


  

 

 

O Reino do Camboja abarca uma vasta herança cultural, por mais de dois milênios a 

civilização Khmer produziu objetos que são amplamente reconhecidos por seu valor estético e 

simbólico, além de serem evidências únicas de um dos impérios mais importantes da região. Muitos 

desses artefatos são partes integrantes dos milhares sítios arqueológicos em todo o território do país, 

porém, esse e outros períodos históricos do Camboja, como o pré-histórico, permanecem amplamente 

inexplorados e indocumentados. Além disso, os bens culturais cambojanos, há décadas, são 

massivamente roubados, estima-se que mais de 98% dos templos antigos no país foram total ou 

parcialmente pilhados desde os tempos do protetorado francês (1863 - 1953).  

Ademais, os edifícios históricos, palácios reais, museus e depósitos de antiguidades também 

foram grandes alvos de destruição e saque ao longo de toda a história, sobretudo durante a guerra 

civil (1967 - 1975) e o posterior regime do khmer vermelho (1975 - 1979), em que a atuação dos 

militares promoveu irreparáveis danos à herança cultural do país. Ainda hoje, os sítios arqueológicos 

e o patrimônio nacional permanecem extremamente vulneráveis devido às condições político-

econômicas instáveis do Camboja, o tráfico ilícito de bens culturais tem sido promovido por diversas 

pessoas e organizações, e possui como destino inicial a Tailândia. 

Apesar disso, o Governo Real do Camboja deu passos significativos para garantir e aprimorar 

a proteção e preservação da sua herança cultural. Para tanto, criou uma série de leis nacionais e 

regionais que regulam detalhadamente o comércio e as escavações de artefatos históricos no país, 

bem como órgãos administrativos especiais para supervisionar a gestão e proteção do patrimônio 

cultural cambojano. Ademais, a Constituição do país proclama o dever do Estado em preservar os 

bens culturais, proibindo e punindo qualquer tipo de atividade/crime que afete ou ameace a herança 

cultural nacional. Já no nível internacional, o Camboja ratificou todos os principais tratados sobre a 

proteção de bens culturais e o combate ao tráfico ilícito desses objetos, como a Convenção de Haia 

(e seus protocolos), de 1954; as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972; e a Convenção do 

UNIDROIT, de 1995.  



Além disso, o Camboja preza pela repatriação de seus bens culturais, há anos o país reivindica 

o retorno dos artefatos que foram roubados do seu território, sobretudo o de toda antiguidade Khmer, 

uma vez que o governo considera que os artefatos desse período, que estão fora do território 

cambojano, foram adquiridos ilegalmente. Atualmente, existem enormes coleções de peças do antigo 

império Khmer em museus e instituições britânicas, francesas, estadunidenses e em posse de 

colecionadores e comerciantes particulares. Apesar das grandes resistências desses atores em abrir 

mão definitiva das antiguidades, alguns poucos artefatos têm voltado para o Camboja, mas a maioria 

dos esforços e reivindicações do país continuam sendo ignorados.  

 


