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להציג בכנס השנתי של
האגודה הישראלית

למדע המדינה, שייערך
באוניברסיטת חיפה:

הצעות לפאנלים,
פוסטרים ומאמרים
בעברית ובאנגלית

א  ר ו ק ל  ו ק

בעשורים האחרונים מדינות הלאום המודרניות, ארגונים 
ומשטרים  מבוססים  דמוקרטיים  משטרים  בינלאומיים, 
אוטוריטריים כאחד, מתמודדים עם אתגרים רבים וביניהם 
מהפכת הנתונים, זכויות אדם, מלחמות וטרור, מגפות ואסונות 
אקלימיים. התמודדות זו מתאפיינת בקשיים הנובעים מאי 
וודאות ומחשש להתעצמותם של אתגרים אלה, כפי שמעיד 
לאחרונה גם המאבק במגפת הקורונה. הדבר מוביל לא פעם 
לניצול לרעה של קשיים אלה על ידי ממשלות ולפגיעה בזכויות 
אדם. פגיעה זאת בזכויות אדם האיצה במספר דמוקרטיות 
תהליכים קיימים של שחיקת הדמוקרטיה וגרמה לעלייתן 
של מפלגות פופוליסטיות. יתר על כן: ההגירה מהדרום אל 
הצפון הגלובלי וחשיבותה המעשית של פוליטיקת הזהויות 
בת זמננו, מוסיפות לקושי והעומס של המערכות השלטוניות, 
שכן אלה מתקשות להתמודד עם הלחצים לשינוי מחד גיסא, 

ועם הרצון לשמר הירארכיות כוח קיימות מאידך גיסא.

לנוכח מגמות עולמיות אלה בכלל והמגמות הישראליות בפרט, 
החליט הוועד המנהל של האגודה הישראלית למדע המדינה, כי 
הכנס הקרוב יבחן את יכולותיו של הממשל הדמוקרטי בעולם 
להתמודד עם אתגרים אלה ואת האפשרויות המשטריות, 

הפוליטיות, החוקתיות והחברתיות להתמודדות מולם. 

הוועד המנהל של האגודה מעודד הגשת הצעות 
לפאנלים מאורגנים בנוסף להצעות לפוסטרים 

והצגת מאמרים. 
יהיה לשתף אורחים  ניתן  בפאנלים אחדים 

ואורחות מחו״ל באמצעות הזום.
כל ההצעות לכנס כפופות לשיפוט מקצועי 
יתקיים  הכנס  הכנס.  ועדת  על-ידי  שייערך 

בעברית ובאנגלית. 
את ההצעות בהיקף של כ-350 מילים יש להגיש 

 3 1 . 1 . 2 0 2 2 עד ליום  
את המאמרים יש להגיש באמצעות אתר הכנס 

  4 . 5 . 2 0 2 2 עד ליום 
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