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املؤهالت العلمية

الخبرات العلمية

(www.climate.be/vanyp املخطط الكامل متوفر هنا)  IPCC التطلع ملستقبل                           

فPPيزيPPائPPي مPPتخصص فPPي عPPلم املPPناخ وحPPائPPز عPPلى دكPPتوراه فPPي الPPعلوم سPPنة 1986 مPPن جPPامPPعة لPPوفPPان الPPكاثPPولPPيكيّة – بPPلجيكا ،أجPPرى بPPحوثPPًا •
علمية في املركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي في الواليات املتحدة. 

أسPتاذ جPامPعي مPتفرّغ فPي عPلم املPناخ والPعلوم الPبيئية فPي جPامPعة لPوفPان الPكاثPولPيكية – بPلجيكا، بPاإلضPافPة إلPى كPونPه أسPتاذًا زائPرًا فPي ثPالث •
جامعات أخرى. 

عضو في األكاديمية امللكية في بلجيكا وحائز على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية.•

منخرط في أعمال الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ (IPCC) منذ عام 1995. •
مؤلف رئيسي ألحد فصول تقرير التقييم الثالث (2001). 

انتخب نائباً لرئيس فريق العمل الثاني الذِّي يهتم بالتأثير والتكيّف والهشاشه (2002). 
انتخب ليكون أحد النواب الثالثة لرئيس الفريق الحكومي الدولي املختص بتغير املناخ (IPCC) في عام 2008. 

مدقق ومنقح (Review Editor) التقرير لتقييمي الرابع، والتقرير الخاص حول الطاقة املتجددة (SRREN) والتقرير التقييمي الخامس. 
مPسؤواًل-مPساعPداً عPن إعPداد تPقريPر للجPلسة الPعامPة لPلهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ (IPCC) حPول سPبل زيPادة مPشاركPة عPلماء 

البلدان النامية في الهيئة. 
عضو في اللجنة العلمية لبرنامج املنح الدراسية في الهيئة (IPCC) املسؤولة عن اختيار العلماء في البلدان النامية. 

تPPPرأس-تPPPشاركPPPPPًاوبPPPنجاح، الPPPعديPPPد مPPPن مجPPPموعPPPات االتPPPصال أَثPPPناء اجPPPتماعPPPات الPPPهيئة الPPPحكومPPPية الPPPدولPPPية املPPPعنية بPPPتغير املPPPناخ (IPCC)، مPPPن •
أحPدثPها تPلك الPتي سPاهPمت بPاملPوافPقة عPلى مPلخصات واضPعي الPسياسPات فPي الPتقريPر الPتقييمي الPخامPس (AR5) املPختص بPالPعوامPل املPؤثPرة 
عPلى تPغير املPناخ (فPريPق الPعمل األول)، وتPلك الPتى سPاهPمت بPوضPع جPميع الPرسPوم والجPداول املPدرجPة فPي تPقريPر فPريPق الPعمل الPثالPث؛ وأيPضا، 

ترأس-تشارًكا فريق االتصاالت املعني بتغيرات تكوين املكتب األخيرة. 
• .(IPCC) نائب الرئيس؛ وعضو في فريق عمل التواصل التابع للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

اديب  ذو خبرة ويسترعي انتباه وسائل اإلعالم. 
شارك، بصفته مستشاراً علمياً أو بصفة مراقب، في جميع مؤتمرات األطراف ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة املعنية بتغير املناخ. •
نشPPر بPPعض الPPبحوث االPPعلميه  بPPاالشPPتراك مPPع اقPPتصاديPPني وبPPاحPPثني فPPي الPPعلوم االجPPتماعPPية والPPبيئية، بPPوجPPهات نPPظر مPPتعددة الPPتخصصات •

(انظر القائمة أدناه). 
شارك في تنظيم العديد من املؤتمرات العلمية الدولية حول التصحر والتغيرات املناخية والتنمية املستدامة.•

الPحفاظ عPلى مPا تPقوم بPه الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ (IPCC) وتPطويPره مPن خPالل تPقييم دقPيق ومسPتقل مPبني عPلى أسPس •
العلوم واملعرفة الشاملة في جميع جوانب قضية تغير املناخ. 

االسPتمرار فPي تPطويPر جPميع مPيزات الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ (IPCC)، ذلPك بهPدف زيPادة مPشاركPة الPعلماء الPقادمPني مPن •
البلدان النامية التي تعكس وجهات نظر مختلف مناطق العالم. 

الPحث عPلى الPتعاون وعPلى تPبادل املPعلومPات مPن خPالل أكPبر عPدد مPمكن مPن املPشاركPة مPن داخPل الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ •
(IPCC) ومن مؤسسات أخرى. 

متابعة تطور اتصاالت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ (IPCC) حول اإلجراءات العلمية، وتأمني الشفافية واملسؤولية في عملية التقييم. •
إدارة الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ (IPCC) بPشكل ديPنامPيكي، لPتكون فPي خPدمPة أعPضائPها بPدوام كPامPل ولتسPتجيب إلPى كPل •

االحPPتياجPPات. فPPي سPPياق تPPطور املPPعلومPPات الPPسياسPPية الPPوثPPيقة الPPصلة والPPحياديPPة، يPPجب املPPشاركPPة فPPي تPPطويPPر قPPدرات األجPPيال الPPقادمPPة فPPي 
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ (IPCC) وذلك من خالل املنح ا
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معطيات شخصية

ملحة عن سيرته الذاتية

 IPCC معلومات إضافية حول األنشطة املتعلقة بوالية رئيس 

      مكان وتاريخ الوالدة: بروكسيل (بلجيكا)، 1957. 
                  لغات العمل: الفرنسية، اإلنجليزية، الهولندية، وملم باللغة اإليطالية. 

                           املهنة: أستاذ جامعي متفرغ، وهو حالياً في إجازة علمية لسنة 2014-2015، 
                                    إذا انتخب رئيس للهيئة، ستمدد هذه االجازة حتى نهاية واليته. 
 (ELI) معهد األرض والحياة ،(UCL) عنوان: جامعة لوفان الكاثوليكية                          

  Université catholique de Louvain (UCL), Earth and Life Institute (ELI)                                    
 Georges Lemaître Centre for Earth and Climate Research (TECLIM)                                        

  Place Louis Pasteur 3, L4.03.08                                         
  B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium                                        
 jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be :البريد االلكتروني           

 www.uclouvain.be/vanyp :صفحة االنترنيت           
  @JPvanYpersele :توتير                          

linkedin.com/in/jpvanypersele :الرابط                          

منذ بداية دراسته، أظهر جان-باسكال يبرسل اهتماماً خاص بكل من علوم الطبيعة والقضايا االجتماعية، وذلك من خالل اعالن استعداده 
للمساهمة في تبادل املعارف وفي التنمية املستدامة. كما أنه يهتم بالثقافات األخرى. وبفضل سفره الواسع النطاق إنه مدرك لقضايا 

التنمية، حاز سنة 1986 على شهادة الدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية مع درجة "أعلى تقدير"، استناداً إلى أبحاثه التي أجراها 
في املركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي (NCAR) في الواليات املتحدة. بعد أن أنهى خدمته العسكرية في البحرية البلجيكية، تابع 

ابحاثه في مجال التغيرات املناخية ونشر مقاالت حول نماذج الجليد البحري، واملناخ القديم واملناخ في القرن 20 و21، وتغيرات املناخ 
اإلقليمية في أوروبا وغرينالند وأفريقيا، فضال عن القضايا األخالقية فيما يتعلق باملسؤولية حول تغير املناخ. في اآلونة األخير، عمل مع 

االقتصاديني حول النماذج املدمجة بخصوص استقرار املناخ. ونشر أيضا تقرير حول دمج سياسات التخفيف والتكيف مع التغيرات 
املناخية، في سياق التعاون اإلنمائي البلجيكي. يُدرّس علم املناخ، وواضع النماذج املناخية، وجغرافية الرياضيات وعلوم البيئة. وهو ادار 

كرئيس برنامج ماجستير متعدد التخصصات حول علوم وإدارة البيئة. بدأت مشاركته في الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ 
(IPCC) قبل تقرير التقييم الثالث الذي كان هو احد الكتاب الرئيسيني  للتقرير. ُعني مرارًا مدقق ومنقح (Review Editor) وشارك في 

.(IPCC) العشرات من النشاطات التي ترّوج أعمال الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

لPPه خPPبره واسPPعة ل عPPلى تPPرأس االجPPتماعPPات واملPPشاركPPات الPPالعPPنفية؛ وعPPلى بPPناء فPPريPPق. كPPما انPPه يPPعمل بPPشكل جPPيد ويPPحترم األشPPخاص ذوو •
وجهات النظر املختلفة، وهو متطلع دائما للتوصل إلى توافق في اآلراء إن أمكن. 

شPPPارك بPPPصفته مسPPPتشاراً عPPPلمياً فPPPي مPPPؤتPPPمر قPPPمة األرض فPPPي ريPPPو، وريPPPو +20 (1992-2012) كPPPما شPPPارك تPPPقريPPPبا فPPPي جPPPميع مPPPؤتPPPمرات •
األطPPراف فPPي اتPPفاقPPية األمPPم املتحPPدة حPPول تPPغيرات املPPناخ. رئPPيس-مPPساعPPد فPPي الPPعديPPد مPPن مجPPموعPPات االتPPصال فPPي اتPPفاقPPية األمPPم املتحPPدة 
املPPPعنية بPPPتغير املPPPناخ (2001-2007)، عPPPلى سPPPبيل املPPPثال تPPPلك الPPPتي أدت إلPPPى تPPPبني بPPPرنPPPامPPPج الPPPعمل الPPPعاملPPPي فPPPي نPPPيودلPPPهي سPPPنة 2002، 
املPختص بPاملPادة 6 (الPتعليم، والPتدريPب، والPتوعPية، واملPشاركPة، وإتPاحPة وصPول املPعلومPات لPلشعب، والPتعاون الPدولPي بPما يPخص هPذه املPسائPل)؛ 
أو تPPلك الPPتي دفPPعت مPPؤتPPمر األطPPراف (COP)  أن يPPأخPPذ بPPعني االعPPتبار تPPقريPPر الPPهيئة الPPرابPPع فPPي املPPفاوضPPات حPPول املPPناخ (مPPؤتPPمر االطPPراف 
13، 2007). بPعد انPتخابPه نPائPباً لPرئPيس الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ (IPCC)، رفPض الPدعPوات ملPتابPعة مPا كPان يPقوم درءا 

لتضاب املصالح. 
•Electrabel, GDF/) ةPخاصPات الPركPية، والشPية األوروبPفوضPات، واملPلحكومPية لPعاملPنية والPوطPة الPتشاريPلجان االسPن الPد مPعديPي الPضو فPع

Suez, Climact, BNP/Paribas) واملPPPؤسPPPسات الPPPعامPPPة ( مPPPرفPPPق األرصPPPاد الPPPجويPPPة الPPPفرنPPPسي، املPPPنبر الPPPفرنPPPسي حPPPول الPPPطاقPPPة والPPPتقدم، 
الوزارات البلجيكية، برنامج البحوث الهولندي حول املناخ). 

نPPPظم عPPPلى نPPPطاق واسPPPع الPPPعديPPPد مPPPن االجPPPتماعPPPات الPPPعلمية الPPPوطPPPنية والPPPعاملPPPية، وذلPPPك مPPPن خPPPالل الPPPدورة الPPPدولPPPية حPPPول املPPPناخ والتصحPPPر، سPPPنة •
1983 (انPPPظر الPPPطبعة الPPPخاصPPPة مPPPن املجPPPلة "تPPPغير املPPPناخ")، ونPPPدوة سPPPتيفن شPPPنايPPPدر الPPPتي تحPPPمل الPPPعنوان: تPPPغير املPPPناخ، مPPPن الPPPعلوم إلPPPى 

السياسات (2011)، وأيضا الندوة املتعددة التخصصات حول التنمية املستدامة (2013, 2015). 
رئيس لفريق عمل املجلس االتحادي البلجيكي من أجل التنمية املستدامة املسمى "الطاقة واملناخ"، منذ سنة 1998  •

.(http://www.frdo-cfdd.be/en)
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• Selected books (author, co-author, or editor) 
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team (M. R. Allen, V. 
R. Barros, J. Broome, W. Cramer, R. Christ, J. A. Church (...) Jean-Pascal van Ypersele), R.K. Pachauri and 
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr   

van Ypersele J.P. et M. Hudon (sous la direction de), 2013: Actes du 1er Congrès interdisciplinaire du déve-
loppement durable.  Quelle transition pour nos sociétés?, 31/01 et 01/02/2013 (6 volumes), Service Public 
de Wallonie, Namur. http://old.congrestransitiondurable.org/congres/articles/  

van Ypersele J.P., 2008: Climate change and the Belgian development cooperation policy: challenges and 
opportunities. FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation and Université catholique 
de Louvain, June 2008, Brussels, 67 pp.  http://diplomatie.belgium.be/en/binaries/report_climat_chan-
ge_tcm312-67482.pdf  

Le Treut H., J.P. van Ypersele, S. Hallegatte et J.C. Hourcade (ed.), 2004. Science du changement climatique 
– Acquis et controverses. Claire Weill (éditrice). Institut du Développement Durable et des Relations Inter-
nationales (IDDRI), Paris, 105 pp. 
http://www.iddri.org/Publications/Ouvrages-en-partenariat/livre-climat_web.pdf 

• Selected journal articles 
Van Weverberg K., E. Goudenhoofdt, U. Blahak, E. Brisson, M. Demuzere, P. Marbaix, J.P. van Ypersele, 2014. 

Comparison of one-moment and two-moment bulk microphysics for high-resolution climate simulations of 
intense precipitation: Atmos. Research, Vol. 147-148, p. 145-161 

Bréchet, T., J. Eyckmans, F. Gerard, P. Marbaix, H. Tulkens, J.P. van Ypersele, 2010. The impact of the unilate-
ral EU commitment on the stability of international climate agreements: Climate Policy, Vol. 10 (2), p. 
148-166 

Smith, J., S. Schneider, M. Oppenheimer, G. Yohe, W. Hare, M. Mastrandrea, A. Patwardhan, I. Burton, J. Cor-
fee-Morlot, C. Magadza, H-M. Fuessel, A. Pittock, A. Rahman, A. Suarez, J.P. van Ypersele, 2009. Assessing 
dangerous climate change through an update of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
"reasons for concern'': Proc. Natl. Acad. Sci. USA., Vol. 106 (11), p. 4133-4137 

D'Haeseleer W., D. Gusbin, D. Devogelaer, P. Klees, J.P. van Ypersele, 2009. PRIMES scenario analysis to-
wards 2030 for Belgium: European Review of Energy Markets, Energy Policy Studies, Vol. 3 (1), p. 191-260 

Vanvyve, E., N. Hall, C. Messager, S. Leroux, J.P. van Ypersele, 2008. Internal variability in a regional climate 
model over West Africa: Clim. Dyn., Vol. 30 (2-3), p. 191-202 

Fettweis, X., J.P.  van Ypersele, H. Gallee, F. Lefebre, W. Lefebvre, 2007. The 1979-2005 Greenland ice sheet 
melt extent from passive microwave data using an improved version of the melt retrieval XPGR algorithm: 
Geophys. Res. Lett., Vol. 34 (5), 5 p. 

van Ypersele, J.P. , 2006. L'injustice fondamentale des changements climatiques: Alternatives Sud, Vol. 13 (2), p. 7-20. 
(also available in Spanish and Italian, see http://www.cetri.be/spip.php?article3566&lang=fr)

الجوائز الرئيسية واالمتيازات

املنشورات الرئيسية

جائزة "الطاقة والبيئة" من املؤسسة القطبية الدولية (2006) •
حPPPائPPPز عPPPلى مPPPنبر فPPPرنPPPكي مPPPن جPPPامPPPعة بPPPروكسPPPل الحPPPرة (2008)؛ مPPPن جPPPامPPPعة لPPPوفPPPان الPPPكاثPPPولPPPيكية (الPPPقسم الPPPفرنPPPسي) ومPPPن جPPPامPPPعة لPPPوفPPPان •

الكاثوليكية (القسم الفلمكني)، ومن H.U بروكسل (2011) 
عضو في األكاديمية امللكية في بلجيكا (2009) •
• (UE فرع) عضو شرف في نادي روما
حائز على استحقاق والونيا (2011)، واستحق الوسام امللكي (بلجيكا، 2014)•
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لنقيِّم معاً علم تغير املناخ! 
 تعليقاتكم واقتراحاتكم مرحب بها

(vanyp@climate.be) jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be :البريد اإللكتروني 

Fettweis, X., H. Gallee, F. Lefebre, J.P. van Ypersele, 2006. The 1988-2003 Greenland ice sheet melt extent 
using passive microwave satellite data and a regional climate model: Clim. Dyn., Vol. 27 (5), p. 531-541 
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