
 

GLOBÁLNÍ KOMPAKT PRO MIGRACI  
Časté otázky ke Globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci 

Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci je výsledkem více než 18 měsíců 

intenzivních konzultací a jednání vlád států a dalších aktérů (občanská společnost, soukromý sektor). Je to 

vůbec první globální dohoda o společném přístupu k mezinárodní migraci ve všech jejích rozměrech. 

Globální dohoda o migraci je velkou příležitostí zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti migrace a posílit 

vnímání přínosu migrantů a migrace k udržitelnému rozvoji. Kompakt sice není právně závazný, představuje 

ale rámec pro spolupráci a lepší řízení migrace na místní, národní, regionální i globální úrovni. Jsou v něm 

obsaženy zásady, práva a povinnosti ze stávajících mezinárodních právních nástrojů i příklady dobré praxe 

ve všech oblastech migrace. 

PROČ JE POTŘEBA? 

Na světě je v současné době víc než 258 milionů migrantů. Lze předpokládat se, že toto číslo poroste, a to 

vlivem mnoha faktorů: globalizace, rostoucí propojení (ať už prostřednictvím komunikačních technologií nebo 

dopravy), obchod, ale i rostoucí nerovnosti, demografická nerovnováha a změna klimatu. Migrace může být 

příležitostí a přínosem – pro migranty samotné, cílové, tranzitní i země původu. Pokud však bude špatně 

regulována, může přinést velké problémy. Mezi ně lze počítat nečekané příchody velkého počtu lidí, nebo 

také úmrtí migrantů, kteří se vydávají na často velmi nebezpečnou cestu. 

Je proto nutné rozvíjet rozumné politiky založené na reálném obrazu současného světa a významně posílit 

mezinárodní spolupráci v tomto směru. Globální kompakt pro migraci je komplexní akční plán, který je velkou  
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příležitostí pro kolektivní úsilí lidstva o řešení výzev a příležitostí lidské mobility, které staví na hodnotách 

sdílení odpovědnosti, státní suverenity, nediskriminace a lidských práv. 

JAKÉ JSOU CÍLE KOMPAKTU? 

Globální kompakt pro migraci zahrnuje 23 cílů pro lepší řízení migrace na místní, národní, regionální a 

globální úrovni. 

• Zaměřuje se na zmírňování nepříznivých faktorů a dopadů, které brání lidem vybudovat a zachovat 

udržitelné živobytí v zemích původu. 

• Usiluje o oslabení rizik, jimž migranti čelí v různých fázích migrace, a to s respektem k dodržování 

jejich lidských práv a hledáním cest k zajištění péče a podpory. 

• Zabývá se oprávněnými obavami, které migrace může vzbuzovat, a uznává, že společnosti 

procházejí demografickými, ekonomickými, sociálními a environmentálními změnami v různých 

měřítcích, které migraci ovlivňují a zároveň jsou migrací ovlivňovány. 

• Usiluje o vytvoření příznivých podmínek, které umožní všem migrantům přispět k obohacení 

společnosti díky svým lidským, ekonomickým a sociálním schopnostem a umožnit tak, aby se stali 

přínosem pro udržitelný rozvoj na místní, národní, regionální i globální úrovni. 

 

Seznam 23 cílů je uveden v odstavci 16 kompaktu (GCM Intergovernmentally Negotiated and Agreed 

Outcome). 

 

ČÍM JE KOMPAKT PŘÍNOSNÝ? 

• Je inovativní: jedná se o první mezivládní globální rámec pro spolupráci v oblasti mezinárodní 

migrace. 

• globální: neupřednostňuje žádný region, ale vychází z toho, že migrace je univerzální a má 

přeshraniční charakter. 

• komplexní: řeší migraci v celé šíři a zohledňuje potřeby vlád, společností a samotných migrantů. 

• kooperativní: účinná reakce na výzvy migrace vyžaduje mezinárodní spolupráci. 

• předvídavý: vytváří rámec pro budoucnost a vychází z předpokladu, že populace států a regionů se 

zvětšuje či zmenšuje s ohledem na demografický vývoj i v důsledku postupující změny klimatu. 

JAKÉ ZÁVAZKY VLÁDY PŘIJÍMAJÍ? 

Přijetím kompaktu se vlády zavazují spolupracovat na všech otázkách migrace. Uznávají, že migrace je 

mnoharozměrný problém. Kompakt definuje 23 cílů, které pokrývají všechny aspekty migrace. Každý cíl 

obsahuje obecný závazek a výčet možných kroků, z nichž státy mohou vycházet při formulaci svých 

národních a zahraničních politik. Navrhované kroky vycházejí z mezinárodně uznávaných příkladů dobré 

praxe a zkušeností, které byly shromážděny během konzultačního procesu před zahájením vyjednávacího 

procesu. 

JE ZÁVAZNÝ? 

Kompakt není právně závazný. Je založen na hodnotách svrchovanosti národních států, na principu sdílené 

odpovědnosti, nediskriminace a lidských práv. Uznává, že k optimalizaci celkových přínosů migrace je 

potřeba komplexní přístup a zároveň se zabývá riziky a výzvami pro jednotlivce i společnosti v cílových, 

tranzitních i zemích původu. 

KDY BUDE PŘIJAT? 

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 se bude v Maroku konat mezivládní konference, na které bude Globální 

kompakt pro migraci oficiálně přijat. Konference v Marrákeši se tak má stát odrazovým můstkem pro další  
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spolupráci všech aktérů – vlád, migrantů, občanské společnosti, soukromého sektoru, odborů, OSN, médií a 

dalších – pro zajištění bezpečnější, řízené a legální migrace.  

Na konferenci proběhne plenární debata, na níž vlády států potvrdí svůj politický závazek vůči globálnímu 

kompaktu. Souběžně budou probíhat dvě další diskusní fóra, na nichž mají být dohodnuty základy pro 

implementaci kompaktu.  

CO BUDE DÁL?  

Generální tajemník OSN se rozhodl zřídit novou Síť OSN pro migraci, kterou bude koordinovat Mezinárodní 

organizace pro migraci (IOM). Cílem je zajistit účinnou a efektivní podporu vlád států ze strany systému OSN 

při naplňování globálního kompaktu. 

Zdroj: OSN (http://www.un.org/en/conf/migration/faqs.shtml)  
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