
مميت العياس ي وألامني وؤلاوعاوي سغم الجهىد ؤلاكليميت وألاأ

أع.صشاإلنهاء ال

 اإلشكالية:
 "الشبيع العشبي"جمثل الثىسة اليمىيت إحذي حاالث 

ت وحعثرث  التي جحىلت إلى حشب أهليت امخذث ألهثر من عؽٍش

فيها ول ظبل الحل العلمي، وجفاكمت فيها معاهاة الؽعب 

ًطشح اإلالخلى ؤلاؼياليت  بعبب حعىت اإلاخصاسعين. وعليه

الخاليت: إلاارا لم ًخمىن اليمن بعذ عؽش ظىىاث من اهطالق 

ؼشاسة سبيعه من جحليم طمىحاجه في الذًملشاطيت والخىميت 

والعذالت الاحخماعيت؟ وما هي اإلاخشحاث الذاخليت والخاسحيت 

أع اإلاعخمش؟صشالهزا ال

 :أهداف الملتقى

هذا  من اإلالخلى إلى جحليم حملت من ألاأ ععىٌ

أأهمها:

أفهم الىضع العائذ في اليمن. -

عاث الذاخليت وؤلاكليميت بطشح صشااللذسة على جحليل ال -

اث جحليل ال أعاث.صشامخخلف الاكتراباث وهظٍش

إدسان آلاجاس العىعيت على ألامن اإلاجخمعي وؤلاوعاوي لهزا  -

أاع.صشأال

اسحيت فهم الشهاهاث ؤلاكليميت التي واهت وساء الخذخالث الخ -

أع اليمني.صشافي ال

ىهاث والحلٌى البذًلت - أللىضع العائذ طشح العيىاٍس

 الديباجة: 
الىضع  3122ظاًش الؽباب اليمني مع مطلع عام 

اإلاضطشب الزي ؼهذجه عذد من الذٌو العشبيت على غشاس 

إلى الؽاسع للخعبير عن سفضه خشج جىوغ ومصش وليبيا، حيث 

للىضع اللائم، ومطالبخه بضشوسة إحذاث حغييراث عميلت 

الحىم على مخخلف ألاصعذة في ملذمتها إنهاء هظام 

ش ألهثر من جالجين ظىت، ليرهب بزلً  العلطىي الزي عمَّ

أاإلاىحت التي أطلم عليها آهزان اظم "الشبيع العشبي ".

ومىز رلً الحين إلى ًىمىا هزا ؼهذث العاحت 

اليمىيت حغييراث دساماجيىيت خشحت عن ظيطشة ألاطشا  

اتها،   بل عنالذاخليين والخاسحيين اإلاىخشطين في مجٍش

ى اإلاخفائل الزي سظم عىذ بذاًت ألاحذاث، واإلاخمثل العيىاٍس

في إنهاء الحىم الفشدي وإحذاث جىميت ؼاملت حعمح بخحليم 

ن أ اإلايذاهيت وكذ أوضحت اإلاؤؼشاثأحالم الؽباب الثائش. 

جحليم  للحلم اإلاخمثل فياجخز معاسا عىعيا كذ  الىضع

حلم ًاليىم  الؽعب اليمني دولت الشفاه الاحخماعي، فأصبح

ت ، بلائهمضمان أمن اإلاىاطىين وأ من أحل بالذولت الهىبيًز

بعذما جذهىسث أوضاع البالد ألامىيت والاكخصادًت 

جفاكم الاهلعام الذاخلي بين  حشاءالصحيت، الاحخماعيت وأو

ووىاسث حماعاث وميليؽياث معلحت وجحىله إلى حشب أهليت 

أإوعاهيت.

مي وباعخباس أن اليمن وحذة مهمت في الىظام ؤلاكلي

الجيىظياس ي من حهت، وهؽاؼت بىيخه ا إلاىكعه اظشأهالعشبي 

الاكخصادًت من حهت أخشي، فلذ عملت اللىي ؤلاكليميت 

على جىحيه معاس ألاحذاث في هزا البلذ والاهخشاط مع 

أطشافه الذاخليت اإلاخصاسعت، وهزا ما صاد من حعليذ الىضع 

 

 الحعليم العالي والبحث العلمي وسارة

 جامعة مولود معمزي ثيزي وسو

 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 PRFUفزقة البحث الحكويني 

" ثأثير النزاعات الداخلية في الدول العزبية على 

 " 3122العزبية بعد -العالقات العزبية

عن طزيق ثقىية الححاضز ثىظم ملحقى وطني 

 عىوانثحت املزئي عن بعد 

الصزاع في اليمن: من الزبيع العزبي إلى الحزب " 

 " ألاهلية

 3132 هوفمبر 32و 32 يًوم

 بقسم العلوم السياسية

 الزئيس الشزفي للملحقى

 أ.د أحمد بودة رئيس جامعة ثيزي وسو

 املدًز العام للملحقى

أ.د محمد إقلولي عميد كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية

ش لوهابرئيس امللحقى: د. حدربا  

 



 
 للعلىم العياظيت

ذة ....................... حامعت حيجلأ. - أد. حمىم فٍش

أد. صاوي سابح ......................... حامعت جيزي وصو -

أفضيلت .................... حامعت جيزي وصو د. عياػ -

أد. وهىغي مصطفى ................. حامعت جيزي وصو -

أد. حمذي هاحيت ................... حامعت جيزي وصو -

أد.ظاًل مليىت ..................... حامعت جيزي وصو -

أد. ؼيخي فخيحت .................. حامعت جيزي وصو -

مت.................. حامعت جيزي وصود. بلهىا - أسي هٍش

أد. دواٌ مىلىد .................. حامعت جيزي وصو -

أد. حمذاوي لىهاط .............. حامعت جيزي وصو -

أد. عضوق وعيمت ................ حامعت جيزي وصو -

ت ................ حامعت جيزي وصو - أد. خلفىوي فاٍص

أ.............. حامعت جيزي وصود. طبىػ ظفيان .. -

أد. كش ي عاؼىس ................ حامعت جيزي وصو -

أصاوػ ................ حامعت جيزي وصو حعين -د -

أد. حىابي مشاد ................. حامعت جيزي وصو -

مت ................ حامعت جيزي وصو - أد.لعشابي هٍش

 :رئيس اللجنة التنظيمية

 هذيأ. فخان م -

 :أعضاء اللجنة التنظيمية

 أ. هحلي فلت -   أ. عمشون محمذ -

أطالبت دهخىساه هالليؾ حععذًت - أ. حاهم فضيلت. -

أأ. عطيؾ ًميىت -

أأ. بن مؽيرح أظماء -

أأ. عىعت عبذ الشحمان -

أأ. حماٌ عليىة -

اوي لطفي - أأ. مٍض

م - أأ. واسي هٍش

 أ. غىام فاًضة -

 

 

  اإلاذاخالث بالعشبيت جيىن بخطsimplified 

Arabic 23، التهميؾ بحجم 21، حجم .

 Timesواإلاذاخالث باللغت ألاحىبيت جيىن بخط 

New Roman 21، التهميؾ بحجم 23، حجم. 

  21أن ال ًلل عذد صفحاث اإلاذاخلت عن 

 صفحت. 21صفحاث وال ًخعذي 

  جحمل الصفحت ألاولى اإلاعلىماث الخاليت: الاظم

الخىظيف، والللب، الشجبت العلميت، مؤظعت 

ذ ؤلالىترووي، سكم الهاجف ، محىس اإلاذاخلت،  البًر

عىىان اإلاذاخلت، اليلماث اإلافخاحيت، اإلالخص 

لغت أحىبيت ) فشوعيت أو بباللغت العشبيت وأ

ت(.  إهجليًز

أ:تىاريخ مهمة

  3132.21.21إلسظاٌ اإلالخصاث: آخش أحل. 

  :3132.21.21الشد على اإلالخصاث اإلالبىلت. 

  ٌ3132.22.21اإلاذاخلت واملت: آخش أحل إلسظا. 

  :خ إحشاء اإلالخلى  . 3132. 22. 31و 31جاٍس

د إلالكترووي:  ثزسل املداخالت إلى البًر

yamenconflit@gmail.com 

 :رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 د. فؤاد أبشوان -

 :أعضاء اللجنة العلمية

أأ.دبغضوص عمش ...................... حامعت جيزي وصو -

أ...... حامعت جيزي وصوبن ًىظف هبيلت .......أ.د  -

.... اإلاذسظت الىطىيت العليا ..... أ.د معيح الذًن حععذًت -

 : المحاور الرئيسية

جشخيصية للصزاع اليمني مىذ دراسة املحور ألاول:  -

3122. 

أأظباب الحشان اليمني -

أمخشحاث الحشان اليمني: -

أالخاسجي والخذخل اهذالع الحشب ألاهليت -

 الصزاع على الوضع الداخلي.املحور الثاوي: ثداعيات  -

أالىضع ألامني -

أالىضع الاكخصادي -

أالىضع الاحخماعي -

أؤلاوعاويالىضع  -

 .دور القوى الخارجية في الصزاع اليمنياملحور الثالث:  -

أإًشان والصشاع اليمني. -

أالخحالف الععىدي وعاصفت الحضم. -

أدوس اللىي الىبري في الصشاع اليمني. -

 إدارة الصزاع اليمني وفزص الحل آلياتالزابع:  املحور  -

أدساظت في اإلابادساث ؤلاكليميت والذوليت إلداسة الصشاع -

ىهاث اإلاحخملت للصشاع اليمني - أالعيىاٍس

 :شروط المشاركة في الملتقى

 جيىن اإلاذاخلت عمال حذًذا لم ٌعبم اإلاؽاسهت  أن

بها من كبل في ملخلى أو ًىم دساس ي أو ملاال وؽش في 

 إحذي اإلاجالث.

  أن ًىذسج مىضىع اإلاذاخلت ضمن إحذي محاوس

 اإلالخلى.

   مشاعاة اإلاىهجيت العلميت في الىخابت على أن ًيىن

 التهميؾ أظفل الصفحت.


