
 

المجموعة القيادية لألمم المتّحدة لمبادىء تمكين المرأة" في في  مثَل لبنانيالقصار 

 .عم المرأة في االقتصاد" دBLC Bank" لتاا  "إل تقدير دولي وأممي نيويورك:

 " BLC Bank "لبنك اللبناني للتجارةنائب رئيس مجلس االدارة المدير العام ل شارك -بيروت 

مبادرة  –المجموعة القيادية لألمم المتحدة لمبادئ تمكين المرأة في أعمال نديم القصار السيد  

 .آذار 15في في نيويورك  Grand Hyattفندق ال  في إنعقد الذي و - BLC Bankأولى ل

المجموعة  إلى عضوية  " بالسيد القّصار ممثالBLC Bank  تأتي هذه المشاركة بعد إنضمام و

المجتمع األعمال وو ةاألكاديمي) تمجاالال دولية من مختلفيادية شخصية ق ٥٣التي تضم القيادة 

 جل أالقائمة على العمل من  ع على شرعة المبادىء السبعة وق   المصرف قد  كانو (.المدني

 ،رفيعة للشركاتالقيادات تعزيز تسليم الن خالل المبادرات المجتمعية ومتمكين دور المرأة 

 .ي للمرأةالتدريب والتطور المهن،التعليم 

مناسبة الدورة الواحدة والستين على إنشاء لجنة تعنى في طاولة مستديرة في القصار شارك و

بوضع المرأة. تحتفل المجموعة هذه السنة بإطالق أداة التحليل الكفيلة بردم الفجوة القائمة في 

أن شارك في  ، والتي كان سبق للقصار(Gap Analysis Tool) مجال تمكين المرأة

 .إستعراضها خالل مشاركته في إجتماعات العام الماضي في نيويورك

تجدر االشارة إلى ان هذه األداة تدعم الشركات في جميع أنحاء العالم لتعزيز السياسات الرامية 

إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وإرساء االستراتيجيات والبرامج اآليلة لتحقيق ذلك. ومن شأن 

 .د الشركات على تقييم أدائها وتحديد الفجوات والعمل على ردمها هذه االدوات أن تساع

وهو  "،We Initiativeمن خالل مبادرة "  في دعم المرأة، "كان رائداBLC Bank ن أيذكر 

 ينضم إلى مجموعة القيادةالمؤسسة المصرفية الوحيدة في لبنان ومنطقة الشرق االوسط الذي 

 .ة في مجال العمل واالقتصادالمرأ تمكينبعاكساً بذلك إلتزامه 

ن السيد نديم القصارو "نظرا" إلى ما تضفي من قيمة مضافة عمال المنتدى، أمشاركته في  ثم 

رفع منبر دولي، وهو االمم أعلى  ، من خالل وجودناولمصرفنا في شكل خاص "للبنان عموما

  ".المرأة مجال دعم وتمكين ، ونشارك العالم في خبرتنا فيتجربتنالنقدم المتحدة، 

قدرات براز سهم تجربة مصرفنا واالنجازات التي حققها في هذا المجال في إن ت"أوأمل في 

قتصادية ميادين اإلالنجاحاتها في مختلف  ساعدتها على تثبيت التي وكفاءاتها لمرأة اللبنانيةا

 .ا"التي خاضته والمصرفية واالجتماعية


