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 קול קורא
 ללימודי המפרץ הפרסי בישראל אחד עשרהכנס השנתי ה

 "איכות הסביבה במרחב המפרץ הפרסי"
 2019באפריל  1יום שני, 

 מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי
 אוניברסיטת חיפה

 

הכנס השנתי יעסוק באיכות הסביבה במרחב המפרץ הפרסי. אנו מבקשים הרצאות שיעסקו במגוון נושאים 

רים לתחום זה ובכלל זה למשבר המים בעיראק ובאיראן ולקשר בינו לבין המהומות נגד המשטרים הקשו

השונים, לאסון הסביבתי המתחולל בתימן, להתפתחויות הסביבתיות פורצות הדרך בסעודיה, עומאן, בחרין, 

וליציבות משטרים כוויית וקטר. אנו מעוניינים בהרצאות שיעסקו בקשר בין איכות הסביבה, לכלכלה, לחברה 

כפי שבא לידי ביטוי בכל המדינות במרחב ללא יוצאת מהכלל. ההרצאות יכולות להתייחס להיבטים 

הפוליטיים, כלכליים, חברתיים, תרבותיים ואחרים של ההתפתחויות הסביבתיות ושל שינויי האקלים. נרצה 

אק? כיצד משפיע המעבר אל לבחון למשל כיצד משפיע משבר המים על יציבות המשטרים באיראן ובעיר

העידן שלאחר הנפט על מעבר מדינות המפרץ לשימוש באנרגיות חלופיות ועל המעבר לכלכלה ירוקה? כיצד 

משבר המים והמזון בתימן יחד עם מלחמת האזרחים יוצרים תרחיש קטסטרופלי שעלול להוביל למותם של 

 מיליוני אנשים? 

העוסקים בנושאים אלו ואחרים להגיש הצעות להרצאה או פאנל עבור אנו מזמינים חוקרים מכל תחומי העניין 

הכנס. תלמידי מחקר ומסטרנטים בשלבים מתקדמים וכן בעלי עניין מחוץ לעולם האקדמי )דיפלומטים, 

עיתונאים, אנשי עסקים, וכיו"ב( מוזמנים גם הם להגיש את הצעותיהם. ניתן לראות כאן את תכנית הכנסים 

 http://gulfc.haifa.ac.ilהרצאות: הקודמים וחלק מה

 300עד שם מרצה, שיוך אקדמי וכותר הרצאה )כולן בעברית ובאנגלית(, מלווים בתקציר ההרצאה בעברית )

וקורות חיים )נוסח מקוצר בעברית( יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מרכז עזרי  מילים(

(drab@univ.haifa.ac.ilעד לתאריך ) 15. הודעות קבלה תשלחנה עד לתאריך 2019בפברואר,  1 

 . 2019בפברואר, 

, יתבקשו לשלוח מאמריהם לקובץ מאמרים מיוחד המבוססות על מחקר חדשנימציגי הרצאות נבחרות, 

 (.http://www.ktav.co.il/book.asp?BookID=2743)לקובץ המאמרים הקודם, ראו: 

 

 בברכה,

 מרכזי הכנס,

 מןיד"ר סולי שאהוור, ד"ר ערן סגל, ד"ר משה טרד
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