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Миннятдарлыг
Мярузянин щазырланмасында эюстярдикляри кюмяк цчцн ашаьыдакы dövлят qurumlarına
тяшяккцр едирик:

Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня Qаршы
Мцбаризя Цзря Дювлят Комиссийасы
Сящиййя Назирлийи вя табечилийиндя олан гурумлар
Дахили Ишляр Назирлийи
Ядлиййя Назирлийи və tabeçiliyində olan qurumlar
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
Dövlət Gömrük Komitəsi
BaĢ Prokurorluq
Эянжляр вя Идман Назирлийи
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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Хцлася
Азярбайжанда наркотиклярля баьлы вязиййятя даир 2011-жi ил цчцн Милли Мярузя аидиййаты
дювлят вя гейри -щюкумят гурумлары тяряфиндян тягдим олунан рясми статистик мялуматлар əsasında Narkotiklərə QarĢı Milli Təbliğat Ofisi (Ġctimai Birlik) тяряфиндян щазырланмышдыр. Бу мярузя республикада наркотиклярля баьлы мювжуд вязиййятин щяртяряфли аспектлярини якс етдирир.
Наркоtiklərə QarĢı Milli Təblиğat Ofisi (Ġctimai Birlik) Avropa Иttifaqы вя БМТ-нин
Инкишаф Програмынын «Жянуби Гафгазда Наркотикляря Нязарят» (СCАД) Реэионал Йардым
Програмыnın bazasında йарадылмышdır.
Narkotiklərə QarĢı Milli Təbliğat Ofisinin əsas məqsədi narkotiklərə qarĢı mübarizə sahəsində maarifləndirmə iĢini həyata keçirməkdən ibarətdir. Ġctimai Birliк юз мягсядиня
чатмаг цчцн narkotiklərə qarĢı mübarizəyə dair beynəlxalq hüquqi sənədləri təbliğ etmək, bu
sahədə fəaliyyət göstərən QHT-lərlə əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək, informasiya və təcrübə
mübadiləsini həyata keçirmək, əhali arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etmək кими вязифяляри
йериня йетирир.
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.

Ofis 2010-cu il iyun ayыnыn 30-da dюvlяt qeydiyyatыna alыnmышдыр.
(Qeydiyyat №1110-Q32-2869)
Мялумат цчцн ялагя
Наркотикляря Qarшы Milli Tяbliьat Ofisi (Иctimai Birlik)
Азярбайжан 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

Aзярбайъан

Яразиси, мин кв. км.

86,6 кв. Км

Ящалинин сайы, мин няфяр (01.01.2009-жу ил)

9077.1 mln

Пайтахты – Бакы шящяри – ящалинин сайы, мин няфяр

1 855,3

NARKOTИKLЯRLЯ BAЬLI MИLLИ SИYASЯT

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
мцнасибятлярдя баш верян дяйишикликляри юзцндя якс етдирмякдир.
2005-ъи илдя наркотиклярин дювриййясини, бунунла баьлы сосиал-щцгуги фяалиййяти вя тязащцрляри тянзимляйян ганунвериъилик базасына бязи дяйишикликляр олунмушдур. Ясас дяйишикликляр
2005-ъи илин 28 ийун тарихиндя «Наркотик Васитялярин, Психотроп Маддялярин вя Онларын Прекурсорларынын Дювриййяси Щаггында» Азярбайъан Республикасынын йени Ганунунун гцввяйя
5
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минмяси вя бунунла ялагядар, 18 ийун 1999-ъу ил тарихиндя гябул едилмиш «Наркотик Васитялярин, Психотроп Маддялярин вя Онларын Прекурсорларынын Ганунсуз Дювриййяси иля Мцбаризя
Щаггында» Ганунун гцввядян дцшмяси олмушдур. Йени Ганун яввялки Ганунун тякмилляшдирилмяси вя бир сыра маддялярин дяйишдирилиб ялавяляр олунмасы нятиъясиндя йаранмышдыр.
Цмумиликдя, respublikada bu sahədə бир сыра ганунвериъилик актлары гябул едилмишдир.
Наркотиклярля баьлы Ганунун гцввяйя 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 тапшырыq верилмишдир.

QANUNVERИCИLИK ЧЯRЧИVЯSИ

2005-жи илин 28 ийун тарихиндя qəbul olunmuĢ Азярбайжан Республикасынын «Наркотик
Васитялярин, Психотроп Маддялярин вя Онларын Прекурсорларынын Дювриййяси Щаггында» Гануну
яввялкиндян бир сыра эюстярижиляря 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 ижтимаи мцнасибятляри тянзимляйир, щямчинин физики, щцгуги шяхслярин щцгуг вя вязифялярини мцяййян едир.
Ганун 6 фясил, 33 маддядян ибарятдир. Биринжи фяслин (цмуми мцддяалар) илк маддясиндя
Ганунун ясас анлайышларынын ачылмасында БМТ-нин 1961-жи ил тарихли «Наркотик васитяляр щаггында», 1971-жи ил тарихли «Психотроп маддяляр щаггында» вя 1988-жи ил тарихли «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя» щаггында Конвенсийаларына истинад олунур.
Azərbaycan Respublikası ərazisində narkoloji xəstələrin müalicəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 iyun 2002-ci il tarixiндя imzaladığı «Narkoloji Xidmət və Nəzarət Haqqında» Qanunla tənzimlənir. Qanun narkomaniyanın profilaktikası, tibbi müayinə, müalicə və
narkomaniyadan əziyyət çəkən Ģəxslərin reabilitasiyası üçün əsas hüquqi sənəddir
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МИЛЛИ СИЙАСЯТ ВЯ ИНСТИТУСИОНАЛ ГУРУМLAR

Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 2007-ci il 28 iyun tarixli 2271 nömrəli Сərəncamы
ilə təsdiq edilmiĢ «Narkotik Vasitələrin, Psixotrop Maddələrin вə Оnlarыn Prekursorlarынын
Dövriyyəsi вə Narkomanlыğыn Yayыlmasы ilə Mübarizə Üzrə Milli Proqram» narkotik
vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarĢы 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 qarĢısının
alınması, narkomanlığa düçar olmuĢ Ģəxslərin müalicə edilməklə sağlam həyata qaytarılması,
müalicə-bərpa sahəsindəki fəaliyyətin daha da эцжляндирилмяси, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsi, cəza tədbirlərinin səmərəliliyinin öyrənilməsi üçün elmi və praktiki araĢdırmaların aparılması, beynəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsindən ibarətdir. 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, Sяhiyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət
Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Rabitə və Ġnforмasiya Texnologiyaları Nazirliyi,
Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müəyyən
edilmiĢdir. Dövlət Komissiyası 26 avqust 1996-cı il tarixliндя Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 488 N-li Fərmanina əsasən yaradılmıĢdır.
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə QarĢı Mübarizə Üzrə
Dövlət Komissiyasının nəzdində ĠĢci Qrupu fəaliyyət göstərir. ĠĢçi Qrupunун əsas məqsədi
Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini, həmçinin «Narkotik Вasitələrin, Пsixotrop Мaddələrin və
Оnlarыn Пrekursorlarinin Дövriyyəsi və Нarkomanlığın Йayılması ilə Мübarizə Цzrə Milli
Proqram»ыn (2007-2012) həyata keçirilməsinə nəzarəti təmin etmək вя дювлят гурумларынын
фяалиййятини ялагяляндирмякдян ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 avqust 2009-cu il тарихли, 429 sayli Sərəncamına
əsasən Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə QarĢı Mübarizə Цzrə
Dövlət Komissiyasının tərkibi dəyiĢdirilяряк, yeni tərkibдя təsdiq edilmiĢdir. Dövlət Komissiyasına BaĢ Nazirin müavini rəhbərlik edir və tərkibinə aĢağıdakı qurumlar daxilдир:
– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq Mühafizə
Orqanları ilə ИĢ Ģöbəsi
7
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– Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sosial Siyasət Komitəsi
– 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 Еkologiya və Тəbii Сərvətlər Нazirliyi
– 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 ixtisaslaĢdırılmıĢ institusional struktur Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 aprel 2000-ci il tarixli 71 saylı Qərarına əsasən Daxili ĠĢlər Nazirliyinin BaĢ Narkotiklərlə Mübarizə Ġdarəsinin nəzdində yaradılmıĢ Ümummilli Məlumat Bankıdır. Həmin Ümummilli

Бankda

dövlətin
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strukturundan

narkotiklərlə

bağlı

məlumatlar

toplanılıb

ümumiləĢdirilir.
2005-жи илдя гуввяйя минмиш «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын дювриййяси щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну наркотиклярля баьлы
фяалиййятин тяшкили, мялуматларын топланмасы, тящлили вя мцбадиляси сащясиндя йени институсионал
ващидлярин йарадылмасы цчцн щцгуги зямин йаратmıĢдыr. Ганунун 9-cu маддяси «Narkotik
vasitяlяrin вя psixotrop maddяlяrin sui-istifadяsinя 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 vasitяlяrin vя psixotrop
maddяlяrin dövriyyяsinə dair шяxsi hяyat sirri olmayan vя obyektiv mяlumatlarыn mяcmusunu
tяшkil etmяkdir. (маддя 9.2)
8
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Ганун Milli Ġnformasiya Мяркязинин щансы мялуматлары юзцндя якс етдиряжяйини 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 мцалижяси 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, yanaĢmasında ifadə olunur. Dövlət siyasəti narkotik vasitə və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinin dayandırılması, aĢkara çıxarılması, narkotik vasitələrin qeyri-tibbi qəbulunun profilaktikası, narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkən Ģəxslərin
müalicəsi və reabilitasiyası fəaliyyətinə yönəlmiĢ və dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən
strateji sistemdir.
Ölkəmizdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıqla mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin strateji istiqamətləri müəyyən olunmuĢ, təĢkilati-hüquqi, institusional və praktiki tədbirlər həyata keçirilmякдяdir. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və онларын
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə sahəsini
tənzimləyən

normativ

hüquqi

baza

təkmilləĢdirilmiĢ,

beynəlxalq

standartlara

uyğunlaĢdırılması istiqamətində müvafiq iĢlər görülmüĢ, ölkəmizin narkotiklərlə mübarizə üzrə
beynəlxalq təĢəbbüslərdə iĢtirakı daha intensiv xarakter almагдадыр.
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XЯBЯRDARLIQ TЯDBИRLЯRИ
Ящали, хцсусян дя эянжляримиз арасында саьлам щяйат тярзинин тяблиь олунмасы эцнцмцзцн
ян ваcиб вя актуал мясяляляриндяндир. Беля ки, сон илляр ярзиндя йенийетмя вя эянжляр арасында
сигаретя, спиртли ичкиляря, токсики вя наркотик маддяляря алцдячилик мейлляри артмышдыр. Ейни
заманда, эянжляр тяряфиндян тюрядилян щцгуг позунтулары щаллары да артмышдыр. Буна шяраит
йарадан мцхтялиф сосиал, игтисади вя психолоъи сябябляр мювжуддур. Тцтцн мящсулларынын,
алкоголлу ичкилярин вя щятта наркотик маддялярин мцхтялиф цсул вя йолларла тяблиь олунмасы,
эянжлярин проблемин мащиййяти щаггында мялуматсызлыьы, мянфи сосиал чеврянин тясири вя с. кими
сябябляр дя проблеми эярэинляшдирир.
Бу сябяблярин тясири алтында йенийетмя вя эянжлярдя йалныш дцшцнжя 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, щал кими
индики эянжлярин 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 сосиолоъи вя сосиал-психолоъи тядгигатларын нятижяляри иля дяфялярля тясдиглянмишдир.
Мцасир эянжлярин бу кими гейри-саьлам щяйат тярзи, дцшцнжя вя давраныш стереотиплярини
алт-цст етмяк вя явязиня саьлам щяйат тярзли мядяниййяти ашыламаг цчцн тяблиьат механизминя
вя дцшцнцлмцш стратеэийайа ещтийаж дуйулур. Беля олмайан щалда эюрцлян ишляр кифайят гядяр
сямяряли олмур.
2011-жi илдя цмуми профилактика сащясиндя аидиййаты дювлят гурумлары тяряфиндян cари тядбирляр планында нязярдя тутулан ишлярля йанашы, гейри щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян бир сыра
лайищяляр дя щяйата кечирилмишдир. Профилактика ишиня жавабдещ тяшкилатлардан бири олан Эянжляр
вя Идман Назирлийи тяряфиндян кечирилмиш тядбирляр вя сорьуlar цмуми профилактик тядбирляр
фонунда бир гядяр даща актив олмушдур. Кечирилмиш сорьуlar профилактика ишиндя мювжуд бошлуглары вя чатышмамазлыглары цзя чыхармыш вя мцяййян тяклифлярин щазырланмасына шяраит йаратмышдыр.
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ÜMUMİ PROFİLAKTİKA
Ölkənin sərhədyanı bölgələrində narkomanlıqla bağlı yaranmıĢ real vəziyyəti nəzərə almaqla
bu inzibati ərazilərdə narkomaniyaya qarĢı mübarizə, antinarkotik tərbiyə, təbliğat və maarifləndirmə iĢləri geniĢləndirilmiĢdir. Bu məqsədlə Gənclər və Ġdman Nazirliyi Təhsil Nazirliyi ilə
birgə tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmiĢdir. Plana uyğun olaraq Ģagird və tələbələr arasında
birgə müsabiqələr, görüĢlər və konfranslar təĢkil edilmiĢdir.
Эянжляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян 2011-жu илдя планлы тядбирляр чярчивясиндя 3 ясас
истигамятдя тядбирляр щяйата кечирилмишдир:
1. Эянжлярин иштиракы иля кцтляфи тядбирляр, аксийалар;
2. Эянжлярин иштиракы иля семинарлар, эюрцшляр, маарифляндириcи тядбирляр;
3. Назирлийин ямякдашлары цчцн тренингляр вя мцшавиряляр;
4. Эянжляр арасында тяблиьат ишляриндя яйанилийи вя интерактивлийи тямин етмяк мягсяди иля
наркоманийа, алкогол вя тцтцнцн зийаны щаггында тягдимат олмушдур.
Gəncə Ģəhərində, Qobustan, Salyan rayonlarında «Zərərli vərdiĢlərə yox deyək» devizi
altında seminarlar keçirilmiĢdir.
Seminarlarda gənclər qarĢısında çıxıĢlar edilmiĢ, əyani vəsaitlər paylanmıĢ və QĠÇS-lə
bağlı qısa metrajlı filmlər nümayiĢ etdirmiĢlər.
Azərbaycan Rеspublikası Gənclər və Ġdman Nazirliyi tərəfindən 150 orta və ali məktəblərdə təhsil alan gənclərin iĢtirakı ilə musiqi festivalı keçirilmiĢdir. Musiqi festivalı zamanı aparıcı, gənc tanınmıĢ müğənnilər iĢtirakçı və tamaĢaçı gənclərə yönəlmiĢ narkomaniyanın profilaktikası ilə bağlı müxtəlif mesajlar çatdırmıĢlar. Bu tədbir televiziya vasitəsi ilə geniĢ iĢıqlandırılaraq geniĢ ictimaiyyəti əhatə etmiĢdir.
Bundan əlavə, Gənclər və Ġdman Nazirliyi, Gənclər TəĢkilatларыnın Milli ġurası və
UNĠCEF tərəfindən Quba rayonunda «Sağlam düĢün. Sağlam YaĢa. Sağlam ol.» adlı yay
məktəbi layihəsi həyata keçirilmiĢdir. Layihə çərçvəsində Azərbaycanın 25 bölgəsindən 120 nəfər gənc iĢtirak etmiĢdir. Yay məktəbinin təĢkilində əsas məqsəd gənclər arasında sağlam həyat
tərzinin təbliği, liderlik bacarıqlarının aĢılanması və bir çox mənfi halların qarшısыnın alınması
olmuĢdur. Həmçinin, 2011-cu ildə Nazirlik tərəfindən Lənkəran, Astara, Yardımlı, Masallı,
Neftçala, Salyan, Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında «Gənclər zərəрli vərdiĢlərə qarĢı birləĢir» devizi altında mədəni-kütləvi aksiyalar keçirilmiĢdir. Ümumilikdə aksiyalar 1800 nəfərə
yaxın yeniyetmə və gənci əhatə etmiĢdir.

11

NARKOTĠKLƏRƏ QARġI MĠLLĠ TƏBLĠĞAT OFĠSĠ / NATIONAL DRUG PREVENTION OFFICE

Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif beynəlxalq humanitar təĢkilatların maddi və təĢkilati
dəstəyi ilə uĢaq və gənclərimizə sağlam həyat tərzinin aĢılanması istiqamətində geniĢ miqyaslı
тядбирляр həyata keçirilməkdədir. Bu təĢkilatlarla müxtəlif dərs vəsaitləri, xüsusi kurrikulumlar
hazırlanmıĢ və ümumtəhsil məktəblərində, məktəbdənkənar müəssisələrdə xüsusi kurslar tədris
olunmuĢdur.
Bir neçя ildir ki, BMT-nin Qlobal Fondunun maliyyə və UNĠCEF-in texniki dəstəyi ilə
ümumtəhsil məktəblərinin I-XI siniflərində fakültativ məĢğələlər üçün nəzərdə tutulmuĢ saatlar
hesabına həftədə 1 saat olmaqla “Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil” adlı fakültativ kurs tədris olunur. Həmin kursun dərs vəsaitinə hər sinif üzrə narkomaniyanın zərəri, sağlam həyat
tərzi, zərəрli vərdiĢlər və s. barədə mövzular daxil edilmiĢdir.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən öz
səlahiyyətləri çərçivəsində bölgələrdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Bu tədbirlər arasında bölgələrdə təbliğat və maarifləndirmə iĢləri də aparılmıĢdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası «Narkotik Vasitələrin, Psixotrop Maddələrin və Onlarыn Prekursorlarынын
Dövriyyəsi və Narkomanlığın Yayılması Иlə Mübarizə Üzrə Milli Proqram»ы (2007-2012)
çərçivəsində Nazirliyin müvafiq qurumları tərəfindən 2011-ci il ərzində bölgələrdə kompleks
profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə rayon icra hakimiyyətlərinin, icra
nümayяndяlərinin, 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.
Həmcinin, cari ildə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən,
yerli qurumların əməkdaĢları tərəfindən meĢələrdə, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində
narkotiklərin qanunsuz becərilməsi ilə mübarizə məqsədilə mütəmadi olaraq nəzarət, eləcə də yerli
icra nümayəndələrinin, bələdiyyələrin, əhalinin iĢtirakı ilə maarifləndirmə və təbliğat xarakterli
görüĢlər, dəyirmi masalar təĢkil edilmiĢdir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Tərkibində narkotik maddələr olan, yabanı halda bitən və
qanunsuz əkilən bitkilərin məhv edilməsi üzrə tədbirlərin gücləndirilməsi” məqsədilə mütəmadi
olaraq Nazirliyin Lənkəran, Ucar, ġəki, Quba, ġamaxı və Bərdə Ərazi Kənd Təsərrüfatı Ġdarələrinin
əhatə etdiyi rayonlarda yerli mütəxəssislər tərəfindən ictimaiyyət arasında, məktəblərdə və ictimai
yerlərdə izahat iĢləri aparılmıĢ, torpaq mülkiyyətçiləri ilə görüĢlər keçirilmiĢ, yabanı halda bitən
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narkotik bitkilər və onların respublikada yayılma arealı barədə məlumatlar verilmiĢdir. Narkotik
tərkibli bitkilərin bitdiyi ərazilərin xəritəsinin tərtib edilməsi, onların yayılmasının qarĢısının
alınması və müvafiq elmi-tədqiqat iĢlərinin aparılması məqsədilə Azərbaycanda bitən narkotik
xassəli bitkilərin xaĢ-xaĢ, çətənə barədə mütəmadi olaraq Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Yemçilik,
Çəmənçilik və Otlaqlar Ġnstitutu tərəfindən bu bitkilərin mədəni və yabanı növləri, onların
vegetasiya dövrləri, toxumların forması və digər məlumatlar maarifləndirici vasitələr kimi yerli
mütəxəssislərə tövsiyə Ģəklində çatdırılır.

NARKOTИKLЯRЯ ALUDЯ OLMUШ XЯSTЯLЯRİN MЦALİCЯSИ
VЯ MЦALИCЯ SИSTEMИ
Azərbaycan Respublikası ərazisində narkoloji xəstələrin müalicəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 iyun 2002-ci il tarixiндя 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 хястялярин мцалиъяси цчцн Азярбайcан Республикасы Сящиййя
Назирлийинин тибб фяалиййятиня иcазя вердийи мцвафиг юзял клиникалар йохдур. Наркоманийанын
мцалиcяси сащясиндя щяр щансы бир диэяр юзял тибби тяcрцбя гейри гануни щесаб едилир.
Республика яразисиндя бир сыра ихтисаслашмыш тибби мцяссисяляр 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 yaĢına çatmamıĢ Ģəxs narkoloji tibb müəssisəsinə valideynlərin və ya onun qanuni nümayəndəsinin razılığı ilə yerləĢdirilir. 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:
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- Dispanser qeydиyyatında olan narkomanlar – bu narkomanlar stasionar və ya
ambulator müalicə alan narkomanlardır;
- Profilaktik (epizodik istifadəçilər) qeydiyyatda olan narkotikistifadəçilər - bu kateqoriyadan olan xəstələr kurs müalicəsi almıĢ və qanunvericiliyə əsasən 5 il müddətində vaxtaĢırı
müalicə kursları keçən narkotiklərdən istifadə edənlərdir.
Qanuna əsasən tam müalicə kursu keçmiĢ xəstə 5 il ərzində profilaktik qeydiyyatda olur
və vaxtaĢırı ixtisaslaĢdırılmıĢ tibb müəssisələrində müayinədən keçirlər. Həmin müddət ərzində
xəstələrdə təkrar istifadə faktı qeydə alınmırsa, xəstə profilaktik qeydiyyatdan çıxarılır.

HAL-HAZIRDA QEYDИYYATDA OLAN NARKOTИKLЯRDЯN ЯZИYYЯT ЧЯKЯN XЯSTЯLЯR

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Dispanserindən verilən рясми məlumatlara əsasən 2011-ci ildə respublika narkoloji xidmət tərəfindən yeni qeydə
alınan istifadəçilərin sayı 1 999 nəfər (1 566 nəfəri dispanser, 433 nəfəri isə profilaktik qeydiyyata alınanlar) təĢkil edir.
2011-ci ildə ölkə üzrə Рespublika narkoloji xidməti tərəfindən qeydiyyatda olan narkotiklərə düçar olmuĢ xəstələrin ümumi sayı 26 717 nəfərə çatmıĢdır ki, onlardan 20 861 nəfəri
dispanser, 5 601 nəfəri isə profilaktik qeydiyyatda olan xəstələrdir. Anonim qeydiyyata alınанларын сайы ися 254 nəfər тяшкил едир.
Qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin ümumi sayının 511 nəfərini qadınlar təĢkil edir ки,
onlarын da 350 nəfəri dispanser, 161 nəfəri isə profilaktik qeydiyyatda olanlardır.
YaĢ qruplarına dair bölgüyə gəldikdə isə qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin ümumi
sayından 14-17 yaĢında olanların sayı 2 nəfər (2-i də profilaktik qeydiyyaтda), 18-29 yaĢında
olanların sayı 4979 nəfər (3499 nəfəri dispanser, 1480 nəfəri profilaktik qeydiyyatda), 30-39
yaĢında olanların sayı 8304 nəfər (6218 nəfəri dispanser, 2086 nəfəri profilaktik qeydiyyatda),
40-59 yaĢında olanların sayı 13 175 nəfərdir ( 11 143 nəfəri dispanser, 2032 nəfəri profilaktik
qeydiyyatda).
2011-cu ildə Respublika Narkoloji Dispanseri tərəfindən qeydiyyatdan çıxarılanların
ümumi sayı 408 nəfər təĢkil edir. Onlardan 253 nəfəri dispanser qeydiyyatından, 155 nəfəri isə
profilaktik qeydiyyatdan çıxarılanlardır. Statistik rəqəmlərdən göründüyü kimi, ölkədə narkoloji xəstələrin sayı ildən ilə artmaqdadır.
Respublikada narkomaniyanın müalicəsi sahəsində əldə olunan ən böyük uğurlardan biri
xarici ölkələrdə mövcud olan inyeksiyon narkotik istifadəçilər arasında tətbiq olunan əvəzedici
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müalicənin respublikamızda həyata keçirilməsidir. Bir çox xarici ölkələrdən fərqli olaraq,
Azərbaycanda bu proqram dövlət xətti ilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 2000-ci il tarixli 165N-li qərarı ilə təsdiq edilmiĢ “Narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin tibbi məqsədlərlə istifadə edilməsi qaydası və Ģərtləri, habelə
narkoloji xəstələr barəsində tibbi tədbirlərin tətbiq edilməsi qaydası”na uyğun olaraq 2004-cü ildən
Respublika Narkoloji Dispanserinin nəzdində yalnız damardaxili və opium qrupuna daxil olan
narkotik vasitələrdən qeyri-tibbi məqsədlə istifadə edən Ģəxslərə istifadəsinə icazə verilmiĢ, tibb
sənayesi tərəfindən istehsal olunan sintetik opium preparatlarının tətbiqi ilə metadonla əvəzedici
müalicə proqramı bu günə kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
tərəfindən Respublika Narkoloji Dispanserində bu proqramın həyata keçirilməsi haqqında
14.08.201-ci il tarixli 83 N-li əmr verilmiĢdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 021
saylı 26.01.2006-cı il tarixli qərarı ilə respublikamızda “Narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan
Ģəxslərin müalicəsində istifadə olunan əvəzedici müalicə proqramının tətbiqinin Ģərtləri və
qaydaları” təsdiq edilmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, əvəzedici müalicə proqramlarının tətbiq
olunmasının əsas prinsipləri inyeksion yolla narkotik maddələr istifadə edənlər arasında HĠV\QĠÇSin yayılmasının qarĢısını almağa və onların profilaktikasının təmin olunmasına yönəlmiĢdir.
Hal-hazırda metadonla əvəzedici müalicə proqramı üzrə iki məntəqə fəaliyyət göstərir Respublika Narkoloji Dispanseri və QĠÇS-lə Mübarizə Mərkəzində. Respublika Narkoloji
Dispanserində hal-hazırda 107 nəfər, QĠÇS-lə Mübarizə Mərkəzində isə 44 nəfər bu proqramda
iĢtirak edir.
2011-ci il ərzində proqram iĢtirakĢılarından 5 nəfəri ölüb, 1 nəfəri isə həbs olunub,
Ümumiyyətlə isə proqram fəaliyyət göstərən müddətdə 26 nəfər ölüb, 28 nəfər həbs olunub.
2011-il ərzində sərxoĢluq hallarının bütün növlərinin təyini məqsədi ilə aparılan tibbi
müaiyinələrin sayı 14 836 olmuĢdur.
Bundan əlavə 2011-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin Respublika Narkoloji Dispanserinə göndərilmiĢ Ģəxslərin məhkəmə-narkoloji tibbi
yoxlaması təmin olunmuĢdur. Cəmi ekspertizadan 2092 nəfər keçmiĢdir. Onlardan 1484 nəfər ilkin
yoxlamadan, 608 nəfəri isə təkrar yoxlamadan keçənlərdir. Ümumi ekspertizadan keçənlərin
sayından məcburi müalicəyə ehtiyacı olanlar – 1441 nəfər, məcburi müalicəyə ehtiyacı olmayanlar
– 285 nəfərdir.
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 16.07.2011-ci il tarixli “Respublika Narkoloji
Mərkəzində insan immunçatıĢmamazlığı virusunun infeksiyası üzrə könüllü məsləhət və müayinə
məntəqəsinin yaradılması barədə” əmrinə əsasən 14.07.2011-ci il tarixdən Respublika narkoloji
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Dispanserində

insanın immunçatıĢmamazlığı virusunun infeksiyası üzrə könüllü məsləhət və

müayinə məntəqəsi yaradılmıĢdır.
Narkoloji xəstələrin lazыmi səviyyяdя müalicə almaq imkanlarının məhdud olması problemi səhiyyə ilə bağlı problemlərin əsasını təĢkil edir. Regionlarda lazımı səviyyədə müalicə almaq imkanları olmayan narkoloji xəstələr Bakıya üz tuturlar. Lakin, onlar burada stasionar
müalicə üçün imkanların məhdudluğu ilə üzləĢirlər. Рясми олараг наркоloji xəstələrin мцалижяси дювлят щесабына щяйата кечирилdiyinə baxmayaraq, бу сащядя vəziyyət хястялярин чохунун
мцалижя цчцн мадди имканларынын олмамасы иля чятинляшир. Həmçinin ölkədə müalicə və reabиlitasiya sahəsində xüsusi proqramların olmaması, Reabilitasiya Mərkəzinin yaradılmaması bu
sahədə müasir metodların tətbiq olunmasına imkan vermir. Bu Ģəraiti bilən narkoloji xəstələr
çox vaxt müalicə olunmağa cəhd etməyin əbəs olduğunu düĢünürlər.

NARKOTИKLЯRLЯ BAЬLЫ CИNAYЯTKARLЫQ
Hесабатын бу щиссяси республикада наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси иля баьлы мювжуд вязиййятин тящлилиня щяср олунуб. Бу бюлмя цчцн ясас мялумат мянбяйи кими Азярбайжан
Республикасы Наркоманлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя
Цзря Дювлят Комиссийасынын Ишчи Групундан, Дахили Ишляр Назирлийинин Баш Наркотиклярля
Мцбаризя Идарясиндян, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, BaĢ Prokurorluqdan, Dövlət Gömrük Komitəsindən, Ədliyyə Nazirliyindən və Dövlət Sərhəd Xidmətindən алынан мялуматлардан
истифадя едилиб.
Наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси иля баьлы вязиййяти тящлил етмяк мягсяди иля сон iki il
мцддятини ящатя едян ясас эюстярижиляр верилмишдир.
Наркотик васитялярин гейри-гануни дювриййяси иля баьлы статистик эюстярижилярин тящлили эюстярир ки, сон iki илдя (2010-2011) ясасян наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси цзря бязи эюстярижилярин ашаьы дцшмяси динамикасы мцшащидя олунур. Бурада айры-айры наркотикляр цзря мüсадиря
edilən narkotik vasitələrin щяжмини эюстярмяк олар.
Hər il Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən narkotik tərkibli yabanı bitkilərin ашкары və məhv edilməsi üçün iri miqyaslı əməliyyatlar keçirilir. Bu əməliyyat Ģərti olaraq «XaĢ-XaĢ» adı daĢıyır. DĠN Баш Наркотиклярля Мцбаризя Идарясиндян алынан
мялуматлара эюря, 2011-жi илдя «Хаш–Хаш 2011» ямялиййаты нятижясиндя 1174,361 ha sahədən
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336 тон 777 kq 301 gr olmaqla 1 mln 264 min 370 ədəd çətənə və xaĢ-xaĢ kolları ашкар edilərək
мящв едилмишдир. (2010-cu ildə 331 ton 086 kq мящв едилмишдир).
Respublikanın əlveriĢli coğrafi iqlim Ģəraiti opium və çətənənin müxtəlif növlərinin yetiĢdirilməsinə imkan verir ki, bu da ölkədəki narkoloji vəziyyəti dərinləĢdirir və qeri-qanuni narkobiznes üçün «xammal bazasının» yaranmasıна Ģərait yaradır.
Ümumilikdə 2011-ci ildə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən 2921 fakt üzrə (2010-cu ildə
3161 жинайят факт) 1 ton 549 kq-dan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr götürülmüĢdür. Daxili ĠĢlər
Nazirliyi 2636 cinayət faktı üzrə 557 kq-dan artıq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 33 cinayət faktı üzrə
606 kq-dan artıq, Dövlət Gömrük Komitəsi 138 cinayət faktı üzrə 227 kq-dan artıq, Dövlət Sərhəd
Xidməti 114 cinayət faktı üzrə 159 kq-dan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr qanunsuz dövriyyədən
çıxarmıĢlar.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, narkotiklərlə bağlı cinayətlərin əsas hissəsi onların qeyri-qanuni saxlanılması, satıĢı və becərilməsi ilə bağlıdır. 2011-жi илдя гейдя алынан жинайят фактларынын
йарыдан чоху, йяни

1762 fakt (2010-cu ildə 1934 факт) наркотик васитялярин вя психотроп

маддялярин ганунсуз сахланылмасы иля баьлы олмушдур. 917 fakt (2010-cu ildə bu 1115 факт təĢkil
etmiĢdir) наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз сатышы, 111 fakt (2010-cu ildə
105 факт) ися наркотик хассяли биткилярин ганунсуз култивасийасы иля баьлы олмуш, 10 fakt (2010cu ildə 7 fakt) isə digər cinayətkarliqlara aiddir
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Məhkəmələrdə məhkum olunmuĢ Ģəxslərə dair statistikaya gəldikdə isə, Azərbaycan
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensиar Xidmətindən verilən рясми məlumatlara əsasən,
2011-ci il ərzində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə mяhkum olunmuĢ Ģəxslərin
sayı 5785 nəfər təĢkil etmiĢ (2010-cu ildə 6063 nəfər), onlardan 3289 nəfərinə (2010-cu ildə 2981
nəfər) məhkəmələr tərəfindən AR CM-nin 93-cü maddəsinə əsasən narkomaniyadan məcburi
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müalicə təyin edilmiĢdir. Penitensiar Xidmətin tabeçiliyində olan Müalicə Müəssisəsində 1437
nəfər məhkum (2010-cu ildə 2865 məhkum) məcburi müalicəyə cəlb olunmuĢ, onlardan 1265
nəfər məhkumun (2010-cu ildə 865 nəfər məhkum) müalicə kursu baĢa çatdırılmıĢdır.
Müvafiq dövr ərzində Penitensiar xidmətin tabeçiliyində olan cəzaчəkmə müəssisələrində
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 108 cinayət faktı (2010-cu ildə 85 cinayət
faktı) qeydə alınmıĢdır. Qeydə alınmıĢ cinayətlərdən qapalı tipli müəssisələrdə - 54 fakt (2010cu ildə 32 fakt), açıq tipli müəssisələrdə - 48 fakt (2010-cu ildə 53 fakt), xüsusi müəssisələrdə 6
fakt olmuĢdur.
Mühafizə olunan müəssisələrdə 35 fakt üzrə (2010-cu ildə 15 fakt) vətədaĢlar tərəfindən
müəssisəyə narkotik vasitələr keçirilməsinin qarĢısı alınmıĢ və onlardan 34 fakt üzrə (2010-cu
ildə 14 fakt üzrə) cinayət iĢi baĢlanmıĢdır. Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən
məhkumlardan 25 fakt üzrə (2010-cu ildə 21 fakt üzrə) narkotik maddələr aĢkar edilərək
götürülmüĢ, onlardan 20 fakt üzrə (2010-cu ildə 18 fakt üzrə) cinayət iĢi baĢlanmıĢ, narkotik
vasitələrin miqdarı cinayət məsuliyyəti yaratmadığından 5 fakt üzrə cinayət iĢinin baĢlanması rədd
edilmiĢdir.
Ümumilikdə, cəzaçəkmə müəssisələrində 2011-ci ildə 241,947 qr heroin, 46,697 qr
marixuana, 23,184 qr tiryək, 18,682 qr həĢiĢ, 1,819 qr psixotrop maddə aĢkar edilərək qanunsuz
dövriyyədən çıxarılmıĢdır.
Azərbaycan Respublikasi Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata əsasən
respublikanın sərhədlərindən narkotiklərin qanunsuz keçirilməsinin qarĢısını almaq və ölkə
ərazisindən “ötürücü məntəqə” kimi istifadə olunmasına yol verməmək məqsədilə gömrük gömrük
orqanları tərəfindən (o cümlədən digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə) 2011-ci il ərzində
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlы 138 fakt aĢkar olunmuĢdur (2010-cu ildə 147
fakt). Bu faktlar üzrə 227 kq 565 qr narkotik vasitə, 100,130 qr kokain, 52,18 qr marixuana, 6 kq 875
qr metamfetamin və digər narkotik vasitələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılmıĢdır. Bu faktlar üzrə
Ģübhəli bilinən Ģəxslərdən 133 nəfəri kiĢi, 21 nəfəri qadın olmaqla, ümumilikdə 154 nəfər barəsində
müvafiq tədbirlər görülmüĢdür.( 2010-cu ildə 158 nəfər saxlanilmiĢdir ki, onlardan 142 nəfəri kiĢi,
16 nəfəri isə qadыnlar olmuĢdur).

MЦSADİRЯ OLUNAN NARKOTİKLЯR

DĠN Баш Наркотиклярля Мцбаризя Идарясиндян verilən рясми məlumatлара əsasən 2011-жi
илдя мцхтялиф щцгуг-мцщафизя структурлары тяряфиндян ганунсуз дювриййядян бир нечя група аид
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наркотик васитяляр, психотроп маддяляр вя прекурсорлар чыхарылмышдыр. Дювриййядян чыхарылмыш
наркотик васитяляри бир нечя група аид етмяк олар. Бу ясасян каннабиоидляр вя опиатлардыр.
Kannabioidlər qrupundan olan narkotiklərdən marixuana və həĢiĢin az hissəsi Azərbaycanda
istehsal olunur. Digər narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, o cümlədən güclü təsirə malik
olanlar yerli bazara yaxın юlkələrdən və ya tranzit vasitəsilə Əfqaныstandan gətirilir (opiatlar,
heroin).
2011-ci il ərzində narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı mübarizə ilə bağlı keçirilmiĢ əməliyyat-axtarıĢ və profilaktik tədbirlər
nəticəsində 2636 cinayət faktı qeydə alınmıĢdır ki, onlardan 817-si narkotik vasitələrin qanunsuz
olaraq satıĢı, 1694-ü narkotik vasitələrin qanunsuz olaraq saxlanılması, 111-i narkotik xassəli
bitkilərin qanunsuz kultivasiyası, 10-u isə digər cinayətlərlə bağlı olmuĢdur.
2011-жi илdя ганунсуз дювриййядян 557 kg 059,453 qr narkotik vasitələr çıxarılmıĢdır ki,
onlardan 298 kq 861,120 qr marixuana (2010-cu ildə 374 кг 681,661 qr ), 164 kq 885,031 qr həĢiĢ
(2010-cu ildə 142 kq 119,608 qr ), 14 kq 067,579 qr tiryək (2010-cu ildə 23 kq 029,481 qr ), 52 kq
236, 739 qr heroin (2010-cu ildə 77 kq 004,507 qr ), 27 kq 008, 964 qr isə digər növ narkotik
vasitələr (2010-cu ildə 20 kq 219,495 qr) olmuĢdur. O cümlədən 395,562 qr psixotrop maddələr və
15,344 qr prekursorlar aĢkar edilmiĢdir

Göründüyü kimi, carı ildə qанунсуз дювриййядян

чыхарылан bəzi narkotik vasitə növlərinin azalması müĢahidə олunур.

МЮВЖУД ВЯ ЭЯТИРИЛЯН НАРКОТИКЛЯР

Азярбайжанын əlveriĢli иглим шяраити наркотик хассяли биткилярин йетишдирилмясиня имкан
верир. Бунунла йанашы, республика яразисиндя мювжуд 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
aparılıр.
Азярбайжан Республикасы DĠN BaĢ Narkotiklərlə Mübarizə Ġdarəsindən алынан мялуматлара эюря, 2011-жi илдя «Хаш–Хаш 2011» ямялиййаты нятижясиндя 366 тондан артыг наркотик хассяли биткиляр ашкар олунуб мящв едилмишдир. Бу, 2010-cu илдя аналоъи ямялиййат нятижясиндя ашкар
олунан наркотик хассяли йабаны биткилярдян 35 тон daha çoxdur. (2010-cu ildə 331 tondan artıq
наркотик хассяли биткиляр ашкар олунуб мящв едилмишдир).
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Республиканын гара базарында сатылан наркотиклярин яксяриййяти республика яразисиня щямсярщяд юлкялярдян эятирилир. Хцсусян, бу опиоидляр групуна аид олан щероин, тирйяк, амфетамин,
психотроп маддяляр вя кокаиня аиддир. Республика яразисиндя ганунсуз олараг аз мигдарда,
йахуд шяхси истещлак цчцн щяшиш вя ясасян кичик щяжмдя йерли базарларда сатыш цчцн нязярдя
тутулан каннабиоидляр (марихуана, щяшыш) истещсал олунур. Бу чох вахт жидди мцтяшяккил
формада йох, айры–айры шяхсляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Ганунсуз дювриййя иля баьлы ясас
проблем щямишяки кими хариждян республикайа эятирилян наркотиклярля баьлыдыр. Бу проблем илк
нювбядя наркотиклярин шяргдян гярбя транзити бахымындан республиканын ялверишли жоэрафи
мювгедя йерляшмяси иля баьлыдыр. Azərbaycan Rusiya, Ġran 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
ялверишли baza yaradır. Beləliklə, sərhəddən keçən narkotiklərin bir hissəsinin Azərbaycanda
qalması qaçılmazdır, bu da narkotik istifadəçilərinin sayının ildən ilə artmasına təsir edir.
Щямчинин, verilən məlumatlara əsasən 2011-жi илдя республикада щяр ил олдуьу кими йеня
дя наркотиклярин ганунсуз дашынмасы, транзити, сатышы вя цмумиликдя дювриййяси иля баьлы жинайят
мясулиййятиня жялб олунан яжняби вятяндашлар гейдя алынмышдыр. Keçən ilə nisbətən onların sayı
azalmıĢdır.
2011-ci il ərzində 22 nəfər xarici ölkə vətəndaĢları (2010-cu ildə 27 nəfər) cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilmiĢ və onlardan ümumi çəkisi 53 kq 922,586 qr müxtəlif növ narkotik
vasitələr götürülmüĢdür. Onlardan 2 nəfər – Ġran Ġslam Respublikası – 39 kq 607 qr, 4 nəfər –
Rusiya Federasiyası – 0,511 qr, 13 nəfər – Gürcüstan – 14 kq 314 qr, 1 nəfər Ukrayna – 0,907 qr, 1
nəfər – Əfqanıstan – 0, 168 qr, 1 nəfər - Türkmənistan).
Bu sahəni əvvəlki illərlə müqayisə etdikdə görünür ki, əcnəbi vətəndaĢlar 5 cinayət az
törətmiĢ, cəmi olaraq isə onlardan 4 kq 140,328 qr narkotik vasitə az aĢkarlanmıĢdır
Yuxarıda təqdim olunan məlumatlar bu gün ölkədə narkotik maddələrin qeyri-qanuni
dövriyyəsinə dair vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün baza sayılır və narkotiklərlə bağlı cinayətlərin qarĢısının alınması istiqamətində gələcək strateji addımların planlaĢdırılmasında əsas ola
bilər.

НАРКОТИК MADDЯLЯRИN EKSPERTИZASI

Son dövrlərdə ekspertiza prosesində elmi-texniki tərəqqinin müasir nailiyyətlərindən istifadə
edilməsinə diqqət artırılır. Belə ki, Məhkəmə ekspertizası Mərkəzinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə bu sahədə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilir və inkiĢaf etmiĢ
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ölkələrin istehsal etdikləri müasir kriminalistik avadanlıqlar alınır. Məhkəmə ekspertizalarının
aparılmasına ən yeni texnologiyaların tətbiqi narkotik vasitələrin tədqiqatında da səmərəli istifadə
olunur.
Азярбайжан Respublikası Ədliyyə Nazirliynin Елми - Тядгигат Мящкямя Експертизасы,
Криминалистика вя Криминалоэийа Проблемляри Институтундан алынан рясми мялумата эюря 2011жи илдя наркотик васитялярин, психотроп маддялярин, прекурсорларын вя наркотик хассяли биткилярин
ilkin tədqiqatı aparılmıĢdır:
Битки мяншяли наркотик васитяляр – cəmi 975 ədəd:
- марихуана üzrə – 721 ədəd (236 kq.171,575 qr)
- щяшиш qətranı üzrə – 144 ədəd (367 kq.695,007 qr)
- чятяня (каннабис) bitkisi üzrə – 63 ədəd (2 ton 884 kq.197,26 qr)
- хаш-хаш биткиси – 46 ədəd (9 kq.910 qr)
- xaĢ-xaĢ küləsi – 1 ədəd (850,0 qr)
Sинтетик хассяли наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр – cəmi 2887 ədəd
- тирйяк – 124 ədəd (26 kq.366,476 qr)
- щероин – 2678 ədəd (68 kq.336,206 qr)
- психотроп маддяляр və farmpreparatlar – 85 ədəd (metamfetamin – 4 kq.728,897 qr.;
kalium permanqanat – 7 kq.131,159 qr.; kokain – 100,130 qr.)
Ейни заманда , 2011-ci илдя Азярбайжан Елми - Тядгигат Мящкямя Експертизасы, Криминалистика вя Криминалоэийа Проблемляри Институту тяряфиндян daxili ĠĢ Planının icrası məqsədi ilə
penitensiar müəssisələrdən 2006-2011-cu illərdə daxil olmuĢ narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının məhkəmə ekspertizası üzrə ümumiləĢdirilməси aparılmıĢdır. Bununla bağlı hazırlanmıĢ metodiki tövsiyyələr Ədliyyə Nazirliyinin ĠĢ Planına uyğun
olaraq Penitensiar Xidmətə təqdim olunmuĢdur. Həmçinin, narkotik vasitələrlə mübarizənin
səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində hazırlanmıĢ metodiki
vəsaitlər istifadə olunmaq uçün Penitensiar Xidmətə təqdim edilmiĢdir. 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;
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- 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;
- «Наркотик васитяляр експертизасынын щцгуги, елми-методики вя тяшкилати ясаслары» адлы диссертасийа мювзусунда тядгигатлар давам етдирилир.
НАРКОТИКЛЯРЛЯ БАЬЛЫ ЪИНАЙЯТЛЯРИН ПРОФИЛАКТИКАСЫ
Наркоманийа вя щцгуг позунтулары щалларынын илкин профилактикасы сащясиндя эянжляр арасында мювжцд проблемляри цзя чыхармаг мягсяди иля 2011-жi илдя мцхтялиф дювлят гурумлары вя
ГЩТ-ляр тяряфиндян муяййян тядгигат вя аналитик ишляр апарылмышдыр. Кечирилмиш тядгигатлар
нятижясиндя мялум олмушдур ки, эянжляр проблемин жиддилийи щаггында, онлары ящатя едян
чеврядяки наркоманийа вя жинайяткарлыгла 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 эянжляр аз мялуматлыдырлар;
- Эянжлярин олдугжа аз бир гисми наркоманийа, АИДС вя с. саьлам щяйат тярзи цчцн зярури
сащялярдя хцсуси тядбирлярин, лайищялярин иштиракчысы олмушлар. Бу да профилактик ишин зяифлийинин
эюстярижисидир;
- 50%-дян артыг эянжин АИДС щаггында дягиг тясвири йохдур. Щяйаты ящямиййят кясб едян
АИДС ютцрцлмяси вя риск факторлары щаггында эянжлярин чох аз бир щиссяси дцзэцн мялуматлара
маликдирляр;
- Эянжлярин жинайятя жялб олунмаларынын бир сябяби дя онларын щцгуги актлар щаггында
мялуматсызлыьыдыр;
- Мялуматлылыг мянбяйи кими dоминант ролу КИВ вя сосиал чевря ойнайыр. Профилактик ишя
жавабдещ тящсил системинин, эянжлярля иш апаран гурумларын иштиракы бу просесдя зяиф гиймятляндирилир.
Нящайят, Эянжляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян кечирилмиш сорьуларын nəticələri наркотиклярдян истифадя едян эянжляри мцяййян етмяси проблемин кяскинлийини вурьулайыр.
Цмцмиликдя профилактик ишлярин гурулмасында ашаэыдакы мцяййян принсипляр рящбяр
тутулмалыдыр:
Ямякдашлыг (гурумлар арасы, груплар арасы);
Пешякар йанашма;
22

NARKOTĠKLƏRƏ QARġI MĠLLĠ TƏBLĠĞAT OFĠSĠ / NATIONAL DRUG PREVENTION OFFICE

Эянжлярин фяалиййятя жялб олунмасы;
Фяалиййятин давамлылыьы (узунмцддятлийи);
Фярди йанашма принсипи цзяриндя гурулан профилактика;
Бярабярдян – бярабяря принсипи;
Кюнцллцлцйцн инкишафы, щямин щярякатын йарадылмасы;
Тяжрцбя мцбадиляси, пешякар вярдишлярин артырылмасы;
Фяалиййятин мониторинг вя гиймятляндирмя механизминин тяшкили;
Нязарятсизлик, мяктяб вя евдян йайынма щаллары иля мцбаризя системинин гурулмасы;
Яйлянжя йерляриндя, кафе, дискотека, вя с. йерлярдя эянжлярля ишин апарылмасы, бу йерлярдя
кечирилян лайищяляря дястяк.
NARKOTIKLƏRLƏ MÜBARIZƏ SAHƏSINDƏ BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAġLIQ
Narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığının transmilli xarakteri ona qarĢı mübarizədə beynəlxalq
əməkdaĢlığı zəruri edir. Ona görə də respublikanın aidiyyatı dövlət təĢkilatları tərəfindən BMT-nin
Narkotiklər Cinayətkarlıq üzrə Ġdarəsi, Ümumdünya Gömrük TəĢkilatı, Mərkəzi Asiya Regional
Ġnformasiya Əlaqələndirmə Mərkəzi, GUAM və digər beynəlxalq təĢkilatlarla sıx əməkdaĢlıq
aparılmıĢ, bu istiqamətdə birgə tədbirlər keçirılmıĢdır
2011-ci ildə Bakı Ģəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin təĢəbbüsü
və Mərkəzi Asiya Regiomnal Ġnformasiya Əlaqələndirmə Mərkəzinin xətti ilə “Transmilli
narkoqrupların qarĢısının alınmasına yönəldilmiĢ tədbirlərin koordinasiya edilməsi” mövzusunda 16
ölkənin və 3 beynəlxalq təĢkilatın nümayəndələrinin iĢtirakı ilə iĢçi görüĢ keçirilmiĢ və əməkdaĢlıq
məsələləri müzakirə olunmuĢdur.
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə Ġdarəsi və Ümumdünya Gömrük TəĢkilatının
dəstəyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin təĢkilatçılığı ilə 42 ölkə və eləcə
də BMT, Avropa Komissiyası, Mərkəzi Asiya Regional Ġnformasiya və Əlaqələndirmə Mərkəzi
(CARICC), Ġnterpol, Cənub-ġərqi Avropa üzrə ƏməkdaĢlıq TəĢəbbüsü Mərkəzi (SECI) və digər
aidiyyəti beynəlxalq və regional təĢkilatların nümayəndələrinin iĢtirakı ilə “Narkotik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı mübarizə” mövzusunda geniĢ miqyaslı beynəlxalq konfrans
keçirilmiĢdir. Konfransın açılıĢ mərasimində giriĢ sözü ilə çıxıĢ edən Azərbaycan Respublikası BaĢ
nazirinin müavini, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə QarĢı Mübarizə
üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Əli Həsənov bildirmiĢdir ki, Azərbaycan Respublikasında
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı mübarizə həmiĢə diqqət mərkəzində olmuĢdur. O
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qeyd etmiĢdir ki, Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizə sahəsində təkmilləĢmiĢ normativ-hüquqi
baza mövcuddur. Ölkə BMT-nin narkotik vasitələr və psixotrop maddələrlə əlaqədar üç baza
Konvensiyasının hər birinə qoĢulmuĢ, bu sahədə məsələləri tənzimləyən çoxsaylı qanunvericilik
aktları qəbul olunmuĢdur.
DGK tərəfindən Mərkəzi Asiya Regional Ġnformasiya Əlaqələndirmə Mərkəzi və MDB
ölkələri Gömrük Xidmətləri Rəhbərləri ġurasının Hüquq-mqhafizə Bölmələri BaĢçıları Komitəsi ilə
əməkdaĢlıq çərçivəsində saxlanılmıĢ

narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların

prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi faktlarına dair əlaqəli mütəmadi məlumat mübadiləsi aparılır.
Bundan baĢqa, DGK narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı effektiv mübarizə aparmaq məqsədilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi
Gömrük Xidmətləri Rəhbərləri ġurasının Hüquq-mühafizə Bölmələri BaĢçıları Komitəsinin və
GUAM-ın terrorizm, mütəĢəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin yayılması və digər təhlükəli növ
cinayətlərlə mübarizə üzrə ĠĢçi Qrupunun 2011-ci il üçün təĢkilati-praktik tədbirlər planına uyğun
olaraq GUAM ölkələrində narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
qanunsuz dövriyyəsinə ilə mübarizə sahəsində “Narkostop-2011” Ģərti adı altında keçirdiyi
beynəlxalq əməliyyat tədbirlərində davamlı olaraq iĢtirak edir.
2011-ci ildə Azərbaycanda NATO-nun dəstəyi ilə “Sərhəd təhlükəsizliyi və narkotik vasitələrin
yayılmasına qarĢı mübarizə” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilmiĢdir. Seminarda Əfqanıstan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın sərhəd qurumlarının
nümayəndələri, NATO, BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, həmçinin Azərbaycan Xarici ĠĢlər, Milli
Təhlükəsizlik, Daxili ĠĢlər, Müdafiə nazirliklərinin, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Gömrük
Komitəsi, Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının nümayəndələri və habelə xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinin nümayəndələri
iĢtirak etmiĢlər.
Tədbirdə səmərəli sərhəd nəzarəti sisteminin yaradılması, narkotik maddələrin yayılmasının
qarĢısının alınması ilə bağlı görülən iĢlər barədə təqdimatların keçirilməsi, transsərhəd
cinayətkarlığa qarĢı mübarizə və digər qarĢılıqlı maraq doğuran məsələlərlə əlaqədar müzakirələr
aparılmıĢdır. Narkotik maddələrin dövriyyəsinə qarĢı mübarizənin dünya dövlətlərinin qarĢısında
duran əsas vəzifələrdən biri olduğunu deyən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi E.Quliyev bildirib ki,
BMT ekspertlərinin hesablamalarına görə, dünya üzrə narkotik vasitələrin 60-dan çox faizi
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Əfqanıstanda istehsal olunur və həmin narkotik vasitələrin dünyaya daha çox Ġran vasitəsilə
yayıldığını da diqqətə çatdırmıĢdır.

BEYNƏLXALQ İCMAL
Ayrı-ayrı dövlətlər səviyyəsində fərdi Ģəkildə və ya beynəlxalq əməkdaĢlıq çərçivəsində
bu problemə qarĢı birgə mübarizə aparılsa da, ildən-ilə dünya üzrə narkomaniyaya düçar
olanların sayında artım qeydə alınır. Dünyaya nəzər salsaq görərik ki, bu gün təxminən 208
milyondan artıq Ģəxs narkotik maddələrdən bu və ya digər formada istifadə etməkdədir. Bu isə
dünya əhalisinin təxminən 4,8 faizi deməkdir. Onlardan 26 milyonu sırf narkoman xəstələrdir.
Marixuana kimi nisbətən yüngül narkotik maddələrdən istifadə edən Ģəxslər isə daha çoxluq
təĢkil edir və onların sayı 165 milyon nəfərdən artıqdır. AparılmıĢ araĢdırmalar onu deməyə
əsas verir ki, son dövrlər heroin, opium və tiryəkdən istifadə edənlərin sayı daha çox
artmaqdadır. Hazırda narko istehsalçı dövlət kimi Əfqanıstan dünya ölkələri arasında "liderliyi" qoruyub saxlayır. 2000-2009-cu illərə nəzər salsaq görərik ki, bu illər ərzində həm Əfqanыstanda, həm də digər yerlərdə narkotiklərin istehsalı qat-qat artıb. 2007-ci ildə dünyada əkilən
sahələr 235 min 700 hektar təĢkil edirdisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 238 min hektara çatıb.
Məhz Əfqanыstanda istehsal olunan narkotik maddələr Ġran vasitəsilə Cənubi Qafqaz
ölkələri, o cümlədən Azərbaycanın üzərindən keçməklə Avropaya daĢınır. Azərbaycan
üzərindən keçən narko marĢrutlar ildən ilə fərqlənir. Bir neçə il əvvəl Ġran-Azərbaycan,
Azərbaycan-Rusiya və ya Ġran-Azərbaycan, Azərbaycan-Gürcüstan-Avropa marĢrutu həyata
keçirilirdisə, daha sonra Xəzər dənizi vasitəsilə Əfqanыstan-Orta Asiya-Xəzər dəniziAzərbaycan və quru sərhədləri boyunca Gürcüstan-Avropa marĢrutları narkotacirlər üçün
əsas rol oynayır.
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə Ġdarəsinin qiymətləndirmələrinə əsasən 20072011-ci illər ərzində Əfqanıstanda ümumən 727 min hektar ərazidə 32 min 200 ton tiryək istehsal
edilib. NarkoiĢbazlar istehsal edilmiĢ tiryək və heroini Avropa və digər ölkələrdəki qara bazara
çıxarmaq üçün daim yeni-yeni marĢrutlar axtarırlar. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, yəni
narkoistehsalçı Asiya ölkələri ilə narkoistehlakçı Avropa ölkələri arasında yerləĢməsi, əlveriĢli
quru, hava, dəniz və dəmir yolu nəqliyyat Ģəbəkələri onları özünə cəlb edir və narkotiklərin
qanunsuz dövriyyəsində ərazimizdən tranzit dəhliz kimi istifadəyə cəhd göstərilir.

25

NARKOTĠKLƏRƏ QARġI MĠLLĠ TƏBLĠĞAT OFĠSĠ / NATIONAL DRUG PREVENTION OFFICE

Bundan əlavə, keçid dövrünün sosial-iqtisadi problemləri, miqrasiya prosesləri
narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarĢı mübarizəyə mənfi təsir göstərir. Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 20% ərazisinin iĢğalı, Azərbaycanın
Ġranla olan dövlət sərhədinin 132 kilometrinə Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən nəzarət
edilməsi nəticəsində həmin sahədən Avropaya, o cümlədən Qara Dəniz hövzəsi ölkələrinə,
habelə digər dövlətlərə güclü narkotik axını həyata keçirilir. Ermənistan Respublikası silahlı
qüvvələrinin iĢğalı altında olan Azərbaycan Respublikasına məxsus ərazilərdə narkotiklərin
istehsal edilməsi və onun satıĢından əldə edilən külli miqdarda gəlirin terrorçu qrupların
yaradılması və təlim keçmələrinə istiqamətlənməsi təhlükənin miqyasını daha da artırır.

ЙЕНИ ЙАНАШМАЛАР ВЯ ТЮВСИЙЙЯЛЯР

Мцасир сосиал-игтисади шяраитдя йенийетмя вя эянжлярин шяхсиййятиня сосиал чевря тяряфиндян
эюстярилян тязйиг артмышдыр. Жямиййятдя мювжуд олан гейри-сабит вя шяхсиййятляр арасы
мцнасибятляр эянжлярдя девиант реаксийайа сябяб олур. Эянжлярин давранышы психоложи сублимасийа призмасындан кечяряк чох вахт ассосиал формалар алыр. Ассосиал дедийимиз давранышлар
бизим ади щяйатымызда негатив щалларын эениш йайылмасына эятирир. Яфсуслар олсун ки, обйектив
сябяблярдян чох вахт жямиййят эянжлярин давранышыны мцсбят сямтдя планлашдырмаг имканларыны
вя вярдишлярини ашыламаг игтидарында олмур. Буна бариз нцмуня кими тцтцн вя алкоголлу
ичкилярин эянжляр тяряфиндян истифадясини эюстярмяк олар. Алкоголун вя тцтцн мящсулларынын
мцасир жямиййятдя там гадаьайа мяруз галмасынын мцмкцнсцзлцйц вя щямчинин антиалкогол,
антитцтцн фяалиййятинин кифайят гядяр еффектив тяшкил олунмамасы эянжлярдя еркян йашлардан
алкогол вя тцтцндян истифадя щалларынын йайылмасына эятириб чыхарыр.
Эянжлярин эейри-формал груп субмядяниййятляринин формалашмасы мянфи гярб субмядяниййятляринин юлкяйя телекоммуникасийа васитяси иля ютцрцлмяси нятижясиндя баш верир. Бцтцн
бунларын нятижяси олараг, бу эцн Азярбайжан жямиййятиндя эянжляримиз няинки сигарет вя алкоголдан, щям дя токсики маддялярдян вя наркотик васитялярдян дя чох эениш истифадя етмякдядирляр. Бу маддялярдян истифадя етмяк вярдиши артыг формалашмыш бир груп эянжлярин
субмядяниййятляринин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилмишдир.
Авропа Бирлийинин «Reitox» Академийасы тяряфиндян кечирилмиш сон тядгигатлара ясасян
тцтцн, алкогол, токсики, психоактив вя наркотик маддялярин истифадяси арасында гярб эянжляринин
субмядяниййят формаларында бирбаша ялагя мювcуддур. Авропа Бирлийи сон илляр эянжляр арасында наркотизмин йайылмасы, тцтцн, алкогол, токсики маддялярин истифадяси, гумар ойунларынын
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кечирилмяси, тцфейли вя нязарятсиз щяйат тярзи, фащишялик вя с. негатив щалларла комплекс шякилдя
мцбаризя методолоэийа вя стратеэийасыны тятбиг едир.
Азярбайжанда эянжляр арасында кечирилмиш сосиолоъи тядгигатлар проблемин мащиййяти,
эянжлярин профилактик тядбирляря жялб олунмасы вя маарифляндирилмяси сащясиндя бир сыра проблемляри ашкар етмишдир.
Ġжтимаи сорьуларын нятижяляриня эюря, азярбайжан эянжляри наркоманийанын тюрятдийи ясас
фясадлар щаггында цмуми тясяввцря малик олсалар да, мясялянин жиддилийини там дярк етмирляр.
Кечирилмиш сорьулар вя тядгигатлар нятижясиз 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 маарифляндирижи
тядбирлярин тяшкилиндя ясас принсип тядбирлярин фярди хцсусиййятляр цзяриндя гурулмасыдыр.


Наркотиклярин вя онунла баьлы диэяр ассосиал щалларын зийаны иля баьлы эянжлярин мялу-

матландырылмасынын тядбирляр комплекси
Бурда ясас йцк тящсил мцяссисяляринин, сящиййя вя щцгуг-мцщафизя органларынын, ГЩТ-ин,
КИВ-ин вя с. цзяриня дцшцр. Бу фяалиййят ганунверижиликля тянзимляняряк, планлы шякилдя аидиййаты
гурумлар тяряфиндян вя хцсуси лайищяляр чярчивясиндя апарылмалыдыр. Мялуматландырма ижтимаи
реклам, хцсуси кампанийалар, эянжлярин кюнцллц щярякатлари вя с. васитялярля дя щяйата кечириля
биляр.


Еркян хябярдарлыг тядбирляр комплекси

Бу истигамятдя фяалиййят эянжляр арасында риск групларынын вя айры-айры риск факторларынын
еркян мцяййян едилмясини вя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясини нязярдя тутур. Мясялян, епизодик
истифадя фактлары еркян мцяййян олунарса, бу, эянжлярин мцалижя вя сосиал–психолоъи йардым
алмасына шяраит йарада биляр.
Азярбайжанда бу фяалиййят Тящсил, Сящиййя, Дахили Ишляр Назирликляринин, йерли ижра щакимиййятляри йанында йарадылмыш хцсуси комиссийаларын (ушаг, йенийетмя вя эянжлярля иш цзря, наркотиклярля мцбаризя цзря Дювлят Комиссийасынын йерли комиссийалары вя с.) цзяриня дцшцр. Бу
фяалиййяти щяйата кечирмяк цчцн мцхтялиф цсуллар тятбиг олунур: эянжлярля 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 йюнял-

миш тядбирляр системидир. Бу фяалиййят ушаглар, йенийетмяляр вя эянжляр арасында тцфейлилик, евдян
йайынма, итмя щаллары иля баьлы тядбирляри ящатя едир.
 Эянжляря психолоъи йардым хидмяти
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Сосиал эярэинлик вя игтисади проблемляр ичярисиндя йашайан эянжляр щяр эцн мцхтялиф
конфликтлярля (шяхсиййятляр арасы, аилядахили, шяхсиййят дахили вя с.) цзляширляр. Нятижядя эянжляр
стресс вя психолоъи эярэинлик вязиййятиня, депрессийа щалларына вя с. мяруз галырлар. Йаранмыш
вязиййятя эянжляр гейри-адекват давранышла жаваб верирляр. Бу девиант давраныш проблемлярин вя
ассосиал щалларын, о жцмлядян дя наркотиклярдян суи-истифадянин йайылмасына эятириб чыхарыр.
Эянжляримиздя йаранмыш психолоъи эярэинлик вязиййятиндян дцзэцн чыхыш йолу тапмаг цчцн
психолоъи йардым хидмяти йарадылмалыдыр. Бцтцн мяктяблярдя вя диэяр мцяссисялярдя психолог
штатлары олмалы вя онлар реал фяалиййят эюстярмялидирляр. Эянжляр цчцн психолоъи йардым мяркязляри, етимад телефонлары тяшкил олунмалыдыр. Беля хидмятин тяшкили эянжляр арасында наркотизмин вя
диэяр ассосиал, о жцмлядян, суи-гясд щалларынын гаршысынын алынмасына имкан йарадар.
 Асудя вахтын вя мяшьуллуьун тямининя йюнялмиш тядбирляр комплекси
Бу ики амилин чатышмамазлыьы щямишя Азярбайжанда наркоманийанын вя диэяр ассосиал
щалларын йайылмасы цчцн мцнбит шяраит йарадан сябябляр кими эюстярилмякдядир. Бу гисмян белядир. Мяшьулиййятсизлик вя асудя вахтын сямяряли тяшкили проблемининин мювжудлуьу эянжлярин
девиант давраныша, жинайятя, психоактив маддялярдян суи-истифадяйя вя с. щаллара мяруз
галмасына шяраит йарадыр. Ишсизлик вя йа мяшьулиййятсизлик сябябиндян эянжлярин наркотик алвериня, диэяр жинайят 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 важибдир. Щюрмятли Президентимиз Иlham Ялийев cənablarının йцрцтдцйц сийасятин ясас мцддяаларындан бири мящз реэионларын сосиал–игтисади инкишафына тякан веряряк, эянжлярин ишля тямин олунмасы проблеминин
щяллиня йюнялмишдир. Беля фяалиййят планларында асудя вахтын тямин олунмасына даир тядбирляр дя
ишлянилиб щазырланмалыдыр.
 Сосиал фяалиййятя жялб олунма тядбирляр комплекси
Бу фяалиййят наркоманийа вя диэяр асsосиал щалларла мцбаризяйя эянжлярин кюнцллцлцк
ясасында эениш жялб олунмасыны нязярдя тутур. Бу заман артыг мювжуд иш методолоэийаларындан
истифадя етмяк олар. Мясялян, щямйашыдын – щямйашыда методу. Жялб олунма програмлары
заманы бир нечя проблем юз щяллини комплекс шяклиндя тапдыьына эюря чох йахшы нятижяляр верир.
o

- эянжляр юзлярини жямиййятя лазымлы щисс едяряк, юзлярини щяр щансы бир сащядя реализя

етмяк имканлары ялдя етдикляри цчцн психолоъи эярэинликдян узаг олурлар;
o

- эянжляр юзляриня саьлам дцшцнжяли цнсиййят чевряси газанырлар;

o

- эянжляр асудя вахтларыны сямяряли кечирирляр;

o

– эянжляр арасында йайынмалар, нязарятсизлик проблемляри азалыр;

o

- эянжляр щяйатда гойдуглары мягсядлярин эерчякляшмяси цчцн реал фцрсятляр ялдя

едирляр вя с.
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 Саьлам щяйат тярзинин тяблиьиня йюнялмиш тядбирляр комплекси
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 мювжудлуьу
важибдир.
 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 эюстярижиляринин йцксялдилмяси, аиля вя мяктяб арасында ялагянин дяринляшдирилмяси, аилялярдя эянжлярин 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 олдугжа зяруридир;
o Саьлам щяйат вярдишляринин ашыланма просесинин жялб олунма просесиндя гурулмасы;
o Мцбаризяйя жялб олунма, идмана жялб олунма, сосиал файдалы ишя жялб олунма вя с.;
o Стимуллашдырма принсипиндян эениш истифадя етмяк. Сащяйя жялб олунан мцтяхяссислярин,
кюнцллцлярин мадди стимуллашдырылмасы;
o Эянжлярля ишляйян мцвафиг дювлят структурларынын ишчиляринин пешякар билик вя иш вярдишляринин (тяжрцбясинин) артырылмасы. Бунун цчцн тялим курсларынын кечирилмяси. Ишчилярин гыса мцддятдя тяжрцбяйя малик диэяр гурумлара, ГЩТ-ря, диэяр юлкялярин тяжрцбяси иля таныш олмаг цчцн
харижи гурумлара езам олунмасы;
o Яйани васитялярин эениш истифадяси. Интерактив цсуллара цстцнлик вермяк. Стандарт формалы йыьынжаглардан, 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 эянжлярля ишин гурулмасында эениш истифадя етмяк;
o Профилактик вя хябярдаредижи тядбирлярин гурулмасында мцвафиг гурумлар арасында
ямякдашлыг механизмляринин даща дягиг ишлянилмяси;
-

милли wеб-порталларын, ресурсларын йарадылмасы;

-

видео, аудио, тягдимат материалларынын тятбиги;

-

пешякар ядябиййатын, методик ядябиййатын, эянжляр вя валидейинляр цчцн ядябиййатын

щазырланмасы.
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NARKOMANĠYA ĠLƏ MÜBARĠZƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTĠNĠN PRĠORĠTET
VƏZĠFƏLƏRĠNDƏNDĠR
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyun tarixli 2271 saylı Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiĢ «Narkotik Vasitələrin, Psixotrop Maddələrin və Onlarin Prekursorlarinin Qanunsuz Dövriyyəsi və Narkomanliğin Yayilmasi иlə Mübarizə Üzrə Proqram»ın (2007-2012-cи
illər) icrası ilə bağlı 2011-ci ildə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə QarĢı Mübarizə Üzrə Dövlət Komissiyası, müvafiq nazirlik, komitə və təĢkilatlar
tərəfindən nəzərə çarpan iĢlər görülmüĢdür.
Dövlət strukturlarından alınan məlumatlar ilə yanaĢı, bu sahədə çalıĢan qurumların bəzi
tövsiyyələrini də nəzərdən keçirmək zəruridir:

-

Ölkələr və qurumlar arasında məlumat və təcrübə mübadiləsinin artırılması;

-

Sərhədlərin effektiv və etibarlı Ģəkildə idarə edilməsinin təĢkili;

-

Regional və milli səviyyədə narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsinin nəzarətinə
yönəlmiĢ tədbirlərin koordinasiyası;

-

Dövlət sərhəd məsələləri ilə məĢğul olan müvafiq hakimiyyət orqanları arasında
əməkdaĢlığın təkmilləĢdirilməsi;

-

VətəndaĢ cəmiyyətinin və GHT-nın bu prosesslərdə fəaliyyətinin göcləndirilməsi;

-

Dövlət Komissiyasında GHT-nın bu sahədə birgə iĢini təmin etmək məqsədilə
Komissiya tərkibində bu sahədə ixtisaslaĢmıĢ GHT-nın üzvlüyünün təmin olunması.

QarĢıda qoyulan tədbirlərin yerinə yetirilməsini həmiĢə ön plana çəkən Dövlət Komissiyası cəmiyyətin mənəvi və əxlaqi dəyərlərinə böyük zərər vuran, insanların həyat və
sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradan, cinayətkarlığın artmasına səbəb olan bu amilin
respublikada yayılmaması üçün ardıcıl iĢ aparır, problemə dair aktual məsələləri vaxtaĢırı
müzakirə edir, müvafiq qurumların hesabatlarını dinləyir və hər birinin qarĢısında konkret
vəzifələr qoymaqla aĢkarlanmıĢ nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində əməli kömək
göstərir. Narkomanlığın yayılması və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarĢı mübarizədə
beynəlxalq əməkdaĢlığın rolu danılmazdır. Bu məqsədlə müvafiq qurumların əməkdaĢları bir
sıra beynəlxalq tədbirlərdə iĢtirak edir, qabaqcıl iĢ təcrübəsini öyrənərək gündəlik fəaliyyətlərində tətbiq olunmasına səy göstərirlər.
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