


  

 

 

A República do Iraque possui uma rica e valiosa herança cultural material, seu atual território 

abarca uma enorme diversidade de sítios arqueológicos e locais que carregam evidências únicas da 

história dos povos que habitavam a região conhecida como um dos berços da civilização humana: a 

Mesopotâmia. Entretanto, esse importante patrimônio cultural tem sido continuamente destruído e 

saqueado devido aos diversos conflitos e invasões que ocorreram no Iraque desde os tempos do 

Império Otomano. Durante as guerras do Golfo (1990-1991) e do Iraque (2003) o patrimônio cultural 

iraquiano foi massivamente saqueado e danificado, neste segundo conflito, em decorrência da invasão 

estadunidense, cerca de 15.000 objetos foram roubados do Museu Nacional do Iraque, em Bagdá, e 

levados para fora do país, o que ficou conhecido como um dos piores atos de vandalismo cultural nos 

tempos modernos. 

 As consequências desses conflitos deixaram a estrutura e a economia do Iraque debilitadas, 

reduzindo consideravelmente os recursos direcionados à administração e preservação do seu 

patrimônio cultural nos anos seguintes. Diante disso, os bens culturais do país permaneceram, e ainda 

permanecem, em extrema vulnerabilidade. Atualmente, o grupo fundamentalista Estado Islâmico é 

um dos principais atores responsáveis pelo comércio ilegal e destruição do patrimônio cultural no 

território iraquiano, colocando o Iraque entre as principais origens e preocupações da discussão 

internacional sobre o tráfico ilícito de bens culturais. 

De modo geral, o país não tem medidas fortes para a proteção de seus bens culturais devido à 

falta de recursos financeiros e órgãos especializados na questão; mas, apesar disso, o país tem 

fortalecido e ampliado sua legislação. Atualmente, existem leis nacionais que buscam combater o 

tráfico ilícito de artefatos históricos, como a lei de Antiguidades e Herança, prevendo penalidades 

contra o roubo, destruição e outras formas de dano ao patrimônio nacional. Além disso, o país 

ratificou alguns dos principais acordos internacionais sobre o assunto em questão: Convenção de Haia 

(e seu primeiro protocolo), de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972.  

Atualmente o Iraque tem buscado o retorno dos muitos artefatos que saíram de seu território 

ilegalmente, principalmente aqueles roubados durante o período de guerra. Juntamente com a 

UNESCO e outras organizações internacionais, ações globais têm sido realizadas para evitar que 



colecionadores, casas de leilão e indivíduos envolvidos no mercado de arte e antiguidades 

comercializem artefatos provenientes do Iraque. Os EUA, Alemanha e outros Estados já devolveram 

alguns objetos ao país árabe, porém muitos bens culturais ainda permanecem sem uma devolução 

prevista, visto que as nações alegam condições de insegurança no território iraquiano, e que não há 

uma estrutura adequada para garantir a devida proteção dos artefatos.   

  


