
 

 "BLC Bank" مؤتمر "خطوة نحو المساواة"،
 رحلة النجاح والقيادة: ماذا تتطلب؟

  
للدخل المقّدر المكتسب، حسب تقرير  سنًتا"، وفًقا 52"مقابل كل دوالر يكسبه الرجل، تكسب المرأة ما يعادل 

 عن الفجوة العالمية بين الجنسين عن المنتدى االقتصادي العالمي.
  

هذا الموضوع واختار المرأة وجعلها محور اهتمامه مقّدرًا دورها في المجتمع، كونه  أهمية BLC Bankرأى
خطوة نحو تحت عنوان " مؤتمراً  األول في المنطقة ملتزًما بدعم وتمكين المرأة اقتصادًيا، ولهذا، عقد

وت، كما بير  سمرالند في كمبينسكي فندق وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش في برعاية المساواة"،
"نحن لدينا قناعة راسخة وإيمان  :يد بسام حسن الذي أّكد في كلمتهالس Bank BLCل الرئيس التنفيذي حضر

قوي أّن المرأة تشارك مثل الرجل في تحريك العجلة االقتصادية، وهما على المسار نفسه في تطوير المجتمع. 
  النمو االقتصادي والتنمية المستدامة".لذلك، إّن تحقيق المساواة جزء ال يتجّزأ للوصول إلى 

وائل  Alumni Central بكلمتين لكل من مديرة التسويق في المصرف مايا مارجي يونس ورئيس المؤتمر افتتح
 والمجتمع كافة والزبائن وإنجازاتها على صعيد الموظفينWe Initiative  مبادرة كشلي، حيث تّم التركيز على

" الخطوات والتدابير الواجب Royal Financialsزيدان رئيسة مجلس إدارة شركة " ودون تمييز. وتناولت زينة
 اتخاذها لسد فجوة األجور في المؤسسات.
رة مستشا شبارو عبير كل من الجلسة االفتتاحية شاركت فيها وقد توزع المؤتمر على جلساٍت عّدة.

مجلس  ضوورندة بحصون ع ن المرأة اللبنانية،ونائب رئيس الهيئة الوطنية لشؤو  عن شؤون المرأة  الوزراء مجلس
لمنطقة المشرق  Unilever زيز المديرة اإلدارية لشركة وأيال لمنطقة الشرق األوسط،PWC  شركة إدارة في

 .Alumni Central شريكة مؤسس وعضو مجلس األمناء في والعراق، وأدارتها ليا حكيم
حاجز أم فرصة للنساء؟" حيث تشكل األعمال العائلية أكثر  "األعمال العائلية: حول الجلسة الثانية وتمحورت

)منظمة التمويل  الناتج المحلي اإلجمالي اللبناني من ٪58من القطاع الخاص وتساهم في أكثر من  ٪52من 
أهمية في دورة حياة الشركات  وتمثل عملية الخالفة أحد أكثر األمور (.IFC ،5802 الدولية



 

" وعضو مجلس اإلدارة في مجموعة Stand For Women" جمعية فتال مؤسسة كارولين وشاركت العائلية.
من جهة  التحديات التي تواجهها النساء أمام عائالتهن إلثبات قدراتهن على قيادة األعمال. خبرتها حول فتال

ميركية، ألفي الجامعة اللبنانية ا مديرة معهد األسرة وريادة األعمال الدكتورة جوزيان فهد سريح، أخرى، قامت
 نصائح حول هذا الموضوع. بتسليط الضوء على األبحاث والدراسات حول المؤسسات العائلية مشاركةً 

الرئيسة  كاماكيان عن "كلفة فاتورتك كامرأة؟" وأجابت عنه كل من ألين طرحت سؤاالً  فقد الثالثة الجلسة أّما
مرّكزتين على رّواد  إعمار العقارية، ق في شركةرئيسة التسوي زاخور، وماريلين التنفيذية لشركة فيج القابضة،

 األعمال والنساء في العمل وصعوبات الحصول على تمويل لمشاريعهّن.
مستشارة  ماكميالن ريبيكا بو شبل تحت إشراف وتحت عنوان "التوازن لألفضل"، انعقدت الجلسة األخيرة

 Filovault كةشر  فيالشريكة  أسمهان زين كل منوشارك فيها  ،االتصاالت االستراتيجية الدولية وإدارة السمعة
sal Crypta العمل ورئيسة الرابطة اللبنانية لسيدات (LLWB،) ممثل منظمة التمويل  صبرا وسعد

 .Concept  Capitalمؤسس عكاوي  في لبنان، التابعة للبنك الدولي، وياسر IFC ةالدولي
  

وتناولت  لديها نساء في مجالس إدارتها. الشركات اللبنانيةفي المئة فقط من  ٤،٤ "، فإنIFCل" وبحسب تقرير
 من السؤال كيف يمكن أن تؤثر لوحة متنوعة من الجلسة آليات دفع التغيير في هذا المجال للمناقشة، انطالقاً 

 على عمليات الشركة واستراتيجيتها. المهارات والخبرات التكميلية بشكل إيجابي
  السيد بسام حسن.BLC Bank ل لتنفيذياختتم المؤتمر بكلمة الرئيس ا

نصائح  تضّمن وقد مت ونظمت المؤتمر، قدّ Y Chats السّيدة يمنى نوفل، منتجة وكانت
 ورقة بيضاء لصانعي القرار. ستقّدم حيث وإصالحات

 


