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A República Árabe do Egito é um país com um rico patrimônio cultural e arqueológico, seu 

território abriga a história e herança de uma das maiores e mais antigas civilizações do mundo, além 

de ter sido palco de inúmeras invasões e conflitos. Os artefatos e antiguidades do país estão entre os 

mais valiosos e vulneráveis, ao longo de muitos séculos têm sido alvos de roubos, pilhagens, 

escavações ilícitas, comércio ilegal e destruição. Sobretudo, no pós-Primavera Árabe, os saques aos 

principais sítios arqueológicos egípcios cresceram em 500-1000% e os roubos a museus aumentaram, 

causando grandes perdas econômicas, materiais e culturais para o país. 

Diante disso, desde o século XIX, o Egito tem multiplicado os esforços para combater o tráfico 

ilícito de seus bens culturais. Segundo a Lei de Proteção de Antiguidades, de 1983, qualquer 

antiguidade originária do Egito pertence ao país e não pode ser obtida, comprada ou vendida por um 

particular sem o consentimento do governo. Ademais, o país tem investido em museus e locais de 

conservação nacionais de alto nível, como o Grande Museu Egípcio, demonstrando seu compromisso 

de longo prazo com a proteção e preservação do patrimônio nacional. No nível internacional, o Egito 

aderiu à Convenção de Haia (e seus protocolos), de 1954; e às Convenções da UNESCO, de 1970 e 

1972, como também tem promovido diversos acordos e cooperação bilateral no assunto. 

Muitos artefatos egípcios estão, hoje, fora de seu território, existem coleções espalhadas pelos 

museus públicos e instituições privadas do mundo inteiro, principalmente nos países ocidentais. 

Diante disso, desde os anos 2000, o governo vem adotando uma forte postura política quanto a 

restituição de seu patrimônio cultural, buscando recuperar os objetos que saíram ilegalmente do país 

e os que são considerados mais representativos da história do Egito Antigo, dentre eles o Busto de 

Nefertiti, atualmente no Museu Novo (Berlim), e a Pedra de Roseta, no Museu Britânico (Londres). 

Para o Egito, esses objetos são peças importantes da história nacional e possuem um valor simbólico 

e cultural inestimável; logo, o país exige o retorno desses muitos artefatos para que a história do Egito 

seja contada pela própria comunidade e instituições nacionais, e não apenas por nações europeias.  

 


