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Məcburi əməyə qarşı mübarizə:
İşəgötürənlər və Biznes üçün vəsait
Giriş və Ümumi baxış

Məcburi, yaxud icbari əmək məsələsinə dair BƏT-in xüsusi fəaliyyət
proqramı
Sentyabr 2008

Bu vəsait Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilmişdir.
Sənəddə göstərilən baxışlar Avropa Birliyinin rəsmi fikrini ifadə
etmək baxımından mənbə sayıla bilməz.
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Ön söz

Məcburi, yaxud icbari əmək (bundan sonra məcburi əmək yazılacaq)
ümumdünya səviyyəsində pislənir və qadağan edilib. Bir çoxumuz
düşünə bilər ki, bu məsələ artıq öz mövcudluğunu itirib və məcburi
əməyə son qoyulub. Təəssüf ki, bu belə deyil, və dünyanın bəzi
ölkələrində məcburi əməyin müxtəlif formalarda təzahürünə sübut
var.

Məcburi əmək məsələsi geniş şəkildə təsdiq (ratifikasiya) edilmiş
beynəlxalq sənədlər mövzusudur, və özəl sektorla yanaşı bir çox
məcəllə, razılıq və təşəbbüs onun qadağan edilməsinə böyük önəm
verir. BƏT-in 1998-ci il tarixli İş Yerində Hüquqlar və Əsas
Prinsiplərə dair Bəyannaməsində hər cür məcburi əməyin aradan
götürülməsi prinsipi əsas prinsiplərdən biri kimi öz vacib yerini tutur.

Məcburi əmək məsələsi bir çox beynəlxalq sənədlərdə qeyd olunan
məsələ olduğuna baxmayaraq, o demək olar ki, hələ də başa
düşülmür, bəzən isə ona hətta göz yumulur. Biznes icması üçün
məcburi əmək, yəqin ki, keçmişdə prioritet məsələ sayılmırdı, lakin
bu gün onunla əlaqələndirilmiş olmaq (xüsusilə də təchizat zənciri
fəaliyyətləri vasitəsilə) riskindən uzaq durmağa maraq göstərənlərin
sayı get-gedə artır. Bu günün böyüyən qloballaşma prosesləri
sürətlə inkişaf edən təchizat zəncirli iqtisadiyyata geniş yol acıb. Bir
tərəfdən, biznes öz təchizat zənciri menecmentini gücləndirib və
dərinləşdirib. Digər tərəfdən isə, ictimaiyyət indiki zamanda
beynəlxalq inkişaf barədə daha çox məlumatlıdır, və qeyri-hökumət
təşkilatları, lobbi qrupları, media və bu yaxınlarda dərc olunmuş bəzi
vəsaitlərlə məcburi əmək hallarının daha da böyük diqqət qarşısına
gətirildiyi digər mənbələr vasitəsilə məcburi əməyin yer aldığı
vəziyyətlərlə tanış olmaqdadır.

İşəgötürənlər və Biznes üçün nəzərdə tutulmuş bu vəsait biznes və
onun təşkilatlarına məcburi əməklə bağlı vəziyyətləri müəyyən
etmək və onların qarşısını almağa nail olmaq üçün gözəl praktiki
vasitələr və təlimat təqdim edir. Beynəlxalq İşəgötürənlər Təşkilatı
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(BİT) məcburi əmək məsələsinə dair BƏT-in xüsusi fəaliyyət
proqramının öz ilkin təşəbbüsü ilə göstərdiyi bu səyləri xüsusilə özəl
sektor üçün praktiki vasitələr toplusunun inkişafına yönəltməyə
həvalə edir. BİT həmin təşəbbüsə sıx qoşulubdur və biz əminik ki,
bu vəsait işəgötürənlər təşkilatları və onların üzvlərinə məcburi əmək
məsələsini başa düşmək üçün kömək etməkdə, bu məsələ ilə bağlı
vəziyyətlərə düşməməkdən ötrü lazımi tədbirləri həyata keçirməkdə,
və həm məcburi, həm də icbari əməyin tam şəkildə aradan
götürülməsi yolunda öz səylərini göstərməkdə böyük dəstək olacaq.

Antonio Penalosa
Baş Katib
Beynəlxalq İşəgötürənlər Təşkilatı
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Giriş sözü

Bu vəsaitin məqsədi ümumdünya səviyyəsində işəgötürənlər
təşkilatları və fərdi şirkətlərin məcburi əmək nədir, o, biznes
əməliyyatlarına nə cür təsir göstərə bilər, və bu problemin həlli
yolunda biznes nümayəndələri hansı tədbirlər görə bilərlər kimi
suallara cavab almaqda duyduqları artan ehtiyacı ödəməkdən
ibarətdir.

Məcburi əmək işəgötürənlər, və burada inkişaf etməkdə olan
ölkələrin formal iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən yalnız kiçik
müəssisələr deyil, lakin kompleks şəklində təchizat zənciri və
“autsorsinq” (təchizatını xaricdən almaq) əməliyyatlarını həyata
keçirən transmilli müəssisələr üçün də böyük riskə dönür. BƏT-in
hesablamalarına görə məcburi əməkdən sui-istifadə hallarının 80
faizi özəl iqtisadiyyatda yer alır. Bunun əksəriyyəti qeyri-formal
iqtisadiyyatın payına düşsə də belə, bu yaxınlarda bir neçə iri şirkət
qarşılaşdığı məcburi əmək iddiaları ilə bağlı məsələni həll etməli idi.

Hal-hazırda bir çox fərdi şirkətin davranış məcəlləsində məcburi
əməyə qarşı maddələr öz əksini tapsa da, və auditor firmaları bu
mövzu ilə bağlı xidmət təkliflərini daha çox artırsalar da, məcburi
əməyin əslində nə demək olduğuna dair hələ də ciddi mübahisələr
gedə bilər. Məcburi əmək “gözə dəyməyən” formalar ala bilər, və
məcburi əməyə dair BƏT-in Konvensiyalarındakı məzmuna və onun
nəzarətedici orqanlarının apardığı müzakirələrə əsaslanan aydın
təlimat olmadan onu başa düşüb aşkara çıxarmaq çətinləşə bilər.

Həmin vəsaitin ilk versiyası qeyd olunan boşluğu doldurmaq
məqsədini daşıyır. O, Beynəlxalq İşəgötürənlər Təşkilatı ilə sıx
əməkdaşlıq şəraitində hazırlanmış, və fərqli bölgələrdə fəaliyyət
göstərən işəgötürənlər və biznes nümayəndələri ilə aparılan
məsləhətləşmələrdən bəhrələnir. Bütün bu görüşlərdə belə bir
təlimata, və bununla yanaşı nümunəvi biznes təcrübəsindən misallar
və faydalı məsləhətə olan tələbat aydın şəkildə ifadə olunmuşdu.
İlkin versiyada nümunəvi təcrübədən misallar yalnız məhdud
həcmdə qeyd olunub, lakin növbəti versiyaları zənginləşdirmək
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məqsədilə oxucular daha çox bölüşməyə fəal şəkildə
həvəsləndirilirlər.

Bu vəsait, BMT-nin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə üzrə Qlobal
Təşəbbüsünün təchizat zəncirinin idarə olunmasına dair Ekspert
Qrupunun Təşəbbüsü kontekstində SAP-FL (Special Action
Programme – Forced Labour) proqramının əməkdaşı Filip Hanter
tərəfindən hazırlanmışdır. Vəsaitin hazırlanmasında BƏT-in bir neçə
departamenti də, xüsusilə beynəlxalq əmək standartları,
işəgötürənlərin fəaliyyəti, transmilli müəssisələr, sosial dialoq və
daha yaxşı iş, və uşaq əməyi məsələləri ilə məşğul olan
departamentlər yaxından iştirak etmişdir. Biz, vaxt ayırıb vəsaitin
ilkin variantını nəzərdən keçirməklə çox dəyərli rəylər verən və bu
materialda öz əksini tapmış təlimat vasitələrinin biznes icmasına
uyğun olduğunu təsdiqləyən işəgötürənlər təşkilatlarının, biznes və
sivil cəmiyyətinin bir çox xarici icmalçılarına öz təşəkkürümüzü
bildirmək istəyirik. Xüsusi minnətdarlığımızı xarici nəzəri təmin
etməkdə öz misilsiz köməyini göstərmiş Qlobal İşlər üzrə baş vitse-
prezident cənab Devid Arkless-ə və Mənpaver Korporasiyasından
xanım Branka Minik-ə bildiririk. Ayrıca təşəkkürümüzü həmçinin
əvvəlki materiallara uzun müddət ərzində öz şərhini verən BİT-in
əməkdaşları cənab Brent Vilton-a və xanım Barbara Leon-a bildiririk.

Rocer Plənt
(SAP-FL) Məcburi Əməyə qarşı Mübarizə üzrə Xüsusi Fəaliyyət
Proqramının Rəhbəri
İş Yerində Hüquqlar və Əsas Prinsiplərə dair Bəyannaməni irəli
çəkən Proqram



7

I  Müqəddimə

Özlüyündə və insan alveri nəticəsində yer alan məcburi əmək
mövzusu işəgötürənlər təşkilatları və biznes üçün olduqca mühüm
məsələyə çevrilir. Bu vəsait adı çəkilən məsələyə münasibətdə
müxtəlif səviyyələrin biznes nümayəndələrinə məcburi əməyi aşkar
edib onun qarşısını almağı, və lazım gəldikdə öz təsir sahələrində
vəziyyəti düzəltməyi mümkün edən praktiki vasitələr və təlimat
materialını təqdim etməklə köməklik göstərmək məqsədini daşıyır.

Məcburi və icbari əməyin bütün formalarına qarşı mübarizədə biznes
və işəgötürənlər təşkilatları aparıcı rol oynayırlar. Xüsusi ilə
işəgötürənlər təşkilatları strateji baxımdan institusional bağlılıq və
davamlılığı təmin etməkdə öz mövqelərini möhkəm tutublar, biznes
mühiti isə 2015-ci ilə qədər məcburi əmək dünyasından yaxa
qurtarmaq məqsədilə BƏT-in apardığı kampaniyada həlledici rol
oynayır.

Biznes və işəgötürənlər təşkilatlarının məcburi əmək və insan
alverinə son qoymaq uğrunda qlobal mübarizədə aparıcı rol
oynamaqlarına çoxlu səbəb var:

Hüquqi riayət: Demək olar ki, BƏT-ə üzv olan ölkələrin hamısı
məcburi, yaxud icbari əməyə dair 29 və 105 saylı Konvensiyaları
təsdiq (ratifikasiya) ediblər, və insan alverinə qarşı imzalanan
“Palermo Protokolu”-nu təsdiq etmiş ölkələrdən tələb olunur ki,
həmin fəaliyyət növünü cinayət əməli olaraq qəbul etsinlər. Bu o
deməkdir ki, dünyanın bir çox ölkələrində məcburi əmək və insan
alveri cinayətkarlıq kimi qələmə verilərək cəzalandırılmalıdır, və bu
cür fəaliyyətlə məşğul olduqları aşkar edilmiş şirkətlər cinayət
təqibinə məruz qala bilərlər.

Riski idarə etmə və nüfuz: Uğurlu olmaqları üçün şirkətlər riskin
statik olmadığı və şirkətin özü, onun tədarükçüsü və ya digər
iştirakçının fəaliyyəti vasitəsi ilə riskin yarana bilməsi mühitində riski
idarə etməlidirlər. Məcburi əmək və insan alveri barədə ittihamlar
hüquqi risklə yanaşı şirkətin adı və nüfuzuna ciddi təhlükə yaradır.
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Məcburi əmək qlobal təchizat zənciri sistemində: Qloballaşma və
ölkələr- və şirkətlərarası əlaqələrin genişlənməsi məcburi əmək və
insan alverini qlobal təchizat zəncirinə daxil olan mühüm məsələlər
olaraq ortaya çıxarıb.

Davranış məcəllələri və korporativ sosial məsuliyyət (KSM),
(corporate social responsibility – CSR): məcburi əməyin aradan
qaldırılması davranış məcəlləsi və digər KSM təşəbbüslərinin
həlledici elementi sayılır. Şirkətlər, xüsusilə də, istehlakçı bazarlarını
təchiz edən və mühüm dəyərə malik olan ad daşıyan şirkətlər
məhsulları sosial və insan haqları kriteriyası ilə ayaqlaşa bilməyəcək
kimi yeni və böyüyən ehtimalla qarşılaşırlar.

Məcburi əmək və insan alveri mənəvi baxımdan qəbul edilməzdir.

Bu vəsaitin məqsədləri

Bu vəsait işəgötürənlər təşkilatları və özünə kiçik və orta
müəssisələri, transmilli müəssisələri, ixrac-yönümlü və qlobal
təchizat zənciri çərçivəsində fəaliyyət göstərən şirkətləri daxil edən
biznes dairələrinin geniş spektrinə ünvanlandırılıb. Buradakı texniki
material və məlumatdan istifadə edərək gündəlik işlərində bundan
yararlanacaq şəxslər arasında baş menecerləri, kadr (insan
ehtiyatları), sorsing və sosial uyğunluq heyətini, və sosial auditorları
qeyd etmək olar. Daha geniş KSM icmasına malik olan təşkilatlar,
eləcə də menecment xidmətlərini təmin edən şirkətlər üçün də –
məsələn, konsultantlar və ya keyfiyyət nəzarətini həyata keçirən
şirkətlər – bu vəsait faydalı olacaq.

Bu vəsaitin əsas məqsədi biznes və işəgötürənlər təşkilatlarına
məcburi əmək və insan alveri ilə bağlı məsələləri və bu məsələlərin
həlli yolunda götürüləcək çeşidli ölçüləri başa düşməyə, eyni
zamanda hər bir şirkət və təşkilatın nadirliyini və fərqli ehtiyac və
prioritetlərə malik olduğunu tanımağa kömək etməkdən ibarətdir.
Həqiqətən də bunlar bu gün dünyada bütün ölkələrə təsir göstərən
qlobal fenomendir. Beləliklə, məcburi əmək qlobal bizneslərlə yanaşı
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onların milli və beynəlxalq təmsilçilikləri üçün böyük risk yaradır. Bu
vəsaitin xüsusi məqsədləri:

· Məcburi əmək və insan alveri barədə (onlar nədir, və onlarla
harada rastlaşmaq mümkündür) məlumatlandırmanı
artırmaq;

· Məcburi əmək və insan alverinə qarşı mübarizədə səy
göstərsinlər deyə müxtəlif biznes dairələri və işəgötürənlər
təşkilatlarını praktiki material və təlimatlarla təmin etmək;

· Bu məsələlərin həlli yolunda yaxından iştirak etmək üçün
işəgötürənləri dəstəkləmək və məcburi əmək riskinə qarşı
preventiv işlər görməkdə onlara kömək etmək üçün xüsusi
tədbirlər təklifini vermək;

· Bu məsələlərə ünvanlandırılmış beynəlxalq standartları
daha yaxşı başa salmağa kömək etmək;

· Qlobal fəaliyyət çərçivəsində biznes dairələrini fəal şəkildə
əlaqələndirməklə məcburi əmək və insan alverinə qarşı
mübarizə aparmaq üçün geniş tərəfdaşlıq yanaşmasından
istifadə etməyə həvəsləndirmək;

· Əlavə tədqiqatlar üçün resurs kitabı və bələdçi kimi xidmət
etməkdən ibarətdir.

Vəsaitin istifadə qaydası

Bu vəsait biznes icmasının praktiki istifadəsi üçün düşünülüb
hazırlanmışdı. Material, məcburi əmək məsələsində biznesə dəstək
olaraq praktiki təlimatı təmin edən tək vasitə və bukletlər
formasındadır. Bu vəsait arxa plan məlumatını, məcburi əmək və
insan alverinə dair ən son statistik göstəriciləri, əsas məsələlərə
ümumi baxış və əlavə tədqiqatlar aparmaq üçün resurslar təqdim
edir. Burada sektorlararası yanaşma istifadə olunmaqla müxtəlif
bölgə, ölkə, işəgötürənlər təşkilatları və ölçü baxımından fərqli
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şirkətlərdən alınmış məlumat təqdim edilib. Vəsaitin hər bölməsində
konkret misallarla artıq tətbiq olunmuş tədbirlər nümayiş etdirilib.
Aşağıda sadalanan xüsusi resurslar isə ayrıca olaraq bu kitabçanın
bölmələrini təşkil edir.

· İşəgötürənlər tərəfindən tez-tez verilən suallar: Menecer, kadr
heyəti və digərlərin istinad edə biləcəyi işəgötürənlər tərəfindən
tez-tez verilən suallara (TVS) cavab verən qısa təlimat. Bu
təlimat həbsxanada cəza çəkən məhkumların əməyi (bundan
sonra, həbsxana əməyi yazılacaq), iş vaxtından kənar əməyə
təzyiq və borc köləliyi kimi kompleks mövzuları əhatə edir.

· Məcburi əməyə qarşı mübarizədə rəhbər prinsiplər: Məcburi
əmək və insan alverinə qarşı biznes tədbirlərini
istiqamətləndirən BƏT-in standartları və yurisprudensiyaya
(hüquqi normalara) əsaslanan prinsiplər toplusu.

· Uyğunluğu qiymətləndirmək üçün yoxlama siyahısı və təlimat:
Həmin yoxlama siyahısı sosial auditorlar və digər mütəxəssis-
praktiklər üçün müəssisə səviyyəsində qiymətləndirmə işini
aparmaqdan ötrü tərtib edilib. Yoxlama siyahısına suallar
toplusu ilə yanaşı qiymətləndirməni keçirmə qaydası üzrə
təlimat və texniki məsləhət də daxildir.

· Görülə biləcək tədbirlərə dair təlimat: Burada, milli və sənaye
səviyyəli müəssisədə və qlobal təchizat zənciri sistemində
məcburi əməyə qarşı şirkət və işəgötürənlər təşkilatlarının görə
biləcəkləri vacib tədbirlər təqdim olunub.

· Görülə biləcək tədbirlərə dair məsləhətlər: Məcburi əmək və
insan alverinə qarşı şirkətlərin görə biləcəkləri bəzi konkret
tədbirləri üzə çıxaran praktiki təlimatlar toplusu.

· Nümunəvi təcrübənin öyrənilməsi: İş yeri və təchizat zənciri
sistemində məcburi əməyə qarşı istifadə oluna biləcək müxtəlif
yanaşmaları əks etdirən şirkət və sənaye təcrübəsindən
seçilmiş misallar.
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Tərif və anlayışlar

Məcburi əmək

Məcburi əmək termininin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş tərifi
BƏT-in 29 saylı Konvensiyasında (1930) öz əksini tapıb. Bu
Konvensiyaya görə “cəza verməklə hədə-qorxu gələrək hər hansı bir
şəxsin boynuna qoyulan hər cür iş və ya xidmət, həmin şəxs özü bu
iş üçün müraciət etməyibsə, icbari və ya məcburi hesab edilir.”

Həmin tərifin əsas elementləri:

Hər cür iş və ya xidmət: Bu, özünə sənaye, sektor və ya peşə
sahəsindən asılı olmayaraq istənilən iş, xidmət və məşğulluq
növünü daxil edir, və qanuni və formal məşğulluqla yanaşı qeyri-
qanuni və qeyri-formal məşğulluğu nəzərdə tutur.

Hər hansı bir şəxs: Bu, milliyyətindən asılı olmayaraq həm
böyüklərə, həm də uşaqlara aid edilir, və həmin şəxsin məcburi
əmək hadisəsi aşkar edilmiş ölkənin vətəndaşı olub-olmadığına
əsaslanmır.

Cəza verməklə hədə-qorxu gəlmək: Bu, cinayət sanksiyaları
ilə yanaşı hədə-qorxu, zorakılıq, şəxsiyyəti bildirən sənədlərin
alınması, məhdudlaşdırma, və ya əmək haqqının verilməməyi
kimi məcbur etmə formalarına istinad edir. Burada cəza
həmçinin hüquq və ya imtiyazların itirilməsi formasını ala bilər.

Əslində, öz seçim azadlıqlarına zidd olaraq iş və ya xidmətə cəlb
olunduqları halda şəxslər məcburi əmək vəziyyətinə düşmüş sayılır,
və cəzasız ya da cəzalandırma hədə-qorxusu almadan onlar iş və
ya xidmət yerlərini tərk edə bilmirlər. Bu, mütləq fiziki cəza və ya
məcbur etmə anlamına gəlməməlidir, burada cəza növü hüquq və
ya imtiyazların itirilməsi kimi digər formalar da ala bilər.

Siyahı 1, həmin tərifin müxtəlif aspektlərini nümayiş etdirən misallar
siyahısını təqdim edir.
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Siyahı 1: Məcburi əməyin təcrübədə aşkar edilməsi

İşləmək üçün razılığın
olmaması

(məcburi əməklə nəticələnə
bilər)

·   Doğum/vərəsəlik
nəticəsində "kölə" və ya
təhkim olunmuş status

· İnsan oğurluğu

· Başqasının
mülkiyyətçiliyinə verilmək
üçün insan alveri

· İş yerində fiziki
məhdudlaşdırma halları –
həbsxanada və ya özəl
karantin müəssisəsində

· Psixoloji məcburiyyət,
məs. uyğunsuzluğa görə
cəzalandırma hədə-
qorxusu ilə boynuna
qoyulan iş

· Təşviq edilmiş borcluluq
(hesabların
saxtalaşdırılması,
inflyasiyaya məruz qalmış
qiymətlər, hasil olunan mal
və göstərilən xidmət
dəyərinin aşağı salınması,
əlavə faizin qoyulması və
digər yollarla)

· İş növü və şərtlərinə dair
aldatma və ya yalançı
vədlər

Cəza verməklə hədə-qorxu
gəlmək

(kimi isə məcburi əmək
şəraitində saxlama yolları)

· Əməkçi və ya onun ailəsi,
ya da yaxın yoldaşlarına
qarşı fiziki zorakılıq

· Seksual təcavüz

· Ağlasığmaz intiqam hədə-
qorxusu

· Həbsxanaya salma ya da
digər fiziki məhdudlaşdırma
yolu

· Maddi cəzalar

· Səlahiyyətli orqanlara xəbər
vermə (polis, immiqrasiya,
və s.) və deportasiya

· Sonrakı məşğulluqdan
məhrum etmə

· Cəmiyyət və sosial
həyatdan məhrum etmə

· Hüquq və imtiyazların
alınması

· Qida, sığınacaq və digər
zəruri təminatdan məhrum
etmə

· Daha pis iş şəraitinə
köçürmə

· Sosial statusu itirmə
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· Əmək haqqını kəsmə və
ödəməmə

· Şəxsiyyəti bildirən
sənədləri və ya digər
dəyərli olan şəxsi
mülkiyyətin alınması

İnsan alveri

İnsan alveri (ingiliscə trafficking – daşınma deməkdir) nəticədə
məcburi əməyə gətirib çıxara bilər. Buraya, şəxsin istismar olunmaq
məqsədilə adətən beynəlxalq sərhədlərdən hərəkət etməsi daxildir.
Son illərdə, insan alveri, çox vaxt informasiya texnologiyası,
nəqliyyat və beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıqda gedən inkişafa
bağlı olaraq yeni formalar və ölçülər alıb. Bu isə inkişaf etməkdə
olan, keçid dövrünü yaşayan və sənayeləşdirilmiş iqtisadiyyat
bazarlı ölkələrə (sənaye baxımdan inkişaf etmiş ölkələrə) öz təsirini
göstərməkdədir.

İnsan alveri termininin əsas tərifi 2000-ci il tarixli “Palermo
Protokolu”-da öz əksini tapıb (bax Əlavə 1-ə). Bu tərif diqqəti
istismar, aldatma və məcbur etmə elementlərinə yönəldərək insan
alverini miqrantların kontrabandasından1 fərqləndirir. Həmin
Protokola görə:

“İnsan alveri” anlayışı istismar məqsədi ilə insanların cəlb
edilməsi, daşınması, bir yerdən digərinə aparılması, sığınacaq

1 Miqrantların kontrabandası (yəni, qeyri-qanuni gətirilməsi) anlayışının tərifi
BMT-nin Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıq əleyhinə Konvensiyasını
tamamlayan “Mühacirlərin quru, hava və dənizlə qeyri-qanuni daşınması
əleyhinə Protokol”da verilib. Orada deyilir: «miqrantların qeyri-qanuni
gətirilməsi» dedikdə, hər hansı bir maliyyə və ya digər maddi mənfəətin
birbaşa və ya dolayı alınması məqsədi ilə istənilən İştirakçı dövlətin
ərazisinə onun vətəndaşı olmayan və ya onun ərazisində daimi yaşamayan
hər hansı bir şəxsin qeyri-qanuni daxil olmasının təmin edilməsi başa
düşülür».
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verilməsi, borc iltizamlarından istifadə edilməsi, hədələmək, güc
tətbiq etmək və ya başqa fiziki təzyiq üsulları ilə, insanların
oğurlanması, qorxudulması, aldadılması, onların çıxılmaz
vəziyyətdə olmalarından istifadə edilməsi, pul vermək və ya pul
almaq yolu ilə bir nəfərin başqa biri üzərində ağalığına nail
olması kimi başa düşüləcək. “İstismar” anlayışı, ən azı,
digərlərini fahişəliklə məşğul olmağa məcbur etməyi və ya
başqa seksual istismar formalarını, məcburi əmək və xidmətləri,
qul kimi satılmağı və ya buna oxşar halları və hətta insan
orqanlarının kəsilib götürülməyini nəzərdə tutur.

Bu tərif kifayət qədər mürəkkəb olsa da, aşağıdakı əsas məqamları
vurğulayır:

Fəaliyyət: Buraya, insan alverinin hər bir mərhələsi, yəni,
insanların cəlb edilməsi, daşınması, transferi (yerdəyişməsi),
oğurlanması (sığınacaq verilməsi) və qəbul edilməsi (satın
alınması) daxildir.

Vasitələr: Buraya isə, hədə-qorxu gəlmək və ya zor işlətmək,
aldatmaq, zorla aparmaq, fiziki təzyiq göstərmək, öz gücündən
və ya insanların pis vəziyyətə düşmələrindən sui-istifadə etmək
kimi vasitələri daxil etmək olar; və

Məqsəd: Məcburi əmək, köləlik və servitut (yəni, insan
orqanlarının çıxarılması) anlamında istismar.

Palermo Protokolu uşaqların (18 yaşından aşağı) alverini böyüklərin
alverindən fərqləndirir. Üçüncü şəxslər tərəfindən uşaqların istismarı
məqsədi ilə onların cəlb edilməsi və daşınması, hətta əgər verilmiş
tərifdə qeyd olunan qanunsuz vasitələrdən istifadə olunmayıbsa,
“insan alveri” sayılır.

Bütün məcburi əmək hadisələri yalnız insan alveri nəticəsində yer
almır, və eləcə də bütün insan alveri ilə bağlı fəaliyyətlər mütləq
olaraq məcburi əməklə nəticələnmir. Bunu aydın şəkildə qeyd
etməyi BƏT özünə borc bilir.
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Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM)

BƏT KSM-ə belə tərif verir: KSM, müəssisələrin öz əməliyyatları ilə
cəmiyyətə göstərdikləri təsirə diqqət verdiyi, və həm daxili metod və
proseslərində, həm də digər biznes iştirakçıları ilə qarşılıqlı əlaqədə
öz prinsip və dəyərlərini təsdiq etdiyi yoldur. KSM könüllü və
müəssisədən irəli gələn bir təşəbbüsdür, o, qanunvericiliklə
uyğunluğu artırmağa yönəlmiş fəaliyyət növlərinə istinad edir.

BƏT verdiyi tərifin əsas elementləri:

Könüllü: Müəssisələr könüllü şəkildə öz qanuni öhdəliklərindən
daha irəli gedən sosial məsuliyyət davranışını qəbul edir;

İnteqrasiya etmiş: KSM şirkət menecmentinin ayrılmaz
hissəsidir, buna görə də o, filantropiyadan fərqlənir; və

Sistematik: Sosial məsuliyyət fəaliyyəti təsadüfi hal daşımır, o
sistematikdir.

KSM məsələsində BƏT-in istinad etdiyi sənəd Üç Tərəfin imzaladığı
Transmilli Müəssisələr (TMM) və Sosial Davranışa dair Prinsiplər
Bəyannaməsidir2. TMM Bəyannaməsi hökumətlər, işəgötürənlər və
əməkçilər təşkilatlarının razılığı əldə olunaraq müəssisələrə
ünvanlandırılmış yeganə beynəlxalq sənəddir. BƏT-in İş Yerində
Hüquqlar və Əsas Prinsiplərə dair Bəyannamə də adı gedən
məsələni qaldıran əsas sənəd kimi sayıla bilər. Bu sənəd BƏT-ə üzv
olan dövlətlərin öhdəsinə dörd əsas əmək prinsipinə hörmət etməyi
və onları irəli çəkməyi qoyur. Həmin dörd prinsipə isə, üzv dövlətlər
tərəfindən müvafiq Konvensiyaların3 təsdiq edilib-edilməməyindən
asılı olmayaraq, məcburi əməyin aradan qaldırılması da daxildir.
Həmin Bəyannamədə müəyyən edilmiş prinsip və hüquqlar özünə

2 Bax: www.ilo.org/multi
3 Bax: www.ilo.org/declaration. Məcburi, yaxud icbari əməyin bütün
formalarının aradan qaldırılmasına əlavə olaraq, bu Bəyannamə birlik
azadlığı və kollektiv danışıqlar aparma hüququnun effektiv tanınması; uşaq
əməyinin effektiv şəkildə ləğvi; və məşğulluq və peşə sahələrində ayrı-
seçkiliyin aradan qaldırılması məsələlərinə də toxunur.
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BMT-nin Qlobal Sazişindəki (Global Compact) əmək prinsipləri də
daxil edir. “Saziş” 1999-cu ildə işıq üzü görəndən bəri BƏT Qlobal
Saziş ofisi və onun BMT-yə üzv olan orqanları ilə fəal əməkdaşlıq
edib.

II  Məcburi əmək və qlobal iqtisadiyyat

Fakt və rəqəmlər

BƏT-in məlumatlar bazasına əsasən, bu gün dünyada ən azı 12.3
milyon insan məcburi əmək qurbanıdır. Bunlardan 9.8 milyonu özəl
agentlər tərəfindən istismar edilib, həmin rəqəmə isə insan alveri
nəticəsində məcburi əmək vəziyyətində düşən 2.4 milyondan çox
insan daxildir. Xüsusilə qadın və uşaqların çıxılmaz vəziyyətdə
olmalarından sui-istifadə edildiyi halda, kişilər əsasən inşaat və
mədən-dağ sənayesi kimi sektorlara cəlb olunublar.

Məcburi əmək sənaye baxımdan inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də mövcuddur. Bu, az və ya çox,
amma bütün ölkələrə nüfuz etmiş qlobal bir problemdir. Aşağıda
təqdim olunmuş 1-ci Cədvəl məcburi əməyin regionlar üzrə necə
paylandığını göstərməklə bu problemin doğrudan da qlobal fenomen
olduğunu üzə çıxarır.

Məcburi əmək və insan alveri anlayışlarının tərifi barədə ətraflı məlumatı bu
vəsaitin İşəgötürənlər tərəfindən tez-tez verilən suallar adlı 2-ci Buklet-indən
tapmaq olar. Eləcə də aşağıda özünə müvafiq beynəlxalq sənədlərdən çıxarışlar
daxil edən Əlavəyə bax.
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Cədvəl 1:
Məcburi əməyin özlüyündə və insan alveri

nəticəsində regional üzrə paylanması cədvəli

Cəmi,
Məcburi

əmək

Cəmi, insan
alveri

nəticəsində

Asiya və Sakit
okean

9 490 000 1 360 000

Latın Amerikası
və Karib dənizi

1 320 000 250 000

Saxaranın
cənubunda
yerləşən Afrika

660 000 130 000

Sənaye
baxımdan inkişaf
etmiş ölkələr

360 000 270 000

Orta Asiya və
Şimalı Afrika

260 000 230 000

Keçid dövründə
olan ölkələr

210 000 200 000

Dünya 12 300 000 2 450 000*
*Qeyd: Cəm göstəriciyə (bütövləşdirmə baxımından)

artıq rəqəmlər əlavə edilməyib

2.4 milyondan artıq kişi, qadın və uşaq hər zaman insan alverinin
qurbanı olur, və bunlardan ən azı üçdə biri seksual istismardan fərqli
olaraq iqtisadi məqsədlərə görə baş verir. İnsan alveri nəticəsində
məcburi əməkdən əldə olunan ümumi qeyri-qanuni mənfəət
təxminən 32 milyard ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilir. Bu
mənfəətin yarısı Sənaye baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə, və
haradasa üçdə biri Asiyada əldə edilir. Qlobal şəkildə baxsaq, bu,
ayrıca hər bir məcburi əmək istifadəçisinin payına ildə təxminən 13
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oxşar olaraq, hər hansı bir özəl müəssisənin faydası üçün
məhbusun qeyri-iradi olaraq gördüyü iş də məcburi əmək sayılır.

İnsan alveri nəticəsində məcburi əmək: İnsan alveri doğrudan
da qlobal müəssisəyə çevrilib. Bu çox vaxt mütəşəkkil
cinayətkarlıqla əlaqədə olur və özünə, miqrant əməkçilərin
qazancından kəsib mənfəət əldə etmək məqsədilə aldadıcı
səkildə insanların işə cəlb olunması, reketlik və şantajı daxil
edir.

Məşğulluqda məcburiyyət: Bu, xüsusi vəziyyətlərdə məcburi
əmək kimi hesab oluna bilən məşğulluqda aldatma və
məcburiyyətin bir çox formalarına aid olunur. Əmək haqqını
kəsmə və ya verməmə, şəxsiyyəti bildirən sənədlərin alınması,
və borc iltizamı həmin məcburiyyətə aid bəzi misallardır.

İstismaredici əmək müqaviləsi sistemləri ilə əlaqəli məcburi
əmək: Bununla bu gün dünyanın hər yerində qarşılaşmaq
mümkündür. Misal üçün, miqrant əməkçilərdən əlavə ödənişlər
tələb edildiyinə görə, və işləyəcəkləri ölkəyə gəldikdən sonra
işəgötürənin qərarını dəyişməyə demək olar ki, imkanları
olmadan onlar əmək müqaviləsini bağlayan qarşı tərəfdən “asılı”
vəziyyətə düşə bilərlər.

Risk altında olan iqtisadi sektorlar

Məcburi əməyin yer aldığı iqtisadi sektorlar barədə etibarlı statistik
məlumatı müəyyən etmək hələ də çətindir. Lakin, BƏT-in apardığı
hesabata görə bütün məcburi əməyin yalnız 20 faizi dövlət və ya
silahlı qüvvələr tərəfindən tətbiq olunur. Bu o deməkdir ki, məcburi
əməyin əksəriyyəti özəl agentlər tərəfindən işlədilməkdədir. Burada
kommersiya məqsədilə məcburi seksual istismarın payına 11 faiz
düşdüyü halda, iqtisadi istismar məqsədilə istifadə olunan məcburi
əmək 64 faiz təşkil edir. Qalan 5 faiz məcburi əmək hallarının
formasını aydın şəkildə müəyyən etmək olmur6.

6 Bax: “BƏT-in Cenevrədə 2005-ci ildə hazırlanmış Məcburi əməyə qarşı
qlobal alyans: BƏT-in İş Yerlərində Hüquqlar və Əsas Prinsiplər üzrə
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min, ya da aya 1.1 min ABŞ dolları məbləğində orta mənfəət
düşdüyünü göstərir4.

Məcburi əməyin ən çox yayılmış formalarından bəziləri
aşağıdakılardır:

Borc iltizamına əsaslanan məcburi əmək: Əsasən cənubi
Afrikadakı “təhkim edilmiş əməyə” istinad edir. Belə bir təcrübə
ən çox orada yayılıb, lakin o, geniş məkanda “borc asılılığı” kimi
də tanınır. Bu terminlə əməkçinin işəgötürən və ya işə insanları
cəlb edəndən borc, ya da qabaqcadan əmək haqqını
götürməklə əvəzində bunu əməyi ilə bəzən isə öz ailə üzvlərinin
əməyi ilə götürdüyü borcu ödəməyi öhdəsinə alması başa
düşülür. Lakin borc və ya iş şərtləri elə ağır ola bilər ki, nəticədə
əməkçini borcunu ödəyə bilmədən illərlə işləmək tələsinə
salsın5.

Həbsxanalarda məcburi əmək: Məhbuslardan tələb olunan
əmək beynəlxalq qanun çərçivəsində məcburi əmək sayılmır.
Lakin, qanun məhkəməsində məhkum olunmamış məhbusların
qeyri-iradi olaraq gördükləri və dövlətin səlahiyyətli orqanı
tərəfindən nəzarət olunmayan iş məcburi əmək sayılır. Buna

4 Bu rəqəmlər “BƏT-in Cenevrədə 2005-ci ildə hazırlanmış Məcburi əməyə
qarşı qlobal alyans: BƏT-in İş Yerlərində Hüquqlar və Əsas Prinsiplər üzrə
Bəyannamənin həyata keçirilməsi mexanizminə uyğun olaraq təqdim
olunmuş Qlobal Hesabat”-dan götürülüb. Rus dilində həmin vəsait
“Глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом
реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и
правах в сфере труда” adını daşıyır, bax:
http://www.un.org/russian/news/ilo.pdf. Rəqəmlərin müəyyən edilməsində
istifadə olunmuş metodologiyanı müzakirə etmək üçün, bax: “Patrik Belser-
in Dünyada Məcburi Əməyə BƏT-in verdiyi Minimal Qiymət adlı materialına,
Cenevrə 2005”
5 Borc asılılığı termini BMT-nin “Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar
təsisat və adətlərin ləğv edilməsi haqqında Əlavə Konvensiya”-sında: “borca
girən şəxsin borc əvəzində öz xidmətlərini və ya nəzarəti altında olan şəxsin
xidmətlərini girov olaraq qoyması ilə yaranan elə bir status və ya vəziyyətdir
ki, burada həmin xidmətlərin təbiəti və davamiyyət müddəti müvafiq olaraq
məhdudlaşdırılmır və ya təyin olunmur” kimi təyin edilir.
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Aşağıda, məcburi əmək və insan alveri hallarının bir çox ölkələrdə
böyük problem kimi müəyyən edilmiş iqtisadi sektorların tam
olmayan siyahısı təqdim olunub:

· Kənd təsərrüfatı və bostançılıq;

· İnşaat;

· Tərqovan sistemli müəssisələrin nəzdində geyimlər və
tekstil (parçalar);

· Hospitality (mehmanxana təsərrüfatı) və catering (yeməyin
hazırlanıb, evə və iş yerinə çatdırılması);

· Mədən-dağ və ağac tədarükü işləri;

· Qida emalı və qablaşdırma;

· Daşınma;

· Yerli xidmət və digər qulluq, və təmizlik işləri; eləcə də

· Seks sənayesi və fahişəlik

İnsan alveri nəticəsində yer alan məcburi əmək formal iqtisadiyyat
sahələrində qeyri-sabit məşğulluq şəraiti və ya miqrant statusu ilə
işləyən şəxslərə böyük təsir göstərir. Lakin, bu olduqca aydın ki,
icbarı şəkildə cəlb olunma və məşğulluq təcrübəsi miqrant
əməkçilərə digər öndə gedən iqtisadi sektorlarda da təsir göstərə
bilər. Burada misal üçün, həm özəl, həm də dövlət məşğulluq
sektorlarından səhiyyə, qida emalı, informasiya texnologiyası və
müqavilə əsasında təmizlik işləri sahələrini gətirmək olar.

Bəyannamənin həyata keçirilməsi mexanizminə uyğun olaraq təqdim
olunmuş Qlobal Hesabat”-a.



21

Vəziyyətləri ağır olan əməkçilər

Məcburi əmək hər bir region, ölkə və iqtisadi sektora, və həm formal,
həm də qeyri-formal münasibətlər əsasında işləyən əməkçilərə öz
təsirini göstərən qlobal fenomendir. Lakin, bununla yanaşı
digərlərinə baxanda məcburiyyət altına daha çox asanlıqla düşən bir
neçə kateqoriya əməkçi mövcuddur. Onlardan bəziləri öz etnik
mənşəyinə, nisbi yoxsulluğuna və ya qeyri-qanuni miqrant statusuna
görə risk altına düşürlər. Bir-başa özləri işə götürərkən, ya da
təchizat zənciri sistemində subkontrakt (subpodratçı) şirkətlərdə
işləyən bu cür əməkçilərə işəgötürənlər xüsusi diqqət verməlidirlər:

· Uzun müddət ərzində diskriminasiyadan (ayrı-seçkilikdən)
əzab çəkmiş qruplara aid olan əməkçilər. Burada, Latın
Amerikasında yerli əhali və qəbilə nümayəndələrini, cənubi
Asiyada aşağı kastaları, və xüsusilə adı çəkilən qrupların
qadınlarını qeyd etmək olar;

· Miqrant əməkçilər, xüsusilə də ağır vəziyyətlərinə görə
məcbur etmə vasitəsilə istismar oluna bilən qeyri-qanuni
statuslu miqrantlar;

· Qeyri-formal müəssisələrdə işə götürülmüş əməkçilər.
Buraya formal iqtisadiyyat sahəsində fəaliyyət göstərən
coğrafi baxımdan ucqar kənd bölgələrində fəaliyyət göstərən
və evdə şəraitində çalışan əməkçilər daxildir;

· Öz qanuni hüquqları barədə xəbəri daha yaşlı, bacarıqlı və
savadlı həmkarlarına nisbətən az olan yeniyetmə və
bacarıqsız, ya da savadsız əməkçilər.
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III  Əlavə resurslar

Beynəlxalq Konvensiyalar, Tövsiyələr və Bəyannamələr

Ümumi

· BƏT-in İş Yerində Hüquqlar və Əsas Prinsiplərə dair
Bəyannamə, 1998

· BƏT-in Üç Tərəfin imzaladığı Transmilli Müəssisələr
(TMM) və Sosial Davranışa dair Prinsiplər
Bəyannaməsi, 2006

· BƏT-in Ədalətli Qloballaşma uğrunda Sosial Ədalətə
dair Bəyannamə, 2008

Məcburi Əmək

· Məcburi əmək haqqında 29 saylı Konvensiya, 1930
· Məcburi əməyin aradan qaldırılması haqqında 105

saylı Konvensiya, 1957

Uşaq Alveri və Məcburi Əmək

· Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsi
haqqında 182 saylı Konvensiya, 1999

Miqrant Əməkçilər

· Məşğulluq üçün miqrasiya haqqında 97 saylı
Konvensiya (yenidən baxılıb), 1949

· Miqrant əməkçilər (əlavə təlimatlar) haqqında 143
saylı Konvensiya, 1975
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İşə Cəlb Etmə və Məşğulluq Münasibəti

· Özəl Məşğulluq Agentlikləri haqqında 181 saylı
Konvensiya, 1997

· Özəl Məşğulluq Agentlikləri haqqında 188 saylı
Tövsiyə, 1997

· Məşğulluq Münasibətləri haqqında 198 saylı Tövsiyə,
2006

İnsan Hüquqları

· İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamə, 1948
· Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt,

1966
· İqtisadı, Sosial və Mədəni Hüquqlar Haqqında

Beynəlxalq Pakt, 1966
· Bütün Əməkçi Miqrantların və Onların Ailə Üzvlərinin

Hüquqlarının Müdafiəsinə Dair Beynəlxalq
Konvensiyaya, 1990

Köləliyin Aradan Qaldırılması

· Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar təsisat və
adətlərin ləğv edilməsi haqqında Əlavə Konvensiya,
1957

Cinayətkarlıq

· Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı
Konvensiya, 2000
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İnsan Alveri

· İnsanların, xüsusilə də qadın və uşaqların alverinin
qarşısının alınması, ləğv edilməsi və
cəzalandırılmasına dair Palermo Protokolu, 2000

BƏT Hesabatları və Sorğuları

· BƏT: Məcburi Əməyə Qarşı Qlobal Alyans, Cenevrə,
2005

· BƏT: Məcburi Əməyə Qarşı Mübarizə: Məcburi əmək
haqqında 29 saylı Konvensiya, (1930) və Məcburi
əməyin aradan qaldırılması haqqında 105 saylı
Konvensiya, (1957) ilə bağlı ümumi sorğu, Cenevrə
2007

· BƏT: İnsan Alverinə Qarşı Fəaliyyət, Cenevrə, 2008
· BƏT: Məcburi Əmək məqsədilə İnsan Alveri: Miqrant

əməkçilərin işə cəlb olunmasının monitorinqini
keçirmə qaydası, Cenevrə, 2006

· BƏT: Məlumat kitabçası: Qadın miqrant əməkçilərinin
diskriminasiyası, istismarı və sui-istifadə edilməsinin
qarşısı alınması, Cenevrə, 2003

· BƏT: Məcburi Əmək və İnsan Alveri: Əmək
Müfəttişləri üçün vəsait, Cenevrə, 2008

BİT siyasətinə aid sənədlər

· BİT, Qeyri-formal iqtisadiyyat: İşəgötürənin
yanaşması, Cenevrə, 2006

· BİT, Cəmiyyətdə biznesin rolu, Cenevrə, 2005
· BİT, Korporativ sosial məsuliyyət: BİT yanaşması,

Cenevrə, 2003
· BİT, Davranış məcəllələri: BİT-in mövqe sənədi,

Cenevrə, 1999
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Digər müvafiq sənədlər

· Quldarlıq Əleyhinə Beynəlxalq Təşkilat, Ləngidilmiş
inkişaf: Diskriminasiya və quldarlıq 21-ci əsrdə,
London, 2008

· Quldarlıq Əleyhinə Beynəlxalq Təşkilat, Borc Asılılığı,
London, 1998

· ABŞ Dövlət Departamenti, İnsan Alveri barədə 2008-
ci il Hesabatı
http:/www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/ (ingilis
dilində)

İnternet səhifələri (ingilis dilində)

· www.ilo.org/forcedlabour

· www.ioe-emp.org

· www.unglobalcompact.org

· www.ungift.org

· www.antislavery.org

· www.ciett.org

IV  Əlavə 1: Beynəlxalq Qanun Sənədləri

A – BƏT-in Məcburi Əmək haqqında 29 saylı Konvensiyası
(1930) – çıxarış

Maddə 1
1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu Konvensiyanı təsdiq edən hər bir
üzvü məcburi, yaxud icbari əməyin bütün formalarının tətbiqini
mümkün qədər ən qısa müddətdə ləğv etməyi öhdəsinə götürür.

http://www.ilo.org/forcedlabour
http://www.ioe-emp.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ungift.org/
http://www.antislavery.org/
http://www.ciett.org/
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Maddə 2

1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün məcburi, yaxud icbari əmək
termini cəza verməklə hədə-qorxu gələrək hər hansı bir şəxsin
boynuna qoyulan hər cür iş və xidmət, həmin şəxs özü bu iş üçün
müraciət etməyibsə, icbari və ya məcburi hesab edilir.

2. Bununla belə, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün aşağıdakılar
məcburi, yaxud icbari əmək termininə daxil edilmir:

a) icbari hərbi xidmət qanununa görə tələb olunan və xalis hərbi
xarakterli işlərdə tətbiq edilən hər hansı iş, yaxud xidmət;

b) özünü tam idarə edən ölkə vətəndaşlarının adi mülki vəzifələrinin
bir hissəsi olan hər hansı iş, yaxud xidmət;

c) hər hansı şəxsdən məhkəmə orqanının hökmü ilə tələb edilən hər
hansı iş, yaxud xidmətə - bu işin, yaxud xidmətin dövlət hakimiyyət
orqanlarının nəzarəti altında icra edilməsi və göstərilən şəxsin ayrı-
ayrı şəxslərə, şirkətlərə, yaxud cəmiyyətlərə güzəşt edilməmə,
yaxud onların sərəncamına verilməməyi şərti ilə;

d) fövqəladə şəraitlərdə, yəni müharibə, yaxud fəlakət və ya fəlakət
qorxusu, məsələn, yanğın, daşqın, aclıq, zəlzələ, güclü epidemiya,
yaxud epizootiya, ziyanverici heyvanların, yaxud həşəratın axını,
yaxud parazit bitkilərin yayılması və ümumiyyətlə bütün əhalinin və
ya onun bir qisminin həyatını, yaxud normal həyat şəraitini təhlükədə
qoyan, yaxud qoya bilən hallarda tələb edilən hər hansı iş, yaxud
xidmət;

e) icma xarakterli xırda işlər, yəni kollektiv üzvlərinin həmin
kollektivin birbaşa xeyri üçün gördüyü və buna görə də kollektiv
üzvlərinin adi mülki vəzifələri sayıla bilən xidmətlər – əhalinin
özünün, yaxud onun bilavasitə nümayəndələrinin bu xidmətlərin
məqsədəuyğunluğu barədə öz fikrini bildirmək hüququna malik
olması şərti ilə.
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Maddə 25

Məcburi, yaxud icbarı əməyə qeyri-qanuni olaraq cəlb etmə cinayət
əməli kimi cəzalandırılmalı, və bu Konvensiyanı təsdiq etmiş hər bir
üzv ölkə qanunda öz əksini tapan cəza tədbirlərinin əməli
effektivliyini və onlara ciddi riayət olunmanı təmin etməyi öhdəsinə
götürməlidir.

B – BƏT-in Məcburi əməyin aradan qaldırılması haqqında 105
saylı Konvensiyası (1957) – çıxarış

Maddə 1
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu Konvensiyanı təsdiq edən hər bir
üzvü məcburi, yaxud icbari əməyi aradan qaldırmağı və onun hər
hansı formasına əl atmamağı öhdəsinə götürür:

a) siyasi təzyiq, yaxud tərbiyə vasitəsi kimi və ya mövcud siyasi,
sosial, yaxud iqtisadi sistemə zidd siyasi görüşlərin olmasına, yaxud
siyasi görüşlərin ifadəsinə görə cəza kimi;

b) iqtisadi inkişaf məqsədilə əməyin istifadə olunması və səfərbər
edilməsi metodu kimi;

c) əmək intizamını saxlamaq vasitəsi kimi;

d) tətillərdə iştiraka görə cəza vasitəsi kimi;

e) irqi, sosial və milli mənsubiyyət əlamətlərinə, yaxud dini etiqada
görə ayrı-seçkilik tədbiri (diskriminasiya) kimi.

Maddə 2
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu Konvensiyanı təsdiq etmiş hər bir
üzvü bu Konvensiyanın 1-ci maddəsində sadalanan məcburi, yaxud
icbari əmək növlərinin təcili və tam aradan qaldırılması üçün təsirli
tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür.
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C – BƏT-in Özəl Məşğulluq Agentlikləri haqqında 181 saylı
Konvensiyası (1997) – çıxarış

Maddə 1
1. Bu Konvensiyanın məqsədinə görə özəl məşğulluq agentliyi
termini ilə hökumət orqanlarından asılı olmayan, əmək bazarında
aşağıda sadalanan bir və ya daha çox xidməti təqdim edən hər
hansı fiziki və ya hüquqi şəxs başa düşülür:

a) iş yerlərinə təklifi onlara tələbatla uyğunlaşdırmaq üçün təqdim
olunan və bu zaman yarana biləcək əmək münasibətlərində özəl
məşğulluq agentliyi tərəflərin biri kimi çıxış etməyən xidmətlər;

b) əməkçiləri, həm fiziki, həm də hüquqi şəxs ola bilən (bundan
sonra “istifadəçi-müəssisə” adlanacaq) və onlara iş tapşırıqları verib
icrasını yoxlayan üçüncü tərəfin istifadəsinə təqdim etmək
məqsədilə işə götürməkdən ibarət xidmətlər;

c) ən nüfuzlu işəgötürənlər və əməkçilər təşkilatları ilə
məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra kompetent (müvafiq) orqanla
müəyyən edilmiş iş axtarışı ilə bağlı olan, lakin iş yerlərinə konkret
təklifi onlara tələbatla uyğunlaşdırmaq məqsədini daşımayan, misal
üçün informasiya təminatı kimi digər xidmətlər.

2. Bu Konvensiyanın məqsədinə görə “əməkçilər” termini ilə iş
axtarışında olan şəxslər də başa düşülür.

Maddə 2
1. Bu Konvensiya bütün özəl məşğulluq agentliklərinə şamil olunur.

2. Bu Konvensiya bütün əməkçi kateqoriyalarına və iqtisadi
məşğulluq sahələrinə şamil olunur. O, dənizçilərin işə cəlb olunması
və işlə təmin olunmasına şamil olunmur.

Maddə 3
1. Özəl məşğulluq agentliklərin hüquqi statusu milli qanunvericilik və
təcrübəyə uyğun olaraq, və ən nüfuzlu işəgötürənlər və əməkçilər
təşkilatları ilə məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra müəyyən edilir.
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2. Üzv-dövlət özəl məşğulluq agentliklərin fəaliyyətini tənzimləyən
şərtləri, bu şərtlər milli qanunvericilik və təcrübəyə əsasən müəyyən
edilib tənzimlənmədiyi halda yalnız, lisenziyalaşdırma, yaxud
sertifikatlaşdırma sisteminə uyğun olaraq müəyyən edir.

Maddə 4
1. Maddə 1-də qeyd olunmuş xidmətləri təqdim edən özəl məşğulluq
agentlikləri tərəfindən işə cəlb olunmuş əməkçilərin birləşmək
azadlığı və kollektiv danışıqlar aparmaq hüquqlarından məhrum
olmamaqları üçün ölçülər götürülür.

Maddə 5
1. Məşğulluq və digər konkret xidmət növlərinə daxil olmaq
məqsədilə imkan və müraciət bərabərliyini yaratmaq üçün üzv-dövlət
özəl məşğulluq agentlikləri tərəfindən əməkçilərin irqi, dərisinin rəngi
əlamətləri, cinsi mənsubiyyəti, dini və siyasi etiqadı, milli
mənsubiyyəti, sosial mənşəyi, yaxud milli qanunvericilik və
təcrübədə nəzərdə tutulmuş əməkçinin yaş həddi və ya fiziki
qabiliyyəti kimi ayrı-seçkiliyin digər formasına əsaslanan
diskriminasiyaya məruz qalmamaqlarını təmin edir.

Maddə 7
1. Özəl məşğulluq agentlikləri əməkçilərdən birbaşa və ya dolayı
yolla, tam və ya qismən heç bir əmək haqqı, yaxud digər maliyyə
xərci almırlar.

2. Müvafiq əməkçilərin marağı çərçivəsində və ən nüfuzlu
işəgötürənlər və əməkçilər təşkilatları ilə məsləhətləşmələr
aparıldıqdan sonra kompetent orqan müəyyən kateqoriya əməkçi,
eləcə də özəl məşğulluq agentliklərin təqdim etdiyi konkret xidmət
növlərinə dair bu Maddənin 1-ci bəndindəki əsasnaməyə istisnalar
etməyə icazə verə bilər.

Maddə 8
1. Üzv-dövlət ən nüfuzlu işəgötürənlər və əməkçilər təşkilatları ilə
məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra həm öz yurisdiksiyası
çərçivəsində, həm də, lazım gəldikdə, digər üzv-dövlətlərlə
əməkdaşlıq əsasında ərazisində özəl məşğulluq agentliklərin
apardığı insanların işə cəlb olunması və ya işlə təmin edilməsi
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fəaliyyəti nəticəsində miqrant əməkçilərə dair sui-istifadə hallarına
yol verməmək və onların adekvat müdafiəsini təmin etmək üçün
bütün zəruri və lazımi tədbirləri görür. Bu tədbirlərə aldatma və sui-
istifadə hallarını təcrübədən keçirən özəl məşğulluq agentlilərinin
fəaliyyətinə xitam verməyi də cəza tədbiri kimi nəzərdə tutan hüquq
aktları və ya tənzimləyici sənədlər daxildir.

2. Əgər bir ölkədə insanların digər ölkədə işləmək üçün işə cəlb
olunması həyata keçirilirsə, onda müvafiq üzv-ölkə işə cəlb olunma,
işlə təmin edilmə və məşğulluqda aldatma və sui-istifadə
təcrübəsinə yol verməməkdən ötrü ikitərəfli müqavilələrin
bağlanılması məsələsinə baxmalıdır.

Maddə 9
Üzv-ölkə özəl məşğulluq agentlikləri tərəfindən uşaq əməyinin
istifadə olunmamağı və ya təqdim edilməməyini təmin edən ölçülər
götürür.

Maddə 10
Kompetent orqan özəl məşğulluq agentliklərinin fəaliyyətində sui-
istifadə və aldatma təcrübəsinin yer alması iddiaları barədə daxil
olmuş şikayət və ərizələrin araşdırılması üçün, vəziyyətdən asılı
olaraq, məsələyə ən nüfuzlu işəgötürənlər və əməkçilər təşkilatlarını
cəlb etməklə müvafiq mexanizm və prosedurların mövcudluğunu
təmin edir.

Maddə 11
Üzv-dövlət, milli qanunvericilik və təcrübəyə uyğun olaraq, aşağıda
sadalanmış məsələlərə dair Maddə 1-in 1(b) bəndində müəyyən
edilmiş xidmətləri təqdim edən özəl məşğulluq agentlikləri tərəfindən
işlə təmin olunmuş əməkçilərin adekvat müdafiəsini təmin edən
lazımi tədbirlər görür:

a) birləşmə azadlığı;
b) kollektiv danışıqların aparılması;
c) minimal əmmək haqqı;
d) iş vaxtı və digər əmək şərtləri;
e) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sosial təminat üzrə müavinət;
f) treninq keçmək imkanları;
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g) əmək təhlükəsizliyi və sağlamlıq;
h) istehsalatda bədbəxt hadisəsi və ya peşə xəstəliyi hallarında
müavinət;
i) müəssisənin müflisləşməsi və əməkçi tələblərinin müdafiəsi
hallarında müavinət;
j) hamiləlik dövründə olan qadın əməkçilərinin müdafiəsi və onlara
verilən müavinət, eləcə də uşağın valideynlərinin müdafiəsi və
onlara verilən müavinət;

D – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli Mütəşəkkil
Cinayətkarlıq əleyhinə Konvensiyasını Tamamlayan İnsanların,
Xüsusilə də Qadın və Uşaqların Alverinin Qarşısının Alınması,
Ləğv Edilməsi və Cəzalandırılmasına dair Protokol – çıxarış

Maddə 2: Məqsədlər
Bu Protokolun məqsədləri:

a) İnsan alverinin, qadın və uşaqlara ayrıca diqqət ayırmaqla,
qarşısını alınmaq və ona qarşı mübarizə aparmaq;

b) Bu cür alver qurbanlarını, onların insan hüquqlarına tam
hörmətlə, müdafiə etmək və onlara kömək göstərmək; və

c) Bu məqsədlərə çatmaq üçün iştirakçı-dövlətlər arasında
əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.

Maddə 3: Terminlər
Bu Protokolun məqsədlərinə görə:

a) “İnsan alveri” anlayışı istismar məqsədi ilə insanların
cəlb edilməsi, daşınması, bir yerdən digərinə
aparılması, sığınacaq verilməsi, borc iltizamlarından
istifadə edilməsi, hədələmək, güc tətbiq etmək və ya
başqa fiziki təzyiq üsulları ilə, insanların oğurlanması,
qorxudulması, aldadılması, onların çıxılmaz vəziyyətdə
olmalarından istifadə edilməsi, pul vermək və ya pul
almaq yolu ilə bir nəfərin başqa biri üzərində ağalığına
nail olması kimi başa düşüləcək. “İstismar” anlayışı, ən
azı, digərlərini fahişəliklə məşğul olmağa məcbur etməyi
və ya başqa seksual istismar formalarını, məcburi əmək
və xidmətləri, qul kimi satılmağı və ya buna oxşar halları
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və hətta insan orqanlarının kəsilib götürülməyini
nəzərdə tutur;

b) İnsan alveri qurbanının bu Maddənin (a) yarımbəndində
haqqında deyilən planlaşdırılmış istismara verdiyi
razılıq, burada (a) yarımbəndində qeyd olunan hər
hansı təsir vasitəsi istifadə olunduğu halda, nəzərə
alınmır;

c) Uşağın istismar edilməsi məqsədi ilə onun cəlb
edilməsi, daşınması, bir yerdən digərinə aparılması,
sığınacaq verilməsi hətta bu, həmin Maddənin (a)
yarımbəndində qeyd olunan təsir vasitələrin tətbiqi ilə
bağlı olmasa da, “insan alveri” kimi başa düşülür;

d) “Uşaq” anlayışı ilə yaşı 18-dən az olan hər hansı bir
şəxs başa düşülür.

Maddə 6: İnsan alveri qurbanlarına kömək və onların müdafiəsi
1. Lazım gələn hallarda, eləcə də daxili qanunvericiliyin imkan
verdiyi vəziyyətlərdə hər bir iştirakçı-dövlət insan alveri
qurbanlarının şəxsiyyətini və şəxsi həyatını, buraya həmin
alverə aid hüquqi icraatın məxfi qalmasının təmin olunmasını
da daxil etməklə müdafiə etməlidir.

2. Hər bir iştirakçı-dövlət öz daxili qanunvericilik və ya inzibati
sistemində insan alveri qurbanlarına, lazım gələn hallarda,
aşağıda sadalanan dəstəyi təqdim etmək imkanını yaradan
tədbirlərin nəzərdə tutmasını təmin etməlidir:

a) müvafiq məhkəmə və inzibatı icraatlar haqqında
məlumat;

b) cinayət törətmiş şəxslərə münasibətdə məhkəmə
icraatının lazımi mərhələsində onların (qurbanların,
müdafiə hüquqlarını pozmadan) baxış və düşüncələrini
ifadə etməyə və nəzərə almağa imkan yaradan kömək.
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3. Hər bir iştirakçı-dövlət özü, eləcə də, lazım gələn hallarda,
qeyri-hökumət təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar və vətəndaş
cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlıq nəticəsində, insan
alveri qurbanlarının fiziki, psixoloji və sosial reabilitasiyasını
təmin etmək üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi imkanını
nəzərdən keçirir. Tədbirlər deyildikdə, xüsusilə:

a) Lazımi yaşayış yeri;

b) Xüsusilə qanuni hüquqlarına dair, insan alveri
qurbanlarının başa düşdükləri dildə yazılmış
informasiya və konsultasiya yardımı;

c) Tibbi, psixoloji, və maddi yardım; və

d) İşə düzəlmə, təhsil və peşə hazırlığı sahələrində
imkanın –

təqdim olunması nəzərdə tutulur.

4. Hər bir iştirakçı-dövlət bu Maddənin təlimatını tətbiq edərkən
insan alveri qurbanlarının yaşı, cinsi və xüsusi ehtiyacını,
xüsusilə də uşaqların xüsusi ehtiyacını (buraya, lazımi yaşayış
yeri, təhsil və qulluq daxil olmaqla) nəzərə alır.

5. Hər bir iştirakçı-dövlət insan alveri qurbanlarının fiziki
təhlükəsizliyini bu qurbanlar həmin ölkənin ərazisində olduqları
zaman təmin etməyə çalışmalıdır.

6. Hər bir iştirakçı-dövlət öz daxili hüquqi sistemində insan
alveri qurbanlarına vurulmuş zərərə görə müavinət verilməsini
əks etdirən tədbirlərin nəzərdə tutulmasını təmin etməlidir.

Maddə 9: İnsan alverinin qarşısının alınması
1. İştirakçı-dövlətlər kompleks əsasında siyasət, proqramlar və
digər tədbirləri təsbit etməlidirlər ki, aşağıdakı:

a) İnsan alverinin qarşısını almaq və ona qarşı mübarizə
aparmaq; və
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b) İnsan alveri qurbanlarını, xüsusilə də qadın və uşaqları
reviktimizasiyadan müdafiə etmək – kimi məqsədlərə
nail olsunlar.

2. İştirakçı-dövlətlər insan alverinin qarşısını almaq və onunla
mübarizəyə çıxmaq məqsədilə tədqiqatlar, məlumatlandırma və
KİV kampaniyaları aparmaq, sosial və iqtisadi təşəbbüsləri
həyata keçirmək kimi ölçülər götürməyə çalışmalıdır.

3. Bu maddəyə müvafiq olaraq hazırlanıb qəbul edilən siyasət,
proqramlar və digər tədbirlər, lazım gələn hallarda, özünə qeyri-
hökumət təşkilatları, digər müvafiq təşkilatlar və vətəndaş
cəmiyyətinin digər elementləri ilə əməkdaşlığı daxil etməlidir.

4. İştirakçı-dövlətlər özləri, eləcə də ikitərəfli və ya çoxtərəfli
əməkdaşlıq vasitəsilə, insanları, xüsusilə də qadın və uşaqları
insan alverinə məruz qalmağa vadar edən yoxsulluq, aşağı
səviyyəli inkişaf və bərabər imkan çatışmazlığı kimi faktorların
təsirini azaltmağa yönəlmiş tədbirləri görməli və ya
gücləndirməlidir.

5. İştirakçı-dövlətlər özləri, eləcə də ikitərəfli və ya çoxtərəfli
əməkdaşlıq vasitəsilə, insanların, xüsusilə də qadın və
uşaqların bütün növ istismarını hasil edən və insan alverinə
gətirib çıxaran tələbata əks təsir göstərmək üçün təhsil, sosial
və ya mədəniyyət kimi sahələrdə qanunvericiliklə bağlı ölçülər
və digər tədbirlər qəbul etməli ya da onları gücləndirməlidir.
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