
 األزمةمرحلة  في البشرية تسيير الموارد

 

 .البلدان من العديد في األرواح في كبيرة خسائر في المتوقع غيرال كورونا وباء تسبب

 .اآلفة هذه من مفجعأيضا  وبلدنا

 بين من عتمدت الفيروس انتشار إلبطاء دولتنا ذلك في بما البلدان، جميع وماتحك هاتاتخذ التي التدابير فإن ، السياق هذا في

 . الضروري غيرال االقتصادي النشاط إثقال في المطاف نهاية وفي االشخاص تحركات من الحد في أخرى، أمور

 االستئناف تشجيعلو معينة حاالت في العمل استمرارية لضمان كافية ليست وحدها الشركات دعمل الدولة التزامات إن

 .أخرى حاالت في للنشاط األمثل

 دورة وبطء زمن في رالتأخ بسبب يستمر أن المرجح من الذي هامخطط نشاط في انخفاًضا الشركات من العديد تواجهقد  

 .االقتصادي االنتعاش

 ، الديون وإدارة واسترداد ،الخزائن الماليةو ،تسيير التكاليف حيث من حتى أعلى متطلبات الجديد وضعال هذا يفرض

يتطلب . البنكي القرض استحقاق تسديد آجال تمديد على التفاوضا ذك و ، متغيرة تكاليف الى الثابتة التكاليف وتحويل

 .في مجال التسيير ORSEC المدني األمن إدارة الستجابة إدارية خطة وضع االمر

االمر يتطلب  فإن ، االقتصادي النشاط قطاعات جميع يؤثر على والذي الدرجات المتفاوت التباطؤ من المرحلة هذه في

 .خاص و الجد بالعص الوضع هذا لمواجهة تحدياتال المؤسسة المشاركة في رفع في الفاعلين كل على

 الصعبة الفترة هذه في حيوي مطلب ومسير المؤسسة يعتبر االجتماعيين والممثلين الموظفين بين التضامن تعزيز إن

 .بالمخاطر والمحفوفة

 .الحالية صعوباتالب الموظفين توعية بضرورة الخاصة، الظروف هذه في األمر يتعلق

 مدى حول الموظفين لوعي وضوحا أكثر ظهور في يساهم  مةئمال األكثر لتواصلا اساسيات وضع فإن ، النحو هذا على

 كبير ضرر دون االضطرابات هذه عبور يتطلب إذ .قوية اضطرابات إلى الشركات تعرض التي الحاسمة الفترة هذه تعقيد

  .بأكمله االجتماعي الهيكل مساهمة

 .األنسب األسلوب هو ،الوقاية من اخطار انتشار الوباء إلجراءات وفًقا ، بالموظفين المباشر االتصال يعد

 هذه تجاوز إن. والتضحية الجهد من الكثير تتطلب التي الفترة هذه في فرد كل مسؤولية أهمية عن المباشر االتصال يكشف

 .كل االراداتتستدعي انخراط  المشوشة البيئة

 الشركة ستواجهها التي المخاطر ، حولاالشعار بمخاوف مفرطة دون ،دقيقة تقاريراإلدارة ترفع  يترتب على

 .تفرضها التي والضرورات

 بعض وضع أو التخفيض على التفاوض ،مثل اإلنجازات بعض عن لفترة محددة بالتخلي الضرورات هذه تتعلق أن يمكن

 :حالة تعليق في الرواتب قائمة عناصر

 منح -

  التعويض معدالت تخفيض -

 اإلضافي العمل في الزيادة تقليل -

 .الرواتب مستويات تعديل مع العمل وقت تخفيض -



 .التقاعد عالوات صرف أو تأجيل المفاوضات هذه في االعتبار االخذ بعين الخزينة، على الضغط ولتجنب

 التحضير بهدف المناسبة واألدوات بالطرق اإلنتاجية لزيادة الظروف تهيئة العمل على اإلجراءات، هذه مع وبالتوازي

 .النشاط إلحياء

 الكاملة التعبئة خالل من النشاط استئنافمن   المتوقعة المكاسب من لالستفادة تستعد أن على المؤسسة  هذا االطار في

 .لذلك وفًقا العمل تنظيم وتكييف اللوجستية سلسلةال قدرات لجميع

  الظروف الجد خاصة، هذه في ،تضمنت أن يمكن ألنها اآلراء فيجماعي  توافق التدابير على هذه جميع تستند أن يجب

 .التخلي عن بعض المكاسب لفترة محدودة

 للجهود الضروري للتقاسم قوًيا ناقاًل  يشكل أن الشفافية،روح و الكاملة المسؤولية مع ، االجتماعي للتفاوض يمكن ، لهذا

 يمكن الذي للعمل يالتقن التنظيم بإعادة المفاوضات ،ستتعلق المنظور هذا فيو. الوظائف وحماية النشاط استدامة خدمة في

 جيوب إفراغ طريق عن العاملة القوى نشر ،وإعادة لساعةا لالحتياجات الشركة لتعزيز استجابة للسياق وفًقا تعديله

 الزيادات ظروف ظل في اإلضافي العمل ،واستخدام البشرية الموارد على مؤقت طلب في المهنية البيئات لصالح الفوائض

 .تفاوضال مصفوفةلصالح   عناصرقد تشكل   ، المقاسة

 للتغلب تكفي ال وحدهم القرار صانعي والتزام إرادة أن الواضح من. لمسيري المؤسسات خاص بشكل معقد الحالي الوضع

 .أساسي أمر كله االجتماعي جميع مكوني الهيكل التزام. األحداث هذه على

 .الموظفين جميع وتعبئة الوعي لزيادة مهمة رافعات المسؤول والتفاوض التواصل يعتبر

 .الصمود على الشركات قدرات أقوى يختبر الذي المسبوق غيرال الوضع لهذا معجزة حلول هناك تكون أن يمكن ال

 تم التي المخترقة المواقف من منقذبال يعرف مسيرل كلماتال بعض نقل خالل من المتواضعة المساهمة هذه أنهيو  

: بقوله ومحادثتهم الموظفين االجتماع بكل خالل من أول كإجراء بدأ خطير.  بشكل مضطربة شركة جانب إلى هاستدعاؤ

 ."هباءً  مجهودك تذهب ولن بذلك، تمالتزم إذا سنفوز" ويتابع مًعا"، سنموت أو مًعا سننجح"
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