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المســاواة بين الجنســين في بيئة العمل  :مجموعة  OCPتحصل على المســتوى
األول من شهادة .EDGE
حصلــت مجموعــة  ،OCPالرائــد العالمــي فــي أســواق األســمدة الفوســفاطية ،علــى المســتوى األول
مــن شــهادة ( EDGEالعوائــد االقتصاديــة مــن المســاواة بيــن الجنســين) ،التــي تعتبــر المعيــار الرئيســي فــي
العالــم لتقييــم أداء المقــاوالت فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين وخلــق فــرص وظيفيــة متكافئــة للنســاء
والرجــال.
يســتهدف المســتوى األول مــن هــذه الشــهادة ،الــذي يطلــق عليــه اســم  ،ASSESSتقييــم العديــد
مــن المعاييــر ومــن بينهــا التــوازن بيــن الجنســين فــي مناصــب المســؤولية ،سياســات التوظيــف والترقيــة،
المســاواة فــي األجــور وكــذا ثقافــة التنــوع داخــل المقاولــة .و تأخــذ هــذه الشــهادة أيضــا فــي عيــن االعتبــار
تصور الموظفين حول مستويات اإلدماج والفرص الوظيفية داخل المقاولة.
يعتبــر الحصــول علــى هــذه الشــهادة األولــى مكافــأة لاللتزامــات التــي اتخذتهــا المجموعــة فــي مجــال
المســاواة والتنــوع لفائــدة المتعاونــات والمتعاونيــن ومنظومتهــا اإليكولوجيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
مجموعــة  OCPتعتبــر أول مقاولــة مغربيــة وأول مقاولــة علــى الصعيــد العالمــي فــي الصناعــات المنجميــة
تحصــل علــى شــهادة  ،EDGEوستســعى مجموعــة  OCPإلــى الحصــول علــى أعلــى مســتوى مــن هــذه
الشــهادة ســنة .2024
مــن خــال أكثــر مــن  20.000متعــاون مــن عــدة جنســيات ،ورقــم معامــات فــي حــدود  9،4مليــار دوالر
ســنة  ،2021تعتبــر مجموعــة  OCPمــن أبــرز المشــغلين الخــواص بالمغــرب والرائــد فــي مجــال التنــوع بيــن
الجنسين ،اإلدماج وتكافؤ الفرص الوظيفية.
فــي أبر يــل  ،2021تعاونــت المجموعــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة ( ،)IFCعضــو مجموعــة البنــك
الدولي ،لمواكبتها في مسار الحصول على شهادة .EDGE
وبمناســبة حصــول المجموعــة علــى شــهادة  ،EDGEصرحــت الســيدة ناديــة الفاســي الفهــري،
 Chief Transformation Officerبمجموعــة « : OCPتفتخــر مجموعتنــا بحصولهــا علــى شــهادة ،EDGE
التــي تعكــس التزامهــا الراســخ بتكافــؤ الفــرص وتعز يــز التنــوع ،ســواء داخــل المجموعــة أو فــي عالقتنــا مــع
منظومتنــا اإليكولوجيــة المحليــة ،ونحــن مقتنعــون بــأن هــذه المبــادرات ستســاهم بشــكل مســتدام فــي تعز يــز
األداء الجيــد للمجموعــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ســتعمل هــذه الشــهادة األولــى علــى تعز يــز مكانتنــا
كمقاولة مغربية مرجعية على الصعيد اإلفريقي وفي القطاع المنجمي بشكل عام».

ومــن جهتــه ،صــرح الســيد  ،Georges Joseph Ghorraالمديــر بالنيابــة لمؤسســة التمويــل الدوليــة
بالمغــرب العربــي « :تعــزز المقــاوالت ،التــي تجعــل مــن المســاواة بيــن الجنســين أولويــة رئيســية ،تنافســيتها
وجاذبيتهــا وتســاهم فــي تنميــة شــاملة بالمغــرب .نحــن فخــورون بمواكبــة مجموعــة  OCPفــي مســار
الحصــول علــى هــذه الشــهادة ونأمــل أن يســاهم ذلــك فــي تشــجيع مقــاوالت مغربيــة أخــرى علــى االلتــزام
بالمســاواة بيــن الجنســين».
منــذ عــدة ســنوات ،جعلــت المجموعــة ،مــن إدمــاج وتنــوع العنصــر النســوي أحــد العوامــل الرئيســية
لتحولهــا و تحديــا أساســيا لتطورهــا ،ســواء بصفتهــا مشــغال أو فــي إطــار اســتراتيجيتها لتعز يــز ر يــادة
األعمال النسائية داخل مجتمعاتها.
ال تقتصــر مبــادرات المجموعــة فــي مجــال التنــوع علــى متعاونــات ومتعاونــي  ،OCPبــل تمتــد كذلــك إلــى
القــارة اإلفريقيــة ،مــن خــال أنشــطة التكويــن ،المواكبــة ،الدعــم المدرســي ،الحمــات الطبيــة والمشــاركة
لتحقيــق اســتقاللية واندمــاج النســاء خاصــة فــي العالــم القــروي .بالمغــرب ،تدعــم مجموعــة  OCPالمئــات مــن
الفالحــات مــن خــال برنامــج المثمــر ،وبغامبيــا ،مدغشــقر والســنغال ،الطالبــات الشــابات مــن خــال ثانويــة
التميــز والمقــاوالت النســوية الناشــئة مــن خــال  Impulseالــذي يعتبــر برنامجــا لتســريع المقــاوالت طورتــه
جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
تدعــم مجموعــة  OCPأيضــا إنشــاء كراســي التنــوع واالندمــاج فــي نفــس الجامعــة ،وســيتم فــي األســابيع
المقبلــة إطــاق برنامــج للتكويــن مخصــص لتنميــة ر يــادة أعمــال النســاء اإلفريقيــات وهــو أحــد البرامــج الفر يــدة
من نوعها في منطقة المغرب العربي.

نبذة عن مجموعة : OCP
تســاهم مجموعــة  OCPفــي تغذيــة ســاكنة العالــم المتزايــدة مــن خــال توفيــر العناصــر األساســية لتخصيــب
التربــة ونمــو النباتــات .مــن خــال خبرتهــا التــي تمتــد لحوالــي قــرن ورقــم معامالتهــا الــذي وصــل إلــى أكثــر
مــن  9،4مليــار دوالر ســنة  ،2021تعتبــر مجموعــة  OCPرائــدا عالميــا فــي ســوق تغذيــة النباتــات واألســمدة
الفوســفاطية .هكــذا ،توفــر المجموعــة تشــكيلة واســعة مــن منتجــات التخصيــب المالئمــة إلغنــاء التربــة،
الرفــع مــن المردوديــة الفالحيــة وتغذيــة العالــم بطريقــة اقتصاديــة ومســتدامة .تعمــل مجموعــة ،OCP
التــي يوجــد مقرهــا بالمغــرب وتتواجــد فــي القــارات الخمــس ،بشــراكة وثيقــة مــع أكثــر مــن  350زبونــا عبــر
العالــم .مــن خــال التزامهــا بخدمــة التنميــة البيئيــة واالجتماعيــة بإفريقيــا ،تضــع مجموعــة  OCPاالبتــكار فــي
صلــب اســتراتيجيتها ،ويتجســد ذلــك مــن خــال المســاهمة فــي تطويــر فالحــة مســتدامة ومثمــرة فــي
القــارة .تتوفــر المجموعــة علــى قناعــة راســخة أن الر يــادة والربحيــة مرادفــان للمســؤولية االجتماعيــة
والتنمية المستدامة ،ولهذا تقع رؤيتها االستراتيجية عند تقاطع هذين البعدين.
للمزيد من المعلومات www.ocpgroup.ma :
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