها هذە المؤسسات �� � ال تزال فيها    العالم،ميع مناطق  ال�� � المناطق ال��

وخاصة ��
 ع� أساس نقل الفكرة والخدمات للجمهور.    هشة،ش�كة المتاحف  

ا، � � اعتمدتها الدول  أخ�� � الس�اسة الثقاف�ة ال��
ح��    ،�جب أن تحتل المتاحف م�انة مرك��ة ��

أش�ا تن�ع  تع��ز  وكذلك  ونقله  اث  ال�� حما�ة  ضمان  ع�  قادرة  �  تكون 
الثقا�� التعب��  ل 

  واالستفادة من التم��ل العام لتمكينهم من أداء وظائفهم. 
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فيها اآلثار القد�مة والتحف  �مكن التأ��د أّن ا لمتاحف ل�ست مجرد ُدور ُتعرض وُتحفظ 

الفن�ة اللوحات  وروائع  وحمايته،    ،النادرة  اث  ال�� ع�  الحفاظ  تتعدى  الرئ�سة  فمهمتها 
أهم�ة   ز  وت��  . �

اإل�سا�� والحضاري   �
الثقا�� �الموروث  النهوض   �

�� محوري  �دور  لتضطلع 
�    وحضار�ة،المتاحف كونها �شتمل ع� معلومات تار�خ�ة   �  �ساعد ال�احث�� ع�  والدارس��

تار�ــــخ   تطلّ   ف��   أمتهم، فهم  ثقاف�ة  لثقافة  وم  األمس، ع�    نوافذ  وتضّم فتاحا�   المجتمع، 
الثمينة   واألش�اء  وسائل   و��   عليها، واالطالع    وعرضها،   لحمايتها،المعروضات  أحد 

� تعرض ثقافة وتار�ــــخ وآثار وتقال�د ح�اة الشعوب  . االتصال، ال��

انجاز متاحف جد�دة من ح�ث  بهدف  دعم الدول الع���ة    العمل ع�  وت�عا لذلك وجب 
� الدول الع���ة الذي  العدد والجودة  

وتط��ر معدل مؤ�� عدد المتاحف ل�ل مليون سا�ن ��
 ومعدالت األقال�م األخرى.  ال�� �عت�� ضع�ف �المقارنة مع المعدل الع

وضاع ع��  األ  دارة المتاحف �سهل التأقلم معابت�ار أسال�ب جد�دة إل وجب العمل ع�   �ما 
س  � �  تب��

ا�� اس��� �عد  ذات  ال�وارث    و�تطلب  ،للمستق�ل�اسات  أنواع  ل�ل  ح�ا  ذلك 
ن من ا المتوقعة و�عداد س�نار�وهات

�
 لتعامل مع �ل حدث ع� حدة. تمك

فتحت   الحديثة  التكنولوج�ا  فإن  المتاحف،  إغالق   �
�� فايروس كورونا  ان�شار  �س�ب  و�ن 

اث والتار�ــــخ. أروقة هذە ال�وح للزوار عن �عد، ما مثل فرصة   � الثقافة وال��  ثمينة لمح��
أث��ة وقد   مواقع  لعدة  ة الجائحة  ف�� اض�ة خالل  ز�ارات اف�� �عض الدول إ� إعداد  لجأت 

نت وذلك للتع��ف بهذە المواقع ودعم الس�احة الثقاف�ة   ومتاحف ووضعها ع� ش�كة االن��
ة من الس�ان محرومة م ن االطالع ع� الثقافة  �عد مرور الجائحة. ول�ن تظل أعدادا كب��

من  والفنون،   هامة  �س�ة  جعلت  والدول  المناطق   � ب�� رقم�ة  فجوة  وجود  �س�ب  وذلك 
� الدول الع���ة 

نت. الس�ان �� � �اإلن��  غ�� متصل��
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لبیان دور المتاحف في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة   استكشافیةالمتحف والتنمیة المستدامة دراسة 
  25 –  جامعة القاھرة -والوثائق والمعلومات کلیة اآلداب   المكتبات قسم  -  *سمیة سید محمد  - 2030
 . 2020 رسبتمب

 . 2021ریل بأ  –تقریر الیونسكو  – المتاحف في العالم 

 .2017أبریل / یونیو  – رسالة الیونسكو  –  الثقافة في صمیم أھداف التنمیة المستدامة

،  علم المتاحف ونشأتھ  -ثار  اآل دروس و بحوث و مقاالت موثقة و مدروسة حسب المنھاج الدراسي لقسم 
 العراق.  – المة قعلوم إنسانیة جامعة   -  2019ینایر 

إصدارات  – 2020المجلة العربیة للثقافة سنة   – الشرقي الدھمالي  – المتاحف العربیة وجائحة كورونا 
 المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. 

أغسطس   – مرونة المجتمع ، خطوات لدعم قدرة المجتمع على الصمود  8: 19-المتاحف وأزمة كوفید 
2020. International council of museum ICOM   

  - 2020 –میداني   تائج مسح : ن  19وفید ك و فیھا التصرف مھنیین الساھرین على المتاحف وال
International council of museum 

تقریر بحثي من إعداد برامج   -  19كوفید  الموارد االفتراضیة التي طورتھا المتاحف خالل جائحة 
 . 2020جامعة كیبیك في مونتلایر یونیو  - المتاحفالدراسات العلیا في علم 
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