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املؤهالت العلمية
• فPPيزيPPائPPي مPPتخصص فPPي عPPلم املPPناخ وحPPائPPز عPPلى دكPPتوراه فPPي الPPعلوم سPPنة  1986مPPن جPPامPPعة لPPوفPPان الPPكاثPPولPPيكيّة – بPPلجيكا ،أجPPرى بPPحوثًPPا
علمية في املركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي في الواليات املتحدة.
Pتفرغ فPي عPلم املPناخ والPعلوم الPبيئية فPي جPامPعة لPوفPان الPكاثPولPيكية – بPلجيكا ،بPاإلضPافPة إلPى كPونPه أسPتاذًا زائ ًPرا فPي ثPالث
• أسPتاذ جPامPعي م ّ
جامعات أخرى.
• عضو في األكاديمية امللكية في بلجيكا وحائز على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية.

الخبرات العلمية
•

•

•
•
•
•

منخرط في أعمال الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ) (IPCCمنذ عام .1995
مؤلف رئيسي ألحد فصول تقرير التقييم الثالث ).(2001
انتخب نائبا ً لرئيس فريق العمل الثاني الذِّي يهتم بالتأثير والتكيّف والهشاشه ).(2002
انتخب ليكون أحد النواب الثالثة لرئيس الفريق الحكومي الدولي املختص بتغير املناخ ) (IPCCفي عام .2008
مدقق ومنقح ) (Review Editorالتقرير لتقييمي الرابع ،والتقرير الخاص حول الطاقة املتجددة ) (SRRENوالتقرير التقييمي الخامس.
ً
Pسؤوال-مPساعPدا ً عPن إعPداد تPقريPر للجPلسة الPعامPة لPلهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ ) (IPCCحPول سPبل زيPادة مPشاركPة عPلماء
م
البلدان النامية في الهيئة.
عضو في اللجنة العلمية لبرنامج املنح الدراسية في الهيئة ) (IPCCاملسؤولة عن اختيار العلماء في البلدان النامية.
ت PPرأس-ت PPشار ًPك PPاوب PPنجاح ،ال PPعدي PPد م PPن مج PPموع PPات االت PPصال أَث PPناء اج PPتماع PPات ال PPهيئة ال PPحكوم PPية ال PPدول PPية امل PPعنية ب PPتغير امل PPناخ ) ،(IPCCم PPن
أحPدثPها تPلك الPتي سPاهPمت بPاملPوافPقة عPلى مPلخصات واضPعي الPسياسPات فPي الPتقريPر الPتقييمي الPخامPس ) (AR5املPختص بPالPعوامPل املPؤثPرة
عPلى تPغير املPناخ )فPريPق الPعمل األول( ،وتPلك الPتى سPاهPمت بPوضPع جPميع الPرسPوم والجPداول املPدرجPة فPي تPقريPر فPريPق الPعمل الPثالPث؛ وأيPضا،
ترأس-تشار ًكا فريق االتصاالت املعني بتغيرات تكوين املكتب األخيرة.
نائب الرئيس؛ وعضو في فريق عمل التواصل التابع للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ).(IPCC
اديب ذو خبرة ويسترعي انتباه وسائل اإلعالم.
شارك ،بصفته مستشارا ً علميا ً 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.

التطلع ملستقبل IPCC
•
•
•
•
•

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

الPحفاظ عPلى مPا تPقوم بPه الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ ) (IPCCوتPطويPره 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 ) ،(IPCCذلPك 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
) (IPCCومن مؤسسات أخرى.
متابعة تطور اتصاالت الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ) (IPCCحول اإلجراءات العلمية ،وتأمني الشفافية واملسؤولية في عملية التقييم.
إدارة الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ ) (IPCCبPشكل 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 ) (IPCCوذلك من خالل املنح ا
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ملحة عن سيرته الذاتية
منذ بداية دراسته ،أظهر جان-باسكال يبرسل اهتماما ً 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  1986على شهادة الدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية مع درجة "أعلى تقدير" ،استنادا ً إلى أبحاثه التي أجراها
في املركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي ) (NCARفي 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  20و ،21وتغيرات 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
درس علم املناخ ،وواضع النماذج املناخية ،وجغرافية الرياضيات وعلوم البيئة .وهو ادار
املناخية ،في سياق التعاون اإلنمائي البلجيكي .يُ ّ
كرئيس برنامج ماجستير متعدد التخصصات حول علوم وإدارة البيئة .بدأت مشاركته في الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
مرارا مدقق ومنقح ) (Review Editorوشارك في
) (IPCCقبل تقرير التقييم الثالث الذي كان هو احد الكتاب الرئيسيني للتقريرُ .عني
ً
العشرات من النشاطات التي تر ّوج أعمال الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ).(IPCC

معلومات إضافية حول األنشطة املتعلقة بوالية رئيس IPCC
•
•

•

•

•

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.
ش PPارك ب PPصفته مس PPتشارا ً ع PPلميا ً ف PPي م PPؤت PPمر ق PPمة األرض ف PPي ري PPو ،وري PPو  (2012-1992) 20+ك PPما ش PPارك ت PPقري PPبا ف PPي ج PPميع م PPؤت PPمرات
األطPPراف فPPي اتPPفاقPPية األمPPم املتحPPدة حPPول تPPغيرات املPPناخ .رئPPيس-مPPساعPPد فPPي الPPعديPPد مPPن مجPPموعPPات االتPPصال فPPي اتPPفاقPPية األمPPم املتحPPدة
امل PPعنية ب PPتغير امل PPناخ ) ،(2007-2001ع PPلى س PPبيل امل PPثال ت PPلك ال PPتي أدت إل PPى ت PPبني ب PPرن PPام PPج ال PPعمل ال PPعامل PPي ف PPي ن PPيودل PPهي س PPنة ،2002
املPختص بPاملPادة ) 6الPتعليم ،والPتدريPب ،والPتوعPية ،واملPشاركPة ،وإتPاحPة وصPول املPعلومPات لPلشعب ،والPتعاون الPدولPي بPما يPخص هPذه املPسائPل(؛
أو تPPلك الPPتي دفPPعت مPPؤتPPمر األطPPراف ) (COPأن يPPأخPPذ بPPعني االعPPتبار تPPقريPPر الPPهيئة الPPرابPPع فPPي املPPفاوضPPات حPPول املPPناخ )مPPؤتPPمر االطPPراف
 .(2007 ،13بPعد انPتخابPه نPائPبا ً لPرئPيس الPهيئة الPحكومPية الPدولPية املPعنية بPتغير املPناخ ) ،(IPCCرفPض الPدعPوات ملPتابPعة مPا كPان يPقوم درءا
لتضاب املصالح.
عPضو فPي الPعديPد مPن الPلجان االسPتشاريPة الPوطPنية والPعاملPية لPلحكومPات ،واملPفوضPية األوروبPية ،والشPركPات الPخاصPة )Electrabel, GDF/
 (Suez, Climact, BNP/Paribasوامل PPؤس PPسات ال PPعام PPة ) م PPرف PPق األرص PPاد ال PPجوي PPة ال PPفرن PPسي ،امل PPنبر ال PPفرن PPسي ح PPول ال PPطاق PPة وال PPتقدم،
الوزارات البلجيكية ،برنامج البحوث الهولندي حول املناخ(.
ن PPظم ع PPلى ن PPطاق واس PPع ال PPعدي PPد م PPن االج PPتماع PPات ال PPعلمية ال PPوط PPنية وال PPعامل PPية ،وذل PPك م PPن خ PPالل ال PPدورة ال PPدول PPية ح PPول امل PPناخ والتصح PPر ،س PPنة
) 1983ان PPظر ال PPطبعة ال PPخاص PPة م PPن املج PPلة "ت PPغير امل PPناخ"( ،ون PPدوة س PPتيفن ش PPناي PPدر ال PPتي تح PPمل ال PPعنوان :ت PPغير امل PPناخ ،م PPن ال PPعلوم إل PPى
السياسات ) ،(2011وأيضا الندوة املتعددة التخصصات حول التنمية املستدامة ).(2015 ,2013
رئيس لفريق عمل املجلس االتحادي البلجيكي من أجل التنمية املستدامة املسمى "الطاقة واملناخ" ،منذ سنة 1998
).(http://www.frdo-cfdd.be/en

الجوائز الرئيسية واالمتيازات
(2006) جائزة "الطاقة والبيئة" من املؤسسة القطبية الدولية
انPP وفPP عة لPP امPP ن جPP سي( ومPP فرنPP قسم الPP يكية )الPP ولPP كاثPP ان الPP وفPP عة لPP امPP ن جPP (؛ م2008) رةPP ل الحPP روكسPP عة بPP امPP ن جPP كي مPP رنPP نبر فPP لى مPP ز عPP ائPP ح
(2011)  بروكسلH.U  ومن،(الكاثوليكية )القسم الفلمكني
(2009) عضو في األكاديمية امللكية في بلجيكا
(UE عضو شرف في نادي روما )فرع
(2014 ، واستحق الوسام امللكي )بلجيكا،(2011) حائز على استحقاق والونيا
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•
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املنشورات الرئيسية
• 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 développement 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_change_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 Internationales (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 unilateral 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. Corfee-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 towards 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)

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
Bertrand, C., J.P. van Ypersele, A. Berger, 2002. Are natural climate forcings able to counteract the projected
anthropogenic global warming?: Clim. Change, Vol. 55 (4), p. 413-427
Obersteiner, M., C. Azar, P. Kauppi, K. Mollersten, J. Moreira, S. Nilsson, P. Read, K. Riahi, B. Schlamadinger,
Y. Yamagata, J. Yan, J.P. van Ypersele, 2001. Managing climate risk: Science, Vol. 294 (5543), p. 786-787
Grégoire, J-F., J.P. van Ypersele, F. Bartiaux, 2000. Nous empruntons la Terre aux enfants d'aujourd'hui et de
demain: Lumen Vitae, Vol. 55 (1), p. 67-80
Bertrand, C., J.P. van Ypersele, 1999. Potential role of solar variability as an agent for climate change: Clim.
Change, Vol. 43 (2), p. 387-411
Bertrand, C., J.P. van Ypersele, A. Berger, 1999. Volcanic and solar impacts on climate since 1700: Clim. Dyn.,
Vol. 15 (5), p. 355-367
Gallée, H., J.P. van Ypersele, T. Fichefet, I. Marsiat, C. Tricot, A. Berger, 1992. Simulation of the Last Glacial
Cycle By a Coupled, Sectorially Averaged Climate-ice Sheet Model. 2. Response To Insolation and CO2
Variations: J. Geophys. Res.-Atmos., Vol. 97 (D14), p. 15713-15740
Gallée, H., J.P. van Ypersele, T. Fichefet, C. Tricot, A. Berger, 1991. Simulation of the Last Glacial Cycle By a
Coupled, Sectorially Averaged Climate-ice Sheet Model.1. The Climate Model: J. Geophys. Res.-Atmos.,
Vol. 96 (D7), p. 13139-13161
van Ypersele, J.P. , M. Verstraete, 1986. Climate and Desertification – Editorial, in van Ypersele J.P. & M. Verstraete (eds), Climate and Desertification Special Issue: Climatic Change, Vol. 9 (1-2), p. 1-4
• Selected book chapters
van Ypersele, J.P. , 2008. The fundamental injustice of climate change, in Social Developments in the European Union 2007, edited by Degryse C. & P. Pochet, ETUI and Observatoire Social Européen, Brussels
Bartiaux, F., J.P. van Ypersele, 2006. The Relationships Between Population and Environment, in Demography:
Analysis and Synthesis. A Treatise in Population Studies, edited by Caselli G., J. Vallin & G. Wunsch, Academic Press, p. 383-396
Parkash, C., H. Tulkens, J.P. van Ypersele, S. Willems, 2002. The Kyoto Protocol: an economic and game-theoretic interpretation, in Economic Theory for the Environment. Essays in Honour of Karl-Göran Mäler., edited
by Kriström B., P. Dasgupta and K-G. Löfgren, Edward Elgar, p. 98-117
Bartiaux, F., J.P. van Ypersele, J.P. , N. Robins, 1998. Climate change: weighing up consumption and population, in Exploding the Population Myth: Consumption Versus Population, which is the Climate Bomb?, edited by Atiq Rahman A., N. Robins and A. Roncerel, Dhaka press, p. 83-90
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