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Economic and Social Council (ECOSOC) 

Na sesji merytorycznej w lipcu 2011, Rada 

ECOSOC rozpatrzyła sprawozdanie 

sekretarza generalnego ONZ (E/2011/89) i 

przyjęła uchwałę w dotyczącą utworzenia 

Komitetu Ekspertów ds. Globalnego 

Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną 

(UN-GGIM) 
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Globalne Zarządzanie Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM)  jest inicjatywą 
ONZ mającą na celu powołanie struktury, która będzie odgrywała wiodącą 
rolę w ustalaniu kierunków rozwoju globalnej informacji geoprzestrzennej i 
promowaniu jej wykorzystania w celu rozwiązywania globalnych problemów.  
 
GGIM stanowi forum nakierowane na utrzymywanie kontaktów oraz 
koordynację działań państw członkowskich ONZ a także rozwój współpracy 
między państwami członkowskimi i organizacjami międzynarodowymi 
zajmującymi się tą problematyką. 

Cele i zadania 

http://ggim.un.org/default.html


24 – 26.10.2011r. Seul, Korea Płd. 
• I forum wysokiego szczebla w sprawie 

Globalnego Zarządzania Informacją 

• I sesja Komitetu Ekspertów ONZ 

(eksperci z 90 krajów) 

13 – 15.08.2012r. Nowy Jork, USA 
II sesja Komitetu Ekspertów (148 

uczestników z 61 państw członkowskich 

oraz 34 przedstawicieli ONZ i org. 

międzyrządowych i pozarządowych) 

04 – 06.02.2013r. Doha, Qatar 
II forum wysokiego szczebla w sprawie 

Globalnego Zarządzania Informacją (300 

uczestników z 64 państw, 10 przedst. ONZ 

oraz 50 przedst. organizacji 

międzynarodowych i sektora prywatnego 
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- uznanie  dla podejmowanych przez ONZ wysiłków zmierzających do 

promowania globalnej świadomości informacji geoprzestrzennej, jako 

mechanizmu realizacji krajowych działań na rzecz rozwoju, 

- iż rozwój informacji geoprzestrzennej musi wpisywać się w główny nurt 

rozwoju administracji elektronicznej, 

- konieczność koordynacji na szczeblu ministerstw i agencji mającej na 

celu zagwarantowanie wysokiej jakości znormalizowanych informacji 

geoprzestrzennych, 

- wyzwania, w tym: ograniczania skutków klęsk żywiołowych, wzrostu 

zaludnienia i bezpieczeństwa żywnościowego, planowania 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, a także prywatności i 

poufności w obliczu rosnących wymagań publicznych związanych z 

dostępem do danych 

W podsumowaniu 

podkreślono 



- w czasie obrad Forum dostrzeżono, że przy coraz większej ilości 

dostępnych danych geoprzestrzennych, kluczowe znaczenie ma 

zagwarantowanie ich jakości. Konieczne jest opracowanie 

odpowiedniego protokołu pozwalającego na dopełnienie standardów 

międzynarodowych. Ustalić należy różne poziomy jakości i dokładności 

danych, co ułatwi płynną integrację i wymianę danych, 

 

- stwierdzono, iż istniejące przykłady międzynarodowe, np. programy 

INSPIRE, GEOSS, stanowią wartościowy model specyfikacji 

podstawowych zbiorów danych. Ilustrują one również doskonale 

współpracę międzynarodową z zakresu opracowania ujednoliconych 

zbiorów danych,  



Deklaracja z Doha w sprawie rozwoju zarządzania 

informacją geoprzestrzenną w skali globalnej (06.02.2013r.) 

• zobowiązać się do współpracy w ramach wspólnoty międzynarodowej pod 

nadzorem ONZ celem udoskonalenia trwałego, operacyjnego, globalnego 

geodezyjnego układu odniesienia, dla zaspokojenia rosnącego 

zapotrzebowania na aplikacje pozycjonujące i monitorujące wraz ze 

związanymi z nimi korzyściami społecznymi i gospodarczymi; 

• potwierdzić wagę stabilnej, wiarygodnej i niezawodnej infrastruktury 

informacji geoprzestrzennej w każdym kraju, stworzonej w oparciu o 

uznane międzynarodowe standardy, pozwalającej na integrację, 

zarządzanie i udostępnianie informacji geoprzestrzennej ułatwiającej 

terminowy, poparty dowodami proces decyzyjny i proces formułowania 

polityk; 

• promować szersze wykorzystanie informacji geoprzestrzennej w 

zrównoważonym rozwoju oraz zarządzaniem ryzykiem klęsk żywiołowych 



Deklaracja z Doha w sprawie rozwoju zarządzania 

informacją geoprzestrzenną w skali globalnej (06.02.2013r.) 

• potwierdzić wagę podstawowych globalnych danych referencyjnych 

niezbędnych do wspierania działań zmierzających do zrównoważonego 

rozwoju, jak również do współpracy zmierzającej do opracowania, 

udoskonalenia i stosowania powyższych podstawowych globalnych danych 

referencyjnych; 
 

• współpracować celem zwiększenia dostępności programów szkoleniowych, 

opracować globalną bazę wiedzy promującą jej transfer i wymianę 

doświadczeń, najlepszych praktyk, tendencji technologicznych, przepisów 

prawa, strategii finansowania oraz innych zasobów technicznych mających 

na celu ułatwienie i wspomaganie rozwoju możliwości; 
 

• stymulować współpracę regionalną w zakresie promocji i rozwoju 

zarządzania informacją geoprzestrzenną oraz stworzenia odpowiednich 

regionalnych mechanizmów koordynacyjnych. 



III sesja Komitetu Ekspertów  

podczas konferencji szefów 

państwowych służb geodezyjnych i 

kartograficznych z całego świata 

organizowaną przez Ordnance Survey 

- Cambridge 21-26.07.2013r. 

   

 UN-GGIM w Europie - Pierwsze, 

nieformalne posiedzenie UN-GGIM 

Europe 02.10.2013r. w Warszawie, po 

zakończeniu Zgromadzenia 

Generalnego EuroGeographics w 

którym udział weźmie 60 szefów 

państwowych urzędów geodezji, 

kartografii i katastru z 46 państw 

Europy. Organizatorem spotkania jest 

Główny Geodeta Kraju oraz 

przewodniczący - EuroGeographics. 




