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Миннятдарлыг
Мярузянин щазырланмасында эюстярдикляри кюмяк цчцн ашаьыдакы тяшкилатлара тяшяккцр едирик:
Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дювриййəsinə Qаршы Мцбаризя Üзря Дювлят Комиссийасы
Сящиййя Назирлийи вя табечилийиндя олан гурумлар
Дахили Ишляр Назирлийи
Ядлиййя Назирлийи və tabeçiliyində olan qurumlar
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
Dövlət Gömrük Komitəsi
Республика Прокурорлуьу
Эянъляр вя Идман Назирлийи
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi
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Хцлася
2010-ъu илин Азярбайъанда наркотиклярля баьлы вязиййят щаггында hazırkı Милли Мярузяси аидиййаты
дювлят вя гейри щюкумят гурумлары тяряфиндян тягдим олунан рясми мялуматлар əsasında Narkotiklərə Qarşı
Milli Təbliğat Ofisi (İctimai Birlik) тяряфиндян щазырланмышдыр. Бу мярузя наркотиклярля баьлы республикада
мювъуд вязиййятин щяртяряфли аспектлярини якс етдирир.
Наркоtiklərə Qarşı Milli Təblığat Ofisi (İctimai Birlik) Ъянуби Гафгазда Наркотикляря Нязарят Програмы
bazasında йарадылмышdır. .
Narkotiklərə QarĢı Milli Təbliğat Ofisinin əsas məqsədi narkotiklərə qarĢı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə iĢini həyata keçirməkdən ibarətdir. Ġctimai Birliyin aĢağıdakı vəzifəsi narkotiklərə
qarĢı mübarizəyə dair beynəlxalq hüquqi sənədləri təbliğ etmək, bu sahədə fəaliyyət göstərən QHTlərlə əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək, informasiya və təcrübə mübadiləsini həyata keçirmək, əhali
arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdən ibarətdir.
Narkotiklərə QarĢı Milli Təbliğat Ofisi öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün müxtəlif kurslar, dəyirmi
masa və görüĢlər, konfranslar, sərgilər təĢkil edir, xeyriyyə marafonları və digər mədəni-kütləvi
tədbirlər keçirir, qanunvericiliyə müvafiq qaydada mətbu nəĢrlər təsis edir, həmçinin Respublikanın
aidiyyatı dövlət, bələdiyyə orqanları və beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıq edir.

Təşkilat ... qeydiyyatdan keşmişdir.

Мялумат цчцн ялагя
Наркотиклярля qarşı Milli Təbliğat Ofisi (Ictimai Birlik)
Азярбайъан Республикасы, Бакы шящяри
Tel.: (+99412) 493 15 13
Faкс: (+99412) 493 14 68
E-mail:npodc@un.in-baku.com
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Цмуми мялумат
Йаранма тарихи

28 май 1918-ъи ил

Мцстягиллийин ялдя едилмяси эцнц

18 октйабр 1991-ъи ил

Авропа Тящлцкясизлик вя Ямякдашлыг Тяшкилатына гошулдуьу эцн

30 йанвар 1992-ъи ил

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына дахил олдуьу эцн

2 март 1992-ъи ил

Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня дахил олдуьу эцн

19 сентйабр 1995-ъи ил

Авропа Шурасына дахил олдуьу эцн

17 йанвар 2001-ъи ил

Дювлят дили

азярбайъан

Яразиси, мин кв. км.

86,6 кв. Км

Ящалинин сайы, мин няфяр (01.01.2005-ъи ил)

9077.1 mln

Пайтахты – Бакы шящяри – ящалинин сайы, мин няфяр

1 855,3
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NARKOTİKLƏRLƏ BAĞLI MİLLİ SİYASƏT

Азярбайъан Республикасы яразисиндя наркотиклярля баьлы мцбаризя сащясиндя щцгуги мясяляляри
тянзимляйян ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, дяйишян шяраитя вя тялябляря уйьунлашдырылмасы
щюкцмятин вя дювлятин ясас фяалиййят истигамятляриндян биридир. Гябул олунан ганун вя норматив актларын
мягсяди наркотиклярин дювриййяси иля баьлы сосиал, игтисади, щцгуги вя с. мцнасибятлярдя баш верян
дяйишикликляри юзцндя якс етдирмякдир.
2005-ъи илдя наркотиклярин дювриййясини, бунунла баьлы сосиал-щцгуги фяалиййяти вя тязащцрляри
тянзимляйян ганунвериъилик базасына бязи дяйишикляр олунмушдур. Ясас дяйишикликляр 2005-ъи илин 28 ийун
тарихиндя «Наркотик Васитялярин, Психотроп Маддялярин вя Онларын Прекурслорларынын Дювриййяси Щаггында»
Азярбайъан Республикасынын йени Ганунунун эцввяйя минмяси вя бунунла ялагядар, 18 ийун 1999-ъу ил
тарихиндя гябул едилмиш «Наркотик Васитялярин, Психотроп Маддялярин вя Онларын Прекурслорларынын Ганунсуз
Дювриййяси иля Мцбаризя Щаггында» ганунун гцввядян дцшмяси олмушдур. Йени Ганун яввялки Ганунун
тякмилляшдирилмяси вя бир сыра маддялярин дяйишдирилиб ялавяляр олунмасы нятиъясндя йаранмышдыр.
Цмумиликдя, respublikada bu sahədə бир сыра ганунвериъилик актлары гябул едилмишдир. Наркотиклярля баьлы
ганунун гуввяйя минмяси иля ялагядар олараг бундан яввял гябул олунмуш мцвафиг ганунвериъилик
актларынын ясас гануна уйьунлашдырылмасы зярурилийи йаранмышдыр. 2005-ъи илдя гябул едилмиш Ганунла ялагядар
олараг Республика Президенти тяряфиндян Назирляр Кабинетиня наркотиклярля баьлы гцввядя олан мцвафиг
ганунвериъилик актларынын йени Гануна уйьунлашдырылмасыны тямин етмяк щаггында тапшырыь верилмишдир.

QANUNVERİCİLİK ÇƏRÇĠVƏSĠ

2005-ъи илин 28 ийун тарихиндя qəbul olunmuş Азярбайъан Республикасынын

«Наркотик васитялярин,

психотроп маддялярин вя онларын прекурслорларынын дювриййяси щаггында» Гануну яввялкиндян бир сыра
эюстяриъиляря эюря фярглянир. Qябул олунмуш Ганун наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын
прекурсорларынын йалныз гейри гануни дювриййяси иля bağlı мясяляляри йох, цмумиликдя наркотик васитялярин,
психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын дювриййяси иля баьлы йаранан бцтцн иътимаи мцнасибятляри
тянзимляйир, щямчинин физики, щцгуги шяхслярин щцгуг вя вязифялярини мцяййян едир.
Ганун 6 фясилдян, 33 маддядян ибарятдир. Биринъи фяслин (цмуми мцддяалар) илк маддясиндя Ганунун ясас
анлайышларынын ачылмасында

БМТ-нин 1961-ъи ил тарихли «Наркотик васитяляр щаггында», 1971-ъи ил тарихли

«Психотроп маддяляр щаггында» вя 1988-ъи ил тарихли «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин ганунсуз
дювриййясиня гаршы мцбаризя» щаггында Конвенсийаларына истинад олунур.
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МИЛЛИ СИЙАСЯТ ВЯ ИНСТИТУСИОНАЛ ГУРУМLAR

Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 2007-ci il 28 iyun tarixli 2271 nömrəli sərəncami ilə təsdiq
edilmiş “Narkotik Vasitələrin, Psixotrop Maddələrin Və Onlarin Prekursorlarinin Dövriyyəsi Və
Narkomanliğin Yayilmasi ilə Mübarizə Üzrə Milli Proqram “ narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə
qarşi mübarizə istiqamətində milli siyasəti müəyyən edən əsas sənəddir.
2007-2012-ci illər üçün nəzərdə tutulan üçüncü Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın
yayılması ilə mübarizənin gücləndirilməsi, antinarkotik təbliğat, maarifləndirmə yolu ilə narkotiklərin
qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlığın yayılmasının qarşısının alınması, narkomanlığa düçar olmuş
şəxslərin müalicə edilməklə sağlam həyata qaytarılması, müalicə-bərpa sahəsindəki fəaliyyətin daha
təkmilləşdirilməsi,
öyrənilməsi

üçün

bu sahədə
elmi

və

qanunvericiliyin
praktiki

təkmilləşdirilməsi,

araşdırmaların

aparılması,

cəza

tədbirlərinin

beynəlxalq

səmərəliliyinin

əməkdaşlığın

inkişaf

etdirilməsindən ibarətdir. Həmin Proqramla narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılası ilə mübarizə üzrə Proqram çərşivəsində
həyata keçiriləcək tədbirlər (2007-2012-ci illər) siyahısı təsdiq edilmişdir.
Milli Proqramın

həyata keçirilməsinə nəzarət Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz

Dövriyyəsinə QarĢı Mübarizə Üzrə Dövlət Komissiyasına həvalə olunmuĢ, tədbirlər üzrə icraçılar kimi Daxili
ĠĢlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Sıhiyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, dövlət
Sərhəd Xidməti, Rabitə və Ġnfornasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müəyyən edilmiĢdir. Dövlət Komissiyası 26 avqust 1996-cı il tarixli
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 488 N-li Fərmanina əsasən yaradılmıĢdır.
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə QarĢı Mübarizə Üzrə Dövlət
Komissiyasının nəzdində həmçinin İşci Qrupu fəaliyyət göstərir. ĠĢçi Qrupun əsas məqsədi Dövlət
Komissiyasının fəaliyyətini, həmçinin “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onlarin prekursorlarinin
dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Milli Proqram”in (2007-2012) həyata keçirilməsinə
nəzarəti əlaqələndirmək və təmin etməkdən ibarətdir.
6 avqust 2009-cu il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 429 sayli Sərəncamına əsasən

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının tərkibi dəyişdirilib, yeni tərkibi təsdiq edilmişdir. Dövlət Komissiyasına Baş Nazirin
müavini rəhbərlik edir və tərkibinə aşağıdakı qurumlar daxil olur.

— Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iĢ Ģöbəsini
— Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sosial Siyasət Komitəsi
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— Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Hərbi və inzibati orqanlar Ģöbəsi
— Azərbaycan Respublikası BaĢ prokurorluğu
— Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası xarici iĢlər nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi
— Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
— Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
— Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti
— Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
— Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyəti
— Azərbaycan Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyası

Digər ixtisaslaşdırılmış institusional struktur Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 aprel
2000-ci il tarixli 71 saylı Qərarına əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin
nəzdində yaradılmış Ümummilli Məlumat Bankıdır. Həmin Ümummilli bankda dövlətin 8 strukturundan
narkotiklərlə bağlı məlumat toplanılıb ümumiləşdirilir.

2005-ъи илдя гуввяйя минмиш «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурслорларынын
дювриййяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну наркотиклярля баьлы фяалиййятин тяшкили,
мялуматларын топланмасы, тящлили вя мцбадиляси сащясиндя йени институсионал ващидлярин йарадылмасы цчцн
щцгуги зямин йаратmışдыr. Ганунун 9-cu маддяси «Narkotik vasitяlяrin вя psixotrop maddяlяrin suiistifadяsinя dair Milli Ġnformasiya Mяrkяzinin yaradыlmasы»ны нязярдя тутур. Ганун бу Мяркязин ясас
мягсяд вя вязифялярини дя ачыглайыр. Гануна эюря «Milli Ġnformasiya Mяrkяzinin яsas mяqsяdi narkotik
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vasitяlяrin vя psixotrop maddяlяrin dövriyyяsinə dair шяxsi hяyat sirri olmayan vя obyektiv mяlumatlarыn
mяcmusunu tяшkil etmяkdir. (маддя 9.2)
Ганун Milli Ġnformasiya Мяркязинин щансы мялуматлары юзцндя якс етдиряъяйини дя мцяййян едир:
Нarkotik vasitяlяrin vя psixotrop maddяlяrin qeyri-tibbi və tibbi istifadяsi, onlarыn tibbi, iqtisadi və
digяr nяticяlяri haqqыnda;
Нarkotik vasitяlяrin vя psixotrop maddяlяrin qanunsuz dюvriyyяsi vя onun nяticяlяri haqqыnda;
Нarkotik vasitяlяrя vя psixotrop maddяlяrя olan tibbi vя qeyri-tibbi tяlяbat haqqыnda;
Нarkotik vasitяlяrin vя psixotrop maddяlяrin insanlara və cəmiyyətə vura bilяcяyi zяrяrin vя onlara
olan qeyri-tibbi mяqsяdlяrlя tяklifin azaldыlmasыna йюнялмиш тядбирляр haqqында;
Нarkomanlыq xяstяliyinя дцчар olan шяхслярин мцалиъяси vя reabilitasiyasы ilя baьлы шяхси щяйат sirri
olmayan мяlumatlar;
Нarkotik vasitяlяrin və psixotrop maddяlяrin yayыlmasыna qarшы mцбаризя sahяsində qeyri-hюkumяt
тяшкилатларынын hяйата кечирдикляри tяdbirlяr haqqыnda;
Нarkotik vasitяlяrя və psixotrop maddяlяrя dair юlkяdя aparыlan epidemioloji tяdqiqatlarыn yekunlarы
vя юlkяdя mюvcud epidemioloji vяziyyяtin qiymяtlяndirilmяsi haqqыnda;
Нarkotik vasitяlяrя dair dюvlяt siyasяtini vя normativ hцquqi mяsяlяlяri яhatя edяn mяlumatlar.

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı neqativ tendensiyaların, dinamika və
strukturunda olan təhlükəli meyllərin müəyyən edilməsi məqsədilə ölkəmizdə narkomaniya ilə
mübarizə siyasətinin təhlili onu göstərir ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə
dövlətin siyasətində, yanaşmasında ifadə olunur. Dövlət siyasəti narkotik vasitə və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinin dayandırılması, aşkara çıxarılması, narkotik vasitələrin
qeyri-tibbi qəbulunun profilaktikası, narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxslərin müalicəsi
və reabilitasiyası fəaliyyətinə yönəlmiş və dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən strateji
sistemdir.
Ölkəmizdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıqla mübarizə sahəsində dövlət
siyasətinin strateji istiqamətləri müəyyən olunmuş, təşkilati-hüquqi, institusional və praktiki tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə sahəsini tənzimləyən normativ hüquqi baza
təkmilləşdirilmiş, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində müvafiq işlər gğrülmüş,
ölkəmizin narkotiklərlə mübarizə üzrə beynəlxalq təşəbbüslərdə iştirakı daha intensiv xarakter
almışdır.
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XƏBƏRDARLIQ TƏDBĠRLƏRĠ
ƏHALI, XÜSUSƏN DƏ ЭЯНЪЛЯРИМИЗ

арасында саьлам щяйат тярзинин тяблиь олунмасы эцнцмцзцн ян

ваъиб вя актуал мясяляляриндяндир. Беля ки, сон илляр ярзиндя йенийетмя вя эянъляр арасында сигаретя, спиртли
ичкиляря, токсики вя наркотик маддяляря алцдялик мейлляри артмышдыр. Ейни заманда, эянъляр тяряфиндян
тюрядилян щцгуг позунтулары щаллары да артмышдыр. Буна шяраит йарадан мцхтялиф сосиал, игтисади вя психоложи
сябябляр мювъуддур. Тцтцн мящсулларынын, алкоголлу ичкилярин вя щятта наркотик маддялярин мцхтялиф цсул вя
йолларла тяблиь олунмасы, эянълярин проблемин мащиййяти щаггында мялуматсызлыьы, мянфи сосиал чеврянин тясири
вя с. кими сябябляр дя проблеми эярэинляшдирир.
Бу сябяблярин тясири алтында йенийетмя вя эянълярдя йалныш дцшцнъя вя давраныш стереотип моделляри
йаранмагдадыр. Бу стереотип моделляриня эюря сигарет чякмяк, спиртли ички ичмяк вя щятта наркотик гябул
едяряк азад сексуал щяйат тярзи сцрмяк - нормал, ултра мцасир, авангард щал кими мцасир эянълярин
шцурунда формалашмагдадыр.
Даща бир тящлцкя ондадыр ки, сигарет чякмяк, спиртли ички ичмяк, наркотиклярдян истифадя етмяк вя еркян
сексуал щяйата башламаг мцасир йенийетмяляр тяряфиндян бюйцк щяйата аддым атмаг, азад олмаг рямзи
кими гябул олунараг шцурларда бяркийир. Бцтцн бу дейилянляр сон илляр кечирилмиш сосиоложи вя сосиал-психоложи
тядгигатларын нятиъяляри иля дяфялярля тясдиглянмишдир.
Мцасир эянълярин бу кими гейри-саьлам щяйат тярзи, дцшцнъя вя давраныш стереотиплярини алт-цст етмяк
вя йериня саьлам щяйат тярзли мядяниййяти ашыламаг цчцн тяблиьат механизминя вя дцшцнцлмцш стратеэийайа
ещтийаъ дуйулур. Беля олмайан щалда эюрцлян ишляр кифайят гядяр сямяряли олмур.
2010-ъu илдя цмуми профилактика сащясиндя аидиййатлы дювлят гурумлары тяряфиндян ъари тядбирляр
планында нязярдя тутулан ишлярля йанашы гейри щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян бир сыра лайищяляр дя щяйата
кечирилмишдир. Профилактика ишиня ъавабдещ тяшкилатлардан бири олан Эянъляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян
кечирилмиш тядбирляр вя сорьуlar цмуми профилактик тядбирляр фонунда бир гядяр даща актив олмушдур. Кечирилмиш
сорьуlar профилактика ишиндя мювъуд бошлуглары вя чатышмамазлыглары цзя чыхармыш вя мцяййян тяклифлярин
щазырланмасына шяраит йаратмышдыр.

ÜMUMĠ PROFĠLAKTĠKA

Ölkənin sərhədyanı bölgələrində narkomanlıqla bağlı yaranmıĢ real vəziyyəti nəzərə
almaqla bu inzibati ərazilərdə narkomaniyaya qarĢı mübarizə, antinarkotik tərbiyə, təbliğat və
maarifləndirmə iĢlıri geniĢləndirilmiĢdir. Bu məqsədlə AR-nın Gənclər və Ġdman Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi birgə tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmiĢdir. Plana uyğun olaraq Ģagird və tələbələr
arasında birgə müsabiqələr, görüĢlər və konfranslar təĢkil edilmiĢdir.
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Эянъляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян 2010-ъu илдя планлы тядбирляр чярчивясиндя 3 ясас истигамятдя
тядбирляр щяйата кечирилмишдир:
1. эянълярин иштиракы иля кцтляфи тядбирляр, аксийалар
2. эянълярин иштиракы иля семинарлар, эюрцшляр, маарифляндириъи тядбирляр
3. назирлийин ямякдашлары цчцн тренингляр вя мцшавиряляр
4. Эянъляр арасында тяблиьат ишляриндя яйанилийи вя интерактивлийи тямин етмяк мягсяди иля наркоманийа,
алкогол вя тцтцнцн зийаны щаггында щазырланмыш «Microsoft PowerPoint» форматлы ЪД –ин тдиматы
олмушдур.
Gəncə şəhərində, Qobustan, Salyan rayonlarında “Zərərli vərdişlərə yox deyək” devizi altında
seminarlar keçirilmişdir.Seminarlarda gənclər qarşısında çıxışlar edilmiş, əyani vəsaitlər paylanmış və
QİÇS-lə bağlı qısa metrajlı filmlər nümayiş etdirmişlər.

Azərbaycan Rspublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 150 orta və ali
məktəblərdə təhsil alan gənclərin iştirakı ilə musiqi festivalı keçirilmişdir. Musiqi festivalı zamanı
aparıcı, gənc tanınmış müğənnilər iştirakçı və tamaşaçı gənclərə yönəlmiş narkomaniyanın
profilaktikası ilə bağlı müxtəlif mesajlar çatdırmışlar. Bu tədbir televiziya vasitəsi ilə geniş
işıqlandırılaraq geniş ictimaiyyəti əhatə etmişdir.
Bundan əlavə, Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Təşkilatının Milli Şurası və UNİCEF
tərəfindən Quba rayonunda “Sağlam düşün. Sağlam Yaşa. Sağlam ol.” Adlı yay məktəbi layihəsi
həyata keçirilmişdir. Layihə çərçvəsində Azərbaycanın 25 bölgəsindən 120 nəfər gənc iştirak
etmişdir. Yay məktəbinin təşkilində əsas məqsəd gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliği,
liderlik bacarıqlarının aşılanması və bir şox mənfi halların qarçısnın alınması olmuşdur. Həmçinin,
2010-cu ildə Nazirlik tərəfindən Lənkəran, Astara, Yardımlı, Masallı, Neftçala, Salyan, Biləsuvar və
Cəlilabad rayonlarında “Gənclər zərəli vərdişlərə qarşı birləşir” devizi altında mədəni kütləvi
aksiyalar keçirilmişdir. Ümumilikdə aksiyalar 1800 nəfərə yaxın yeniyetmə və gənci əhatə etmişdir.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif beynəlxalq humanitar təşkilatların maddi və təşkilati
dəstəyi ilə uşaq və gənclərimizə sağlam həyat tərzinin aşılanması istiqamətində geniş miqyaslı
həyata keçirilməkdədir. Bu təşkilatlarla müxtəlif dərs vəsaitləri, xüsusi kurikulumlar hazırlanmış və
ümumtəhsil məktəblərində, məktəbdənkənar müəssisələrdə xüsusi kurslar tədris olunmuşdur.
Bir neçı ildir ki, BMT-nin Qlobal Fondunun maliyyə və YUNİSEF-in texniki dəstəyi ilə ümumtəhsil
məktəblərinin

I-XI siniflərində fakültativ məşğələlər üçün nəzərdə tutulmuş saatlar hesabına

həftədə 1 saat olmaqla “Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil” adlı fakültativ kurs tədris olunur.
Həmin kursu dərs vəsaitinə hər sinif üzrə narkomaniyanın zərəri, sağlam həyat tərzi, zərəli
vərdişlər və s. Barədə mövzular daxil edilmişdir.
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2010 –cu ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən narkomaniyanın profilaktikası ilə bağlı respublikanın
təhsil müəssisələrində, o cümlədən İqtisad Universitetində, Bakı Dövlət Universitetində, Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində, Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunda, Maliyyə-İqtisad Kollecində, Xətai, Səbail, Binəqədi, Qaradağ, Qəbələ İsmayıllı,
Şamaxı İcra Hakimiyyətləri ilə birgə tədbirlər keçirmişdir. Tədbirlərdə narkomanlıq probleminin
aradan qaldırılması yollarından vacibi kimi gənclərin asudə vaxtlarının təşkilinə ciddi diqqət
yetirilməsinin, məktəbdənkənar müəssisələrə uşaq və gənclərin daha çox cəlb olunmasının,
xüsusilə idman məktəblərində müxtəlif bölmələrin sayının artırılmasının prioritet istiqamətlər
olduğu vurğulanır.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən öz
səlahiyyətləri çərçivəsində bölgələrdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlər arasında
bölgələrdə təbliğat və maarifləndirmə işləri də aparılmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onlarin prekursorlarinin dövriyyəsi və narkomanlığın
yayılması ilə mübarizə üzrə Milli Proqram”i (2007-2012) çərçivəsində Nazirliyin müvafiq qurumları
tərəfindən 2010-cu il ərzində bölgələrdə kompleks profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə
rayon icra hakimiyyətlərinin, icra nümayındiliklərinin, bələdiyyələrin və əhalinin iĢtirakı ilə təbliğat
xarakterli yığıncaqlar keçirilmiĢ, narkomanlığın yayılması, narkotik vasitələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı mübarizə ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılmıĢdır.
Ümumiyyətlə, meĢə fondu ərazisində və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində narkoxassəli
bitkilər aĢkar edildikdə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi istiqamətində Nazirliyin bütün tabeli
qurumları tərəfindən bölgələrdə monitorinqlərin, reydlərin keçirilməsi davam etdirilir.

NARKOTIKLƏRƏ ALUDƏ OLUNMUġ XƏSTƏLƏRIN MÜALICƏSI VƏ MÜALĠCƏ SĠSTEMĠ
Azərbaycan Respublikası ərazisində narkoloji xəstələrin müalicəsi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 29 iyun 2002-ci il tarixi ilə imzaladığı “Narkoloji Xidmət və Nəzarət haqqında” Qanunla
tənzimlənir. Qanun narkomaniyanın profilaktikası, tibbi müayinə, müalicə və narkomaniyadan əziyyət
çəkən

Ģəxslərin

reabilitasiyası

üçün

əsas

hüquqi

sənəddir.

Bu

Qanuna

əsasən

dövlət

narkomaniyadan əziyyət çəkən bütün Ģəxslərə narkoloji xidmətin göstərilməsinə zəmanət verir.
Азярбайcан rеспубликасы яразисиндя нарколоjи хястялярин мцалиçяси йалныз ихтисаслашмыш тибби
мцяссисялярдя наркологлар, психиатрлар, психологлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Йалныз cязачякмя
мцяссисяляриндя йерляшян тибби мцяссисяляр истисна щал кими гябул едилир ки, бу кими мцяссисялярдя
дя щямчинин мцалиcя щяйата кечирилир. Ихтисаслашмыш дювлят тибби мцяссисяляриндян башга, нарколоjи
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хястялярин мцалиъяси цчцн Азярбайcан Республикасы Сящиййя Назирлийинин тибб фяалиййятиня иcазя
вердийи мцвафиг юзял клиникалар йохдур. Наркоманийанын мцалиcяси сащясиндя щяр щансы бир диэяр
юзял вя йа щцгуги тибби тяcрцбя гейри гануни щесаб едилир.
Республика яразисиндя бир сыра ихтисаслашмыш тибби мцяссися мювъуддур. Бундан ялавя,
республиканын бир чох хястяхана вя поликлиникаларында аноним нарколожи вя мяслящят отаглары
мювъуддур.
Azərbaycan ərazisində narkomaniyaya düçar olmuĢ xəstələrin müaliçəsi bir qayda olaraq
könüllü əsaslarla həyata keçirilir. 18 yaşına çatmamış şəxs narkoloji tibb müəssisəsinə
valideynlərin və ya onun qanuni nümayəndəsinin razılığı ilə yerləşdirilir. Narkoloji xəstələrin
məcburi müalicəsinə və ya məcburi müayinəsinə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq yalnız məhkəmənin qərarı əsasında yol verilir. Narkomanların qeydiyyatı Narkoloji
xidmət tərəfindən aparılır. Respublikada iki əsas qeydiyyat siyahısı vardır:

-

Dispanser (narkomanlar) qeydyyatında olan narkomanlar – bu narkomanlar stasionar və ya
ambulator müalicə alan narkomanlardır

-

Profilaktik (epizodik istifadəçilər) qeydiyyatda olan narkotikistifadəçilər. Bu kateqoriyadan
olan xəstələr kurs müalicəsi almış və qanunvericiliyə əsasən 5 il müddətində vaxraşırı
müalicə kursları keçən narkotiklərdən istifadə edənlərdir.

Qanuna əsasən tam müalicə kursu keçmiş xəstə 5 il ərzində profilaktik qeydiyyatda olur və
vaxtaşırı ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində müayinədən keçirlər.

Həmin müddət ərzində

xəstələrdə təkrar istifadə faktı qeydə alınmırsa, xəstə profilaktik qeydiyyatdan çıxarılır.

Hal-hazırda qeydiyyatda olan narkotiklərdən əziyyət çəkən xəstələr
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Dispanserindən verilən
məlumatlara əsasən 2010-cu ildə respublika narkoloji xidmət tərəfindən yeni qeydə alınan
istifadəçilərin sayı 2 353 nəfər (1634 nəfəri dispanser, 719 nəfəri isə profilaktik qeydiyyata
alınanlar) təşkil edir.
2010-cu ildə ölkə üzrə respublika narkoloji xidməti tərəfindən qeydiyyatda olan narkotiklərə
düçar olmuş xəstələrin ümumi sayı 25489 nəfərə çatmışdır ki, onlardan 19 541 nəfəri dispanser,
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5327 nəfəri isə profilaktik qeydiyyatda olan xəstələrdir. Onlardan 621 nəfəri anonim qeydiyyata
alınıb.
Qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin ümumi sayının 488 nəfərini qadınlar təşkil edir,
onlardan 319 nəfəri dispanser qeydiyyatında, 169 nəfəri isə profilaktik qeydiyyatda olanlardır.
Yaş qruplarına dair bölgüyə gəldikdə isə qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin ümumi sayından 1418 yaşında olanların sayı 6 nəfər (1 nəfər dispanser, 5 nəfər profilaktik qeydiyyatında), 18-29
yaşında olanların sayı 4548 nəfər (3119 nəfər dispanser, 1429 nəfər profilaktik qeydiyyatında), 3039 yaşında olanların sayı 7522 nəfər (5564 nəfəri dispanser, 1958 nəfəri profilaktik qeydiyyatında),
40-59 yaşında olanların sayı 12791 nəfərdir ( 10856 nəfər dispanser, 1935 nəfər profilaktik
qeydiyyatında).
Dispanser qeydiyyatında olan 19541 narkoloji xəstələrdən opioidlər qrupuna aid olanların sayı
14146, kannabioidlər qrupuna aid olanların sayı isə 5395 nəfərdir.
2010-cu ildə Respublika Narkoloji Dispanseri tərəfindən qeydiyyatdan çıxarılanların ümumi sayı 791
nəfər təĢkil edir. Onlardan 213 nəfəri dispanser qeydiyyatından, 578 nəfəri isə profilaktik
qeydiyyatdan çıxarılanlardır. Statistik rəqəmlərdən göründüyü kimi, ölkədə narkoloji xəstələrin sayı
ildən ilə artmaqdadır.
Əsas diqqət yeniyetmələr arasında narkotik maddələrdən istifadə tendensiyasına
verilməlidir. Hərçənd narkotiklərdən istifadə edən rəsmi qeydiyyatda olan yeniyetmələrin sayı çox
deyil, ancaq bu göstəricinin daim artdığı müşahidə olunur.
Narkoloji xəstələrin lazimi səviyyıdı müalicə almaq imkanlarının məhdud olması problemi
səhiyyə ilə bağlı problemlərin əsasını təşkil edir. Regionlarda lazımı səviyyədə müalicə almaq
imkanları olmayan narkoloji xəstələr həmçinin Bakıya üz tuturlar. Lakin onlar burada stasionar
müalicə üçün imkanların məhdudluğu ilə üzləşirlər. Рясми олараг наркоloji xəstələrin мцалиъяси
дювлят щесабына щяйата кечирилdiyinə baxmayaraq, vəziyyət хястялярин чохунун мцалиъя цчцн мадди
имканларынын олмамасы иля də чятинляшир. Həmçinin ölkədə müalicə və reabelitasiya sahəsində
xüsusi proqramların olmaması, reabilitasiya Mərkəzinin yaradılmaması bu sahədə müasir
metodların tətbiq olunmasına imkan vermir. Bu şəraiti bilən narkoloji xəstələr çox vaxt müalicə
olunmağa cəhd etməyin əbəs olduğunu düşünürlər.
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NARKOTIKLƏRLƏ BAĞLI CINAYƏTKARLIQ
Hесабатын бу щиссяси республикада наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси иля баьлы мювъуд
вязиййятин тящлилиня щяср олунуб. Бу бюлмя цчцн ясас мялумат мянбяйи кими Азярбайъан
Республикасы Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя Цзря
Дювлят Комиссийасынын ишчи Групундан, Дахили Ишляр Назирлийинин Баш Наркотиклярля Мцбаризя
Идарясиндян, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, Respublika Prokurorluğundan, Dövlət Gömrük
Komitəsindən алынан мялуматлардан истифадя едилиб.
Наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси иля баьлы вязиййяти тящлил етмяк мягсяди иля сон 2 ili
мцддятини ящатя едян ясас эюстяриъиляр верилмишдир.
Наркотик васитялярин гейри-гануни дювриййяси иля баьлы статистик эюстяриъилярин тящлили эюстярир ки,
сон 2 илдя (2009-2010) ясасян наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси цзря бязи эюстяриъилярин ашаьы
дцшмяси динамикасы мцшащидя олунур. Бурада айры-айры наркотикляр цзря мусадиря edilən narkotik
vasitələrin щяъмини эюстярмяк олар.
Hər il Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən narkotik tərkibli
yabanı bitkilərin tapılması və məhv edilməsi üçün irimiqyaslı əməliyyatlar keçirilir. Bu əməliyyat
şərti olaraq “Xaş-Xaş” adı daşıyır. DİN Баш Наркотиклярля Мцбаризя Идарясиндян алынан мялуматлара
эюря, 2010-ъu илдя «Хаш–хаш 2010» ямялиййаты нятиъясиндя 331 тондан артыг наркотик хассяли биткиляр
ашкар олунуб мящв едилмишдир. Бу, 2009-cu ил аналожи ямялиййат нятиъясиндя ашкар олунан наркотик
хассяли йабаны биткилярдян 122 тон аzдыр. (2009-cu ildə 453 tondan artıq наркотик хассяли биткиляр
ашкар олунуб мящв едилмишдир).
Respublikanın

gözəl

meteoiqlim

şəraiti

opium

və

çətənənin

müxtəlif

növlərinin

yetişdirilməsinə imkan verir ki, bu da ölkədəki narkoloji vəziyyəti dərinləşdirir və qeri-qanuni
narkobiznes üçün “xammal bazasının” yaranması üçün əsas ola bilər. Baxmayaraq ki, hüquqmühafizə orqanları tərəfindən aşkar olunub məhv edilən qeyri-qanuni becərilən narkotik xassəli
bitkilərin miqdarı ötən ilə nisbətən daha da azalmışdır, bu rəqəm özü də Azərbaycan üçün
təhlükəlidir.
2010-ъu илдя наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы 3161 ъинайят факты ашкар едилмишдир. (
2009-cu ildə 3160 fakt).
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, narkotiklərlə bağlı cinayətlərin əsas hissəsi onların qeyri-qanuni
saxlanılması, satışı və becərilməsi ilə bağlıdır. 2010-ъu илдя гейдя алынан ъинайят фактларынын
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йарыдан чоху, йяни 1934 фактı наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз сахланылмасы
иля баьлы олмушдур. 2009-cu ilə nisbətən bu 146 fakt çoxdur. 1115 факт наркотик васитялярин вя
психотроп маддялярин ганунсуз сатышы иля (2009-cu ildə bu 1238 fakt təşkil etmişdir), 105 факт ися
наркотик хассяли биткилярин ганунсуз култивасийасы иля баьлы олмушдур (2009-cu ildə bu 121 fakt təşkil
etmişdir, 7 fakt isə digər cinayətkarliqlara aiddir (2009-cu ildə bu 13 fakt təşkil etmişdir)

3161

3161
3160.8
3160.6
3160.4
3160.2
3160

3160
3159.8
3159.6
3159.4

2009

2010

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun verdiyi məlumata əsasən narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə görə prokurorluqda – 2 iş üzrə 2 nəfər, DİN-də 2132 iş üzrə 2482 nəfər, MTN-də 20 iş üzrə 55
nəfər, Dövlət Sərhəd Xidmətində - 7 iş üzrə 7 nəfər, Gömrük Komitəsində isə 2 iş üzrə 2 nəfər cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilmişlər. Cəmi cinayət məsuliyyətinə 2163 cinayət işi üzrə 2550 nəfər cinayət
məsuliyyıtinə cəlb olunmuşdur.
Məhkəmələrdə məhkum olunmuş şəxslərə dair statistikaya gəldikdə isə, Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensar Xidmətindən verilən məlumatlara əsasən, 2010-cu il ərzində narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə mahkum olunmuş şəxslərin sayı 6063 nəfər təşkil etmiş, onlardan
2981 nəfərinə məhkəmələr tərəfindən AR CM-nin 93-cü maddəsi tətbiq edilmişdir. Penitensiar Xidmətinin
tabeçiliyində olan Müalicə Müəssisəsində 2865 nəfər məhkum narkomaniyadan məcburi müalicəyə cəlb
olunmuş, onlardan 865 nəfərin müalicə kursu başa çatdırılmışdır.
Müvafiq dövr ərzində cəzaşəkmə müəssisələrində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 85
cinayət faktı qeydə alınmışdır. Qeydə alınmış cinayətlərdən qapalı tipli müəssisələrdə - 32 fakt, açıq tipli
müəssisələrdə - 53 fakt olmuşdur.
Mühafizə olunan müəssisələrdə 15 fakt üzrə vətədaşlar tərəfindən müəssisəyə narkotik vasitələr
keçirilməsinin qarşısı alınmış və onlardan 14 fakt üzrə cinayət işi başlanmışdır. Cəzaçəkmə
müəssisələrində cəza çəkən məhkumlardan 21 fakt üzrə narkotik maddələr aşkar edilərək götürülmüş,
onlardan 18 fakt üzrə cinayət işi başlanmışdır.
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Azərbaycan respublikasi dövlət gömrük komitəsindən verilən məlumata əsasən gömrük

işçiləri tərəfindən 2010-cu ildə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağli 147 fakt aşkar edilmiş və
158 nəfər saxlanilmişdir ki, onlardan 142 nəfəri kişi, 16 nəfəri isə qadinlar olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlık Nazirliyindən verilən məlumatlara əsasən Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən 2010-cu ildə qeyri-qanuni dövriyyədən 1 ton 145kq 299,34 qr həĢiĢ,
15kq 741, 805 qr heroin, 22kq 533 qr tiryək, 126qr kokain çıxarılmışdır. Əməliyyat-axtarış tədbirləri
nəticəsində, 36 cinayət işi qaldırılmış (o cümlədən MTN İBİ-də 21, DİN-də 5, Baş Prokurorluqda-1,
RF-də 6) 91 nəfər həbs edilmiş, onlardan 79 nəfər AR, 3 nəfər İİR, 9 nəfər RF vətəndaşıdır.
Həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Rusiya Frderasiyası Narkotiklərə Nəzarət Federal Xidməti ilə
birgə 11 “nəzarətli göndəriş” beynəlxalq əməliyyat tədbiri həyata keçirilmiş, əməliyyat tədbirləri
nəticəsində 11 cinayət işi qaldırılmışdır.
MÜSADIRƏ OLUNAN NARKOTIKLƏR
DİN Баш Наркотиклярля Мцбаризя Идарясиндян verilən məlumata əsasən 2010-ъu илдя мцхтялиф
щцгуг-мцщафизя структурлары тяряфиндян ганунсуз дювриййядян бир нечя група аид наркотик васитяляр,
психотроп маддяляр вя прекурсорлар чыхарылмышдыр. Дювриййядян чыхарылмыш наркотик васитяляри бир нечя
група аид етмяк олар. Бу ясасян каннабиоидляр вя опиатлардыр. Канабиоидляря щяшиш вя марихуананы
аид етмяк олар. Kannabioidlər qrupuna daxil olan narkotiklərin az hissəsi Azərbaycanda istehsal
olunur. Bu əsasən marixuana və həşişdir. Digər narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, o
cümlədən güclü təsirə malik olan yerli bazara yaxın əlkələrdən və ya tranzit vasitəsilə
Əfqanıstandan gətirilir (opiatlar, heroin). 2010-ъu илдя ганунсуз дювриййядян 375кг.557 qr
марихуана чыхарылмышдыр ки, бу да 2009-cu илля мцгайсядя 161 kq 191 qr çoxdur (2009-cu ildə 214
kq 833 qr marixuana çıxarılmışdır.
2010-ъu илдя ганунсуз дювриййядян 1 ton 449 кг. 109qr щяшиш чыхарылмышдыр ки, бу да 2009ъц илля мцгайисядя 378kq 245 qr. daha azdır. (2009-cu ildə 1 ton 827 kq 354 qr çıxarılmışdır)
2010-ъu илдя опиоидляря аид олан вя ганунсуз дювриййядян чыхарылан daha 2 ясас нюв наркотик
гейдя алынмышдыр. Бунлар тирйяк вя щероиндир. 2010-ъu илдя ганунсуз дювриййядян 72 kq 478 qr.
тирйяк чыхарылмышдыр ки, бу да 2009-ъu илля мцгайисядя 134 кг.982 qr аздыр. (2009-cu ildə 207 kq
461 qr tiryək çixarılmışdır)
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Ганунсуз дювриййядян чыхарылан диэяр опиат олан щероин цзря də azalma müşahidə
олunмушдур. Дювриййядян 138 кг.210 qramdan artıq щероин чыхарылмышдыр ки, бу да 2009-ъu илля
мцгайисядя 67 kq 815 qr azdır (2009-cu ildə 206 kq 025 qr heroin çıxarılmışdır.
Göründüyü kimi, bu il keçən ilə nisbətən hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən daha çox narkotik
vasitə çıxarılmışdır. 2010-cu ildə 126 qram kokain, 20 kq 639 qr isə digər narkotik vasitələr
dövriyyədən çıxarılmışdır

МЮВЪУД ВЯ ЭЯТИРИЛЯН НАРКОТИКЛЯР

Азярбайъанын иглим шяраити наркотик хассяли биткилярин йетишмясиня имкан верир. Бунунла йанашы,
республика яразисиндя мювъуд мцяййян мешя золаьы, даь ятяйи, вадиляр вя с. йерляр вар ки, орада
наркотик хассяли биткилярин йабаны щалда битмясиня щяр ил раст эялинир. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi,
həmin биткиляри ашкар едиб, мящв етмяк мягсяди иля аидиййатлы щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян
щяр ил «хаш–хаш» адланан хцсуси ямялиййат тядбирляри эюрцлцр.
Азярбайъан Республикасы DİN Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsindən алынан мялуматлара
эюря, 2010-ъu илдя «Хаш–хаш 2010» ямялиййаты нятиъясиндя 331 тондан артыг наркотик хассяли биткиляр
ашкар олунуб мящв едилмишдир. Бу, 2009-cu ил аналожи ямялиййат нятиъясиндя ашкар олунан наркотик
хассяли йабаны биткилярдян 122 тон аzдыр. (2009-cu ildə 453 tondan artıq наркотик хассяли биткиляр
ашкар олунуб мящв едилмишдир).
Республиканын

гара базарында

сатылан наркотиклярин

яксяриййяти республика

яразисиня

щямсярщяд юлкялярдян эятирилир. Хцсусян, бу опиоидляр групуна аид олан щероин, тирйяк, амфетомин,
психотроп маддяляр вя кокаиня аиддир. Республика яразисиндя ганунсуз олараг аз мигдарда, йахуд
шяхси истещлак цчцн щяшиш вя ясасян кичик партийалар васитяси иля йерли базарларда сатыш цчцн нязярдя
тутулан каннабиоидляр (марихуана, анаша) истещсал олунур. Бу чох вахт ъидди мцтяшяккил формада
йох, айры–айры шяхсляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Ганунсуз дювриййя иля баьлы ясас проблем
щямишяки кими хариъдян республикайа эятирилян наркотиклярля баьлыдыр. Бу проблем илк нювбядя
наркотиклярин шяргдян гярбя транзити бахымындан республиканын ялверишли ъоографи мювгедя
йерляшмяси иля баьлыдыр. Azərbaycan Rusiya, İran və Gürcüstanla Avropa-Asiya magistral-nəqliyyat
vasitəsilə həmsərhəddir ki, bu da Orta Asiya ölkələrindən Qərbi və Mərkəzi Avropa, həmçinin
Rusiyanın mərkəzi regionlarına narkotiklərin tranziti üçün çox rahat baza yaradır. Beləliklə,
sərhəddən keçən narkotiklərin bir hissəsinin Azərbaycanda qalması qaçılmazdır, bu da narkotik
istifadəçilərinin sayının ildən ilə artmasına təsir edir.
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Belə ki, verilən məlumatlara əsasən, 2010-ъu илдя республикада щяр ил олдуьу кими йеня дя
наркотиклярин ганунсуз дашынмасы, транзити, сатышы вя цмумиликдя дювриййяси иля баьлы ъинайят
мясулиййятиня ъялб олунан яъиняби вятяндашлар гейдя алынмышдыр. Keçən ilə nisbətən onların sayı
xeyli azalmışdır.
2009-cu ildə narkotiklərlə bağlı 83 nəfər xarici vətəndaş, 2010-cu ildə isə 53 xarici vətəndaş
saxlanılmışdır. Onlardan 27 nəfəri İran İslam Respublikasından, 17 nəfəri Gürcüstandan, 8 nəfəri
Rusiya federasiyasından, 1 nəfər isə Ukraynadan olan vətəndaşlardır. 2010-cu ildə saxlanılan
həmin xarici vətəndaşlardan 90 kq, 594 qramdan artıq narkotik vasitə müsadirə olunmuşdur. Bu
2009-cu il ilə müqayisədə müsadirə olunmuş narkotik vasitələrdən 335 kq 315,731 qr azdır.
2009-cu ildə saxlanılan 83 xarici vətəndaşlardan 37 nəfəri İran İslam Respublikası, 14 nəfəri
Gürcüstan, 11 nəfəri Rusiya Federasiyası, 7 nəfəri Nigeriya, 7 nəfəri Pakistan, 3 nəfəri
Özbəkistan, 1 nəfəri Ukrayna, 1 nəfəri Türkiyə, 1 nəfəri isə Türkmənistandan olan vətəndaşlar
olmuşdur. Həmin vətəndaşlardan cəmi 425 kq 910 qramdan artıq narkotik vasitə müsadirə
edilmişdir.
Yuxarıda təqdim olunan məlumatlar bu gün ölkədə narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə
dair vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün baza sayılır və narkotiklərlə bağlı cinayətlərin qarşısının
alınması istiqamətində gələcək strateji addımların planlaşdırılmasında əsas ola bilər.

НАРКОТИК MADDƏLƏRIN

EKSPERTİZASI

Азярбайъан Respublikası, Ədliyyə Nazirliynin Елми - Тядгигат Мящкямя Експертизасы,
Криминалистика вя Криминалоэийа Проблемляри Институтундан алынан мялумата эюря 2010-ъи илдя
наркотик васитялярин, психотроп маддялярин, прекурсорларын вя наркотик хассяли биткилярин ilkin tədqiqatı
və məhkəmə експертизасы сащясиндя мцяййян тядбирляр кечирилмишдир.
Битки мяншяли наркотик васитяляр – cəmi 826 ədəd:
- марихуана üzrə – 551 ədəd
- щяшиш qətranı üzrə – 169 ədəd
- чятяня (каннабис) bitkisi üzrə – 102 ədəd
- хашхаш биткиси – 4 ədəd
Miqdarı:
-

marixuana üzrə - 279 kq. 318,575 q

-

həşiş qətranı üzrə - 578.611,293q.

-

cətənə (kannabis) bitkisi üzrə - 1 ton 993 kq.269, 17q.
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-

Xaş-xaş bitkisi üzrə - 9 kq.110 q.

Sинтетик хассяли наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр – cəmi 3142 ədəd
- тирйяк – 120 ədəd
- щероин – 2882 ədəd
- психотроп маддяляр və farmpreparatlar – 140 ədəd
Miqdarı:

-

Tiryək – 54 kq 471.656q.

-

Heroin – 128 kq 607,181 q.

-

Metadon - 7,683 q.

-

Matamfetamin – 73 kq 392,264 q.

Ейни заманда 2010 – cu илдя Азярбайъан Елми - Тядгигат Мящкямя Експертизасы,
Криминалистика вя Криминалоэийа Проблемляри Институту тяряфиндян daxili İş Planının icrası məqsədi ilə
penitensiar müəssisələrdən 2006-2010-cu illərdə daxil olmuş narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının məhkəmə ekspertizası üzrə ümumiləşdirilmə aparılmışdır.
Bununla bağlı hazırlanmış metodiki tövsiyyələr Ədliyyə Nazirliyinin İş Planına uyğun olaraq
Penitensiar xidmətə təqdim olunmuşdur. Həmçinin, narkotik vasitələrlə mübarizənin səmərəliliyini
artırmaq məqsədi ilə Məhkəmə ekspertizası Mərkəzində hazırlanmış metodiki vəsaitlər istifadə
olunmaq uçün Penitensiar xidmətə təqdim edilmişdir. елми-методики фяалиййят чярчивясиндя
ашаьыдакы тядбирляр дя щяйата кечирилмишдир:
- мадди сцбутларын ашкар олунмасы, мцгайисяли тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси,
сахланмасы, габлашдырылмасы, рясмиляшдирилмяси вя нягл едилмяси мясяляляриня даир истинтаг
органларына методики мяктублар эюндярилмишдир
- мящкямя експертляриня практики кюмяк мягсядиля бейнялхалг нязарятдя олан мцхтялиф
наркотик групларын мцяййян едилмяси вя анализиндян бящс едян «Чятянянин йохланылмасы цчцн
тювсиййя олунан методлар» адлы вясаит няшр едилмишдир;
- Институтда кечирилян наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин експертизаларынын (2003-2005ъи илляр цзря) цмумиляшдирилмяси апарылмышдыр;
- «Наркотик васитяляр експертизасынын щцгуги, елми-методики вя тяшкилати ясаслары» адлы
диссертасийа мювзусунда тядгигатлар давам етдирилир.
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НАРКОТИКЛЯРЛЯ БАЬЛЫ ЪИНАЙЯТЛЯРИН ПРОФИЛАКТИКАСЫ

Наркоманийа вя щцгуг позунтулары щалларынын илкин профилактикасы сащясиндя эянъляр арасында
мювъцд проблемляри цзя чыхармаг мягсяди иля 2010-ъu илдя мцхтялиф дювлят гурумлары вя ГЩТ-ляр
тяряфиндян муяййян тядгигат вя аналитик ишляр апарылмышдыр. Кечирилмиш тядгигатлар нятиъясиндя мялум
олмушдур ки, эянъляр проблемин ъиддилийи щаггында, онлары ящатя едян чеврядяки наркоманийа вя
ъинайяткарлыгла баьлы негатив щаллар щаггында кифайят гядяр мялуматлыдырлар. Бунунла бярабяр
мялуматлылыг сащясиндя чохлу бошлуглар вар. Бу бошлуглар юзцнц ашаьыдакы сащялярдя бирузя верир.
Наркотиклярин мянфи тясири иля баьлы ясас (бирбаша) амилляр щаггында эянъляр аз мялуматлыдырлар.
Эянълярин аз бир гисми наркоманийа, АИДС вя с. саьлам щяйат тярзи цчцн зярури сащялярдя
хцсуси тядбирлярин, лайищялярин иштиракчысы олмушлар. Бу да профилактик ишин зяифлийинин эюстяриъисидир.
50%-дян артыг эянъин АИДС щаггында дягиг тясвири йохдур. Щяйаты ящямиййят кясб едян
АИДС ютцрцлмяси вя риск факторлары щаггында эянълярин чох аз бир щиссяси дцзэцн мялуматлара
маликдирляр.
Эянълярин ъинайятя ъялб олунмаларынын бир сябяби дя онларын щцгуги актлар щаггында
мялуматсызлыьыдыр.
Мялуматлылыг мянбяйи кими номинант ролу КИВ вя сосиал чевря ойнайыр. Профилактик ишя
ъавабдещ тящсил системинин, эянълярля иш апаран гурумларын иштиракы бу просесдя зяиф гиймятляндирилир.
Нящайят, Эянъляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян кечирилмиш сорьунун nəticələri наркотиклярдян
истифадя едян эянъляри мцяййян етмяси проблемин кяскинлийини вурьулайыр.
Цмцмиликдя профилактик ишлярин гурулмасында müəyyən принсипляр рящбяр тутулмалыдыр
Ямякдашлыг (гурумлар арасы, груплар арасы)
Пешякар йанашма
Эянълярин фяалиййятя ъялб олунмасы
Фяалиййятин давамлылыьы (узунмцддятлийи)
Фярди йанашма принсипи цзяриндя гурулан профилактика
Бярабярдян – бярабяря принсипи
Кюнцллцлцйцн инкишафы, щярякатын йарадылмасы
Тяърцбя мцбадиляси, пешякар вярдишлярин артырылмасы
Фяалиййятин мониторинг вя гиймятляндирмя механизминин тяшкили
Нязарятсизлик, мяктяб вя евдян йайынма щаллары иля мцбаризя системинин гурулмасы
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Яйлянъя йерляриндя, кафе, дискотека, чайхана вя с. йерлярдя эянълярля ишин апарылмасы, бу
йерлярдя кечирилян лайищялярин дястяйи

ЙЕНИ ЙАНАШМАЛАР ВЯ ТЮВСИЙЙЯЛЯР

Мцасир сосиал-игтисади шяраитдя йенийетмя вя эянълярин шяхсиййятиня сосиал чевря тяряфиндян
эюстярилян тязйиг артмышдыр. Ъямиййятдя мювъуд олан гейри-сабит вя шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр
эянълярдя девиант реаксийайа сябяб олур. Эянълярин давранышы психоложи сублимасийа призмасындан
кечяряк чох вахт ассосиал формалар алыр. Ассосиал дедийимиз даврвнышлар бизим ади щяйатымызда
негатив щалларын эениш йайылмасына эятирир. Яфсуслар олсун ки, обйектив сябяблярдян чох вахт
ъямиййят эянълярин давранышыны мцсбят сямтдя планлашдырмаг имканларыны вя вярдишлярини ашыламаг
игтидарында олмур. Буна бариз нцмуня кими тцтцн вя алкоголлу ичкилярин эянъляр тяряфиндян истифадясини
эюстярмяк олар. Алкоголун вя тцтцн мящсулларынын мцасир ъямиййятдя там гадаьайа мяруз
галмасынын мцнкцнсцзлцйц вя щямчинин антиалкогол, антитцтцн фяалиййятинин кифайят гядяр еффектив
тяшкил олунмамасы эянълярдя еркян йашлардан алкогол вя тцтцндян истифадя щалларынын йайылмасына
эятириб чыхарыр.
Эянълярин

эейри-формал

груп

субмядяниййятляринин

формалашмасы

мянфи

гярб

субмядяниййятляринин юлкяйя телекомуникасийа васитяси иля ютцрцлмяси нятиъясиндя баш верир. Бцтцн
бунларын нятиъяси олараг, бу эцн Азярбайъан ъямиййятиндя эянъляримиз няинки сигарет вя
алкоголдан, щям дя токсики маддялярдян вя наркотик васитялярндян дя чох эениш истифадя
етмякдядирляр. Бу маддялярдян истифадя етмяк вярдиши артыг формалашмыш бязи девиант эянъляр
субмядяниййятляринин айрылмаз тяркибидир.
Авропа Бирлийинин «Reitox» Академийасы тяряфиндян кечирилмиш сон тядгигатлара ясасян тцтцн,
алкогол, токсики, психоактив вя наркотик маддялярин истифадяси арасында гярб эянъляринин
субмядяниййят формаларында бирбаша ялагя мювъуддур. Авропа Бирлийи сон илляр эянъляр арасында
наркотизмин йайылмасы, тцтцн, алкогол, токсики маддялярин истифадяси, гумар ойунларынын кечирилмяси,
тцфейли вя нязарятсиз щяйат тярзи, фащишялик вя с. негатив щалларла комплекс шякилдя мцбаризя
методолоэийа вя стратеэийасыны тятбиг едир.
Азярбайъанда эянъляр арасында кечирилмиш сосиоложи тядгигатлар проблемин мащиййяти,
эянълярин профилактик тядбирляря ъялб олунмасы вя маарифляндирилмяси сащясиндя бир сыра проблемляри
ашкар етмишдир.
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İчтимаи сорьуларын нятиъяляриня эюря, азярбайъан эянъляри наркоманийанын тюрятдийи ясас фясадлар
щаггында цмуми тясяввцря малик олсалар да, мясялянин ъиддилийини там дярк етмирляр.
Кечирилмиш сорьулар вя тядгигатлар нятиъясиз галмамышдыр. Наркоманлыьын вя онунла баьлы негатив
щалларын профилактикасыны тяшкил етмяк цчцн бир сыра йени тювсиййяляр щазырланмышдыр ки, бунлар да
юзцнцн тятбигинин хцсуси дювлят програмларында якс олунмасыны эюзляйир.
Наркоманийа, токсикоманийа, алкоголизм вя тцтцн ялейщиня йюнялмиш маарифляндириъи тядбирлярин
тяшкилиндя ясас принсип тядбирлярин фярди хцсусиййятляр цзяриндя гурулмасыдыр.
 Наркотиклярин

вя

онунла

баьлы

диэяр

ассосиал

щалларын

зийаны

иля

баьлы

эянълярин

мялуматландырылмасынын тядбирляр комплекси
Бурда ясас йцк тящсил мцяссисяляринин, сящиййя вя щцгуг-мцщафизя органларынын, ГЩТ-ин, КИВ-ин вя
с. цзяриня дцшцр. Бу фяалиййят ганунвериъиликля тянзимляняряк, планлы шякилдя аидиййаты гурумлар
тяряфиндян вя хцсуси лайищяляр чярчивясиндя апарылмалыдыр. Мялуматландырма иътимаи реклам, хцсуси
кампанийалар, эянълярин кюнцллц щярякатлари вя с. васитялярля дя щяйата кечириля биляр.
 Еркян хябярдарлыг тядбирляр комплекси
Бу истигамятдя фяалиййят эянъляр арасында риск групларынын вя айры-айры риск фактларынын еркян
мцяййян едилмясини вя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясини нязярдя тутур. Мясялян, епизодик истифадя
фактлары еркян мцяййян олунарса, бу, эянълярин мцалиъя вя сосиал–психоложи йардым алмасына шяраит
йарада биляр.
Азярбайъанда бу фяалиййят тящсил, сящиййя, дахили ишляр назирликляринин, йерли иъра щакимиййятляри
йанында йарадылмыш хцсуси комиссийаларын (ушаг, йенийетмя вя эянълярля иш цзря, наркотиклярля
мцбаризя цзря Дювлят Комиссийасынын йерли комиссийалары вя с.) цзяриня дцшцр. Бу фяалиййяти щяйата
кечирмяк цчцн мцхтялиф цсуллар тятбиг олунур: эянълярля сющбятляр, эюрцшляр, щямчинин мяктябдян
йайынма, тцфейлилик, яййашлыг щалларыны, наркопритонлары мцяййян етмяк вя с. мягсядлярля кечирилян
рейдляр. Валидейинлярин иштиракы иля бирэя кечирилян профилактик тядбирляри дя бура ялавя етмяк олар.
 Бу истигамятдя даща бир мцщцм мягам нязарятсизлийин арадан галдырылмасына йюнялмиш
тядбирляр системидир. Бу фяалиййят ушаглар, йенийетмяляр вя эянъляр арасында тцфейлилик, евдян
йайынма, итмя щаллары иля баьлы тядбирляри ящатя едир.
 Эянъляря психоложи йардым хидмяти
Сосиал эярэинлик вя игтисади проблемляр ичярисиндя йашайан эянъляр щяр эцн мцхтялиф сявиййяли
конфликтлярля
(шяхсиййятлярарасы, аилядахили, шяхсиййятдахили вя с.) цзляширляр. Нятиъядя, эянъляр стресс вя психоложи
эярэинлик вязиййятиня, депрессийа щалларына вя с. мяруз галырлар. Йаранмыш вязиййятя эянъляр гейри22

адекват девиант давранышла ъаваб верирляр. Бу девиант давраныш проблемлярин вя ассосиал щалларын, о
ъцмлядян дя наркотиклярдян суи-истифадянин йайылмасына эятириб чыхарыр.
Эянъляримиздя йаранмыш психоложи эярэинлик вязиййятиндян дцзэцн чыхыш йолу тапмаг цчцн психоложи
йардым хидмяти йарадылмалыдыр. Бцтцн мяктяблярдя вя диэяр мцяссисялярдя психолог штатлары олмалы вя
реал фяалиййят эюстярмялидирляр. Эянъляр цчцн психоложи йардым мяркязляри, етимад телефонлары тяшкил
олунмалыдыр. Беля хидмятин тяшкили эянъляр арасында наркотизмин вя диэяр ассосиал, о ъцмлядян, суигясд щалларынын гаршысынын алынмасына имкан йарадар.
 Асудя вахтын вя мяшьуллуьун тямининя йюнялмиш тядбирляр комплекси
Бу ики амилин чатышмамазлыьы щямишя Азярбайъанда наркоманийанын вя диэяр ассосиал щалларын
йайылмасы цчцн мцнбит шяраит йарадан сябябляр кими эюстярилмякдядир. Бу гисмян белядир.
Мяшьулиййятсизлик вя асудя вахтын сямяряли тяшкили проблемининин мювъудлуьу эянълярин девиант
давраныша, ъинайятя, психоактив маддялярдян суи-истифадяйя вя с. щаллара мяруз галмасына шяраит
йарадыр. Ишсизлик вя йа мяшьулиййятсизлик сябябиндян эянълярин наркотик алвериня, диэяр ъинайят
нювляриня, асосиал щаллара (фащишялик, дялядузлуг, дилянчилик вя с.) дцшмяси эцнцмцзцн данылмаз
фактларыдыр. Бу сябябляри арадан галдырмаг цчцн хцсуси дювлят програмларынын, фяалиййят планларынын,
тядбирляр системинин вя с. олмасы ваъибдир. Щюрмятли президентимиз И. Ялийевин йцрцтдцйц сийасятин
ясас мцддяаларындан бири мящз реэионларын сосиал–игтисади инкишафына тякан веряряк, эянълярин ишля
тямин олунмасы проблеминин щяллиня йюнялмишдир. Беля фяалиййят планларында асудя вахтын тямин
олунмасына даир тядбирляр дя ишлянилиб щазырланмалыдыр.
 Сосиал фяалиййятя ъялб олунма тядбирляр комплекси
Бу фяалиййят наркоманийа вя диэяр асосиал щалларла мцбаризяйя эянълярин кюнцллцлцк ясасында эениш
ъялб олунмасыны нязярдя тутур. Бу заман артыг мювъуд иш методолоэийаларындан истифадя етмяк олар.
Мясялян, щямйашыдын – щямйашыда методу. Ъялб олунма програмлары бцтцн дцнйада чох йахшы
нятиъяляр верир, чцнки бу заман бир нечя проблем комплекс шяклиндя юз щяллини тапыр.
o - эянъляр юзлярини ъямиййятя лазымлы щисс едяряк, юзлярини щяр щансы бир сащядя реализя етмяк
имканлары ялдя етдикляри цчцн психоложи эярэинликдян узаг олурлар.
o - эянъляр юзляриня саьлам дцшцнъяли щямряй цнсиййят чевряси газанырлар
o - эянъляр асудя вахтларыны сямяряли кечирирляр
o – эянъляр арасында йайынмалар, нязарятсизлик проблемляри азалыр
o - эянъляр щяйатда гойдуглары мягсядлярин эерчякляшмяси цчцн реал фцрсятляр ялдя едирляр вя с.
 Саьлам щяйат тярзинин тяблиьиня йюнялмиш тядбирляр комплекси
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Бу фяалиййят чярчивясиндя идманын эениш тяблиьиня йер айрылыр. Мясялян, Олимпийа щярякаты, милли
идман нювляринин тяблиьи вя с.. Бу истигамят щямчинин зярярли вярдишляр ялейщиня йюнялмиш тядбирляр
комплексини дя ящатя етмялидир. Бу сащядя дя хцсуси програмларын мювъудлуьу ваъибдир.
 Тялим - тярбийя системиндя фяалиййят тядбирляри комплекси
Бцтцн тялим-тярбийя мцяссисяляриндя тялим вя тярбийя просесинин шяхсиййятя фярди йанашма цзяриндя
гурулмасы, тятбиг олунан цсулларын тякмилляшдирилмяси, йени стандартлара вя методолоэийайа уйьун
гурулмасы, просесин кямиййят эюстяриъиляринин йцксялдилмяси, аиля вя мяктяб арасында ялагянин
дяринляшдирилмяси, аилялярдя эянълярин тярбийяси иля баьлы йардым лайищяляринин кечирилмяси. вя с. кими
тядбирлярин щазырланмасыны гейд етмяк олар.
Профилактик ишин тяшкили иля баьлы диэяр мцщцм принсипляр:
o ГЩТ сектору иля дювлят структурларынын сых ямякдашлыьы бу сащядя олдугъа зяруридир
o Саьлам щяйат вярдишляринин ашыланма просесинин ъялб олунма просесиндя гурулмасы
o Мцбаризяйя ъялб олунма, идмана ъялб олунма, сосиал файдалы ишя ъялб олунма вя с.
o Стимуллашдырма

принсипиндян

эениш

истифадя

етмяк.

Сащяйя

ъялб

олунан

мцтяхяссислярин, кюнцллцлярин мадди стимуллашдырылмасы
o
o Эянълярля ишляйян мцвафиг дювлят структурларынын ишчиляринин пешякар билик вя иш
вярдишляринин (тяърцбясинин) артырылмасы. Бунун цчцн тялим курсларынын кечирилмяси.
Ишчилярин гыса мцддятдя тяърцбяйя малик диэяр гурумлара, ГЩТ-ря, диэяр юлкялярин
тяърцбяси иля таныш олмаг цчцн хариъи гурумлара езам олунмасы
o Яйани васитялярин эениш истифадяси. Интерактив цсуллара цстцнлик вермяк. Стандарт формалы
йыьынъаглардан, семинарлардан чякинмяк
o Даими фяалиййят эюстярян информасийа, дястяк вя ресурс мяркязляринин тяшкил олунмасы.
Бу мяркязляр координасийа функсийасыны юз цзяриня эютцря биляр. Ишя пешякар
йанашма, психолог, сосиолог, педагог, щяким, щцгугшунас вя с. мцтяхяссислярдян
эянълярля ишин гурулмасында эениш истифадя етмяк
o Профилактик вя хябярдаредиъи тядбирлярин гурулмасында мцвафиг гурумлар арасында
ямякдашлыг механизмляринин даща дягиг ишлянилмяси
-

милли wеб-порталларын, ресурсларын йарадылмасы

-

видео, аудио, тягдимат материалларынын тятбиги

-

пешякар ядябиййатын, методик ядябиййатын, эянъляр вя валидейинляр цчцн ядябиййатын
щазырланмасы.
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