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عقــد مجلــس إدارة مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث اليــوم االثنيــن ٢٣ ينايــر اجتماعــا ناقــش فيــه خطــة 
المركــز للعــام الجديــد، واطلــع علــى التقييــم العــام ألداء المركــز وظــروف عملــه، وقــرر المجلــس ترشــيح 
مجلــس استشــاري جديــد )مجلــس األمنــاء( ونشــر أســماء المجلــس االستشــاري ومجلــس اإلدارة التنفيــذي 
ومســئولي اإلدارات والوحــدات البحثيــة علــى موقــع المركــز تماشــيا مــع تطــورات األحــداث ومفاوضــات 

الســام، ومتابعــة المتضرريــن مــن العامليــن والمتعاونيــن مــع المركــز جــراء تداعيــات الحــرب.
ــدن  ــي ع ــب ف ــع بمكات ــة التوس ــة إلمكاني ــل خط ــأرب وعم ــي م ــز ف ــب المرك ــل مكت ــاع تفعي ــرر االجتم وق

وحضرمــوت وتعــز.
ــق  ــة ومــدى تحق ــة اليمني ــي الحال ــرات ف ــر خــاص حــول التغي ــى تقري ــس اإلدارة عل ــاع مجل ــع اجتم واطل
ســيناريو إيقــاف الحــرب فــي اليمــن، وقــرر تماشــيا مــع ذلــك عمــل خطتيــن األولــى مهنيــة لدعــم أي توجــه 
لتحقيــق الســام بعــد الحــرب، والثانيــة فنيــة تــدرس االحتياجــات الازمــة لعــودة العمــل مــن مكتــب صنعــاء 

فــي حــال تحقــق اتفــاق ســام ينهــي حالــة الصــراع.
ــام  ــال الع ــائل االتص ــورات وس ــع تط ــاءم م ــز تت ــي للمرك ــي ومهن ــر فن ــة تطوي ــي خط ــى تبن ــدد عل وش
والتواصــل االجتماعــي، ومنهــا عــودة تفعيــل منتــدى أبعــاد االســتراتيجي، الــذي أطلــق مطلــع ٢٠٢١م، 

ــز.  ــا المرك ــر به ــي م ــة الت ــف بســبب الظــروف المالي وتوق
ووافــق االجتمــاع علــى نشــر خدمــة الرصــد ألهــم األبحــاث والتنــاوالت الخارجيــة علــى موقــع المركــز بعــد 

أن كانــت خدمــة خاصــة بالمشــتركين.
وجــدد اجتمــاع أبعــاد دعوتــه للجهــات المنتحلــة إلســم المركــز التراجــع عــن جريمتهــا المهنيــة واألخاقيــة، 
واســتمع مــن محامــي المركــز حــول الخطــوات القانونيــة لحمايــة االســم وتســجيله فــي عــدة دول ضمــن 
ــع  ــي الشــراكة م ــوة ف ــذه الخط ــن ه ــة االســتفادة م ــز، وإمكاني ــال المرك ــة ألعم ــة الفكري ــوات الحماي خط

جهــات بحثيــة خارجيــة لفتــح مكتــب إقليمــي.
وأوصــى االجتمــاع بإعــادة فتــح قنــوات االتصــال مــع الجهــات الرســمية الحكوميــة والحزبيــة ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي، والمؤسســات والمنظمــات الدوليــة وســفارات الــدول الشــقيقة والصديقــة.
وقــدم الشــكر لــكل متطوعــي المركــز مــن الباحثيــن والفنييــن واإلدارييــن فــي الحفــاظ علــي ســمعة واســم 
ــة، وتفانيهــم فــي عــدم توقــف المركــز رغــم  المركــز فــي ظــروف الحــرب خــال الســبع ســنوات الماضي

الظــروف المعقــدة التــي مــر بهــا جميــع اليمنييــن.
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م

الديمقراطيــة  كقضايــا  واالعالميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  واإلرهــاب  األمــن  وقضايــا  واألحــزاب  واالنتخابــات 
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة واإلنســانية ذات االرتب ــة واالجتماعي االقتصادي
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