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 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩-٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ١٤البند 

  ح ملنصب املدير العامالتوصية مبرشَّ
   

  املدير العامن ملنصب واملرشَّح    
  

    رة من األمانةمذكِّ    
  
  
من الدستور على أن "ُيعيِّن املـؤمتر، بنـاًء علـى توصـية اجمللـس، املـدير العـام         ٢- ١١تنص املادة   - ١

عامـا   العـام، يف دورتـه االسـتثنائية الثانيـة، السـيد يل يـون مـديرا       لفترة أربع سـنوات". وقـد عـيَّن املـؤمتر     
، أو إىل أن يتوىل املدير العام الـذي يعيِّنـه املـؤمتر    ملدة أربع سنوات ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٨من اعتباراً 

  ).٧- /م٢- ر م ع/داالعام يف دورته العادية السابعة عشرة مهام منصبه، أيُّ التارخيني أبعد (املقرَّ
من النظـام الـداخلي للمجلـس بأنـه "لكـي تكـون الترشـيحات أهـالً          ٢- ٦١وتقضي املادة   - ٢

للنظر فيها، جيب أن يتسلمها رئـيس اجمللـس يف موعـد أقصـاه قبـل شـهرين مـن تـاريخ افتتـاح آخـر           
دورة عادية للمجلس قبل دورة املؤمتر اليت ُيعتزم فيها تعيني املدير العام". ومن مثَّ، ُعمِّمـت مـذكرة   

ــ  ٢٧علـــى وزارات اخلارجيـــة، ُحـــدِّد فيهـــا     ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب   ٧فوية مؤرخـــة شـ
  لترشيحات.لباعتباره املوعد النهائي لتلقي رئيس اجمللس  ٢٠١٧نيسان/أبريل 

  ، كان رئيس اجمللس قد تلقى الترشيح التايل: ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٧ويف   - ٣
  يل يون (الصني)السيد   

  الوثيقة السرية الذاتية اليت قدَّمها املرشَّح. وترد يف املرفق هبذه  - ٤
  من النظام الداخلي للمجلس. ٦١يتَّبعه اجمللس لتعيني املدير العام يف املادة  الذيويرد اإلجراء   - ٥

 .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٧يقدِّم هذا التقرير معلومات عن املرشَّحني ملنصب املدير العام حىت 
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  املرفق
  )١(السرية الذاتية    

 
    يل يون

  اخلربات العملية الرئيسية على الصعيدين الوطين والدويل    
 

  ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية املدير العام    -٢٠١٣
 نائب وزير املالية، مجهورية الصني الشعبية   ٢٠١٣-٢٠٠٣

 األمني العام للمعهد الصيين للمحاسبني العموميني القانونيني   ٢٠٠٢-١٩٩٩

 املدير التنفيذي املمثِّل للصني يف جمموعة البنك الدويل   ١٩٩٨-١٩٩٦

 املدير العام، إلدارة شؤون البنـك الـدويل يف وزارة   نائب املدير العام، مثَّ   ١٩٩٦-١٩٩٢
 املالية

 ل للصني يف جمموعة البنك الدويل مستشار أول للمدير التنفيذي املمثِّ   ١٩٩٢-١٩٩٠

 مدير بإدارة شؤون البنك الدويل يف وزارة املالية   ١٩٩٠-١٩٨٩

 سكرتري ثاٍن، مثَّ سكرتري أول، يف بعثة الصني لدى األمم املتحدة    ١٩٨٩-١٩٨٥

نائب مدير مكتب البحوث املالية اخلارجيـة التـابع ملعهـد حبـوث العلـوم           ١٩٨٤
 املالية يف وزارة املالية

      
   خربات عملية أخرى على الصعيد الوطين    

ــة ملصـــرف       ٢٠١٣-٢٠٠٣ ــة التابعـ ــات النقديـ ــة السياسـ ــو يف جلنـ ــعيب  عضـ الصـــني الشـ
 (املصرف املركزي)

عضو يف فرقة العمل املعنيـة مبعاجلـة األزمـة املاليـة العامليـة، التابعـة جمللـس           ٢٠١٣-٢٠٠٨
 الدولة (جملس الوزراء)

 رئيس املعهد الصيين للمحاسبني العموميني القانونيني   ٢٠١٣-٢٠١٠

اتيجي الصـيين  رئيس مكتب الفريق القيـادي للحـوار االقتصـادي االسـتر       ٢٠٠٩-٢٠٠٦
  األمريكي

      
   خربات عملية أخرى على الصعيد الدويل    

 عضو يف جملس حتقيق االستقرار املايل    ٢٠١٣-٢٠٠٩

 أحد أمناء مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية    ٢٠١٣-٢٠١١

 عضو يف اجمللس الدويل ألعمال اإلبالغ املتكامل    ٢٠١٣-٢٠١١
__________ 

 هذه الرسالة مستنسخة بالشكل الذي تلقته به األمانة.  )١(  
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 املمثِّل للصني لدى جمموعة البنك الدويل احملافظ املناوب    ٢٠١٢-٢٠٠٣

 احملافظ املناوب املمثِّل للصني لدى مصرف التنمية اآلسيوي    ٢٠١٢-٢٠٠٣

 احملافظ املمثل للصني لدى الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (اإليفاد)   ٢٠١١-٢٠٠٤

  عضو يف اجمللس االستشاري ملعهد مصرف التنمية اآلسيوي    ٢٠١٢-٢٠١٠
 ٢٠٠٨-٢٠٠٤و

 رئيس احتاد احملاسبني يف آسيا واحمليط اهلادئ   ٢٠٠٢-٢٠٠١

ــذيني       ١٩٩٨-١٩٩٧ ــديرين التنفيـ ــة جمللـــس املـ ــة التابعـ ــة امليزانيـ ــارك للجنـ ــرئيس املشـ الـ
 جمموعة البنك الدويل لدى

 عضو يف جلنة االشتراكات التابعة لألمم املتحدة   ١٩٩٧-١٩٩٥
    

    اإلجنازات واخلربات الرئيسية    
شـارك السـيد يل، بصـفته نائبـاً      خبري كبري يف وضع السياسـات االقتصـادية واملاليـة.     •  

لوزير املالية وحبكم عضويته يف جلنة السياسات النقدية التابعة للمصرف املركزي على 
مدى عقد مـن الـزمن، مشـاركة واسـعة يف وضـع وتنسـيق السياسـات املاليـة والنقديـة          

 ٢٠٠٣تصـادي السـليم يف الصـني. وقـد عمـل منـذ عـام        والصناعية مبا يدعم النمو االق
سـيما علـى حـثِّ املؤسسـات      بثبات على دفع عجلة إصالح القطـاع املـايل قُـُدماً، وال   

املاليــة الكــربى علــى إنشــاء نظــام حوكمــة مؤسســي ومعاجلــة مشــكلة املوجــودات          
ها ي كلة) وتعزيز إدارة املخاطر، وهاملتدهورة القيمة (أو ما يوصف باألصول املسموم

  أمور بالغة األمهية لتجنُّب املخاطر احملتمل أن يتعرَّض هلا صلب النظام املايل يف الصني.
ــع     •   ــو الشــامل للجمي ــة نشــيط للنم ــد آىلداعي ــى     . لق ــى نفســه العمــل عل الســيد يل عل

التخفيــف مــن وطــأة الفقــر، وهــو يــويل اهتمامــا كــبريا الختــاذ التــدابري الضــريبية واملاليــة   
املالئمة لتشجيع التنمية الزراعية واملنشآت الصغرية واملتوسطة، ومها دعامتـان أساسـيتان   

طائفة واسعة من  لتهيئة الفرص االقتصادية واحلدِّ من الفقر. وقد استحدثت حتت رعايته
السياســات التفضــيلية لتشــجيع متويــل املشــاريع الصــغرى، والتــأمني الزراعــي، والتمويــل  
الريفي، وما إىل ذلـك. وقـد سـاعدت هـذه السياسـات الفئـات احملرومـة، ومنـها خباصـة          
مخسة ماليني امرأة صينية ووفَّرت هلنَّ فرصاً أفضل للعمل، كما يسَّرت للمناطق الريفية 

نشــآت الصــغرية واملتوســطة فرصــاً أفضــل للحصــول علــى اخلــدمات املاليــة.   وكــذلك امل
وباإلضافة إىل ذلك، استهلَّ السيد يل مبادرة لتأسـيس صـندوق التنميـة الزراعيـة الصـيين      
وتوىل تنفيذها، وهذا الصندوق مكلَّف بتوجيه املوارد املالية من القطاعْين العام واخلاص 

  ية على الصعيد الوطين.على السواء حنو األعمال الزراع
. واصل السيد يل التزامه الثابـت، منـذ مثانينـات القـرن     مشارك نشيط يف التنمية الدولية  •  

، بأداء دور رئيسـي يف تعـاون الصـني مـع املنظمـات اإلمنائيـة املتعـدِّدة األطـراف،         املاضي
إىل  مثل جمموعة البنـك الـدويل ومصـرف التنميـة اآلسـيوي. وهـو يـدعو اجملتمـع الـدويل         
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شراكة أكثر مساواةً، وتوفري املزيد من الدعم املايل، وخفض تكـاليف املسـاعدة للبلـدان    
النامية، وال سيما أقل البلدان منوا. ومن أجل تعزيز متثيل العامل النـامي، كـرَّس السـيد يل    
ــوق          ــع مســتوى حق ــة وجنــح يف رف ــة الدولي ــات اإلمنائي ــة املنظم نفســه إلصــالح حوكم

يف املائــة، فبلغــت مــا جمموعــه  ٣,١٣الناميــة يف البنــك الــدويل بنســبة  التصــويت للبلــدان
يف املائــة. ودعــا أيضــاً إىل إصــالح نظــام تقــدير االشــتراكات املقــرَّرة يف األمــم    ٤٧,١٩

  املتحدة عندما كان عضواً يف جلنة االشتراكات التابعة لألمم املتحدة.
ســيد يل، بصــفته مــن صــنَّاع القــرار  . التــزم الخــبري مــايل متمــرِّس يف العمــل اإلمنــائي   •  

الرئيســيني بشــأن امليزانيــة احلكوميــة، بتعزيــز مســامهة الصــني يف التنميــة الدوليــة، مبــا يف 
ذلــك مســامهاهتا يف صــناديق معيَّنــة، مثــل املؤسســة الدوليــة للتنميــة، وصــندوق التنميــة  

ناعية اآلســـيوي، وصـــندوق التنميـــة األفريقـــي، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصـــ
(اليونيدو)، ومرفق البيئة العاملية، واملركز املشترك بني الصني ورابطة أمم جنوب شرق 

مـن   الشعبية للتعاون اإلقليمي واحلـد  آسيا (آسيان)، وكذلك صندوق مجهورية الصني
الفقر القـائم يف إطـار مصـرف التنميـة اآلسـيوي. كمـا سـاهم إىل حـدٍّ كـبري يف إجنـاح           

رأس املــال العــام يف كــل مــن البنــك الــدويل ومصــرف التنميــة عمليــة اســتكمال زيــادة 
اآلسيوي. وبفضل خربته الواسعة يف سوق رأس املال العاملية، فقـد أشـرف علـى عـدد     
من اإلصدارات العاملية لسندات الصني السيادية وأربعة إصدارات من سندات الرمنينيب 

)RMBًا يف البـت يف   ) السيادية الرئيسية يف سوق هونغ كونغ. وأدَّى أيضادوراً رئيسي
إصــدار مؤسســة التمويــل الدوليــة ومصــرف التنميــة اآلســيوي لســندات البانــدا للمــرة   
ــة         ــل التنمي ــال متوي ــة يف جم ــه احلافل ــة وجتربت ــه املرموق األوىل يف الصــني. وبفضــل مكانت
الدوليـة، حيــتفظ الســيد يل بعالقـات واســعة ووثيقــة بالشـركاء يف جمــال التنميــة، مبــا يف    

  بلداً ماحناً. ٢٠ك أكثر من ذل
. يبدي السيد يل محاساً شديداً للمبـادرات الدوليـة   ُمناصر لالبتكار والتنمية اخلضراء  •  

املتعلقة بتمويل مشـاريع البنيـة التحتيـة والنمـو األخضـر ومتويـل مشـاريع احملافظـة علـى          
ومثمـر مـع   مبادراته وحتت قيادته، أقامت الصـني جسـور تعـاون رائـد      املناخ. ويف ظلِّ

البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية اآلسيوي واليونيدو ومرفـق البيئـة   
العاملية يف جمموعة من املشاريع املتعلقة حبماية البيئة، واحلفاظ علـى الطاقـة، وإمـدادات    
الطاقــة املوثوقــة، والتنميــة الصــناعية املســتدامة. ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك مســعاه    

اليونيــدو علــى اســتخدام صــندوق مرفــق البيئــة العامليــة يف مشــروع مكافحــة    لتشــجيع
  امللوِّثات العضوية العصية يف الصني.

. يـؤدِّي السـيد يل دوراً ال   ُميسِّر جاد للتعاون اإلقليمي والتعاون بني بلدان اجلنوب  •  
ع ثالثـة  غىن عنه يف عملية التعاون املايل اليت تنهض هبا رابطة أمم جنوب شرق آسيا مـ 

)، وإْعَمــال مبــدأ تعدُّديــة األطــراف يف مبــادرة شــيانغ مــاي، وبنــاء  ٣بلــدان (آســيان +
لالقتصـاد الكلـي والبحـوث، والعمـل علـى تطـوير مبـادرة أســواق         ٣مكتـب آسـيان +  

السندات اآلسيوية، وإنشـاء مرفـق الضـمان االئتمـاين واالسـتثمار. ويف الوقـت نفسـه،        
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آليـات التعـاون اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك التعـاون يف        يشارك مشـاركةً نشـيطةً يف خمتلـف   
منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية، والتعاون االقتصادي اإلقليمي آلسيا الوسـطى.  
كمــا يــدعم بقــوة التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب، املتمثِّــل يف الشــراكة الثالثيــة فيمــا بــني  

ى. ومت، مببــادرة منــه، الصــني والبنــك الدويل/مصــرف التنميــة اآلســيوي وبلــدان أخــر  
إنشاء عدد من آليات التعاون املعريف، مثل برنامج تبادل اخلـربات املشـترك بـني الصـني     
ــة اآلســيوي،      ــادل املعــارف املشــترك بــني الصــني ومصــرف التنمي ــا ومنتــدى تب وأفريقي

  أعربت البلدان املستفيدة واملنظمات اإلمنائية عن تقديرها البالغ لتلك اآلليات. وقد
الً للحكومـة  . أدَّى السـيد يل، بصـفته ممـثِّ   ط للسياسات االقتصادية العامليةينسِّق نشُم  •  

الصينية، دوراً بناًء ومتوازناً يف تنسيق السياسات االقتصادية العاملية وما يتصـل هبـا مـن    
قضايا واسعة النطاق يف إطار اآلليـات املتعـدِّدة األطـراف مبـا يف ذلـك جمموعـة السـبعة        

ــة الثم ــيا واحملــيط       وجمموع ــاون االقتصــادي آلس ــة التع ــة العشــرين، ورابط ــة وجمموع اني
، ويف العديــد مــن احلــوارات   ٣اهلــادئ، واالجتمــاع اآلســيوي األورويب، وآســيان +   

االقتصادية الرفيعة املستوى بني الصـني واالحتـاد األورويب والربازيـل وروسـيا واململكـة      
بصـفته عضـواً يف جملـس حتقيـق االسـتقرار      املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان. و

املايل، عمل السـيد يل بشـكل وثيـق مـع نظرائـه وأصـحاب املصـلحة املعنـيني سـواء يف          
الــداخل أو اخلــارج علــى تعزيــز األخــذ بــالتنظيم الرقــايب املــايل احلصــيف، وصـــوغ          

كمـا  السياسات للتصدي لألزمة املاليـة العامليـة، واسـتعادة النمـو يف االقتصـاد العـاملي.       
بذل جهوداً كبرية لتشجيع البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية على توسـيع نطـاق   
متويل التجارة، لغرض مساعدة البلـدان الناميـة يف جهودهـا الراميـة إىل حتسـني قـدراهتا       

  التجارية والتغلُّب على الصعوبات النامجة عن االضطرابات املالية الدولية.
. أنتج السـيد يل العديـد مـن األعمـال املهمَّـة الـيت       اإلنتاجباحث ضليع وكاتب غزير  •  

تشمل جمموعة واسعة من اجملاالت من بينها سياسات االقتصاد الكلي، والنمو الشامل 
ــة. وباإلضــافة إىل ذلــك،      ــة اخلضــراء، واإلصــالحات الضــريبية واملالي ــع، والتنمي للجمي

للتقارير املالية، فقـد شـجَّع علـى    وبصفته عضواً يف جملس أمناء مؤسسة املعايري الدولية 
بروح االبتكار يف صوغ استراتيجية تلـك اهليئـة املعنيـة بوضـع املعـايري احملاسـبية        التحلِّي

الدولية وإصالح حوكمتها، ويسَّـر العمـل علـى تطـوير املعـايري الدوليـة للتقـارير املاليـة         
  وتقارب املعايري احملاسبية العاملية.

    
    التعليم والتدريب    

  )٢٠٠٧برنامج إدارة املالية العامة، كلية كينيدي جبامعة هارفارد (  •  
  ) ١٩٩٨برنامج كبار الزمالء التنفيذيني، كلية كينيدي جبامعة هارفارد (  •  
  ) ١٩٨٤برنامج املالية العامة، معهد صندوق النقد الدويل (  •  



IDB.45/18

 

6/7 V.17-02109 
 

ملاليـة التـابع لـوزارة    ماجستري يف احملاسبة، قسم الدراسـات العليـا مبعهـد حبـوث العلـوم ا       •  
  )١٩٨٥-١٩٨١املالية (

تــدريب داخلــي يف شــركة إرنســت وويــين (إرنســت آنــد يونــغ) يف الواليــات املتحــدة    •  
)١٩٨٢-١٩٨١(  

حاصل على درجة اإلجازة يف اللغـة اإلنكليزيـة، مـن قسـم اللغـات واآلداب األجنبيـة،         •  
  )١٩٧٧-١٩٧٤جامعة نانكاي (

    
    البيانات الشخصية    

  . وهو متزوج وله ابن واحد.١٩٥١السيد يل يف مقاطعة جيانغ، الصني، يف عام  ولد  •  
    

      اإلجنازات واملنشورات األكادميية    
ُيشرف السيد يل على إعداد رسائل للدكتوراه يف معهد حبوث العلوم املالية التابع لـوزارة املاليـة،   

ك يف جامعـة نانكــاي. وهـو كاتــب   اجلامعـة املركزيـة للدراســات املاليـة واالقتصــادية، وكـذل     ويف
  غزير اإلنتاج نشر عشرات الدراسات األكادميية. وفيما يلي جمموعة خمتارة من منشوراته:
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