
 

 ٨١٠٢نيويورك في قّمة القادة  نديم القصارفي                            

 هدفنا تحقيق المساواة وسّد الفجوة لتمكين المرأة اقتصادي                            

 

 يجب الجهود   ان القصار نديم السيد "BLC Bank " للتجارة اللبناني البنك إدارة مجلس رئيس اكد -بيروت

 اهمية الى مشيرا اقتصاديا، المرأة تمكين اجل من االعمال رجال ومجتمع الخاص القطاع لدفع تنصب ان

  .أمامها الفرص وإتاحة الرجل مع بالتساوي حقوقها المرأة إعطاء

 للقادة المتحدة لألمم العالمي الميثاق" نظمها مستديرة طاولة في نيويورك في مشاركته خالل جاء القصار كالم

 الجمعية اجتماعات هامش على انعقدت التي "United Nations Global Compact " ٨١٠٢ الدوليين

   .المتحدة لألمم السنوية العمومية

 رجال من الدولي المجتمع في 8102 المتحدة لألمم العالمي الميثاق قادة من نخبة القمة هذه في وشارك

 فرص  في للبحث المتحدة األمم في يجتمعون الذين المدني والمجتمع والحكومة والمستثمرين األعمال

  إطار في ،٨١٠١ أجندا في وردت كما العالمية األهداف تحقيق نحو األعمال في والتقدم المتاحة التواصل

 اإلنجازات وتقويم استعراض عن فضال المستدامة، التنمية لتحقيق القمة، وضعتها التي العشرة المبادىء

  .الكامنة والفرص والتحديات  تحققت التي المشتركة

 نائب وبحضور القادة هؤالء من مجموعة جانب الى القصار فيها شارك التي المستديرة الطاولة وتناولت

 والخارجية الداخلية والجهود ، الجنسين بين المساواة تعزيز محمد امينة السيدة المتحدة لألمم العام األمين

 الشرق منطقة عن المشاركة الوحيدة المصرفية المؤسسة مثل القصار ان علما. الصدد هذا في المبذولة

   . أفريقيا شمال و االوسط

 على مشددا الجنسين، بين المتساوية العمل فرص وخلق والمساواة االنسان حقوق كلمته في القصار وتناول

 بهدف ، والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات والتطوير التعليم فرص بتوفير التزامه في المصرف استمرار

 الى بالنسبة نموذجا شكلت والتي المجال، هذا في للتجارة اللبناني البنك تجربة من منطلقا االستدامة، تحقيق



 
 المساواة بتحقيق تعنى التي المتحدة االمم مؤسسات في فاعال عضوا يكون لكي وأهلته الدولي، المجتمع

 ."Brilliant Lebanese Awards " و ,""We Initiative" خالل من المرأة وتمكين

 رجال ومجتمع الخاص القطاع دفع على والدولية المحلية الجهود كل تنصب ان ضرورة على القصار واكد

 وإتاحة الرجل مع بالتساوي حقوقها المرأة إعطاء اهمية الى مشيرا اقتصاديا، المرأة تمكين اجل من االعمال

  ."طموحاتها لتحقيق أمامها الفرص

 تمكين مبادىء التزم منذ االممية االسرة مع 8100 العام منذ بدأ قد للتجارة اللبناني البنك مشوار ان وكشف

 بفتح المبادرة هذه خالل من ساهم وقد. العشرة ومبادئه العالم لقادة المتحدة االمم ميثاق وبعدها  المرأة،

 المبادىء لدعم جهوده في لبنان موقع يعزز بما الخطى، هذه على للسير اخرى لبنانية مؤسسات امام الطريق

  .الدولية

 العالم، مستوى على القيادي دورنا على للحفاظ لنا جيدة فرصة دائما تشكل المشاركة هذه ان وقال

 بين أوسع شكل في المفهوم وهذا الثقافة هذه نشر على يحفز بما المجال، هذا في الناجحة تجربتنا والستعراض

  .المجتمعات

 الصغيرة للمؤسسات الفرص تأمين على العمل على المشجعين طليعة في كان BLC Bank أن   القصار واكد

 قناعة من انطالقا وذلك االقتصادية، المؤسسات مجموع من المئة في ٥٩ نحو تشكل التي والمتوسطة

ر وقد. الفقري وعموده لالقتصاد األمان ِصَمام تشكل التي المؤسسات لهذه الطليعي بالدور مصرفنا  سخ 

 المرأة تمكين اجل من التمييز، على والقضاء  المساواة قدم على العمل فرص على الحصول اجل من جهوده

 اقتصاديا


