
الیمنیین،  ملالیین  حیاة  شریان  واألزمات  والحرب  السلم  يف  الخاص  القطاع  یمثل 
رغم  والخدمات  السلع  تقدیم  يف  الدؤوب  نشاطه  استمر  الحرب  سنوات  وخالل 
التحدیات التي خلفتها الحرب، وکذلك من خالل مبادراته االغاثیة واإلنسانیة والتي 
مثلت أحد النقاط املضیئة يف سجل الحرب التي أکلت األخضر والیابس، ناهیك عن 
استمراره يف تشغیل املالیین من األیدي العاملة وما یمثله ذلك من أهمیة اقتصادیة 

وانسانیة ملئات االالف من االسر الیمنیة.

التي  املعاناة  من  نصیبه  نال  الخاص  القطاع  فإن  املجتمعیة  الشرائح  وکبقیة 
الیمني. وباإلضافة إلی ما یعانیه القطاع الخاص یومیا من تدهور  یواجهها الشعب 
أشکال  والسلع فإنه یتعرض ملختلف  البضائع  الریال وصعوبة نقل  الوطنیة  العملة 
یلع  بالتضییق  املتمثلة  االنتهاکات  عن  ناهیك  القانونیة  غیر  والجبایات  الرسوم 
العاملین فیه والحد من حرکة تنقلهم وممارسة أنواع متعددة من االبتزاز والتضییق. 

  
إننا يف فریق اإلصالحات االقتصادیة (القطاع الخاص الیمني) نؤکد أن السالم العادل 
والشامل یمثل مطلبا ملحا لکل الیمنیین وطریقا وحیدا إلنهاء معاناة الشعب الیمني 
الطرق  بشتی  ذلك  لتحقیق  للعمل  الوطنیة  القوى  کافة  وندعوا  عنه  الظلم  ورفع 

املمکنة والحیلولة دون مزید من املعاناة. 

مثلت الهدنة خالل األشهر السابقة فرصة إلحیاء األمل بإنهاء الحرب وعودة السالم 
االقتصادي  الوضع  یلع  ایجابیة  بصورة  الخطوات  تلك  وانعکست  األوضاع  وتطبیع 
تعثر  ان  اال  األسواق  يف  االسعار  ومستوى  للعملة  النسبي  االستقرار  يف  املتمثل 
املفاوضات والتصعید الحاصل يف البلد ینذر بتداعیات کارثیة یلع الوضع االقتصادي 
واإلنساني األمر الذي سینعکس بصورة مباشرة إلی حیاة املجتمع وسیدفع ثمن ذلك 

املواطن الیمني البسیط. 

 ويف هذا الصدد فإننا نؤکد یلع العدید من املطالب الضروریة وامللحة

سرعة فتح جمیع املطارات واملوانئ الیمنیة أمام املالحة الجویة والبحریة من أجل سهولة انتقال 
املواطنین من والی الیمن باعتبار ذلك حق أساسي للمواطن الیمني کفله الدستور والقوانین املحلیة 
والتشریعات واملواثیق الدولیة، وأحد العوامل املهمة لتحسین الوضع االقتصادي واالنساني يف الیمن.

رفع کافة القیود املفروضة یلع نقل البضائع والسلع إلی الیمن وإلغاء قوائم السلع املحظورة من 
دخول البالد وإتباع اإلجراءات املنظمة الستیراد السلع واملتبعة قبل الحرب الراهنة.

سرعة فتح الطرق الرئیسیة بین املدن والسماح للمدنیین بالتنقل وتسهیل عملیة نقل السلع والبضائع 
بین کافة املدن دون عوائق باعتبار ذلك حق ومطلب إنساني تستدعیه الظروف االقتصادیة الصعبة 

التي یعانیها املواطنین. 
إلغاء کافة الجبایات والرسوم غیر القانونیة التي یتم فرضها یلع السلع والبضائع أثناء عملیة النقل 
داخل املدن وبین املحافظات املختلفة واالکتفاء بالرسوم القانونیة املنصوص علیها يف القوانین 

النافذة. 
توحید السیاسة النقدیة ووضع اآللیات والوسائل املناسبة للحفاظ یلع العملة املحلیة من االنهیار 
وتخفیف حدة التداعیات الکارثیة للتضخم واالمتناع التام عن طباعة أوراق نقدیة جدیدة او االنفاق من 

مصادر تضخمیة.
حشد املوارد السیادیة وتنمیتها لتعزیز احتیاطیات البالد من العملة الصعبة نظرا ملا تمثله من أهمیة 

بالغة للحفاظ یلع العملة وتمویل استیراد السلع األساسیة وتعزیز االستقرار االقتصادي والتنموي.
باعتبارهم  مؤسساته  يف  والعاملین  الخاص  القطاع  أفراد  تجاه  القانونیة  غیر  املمارسات  کل  وقف 
یقومون بدور وطني وانساني يف ظل ظروف الحرب، ونطالب بمساعدتهم يف مهامهم الرئیسیة 
الوضع  یلع  للحرب  السلبیة  اآلثار  من  للتخفیف  والخدمات  السلع  بتقدیم  االستمرار  يف  واملتمثلة 

االنساني.
نؤکد یلع تجنیب القطاع الخاص الصراع وعدم الزج به يف أي نوع من الصراعات السیما وأنه یسعی 
جاهدا لالستمرار يف تقدیم السلع والخدمات لکافة املواطنین يف أصعب الظروف ویتواجد يف کافة 

املناطق ویتعامل مع کافة الشرائح املجتمعیة. 
ندعو االطراف الیمنیة إلی تغلیب املصلحة الوطنیة والجنوح للسالم من خالل خطوات جادة وعملیة 
تبنی یلع الحوار والشراکة والوصول إلی أهداف تخدم املجتمع وتنهي معاناته املستمرة جراء الحرب
نحمل االطراف االقلیمیة والدولیة وکذلك مبعوث االمین العام لألمم املتحدة إلی الیمن واملبعوثین 
الدولیین اآلخرین مسئولیة التراخي يف دعم خطوات جادة نحو السالم ونطالبهم بمزید من األدوار 
الفاعلة يف هذا الجانب استجابة للحاجة االنسانیة بالدرجة االولی وحفاظا یلع ما تبقی من نشاط 

اقتصادي واستثماري يف البلد. 

فریق االصالحات االقتصادیة مبادرة طوعیة یتألف من نخبة من القطاع الخاص باإلضافة الی خبراء اقتصادیین وذلك بهدف تمکین القطاع الخاص من 

النمو  الرؤى واالستراتیجیات والسیاسات لتعزیز االصالحات االقتصادیة وتحفیز  القرار واملشارکة يف وضع  االسهام بشکل موحد وفعال يف صناعة 

االقتصادي يف الیمن، وذلك من خالل تعبئة الطاقات الفردیة يف مختلف القطاعات يف مختلف املناطق الیمنیة.
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