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متثّل املتاحف السجالت املوثقة مبا خلّفه اإلنسان يف سريته ومسريته منذ ما قبل التارخي، وما أجنزه بعد ذكل من  

املدارك والتقدّم إىل  مراحل التطوّر يف وسائل معيش ته، وما صنعه يف دفاعه للبقاء، وما طرأ عليه بعد ذكل من منوّ  

 .أن انهتى  إىل القرن العرشين ومعه ما حقّقه من معجزات مذهةل، وهكذا يكون املتحف كتاب اإلنسان

فاملتاحف يه احلافظة للنشأة والتطوّر والتفاعل مع األرض والزمن، وهبا ندرك مراتب المنوّ احلضاري اذلي جسّلها 

الهويّة الثقافية والوطنيّة لألمم، وفهيا نلمتس أثر خط   إنسان لكّ أرض من األجداد، فاملتاحف بذكل   يه ذاكرة 

أجدادان وكدمّه يف سبيل البقاء، وكيف نشأت من إبداعاهتم الطاقات الرّحية والعقلية اليت أّثرت وتفاعلت إلبداع  

 .ما أبدعوه

ارية وأّنّا عنوان وصورة جذور لكّ أمّة،  وإدرااك من الشعوب الّنامية لوظائف املتاحف الرتبويّة والفنيّة والتارخيية واحلض

تصّنف الشعوب يف توس يع اختصاصات املتاحف اليت مشلت احلضارات، اليت عربت أو أنشأت عىل أرضهم، وأساليب 

الطب ومدارسه   املتخصّصة من  واملتاحف  الشعبّية،  والتقاليد  الفنيّة  والصناعات  التارخيّية،  العصور  وأدواته يف  العيش 

 .ملدنّية والعسكريّة والاس تكشاف اجلغرايف يف الرب والبحار واألفالك وما إىل ذكلوالصناعات ا

ويرتبط تقيمي تكل املتاحف مبساحاهتا وبعدد القطع املعروضة وبراعة العرض املرتبطة ابألداء امجلايل اجلاذب والرتبوي، ليقوم  

 .زوار ابملس توى اذلي ابغه األسالفاملتحف مبهمّة التوضيح لزائريه من التالميذ وادلارسني، وإقناع ال

إنّه املعربّ عن الشخصيّة الوطنية والهويّة الثقافية بل وعن الس يادة، وهو ادلافع للتمنية املس متدة مبا يكشف عن حمتوايه 

وثيقًا   ترتبط ارتباطًاميكن التأكيد أنّ املتاحف  ويف هذا الس ياق   من مناذج إبداع تلهم الفنانني والصناع ابإلحياء اجلديد.

بعدّة أهداف من أهداف التمنية املس تدامة، ال س امي فامي يتعلق حبامية وصون الرتاث الطبيعي والثقايف أو دمع البحث  

 . 2030حتقيق خطة عام وذكل هبدف  العلمي واملشاركة الثقافية والتعلمي من أجل التمنية املس تدامة

وجعلها  دورها الرئييس يف اجملمتعات    تعزيز، إىل  حامية املتاحف واجملموعاتبشأن    2015تشري توصية اليونسكو لعام  هذا و

متاسك  وظيفهتا يف البحث والتعلمي، واملسامهة يف التمنية وجودة احلياة والتاكمل وابراز  أماكن للحوار واملشاركة، وأيضًا  

 .اجملمتع

قدم أعضاء اجمللس ادلويل للمتاحف    ، نواتاذلي يعقد لك ثالث س و  2019املنعقد يف شهر سبمترب  يف مؤمتر كيوتو  و

أهداف التمنية املس تدامة تشلك فرصة    أنّ وأشاروا إىل    ،2030لتمنية املس تدامة وتنفيذ خطة عام  ألهداف ادمعهم الاكمل  

إىل حد كبري  مشاركهتم يف هذا املرشوع اجلريء س تكون مفيدة    فإنّهذا اجملال،    ويفللمتاحف واملتخصصني    هامة

 . لجميعل

النرشة  وتقدّ اجلاحئة خالل  اإلحصائية  م هذه  بعد مرور  العامل خاصة  العربية ويف  املتاحف يف ادلول  لعدد  تقديرات 

  موارد ر منظمة اليونسكو نس بة اخنفاض  وتقدّ من تداعيات عىل املتاحف حول العامل    ه الس نتني األخريتني وما خلفت

حدود  املتاحف   العامل  ممّ  %  80إىل  حول  متاحف  عدة  غلق  عنه  نتج  الصيانة  ا  مصاريف  جماهبة  عىل  قدرهتا  لعدم 

 . 2021والترصف، ولكن عادت نس بة هامة مهنا إىل النشاط يف أواخر س نة 
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ي العالم :  -1
 
ي الدول العربية وف

 
 تقديرات عدد المتاحف ف

الذي    2021أجرت منظمة اليونسكو بحثا ميدانيا لدى الدول األعضاء خالل شهر مارس  

ي العالم ب
ن من تقدير عدد المتاحف ف 

ّ
ي الدول    761من بينها    ا متحف  103842  ــمك

متحفا ف 

العالم  %  0.7العربية أي بنسبة   ي 
المتاحف ف  بالجدول عدد    من مجموع    . 1كما هو مبي   

 أمريكا الشمال 
ّ
ي المرتبة األوىل عالميا بــــــنالحظ أن

ي ف 
  %  34متحفا أي بنسبة    35327ية تأت 

( الغربية  أوروبا  ثّم  المجموع  بنسبة    28402من  والمحيط  %  27.4متحفا  آسيا  تليها   ،)

قية ) %  17.7متحفا بنسبة    18406الهادي )  (  %  10.9بنسبة  متحفا    11366( وأوروبا الشر

( الالتينية  بنسبة    8716وأمريكا  دول  %  8.4متحفا  ا  وأخي  الدول    ا افريقيقارة  (  باستثناء 

   (. % 0.8متحفا بنسبة  864العربية )

 توزي    ع المتاحف حسب األقاليم 

   

 النسبة 
تقديرات عدد  

 المتاحف 
 األقاليم 

 أوروبا الغربية  402 28 27,4%

قية  366 11 10,9%  أوروبا الشر

 أمريكا الالتينية  716 8 8,4%

 أسيا والمحيط الهادي 406 18 17,7%

 إفريقيا باستثناء الدول العربية  864 0,8%

 الدول العربية  761 0,7%

 أمريكا الشمالية 327 35 34,0%

 المجموع  842 103 100,0%
 المصدر: منظمة اليونسكو                                                                     

للبو  عدد  يتبعا  )الجدول  العربية  الدول  ي 
ف  المتاحف  بتوزيــــع  قة 

ّ
المتعل   تضح  ي(  2انات 

ّ
أن

ي المرتبة األوىل بالعربية  
ي ف 
ي المرتبة الثانية  تليها  و متحفا    261ـ ــــــالسعودية تأت 

  86بـ  مرص ف 

متحفا( والمغرب    46متحفا( وبعدها األردن )  47فالجزائر )   متحفا(  80)متحفا ثّم تونس  

متحفا    564ويبلغ العدد الجملي للمتاحف لدى الستة الدول المذكورة أعاله  متحفا(،    44)

ي الدول العربية.  %  74أي  
 من مجموع المتاحف ف 

ي بعدها فلسطي   بـ  
متحفا( وبعدها لبنان    26ثّم سوريا )  متحفا   27متحفا وليبيا بـ  33وتأت 

)   19)   متحفا( والعراق  21) متحفا( وعمان    13واالمارات ) متحفا(    16متحفا( والسودان 
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العربية    متحفا(.   12) الدول  ببقية  المتاحف  عدد  اوح  يي  مفيما  وأربعة  بي    وحيد  تحف 

ي ال يوجد بها أ
 جيبوت 

ّ
 ي متحف. متاحف مع المالحظ أن

 عدد المتاحف لكل مليون ساكن في الدول العربية 

 الدولة 
عدد 

 المتاحف 
عدد السكان  
 بالمليون 

عدد المتاحف  
 لكل مليون ساكن 

 1,1 42,228 47 الجزائر

 7,7 33,7 261 السعودية

 1,9 1,569 3 البحرين

 3,6 0,832 3 جزر القمر 

 0,9 98,423 86 مص 

 1,3 9,631 13 االمارات 

 0,5 38,434 19 العراق 

ي 
 0 0,959 0 جيبوت 

 4,6 9,956 46 األردن 

 1 4,137 4 الكويت 

 3,1 6,849 21 لبنان

 4 6,679 27 ليبيا

 1,2 36,029 44 المغرب

 0,5 4,403 2 موريتانيا 

 2,5 4,829 12 عمان 

 7,3 4,543 33 فلسطي   

 2,5 2,782 7 قطر

 0,1 15,008 1 الصومال 

 1,5 16,906 26 سوريا 

 0,4 41,802 16 السودان 

 6,9 11,565 80 تونس

 0,4 28,499 10 اليمن 

 1,8 419,763 761 مجموع الدول العربية

 13,8 7535,550 842 103 عالم  دول مجموع

 المصدر : منظمة اليونسكو                                                                                      

ي    2وحسب مؤشر عدد المتاحف لكّل مليون ساكن كما هو مبي   بالجدول عدد  
والرسم البيات 

يبلغ    1عدد   ي  العرت  المعدل   
ّ
لكّل مليون ساكن  1.8فإن يبلغ    متحفا  العالمي  فيما  المعدل 

 متحفا لكل مليون ساكن.  13.8
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ي المرتبة األوىل عربيا بــــ  وحسب هذا المؤشر  
ي السعودية ف 

متحفا لكل مليون ساكن    7.7تأت 

(  4.6( وبعدها األردن )6.9متحفا لكل مليون ساكن ثّم تونس ) 7.3وتليها دولة فلسطي   بــــ  

اوح عدد المتاحف لكل مليون ساكن بي    (  3.1( ولبنان )3.6( والقمر ) 4وليبيا )  0فيما يي 

 . ببقية الدول العربية 2.5و

 

 المصدر : منظمة اليونسكو    

و  المتاحف  من  عدد كبي   باحتضانها  العالم  ي 
ف  الدول  بعض  تتمي    البيانات هذا  حسب 

رة 
ّ
ف عل الدول المتوف

ّ
ي يتوفر لديها أكير من ألف متحف.  نتوق

 الت 

ي عدد  
 ،  3والجدول عدد    2نالحظ من خالل الرسم البيات 

ّ
ي  الواليات المتحدة األمريكية    أن

تأت 

ي المرتبة األوىل  
ي العالم  ف 

وتليها ألمانيا    متحفا لكّل مليون ساكن(  101.1متحفا )   33082ــــــ  بف 

متحفا(    5415متحفا( وروسيا )  5535والصي   )متحفا(    5738متحفا ثّم اليابان )   6741بــــ  

 ( أعاله    4811وفرنسا  الذكورة  الدول  الستة  ي 
ف  للمتاحف  الجملي  العدد  ويبلغ  متحفا( 

ل   61322
ّ
ي العالم.  %  59متحفا ما يمث

 من مجموع المتاحف ف 

ازيل وبريطانيا وإيطاليا بأكير من   ي بعد ذلك الي 
متحفا    2245متحفا ثّم كندا بــــ    3000وتأت 

السويد    : البلدان  بقية  وكوريا    وتيالند وبعدها  وسويشا  واألرجنتي    وبولونيا  والمكسيك 

اوح بي          متحفا.  1600و 1100الجنوبية بعدد متاحف يي 

ي المرتبة األوىل السويد بــــ  هذا وحسب مؤشر عدد المتاحف لكّل مليو 
ي ف 
  157.1ن ساكن تأت 

ي المرتبة الثانية  وتليها  لكل مليون ساكن  متحفا  
ي  132.6سويشا بـــ  ف 

اوح المؤشر ف  ، فيما يي 

ي عدد    متحفا لكل مليون ساكن  100وقرابة    4بقية الدول بي   
   .   2كما هو مبي   بالرسم البيات 
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 في الدول التي تحتضن أكثر من ألف متحفا عدد المتاحف  

 

 المصدر : منظمة اليونسكو            

العالقة   فيها  وتكون  بوية  الي  المنظومة  من  يتجزأ  ال  الدول جزء  هذه  ي 
ف  المتاحف  وتعتي  

المتاحف   وطيدة بي   المتحف والمدرسة، فجميع الطالب قاموا بزيارات دورية لعدد من 

هذه   المدرس  وتكون  قبل  من  بوي  الي  والهدف  المحتوى  ي 
ناحيت  من  مجة  مي  الزيارات 

الصدد  هذا  ي 
وف  المتحف.  عل  ف  تعليمية،  والمشر أداة  عام  بشكل  يعتي   المتحف  فإن   ،

بوية مثل التدريس، مما يجعل من الممكن توضيح   باستخدام نفس المعايي  واألدوات الي 

ي عالقةواستخدام المعرفة  
امج األكاديمية.   ف  ي مجال العالقة   بأهداف الي 

د المختصون ف 
ّ
ويؤك

التجارب    
ّ
أن والمتحف  المدرسة  تّم بي    ي 

الت  المدرسة   التعليمية  عقود  إطار  ي 
ف  إجراؤها 

نت منوالمتحف  
ّ
يتضمن حزمة من  إثراء مجال بحث متعدد التخصصات إىل حد ما،    مك

يعتي  الباحثون و   مياء والتاريــــخ واألدبعلوم الحياة واألرض والكياالختصاصات عل غرار  

عه المتحف.  ا تعليمًيا يشر
ً
    المعرض جهاز
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 الدول التي تحتضن أكثر من ألف متحفا 

 عدد المتاحف  الدولة 
عدد السكان  
 بالمليون 

عدد المتاحف  
 لكل مليون ساكن 

 21,3 51,635 102 1 كوريا الجنوبية 

 132,6 8,517 129 1 سويرسا 

 26,6 44,495 183 1 األرجنتي   

 32,5 37,979 233 1 بولونيا 

 10,5 126,191 320 1 المكسيك 

 22,0 69,429 526 1 تيلندا

 157,1 10,183 600 1 السويد

 37,1 46,723 732 1 اسبانيا 

 60,6 37,058 245 2 كندا

 52,9 60,431 183 3 إيطاليا

 47,9 66,489 183 3 بريطانيا 

ازيل  18,6 209,469 906 3 البر

 71,8 66,987 811 4 فرنسا 

 37,5 144,478 415 5 روسيا

 4,0 1392,73 535 5 الصي   

 45,3 126,529 738 5 اليابان 

 81,3 82,927 741 6 ألمانيا

 101,1 327,167 082 33 الواليات المتحدة األمريكية 

 المصدر : منظمة اليونسكو           

 

 

للمتاحف   الدوىلي  المجلس  طرف  من  إنجازهما  تم  دراستان   (يكوماأل )أكدت 
ّ
أن جائحة    ، 

ي لجوء حواىلي  -  19كوفيد
ا ف  ة    ٪90كانت سببا مباشر ة منها والصغي  الكبي  المتاحف،  من 

اتق أبوابها  والعامة والخاصة، إىل إغال خطر من ذلك  زمة. واأل ل األزمنية متفاوتة خال  لفي 

ة    التام خاصة المتاحف  غالقبال العالم مهددة    ٪من المتاحف حول  13هو أن حواىلي   الصغي 

ي مسارات سياحية وتعتمد عل زيارة الزوار وبيع    المملوكة للخواص والمتاحف
ي توجد ف 

الت 

 . تنمية مداخيلها الورشات التعليمية المؤدى عنها ل التذاكر وتنظيم

ي  دراسة  الحسب  ومن جهة ثانية و 
  2021خالل شهر مارس  قامت بها منظمة اليونسكو  الت 

ي العالم  
من    يها تداعيات جائحة كورونا علمن جهة وتقييم  بهدف تقدير عدد المتاحف ف 

أ،  جهة أخرى   تبي   
ّ
ي العالم ننسبة انخفاض ايصاالت  ن

  %  80إىل حدود  زلت  المتاحف ف 

من   نشاطوهذا  توقف  الزيارات  خاّص ها  جراء  غرار  التقليدية عل  التعليمية  الناحية  من  ة 
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و  العمل  وورش  بمرشدين  المصحوبة  والجوالت  لذلك  المدرسية  المدارس  اعتبعا  نت 

الوضع هذا  من  الدور   والمعاهد  به  تعاضد  هام  تربوي  بدور  تقوم  المتاحف   
ّ
وأن خاصة 

 التعليمي للمدرسة. 

ي تو  
عل غرار آليات الرقمنة    انشاء آليات جديدةإّما عن طريق  ّم اتخاذها  رغم القرارات الت 

اضية واستخدام الشبكات االجتماعية  لكن  و   ،وذلك بتطوير الجوالت االفي 
ّ
لت الفجوة  شك

 . بالشكل المطلوب الرقمية بي   المناطق والدول عقبة رئيسية أمام أداء وظيفتها التعليمية

 تكما  
ّ
ي دعم المتاحف  الدول  دور  وأصبح    عل تنظيم القطاع  تاليرادات أثر خفيضات  أن

ف 

أساسي   أمر  وتمويلها  عليها  اف  دور  و والشر يتمثل  السياق،  هذا  ي 
غرار    ،المنظماتف  عل 

ي دعم الدولهام    ،اليونسكو واأللكسو 
التدابي   األعضاء لتطوير   أكير من أي وقت مض  ف 

قطاع المتاحف، وال سيما من خالل بناء القدرات، مع مراعاة الدور االجتماعي  والرؤى لفائدة  

بوي   الرقمية. والي  والتنمية  ي  قد  و   للمتاحف 
الثقاف  اث  الي  حماية  الجراءات  هذه  تعكس 

وع بالممتلكات الثقافية.   ومكافحة الفجوة الرقمية واالتجار غي  المشر

قا السياق  هذا  ي 
منظمة  وف  للقطاع  بوضع  اليونسكو  مت  الدوىلي  والتعاون  للحوار  منصة 

ي بأشه والمجتمع  
،الثقاف  تهدف إىل حماية المتاحف وتحديد احتياجاتها واالستعداد    الدوىلي

ي تحديد المعايي  والتوصية بالممارسات الجيدة إىل نشر المعرفة  و لمستقبلها.  
يــهدف دورها ف 

ي ج
ي اكتسبتها هذه المؤسسات ف 

ي ال تزال فيها    العالم،ميع مناطق  الت 
ي المناطق الت 

وخاصة ف 

 عل أساس نقل الفكرة والخدمات للجمهور.    هشة،شبكة المتاحف  

ا، ً ي اعتمدتها الدول  أخي 
ي السياسة الثقافية الت 

حت     ،يجب أن تحتل المتاحف مكانة مركزية ف 

أشكا تنوع  تعزيز  وكذلك  ونقله  اث  الي  حماية  ضمان  عل  قادرة  ي  تكون 
الثقاف  التعبي   ل 

  واالستفادة من التمويل العام لتمكينهم من أداء وظائفهم. 
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 ا
ّ
حفظ فيها اآلثار القديمة والتحف  يمكن التأكيد أن

ُ
عرض وت

ُ
ور ت

ُ
لمتاحف ليست مجرد د

الفنية اللوحات  وروائع  وحمايته،    ،النادرة  اث  الي  عل  الحفاظ  تتعدى  الرئيسة  فمهمتها 

أهمية   ز  وتي   . ي
النسات  والحضاري  ي 

الثقاف  بالموروث  النهوض  ي 
ف  محوري  بدور  لتضطلع 

عل  والدارسي    تساعد الباحثي      وحضارية،المتاحف كونها تشتمل عل معلومات تاريخية  

تاريــــخ   لثقافة  وم  األمس، عل    نوافذ ثقافية تطلّ   فهي   أمتهم، فهم   
ً
 المجتمع، وتضّم فتاحا

الثمينة   واألشياء  وسائل   وهي   عليها، واالطالع    وعرضها،   لحمايتها،المعروضات  أحد 

ي تعرض ثقافة وتاريــــخ وآثار وتقاليد حياة الشعوب
 . االتصال، الت 

انجاز متاحف جديدة من حيث  بهدف  دعم الدول العربية    العمل عل  وتبعا لذلك وجب 

ي الدول العربية الذي  العدد والجودة  
وتطوير معدل مؤشر عدد المتاحف لكل مليون ساكن ف 

 ومعدالت األقاليم األخرى.  المي يعتي  ضعيف بالمقارنة مع المعدل الع

وضاع عي   األ  دارة المتاحف تسهل التأقلم معابتكار أساليب جديدة ل وجب العمل عل   كما 

س ي 
ي  تبت 

اف  استشر بعد  ذات  الكوارث    ويتطلب  ،للمستقبلياسات  أنواع  لكل  حرصا  ذلك 

ن من ا المتوقعة وإعداد سيناريوهات
ّ
 لتعامل مع كل حدث عل حدة. تمك

فتحت   الحديثة  التكنولوجيا  فإن  المتاحف،  إغالق  ي 
ف  فايروس كورونا  انتشار  وإن تسبب 

اث والتاريــــخ. أروقة هذه الرصوح للزوار عن بعد، ما مثل فرصة   ي الثقافة والي   ثمينة لمحت 

أثرية وقد   ة الجائحة لعدة مواقع  اضية خالل في  لجأت بعض الدول إىل إعداد زيارات افي 

نت وذلك للتعريف بهذه المواقع ودعم السياحة الثقافية   ومتاحف ووضعها عل شبكة االني 

ة من السكان محرومة م ن االطالع عل الثقافة  بعد مرور الجائحة. ولكن تظل أعدادا كبي 

من  والفنون،   هامة  نسبة  والدول جعلت  المناطق  بي    رقمية  فجوة  وجود  بسبب  وذلك 

ي الدول العربية 
نت. السكان ف   غي  متصلي   بالني 
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لبيان دور المتاحف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة   استكشافيةالمتحف والتنمية المستدامة دراسة 

  25 –  جامعة القاهرة -والوثائق والمعلومات کلية اآلداب   المكتبات قسم  -  *سمية سيد محمد  - 2030

 . 2020 رسبتمب

 . 2021ريل بأ  –تقرير اليونسكو  – المتاحف في العالم 

 .2017أبريل / يونيو  – رسالة اليونسكو  –  الثقافة في صميم أهداف التنمية المستدامة

،  علم المتاحف ونشأته  -ثار  اآل دروس و بحوث و مقاالت موثقة و مدروسة حسب المنهاج الدراسي لقسم 

 العراق.  – المة قعلوم إنسانية جامعة   -  2019يناير 

إصدارات  – 2020المجلة العربية للثقافة سنة   – الشرقي الدهمالي  – المتاحف العربية وجائحة كورونا 

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

أغسطس   – مرونة المجتمع ، خطوات لدعم قدرة المجتمع على الصمود  8: 19-المتاحف وأزمة كوفيد 

2020. International council of museum ICOM   

  - 2020 –ميداني   تائج مسح : ن  19وفيد ك و فيها التصرف مهنيين الساهرين على المتاحف وال

International council of museum 

تقرير بحثي من إعداد برامج   -  19كوفيد  الموارد االفتراضية التي طورتها المتاحف خالل جائحة 

 . 2020جامعة كيبيك في مونتلاير يونيو  - المتاحفالدراسات العليا في علم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

 


