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ژانت الیزابت بلیک JANET ELIZABETH BLAKE

 حقـوق میـراث فرهنگـی و مسـائل مربـوط بـه آن از جملـه موضوعاتـی اسـت كـه به تازگـی در عرصـه مطالعـات 

حقوقـی در جهـان مطـرح شـده اسـت. كتـاب حاضـر سیاسـت گذاری های حقـوق میـراث فرهنگـی و تحوالت 

آن را از سـال 1945در عرصـه بین-المللـی بررسـی می كنـد. تحلیـل سیاسـت ها و برنامه هـای حقوقـی میـراث 

فرهنگـی بین المللـی و تمركـز بـر سـیر تغییـرات آن در طـول ایـن سـال ها رویکـرد اصلـی ایـن كتـاب می باشـد. 

توجـه بـه حقـوق مالـی كشـفیات باستان شناسـی، حفاظـت از میراث فرهنگـی زیـر آب، ارتبـاط میـان میـراث 

فرهنگـی و محیط زیسـت، دانـش سـنتی و میراث فرهنگـی و مسـائل حقوق بشـری میـراث فرهنگـی محورهـای 

اصلـی ایـن پژوهـش را تشـکیل می دهنـد. همچنیـن پژوهـش حاضر سـعی نموده اسـت كه تا حـدی چالش های 

موجـود در ایـن عرصـه را واكاوی نمـوده و ارتباط میـان میراث فرهنگـی و موضوعات جدیدی كـه در دنیای مدرن 

نمـودار شـده اسـت ماننـد مسـائل مربوط بـه حقوق محیط زیسـت و مسـائل مربـوط بـه حقوق بشـر را از زوایای 

تـازه ای مـورد مداقه قـرار دهد.

ژانـت الیزابـت بلیـک در سـال 1339 در انگلسـتان به دنیـا آمـد. ایشـان دكتـرای خـود را در رشـته مطالعـات 

حقوقـی آثـار باسـتانی از دانشـگاه گالسـکو بریتانیـا دریافـت نموده انـد. خانم دكتـر بلیک در حـال حاضر عضو 

هیئت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی هسـتند. دریافت جوایـز علمی دانشـگاه آبردیـن بریتانیا در چندین سـال و 

دریافـت تقدیرنامـه از دانشـگاه شـهید بهشـتی از جمله افتخارات ایشـان اسـت. كتاب های »درآمـدی بر حقوق 

فرهنگـی و تنـوع فرهنگـی در سیاسـت گـذاری و حقـوق بیـن الملـل« ، »حفاظـت از حیـات وحـش از دیـدگاه 

حقـوق بین الملـل« و»Exploring Cultural Rights and Cultural Diversity« از جملـه تألیفـات ایشـان اسـت. 
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