
GBIF هو – بنية تحتّية معلوماتّية

يتّم استخدام البيانات التي يقع اكتشافها والحصول عليها عرب 
GBIF يف العديد من مجاالت البحث العلمي وصناعة القرارات 

وبالّتايل تدعم شبكة GBIF الّسياسات الّدولّية وتستجيب 
لألهداف الرّئيسّية للحّد من فقدان التنّوع البيولوجي.

 استخدم الخرباء والعلامء البيانات املحتشدة واملوزّعة عىل شبكة GBIF بتوفري

 حجم متزايد من الّدراسات التي متّت مراجعتها من قبل الّنظراء باإلضافة إىل

ة وطبقوها عىل سبيل املثال من أجل: قارير الرّسميّ التّ

ة  منذجة االنتشار املحتمل لألنواع الغازية املعروفة تحت العوامل البيئيّ

ة. ة واملستقبليّ الحاليّ

ة عىل التنّوع البيولوجي من الّنوع الواحد إىل  تكٌهن عواقب التغرّيات املناخيّ

أثريات الّشاملة. التّ

إقامة األبحاث التي تهّم الفالحة واألمن الغذايئ، شاملة أنواع املزروعات 

الربيّة وأيضا مكافحة الحرشات.

اقرتاح حلول ذات أّولويّة من أجل املحافظة عىل األنواع املهّددة واملناطق 

ة. املحميّ

اكتشاف خطوط وصل بني التنّوع البيولوجي ومجال الصّحة العاّمة، عىل 

سبيل املثال منذجة األنواع الّناقلة لألمراض.

GBIF.org

 هو مدخل حّر وشامل لكّل

 البيانات املتوفّرة حول مكان

 عيش أنواع الكائنات مبا يشمل

.تغرّيها عرب الزّمن

ة  يبني رشاكات وبنيات تحتيّ

 كفيلة بتوفري نجاعة عالية

 لتقاسم واكتشاف وإعادة

ة .استعامل البيانات الرّقميّ

 يدعم البحث العلمي الغري متاح

 سابقا ويعّزز القرارات املثبتة

 واملؤثرة عىل الحياة عىل األرض

نمية البرشيّة املستدامة .والتّ

املرفق العاملي للتنّوع البيولوجي

GBIF كيف ميكنك الّتواصل مع

ة حول التنّوع البيولوجي ألكرث من 5,1  اكتشف واستعمل البيانات العامليّ

 مليون نوع:

www.gbif.org

  أنرش بيانات عن مصادفة األنواع مبساعدة الكتيّب التّوجيهي والّدليل املتوفّر

GBIF.org عىل

www.gbif.org/publishing-data

ة وتعلّم كيف تتواصل معها عىل:   ابحث عن نقطة االتصال الوطنيّ
www.gbif.org/participation/list

 تعلّم كيف تتعامل مع مجتمع GBIF كباحث، محرتف، باعث قرار أو بصفة

 فرديّة عىل:

www.gbif.org/whatisgbif

ة واألولويّات مع االلتزامات  انظم إىل GBIF كمشارك لربط األهداف الوطنيّ
ة عىل:  الّدوليّ

www.gbif.org/participation/how-to-join

 كن مطّلع عىل نشاطات GBIF واستعامالت بيانات التنّوع البيولوجي عرب

ة GBIF للعلوم:  الّنرشات اإلخباريّة الّنصف شهريّة وعرب مجلّ

www.gbif.org/resources/key-information

GBIF Secretariat
Universitetsparken 15
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
tel  +45 35 32 14 70
fax +45 35 32 14 80
email  communication@gbif.org
www.gbif.org

دعم االحتياجات الوطنية والعاملية من املعلومات

متكني البحث التطبيقي واإلسرتاتيجي

تكملة االستثامرات واملبادرات القامئة



GBIF هو – نافذة عىل التنّوع البيولوجي

 تصف البيانات املنشورة عىل شبكة GBIF أين ومتى تّم
 رصد آالف املاليني من الكائنات الحّية، ملساعدة الّدول عىل
 فتح مجال معرفة التنّوع البيولوجي الخاص بها من شّتى

أنحاء العامل.

 ميّكن GBIF من الحصول عىل املعلومات عرب مئات املؤّسسات الّنارشة آلالف

 املعطيات واملتضّمنة:

باتات والفطريّات والحيوانات املحفوظة مبستودعات  مناذج من الّن

بيعي ومرقّمة من  اريخ الطّ ام األوىل للتّ ومتاحف خاّصة تعود إىل األيّ

نات. ماليني بطاقات العيّ

بيانات من مشاريع الرّصد والّدراسات املتواصلة مبا يشمل عرشات 

نات من البحر واألرض ومناطق املياه العذبة. الّسنني من أحد العيّ

باتات عرب شبكات “علم املواطن” مع مراجعة تحديد  رصد الحيوانات والّن

الهويّة.

ة حول  بيعي واملجاّلت الرّقميّ اريخ الطّ معلومات مستخرجة من أدب التّ

مصادفة األنواع.

GBIF هو – مجتمع مّتصل

 يتعاون مشرتيك لتقاسم GBIF املهارات والخربات والّتقنّيات
 من أجل حشد واستعامل البيانات التي تهّم التنّوع

البيولوجي من أجل ضامن الّصالح العام

 GBIF هو شبكة من الحكومات واملنظّامت املتعاونة لبعث مرافق

ة ومحوريّة حول التنّوع البيولوجي. ة وطنيّ  معلوماتيّ

 يعمل املشرتكون مع أمانة GBIF املستقرة مبدينة  كوبنهاجن لتيسري تدفق

 بيانات التنوع البيولوجي وضامن نوعيتها واستخدامها يف البحث العلمي

واإلسرتاتيجي.

ات عرب: قنيّ  يتّم تقاسم الخربات والتّ

ات وخطط. ة و أيضا اسرتاتيجيّ مجموعات محليّ

ة عىل االنرتنت. ة ومصادر معلوماتيّ ورشات تدريبيّ

برنامج لتنمية القدرات يشمل التّوجيه والتّدريب وبعث األنشطة.

 تفاعالت خارج اإلطار الرّسمي للمجتمع لتشارك املامرسات الحسنة وحّل

املعضالت.

ة لتعزيز ة والّدوليّ  يتعامل GBIF أيضا ويف إطار واسع مع املبادرات املحليّ

الوصول إىل البيانات واملعلومات واملعرفة حول التنّوع البيولوجي.

بناء حلول وموارد تعاونية

متكني تعبئة البيانات الوطنية واملؤسسية

تعزيز الوصول املفتوح إىل البيانات بتكلفة فعالة

تقديم محطة واحدة ل"البيانات الكبرية" حول التنوع البيولوجي

إنشاء متحف افرتايض للتاريخ الطبيعي لدعم تصنيف األنواع

 متكني الوصول إىل الصور واألصوات والفيديو من العينات

واملالحظات

GBIF هو – بنية تحتّية معلوماتّية

يشّجع GBIF عىل تبّني واستعامل أدوات تكنولوجيا املعلومات 
حسب املعايري املتعارف عليها يف املجتمع ماّم ميكّن من اكتشاف 

واستخدام اآلالف من البيانات املتنّوعة من جميع أنحاء العامل.

ة املتاحة عرب GBIF تتضّمن: الحلول الرّقميّ

ر وسائل بسيطة وناجعة لنرش وتقاسم املعلومات  برنامج مفتوح املصدر يوفّ

عىل االنرتنت

موقع واحد عىل االنرتنت )GBIF.org( ميّكن من الّنفاذ إىل كّل املعلومات 

 GBIF املنشورة واملتقاسمة عرب موزّعي

بات محّددة من  ة ومحوريّة كفيلة باإلجابة إىل حاجيات و متطلّ بّوابات وطنيّ

GBIFمستخدمي

ات من الوصول  ة كفيلة بتمكني مواقع أخرى وتطبيقات وبرمجيّ خدمات رقميّ

إىل البيانات املوزّعة عرب GBIF وعرضها

ة تنظيم البيانات حسب اسم األنواع وتصنيفاتها.. أجهزة لتيسري عمليّ

توجيه إدارة بيانات التنوع البيولوجي و نرشها

مساعدة  ضامن استمرارية البياننات 

زيادة التمييزوالوضوح يف تشارك البيانات


