
اإلعالم االقتصادي يحمل الحكومة مسئولية 
 توقف ميناء عدن الدولي

 

 اإلعالم االقتصادي الحكومةحمل مركز الدراسات و
إدارة ميناء عدن مسئولية الشمل التام الذي اصاب واليمنية 

المتكررة لعمال  وتجاىل اإلضرابات, الميناء منذ اسبوعين
ديدا لالمن , معتبرا توقف الميناء بأنو يشكل توالميناء

 .الغذائي في اليمن

وأوضح المركز في بالغ صحفي أنو رغم مرور اسبوعين 
إال أن إدارة الميناء و , عمى إضراب العاممين في الميناء

الحكومة ممثمة بوزارة النقل لم تتعامل بصورة جدية مع 
المشكمة, ما أدى إلى خسائر كبيرة لمتجار والمستوردين, 

. حية إلى موانئ مجاورةوىروب أكثر الشركات المال
واستغرب المركز من الطريقة التي يتم التعامل بيا من 
قبل إدارة الميناء مع المطالب العمالية المتمثمة ببدالت 

نارة الطريق من , وسيارة إسعاف, عالوة خطورةو, عمل وا 
توفير مستمزمات إضافة إلى , جولة كالتكس إلى الميناء

, تي لم تكن وليدة المحظةوال,  المينيةالسالمة الصحية و
وطالب . وسبقتيا إضرابات كثيرة حممت ذات المطالب

دارة الميناء القيام بدورىا في إيجاد حل  وزارة النقل وا 
. لممشكمة واالبتعاد عن الحمول المؤقتة

كما طالب المركز القيادات النقابية العمالية في الميناء  
ارد بتحمل مسئوليتيا الوطنية تجاه أحد أىم المو

و إعطاء فرصة الدارة الميناء و , االقتصادية لميمن
من خالل , الحكومة في أيجاد حل لممشكمة القائمة

. التعميق المؤقت لإلضراب و استئناف العمل في الميناء
و , وتسائل المركز عن دور الحكومة في تطوير الميناء

SEMC Holds Government 

responsibility of Aden's Port 

breakdown 

  

 

Studies & Economic Media Center 

(SEMC) holds Government and 

Aden Port Administrative 

responsibility of breakdown Port's 

Activities since two weeks ago and 

neglecting the repeated strikes of the 

port's employees. 

 

In a press release SEMC explain that 

two weeks ago of the port's 

employees strike, but the port 

administrative and the government 

represented by Transport's Ministry 

didn't deal seriously with the 

problem, and this lead to a big losses 

for traders and importers as well as a 

lot of shipping companies tortured to 

a nearer ports.   

  

SEMC surprised of the Aden Port's 

Administrative behavior with labor 

demands that contains allowances for 

work and risks, ambulance, lights for 

the road link Caltex Round with the 

port and to providing the 

requirements of safety and health, 

and these demands weren't the 

demands of the moment but preceded 

with many strikes with the same 

demands. SEMC also demands the 

Ministry of Transport and Aden's 

port Administrative to do their roles 

in finding urgent solution for the 

problem.   

 



الحكومة التي أبدت اىتماما كبيرا بميناء عدن " قال بأن 
إال , ل إنياء العقد المجحف مع شركة موانئ دبيمن خال

أنيا تقف اليوم موقف متخاذل حيال ما يجري من تدمير 
. ممنيج لمميناء

و أكد المركز  بأن ىناك من يسعى إلى االساءة إلى 
ثاني ميناء في العالم, ما سمعة الميناء الذي كان يوما 

 من خالل استغالل المطالب العمالية المشروعة من خالل
..   التحريض عمى اإلضرابات وتوقيف العمل تماما

وأشار المركز إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدىا 
القطاع التجاري واالستثماري في البمد, وآثار ذلك عمى 
اسعار السمع والخدمات التي ستنعكس بصورة مباشرة 

منيم تحت % 54واطنين اليمنيين الذين يعيش عمى الم
. خط الفقر

الب الحكومة بالتحرك العاجل و العمل عمى إنقاذ ما وط
الجموس مع  من خالل, يمكن إنقاذه من سمعة الميناء

كما  . حل مشاكميم بشكل جذريو, النقابات العمالية
بضرورة العمل عمى إعادة ميناء عدن إلى مكانتو طالب 

الطبيعية من خالل دراسة شاممة لتطوير الميناء في شتى 
. الميناء وفق لقواعد الكفاءة والحوكمة إدارةالجوانب و
منظمة  مركز الدرسات واالعالم االقتصادييذكر ان 

مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأىيل والتوعية 
بالقضايا االقتصادية, وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد 

ومشاركة المواطنين في صنع القرار, والعمل عمى ايجاد 
 .إعالم ميني ومحترف

 

SEMC wondered of the role of the 

government in developing the Aden's 

Port. " The government take a good 

step through ending the bad contract 

with the Dubai Ports Company, but 

now the government stands droopy 

about what is going on of  the 

systematic destruction for the Port" 

SEMC Added. 

 

The Press stressed that there is a 

hidden hands  trying to damage the 

reputation of the port, which was 

once the second port in the world, 

through the exploitation of workers' 

legitimate demands through inciting 

strikes and arrest work perfectly.  ..  

 

SEMC pointed to the large material 

losses incurred by the commercial 

sector and investment in the country, 

and the effects on the prices of goods 

and services, which will be reflected 

directly on the Yemeni citizens who 

are 54% of them live below the 

poverty. 

 

The press release demanded the 

government for urgent movements 

and save the Aden's port reputation 

through a meeting with labor 

syndicates in order to solve their 

problems. He also demanded for 

replacing Aden's port for its nature 

place by a comprehensive study to 

develop the port in various fields 

according to governance and 

sufficient rules.     

  



 



 

 


