


  

 

 

A República do Líbano, país localizado na extremidade leste do mar Mediterrâneo, no Oriente 

Médio, possui uma vasta e diversa herança material, seu território foi um importante centro cultural 

para a história da humanidade, sobretudo um ponto de intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente. 

Desde os tempos do Império Otomano, o patrimônio cultural libanês é pilhado, destruído e levado 

para diferentes partes do mundo, principalmente para museus ocidentais, e, devido aos conflitos 

armados dos últimos anos e a instabilidade político-econômica no país, esses bens ainda se encontram 

em extrema vulnerabilidade. Ademais, o Líbano também tem sido um expressivo país de trânsito de 

bens culturais ilícitos provenientes da região, principalmente do Iraque e da Síria. 

Apesar da legislação libanesa sobre antiguidades atualmente em vigor ser ultrapassada, datada 

da época que o país ainda estava sob o mandato francês (1933), ela possui disposições claras quanto 

à preservação e proteção do patrimônio cultural, como também proíbe a pilhagem e escavações ilegais 

de bens culturais. A partir dos anos 1990, após a guerra civil, novos decretos foram colocados pelo 

governo do Líbano para controlar o comércio de antiguidades no país e impedir o tráfico de seu 

patrimônio, proibindo qualquer tipo de exportação de objetos arqueológicos. Por esse mesmo 

objetivo, o país ratificou as principais convenções internacionais a respeito da temática: Convenção 

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

UNIDROIT, de 1995.    

Com o auxílio da UNESCO e de outras organizações internacionais, o Líbano busca formas 

de assegurar maior proteção ao seu patrimônio cultural, como também identificar e repatriar os 

diversos artefatos retirados ilegalmente de seu território. Nos últimos anos, alguns países devolveram 

objetos ao governo libanês, como Canadá e Estados Unidos, mas muitos outros bens culturais ainda 

permanecem desaparecidos e em posse de coleções privadas ao redor do mundo. Por outro lado, o 

Líbano tem atuado no combate ao tráfico de bens culturais sírios e foi um dos primeiros Estados a 

devolver objetos roubados ao país vizinho; segundo o diretor-geral de Antiguidades, entre 2012 e 

2014, pelo menos 300 artefatos culturais foram recuperados pelas autoridades libanesas e devolvidos 

à Síria. 


