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O Estado da Líbia, em razão da situação de insegurança e instabilidade política dos últimos 

anos, vem perdendo grande parte de sua riqueza arqueológica e cultural. Desde meados de março de 

2011, opositores e simpatizantes do líder líbio, Muammar Kadafi, estão em conflito pelo controle do 

país, e devido a isso, os bens culturais se encontram em extrema vulnerabilidade, sendo massivamente 

saqueados e ilegalmente comercializados por terroristas e grupos criminosos. Esses artefatos, desde 

mosaicos romanos imperiais, esculturas gregas de mármore e pedra, até artefatos islâmicos, incluindo 

lâmpadas de mesquitas, moedas com inscrições árabes e cerâmicas, estão sendo vendidos e levados 

para diversos países no mundo, sobretudo europeus. 

Diante disso, a Líbia tem trabalhado com outras nações, como os Estados Unidos e a Espanha, 

para recuperar os bens roubados e evitar novas pilhagens e a destruição intencional da sua herança 

cultural. Juntamente com a UNESCO, o governo líbio promove uma campanha para localizar cerca 

de 7.500 objetos e obras culturais que desapareceram de Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia 

e capital econômica do país. Ademais, o país ratificou as principais convenções internacionais sobre 

a proteção do patrimônio cultural e o combate ao tráfico ilícito desses bens: Convenção de Haia (e 

seus protocolos), de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972. 

Pelo fato de seu território ter sido uma colônia italiana e parte do Império Otomano, muitos 

objetos da herança cultural líbia estão fora do país, principalmente em Roma, e que hoje são 

reivindicados pelo Estado. Em 1998, a Líbia e a Itália assinaram um acordo que estipulava o 

comprometimento italiano em devolver à Trípoli todos os objetos de arte confiscados durante a 

ocupação colonial, além de um financiamento de cerca de US$200 milhões por ano ao longo de 25 

anos. Dentre as restituições realizadas, se destaca a da estátua "Vênus de Cirene”, em virtude dos 

acordos bilaterais celebrados entre os dois países e de uma decisão da Justiça italiana. Há também 

uma tentativa de repatriação de obras líbias pelo parlamento europeu, o qual deve ser aplicado até 

2023. 

 


