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“Наркоманийа вя наркобизнес иля мцбаризя щяр бир
юлкянин, халгын, миллятин физики вя шцури саьламлыьы уь-
рунда апарылан мцбаризядир”

Щейдяр Ялийев
Цмуммилли Лидер

“Fight with drug addiction and narcotic business is a
struggle for physical and intellectual health of each
country, population and nation” 

Heydar Aliyev
National Leader
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“ХХЫ ясрин чаьырышларындан щесаб едилян наркотиклярин
ганунсуз дювриййяси бяшяриййятин эяляъяйиня бюйцк
тящлцкя йарадыр.”

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

“Drug circulation which is one of the major chal-
lenges of the XXI century poses a threat to the future
of humanity”

Ilham Aliyev
The President of the Azerbaijan Republic
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2016-ъы ил цчцн ЮЛКЯ МЯРУЗЯСИ

Ölkə haqqında ümumi məlumat

Rəsmi adı: Azərbaycan Respublikası
Paytaxt: Bakı
Dövlət dili: Azərbaycan
Əsas din: İslam
Ərazisi: 86,6 min kv.km-dir
Əhalisi: 9 milyon  802 min (01.01.2017)
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General information 

Official name:  The Republic of Azerbaijan 
Capital:  Baku
National language:  Azerbaijani
Religion:  Islam
Total area of territories: 86.6 thousand sq. km.
Population:  9 mln, 802 th (01.01.2017)



8

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра дювлят гуруъулуьу, сийаси, игтисади,
сосиал вя башга сащялярдя эедян инкишаф вя апа-
рылан ислащатлар наркотик васитялярин, психотроп
маддялярин вя онларын прекурсорларынын ганунсуз
дювриййясиня вя наркоманлыьа гаршы мцбаризя
проблемляринин щялли цчцн ъямиййятин, дювлятин вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын сяйляринин бирляшди-
рилмясини, бейнялхалг ялагялярин эенишляндирилмя-
сини вя комплекс мцбаризяни зярури етмишдир.

Одур ки, Азярбайъанда сосиал-игтисади сабитли-
йин тямин едилмяси, инсанларын саьламлыьынын, рифа-
щынын вя мяняви-яхлаги дяйярляринин горунмасы
мягсядиля наркоманлыьа, наркотиклярин ганунсуз

With its developement and carried out new
reforms in the state establishement, political,
economical, social and other fields the Repub-
lic of Azerbaijan after obtaining its independ-
ence became became obligatory,  for the fight
against the trafficking  of  drugs, their precur-
sors and the psychotropic medications and in
order to resolve the problems related with the
fight against the narcomania, to unify the en-
douvers of the society, state and non-state or-
ganizations on the enlargement of international
affairs and the complex struggle.

That is why the fight against narcomania, il-

2016-ъы ил цчцн ЮЛКЯ МЯРУЗЯСИ

Ali HASANOV - Deputy Prime Minister of the Azerbaijan Republic, Chairman of the State 
Commission for Combating Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking 

Əli HƏSƏNOV - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini,  Narkomanlığa və  Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət  Komissiyasının sədri

XXI əsrin çağırışlarından hesab edilən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi
bəşəriyyətin gələcəyinə böyük təhlükə yaradır və terrorizmin maliyyə

mənbəyi olmaqla beynəlxalq təhlükəsizliyə ən ciddi təhdidlərdən 
biri kimi çıxış edir.

Drug trafficking which is one of the major challanges of the XXI century
creates a great threat to the furutre of the humanity and as being a 

financial source for terrorists forms international security concerns.
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дювриййясиня гаршы мцбаризя цмумдювлят вязи-
фяси кими мцяййян едилмишдир.

Ъямиййятин инкишафыны лянэидян, инсанларын саь-
ламлыьына вя мянявиййатына сарсыдыъы зярбя вуран
наркоманийайа гаршы мцбаризянин эцъляндирил-
мяси мягсядиля “Наркоманлыьа вя наркотик васи-
тялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы тядбирляр
щаггында” Азярбайъан Республикасы Президенти-
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин 1996-ъы ил 26
август тарихли 485 нюмряли Фярманы иля йарадылмыш
вя ясас вязифяси наркоманлыьа вя наркотик васи-
тялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя
сащясиндя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясини
тямин етмякдян, бу сащядя дювлят органларынын
вя иътимаи бирликлярин фяалиййятини ялагяляндирмяк-
дян ибарят олан Наркоманлыьа вя Наркотик Васи-
тялярин Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя
цзря Дювлят Комиссийасы бу истигамятдяком-
плекс тядбирляр щяйата кечирмиш, тяблиьат ишляринин
ящатяси эенишляндирилмиш, профилактик тядбирлярин ся-
мярялилийи артырылмышдыр.

Беляликля, проблемля мцбаризянин эцъляндирил-
мяси цчцн ганунвериъилик базасы тамамиля
тякмилляш дирилмиш, онун бейнялхалг стандартлара
уй  ьун лашдырылмасы истигамятиндя хейли иш
эюрцлмцшдцр.

Беля ки, наркотик васитялярин, психотроп маддя-
лярин вя онларын прекурсорларынын ганунсуз дюв-
риййяси вя наркоманлыьын йайылмасы иля мцбаризя
сащясиндяки мцнасибятляри тянзимляйян вя йа бу
сащя иля баьлы олан 29 Ганун, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 13 Фярманы, 40 Сярянъ-
амы, Назирляр Кабинетинин 22 гярары, 5 сярянъамы,
Али Мящкямянин Пленумунун гярарлары, о ъцмля-
дян мцхтялиф органларын бирэя актлары гябул едил-
мишдир.

Щямчинин, наркотиклярин ганунсуз дювриййяси
вя наркоманлыгла мцбаризя сащясиндя дювлят си-
йасятинин стратежи истигамятляри мцяййян едилмиш
вящал-щазырда Азярбайъан Республикасы Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин 2013-ъц ил 24 ийун та-
рихли 2966 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя
онларын прекурсорларынын  ганунсуз дювриййясиня
вя наркоманлыьа гаршы мцбаризяйя даир 2013-
2018-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нын щяйата
кечирилмяси цзря Тядбирляр Планын иърасы аидиййяти
органлар тяряфиндян иъра мцддятиня мцвафиг ола-
раг уьурла давам етдирилир. Ейни заманда щяйата
кечирилян тядбирлярин сямярялилийи гаршыйа гойулан
барышмаз мцбаризя хяттинин апарылмасына мцщцм
тющвяляр вермякдядир.   

Азярбайъан бцтцн цмумбяшяри проблемлярин

legal drug trafficking has been indetified as a
national duty in order to guarantee the social-
economical stability and to protect the health,
well-being and moral values of the people.

To strenghthen the fight against the narco-
mania that impeds the development of society,
people’s health and morality the problem was
firstly reflected in the Order No.485 dated on
August 26, 1996 of National Leader, president
of the Republic of Azerbaijan HaydarAliyev “On
events against Drug Abuse andillegal drug dis-
pensing”.

The State Commission on Combating Drug
Abuse and Illicit Drug Trafficking created with
this Decree is intended to realize state politics
on fights against narcomania and narcotic
means, also to coordinate the activities of state
organs and public entities. The Comission per-
formed complex measures, broadened the
scope of the popularization task, and the effec-
tiveness of profilactics of measurs. 

Thus, the legal framework of the problem is
completely improved to strenghthen the fight
and a lot of work has been done in order to ad-
just local laws with international norms. 

So, 29 Laws, 13 Decrees of the President of
the Republic of Azerbaijan, 40 Orders, 22 De-
cisions of the Cabinet of the Ministries, 5 Or-
ders, and Decisions of the Supreme Court, and
other actes of different state authorities has
been adopted in order to regulate the relations
on fight against narcontic means and illigeal
trafficking of their precursors and narcomania. 

Equally, strategical direction of the state pol-
icy has been indentified on fight against illegal
trafficking of narcotics and narcomania and cur-
rently the Decree 2966 of the President of the
Republic of Azerbiajan has been confirmed the
State Program, covering the period up to 2013-
2018 years, on "Fight against Narcotic drugs,
Psychotropic substances and illicit trafficking of
their precursors and Drug abuse". 

The tasks defined at this Action Plan is very
successfully implementing according to the
proposedimplementation plan of the relevant
authorities. At the same time the effectiveness
of the measures implemented is an important
contribution to the implementation of the pro-
posed line and gives an uncompromising strug-
gle.

NATIONAL ANNUAL REPORT 2016
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вахтында щялл олунмасынын тяряфдары олдуьуну, о
ъцмлядян дцнйада бцтцн инсанлар цчцн бюйцк
тящлцкя олан наркоманийа вя наркобизнесля
мцбаризядя даим юн сыраларда эедяъяйини дяфя-
лярля бяйан ется дя, бир чох щалларда обйектив ся-
бяблярдян негатив щалларла мцбаризядя чятинликляр
йараныр.   

Юлкямиз бу сащядяки проблемля она бюйцк
мадди вя мяняви зийан вурмуш щярби тяъавцз -
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, торпагларынын 20%-
нин ишьалы, даьыдылмыш минлярля йашайыш мяскяни-
нин мювъудлуьу шяраитиндя мцбаризя апарыр.
Ермянистанын апардыьы етник тямизлямя сийасяти
нятиъясиндя Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь вя
онун ятрафында йерляшян 7 районузябт едилмишдир.
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 1993-ъц илдя гябул
етдийи 4 гятнамяйя бахмайараг, Ермянистан си-
лащлы гцввяляри ишьалы бу эцнядяк давам етдирди-
йиндян, Азярбайъанын Иранла олан дювлят
сярщядинин 132 километрлик щиссясинязарятсиз зо-
найа чеврилмишдир ки, щямин яразилярдян дя Авро-
пайа вя диэяр юлкяляря эцълц наркотик ахыны
щяйата кечирилир. Ишьал олунмуш вя нязарятдян чых-
мыш торпагларымызда наркотик тяркибли биткилярин бе-
ъярилмяси, йени нюв наркотиклярин синтези цзря
лабараторийаларын ачылмасы, наркотиклярин истещсалы
вя транзит базасынын йарадылмасы, онун сатышындан
ялдя едилян кцлли мигдарда эялирин террорчу групла-
рын йарадылмасы вя тялим кечмяляриня истигамят-
лянмяси тящлцкянин мигйасыны даща да артырыр ки,
бу да дцнйанын бцтцн сивил юлкялярини дц шцн -
дцрмялидир. Чцнки, бюлэядя наркотиклярин кюк сал-
масы тякъя юлкя вя реэион цчцн йох, щям дя
диэяр дювлятляр цчцн эяляъякдя гаршысыалынмаз
гцввяйя чевриля биляр. 

Ейни заманда трансмилли мцтяшяккил ъинайят-
карлыьын тцьйан етдийи щазырки шяраитдя наркотикля-
рин ганунсуз дювриййясининдцнйа мигйасында
эениш йайылмасы ону бяшяриййятин ян глобал про-
блемляриндян бириня чевирмякдядир.

Мялумдур ки, наркобаронларын кифайят гядяр
зянэин сярвятя малик олмасы, юлкялярин иътимаи-си-
йаси бцнюврясини сарсытмаьа, щеэемонлуьа ъан
атмасы дцнйа практикасында преседенти олан ща-
дисялярдир вя ъямиййятимизин иътимаи бясирятини ити-
ряъяйи тягдирдя бизим дя беля амансыз тящлцкя иля
цзляшмяйяъяйимизя щеч ким зяманят веря бил-
мяз. 

Беля тящлцкялярля цзляшмямяйимиз цчцнся
бцтцн ъямиййят билмялидир ки, наркоманийа – гар-
шысында бяшяриййятин аъиз галдыьы ян арзуолунмаз
йолухуъу хястялик, саьламлыьын, мянявиййатын, се-
винъин, сяадятин, ян цлви щисслярин, бир сюзля, ин-

Azerbaijan followed the solution of all human
problems in time and stated repeatedly that he
would go on struggling against drug addiction
and drug abuse alongside with the people all
over the world, but the country faces chal-
lenges in combating the negative cases. As a
result of the policy of ethnic cleansing carried
out by the Armenian aggressors, 7 Districts
around the Nagorno-Karabakh Autonomous
District were occupied. Despite the 4th resolu-
tion adopted by Security Council of the United
Nations in 1993, Armenian armed forces occu-
pied 20 % of the country's territory, as a result
the state border of 132 kilometers with Iran is
uncontrolled and flood of drugs is strong from
the areas of Europe and other countries. The
production of drugs in the occupied territories,
a large amount of revenue from the sale of
drugs and training of terrorist groups increase
the scale of the threat.

At the same time, transnational organized
crime, illegal drug trafficking in the present cir-
cumstances torn wide spread around the world
and converts it into one of the mankind's global
problems.

It is known that owning the sufficient rich re-
sources of drug lords, undermining the political
foundation of countries, striving for hegemony
are the events that have not the precedents. No
one can guarantee that we will not meet such
severe threat in case of losing the public insight
of our society.

In order do not to meet with such dangers,
all of the society should know that narcomania
- is a most unwanted infectious diseases in
which the humanity is helpless, it is an abuser
of health, morality, joy, happiness, the most
pure feelings, in one word the humanity. That
is why, the most sacred duty of each human
race regardless of religion, language, race, na-
tionality – is actively conduct a struggle against
this problem that is abuser of humanity. Be-
cause of the progressive mankind, only by unit-
ing the efforts, the future generations will be
able to maintain the threat of terrible drug ad-
diction of the third millennium. 

Raising the fight against drugs to the level of
state and national politics, and contribute to the
extremely serious emphasis on drug abuse
prevention in our country, the republic's princi-

2016-ъы ил цчцн ЮЛКЯ МЯРУЗЯСИ
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санлыьын гянимидир. Она эюря дя дининдян, дилин-
дян, иргиндян, миллиййятиндян асылы олмайараг щяр
бир бяшяр ювладынын ян мцгяддяс боръу –инсан-
лыьа гяним олан бу бяла иля фяал мцбаризя апар-
маг олмалыдыр. Чцнки, йалныз мцтярягги
бя  шяриййятин сяйлярини бирляшдирмя йолу иля эяляъяк
нясилляри наркоманийанын горхунъ тящлцкясиндян
горумаг мцмкцн олаъагдыр.

Сон илляр наркотик вя психотроп васитяляря ящали,
хцсусян дя йенийетмя вя эянъляр арасында мей-
лин эцълянмяси, онларын истифадяси иля ялагяси олан
хястяликлярин чохалмасы, наркотиклярля ялагяли со-
сиал проблемлярин актуаллашмасы вя с. амилляр юл-
кядя бу проблемин аз да олса артмасыны эюстярир.
Гейд олунанлар ъямиййятя, хцсусян эянъ няслин
формалашмасына ъидди тящлцкя йарадан беля
ямялляря гаршы даща сярт вя кясярли мцбаризя
апарылмасыны тяляб едир.

Беляликля, наркоманийа иля мцбаризянин дювлят
сявиййясиня галдырылмасы, юлкямиздя наркотизмин
профилактикасына сон дяряъя ъидди ящямиййят ве-
рилмяси, республика рящбярлийинин наркотизмин щяр
ъцр тязащцрцня гаршы принсипал вя барышмаз мюв-
гейи, наркоманийаилямцбаризядя щцгуг мцща-
физя органларындан конкрет нятиъялярин тяляб
едилмяси бу цмумбяшяри фялакятин яразимиздя
йайылмасы тящлцкясиня Азярбайъанын буэцнкц
мцнасибятини характеризя едир.

Азярбайъан Республикасынын наркотик васитя-
лярин ганунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьын
йайылмасына гаршы мцбаризя апармаьа мцмкцн
потенсиалы вардыр. Юлкя Президентинин фядакар сяй-
ляри нятиъясиндя ялдя едилмиш сийаси сабитлик,
мцтяшяк кил ъинайяткарлыгла мцбаризяйя дювлят ня -
заряти, Азярбайъан халгынын гядим тарихи, милли
адят вя яняняляри, зянэин мядяниййяти беля
ясаслардандыр.

Ейни заманда гейд едилян вя бундан сонра
да эюстяриляъяк бцтцн бу негатив щаллар наркотиз-
мин йцксяк дяряъядя иътимаи тящлцкялилийини харак-
теризя едир ки, бу да мювъуд гцввя вя
ва   ситялярдян - сийаси, щцгуги, игтисади, тибби вя с.
истифадя етмякля иътимаи щяйатымызын бцтцн сащя-
ляриндя наркотизмя гаршы мцбаризяни фяаллашдыр-
маг зяруряти йарадыр.

Яминям ки, Азярбайъан дювлятинин ады чяки-
лян проблемля баьлы мцяййянляшдирдийи стратеэийа
уьурла реаллашдырылаъаг, эянъ няслин саьлам вя
йцксяк идеаллар рущунда тярбийяси, эенефонду-
музун горунмасы истигамятиндя бундан сонра
да мягсядйюнлц аддымлар атылаъагдыр.

pal and uncompromising position against man-
ifestations of any kind of drug addiction, drug
addiction in the state and law enforcement
agencies to avert this global disaster, to de-
mand concrete results, Azerbaijan's position is
characterized by the threat of the spread of ter-
ritory.

The Republic of Azerbaijan has every rea-
son to fight against drug trafficking and drug
abuse.As a result of the dedicated efforts of the
President, gained political stability, state control
on the fight against organized crime, the an-
cient history of the Azerbaijani people, national
traditions and customs and rich culture are
such reasons.

At the same time all these negative cases
mentioned and will be shown in the future char-
acterize drug abuse as highly public danger
that forcesusing all spheres of public lifelike
political, legal, economic, medical and others
to lead to the necessity to intensify the fight
against drug abuse.

The State Commission Against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking constantly monitors
the implementation of State Program " On com-
bating illicit trafficking of narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors and
abuse for the years 2013-2018 " in the fight of
state policy against drug abuse and drug traf-
ficking in, coordination of the activity of the rel-
evant authorities and social organizations. The
effectiveness of the measures is an important
contribution to conduct an uncompromising
struggle. 

We hope that the success of the strategy
chosen by the state will hold to successful so-
lution of the above-mentioned problems, the
upbringing of the younger generation in the
spirit of healthy and high ideals, and then the
appropriate steps will be taken to protect the
gene fund. 

We can say with confidence that the strategy
chosen by the government of Azerbaijan will be
held on the above-mentioned problems, the up-
bringing of the young generation in the spirit of
healthy and high ideals, further steps will be
taken to protect targeted gene pool and con-
tribute to the joint fight against drug trafficking.

NATIONAL ANNUAL REPORT 2016
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Hüquq-mühafizə orqanları 
tərəfindən keçirilmiş 

əməliyyat-axtarış tədbirləri

Hüquq-mühafizə orqanları müasir telekom-
munikasiya və informasiya vasitələrinin imkan -
larından istifadə etməklə, qanunsuz idxal-ixrac
və tranzit daşıma marşurutlarını birlikdə təhlil
etmiş və həmsərhəd dövlətlərdəki narko -
şəraitin ölkədaxili vəziyyətə təsirini nəzərə
alaraq adekvat tədbirlər görmüş, həmçinin
narkotik vasitələrin, psixotrop mad dələrin və
onların prekursorlarının ölkə ərazisinə qaçaq -
malçılıq yolu ilə gətirilməsinin qarşısının
alınması üçün bir sıra qabaqlayıcı profilaktik
və əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçir -
mişlər.

Hesabat dövrü ərzində Daxili İşlər Nazirliyi,
Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti və Ədliyyə
Nazirliyinin Penitensiar Xidməti tərəfindən 2
ton 150 kq 529,354 qr müxtəlif növ narkotik
vasitələr, o cümlədən 21.532 ədəd çətənə kolu
qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır.

Müsadirə olunan narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və prekursorların 654 kq
081,557 qr-ı marixuana, 225 kq 544,966 qr-ı
tiryək, 1 ton 186 kq 270,004 qr-ı heroin, 42 kq
211,316 qr-ı həşiş, 42 kq 400,711 qr-ı
psixotrop maddələr və digərləri, 11976 ədədi
həb, o cümlədən 21.532 ədəd çətənə kolu
olmuşdur.  

Search operations 
conducted by law 

enforcement agencies

Using the opportunities of modern telecom-
munications and media, law-enforcement
agencies had analyzed the illegal import-ex-
port and transit transportation routes and tak-
ing into account the impact of the situation in
the border of country, made adequate meas-
ures, as well as, carried out a number of pre-
ventive and remedial measures and search
operations in order to prevent the introduction
of narcotic drugs, psychotropic substances
and their precursors by smuggling. 

During the reporting period, the Ministry of
Internal Affairs, the Ministry of National Secu-
rity, the State Customs Committee, the State
Border Service and the Justice Ministry's Pen-
itentiary Service removed from illegal traffick-
ing 2 ton 1150 kg 529.354 gram of various
drugs and 21.532 cannabis bushes. State Se-
curity

Among confiscated narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors
were 654 kg 081,557 gr of marijuana, 225 kg
544,966 gr of cocaine, 1 ton 186 kg 270,004
gr heroins, 42 kg 211,316 gr hashis, 42 kg
400,711 gr psychotropic substances and other
kinds of drugs, 11976 tablets, as well as
21.532 cannabis bushes. 



13

NATIONAL ANNUAL REPORT 2016

2015/2016-cı illər ərzində ölkə üzrə narko -
tiklərlə əlaqəli aşkar olunan faktlar və qanun-
suz dövriyyədən götürülən narkotik vasitələr,
psixotrop maddələr və onların prekursorları
barədə müqayisəli cədvəl tərtib edilmişdir.

The comparative table has been made from
the facts in the detection of drugs and illicit traf-
ficking of drugs, psychotropic substances and
their precursors in the country over the years
2015/2016.

3243 49 kq 105,073 qr 629 kq 979,850 qr 23 kq 967,548 qr 188 kq 746,221 qr 41 kq 925,165 qr 933 kq 723,857 qr

130 1 ton 113 kq
998,451 qr

3 kq 881,707 qr 11 kq 324,768 qr 6 kq 789,392 qr 138,276 qr və
158 ədəd həb

1 ton 136 kq
153,945 qr və
158 ədəd həb

14

24

43

3411

10 kq 00,8 qr

13 kq 158,480 qr

28,487 qr

1 ton 186 kq
270,004 qr

4 kq 480 qr

15 kq 740 qr

51,864 qr

654 kq 081,557 qr

4 kq 500 qr

2 kq 419 qr

0,415

42 kq 211,316 qr

15 kq 923,3 qr

14 kq 086,053 qr

70,409 qr

225 kq 544,966 qr

204 qr
və 1918 ədəd həb

133,27 qr və
9900 ədəd həb

0,70

42 kq 400,711 qr və
11976 ədəd həb

35 kq 114,1 qr və
1918 ədəd həb

45 kq 536,792 qr və
9900 ədəd həb

152,045 qr

2 ton 150 kq
529,354 qr və

11976 ədəd həb

43

43
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Ötən il ərzində hüquq-mühafizə orqanları
tərəfindən cəmi 3411 fakt aşkar edilmişdir ki,
onlardan 888-i satış məqsədilə qanunsuz
olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri
və ya prekursorları əldə etmə, saxlama,
daşıma, göndərmə və ya satma, 2221-i satış
məqsədi olmadan narkotik vasitələri, psixotrop
maddələri və onların prekursorları qanunsuz
olaraq əldə etmə və saxlama, 259-u qanunsuz
olaraq narkotik xassəli bitkiləri kultivasiya
etmə, 43-ü isə digərləri olmuşdur.

On the period of last year 3411 facts were
detected by law-enforcement officers, 888-
drugs and illicit trafficking of drugs, psy-
chotropic substances and their precursorsac-
quisition, storage, transportation, transfer or
selling, 2221 illegal acquisition and storage of
narcotics, psychotropic substances and their
precursors, without a purpose of selling, 259
the illegal cultivation of narcotic plants, and 43
of the others.



15

NATIONAL ANNUAL REPORT 2016

İl ərzində cinayət məsuliyyətinə 2607 nəfər
cəlb olunmuşdur ki, onlardan 5 nəfəri 18
yaşadək, 176 nəfəri 18-25 yaşadək, 412 nəfəri
26-29 yaşadək, 2014 nəfəri 30 yaşdan yuxarı,
22 nəfəri fəhlə, 6 nəfəri qulluqçu və ya maddi
məsul şəxs,3 nəfəri təsərrüfat işçisi, 1 nəfəri
ali məktəb tələbəsi, 2331 nəfəri işləməyənlər,
2570 nəfəri kişilər, 37 nəfəri qadınlar, 907
nəfəri əvvəllər cinayət törətmişlər, 21 nəfəri isə
əvvəllər xüsusi qeydiyyatda olanlardır.

Məsuliyyətə cəlb olunmuş 34 nəfər xarici öl -
kə vətəndaşlarından 677 kq-dan artıq  müx tə lif
növ narkotik vasitələr götürülmüşdür. Əc  nə  bilə -
rin 18 nəfəri İran İslam Respublikası, 8 nə fəri
Gürcüstan, 4 nəfəri Türkiyə, 1 nəfəri Qa  za -
xıstan, 1 nəfəri Hindistan, 1 nə fəri Türk mə  nis -
tan, 1 nəfəri Belarusiya vətəndaşı olmuşdur.

2607 people have been involved in criminal
proceedings throughout the year, of them 5
person was under the age of 18, 176 persons
between 18-25,412 persons between 26-29
years old, 2014 were over the 30 years old, 22
workers, 6 servicemen, 3 transportation work-
ers, 1 students, 2331 unemployed, 2570 men,
37 women, 907 previous criminals and 21
were before registered individuals. 

677 kg of various drugs was confiscated
from 34 convicted citizens of foreign countries.
Among the convicted were 18 citizens of Is-
lamic Republic of Iran, 8 of the Republic of
Georgia, 4 of Turkey, 1 of Belarus, 1 of Turk-
menistan, 1 of India.
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Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 3243 fakt
üzrə (43 fakt Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar
Xidməti tərəfindən aşkar edilmiş, təhqiqatı
ərazi üzrə fəaliyyət göstərən polis orqanı
tərəfindən aparılmışdır) 933 kq 723,857 qr
narkotik vasitələr və psixotrop maddələr (629
kq 979,850 qr marixuana, 23 kq 967,548 qr
həşiş,188 kq 746,221 qr tiryək,  49 kq 105,073
qr heroin, 41 kq 853,117 qr digərləri, 72,048
qr psixotrop maddə və 21.532 ədəd çətənə
kolu) qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır.

Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 130
fakt üzrə (9 fakt - Dövlət Sərhəd Xidməti ilə
birgə) 1 ton 136 kq 153,945 qr narkotik vasitə -
lər və psixotrop maddələr (6 kq 789,392 qr
tiryək, 3 kq 881,707 qr marixuana, 11 kq
324,768 qr həşiş, 1 ton 113 kq 998,451 qr he -
roin, 107,579 qr psixotrop maddə (158 ədəd
həb), 30,697 qr metadon, 20,8 qr prekursor)
qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır. 

The Ministry of Internal Affairs discovered
3243 acts of crimes (43 facts are uncovered by
the Penitensiar Service and investigated by the
territorial policemen) on which 933 kg 723,857
grdifferent kinds of drugs and psychtrop sub-
stances (629 kg 979,850 gr marijuana, 23 kg
967, 548 gr hashis, 188 kg 746,221 gr opium,
49 kg 105,073 gr heroin, 41 kg 853,117 gr
other drugs, 72,048 gr psychtrop substances
and 21,532 cannabis bushes) were removed
from illicit trafficking.

In 130 cases of illicit trafficking of narcotic
drugs held  by the State Customs Commit-
tee (9 facts together with the State Border
Service) 1 ton 136 kg 153, 945 gr of drugs
and psychotropic substances (6 kg 789, 392
gr opium, 3 kq 881,707 gr marijuana,  11 kg
324, 768 grhashish, 1 ton 113 kg 998, 451
grheroin,  107,579 gr psychtropsubstances
(158  gr cocoine, 169,037 gr psychotropic sub-
stances (158 tablets), 30, 697 metadon, 20.8
gr precursors) were removed from illegal traf-
ficking.
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Dövlət  Təhlükəsizliyi Xidməti  tərəfindən
14 fakt üzrə 35 kq 114,1 qr narkotik vasitələr
və psixotrop maddələr (10 kq 0,08 qr heroin,
15 kq 923,3 qr tiryək,  4 kq 500 qr həşiş,  4 kq
480 qr marixuana, 204 qr metamfetamin, 1918
ədəd  metadon həb) qanunsuz dövriyyədən
çıxarılmışdır. 

Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 24 fakt
üzrə (əksər hallarda İran İslam Respublika -
sından Azərbaycan Respublikası na) 45 kq
536,792 qr narkotik vasitələr (13 kq  158,480
qr heroin, 14  kq 086,053 tiryək, 15 kq 740 qr
marixuana, 2 kq 419 qr həşiş, 117,890  qr
psixotrop maddə, 15,380 qr digərləri, 9900
ədəd həb) qanunsuz dövriyyədən çıxarıl mış -
dır.

The State Security Service uncovered 14
facts. During these operations 35 kg 114,1 gr
narcotic and psychtropic  substances (10 kg
0,08 gr heroin, 15 kg 923,3 gr opium, 4 kg 500
gr hashis, 4 kg 480 gr marijuana, 204 gr
methamphetamine, 1918 methadon tablets)
were removed from the illegal trafficking. 

The State Border Service discovered 24
facts (majority of the facts are related with the
traficking from Iran Islamic republic to the Re-
public of Azerbaijan).  During these investiga-
tions 45 kg 536, 792 gr narcotics (13 kg 158,
480 gr heroin, 14 kg 086, 053 opium, 15 kg 740
gr marijuana, 2 kg 419 gr hashis, 117, 890 gr
psychtrop substances, 15, 380 gr others, 9900
tablets) were removed from the illegal trafick-
ing.
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Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti
tərəfindən 43 fakt üzrə 152,045 qr  narkotik
vasitələr (51,864 qr marixuana, 0,415 qr həşiş,
70,409 qr tiryək, 28,487 qr heroin, 0,70 qr
digərləri) qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır.

Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası
Mərkəzində 2016-cı il ərzində narkotik vasitə -
lər, psixotrop maddələr və onların prekursorları
üzrə 4073 ekspertiza aparıl mışdır ki, onlardan
2164-ü bitki mənşəli, 1909-u sintetik təbiətli
narkotik vasitələr olmuşdur. 

In 43 cases 452,045 grams of drugs (51, 864
gr of marijuana, 0,415 gr of hashish, 70, 409 gr
opium, 28, 487 gr heroin, 0, 70 gr others) were
removed from illicit trafficking by the Justice
Ministry's Penitentiary Service.

The Judicial Examination Center of the Min-
istry of Justice realized analysis on narcotics,
psychtrop substances and their precursors.
2164 of them were planting origins, and the
other 1909 were originally synthetic drugs. 
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Təhlildən görünür ki, 2015-ci ilin nəticələri
ilə müqayisədə ekspertizaya daxil olan işlərin
sayı 175 ədəd və ya 4,2% azalmışdır. Ötən il
ərzində penitensiar müəssisələrdə saxlanılan,
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsinə görə məhkum olun -
muş şəxslərin sayı 5.149, narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi
ilə bağlı cinayətlərə görə təqsirləndirilən şəxs -
lərin sayı 1.527, məhkəmələr tərəfindən narko-
maniyadan məcburi müalicə təyin edil miş
məhkumların sayı isə 2.765 nəfər təşkil et miş -
dir. Həmçinin, Nazirliyin Tibb Baş idarəsi
tərəfindən narkomaniyaya görə məcburi mü -
alicə müəssisələrində Həkim-Məsləhət Komis -
si yası 130 səyyar iclas keçirərək 1529
məh     kumdan 1431-nə məcburi müalicənin da -
vam etdirilməsinə rəy verilmişdir. Eyni za -
mand  a komissiya 2-si ağır xəstə, 66-sı əlil,
14-ü 60 yaşdan yuxarı olduğu üçün məcburi
müalicənin tətbiq edilə bilinməməsi barədə, 16
nəfərin isə məcburi müalicəsinin tamamlamaq
mümkün olmadığına görə Səhiyyə Nazirliyinin
nəzdində fəaliyyət göstərən İtxisaslaşdırılmış
tibb müəsissələrində davam etdirilməsi barədə
müvafiq tibbi rəylər verilmişdir.

2016-cı ildə ekspertiza olunan narkotik
vasitələrin sayı, növü, miqdarı və çəkisi

barədə məlumat

It appears from that analysis, the number of
cases included to expertise in comparison with
the results of 2015, decreased by 175 units or
4.2%.

During the last year the numbers of the pris-
oners detained at the penitensiar authorities
were 5.149 for narcotics and psychtrop sub-
stances, 1527 were due to drugs and psy-
chtrop substances illegal trafficking. The
prisoners involved to the treatement of the
drug addiction were 2.765 persons. Also, the
Ministry’s Medical Center conducted 130 ses-
sions during which decided that the 1431 of
1529 prisoners have to be continued to be
treated due to the drug addiction. Moreover,
the commission gave medical recommenda-
tions and sent to the Spesialized Medical Cen-
ters of the Minsitry of Health the 2 seriously
illedpeople, 66 disabled persons, 14 prisoners
over the 60 years old on the non-possibility of
the application of the treatment, and 16 per-
sons due to the non-possibility of the treat-
ment. 

The narcotics expertised due to their
numbers, sorts, amounts and weight

dduring the year 2016

NATIONAL ANNUAL REPORT 2016
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Ekspertiza olunan narkotik vasitələrin sayı,
növü, miqdarı və çəkisi barədə digər
məlumatlar Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qu-
rumu  tərəfindən  ekspertizadan keçirilmişdir.

2016-cı il ərzində meşə və çöllük sahə lərdə
yabanı halda bitmiş 99 ha 35 sot sahədən 147
ton 391 kq 085 qr (335 min 064 ədəd)
narkoxassəli bitkilər Daxili İşlər Nazirliyinin
təşkilatçılığı və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin,
Dövlət Sərhəd Xidmətinin və digər aidiyyəti
qurumların iştirakı ilə yığılaraq müvafiq qay-
dada məhv edilmişdir. 

Bu ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
42 ton 210 kq-dan artıq azalma deməkdir.

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa-
nunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət  Komissiyasının İşçi qrupunun
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası Na -
zirlər Kabinetinin 2005-ci il 6 oktyabr tarixli 181
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
müsadirə edilmiş narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının məhv
edilməsi Qaydası”nın və Narkomanlığa və Nar -
kotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət  Komissiyasının müvafiq
Sərəncamının tələblərinə uyğun olaraq, ötən
ilin iyun və dekabr aylarında Müsadirə edilmiş

The other data on the examination of the
type, quantity and weight of the drugs, was ex-
amine by an agency of the Ministry of Interior
Affairs.

During 2016, at the 99 hectare 35 of forest
and fields areas, 147 tons 391 kg 085 grams
of drug propertycontaining wild plants was de-
stroyed in an appropriate manner by the Min-
istry of Internal Affairs, the State Border
Service, the Ministry of Ecology and Natural
Resources, and by the Ministry of Agriculture.

In comparison with last year’s the results of

this year is 42 ton 210 kg less.

Organized by by the Working Groupof the
State Commissionon Combating Drug
Abuse and Illicit Drug Trafficking,approved

by the Cabinet of Ministers of the Republic of

Azerbaijan Resolution No. 181 dated October

6, 2005 in accordance with "The rule of de-

struction of confiscated narcotic drugs, psy-

chotropic substances and their precursors in

accordance with the legislation of the Azerbai-

jan Republic" and in accordance with the ap-

plicable requirements of the Decree of the
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külli miqdarda narkotik vasitələri, psixotrop
maddələri və onların prekursorlarını Məhvetmə
Komissiyası tərəfindən Bünyad Sərdarov adına
“Ma şın qayırma Zavodu”nun inzibati əra zisində
404 məhkəmə hökmü ilə barəsində məhvetmə
qərarı qəbul edilmiş 938 kq-dan artıq müxtəlif
növ narkotik vasitələr, o cümlədən 13.010 ədəd
psixotrop maddələr və 4.273 ədəd çətənə kolu
aidiyyəti təşkilatların və kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə
yandırma yolu ilə məhv edilmişdir.

State Commission on Combating Drug Addic-

tion and Illicit Drug Trafficking, during Mayand

Decemberlast year 404 decisionwere takenby

a court verdict and 938 kg of  thevarious

drugsand psychotropic substanceswere de-

stroyedby arson at the territories of the Machi-

nary factory named after Bunyad Sardarov. 
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Qeyd: 14,613 qram kokain, 13.010 ədəd
psixotrop maddə və 4702 ədəd çətənə kolu

Notice: 14, 613 gr cocaine, 13.010 psychtrop
substance and 4702 hemp bushes
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Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 24 iyun tarixli 2966 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasi -
tələrin, psixotrop maddələrin və onların prekur
sorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və nar  ko -
manlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər
üçün Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi
üzrə Tədbirlər Planı”nın 4.2-ci bəndinin (qanu-
vericiliyin təkmilləşdirilməsi) icrası tam başa
çatdırılmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti Aparatının Hərbi və inzibati
orqanlar şöbəsi tərəfindən aidiyyəti olanlarla
birlikdə Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi
üzrə Tədbirlər Planının 4.2-ci bəndinin icrası ilə
bağlı aşağıdakı qanun və qərarların layihələri
hazırlanmışdır.  

4.2.1-ci bənd üzrə:
I. “Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 28

iyun tarixli 960-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində
dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış
və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin, habelə Azərbaycan Respubli -
kasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql
edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi
razılıq) tələb olunan prekursorların Siya hı -
ları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azər -
baycan Respublikasının 17 may 2016-cı il
253-VQ nömrəli Qanunu,

II. “Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 28
iyun tarixli 961-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq
edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə
onların külli miqdarına görə siyahıları”nda
dəyişikliklər edilməsi haqqında”Azərbaycan
Respublikasının 17 may 2016-cı il 254-VQ
nömrəli Qanunu,

III.“Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 de -
kabr 2016-cı il tarixli 29/3/127 nömrəli məktub
ilə aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir),

IV. “Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haq -
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(27 dekabr 2016-cı il tarixli 29/3/127 nömrəli
məktub ilə aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir),

V. “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi üçün kifayət edən prekursorların
miqdarının, habelə onların külli miqdarının

Improvement of legislation

Approved by the President of the Republic
of Azerbaijan, by Order № 2966, dated 24
June 2013, on the implementation of the Ac-
tion Plan of the State Program, covering the
period up to 2013-2018 years, on "Fight
against Narcotic drugs, Psychotropic sub-
stances and illicit trafficking of their precursors
and Drug abuse" completed according to the
execution plan of the 4.2 paragraph.Thus, the
Department of Military and Administrative Bod-
ies of the Cabinet of Ministers drafted the fol-
lowing laws and regulations concerning with
the implementation of the Action Plan of the
State Program on the implementation of para-
graph 4.2.

Paragraph 4.2.1:
I. “On amendments of the trafficking pro-

hibited, restricted at the territory of the Repub-
lic of Azerbaijan and controled narcotic
substances, psychtrop substances, also the
import, export, transit and production of
lisence (special permit) required precursors
Lists” in the territory of the republic of Azerbai-
jan on 17 May 2016. The law numbered 253-
VQ,

II. Approved by the Law numbered 961 –
II Q of the Republic of Azerbaijan, on 28 June
2005, “On the amendmends to the Lists of the
amount of narcotic drugs and psychtropic sub-
stances and to their large quantity so that a
person can be jailed”

III. The Law of the Republic of Azerbaijan
“on the amendments to the Criminal Code of
the Republic of Azerbaijan” (Deputy Prime
Minister of the Republic of Azerbaijan Mr. Ali
hasanov presented a letter to the President
Administration  on 27 december 2016)

IV. The Law of the Republic of Azerbaijan“
on making amendments to the Code of Admin-
istrative Offences of the Republic of Azerbai-
jan” (Deputy Prime Minister of the Republic of
Azerbaijan Mr. Ali hasanov presented a letter
to the President Administration  on 27 decem-
ber 2016)

V. On the confirmation of the List of the
large quantity and  sufficient precursors in
order a person to be prosecuted the Law of the
Republic of Azerbaijan (Deputy Prime Minister
of the Republic of Azerbaijan Mr. Ali hasanov
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siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azər -
baycan Respublikasının Qanunu (27 dekabr
2016-cı il tarixli 29/3/127 nömrəli məktub ilə
aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir),

VI. “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi -
şik liklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respub -
likasının Qanunu (27 dekabr 2016-cı il tarixli
29/3/127 nömrəli məktub ilə aidiyyəti üzrə
təqdim edilmişdir),

VII. “Əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar, hamilə qadınlar və südəmər uşaqları
olan analar, 60 yaşından yuxarı olan kişilər və
55 yaşından yuxarı olan qadınlar, eləcə də
siyahısı Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş xəstəlikləri
olan cinayət törətmiş narkomanlar barəsində
məcburi müalicə Qaydalarının təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2000-ci il 10 oktyabr tarixli 186
nömrəli qərarının ləğv edilməsi barədə” Azər -
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22
fevral 2016-cı il tarixli 74 nömrəli Qərarı,

VIII. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2006-cı il 9 fevral tarixli 39 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin tibbi məqsədlərlə istifadə
edilməsi qaydası və şərtləri, habelə narkomanlıq
xəstəliyinə düçar olan şəxslər barəsində tibbi
tədbirlərin tətbiq edilməsi Qaydası”nda dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 22 fevral 2016-cı il tarixli 75
nömrəli Qərarı,

IX. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2006-cı il 26 yanvar tarixli 21 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Narkomanlıq xəstəliyinə
düçar olan şəxslərin müalicəsində istifadə olu-
nan əvəzedici müalicə proqramlarının tətbiqinin
Şərtləri və Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 22 fevral 2016-cı il tarixli 76 nömrəli
Qərarı.

4.2.4-cü bənd üzrə: 
“Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən

narkoloji xəstə məhkumların məcburi müali -
cəsinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 28 yanvar 2016-cı il tarixli 14 nömrəli
Qərarı.

presented a letter to the President Administra-
tion  on 27 december 2016 numbered
29/3/127).

VI. The amendments to the Law of the Re-
public of Azerbaijan“On narcotics, psychtrop
substances and their precursors’ traficking”
(Deputy Prime Minister of the Republic of
Azerbaijan Mr. Ali hasanov presented a letter
to the President Administration  on 27 decem-
ber 2016 numbered 29/3/127).

VII. The order numbered 74 of the Cabinet
of the Ministries dated 22 February 2016 on
the canselation of the decision 186 (10 Octo-
ber 2000) of the Cabinet of the Ministers for
the “confirmation of the Rules of the obligatory
treatement of the“Disabled persons, children
with disabilities, pregrant women and nursing
mothers, men older that 60 years old, women
older than 55 years old, as well as the addict
persons with special ills that the lists confirme
by the Mininstry of Health”. 

VIII.Amendments to the confirmed decision
numbered 39, dated 9 February 2006, of the
Cabinet of Ministers of the Republic of Azer-
baijan “rules and conditions of using of nar-
cotics and psychtrop substances with medical
purposes, also the Rule to be applied to the
medical measures to the persons with drug
addiction”. The decision numbered 75 of the
Cabinet of Ministers of the republic of Azerbai-
jan on 22 February 2016.

IX. Amendments to the confirmed decision
21, dated 26 January 2006, of the Cabinet of
Ministers of the Republic of Azerbaijan on the
“conditions and rules of the use of substitution
treatment programs in the treatment of per-
sons suffering from drug addictions”. Decision
numbered 76 of the Cabinet of Ministers dated
22 February 2016.

Paragraph 4.2.2:
Confirmation of the decision numbered 14

of the Republic of Azerbaijan, dated 28 Janu-
ary 2016, “Ruels on the obligatary treatment
of the prisons with narcological illness at the
prisons”.

2016-ъы ил цчцн ЮЛКЯ МЯРУЗЯСИ
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Dünyada narkotiklərlə bağlı

vəziyyətə dair təhlil

Narkotiklər  və Narkomaniya üzrə Avropa
Monitorinq Mərkəzi (EMCDDA)-nın son
məruzəsinə əsasən avropa gəncləri arasında
son illər kannabisin istifadəsi daha böyük
vüsət almışdır. Belə ki, 15-34 yaş həddində
olanların 14 milyondan artığını təşkil edir, bu
isə avropada bu yaş həddi üzrə ümumi
narkoistifadəçilərin 11,2% -i təşkil edir. 15-24
yaş həddində olanların sayı 2013-cü ildə 8,5
milyon nəfər təşkil etmişdir (13,9%). 

Son bir neçə il ərzində dünyanın 60%-dən
çox ölkəsində satın alınması yalnız reseptlər
vasitəsilə mümkün olan dərman preparat -
larının, xüsusilə narkotik təsiri olan sakitləş -
diricilərin və trankvilizatorların (məsə lən
benzidiozepin) sui-istifadəsində nəzərəçarpan
artım müşahidə olunmuşdur. Sui-istifadə
hallarının ən çox müşahidə olunduğu region
Şimali Avropa regionudur. 

Opioid kateqoriyasına daxil olan narkotik
vasitələrdən (heroin və tiryək) istifadə sahə -
sində son zamanlar Avropa regionunda
azalma müşahidə olunur. Belə ki, qitə əhali -
sinin yaşlanması və daha yüngül narkotik
vasitələrə, xüsusilə “ekstazi” və digər yüngül
təsirli həblərə üstünlük verilməsi ilə əlaqədar
opioid kateqoriyalı narkotik vasitələrə tələbat
azalmışdır.

Şimali Amerika, Cənub-Qərbi Asiya və
Mərkəzi Asiya regionunda isə opioid kate -
qoriyalı narkotik vasitələrdən istifadədə artım
müşahidə olunmuşdur.

Avropada heroin istifadəçilərinin azalması
ilə əlaqədar Əfqanıstandan Balkan regionuna
ixrac olunan heroinin həcmində azalma müşa -
hidə olunur. Bunun əvəzində İran ərazisindən
keçməklə İraqa, oradan isə Yaxın Şərq
ölkələrinə heroin ixracı artmışdır.

Kokain dövriyyəsində də ənənəvi marşrut
olan Kolumbiya-Braziliya-Avropa və Kolum -
biya-Şimali Amerika marşrutu Kolumbiya-Sakit
okean adaları-Asiya  marşrutu ilə əvəzlənir. 

Kolumbiya hələ də kokain istehsalında

Analysis of the current global sit-

uation on fight against drugs

According to the latest report of the Euro-
pean Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA), the cannabis use
among young people in recent years has be-
come much larger. Thus, more than 14 million
of those aged 15-34, the Europe accounts for
11.2 percent of the age. The number of people
aged 15-24 in 2013 amounted to 8.5 million
people (13.9%).

Over the past few years in more than 60%
countries around the world, (for example, ben-
zidiozepin) significant growth was observed in
the abuse of medicines, sedatives and tran-
quilizers, in particular with influence of drugs,
the purchase of which is only available through
the recipes.Most of the cases of abuse are ob-
served in the Northern European region of the
country. Estonia, Lithuania and Norway have
the most important indicators.

The use of drugs included in the category
of opioid (heroin and opium) in Europe has de-
creased in recent years.Thus, related to the
aging of the European population and giving
priority to lighter drugs, particularly "ecstasy"
pills and other light effectively categories of
opioid demand for drugs decreased.

An increase in the use of the opioid class of
drugs has been seen in North America, South-
West Asia and Central Asian regions.

Heroin users in Europe due to a reduction
in the amount of heroin imported from
Afghanistan, the Balkan region have de-
creased.Instead, export of heroin through Iran,
Iraq to the Middle East countries has in-
creased.

The traditional route for cocaine trafficking
in Colombia and Brazil and Colombia-Europe-
North America route is replaced by the route
of Colombia -the Pacific Islands and Asia.

Colombia still remains the global leader in
the production of cocaine.According to the ap-
proach with respect to the use of cocaine,
much more wealthy sections of the society use
drugs. In recent years, the facts associated
with this approach are increasing. A sharp in-
crease in the use of cocaine is observed in
economically developed European countries
and in Hong Kong.

Africa's growing importance as a transit ter-
ritory with Europe in recent years, a number of
African countries, especially in East Africa,
were accompanied by an increase in the
amount of heroin confiscated. Last observa-
tionsshow that smuggling oflarge amounts of
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qlobal lider olaraq qalmaqdadır. Kokaindən
istifadə ilə bağlı mövcud olan yanaşmaya
əsasən, bu narkotik vasitədən cəmiyyətin
daha çox varlı təbəqəsi istifadə edir. Bu
yanaşmanın doğruluğu ilə bağlı faktlar son illər
artmaqdadır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş
Avropa ölkələrində və Honq-Konqda kokain
istifadəsində kəskin artım müşahidə olunur. 

Avropa ilə birləşdirən tranzit ərazi kimi
Afrikanın artan önəmi son illərdə bir sıra Afrika
ölkələrində, xüsusilə Şərqi Afrika ölkələrində
müsadirə edilmiş heroinin həcminin artması ilə
müşayiət olunmuşdur. Son müsadirələr onu
göstərir ki, böyük həcmdə əfqan heroininin
gəmi ilə Hind okeanı vasitəsilə Şərqi və
Cənubi Afrikaya qaçaqmalçılıq yolu ilə
keçirilməsi ümumi hal almışdır. Bununla
yanaşı, kokainin Atlantik okeanı vasitəsilə
Avropaya qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsi
üçün Afrika dəniz yolu ilə tranzit ərazi olmaqda
davam edir, habelə Şərqi Avropa tranzit ərazi
və təyinat yeri kimi meydana çıxır.

Əfqan opiatlarının qlobal nəqliyyat yolları
“Balkan yolu” (İran İslam Respublikası və
Türkiyədən keçməklə cənub-Şərqi Avropa
üzərindən Qərbi Və Mərkəzi Avropaya), “Şimal
yolu” (Mərkəzi Asiyadan keçməklə Rusiya
Federasiyasına) və “Cənub yolu”dur (İran
İslam Respublikasının cənub hissəsindən və
ya Pakistandan keçməklə). Belə ki, 2014-cü
ildə Əfqanıstanın narkotiklərlə mübarizə üzrə
Departamentinin və Rusiya Federasiyasının
Narkotiklərə Nəzarət üzrə Federal Xidmətinin
əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat
tədbirləri nəticəsində ölkənin şimalında 750 kq
opiat tərkibli narkotiklər və 8 ton prekursorlar
qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış və 5 narkotik
laboratoriyası məhv edilmişdir.

Müşahidəyə əsasən, qlobal səviyyədə
narkotik vasitələrin ticarəti ilə məşğul olan
cinayətkar qruplar son illər narkotik vasitələrin
su nəqliyyatı vasitəsilə daşınmasına üstünlük
verir. UNODC tərəfindən həyata keçirilən
Qlobal Konteynerlərə Nəzarət Proqramı məhz
bu tendensiyanın yaratdığı təhlükələrin
qarşısının alınmasına hesablanmışdır.

heroin by sea through the Indian Ocean to
Eastern and Southern Africa has become
common.In addition, for smuggling cocaine to
Europe via the Atlantic Ocean, Africa contin-
ues to be a transit territory by sea and as well
as Eastern Europe is emerging a transit area
and destination.

Global transport ways of afghan opiates are
the "Balkan Route" (via the Islamic Republic
of Iran and Turkey on the South-Eastern Eu-
rope, the Western and Central Europe), "North
Road" (through Central Asia to the Russian
Federation) and the "Southern way" (via the
southern part of the Islamic Republic of Iran or
Pakistan).Thus, in 2014 as a result operational
measures carried by  the Department of Nar-
cotics of Afghanistan in cooperation with the
Federal Service of the Russian Federation for
Drug Control 8 tons of drugs and precursors
containing 750 kg opiate was withdrawn from
illegal turnover and 5 drug laboratories were
destroyed in the north of the country.

According to the observation at the global
level criminal groups engaged in drug traffick-
ing in recent years, give priority to the trans-
port of drugs through water transport.Global
Containers Control Program carried out by
UNODC intended to prevent threats posed by
this trend.

In 2013, 105 kg of methamphetamine were
confiscated in Turkey. Compared with 2012,
this indicator means a sharp decline of the
amount of confiscated methamphetamine
(500 kg).Methamphetamine, in most cases, is
transported illegally via Turkey to East Asia,
(Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Thai-
land and Vietnam). Turkey and other countries
in the region are showing the Islamic Republic
of Iran (IRI) as a major source of confiscated
methamphetamine.However, it is mentioned in
the report of Turkey that the seizure of
methamphetamine may be due to a sharp de-
crease in the preventive measures taken by
Iran.

North Africa continues to be the most con-
fiscated region of cannabis pitches and ac-
cording to the UN Office on Drugs and Crime
in the region, the confiscation of the article
continues increasing.The most confiscation
has been carried out in the regions of Algeria
and Morocco. 53 tons of cannabis pitches
were confiscated in Algeria and 126 tons in
Morocco in 2011, this figure has increased to
211 tons in Algeria in 2013, and 127 tons in
Morocco. The confiscation of cannabis pitch
11% in 2012 and 12% for the year 2013 was
carried out by Morocco.In 2013, 80 tons from
84 tons of marijuana pitchconfiscated by the

2016-ъы ил цчцн ЮЛКЯ МЯРУЗЯСИ



27

Şimali Afrika çətənə qətranının ən çox
müsadirə olunduğu region olmaqda davam
edir və BMT-nin Narkotiklər və cinayətkarlıq
İdarəsinin məlumatına görə sözügedən re-
gionda həmin maddənin müsadirəsi artan xətt
üzrə davam etməkdədir. Region üzrə ən çox
müsadirə Əlcəzairdə və Mərakeşdə həyata
keçirilmişdir.  

Narkotik maddələrdən istifadə edən şəxs -
lərin müalicəsi İİR-da nəzərə çarpacaq şəkildə
artmışdır. Belə ki, 2013-cü ildə belə şəxlərin
sayı 2009-cu illə müqayisədə 18% artaraq
755394 nəfər olmuşdur. 2013-cü ildə İİR-də
5223 narkotik istifadəçilərinin müalicəsi,
eləcədə 267844 və 24029 şəxs üçün müvafiq
olaraq metadon və buferonofin əvəzediciləri ilə
müalicənin aparıldığı  narkoloji mərkəz açıl -
mışdır.

MARİƏM-in məumatına əsasən 2016-cı ilin
9 ayı ərzində Əfqanıstanda narkotiklərin alveri
və qaçaqmalçılığın qarşısının alınması istiqa -
mətində hüquq-mühafizə orqanları tərə fin  dən
679 fakt üzrə 615 ton 35 kq opiat qanunsuz
dövriyyədən götürülmüşdür.

Kannabis qrupuna daxil olan narkotik
maddələr; 255 fakt üzrə 77 tondan artıq
kannabis qrupuna daxil olan narkotik maddə -
lər müsadirə olunub və cinayət məsuliy yətinə
254 nəfər cəlb olunub.

Həşiş; 254 fakt üzrə 76 ton 757 kqdan artıq
həşiş müsadirə olunub və cinayət məsuliy -
yətinə 253 nəfər cəlb olunub.

Qazaxıstan Respublikasının hüquq-müha -
fizə orqanları tərəfindən 2016-cı ilin 9 ayı

Egyptian state authorities has been brought il-
legally from Morocco via boats.

The treatment of persons who use drugs in
Iran has increased dramatically.Thus, in com-
parison with 2009 in 2013 the number of such
persons increased by 18% and became
755394 people. In 2013, addiction treatment
centers have been implemented for the treat-
ment of 5223drug users in Iran, as well as
267844 and 24029 persons respectively for
the buferonofinsubstitute’s methadone.

While heroin confiscation covers a wider
area, confiscated in 2013 opium (opium) and
the main part of illegal morphine poppy culti-
vated in Afghanistan and its neighboring coun-
tries have been collected. Every year since
2002, for 90 percent of the total amount of
confiscated opium poppy accounts
Afghanistan, the Islamic Republic of Iran and
Pakistan and It continued in 2013, last year
was 13 percent growth and Islamic Republic
of Iran, remains to be the country where the
confiscation of large amounts of poppy is car-
ried out.

According to the information of the CARICC
(Central Asian Regional Information and Co-
ordination Centre for combating Illicit Traffick-
ing of Narcotic Drugs, Psychtropic Substances
and their Precursors) 615 ton 35 kg opiate is
removed from the illegal traficking at the 679
operations during the last nine monthes of the
2016. 

The drugs that include to the canabbis

groups; More than 77 ton of drugs that are

included to the canabbis groups are confis-

cated at 255 cases and 255 persons are

prosecuted. 

Hashis; more than 76 ton 757 kg hashish

are confiscated at 254 cases and 253 per-

sons have been jailed.

The Republic of Kazakhstan; 27 ton 360
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ərzində 221 fakt üzrə 27 ton 360 kq narkotik
vasitələr müsadirə olunub və 222 nəfər cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunub;

Qırğızıstan Respublikasının hüquq-müha -
fizə orqanları tərəfindən 2016-cı ilin 9 ayı
ərzində 106 fakt üzrə 608 kq narkotik vasitələr
müsadirə olunub və 101 nəfər cinayət məsu -
liyyətinə cəlb olunub;

Tacikistan Respublikasının hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən 2016-cı ilin 9 ayı ərzində
208 fakt üzrə 1 ton 268 kq narkotik vasitələr
müsadirə olunub və 210 nəfər cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunub;

2016-cı il ərzində dünyada narkotiklərin qa-
nunsuz becərilməsi, dövriyyəsi və istifadəsi ilə
bağlı əsas tendensiyalar aşağıdakılardan
ibarət olmuşdur:

• Əfqanıstandan qaynaqlanan narkotik
vasitələrin tranzit marşrutlarından biri olan
Şərqi Afrika regionu tranzit ərazi olması ilə
əlaqədar həmin ərazilərdə opioid mənşəli
narkotik vasitələrdən istifadə statistikası
artmışdır;

• Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsi re-
gionu 2016-cı il ərzində də dünya miqyasında
kanabisin əsas ixracatçısı və kokainin əsas
tranzit marşrutu olaraq qalmaqdadır. Regionda
narkotik vasitələrin becərilməsi, istehsalı və
dövriyyəsi ilə əlaqədar zorakılıq və
cinayətkarlıq səviyyəsi 2016-cı il ərzində daha
da artması müşahidə olunmuşdur;

• Şimali Amerika regionu (ABŞ və
Kanada) dünya miqyasında narkotiklərdən
istifadə ilə əlaqəli, xüsusilə narkotik
vasitələrdən dozasından artıq istifadə
nəticəsində ölüm hallarının statistikasına görə
lider mövqeyini 2016-cı ildə də qoruyub
saxlamışdır;

• Koka bitkisinin becərilməsi statisti -
kasına gəldikdə isə, Kolumbiyada əvvəlki
illərlə müqayisədə 44%-lik artım qeydə
alınmışdır. Digər başlıca mənşə ölkələri olan
Peru və Boliviyada isə statistik rəqəmlər
azalma tendensiyasındadır;

• Cənubi Asiya regionunda metamfeta-
min maddəsinin və farmakoloji təyinatlı,

kg narcotics are confiscated during the last

nine monthes of the 2016 by the Law En-

forcement Agencies and 222 persons have

been jailed. 

The Republic of Kyrgyzystan; 608 kg nar-

cotics are confiscated at the 106 cases by

the Law Enforcement Agencies during the

last nine monthes of 2016 and 101 persons

have been jailed. 

The Republic of Tajikistan; 1 ton 268 kg

narcotics are confiscated by the Law En-

forcement Agencies during the last nice

monthes of 2016 and 2010 persons have

been prosecuted.

During the 2016 major trends on the

growing, traficking and using of the illegal

traficking are as following:

• Due to the transit statistics opiate-

based drugs has increased in these areas

due to the transit routes of drugs from

Afghanistan to East Africa region;

• During the 2016 Central America and

Caribbean region stays as a major transit

route for cocaine traficking in the world and

remains a key exporter of cannabis. It is ob-

served that during the 2016 the cultivation,

production and traficking of related violence

and crime levels have been incresed. 

• During the 2016 the North America

region (USA and Canada) kept its positonas

a world leader due to the death and high

dosage of drugs and use of narcotics 

• Coca plant growing is increased by

44% in Columbia in comparaison with last

year according to the growing sttistics. 

• Abuse of the metamphatine sub-

stances and pharmacological purposed

drugs, medicines containing narcotic sub-

stances are continiunig to be a major secu-

rity concern at the South Asia region. 

• The ongoing armed conflicts in the

West African region, created by the uncon-

trolled environment of conflicts made the re-
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tərkibində narkotik maddələr olan dərman
preparatlarının istifadəsindən sui-istifadə
halları başlıca təhlükəsizlik problemləri olaraq
qalmağa davam edir;

• Davam edən silahlı münaqişələrin
mövcud olduğu Qərbi Afrika regionu isə
münaqişəli vəziyyətlərin yaratdığı nəzarətsizlik
mühiti ilə əlaqədar mütəşəkkil cinayətkarlıq
qrupları tərəfindən narkotik vasitələrin qanun-
suz dövriyyəsi üçün əsas regionlardan birinə
çevrilmişdir;

• Qərbi və Mərkəzi Avropada yeni
psixoaktiv vasitələrdən istifadə halları 2016-cı
il ərzində də artmağa davam etmişdir;

• Şərqi və Cənub-şərqi Avropada iynə
vasitəsilə narkotik maddələrin istifadəsi halları
dünya miqyasında mövcud olan orta statistik
göstəricidən 5 dəfə yüksəkdir;

• Okeaniya regionunda da amfetamin
tipli maddələrdən istifadə ilə əlaqəli statistik
göstəricilər 2016-cı il ərzində artım göstər -
mişdir.

gion as one of the key region due to the il-

legal trafficking of drugs for the organized

crime groups.

• The cases of the use of new psy-

choactives continued to increase during the

2016 at the Western and Central Europe. 

• Using of needle for the narcotic sub-

stances are five time higher than the world

level at the Eastern and Southeastern Eu-

rope. 

• The statistics related with the use of

the amphetamine-type substances are in-

creased during the 2016 at the Oceania re-

gion. 
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Qeydiyyatda olan narkotik

istifadəçiləri

Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən
2016-cı il ərzində 2142 nəfər narkotik istifadəçisi
qeydə alınmaqla  xəstələrin ümumi sayı 29448
nəfərə çatmışdır (Bakı şəhəri üzrə 11730 nəfər).
Onlardan 24056-ı dispanser, 5392-i profilaktik,
893-ü anonim qeydiyyatda olanlardır. İstifa -
dəçilər arasında 18 yaşa qədər 5 nəfər, 612-i
qadın, 183 nəfəri toksikomanlar, həmçinin ötən
il ərzində qeydiyyata götürülənlərin 1567-i dis-
panser, 575-i profilaktik olmuşdur. 2016-cı ildə
qeydiyyatdan çıxanların ümumi sayı 1249 (691-
ı dispanser, 558-i profilaktik) nəfərdir.

İnyeksion narkotik istifadəçilərinin sayı
20576 nəfər təşkil edir. Onlardan 459 nəfəri
qadındır.

Registered 

drug users

According the information of the Ministry of
Health during the 2016 year the number of regis-
tered drug users were 2142 and the general number
of the patients achieved to 299442 persons. It was
11730 persons at the Baku city. The 24056 of them
were at the hospitals, the 5392 were profilactics, and
the 893 of them were anonymously registered per-
sons. Among the users the persons under 18 were
5, women were 612, and 183 were toximanes. Also,
during the last year 1567 persons were dispancer
and 575 were profilactics.  The number of the per-
sons removed from the registration were 1249 (691
dispancer and 558 profilactics) persons. 

The number of the infectious drug users
were 20576. The 459 of them were women.  

2016-ъы ил цчцн ЮЛКЯ МЯРУЗЯСИ
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2007-2016-cı illər ərzində Respublika

Narkoloji Mərkəzində qeydiyyatda

olannarkomanlar barədə

Məlumat

Müalicə

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, İİV-infeksiya sının
ölkədə yayılması əsasən yüksək riskli qru  pa aid
olan inyeksion narkotiklər istifadə çiləri hesabına
baş verir.

Belə ki, Azərbaycan vətəndaşları arasında
2016-cı ildə aşkar olunan İİV-ə yoluxma hal ların
27,4 %-i, ümumilikdə isə 1992-01.01.2017-ci il
tarixədək yoluxma halların 48,7%-i infeksion
narkotik istifadəsi  nət i cə sində baş vermişdir.
Ümumilikdə 1988-ci ildən İİV-infeksiyası aşkar
olunmuş 6185 nə fər dən 2967 xəstə (48%) inyek-
sion narkotik  istifadəçisi olmuşdur ki, onların da
2186 nəfəri (72%) dispanser qeydiyyatına götü -
rülmüşdür. Eyni zamanda ölkədə İİV-ə nar -
komanların yeni yoluxma hadisələrinin sayın da
azalma müşahidə olunur. 2016-cı ildə aşkar -
lanmış 556 nəfər İİV-li şəxslərin 151 nəfəri
(27,4%) İNİ-lər olmuşdur.

Information on the persons who have

been registered at the National Drug 

Center during 2007-2016

Data

Treatment

As it was at the previous years, the epidemic
of the HIV spreads due to the persons who use
highly risky injection drugs. As in the previous
years, the epidemic of HIV infection in Azerbai-
jan has been spread among injecting drug users
and refers to high-risk groups.Thus, the re-
vealed HIV infections among the citizens of
Azerbaijan in 2016 were 27.4%, overall the epi-
demy between 01.01.1992-01.01.2017 hap-
pened on 48, 7% persons were the result of
infectious drugs. 

Overall, the revealed HIV infections of the
6185 on the 2967 were infectious drug user
since 1988, and the 2186 of them were regis-
tered at the hospitals. At the same time there
were a decrease at the number of the persons
who have been infected the HIV. The 556 of dis-
covered HIV persons’ 151 were the HIV
(27,4%).
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Səhiyyə Nazirliyinin 02/15-1101 saylı
26.05.1997-ci il tarixli “Venadaxili narko man -
larının İİV-ə mütləq müayinəsi barədə” metodiki
göstərişinə əsasən, İİV-infeksiyasının infeksion
narkotik istifadəçiləri (İNİ) arasında yayılmasının
profilaktikası məqsədilə, Respublika Narkoloji
Mərkəzinin qeydiyyatında olan xəstələrin qan
nümunələri QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinə və
onun regional İİV-diaqnostika laboratoriyalarına
mütəmadi göndərilir və müayinə olunur. 2016-
cı il ərzində narkomaniyaya düçar olmuş insan -
ların qanının İİV-ə müayinəsi nəticəsində,
onlar dan 28 nəfərində İİV-infeksiyasına yoluxma
faktı təsdiq olun muşdur.

According to the methods of Ministry of
Health, No. 02 / 15-1101 dated 26.05.1997
"Treatment of the Intravenous drug users -
HIV," blood samples of HIV-infected injection
drug users (IDUs) are sent and examined reg-
ularly at the HIV-AIDS Prevention Center and
its regional diagnostic laboratories in order to
prevent the spread of the bloods in the pa-
tients who are registered at the Ministry of
Health’s National Drug Centre. In 2016, as a
result of examination of HIV in the blood of af-
fected people, 28 cases of HIV infection have
been confirmed.
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Zərərin azaldılması

Zərərin azaldılması proqramı çərçivəsində,
İİV-müsbət İNİ-in əvəzedici metadon terapiyaya
cəlb edilməsi davam etdirilmişdir. 2009-cu ilin
may ayından etibarən əvəzedici metadon
terapiyanın Respublika QİÇS-lə Mübarizə
Mərkəzinin binasında yerləşən Narkoloji Dis-
panserin bölməsində həkim-narkoloqlar tərəfin -
dən təşkil edilməsi, İİV-müsbət İNİ-lərin
proq ra ma daha geniş cəlb edilməsinə şərait
yaratmışdır. 2016-cı ilin sonunadək əvəzedici
metadon terapiyaya 113 İİV-müsbət İNİ-i cəlb
edilmişdir, onlardan 14 nəfəri 2016-cı il ərzində
olmuşdur.

İİV-müsbət insanlar tərəfindən yoluxdurma
təhlükəsinin azaldılması və İİV-in yayılmasının
qarşısının alınması, eləcə də İİV-lə yaşayan
insanların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə, Respublika QİÇS-lə Mübarizə
Mərkəzində xəstələrə antiretrovirus preparatları
ilə terapiya (ARV-terapiya) tədbiq edilməkdədir.

Əvəzedici müalicə müvafiq 

qanunverici aktlarla tənzimlənir

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2006-cı il 26 yanvar tarixli 21 saylı qərarı
ilə “Narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan
şəxslərin müalicəsində istifadə olunan
əvəzedici müalicə proqramlarının tətbiqinin
şərtlərivə qaydaları”na uyğun olaraq, Səhiyyə
Nazirliyi Respublika Narkoloji Mərkəzinin
nəzdində yalnız damardaxili və opium qrupuna
daxil olan narkotik vasitələrdən qeyri-tibbi
məqsədlə istifadə edən şəxslərin istifadəsinə
icazə verilmiş və tibb sənayesi tərəfindən is-
tehsal olunan sintetik opium preparatlarının
tətbiqi ilə metadonla əvəzedici müalicə
proqramı fəaliyyət göstərir. Bu proqram Re-
spublika Narkoloji Mərkəzində Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2001-ci il 14
avqust tarixli 83 nömrəli əmri əsasında
fəaliyyətə başlamışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2005-ci il 6 oktyabr tarixli 181 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin dövriyyəsinə və onların
prekursorlarının idxalına, ixracına, tranzit
nəqlinə və istehsalına, habelə narkotik vasi -
tələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz
dövriyyəsində iştirak edən, o cümlədən narko -
manlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslərə dair

Harm reduction

Involvement of HIV-positive injecting drug
users to methadone substitution therapy pro-
gram was continued in order to reduce the
damage. As of May of 2009 methadone sub-
stitution therapy has contributed to the inclu-
sion of a wider program in the branch of the
organization of the HIV-positive drug dispen-
sary that located in the building of the Repub-
lican AIDS Center. 113 HIV positive have been
involved to methadone substitution therapy till
the end of 2016, 14 of them were during 2016.

To reduce the risk of infection by HIV – pos-
itive people and to prevent the spread of HIV,
as well as in order to improve the quality of life
of people living with HIV/AIDS, antiretroviral
drugs therapy (ARV-therapy) are being applied
for patients in the Republic AIDS Center .

Substitutive therapy acts 

of the legislation are regulated

According to the Resolution nmber 21 of

the "Terms and conditions for substitutive

medical treatment " accepted by the Cabinet

of Ministers of the Republic of Azerbaijan on

January 26, 2006, methadone substitution

treatment program is in function  in the Re-

public Dispensary. This program started its

function in the National  Drug Center on the

basis of Resolution number 83 dated October

6, 2005 accepted by the Ministry of Health  of

the Republic  of Azerbaijan. 

In accordance with the Decree number

181, dated 06 October 2005 and approved by

the Cabinet of Ministers of the Republic of

Azerbaijan" Import, export, transit, transporta-

tion, and manufacturing of narcotics, psy-

chotropic substances and their precursors, as

well as illicit trafficking of narcotic drugs and

psychotropic substances, including the rules

of sending to national information bank and
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ümummilli məlumat bankına informasiyaların
göndərilməsi və oradan məlumatların alınması
Qaydası”nın 3-cü bəndinin icrası ilə əlaqədar,
məlumat vərəqələri vaxtaşırı cavablandırılaraq
Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2010-cu il 25 fevral tarixli 44s nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Narkomanlığın
profilaktikası və müalicəsi üçün Tədbirlər
Planı”nın 9-cu bəndinə uyğun olaraq, “Narkotik
və psixotrop maddələrin alınması, saxla nıl -
ması, satılması və təyinatı üzrə istehlakına
nəzarətin gücləndirilməsi” məqsədi ilə Daxili
İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə bu
istiqamətdə işlər aparılır.  

Narkotiklərə nəzarət sahəsində

dövlət siyasəti

Dünya ictimaiyyətini narahat edən ən aktual
problemlərdən biri də beynəlxalq terrorçuluğun
və mütəşəkkil cinayətkarlığın əsas maliy -
yələşmə mənbələrindən biri olan narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və narko -
manlığın yayılmasının xalqların  genofonduna,
eləcə də kriminogen duruma mənfi təsir
göstərməsidir.

Məhz bu baxımdan Ulu Öndər Heydər
Əliyev narkotik vasitələrin, psixotrop maddə -
lərin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirlərinin
gücləndirilməsi zərurətini nəzərə alaraq,
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanun-
suz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasını yaratmış, Komissiyanın sədri
Baş nazirin müavini, sədr müavini  daxili işlər
naziri, üzvləri isə aidiyyəti nazirlik, komitə və
təşkilatların rəhbər şəxslərindən təyin
edilmişlər. 

“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının  qanunsuz dövriy -
yəsinə  və narkomanlığa qarşı müba ri zə yə
dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
dövlət başçısı İlham Əliyevin  2013-cü il  24
iyun tarixli 2966 saylı Sərəncamı ilə təsdiq
edilmişdir. Yeni Dövlət Proqramı ölkədə
narkotik vasitələrin, psixotrop  mad də lərin və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriy -
yəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, antinarkotik təbliğat, narko -
tiklərin qanunsuz alınması, narko ma nlığa
düçar olmuş şəxslərin müalicə edilməklə,
sağlam həyata qaytarılması, müalicə-bərpa

receiving of information” the data  lists are re-

sponded and sent to the Ministry of Internal

Affairs.

According to the 9th paragraph of the Ac-

tion Plans of Resolution number 44 of “the

prevention and treatment of drug addiction”

accepted by the Cabinet of Ministers of the

Republic of Azerbaijanon 25 February 2010,

the work is underway along with the Ministry

of Internal Affairs in order to “Prevent pur-

chase, storage, sale and appointment of

drugs and psychotropic substances”.

The state policy in the

field of drug control

One of the important issues that concern
the international community is international
terrorism and organized crime, which is one of
the main funding sources of the spread of drug
trafficking and drug addiction and has negative
impact on genofund of people as well as the
crime situation.

In this regards, as taking into account the
necessity to strengthen measures in fight
against narcotic drugs, psychotropic sub-
stances and their precursors, the national
leader HaydarAliyev created the State Com-
mission on Combating Drug Abuse and Illicit
Drug Trafficking. Deputy Prime Minister was
appointed as a chairman, Minister of Internal
Affairs – deputy chairman, the heads of the rel-
evant ministries, committees and organiza-
tions were appointed as members of the
Commission.

"The State Program on fight against illicit
trafficking of narcotics, psychotropic sub-
stances and their precursors and its abuse for
the 2013-2018 years," was approved by the
President Ilham Aliyev on June 24, 2013 by
the Decree No. 2966. The new State Program
will strengthen the fight against  illicit trafficking
of  the drugs, psychotropic substances and
their precursors and  drug abuse, and will pro-
vide anti-drug propaganda, drug addiction
treatment for those who suffer, with the return
of a healthy life, treatment and rehabilitation
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sahəsindəki fəaliyyətin müasir dövrün tələb -
lərinə uyğunlaşdırılması, bu sahədə qanun-
vericiliyin təkmilləşdirilməsi, cəza tədbir lərinin
səmərəliliyinin  öyrənilməsi üçün elmi və prak-
tik araşdırmaların aparıl ması, beynəl xalq
əməkdaşlığın inkişaf et diril məsi və digər geniş
miqyaslı məsələlərinin həllini nəzərdə tutur. 

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa-
nunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının işçi qrupu “Narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və nar -
ko manlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Dövlət
Proqram”ın həyata keçirilməsinə nəzarəti
təmin edir və dövlət qurumlarının fəaliyyətini
əlaqələndirir.

Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə 

Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət 

Komissiyasının tərkibi

Dövlət Komissiyanın sədri
Əli Həsənov - Azərbaycan Respublikası Baş
nazirinin müavini, Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Dövlət Komissiyası sədrinin müavini
Ramil Usubov - Azərbaycan Respublikasının
daxili işlər naziri

Dövlət Komissiyasının üzvləri:

Fuad Ələsgərov - Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq
mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri

Hadı Rəcəbli - Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sosial Siyasət Komitəsinin
sədri

Elman Gərayzadə - Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti Aparatının Hərbi və inzibati
orqanlar şöbəsinin müdiri

Rüstəm Usubov - Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun birinci müavini

İlqar Fətizadə - Azərbaycan Respublikası
maliyyə nazirinin birinci müavini

Vilayət Zahirov - Azərbaycan Respublikası
ədliyyə nazirinin müavini

Elsevər Ağayev - Azərbaycan Respublikası
səhiyyə nazirinin müavini

activities in the field of adapting to the de-
mands of the modern era, improvement of leg-
islation in this field, research and practical
research will study the effectiveness of penal-
ties, and other large-scale development issues
of international cooperation.

The Working Group of the State Commis-
sion on Fight against Drug Abuse and Illicit
Drug Trafficking will control the work of the
Commission, as well as the implementation of
«the State program on fight against drugs,
psychotropic substances and their precursors,
and the spread of drug addiction" and will co-
ordinate the activities of government agencies.

Composition of the State 

Commission on fight against 

Drug Abuse and Illicit Traffiking of

Drugs

Chairman of the Commission
Ali Hasanov - Deputy Prime Minister of the
Republic of Azerbaijan, Chairman of State
Committee for  Refugees and IDPs

Deputy Chairman of the Commission
Ramil Usubov - Minister of Internal Affairs of
Azerbaijan  Republic

Members of the Commission:

Fuad Aleskerov - Department on work with
law-enforcement bodies of Presidental Admin-
istration of the Azerbaijan Republic, Chief

Hadi Rajabli - Chairman of the Social Policy
Committee of the National Assembly of the
Azerbaijan Republic  

Elman Garayzadeh - The Chief of Cabinet of
Ministers of  the Republic of Azerbaijan on the
military and the administration organs 

Rüstəm Usubov - First Deputy Prosecutor of
the Azerbaijan Republic 

Ilgar Fatizadeh - First Deputy Minister of Fi-
nance of the Azerbaijan Republic 

Vilayet Zahirov - Deputy Minister of Justice of
the Azerbaijan Republic 

Elsever Agayev - Deputy Minister of  Health 
of the Azerbaijan Republic 
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Ceyhun Bayramov - Azərbaycan Respublikası
təhsil nazirinin müavini

İlham Quliyev - Azərbaycan Respublikası
kənd təsərrüfatı nazirinin müavini

Kərim Vəliyev - Azərbaycan Respublikası
müdafiə nazirinin müavini

İntiqam Babayev - Azərbaycan Respublikası
gənclər və idman nazirinin müavini

Xələf Xələfov - Azərbaycan Respublikası
xarici işlər nazirinin müavini

Firdovsi Əliyev - Azərbaycan Respublikası
ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini

Natiq Məmmədov - Azərbaycan Respublikası
əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin
müavini

Sevda Məmmədəliyeva - Azərbaycan Res -
publikası mədəniyyət və turizm nazirinin
müavini

Əsgər Abdullayev - Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini

Sədaqət Qəhrəmanova - Azərbaycan
Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

İsmayıl Bağırov - Azərbaycan Respublikası
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin müavini

Asif Cəbrayılov - Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini

Zaur Abdullayev  - Azərbaycan Respublikası
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidməti rəisinin müavini

Dilqəm Tağıyev - Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Kimya Elmləri Bölməsinin
akademik-katibi, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya
İnstitutunun direktoru

Nuşirəvan Məhərrəmov - Azərbaycan
Respublikası Milli Televiziya və Radio
Şurasının sədri

Azay Quliyev - Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatı

Fidumə Hüseynova - Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti başçısının müavini

Ceyhun Bayramov - Deputy Minister of Edu
cation of Azerbaijan Republic

İlham Guliyev - Deputy Minister of Agriculture
of the Azerbaijan Republic 

Karim Veliyev - Deputy Minister of  Defense
of the Azerbaijan Republic

Intigam Babayev - Deputy Minister of Youth
and Sports of the Republic of Azerbaijan

Khalaf Khalafov - Deputy Minister of  Foreign
Affairs of the Republic of Azerbaijan

Firdovsi Aliyev - Deputy Minister of  Ecology and
Natural Resources of the Azerbaijan Republic

Natig Mamedov - Deputy Minister of  Labor
and Social Protection of Population of the
Azerbaijan Republic

Sevda Mammadaliyeva - Deputy Minister
of Culture and Tourism of the Azerbaijan
Republic

Asgar Abdullayev - Deputy Chairman of the State
Customs Committee of the Republic of Azerbaijan

Sadagat  Gahramanova - Deputy Chairman
of the State Committee for Family, Women
and Children Affairs

Ismayıl Bagırov - Acting  Deputy Chief of   the State
Security  Service  of the  Azerbaijan Republic

Asif Jabrayilov - Deputy Head of the State
Border Service of the Azerbaijan Republic

Zaur Abdullayev - The deputy chief of the
State Mobilization Service and Military Service
of Summons

Dilgam Tagiyev - Secretary of Department of
Chemical Sciences of the National Academy
of Sciences, director of the Institute of Cataly-
sis and Inorganic Chemistry 

Nushiravan Maharramov - Chairman of the
National Television and Radio Council of the
Azerbaijan Republic

Azay Guliyev - State Support to Non-Governmental
Organizations under the President of the Republic
of Azerbaijan, Chairman of the Board, Member of
the National Assembly of the Republic of Azerbaijan

Fiduma Huseynova - Deputy Chief of Baku
City Executive Power

NATIONAL ANNUAL REPORT 2016



40

Vaqif Eyvazov - Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyası sədrinin müavini

Rauf Zeyni - Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət
Təşkilatları Forumunun prezidenti

Həmçinin, Azərbaycan Respublikası 1992-ci
ildə “Narkotik vasitələrin və psixotrop mad -
dələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə
haqqında” BMT-nın 1988-ci il Konvensiyasına,
1998-ci ildə “Narkotik vasitələr haqqında” 1961-
ci il Vahid Konvensiyasına və 1971-ci il
“Psixotrop maddələr haqqında” Konven si -
yasına qoşulmuşdur.

Qanunlar
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotik

va sitələr haqqında Vahid Konvensiyasına qo -
şulmaq barədə (1 dekabr 1998-ci il, № 550-IQ).

2. Narkotik maddələrin qəbul edilməsi və
na rkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə
mü barizədə əməkdaşlıq haqqında Parsial Sa -
zişə Azərbaycan Respublikasının qoşulması
barədə (16 fevral 2001-ci il, № 78-IIQ).

3. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsi ilə Qazaxıstan Respublikası Döv -
lət Gəlirləri Nazirliyi arasında qaçaqmalçılıq və
gömrük qaydalarının pozulması, həmçinin si lah -
ların, döyüş sursatlarının, partlayıcı mad də lərin,
narkotik vasitələrin, psixotrop mad     dələrin və
prekursorların qanunsuz döv riy yəsi ilə mübarizə
sahəsində əməkdaşlıq haq qında" Sazişin təsdiq
edilməsi barədə (03 aprel 2001-ci il, № 118-IIQ).

4. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi
ilə mübarizə haqqında" Azərbaycan Res pub -
likası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunveri-

Vagif Eyvazov - Vice-Chairman of the Con-
federation of Trade Unions

Rauf Zeyni - President of the National Forum
of  Non-Governmental Organizations

At the same time, in 1992, the Republic of
Azerbaijan joined the UN's Convention
dated1988 “On prevention of illicit trafficking of
narcotic drugs and psychotropic substances",
and in 1998 The Unit Convention of the 1961
"On drugs" and, the Convention of 1971"On
psychotropic substances". 

Laws

1. The Law on Accession to join the Single
Convention on Narcotic Drugs of the United
Nations (December 1, 1998, № 550-IQ);

2. The Law on Accession To join the Re-
public of Azerbaijan to Partial agreement on
cooperation in combating illicit drug trafficking
(February 16, 2001, № 78-IIQ);

3. On the approval of the Agreement " on co-
operation of Azerbaijan State Customs Commit-
tee of the Republic of Kazakhstan and the Ministry
of State Revenues of smuggling and violation of
customs regulations in combating illicit trafficking,
as well as arms, ammunition, explosive sub-
stances, narcotic drugs, psychotropic substances
and precursors " (3 April in 2001, № 118-IIQ)

4. On the approval of amendments and
additions to some legislative acts of the Azer-
baijan Republic of "Law for the suppression of
the narcotic drugs, psychotropic substances
and precursors " (October 12, 2001, № 206-
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cilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
barədə (12 oktyabr 2001-ci il, № 206-IIQD).

5. “Azərbaycan Respublikasının Höku -
 məti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Höku mə -
ti arasında narkotiklərə nəzarət və hü -
    quq-mühafizə orqanlarına yardım haqqında
Sa ziş Məktubu"nun təsdiq edilməsi barədə (13
may 2003-cü il, № 436-IIQ).

6. “Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq,
narkotiklərin yayılması və digər təhlükəli növ
cinayətlərlə mübarizə üzrə GUÖAM-ın Virtual
Mərkəzinin və GUÖAM-ın Dövlətlərarası İnfor-
masiya-Təhlil Sisteminin (DİTS) yaradılması
haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə (21
may 2004-cü il, № 665-IIQ).

7. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Pakistan İslam Respublikası Hökuməti ara sın -
da narkotik vasitlərin, psixotrop maddələrin və
on ların prekursorlarının qanunsuz dövriy yə -
sinə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq
haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə (10
sentyabr 2004-cü il, № 735–IIQ).

8. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Rumıniya Hökuməti arasında narkotik vasi tə -
lərin, psixotrop maddələrin və onların pre kur -
sorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
mü ba rizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında"
Sazişin təsdiq edilməsi barədə (04 mart  2005-
ci il, № 843-IIQ).

9. Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haq  qında (28 iyun 2005-ci il, № 959-IIQ).

10. Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə
onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq
edilməsi haqqında (28 iyun 2005-ci il, № 961-
IIQ).

11. Azərbaycan Respublikasının əra zi sin -
də dövriyyəsi qadağan edilmiş, məh dud  laş -
dırılmış və nəzarət edilən narkotik va si tələrin,
psixotrop maddələrin, habelə Azər baycan
Res publikasının ərazisində idxalına, ixracına,
tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya
(xüsusi razılıq) tələb olunan pre kursorların
siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında (28 iyun
2005-ci il, № 960-IIQ).

12. “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə
Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında
narkotiklərə nəzarət və hüquq-mühafizə fəaliy -
yətinə yardım haqqında" 2003-cü il 3 avqust
tarixli Saziş Məktubuna 2 saylı Düzəlişin təsdiq
edilməsi barədə (28 iyun 2005-ci il, № 962-IIQ).

IIQD);
5. On the approval of the "The Government

of the Agreement Letter between Republic of
Azerbaijan and the Government of the United
States in  narcotics control and law enforce-
ment assistance " (May 13, 2003, № 436-IIQ);

6. On the approval of the Agreement " On
the establishment of Virtual Center of GUUAM
and GUUAM Interstate Information Analysis
System to combat the spread of terrorism, or-
ganized crime, drug trafficking and other dan-
gerous types of crimes " (May 21, 2004, №
665 - IIQ);

7. On the approval of the Agreement " On
cooperation in combating for narcotic drugs,
psychotropic substances and their precursors
illicit trafficking between the Government of the
Republic of Azerbaijan and the Government of
the Islamic Republic of Pakistan " (September
10, 2004, № 735-IIQ);

8. On the approval of the Agreement " On
cooperation in combating illicit trafficking of nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their
precursors between the Government of the Re-
public of Azerbaijan and the Government of Ro-
mania " (March 4, 2005, № 843-IIQ);

9. On narcotic drugs, psychotropic sub-
stances and their precursors (June 28, 2005,
№ 959-IIQ);

10.  On the approval of the list of the
amount of narcotic drugs and psychotropic
substances enough for a person to be prose-
cuted (June 28, 2005, № 961-IIQ);\

11. On approve the required list of precursors'
license (special permit). Circulation prohibited, re-
stricted and controlled drugs, psychotropic sub-
stances, as well as the territory of the Republic of
Azerbaijan, import, export, transit, transportation,
and manufacturing in the territory of the Republic of
Azerbaijan (June 28, 2005, № 960-IIQ);

12. On the approval of amendment No. 2
Agreement Letter dated January 3, 2003,"The
Government of the Republic of Azerbaijan and
the Government of the United States on drug
control and law enforcement activities," the of
(June 28, 2005, № 962-IIQ);
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13. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti ara sın -
da terrorçuluq, narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və prekursorların qanunsuz döv -
riy yəsi, mütəşəkkil və digər növ cinayətkarlıqla
mübarizədə əməkdaşlıq haqqında" Sazişin
təs diq edilməsi barədə (30 sentyabr 2005-ci il,
№ 1014-IIQ).

14. “Azərbaycan Respublikasının əra zi -
sində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məh dud laş -
dırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan
Res publikasının ərazisində idxalına, ixracına,
tran zit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya
(xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların
siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qa-
nunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi
barədə (30 dekabr 2005-ci il, № 48-IIIQD).

15. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Latviya Respublikası Hökuməti arasında ter-
rorçuluq, narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və prekursorların qeyri-qanuni döv  riy yəsi
və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mü barizə sa -
həsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq
edilməsi barədə (01 mart 2006-cı il, № 64-IIIQ).

16. “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı
olan dövlətlərin ərazisində Mütəşəkkil cina yət -
karlıq və digər təhlükəli cinayət növləri ilə
mübarizənin əlaqələndirilməsi üzrə Büronun
tərkibində Mərkəzi Asiya regionunda nar ko -
tiklərin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi
ilə mübarizənin əlaqələndirilməsi üzrə struktur
bölməsinin və onun regional əməliyyat qrupu-
nun yaradılması barədə” Qərarın təsdiq edil -
mə si haqqında (23 may 2006-cı il, № 115-IIIQ).

17. “2005-2007-ci illər üçün narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
pre kursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
müba rizədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
iştirakçısı olan dövlətlərin əməkdaşlıq Proq ra -
mı haqqında” Qərarın təsdiq edilməsi barədə
(5 dekabr 2006-cı il, № 190-IIIQ)

18. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haq -
qında” Azərbaycan Respublikası Qanu nunun
tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Res publikasının
bəzi qanunvericilik aktlarına də  yişikliklər və
əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik
aktlarının qüvvədən düşmüş he sab edilməsi
barədə (17 aprel 2007-ci il, № 313-IIIQD).

19. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və onların prekursorlarının döv riy yəsi

13. On Ratification of the Agreement " On co-
operation in combating against narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors, organ-
ized crime and other types of terrorism between
the Government of the Republic of Kazakhstan
and the Government Republic of Azerbaijan"
(September 30, 2005, N ° 1014-IIQ);

14. "Turnover in the territory of the Republic
of Azerbaijan prohibited, restricted and con-
trolled drugs, psychotropic substances, as well
as the territory of the Republic of Azerbaijan,
import, export, transit, transportation, and man-
ufacturing license (special permit) required the
approval of the list of precursors on the" Law
of the Republic of Azerbaijan in connection with
the application of On amendments to some
legislative acts of the Republic of Azerbaijan
(December 30, 2005, № 48-IIIQD);

15. On the approval of the Agreement "on
cooperation in the field of narcotic drugs, psy-
chotropic substances and precursors, illegal
trafficking, organized crime and terrorism be-
tween  the Government of the Republic of
Latvia and the Government of the Republic of
Azerbaijan, found " (March 1, 2006, № 64-IIIQ);

16. "Commonwealth of Independent States
on the territory of member states to coordinate
the fight against organized crime and other
dangerous types of crime in Central Asia Bu-
reau of the coordination of the fight against
drugs and precursors of the department and
its regional operating groups on the" Decision
on Approval (23 May 2006, № 115-IIIQ);

17. On the approval of decision "2005-2007
for the period of narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors in the fight
against illicit trafficking of member-states of the
Commonwealth of Independent States pro-
gram of cooperation " (December 5, 2006, №
190-IIIQ);

18. On amendments and additions to some
legislative acts of the Republic of Azerbaijan
and to some legislative acts to the application
of the Law of the Republic of Azerbaijan "Nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their
precursors" (April 17, 2007, № 313-IIIQD);

19. On amendments to the Law of the Re-
public of Azerbaijan "Narcotic drugs, psy-
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haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa dəyişiklik edilməsi barədə (01 oktyabr
2007-ci il, № 418-IIIQD).

20. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin və onların prekursorlarının döv riy yəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu -
nunun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Res -
pub likasının bəzi qanunvericilik aktlarına
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi
qanun vericilik aktlarının qüvvədən düşmüş
hesab edilməsi barədə” Azərbaycan Res pub -
likası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi qanun-
vericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi
haqqında (07 dekabr 2007-ci il, № 509-IIIQD).

21. “2008-2010-cu illər üçün narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
mübarizədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin işti -
rakçısı olan dövlətlərin əməkdaşlıq Proq ramı
haqqında” Qərarın təsdiq edilməsi barədə (24
iyun 2008-ci il, № 653-IIIQ).

22. Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan
Respublikası, Qırğız Respublikası, Rusiya
Federasiyası, Tacikistan Respublikası, Türk -
mə  nistan və Özbəkistan Respublikası ara sın -
da "Narkotik vasitələrin, psixotrop mad  dələrin
və onların prekursorlarının qeyri-qanuni
dövriyyəsi ilə mübarizə üzrə Mərkəzi Asiya Re-
gional İnformasiya və Əlaqələndirmə Mər kə -
 zinin yaradılması haqqında" Sazişin təsdiq
edilməsi barədə (30 dekabr 2008-ci il,  № 750-
IIIQ).

23. "Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haq qında" Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi
barədə (30 dekabr 2008-ci il, № 753-IIIQD).

24. “Azərbaycan Respublikasının əra -
zisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məh -
dudlaş  dırılmış və nəzarət edilən narkotik
va     s i  tələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azər -
baycan Respublikasının ərazisində idxalına,
ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına
lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan pre kur -
sorların siyahılarının təsdiq edilməsi haq qın -
da” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə (26 noyabr 2009-
cu il, № 922-IIIQD).

25. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il
28 iyun tarixli 961-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq
edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə on -

chotropic substances and their precursors"
(October 1, 2007, № 418-IIIQD);

20. On the application of the amendments
to some legislative acts and amendments
About "Narcotic drugs, psychotropic sub-
stances and their precursors" to the applica-
tion of the Law of the Republic of Azerbaijan
on amendments and additions to some legisla-
tive acts of the Azerbaijan Republic and shall
be considered null and void to some legislative
acts of the Republic of Azerbaijan " (December
7, 2007, № 509-IIIQD);

21. On the on the approval of the program
" On cooperation for the years 2008-2010 of
member-states of the Commonwealth of Inde-
pendent States in the fight against illicit traf-
ficking narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors” (June 24,
2008, № 653-IIIQ);

22. On the approval of the Agreement “On
the establishment of the Central Asian Re-
gional Information and Coordination Centre
The Republic of Azerbaijan, Republic of Kaza-
khstan, the Kyrgyz Republic, the Russian Fed-
eration, Republic of Tajikistan, Turkmenistan
and the Republic of Uzbekistan " in the fight
against illegal trafficking narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors "
(December 30, 2008, № 750-IIIQ);

23. On changes and Amendments to the
Law of the Republic of Azerbaijan "Narcotic
drugs, psychotropic substances and their pre-
cursors," (December 30, 2008, № 753-IIIQD);

24. On amendments to the Law of the Re-
public of Azerbaijan to approve the list of pre-
cursors license (special permit) is required
"Turnover in the territory of the Republic of
Azerbaijan prohibited, restricted and controlled
drugs, psychotropic substances, as well as im-
port, export, transit, transportation, and man-
ufacturing in the territory of the Republic of
Azerbaijan " (November 26, 2009, № 922-
IIIQD);

25. On amendments The Republic of Azer-
baijan dated June 28, 2005, approved by Law
No. 961-IIQ " On the amount of narcotic drugs
and psychotropic substances, as well as a
large quantity of listings sufficient for a person
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la rın külli miqdarına görə siyahıları”nda də yi -
şikliklər edilməsi haqqında (20 aprel 2010-cu
il, № 994-IIIQD).

26. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununda dəyişikliklər edilməsi barədə
(28 oktyabr 2014-cü il, № 1101-IVQD).

27. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununda dəyişikliklər edilməsi barədə
(06 oktyabr 2015-ci il, № 1366-IVQD).

28. “Azərbaycan Respublikasının ərazi sin -
də dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdud laş -
dırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Res -
publikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit
nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi
razılıq) tələb olunan prekursorların siya hılarının
təsdiq edilməsi haqqında” Azər  baycan Respub -
likasının Qanununda dəyişik  liklər edil məsi
barədə (17 may 2016-cı il, № 253-VQD)

29. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il
28 iyun tarixli 961-IIQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik va -
sitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına,
ha belə onların külli miqdarına görə siya hı -
ları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında (17
may 2016-cı il, № 254-VQD)

30. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununda dəyişiklik edilməsi barədə (17 may
2016-cı il, № 249-VQD)

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamları

1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assamb -
leyasının narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin qanunsuz istehsalı, satışı, tələbatı,
dövriyyəsi, yayılması və bununla bağlı fəaliy -
yətə qarşı mübarizəyə həsr olunan iyirminci
xüsusi sessiyasında iştirak edəcək Azər bay -
can Respublikası nümayəndə heyətinin tərkibi
haqqında (5 may 1998-ci il, № 799).

2. “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assamb -
leyasının narkotik vasitələrin və psixotrop
mad  dələrin qanunsuz istehsalı, satışı, tələbatı,
dövriyyəsi, yayılması və bununla bağlı fəaliy -
yətə qarşı mübarizəyə həsr olunan iyirminci
xüsusi sessiyasında iştirak edəcək Azərbay -

to be prosecuted " (20 April, 2010 , № 994-
IIIQD).

26. "On amendments to the Law of the
Azerbaijan Republic on trafficking of narcotic
drugs, psychotropic substances and their pre-
cursors” (October 28, 2014, № 1101-IVQD).

27. "On amendments to the Law of the
Azerbaijan Republic on trafficking of narcotic
drugs, psychotropic substances and their pre-
cursors” (October 6, 2015, № 1366-IVQD).

28. Application of the Law of the Republic
of Azerbaijan on the “trafficking has been for-
bidden, restricted and controlled narcotic sub-
stances, psychtropic substances, also the
import, export, transit transportation and li-
cense required (with special permit) produc-
tion of precursors’ listes in the territories of the
Republic of Azerbaijan” (17 May 2016,  №
253-IIIQD);

29. On the amendments to the Republic of
Azerbaijan’s law, dated 28 June, 2005 (ap-
proved by the Law No. 961-IIQ) “on the
amount of narcotic drugs and psychotropic
substances, and large quantity of listings suf-
ficient for a person to be prosecuted “(20 April,
2010, № 254-IIIQD).

30. Approval of changes to the Law of the
Republic of Azerbaijan on the “narcotics, psy-
chtropic substances and their precursors’s il-
legal trafficking” (17 May 2016, № 249-VQD).

Disposals of the President of the

Republic of Azerbaijan

1. On Delegation of the Republic of Azer-
baijan, taking part in the twentieth special ses-
sion of United Nations General Assembly, that
will be dedicated to the fight against the activities
related illegal production, sale, demand, traffick-
ing, distribution of narcotic drugs and psy-
chotropic substances (May 5, 1998, № 799);

2. On amendments of the President of the
Azerbaijan Republic to the Decree 799  dated
May 5, 1998 “ On Delegation of the Republic
of Azerbaijan, taking part in the twentieth spe-
cial session of United Nations General Assem-
bly, that  will be dedicated to the fight against
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can Respublikası nümayəndə heyətinin tərkibi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 1998-ci il 5 may tarixli 799 nömrəli Sərən -
camına dəyişiklik edilməsi barədə (22 may
1998-ci il, № 809).

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Göm rük Komitəsi ilə Qazaxıstan Respub lika -
sının Dövlət Gəlirləri Nazirliyi arasında qa çaq -
malçılıq və gömrük qaydalarının pozul ması,
habelə silahların, döyüş sursatlarının, partla -
yıcı maddələrin, narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və prekursorların qanunsuz daşın -
masına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Sazişi imzalamaq səlahiyyətinin ve -
ril məsi barədə (7 aprel 2000-ci il, № 388).

4. “Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və
prekursorların qeyri-qanuni istehsalı, dövriy -
yəsi və sui-istifadəsi üzərində nəzarət sahə -
sində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq üzrə
Memoranduma düzəlişlər edilməsi barədə
Proto kol”u Azərbaycan Respublikasının Höku -
məti adından imzalamaq səlahiyyətinin veril -
mə si haqqında(14 sentyabr 2001-ci il, № 809).

5. “Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlü -
kəsizlik Nazirliyi və İran İslam Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi arasında sərhəd məsə lə -
ləri, narkotik vasitələr, psixotrop və digər mad -
dələrin qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə
sa  hə sində Əməkdaşlıq Memorandumu”nun
təsdiq edilməsi barədə (12 iyun 2002-ci il, №
948).

6. “Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan,
İran İslam Respublikası və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Narkotiklərə Beynəlxalq Nəzarət
Üzrə Proqramı (BMTNBNP) arasında narko -
tiklərə nəzarət və qanunsuz əldə edilmiş pul -
la rın qanuniləşdirilməsinə qarşı fəaliyyət
sa həsində əməkdaşlıq üzrə Qarşılıqlı Anlaşma
Memorandumu”nun təsdiq edilməsi haqqında
(22 iyun 2002-ci il, № 952).

7. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsi və Ukrayna Dövlət Gömrük Xid -
məti arasında qaçaqmalçılıq və gömrük
qay  dalarının pozulması, həmçinin silahların,
döyüş sursatlarının, partlayıcı maddələrin, nar -
kotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və pre -
kursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə müba rizə
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”i imza-
lamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə (2 iyun
2004-cü il, № 242).

8. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və
Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin Mərkəzi Asiya
üzrə Regional Nümayəndəliyi arasında “Nəza -
rət edilən tədarük üsullarının inkişaf etdiril -
məsinə yardım edilməsi” layihə sənədini
im za la maq səlahiyyətinin verilməsi haqqında
(7 iyun 2004-cü il, № 248).

the activities related illegal production, sale,
demand, trafficking, distribution of narcotic
drugs and psychotropic substances (May 22,
1998, № 809);

3. On authority to sign agreement on coop-
eration in the fight against illegal trafficking as
well as on the smuggling and violation of cus-
toms regulations of weapons, ammunition, ex-
plosive substances, narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors between the State
Customs Committee of the Republic of Azerbai-
jan and the Ministry of State Revenues of  the
Republic of Kazakhstan (7 April 2000, № 388);

4. On authority to sign protocol on behalf of
the Government of the Republic of Azerbaijan to
control over the amendment of the memorandum
on mutual understanding and cooperation in the
field of "Narcotic drugs, psychotropic substances
and precursors, illegal production, trafficking and
abuse " (September 14, 2001, № 809);

5. On the approval of "the Memorandum on
Cooperation of The Ministry of National Secu-
rity of the Republic of Azerbaijan and the Min-
istry of Internal Affairs of the Islamic Republic
of Iran on border issues, narcotic drugs, psy-
chotropic substances and others in the fight
against smuggling" (June 12, 2002, № 948);

6. On the approval of "Memorandum of
Understanding  on control and cooperation in
the field of legitimating of illegally obtained
money between the Republic of Azerbaijan,
Georgia, Islamic Republic of Iran and Drug
Control Programme of the United Nations In-
ternational (BMTNBNP) " (June 22, 2002 , №
952);

7. On the approval of "The authority to
sign agreement between the State Custom
Committees of the Republic of Azerbaijan
Ukraine in the field of the smuggling and vio-
lation of customs regulations, as well as on co-
operation in the fight against arms,
ammunition, explosive substances, narcotic
drugs, psychotropic substances and precur-
sors " (2 June, 2004, № 242);

8. On the authority to sign documents be-
tween  The Government of the Republic of
Azerbaijan and the United Nations Office on
Drugs and Crime Regional Office for Central
Asia, on the project " To assist in the develop-
ment of procurement methods " (June 7, 2004,
№ 248);
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9. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriy yə -
sinə nəzarət üzrə Federal Xidməti arasında
Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunu imzala-
maq səlahiyyətinin verilməsi haqqında
(22 iyun  2004-cü il, № 274).

10. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Pakistan İslam Respublikası Hökuməti ara -
sında narkotik vasitələr, psixotrop mad də lər və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriy yə -
sinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haq qında
Saziş”i Azərbaycan Respublikası Hökuməti
adından imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi
barədə (8 iyul 2004-cü il, № 307)

11. “Azərbaycan Respublikasının Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi və İran İslam Respub li -
kasının Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında nar -
kotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qa  nunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında 1 saylı Protokol”u,
“Azər baycan Respublikasının Milli Təhlükə -
sizlik Nazirliyi və İran İslam Respublikasının
Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında beynəlxalq ter-
rorçuluqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq
haq qında 2 saylı Protokolu və “Azərbaycan
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və
İran İslam Respublikasının Təhlükəsizlik Na -
zir liyi arasında beynəlxalq mütəşəkkil cina yət -
karlığa, qaçaqmalçılığa və beynəlxalq
ti  ca  rət də qanunsuz fəaliyyətə qarşı mübarizə
sahəsində əməkdaşlıq haqqında 3 saylı Pro-
tokol”u imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi ba -
rədə (10 dekabr 2004-cü il, № 545).

12. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında
terrorçuluq, narkotik vasitələrin, psixotrop
mad dələrin və prekursorların qanunsuz dövriy -
yəsi, mütəşəkkil və digər növ cinayətkarlıqla
mü barizədə əməkdaşlıq haqqında Saziş”i
Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından
imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə (24
may 2005-ci il, № 823).

13. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və
Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin Mərkəzi Asiya
üzrə Regional Nümayəndəliyi arasında “Nar -
kotiklərə nəzarət sahəsində regional əmək -
daşlıq haqqında qarşılıqlı anlaşma Memo  -
  randumunun iştirakçı ölkələrində (Azər -
baycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya,
Taci kis tan, Türkmənistan və Özbəkistan) nar -
 ko tiklərə nəzarət üzrə hüquq mühafizə
fəaliyyəti sahəsində interaktiv kompü ter -
ləşmiş təlim” layihəsini Azərbaycan Res -
publikası Hö ku məti adından imzalamaq
səlahiyyətinin ve rilməsi barədə (20 iyun
2005-ci il, № 855).

9. On the authority to sign a Memorandum
of Understanding between The Ministry of Inter-
nal Affairs of the Republic of Azerbaijan and the
Federal Service of the Russian Federation for
control of trafficking of narcotic drugs and psy-
chotropic substances, (22 June, 2004, № 274);

10. On authority to sign (July 8, 2004, №
307) agreement "On cooperation in the fight
against the illicit trafficking of drugs, psy-
chotropic substances and their precursors be-
tween the Government of the Republic of
Azerbaijan and the Government of the Islamic
Republic of Pakistan “(July 8, 2004, № 307);

11. On authority to sign " Protocol No. 1of
Ministry of National Security the Republic of
Azerbaijan and Ministry of the Security of Is-
lamic Republic of Iran on cooperation in the
field of combating illicit trafficking in narcotic
drugs and psychotropic substances “,"Proto-
col No. 2 of Ministry of National Security of
Azerbaijan Republic and the Ministry of Secu-
rity of the Islamic Republic of Iran on cooper-
ation in combating international terrorism and
“Protocol  No. 3 on Cooperation in Combating
Crime, the international organized crime,
smuggling and illegal international trade be-
tween Ministry of National Security of the
Azerbaijan Republic and the Ministry of Secu-
rity of the Islamic Republic of Iran " (Decem-
ber 10, 2004, № 545);

12. On Authority to sign on behalf of the Gov-
ernment of the Republic of Azerbaijan Agree-
ment between The Government of the Republic
of Kazakhstan and the Government of the Re-
public of Azerbaijan on cooperation in the fight
against terrorism, narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors and other types of
organized crime "(May 24, 2005, № 823);

13. On the authority to sign on behalf of the
Government of the Republic of Azerbaijan on
the project between The Government of the
Republic of Azerbaijan and the United Nations
Office on Drugs and Crime Regional Office for
Central Asia the " the Memorandum of Under-
standing in the field of drug control ,on coop-
eration of regional countries (Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan) interactive
computer training in the field of law enforce-
ment on drug control" (20 June in 2005, №
855);
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14. “Azərbaycan Respublikasının ərazi sin -
də dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdud laş dı -
rılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan
Res  publikasının ərazisində idxalına, ixracına,
tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya
(xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların
siya hı larının təsdiq edilməsi haqqında” Azər -
baycan Respublikası Qanununun tətbiq edil -
məsi barədə (9 avqust 2005-ci il, № 953).

15. “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edil -
məsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onla -
rın külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq
edil məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə (9 avqust
2005-ci il, № 954).

16. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Lat viya Respublikası Hökuməti arasında nar -
ko tik vasitələrin, psixotrop maddələrin və pre -
kursorların qanunsuz dövriyyəsi, terrorizm və
mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahə -
sində əməkdaşlıq haqqında Saziş”i Azər -
baycan Respublikası Hökuməti adından
im za lamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə (30
sentyabr 2005-ci il, № 1032).

17. “Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr
və prekursorların qeyri-qanuni istehsalı, döv -
riy yəsi və sui-istifadəsi üzərində nəzarət sa -
həsində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq üzrə
Memorandumun iştirakçı-dövlətlərinin xarici
işlər nazirlərinin Qərarı”nı və “Mərkəzi Asiya
Regional Məlumat Koordinasiya Mərkəzinin
(CARİCC) yaradılması. Faza II” layihə sə nə -
dini Azərbaycan Respublikasının Hökuməti
adından imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi
haqqında (6 fevral 2006-cı il, № 1258).

18. “Azərbaycan Respublikasının əra zi -
sində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məh dud laş -
dırılmış və nəzarət edilən narkotik va  si tələrin,
psixotrop maddələrin, habelə Azər    baycan
Res publikasının ərazisində id xa lına, ixracına,
tran zit nəql edilməsinə və is teh sa lına lisenziya
(xüsusi razılıq) tələb olunan pre kursorların si -
ya hılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azər bay -
can Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
əla    qədar Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanun vericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi
ba rədə” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci
il 30 dekabr tarixli 48-IIIQD nömrəli Qanu -
nunun tətbiq edilməsi haqqında (13 fevral
2006-cı il, № 1306).

 19. Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq, nar -
ko tiklərin yayılması və digər təhlükəli növ cina -
yət lərlə mübarizə üzrə GUAM-ın Döv    -
lət    lərarası İnformasiya-Təhlil Sisteminin Milli İn-
formasiya-Təhlil Mərkəzinin fəaliyyətinin tə min
edilməsi barədə (10 aprel 2006-cı il, № 1409).

14. On approval of " Lists of the required
precursors license (special permit) to turnover
prohibited, restricted and controlled drugs,
psychotropic substances, in the territory of the
Republic of Azerbaijan as well as, import, ex-
port, transit, transportation and manufacturing
in the territory of the Republic of Azerbaijan the
application of the Law of Azerbaijan Republic
" (August 9, 2005, № 953);

15. On the application of the Law of the
Azerbaijan Republic " On approval of the lists
of the narcotic drugs and psychotropic sub-
stances for the insufficient quantity as well as
a large quantity  for criminally responsible per-
son " (August 9, 2005, № 954);

16. On the authority to sign agreement " On
cooperation between the Government of the
Republic of Latvia and the Government of the
Republic of Azerbaijan in the fight against nar-
cotic drugs, psychotropic substances and pre-
cursors, organized crime, terrorism " on behalf
of the Government of the Republic of Azerbai-
jan (September 30, 2005, № 1032);

17. On  the authority to sign documents on
behalf of the Government of the Republic of Azer-
baijan on " Decision Memorandum of ministers
of the member states on mutual understanding
in the field of illegal production, trafficking and
abuse and control narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors, and cooperation "
and " Creation Central Asian Regional Informa-
tion Coordination Center (CARICC). Phase II
"project (February 6, 2006, № 1258);

18. On the application of Article 48 of IIIQD
dated 30 December 2005" On the approval of
the list of precursors of the prohibited, restricted
and controlled drugs, psychotropic substances,
as well as import, export, transit, transportation
and manufacturing on the territory of the Repub-
lic of Azerbaijan in the territory of the Republic of
Azerbaijan and license (special permit) required
by " Law of the Republic of Azerbaijan in con-
nection with the application of on amendments
to some legislative acts of the Republic of Azer-
baijan Republic " (February 13, 2006, № 1306);

19. On  ensuring the spread of activities of
the GUAM Interstate Information Analysis Sys-
tem of the National Center for Information and
Research to combat  terrorism, organized
crime, drug trafficking and other dangerous
types of crimes (April 10, 2006, № 1409);
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20. Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin və onların prekursorlarının qanunsuz döv -
riy yəsi və narkomanlığın yayılması ilə mü  -
barizə üzrə Proqramın (2007-2012-ci illər)
təsdiq edilməsi barədə (28 iyun 2007-ci il, №
2271).

21. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və onların prekursorlarının döv riyyəsi
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qanu -
nunda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
haqqında (26 oktyabr 2007-ci il, № 2461).

22. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və onların prekursorlarının döv riyyəsi
haq qında” Azərbaycan Respublikası Qanu -
nunun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Res -
pub likasının bəzi qanunvericilik aktlarına
də  yişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qa-
nunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş he -
sab edilməsi barədə” Azərbaycan Res    pub-
  likası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi qa -
nunvericilik aktlarına əlavələr və də yi şikl ik edil -
məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə (26 dekabr
2007-ci il, №2584).

23. «Azərbaycan Respublikasının Daxili
İşlər Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Nar -
kotiklərin dövriyyəsinə nəzarət üzrə Federal
xidməti arasında narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların pre kur sor larının qanun-
suz dövriyyəsi ilə mübarizədə əməkdaşlıq
haqqında Saziş»i imzalamaq səlahiyyətinin
verilməsi barədə (11 mart 2008-ci il, № 2723).

24. 2008-ci il aprelin 4-də Sankt-Peterburq
şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Res pub -
likasının Daxili İşlər Nazirliyi və Rusiya Fe der -
asiyasının Narkotiklərin Dövriyyə-sinə Nəzarət
üzrə Federal Xidməti arasında narkotik vasi tə -
lərin, psixotrop maddələrin və onların pre kur -
sorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə
əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi
barədə (10 iyun 2008-ci il, № 2857).

25. «Narkotiklərə qarşı mübarizə sahəsində
əməliyyat məlumatların toplanılması, təhlili və
mübadiləsi üçün hüquq mühafizə sistemləri»
layihə sənədini Azərbaycan Respublikasının
Hökuməti adından imzalamaq səlahiyyətinin
verilməsi haqqında (21 avqust 2008-ci il, №
2998).

26. Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edil məsi haqqında (6 avqust 2009-cu il,
№ 429).

27. “Azərbaycan Respublikasının əra zi -
sində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdud laş -
dırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin,

20. On the approval of the program on the
fight against the proliferation of illicit trafficking
and drug abuse, narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors (2007-2012-
years) (June 28, 2007, № 2271);

21. On application of the Law of the Azer-
baijan Republic On making amendments to
the Law of Azerbaijan Republic "Narcotic
drugs, psychotropic substances and their pre-
cursor"  (October 26, 2007, № 2461);

22. On the application of the Law of the Re-
public of Azerbaijan “ On amendments and ad-
ditions to some legislative acts of the
Azerbaijan Republic "Narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors"
and some legislative acts of the Republic of
Azerbaijan considered to be null and void
“(December 26, 2007, № 2584);

23. On the authority to sign agreement on
cooperation in combating illicit trafficking be-
tween the Ministry of Internal Affairs of the Re-
public of Azerbaijan and the Federal Service
for Control of Drug Trafficking in narcotic
drugs, psychotropic substances and their pre-
cursors of the Russian Federation" (March 11,
2008, № 2723);

24. On the approval of” " Agreement on co-
operation in combating illicit trafficking in nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their
precursors  between the Ministry of Internal Af-
fairs of the Republic of Azerbaijan and the
Federal Service for the Control of Drug Traf-
ficking of the Russian Federation” signed on
April 4, 2008, in St. Petersburg (June 10,
2008, № 2857);

25. On the approval to sign documents on
behalf of the Government of the Republic of
Azerbaijan on «Law enforcement systems of
collection, analysis and exchange of data in
the field of the fight against drugs» (August 21,
2008, № 2998);

26. On the approval of the new State Com-
mission on the Struggle against on Drug
Abuse and Illicit Drug Trafficking (August 6,
2009, № 429);

27. On the application of Law No. 922-
IIIQD dated November 26, 2009" On amend-
ments to the Law of the Republic of Azerbaijan
Republic to approve the list of precursors re-
quiring license (special permit) to turnover pro-
hibited, restricted and controlled drugs,
psychotropic substances, as well as import,
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psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına,
tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya
(xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların
siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azər -
bay can Respublikasının Qanununda dəyişik -
liklər edilməsi barədə” Azərbaycan Res  pub -
likasının 2009-cu il 26 noyabr tarixli 922-IIIQD
nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haq qında
(21 dekabr 2009-cu il, № 649).

28. “Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il
28 iyun tarixli 961-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq
edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə
onların külli miqdarına görə siyahıları”nda
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ba -
rədə (24 may 2010-cu il, № 917).

29. “Azərbaycan Respublikasının Milli Təh -
lü kəsizlik Nazirliyi və Rusiya Fede ra si yasının
Narkotiklərin Dövriyyəsinə Nəzarət üzrə Fed-
eral Xidməti arasında narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekur sorl -
arının qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə
əməkdaşlıq haqqında Saziş”i imzalamaq səla -
hiyyətinin verilməsi barədə (12 yanvar 2011-ci
il, № 1278).

30. 2011-ci il yanvarın 13-də Bakı şəhərində
imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi və Rusiya Fede ra siya -
sının Narkotiklərin Dövriyyəsinə Nəzarət üzrə
Federal Xidməti arasında narkotik vasi tələrin,
psixotrop maddələrin və onların pre kur sorla -
rının qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə
əmək daşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi
barədə (15 fevral 2011-ci il, № 1330)

31. “Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 429
nöm rəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi
barədə  (12 dekabr 2011-ci il, № 1879).

32. “Azərbaycan Respublikasının Daxili
İşlər Nazirliyi və Qırğız Respublikası Hökuməti
yanında Narkotiklərə Nəzarət üzrə Dövlət
Xidməti arasında narkotik vasitələr, psixotrop
maddələr və onların prekursorlarının qeyri-qa-
nuni dövriyyəsinə qarşı mübarizədə əmək daş -
lıq haqqında Saziş”i imzalamaq səla hiyyətinin
verilməsi barədə (30 mart 2012-ci il, №2115) 

33. “Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası

export, transit, transportation, and manufactur-
ing in the territory of the Republic of Azerbaijan
" (December 21, 2009, № 649);

28. On amendments to the Law of Azerbai-
jan Republic  dated June 28, 2005, approved
by Law No. 961-IIQ " a person who is crimi-
nally responsible for the content of narcotic
drugs and psychotropic substances, as well as
a large quantity of listings (May 24, 2010, №
917);

29. On the approval of authority to sign
agreement on behalf of the Ministry of National
Security of the Republic of Azerbaijan on co-
operation in combating illicit trafficking in nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their
precursors between the Ministry of National
Security of the Republic of Azerbaijan and the
Federal Service for the Control of Drug Traf-
ficking of the Russian Federation " (January
12, 2011, № 1278);

30. On the approval of “The agreement on
cooperation in combating illicit trafficking in
narcotic drugs, psychotropic substances and
their precursors, signed by the Ministry of Na-
tional Security of the Republic of Azerbaijan
and the Federal Service for the Control of Drug
Trafficking of the Russian Federation," dated
January 13, 2011 (15 February In 2011, №
1330);

31. On the amendments of the President's
Executive Order No. 429 dated August 6 th,
2009 "On approval of new staff of the State of
the Commission on Fight against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking "(December 12, 201,
№ 1879).

32.”On giving the authority to sign the “The
agreement on cooperation in combating illicit
trafficking of narcotic drugs, psychotropic sub-
stances and their precursors between The
Ministry of Internal Affairs of Azerbaijan Re-
public and the State Service on Drug Control
of the Kyrgyz Republic «and ( March 30, 2012,
№2115)

33. “On the amendments of the President's
Executive Order No. 429 dated August 6 th,
2009 "On approval of new staff of the State of
the Commission on Fight against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking "(June 24, 2013, №
2965).

34. On approval of the State Program on
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Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 429
nöm rəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi ba -
rədə (24 iyun 2013-cü il, № 2965).

34.“Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və onların prekursorlarının  qanunsuz
dövriyyəsinə  və narkomanlığa qarşı müba ri -
zə  yə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proq -
ramı”nın təsdiq edilməsi barədə (2013-cü il  24
iyun №2966).

35. “Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 429
nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi ba -
rədə (13 sentyabr 2013-cü il, № 3137).

36. “Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cü il 6 avqust tarixli 429
nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi ba -
rədə (15 aprel 2014-cü il, № 389).

37. “Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cü il 6 avqust tarixli 429
nöm rəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi
barədə (11 iyul 2014-cü il, № 637).

38. “Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 may
tarixli 1298-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə (09 iyun 2015-ci il, №?)

39. “Narkotik vasitələrin, psixotrop
  mad     dələrin və onların prekursorlarının dövriy -
yəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qa nununda dəyişikliklər edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 okt -
yabr tarixli 1101-IVQD nömrəli Qanununun tət -
biqi haqqında (28 noyabr 2014-cü il, №  901).

40. “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda də -
yi ş ikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Res -
pub likasının 2015-ci il 6 oktyabr tarixli
1366-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haq -
qında (12 noyabr 2015-ci il, №1530) 

41. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lə rin və onların prekursorlarının döv riy yəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu -
nun da dəyişikliklər edilməsi barədə” Azər bay -
can Respublikasının 2015-ci il 6 oktyabr tarixli
1366-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haq -
qında (12 noybar, 2015-ci il, № 1530).

42. “Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə

the fight against illicit trafficking of narcotic
drugs, psychotropic substances and their pre-
cursors and drug abuse for the years of 2013-
2018 « (June 24, 2013 №2966).

35. “On the amendments of the President's
Executive Order No. 429 dated August 6 th,
2009 "On approval of new staff of the State of
the Commission on Fight against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking "(September 13,
2013, № 3137). 

36. “On the amendments of the President's
Executive Order No. 429 dated August 6 th,
2009 "On approval of new staff of the State of
the Commission on Fight against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking "(April 15, 2014, №
389). 

37. “On the amendments of the President's
Executive Order No. 429 dated August 6 th,
2009 "On approval of new staff of the State of
the Commission on Fight against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking "(June 11, 2014, №
637). 

38. On making amendments to the Crimi-
nal Code of the Azerbaijan Republic "dated
May 29, 2015, the 1298-IVQD (June 9, 2015
№?)

39. "On amendments to the Law of the
Azerbaijan Republic on illicit trafficking of nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their
precursors» dated October 28, 2014, about
1101-IVQD (November 28, 2014, № 901).

40.On apllication dated October 6, 2015,
IVQD 1365 of the law  of the Azerbaijan Re-
public “On amendments to the Law of Azerbai-
jan Republic on Drug service and control " "
(November 12, 2015, №?)

41. On apllication dated October 6, 2015,
IVQD 1366 of the law  of the Azerbaijan Re-
public “On amendments to the Law of Azer-
baijan Republic on on illicit trafficking of
narcotic drugs, psychotropic substances and
their precursors " (November 12, 2015,
№1530)

42. Changes to the Order 429, dated 06
August 2009, of the President of the Republic
of Azerbaijan on the “approval of the new list
of the members of the State Comission on
Fight against Drug Abuse and Illicit Drug
Traficking” (20 April 2016, № 1982).
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Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 429
nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi
barədə (20 aprel 2016-cı il, № 1982)

43. “Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 429
nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi
barədə (27 aprel 2016-cı il, № 1994)

44. “Azərbaycan Respublikasının əra -
zisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məh -
dudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə
Azərbaycan Respublikasının ərazisində id -
xalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və
istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olu-
nan prekursorların siyahılarının təsdiq edil -
məsi haqqında” Azərbaycan  Res  pub likasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 17 may
tarixli 253-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında (1 iyun 2016-cı il, № 2076)

45. “Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il
28 iyun tarixli 961-IIQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmiş “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına,
habelə onların külli miqdarına görə siya hı -
ları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azər -
baycan Respublikasının 2016-cı il 17 may
tarixli 254-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə (1 iyun 2016-cı il, № 2077)

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanları

1. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin
qa nunsuz dövriyyəsinə qarşı tədbirlər haq qın da
(26 avqust 1996-cı il, № 485).

2. Azərbaycan Respublikasının narko man -
lığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriy -
yəsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası
haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi ba rə də
(27 yanvar 1997-ci il, № 546).

3. Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa-
nunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Döv -
 lət Komissiyasının bəzi məsələləri haq qında (17
iyun 1999-cu il, № 139).

4. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi və nar -
ko manlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Proq -
ramın təsdiq edilməsi barədə (15 iyul 2000-ci il,

43. Changes to the Order 429, dated 06
August 2009, of the President of the Re-
public of Azerbaijan on the “approval of the
new list of the members of the State
Comission on Fight against Drug Abuse
and Illicit Drug Traficking” (27 April 2016,
№ 1994).

44. Application of  the Law № 253-VQD,

dated 17 May 2016, “on changes to some leg-

islative actes of the Republic of Azerbaijan in

relation with the application of the Law of the

Republic of Azerbiajan on the “trafficking has

been forbidden, restricted and controlled nar-

cotic substances, psychtropic substances,

also the import, export, transit transportation

and license required (with special permit) pro-

duction of precursors’ listes in the territories of

the Republic of Azerbaijan” (01 June 2016, №

2076);

45. Application of the Law № 254-VQD,

dated 17 May 2016, of  the Republic of Azer-

baijan on the “Amendments to the Law No.

961-IIQ of the Republic of Azerbaijan  “on the

amount and quantity of narcotic drugs and

psychotropic substances sufficient to a per-

son to be prosecuted” (01 June 2016, №

2077). 

Decrees of the President of the 

Republic of Azerbaijan

1. On Measures against Drug Abuse and
illicit trafficking in narcotic drugs (August 26,
1996, № 485);

2. On the approval of the Statute of the
State Commission on combat  against drug
addiction and trafficking of illegal drugs (Janu-
ary 27, 1997, № 546)

3. On some tasks of the National Com-
mission for Combating against illegal drugs
trafficking (June 17, 1999, № 139);

4. On the approval of the program to com-
bat the spread of drug addiction, narcotic
drugs, psychotropic substances and precur-
sors  (July 15, 2000, № 371)
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№ 371).
5. Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa -

nun  suz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə
Döv lət Komissiyasının tərkibində dəyişikliklər
edil məsi barədə (1 may 2002-ci il, № 692).

6. Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa-
nunsuz Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə
Döv lət Komissiyasının tərkibində dəyişiklik
edil   məsi barədə (28 iyul 2004-cü il, № 94).

7. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də lə -
rin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haq -
qın da” Azərbaycan Respublikası Qanu nu nun
tət biq edilməsi barədə (9 avqust 2005-ci il, №
280).

8. «Azərbaycan Respublikasının ərazisində
döv riyyəsi qadağan edilmiş, məhdud laş dırıl -
mış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psi -
xot  rop maddələrin, habelə Azərbaycan Res  -
 publikasının ərazisində idxalına, ixracına, tran -
zit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xü-
susi razılıq) tələb olunan prekursorların si ya-
 hılarının təsdiq edilməsi haqqında» Azər bay -
can Respublikası Qanununun icra sı nın təmin
edilməsi barədə (16 dekabr 2005-ci il, № 335).

9. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində
dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdud laş dırıl -
mış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan
Res publikasının ərazisində idxalına, ixracına,
tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya
(xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların
siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qa-
nunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci
il 30 dekabr tarixli 48-IIIQD nömrəli Qanu nu -
nun icrasının təmin edilməsi barədə (25 may
2006-cı il, № 410).

10. «Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lə rin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haq qında» Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun icrasının təmin edilməsi barədə
(22 may 2007-ci il, № 578).

11. «Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haqqında» Azərbaycan Respublikası qanu nu -
nun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Res pub -
lika sının bəzi qanunvericilik aktlarına də   yi  -
şikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanun-
vericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab
edilməsi barədə» Azərbaycan Res pub likası
qa nununun tətbiq edilməsi haqqında (21 iyun
2007-ci il, № 597).

12. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lə rin və onların prekursorlarının dövriyyəsi

5. On changes in the composition of the
Commission on Combating Drug Abuse and Il-
licit Trafficking (May 1, 2002, № 692)

6. On changes in the composition of the
Commission on Combating Drug Abuse and Il-
licit Trafficking (July 28, 2004, № 94)

7. On the application of the Law of the
Azerbaijan Republic “On narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors “
(August 9, 2005, № 280)

8. On the implementation of the Law of
the Republic of Azerbaijan " On the approval
of the list of prohibited, restricted and con-
trolled drugs, psychotropic substances in the
territory of the Republic of Azerbaijan as well
as import, export, transit, transportation, and
manufacturing license (special permit) in the
territory of the Republic of Azerbaijan  required
by " (December 16, 2005, № 335)

9. On the implementation of “amend-
ments to some legislative acts of the Republic
of Azerbaijan "of the Law of the Republic of
Azerbaijan dated December 30, 2005 in con-
nection with the application of the Law of the
Republic of Azerbaijan “On the list of prohib-
ited, restricted and controlled drugs, psy-
chotropic substances in the territory of the
Republic of Azerbaijan as well as import, ex-
port, transit, transportation, and manufacturing
license (special permit) in the territory of the
Republic of Azerbaijan on IIIQD 48 (May 25,
2006, № 410)

10. On the implementation of the Law of
the Republic of Azerbaijan "On illicit trafficking
of narcotic drugs, psychotropic substances
and their precursors" (May 22, 2007, № 578)

11. On the application of the law of the Re-
public of Azerbaijan “On changes related to
the application of the law "On illicit trafficking
of narcotic drugs, psychotropic substances
and their precursors” some legislative acts of
the Azerbaijan Republic and additions to some
legislative acts considered out of force” (June
21, 2007, № 597) 

12. On the application of “the Law of the
Republic of Azerbaijan on changes and addi-
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haq qında” Azərbaycan Res pub lika sının Qanu -
nu na əlavələr və dəyişikliklər edil məsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Qa nu nunun tətbiq
edilməsi haqqında (13 yanvar  2009-cu il, №
43).

13. “Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr
və onların prekursorlarının nümunələrinin ötü -
rül məsi qaydası haqqında Saziş”in təsdiq edil -
məsi barədə (06 iyul 2012-ci il, №677).

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin Qərarları

1. Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lə rin və prekursorların dövriyyəsinə, habelə
narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
prekursorların qanunsuz dövriyyəsində iştirak
edən, o cümlədən narkomanlıq xəstəliyinə dü -
çar olan şəxslərə dair ümummilli məlumat ban -
kının təşkili, həmin məlumat bankına
mə  lu matların göndərilməsi və oradan mə lu -
mat ların alınması Qaydasının təsdiq edilməsi
haq  qında (17 aprel 2000-ci il, № 71).

2. ASSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və
Xalq Komissarları Sovetinin 1929-cu il 2 mart
ta rixli "ASSR ərazisində narkotik vasitələrin
istehsalının və ticarətinin tənzimlənməsi təd -
bir ləri haqqında təlimat" qərarının və Azər bay -
can SSR Nazirlər Sovetinin 1987-ci il 1 iyul
tarixli, 233 nömrəli qərarının qüvvədən düş -
müş hesab edilməsi barədə (13 iyul  2000-ci
il, № 123).

3. Narkotik sərxoşluq vəziyyətinin, nar ko -
tik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehlakı
və insan bədəni daxilində narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin gizlədilməsi hallarının
müəyyən edilməsi məqsədi ilə tibbi müa yi nə -
nin keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi (07
avqust 2000-ci il, № 135).

4. Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lə rin istehsalında istifadə edilən və dövriy yə si -
nə nəzarət edilən avadanlığın siyahısının
təs diq edilməsi haqqında (21 aprel 2001-ci il,
№ 83).

5. "Narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin saxlanılması, alınması, satılması, əldə
edilməsi, bölüşdürülməsi, buraxılması, daşın -
ması, göndərilməsi, onlardan istifadə edilməsi,
habelə narkotik vasitələrin, psixotrop mad də -
lərin dövriyyəsinə dair sənədlərin tərtib edil mə -
si, saxlanılması və onların dövriyyəsi ilə əla  -
qədar qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər
əməliyyatların həyata keçirilməsi Qay da sının
təsdiq edilməsi haqqında  (13 may 2003-cü il,
№ 57).

tions  related to the application of the "On illicit
trafficking of narcotic drugs, psychotropic sub-
stances and their precursors” (January 13,
2009, № 43);

13. On the approval of “Agreement on the
procedure for the transfer of narcotic drugs,
psychotropic substances and their precursors”
(July 06, 2012, №677).

Resolutions of the Cabinet 

of Ministers

1. On the approval of the organization of
a national data bank on persons who are drug
addicts, as well as on persons who are in-
volved to the illicit trafficking of narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors, the
procedure of sending and receiving informa-
tion to and from that data bank (April 17, 2000,
№ 71).

2. On the repeal of the decision of SSR
Central Executive Committee and Council of
National Commissars No. 233 dated March 2,
1929 "On measures to regulate the production
and trade of drugs in the ASSR instructions"
and the USSR Council of Ministers decision
dated July 1, 1987, (July 13, 2000, № 123).

3. The approval of Rule of a medical ex-
amination to determine being drug drunkard,
consumption and concealment of narcotic
drugs and psychotropic substances and nar-
cotic drugs and psychotropic substances in
the human body (August 07, 2000, № 135).

4. On approval of the list of of equipment
used in the production of narcotic drugs, psy-
chotropic substances and controlling the cir-
culation (April 21, 2001, № 83).

5. On approval of the Procedure provided
by the legislation of turnover and other opera-
tions connecting with maintenance, purchase,
sale, acquisition, distribution, release, trans-
port, transfer of narcotic drugs, psychotropic
substances as well as making up the docu-
ments on narcotic drugs, psychotropic sub-
stances, their maintenance and circulation (13
May, 2003, № 57).

6.  In accordance with the legislation  of
“The Rule of the Azerbaijan Republic on de-
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6. "Azərbaycan Respublikasının qanun ve -
ri ciliyinə uyğun olaraq müsadirə edilmiş nar ko -
tik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının məhv edilməsi Qaydası"nın,
"Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
dövriyyəsinə və onların prekursorlarının idxa -
lına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və isteh -
salına, habelə narkotik vasitələrin və psixotrop
mad dələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirak
edən, o cümlədən narkomanlıq xəstəliyinə dü -
car olan şəxslərə dair ümummili məlumat ban -
kına məlumatların göndərilməsi və oradan
mə lumatların alınması Qaydası"nın və "Qa-
nunsuz dövriyyədən Azərbaycan Respub li ka -
sının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə
edil miş, lakin dərman preparatları şəklində ol -
du ğuna və tibbi məqsədlərlə istifadə oluna bi -
lə cəyinə görə məhv edilməsi məqsədəuyğun
ol mayan narkotik vasitələrin və psixotrop mad -
də lərin tibbi məqsədlərlə istifadə edilməsi üçün
təh vil verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi
haq qında" (06 oktyabr 2005-ci il, № 181).

7. “Narkotik vasitələrin və psixotrop mad -
də lərin tibbi məqsədlərlə istifadə edilməsi qay -
da sının və şərtlərinin, habelə narkomanlıq
xəs təliyinə düçar olan şəxslər barəsində tibbi
təd birlərin tətbiq edilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi barədə (09 fevral 2006-cı il, № 39).

8. “Narkotik vasitələrin və psixotrop mad -
dələrin sayı və vəziyyəti haqqında jurnalların
apa rılması və saxlanılması Qaydası”nın təsdiq
edil məsi barədə (16 fevral 2006-ci il, № 49).

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka bi -
 netinin 2003-cü il 13 may tarixli 57 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin saxlanılması, alınması, satılması, əl -
də edilməsi, bölüşdürülməsi, bura xıl ması, da -
şın  ması, göndərilməsi, onlardan isti fadə edil  -
məsi, habelə narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin dövriyyəsinə dair sənəd lərin tərtib edil -
mə si, saxlanılması və onların döv riy yəsi ilə
əla qədar qanunvericiliklə nə zərdə tutulmuş di -
gər əməliyyatların həyata ke çirilməsi Qay da -
sı”na əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə (09
mart 2006-cı il, № 67).

10. “Baytarlıq məqsədləri üçün lazım olan
nar kotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının siyahısı və onlardan
istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
(05 iyun 2006-cı il, № 136).

11. “Azərbaycan Respublikasının ərazi sin -
dən tranzit keçən xəstənin müalicəni davam
etdirmək üçün narkotik vasitələrə və psixotrop
maddələrə yaranmış əlavə tələbatının ödə nil -
məsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (01
iyul 2006-cı il, № 162).

struction of confiscated narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors ","
as well as narcotic drugs and psychotropic
substances narcotic drugs involved in the illicit
trafficking, import, export, transit transportation
and production of psychotropic substances
and their precursors,  including the Rule of
sending and receiving information from na-
tional data bank of information on addicted
persons" and "illegal trafficking has been
seized under the legislation of the Azerbaijan
Republic, but in the form of medicines that
could be used for medical purposes and not to
destroy because of the use of narcotic drugs
and psychotropic substances for medical pur-
poses on the approval for the transfer of the
Rule "(October 06, 2005, № 181).

7. On approval of the Rule of the proce-
dures and conditions of the use of drugs and
psychotropic substances for medical purposes
on measures to be applied in respect of per-
sons who have become drug addicts (Febru-
ary 09, 2006, № 39).

8. On the approval of the "Procedure of
the implementation and maintenance of mag-
azines report on the number and condition of
narcotic drugs and psychotropic substances "
(February 16, 2006, № 49).

9. On making amendments and additions
to decision No. 57, May 13, 2003 approved by
the Cabinet of Ministers on "The Procedure of
implementation of other operations provided
by the legislation related to making up the doc-
uments, maintenance and transaction of nar-
cotic drugs, psychotropic substances
trafficking, as well as maintenance, purchase,
sale, acquisition, distribution, release, trans-
port, transfer or use of narcotic drugs and psy-
chotropic substances” (March 09, 2006, №
67).

10. "On approval of» The Procedure of a
list of narcotic drugs, psychotropic substances
and their precursors necessary for the pur-
poses veterinary and their use (05 June 2006,
№ 136).

11. On approval of "Procedure of the pa-
tient's treatment needs of narcotic drugs and
psychotropic substances transited through the
territory of the Republic of Azerbaijan the re-
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12. “Azərbaycan Respublikasının ərazi sin -
dən tranzit keçən xəstənin müalicə məqsədilə
nar kotik vasitələr və psixotrop maddələr apar -
ması Qaydası və onlardan istifadə miq darı
həd di”nin təsdiq edilməsi barədə (01 iyul
2006-cı il, № 163).

13. “Onkoloji xəstələrin müalicəsi üçün illik
ayrılan dərman vasitələrinin, o cümlədən nar -
kotik və qeyri-narkotik ağrıkəsici preparatların
si yahısı və miqdarı"nın təsdiq edilməsi haq -
qında (29 yanvar 2007-ci il, № 17).

14. “Azərbaycan Respublikasının qanun ve -
ri ciliyinə uyğun olaraq məhv edilməsi nə zər də
tutulan narkotik vasitələrdən müvafiq icra ha -
ki miyyəti orqanlarının kinoloji xidmətləri tə rə -
findən narkotik vasitələrin axtarışı üzrə apa -
 rılan təlimlərdə istifadə olunması Qay dası”nın
təs diq edilməsi haqqında (19 mart 2009-cu il,
№ 39).

15. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka -
bi netinin 2005-ci il 6 oktyabr tarixli 181 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Res pub -
likasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsa -
di rə edilmiş narkotik vasitələrin, psixotrop
mad  dələrin və onların prekursorlarının məhv
edilməsi Qaydası"na əlavə edilməsi barədə
(30 mart 2009-cu il,  № 47).

16. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul və sait -
lərinin və ya digər əmlakın leqal laş dırıl ma -
sında, terrorçuluğun maliy  yələşdirilməsində,
transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə si -
lah lı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu
dəstəkləməsində, narkotik vasi tələrin və ya
psi xotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində
iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliy yat la -
rının aparılması zamanı eyniləş dirmə məlu -
matlarının açıqlanması tələb olunmayan
döv  lətlərin (ərazilərin) siyahısının müəyyən
edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haq -
qında (25 iyun 2010-cu il, № 123).

17. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 9 fevral tarixli 39 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin tibbi məqsədlərlə istifadə
edilməsi qaydası və şərtləri, habelə narko man -
lıq xəstəliyinə düçar olan şəxslər barəsində
tibbi tədbirlərin tətbiq edilməsi Qaydası”nda
dəyişikliklər edilməsi barədə (26 fevral  2015-
ci il, № 53).

18. “Narkotik vasitələrin, psixotrop   mad -
  dələrin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə görə məsuliyyətə cəlb olun muş
şəxslərə qarşı preventiv tədbirlərin həyata
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi ba -
rədə ( 03 mart 2015-ci il, № 54).

19. “Azərbaycan Respublikasının qanun -

port (July 01, 2006, № 162).
12. On the approval of the "The Procedure

of carriage and use limit of narcotic drugs and
psychotropic substances for the patient's treat-
ment transited through the territory of the Re-
public of Azerbaijan” (July 01, 2006, № 163).

13. On the approval "A list and the amount
of narcotic of medicines and non-narcotic
painkillers annually allocated for the treatment
of oncology patients» (January 29, 2007, №
17).

14. On the approval of " The Procedure on
the use of narcotics in the canine services
search training of  the relevant executive au-
thorities intended to destroy drugs in accor-
dance with the legislation of the Azerbaijan
Republic (March 19, 2009, № 39).

15. On amendments to the decision No.
181 dated October 6, 2005  approved by the
Cabinet of Ministers "The destruction Proce-
dure of confiscated narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors in
accordance with the legislation of the Azerbai-
jan Republic " (March 30, 2009, № 47).

16. On the approval of "the list of the Reg-
ulations to determine the countries (territories)
which do not require disclosing identification
information when conducting financial trans-
actions,  as well as the possible participation
of which is criminally obtained funds or other
property legalization, financing of terrorism,
transnational organized crime, armed sepa-
ratism, extremism and mercenary, participa-
tion in illicit trafficking in narcotic drugs or
psychotropic substances" (June 25, 2010, №
123).

17. On amendments to decision No. 39 ap-
proved by the Cabinet of Ministers on Febru-
ary 9, 2006 “the Procedure for the use of
narcotic drugs and psychotropic substances
for medical purposes and conditions, as well
as measures to be applied in respect of per-
sons who have become drug addicts(February
26, 2015, № 53).

18. "On the approval of "the Procedure for
implementation of preventive measures
against those responsible for narcotic drugs,
psychotropic substances and their precursors
trafficking (March 03, 2015, № 54).
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veri ciliyinə uyğun olaraq müsadirə edilmiş
narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının məhv edilməsi Qay -
dası”nın, “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
də lərin dövriyyəsinə və onların pre - kur -
sor larının idxalına, ixracına, tranzit nəql edil -
məsinə və istehsalına, habelə narkotik vasitə -
lərin və psixotrop maddələrin qanunsuz
dövriy yəsində iştirak edən, o cümlədən narko -
manlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslərə dair
ümummilli məlumat bankına məlumatların
göndərilməsi və oradan məlumatların alınması
Qaydası”nın və “Qanunsuz dövriyyədən Azər -
baycan Res publikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq müsadirə edilmiş, lakin dərman
preparatları şəklində olduğuna və tibbi
məqsədlərlə istifadə oluna biləcəyinə görə
məhv edilməsi məqsə dəuyğun olmayan
narkotik vasitələrin və psi xot rop maddələrin
tibbi məqsədlərlə istifadə edil məsi üçün təhvil
verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haq -
qında” Azərbaycan Res pub likası Nazirlər
Kabinetinin 2005-ci il 6 oktyabr tarixli 181
nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
(06 mart 2015-ci il, № 60).

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin Sərəncamları

1. "Azərbaycan Milli Elmlər Akademi ya sının
A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu və Ame -
rika Birləşmiş Ştatlarının Mülki Tədqiq at lar və
İnkişaf Fondu arasında "Narkotik asılı lı ğın korrek-
siya üsulunun işlənməsi" layihəsinə dair Qrant
Müqaviləsi"ni imzalamaq səla hiy yə ti nin verilməsi
barədə (18 sentyabr 2009-cu il, № 249s).

2. "Narkotik asılılığın korreksiya üsulunun
işlən məsi" layihəsinə dair Qrant Müqaviləsi" təs diq
edilməsi barədə (14 oktyabr 2009-cu il, № 273s).

3. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Na -
zirl   iyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinin
“Azərtibbtəchizat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy -
yəti (Bakı şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi, 34, AZ
1065) ilə Ukrayna Respublikasının Xarkov Əc -
za çılıq Müəssisəsi “Zdorovye Narodu” Məh -
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (Xarkov şəhəri),
(20 oktyabr 2011-ci il, № 330s).

4. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Na -
zirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinin
“Azərtibbtəchizat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy -
yəti (Bakı şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi, 34, AZ
1065) ilə Kanadanın “Pharmascience İnc”

19. On the amendments to decision of the
Cabinet of Ministers No. 181 dated October 6,
2005, on approval of “ the Procedure of the de-
struction of confiscated narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors”,
“The Procedure of the Azerbaijan Republic on
destruction of confiscated narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors,  as
well as narcotic drugs and psychotropic sub-
stances involved in the illicit trafficking, import,
export, transit transportation and production of
psychotropic substances and their precursors,
including the Procedure of sending and receiv-
ing information from national data bank of in-
formation on addicted persons" and “The
extradition Procedure of narcotic drugs and
psychotropic substances confiscated from traf-
ficking according to the legislation but possible
for medical use” in accordance with the legis-
lation of the Azerbaijan Republic  (March 06,
2015, № 60).

Decrees of Azerbaijani 

Cabinet of Ministers

1. On granting the authority to sign "Grant
Agreement on the draft “Process of correction
method of drug addiction " between Institute
of Physiology of the National Academy of Sci-
ences after A.I.Garayev and Civilian Research
and Development Foundation of the United
States "(September 18, 2009, № 249s).

2. On the approval of” Grant Agreement”
on the draft “Process of correction method of
drug addiction "(October 14, 2009, № 273s).

3. Innovation and Supply Center of Min-
istry of Health and  "Azertibbtechizat" Limited
Liability Company (Baku, J.Jabbarli Street, 34,
AZ 1065) with Ukraine's Kharkov Pharmaceu-
tical Enterprise "Zdorovye Narodu" Limited Li-
ability Company (October 20, 2011, № 330s).

4. On the implementation import of
Methadone Hydrochloride in bottles of 100 g
cm - six (6) kilograms of powder narcotic drugs
to Azerbaijan for 90 (ninety) days according to
the contract and attached specifications No.
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(6111 Royalmount Avenue, Montreal, Quebec,
H4PP, Canada) müəssisəsi arasında imza -
lanmış 2012-ci il 5 yanvar tarixli 1612-12
nömrəli Müqaviləyə və ona əlavə olunan spe-
sifikasiyaya əsasən, 100 qr-lıq flakonlarda
Metadon hidroxlorid - 6 (altı) kq toz narkotik
dərman preparatının Azərbaycan Respub -
likasına idxalı 90 (doxsan) gün müddətində
hə yata keçirilməsi barədə (30 aprel 2012-ci il,
№ 109s).

5. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Na -
zirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinin
“Azərtibbtəchizat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy -
yəti ilə Ukrayna Respublikasının Xarkov Əcza -
çı lıq Müəssisəsi “Zdorovye Narodu” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında imzalanmış
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 9/12 nömrəli
Müqaviləyə və ona əlavə olunan spesifika siya -
ya əsasən 20000 (iyirmi min) ampula Fentanil
0,005%-2 ml, 30000 (otuz min) ampula Morfin
1%-l ml, 40000 (qırx min) ampula Promedol
2%-l ml, 30000 (otuz min) ampula Omnopon
2%-l ml narkotik dərman prepa rat larının Azər -
bay  can Respublikasına idxalı 90 (doxsan) gün
müd dətində həyata keçirilməsi barədə (22
noyabr 2012-ci il, № 311s).

Azərbaycan Respublikası Milli

Məclisinin Qərarları

Azərbaycan Respublikasının “Narkotik vasi -
tələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz döv -
riy yəsinə qarşı mübarizə haqqında” bey  nəl -
xalq konvensiyaya qoşulması barədə (28 okt -
yabr 1992-ci il, № 356).

Müxtəlif orqanların aktları

Narkotik preparatların alınması, daşınması,
saxlanması, uçotu, istifadəsi və məhvi nor -
mativləri və qaydaları (07 may 1999-cu il, №
55).

1612-12 dated January 5, 2012 between Inno-
vation and Supply Center of Ministry of Health
and "Azertibbtechizat" Limited Liability Com-
pany (Baku, J.Jabbarli Street, 34, AZ 1065)
with Canadian "Pharmascience Inc." (6111
Royalmount Avenue, Montreal, Quebec,
H4PP, Canada) enterprise (April 30, 2012, №
109s).

5. On the implementation import of 20,000
(twenty thousand) 0.005% of Fentanyl vials -2
ml, 30000 (thirty thousand) 1% -l ml ampoules
of morphine, 40,000 (forty thousand) am-
poules of Promedol 2% -l ml, 30000 (thirty
thousand) ampoules of Omnopon -l 2% ml
drug medications to Azerbaijan for 90 (ninety)
days according to the contract and attached
specifications No. 9/12 dated September 5,
2012 signed between Innovation and Supply
Center of Ministry of Health and  "Azert-
ibbtechizat" Limited Liability Company with
Ukraine's Kharkov Pharmaceutical Enterprise
"Zdorovye Narodu" Limited Liability Company
(November 22, 2012, № 311s).

Resolutions of the National  Assembly

of the Republic of Azerbaijan

On joining the Azerbaijan Republic to the in-
ternational convention "On the fight against il-
licit trafficking of narcotic drugs and
psychotropic substances" (October 28, 1992,
№ 356).

Acts of various authorities

Disposal standards and rules on purchase,
transportation, storage, registration and use of
drugs (07 May, 1999, № 55).
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Beynəlxalq və regional 

təşkilatlarla əməkdaşlıq

“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının qanunsuz
 döv     riy   yəsinə və narkomanlığa qarşı müba -
rizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın aidiyyəti bəndlərinin icrası ilə
əlaqədar beynəlxalq və regional təşkilatlarla
əməkdaşlıq genişləndirilmiş və mütəmadi
olaraq diqqət mərkəzində olmuşdur. 

BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq İda -
rəsi (BMTNCİ) tərəfindən həyata keçirilən layi -
hələrin bir qismi ötən il də davam etdirilmişdir.

GLOG80 “BMTNCİ - Beynəlxalq Gömrük
Təşkilatının Qlobal Konteynerlərin daşın ma -
sına nəzarət proqramının Mərkəzi Asiya və
Azərbaycan seqmenti” (KDNP) - KDN Proq -
ramın vəzifəsi narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsi, transmilli mütəşəkkil cina yət karlıq
və qara bazar fəaliyyətinin digər for malarında
istifadə olunan konteynerlərin daşınması
riskinin seçilmiş dəniz və quru portlarda mini-
muma endirmək üçün davamlı mühafizə
strukturlarının yaradılmasında döv lətlərə kö -
məklik göstərməkdir.

H22 layihəsi Mərkəzi Asiya Regional İnfor-
masiya və Əlaqələndirmə Mərkəzi (MARİƏM)
tərəfindən qeyri-qanuni narkotik alveri ilə
mübarizə və hüquq-mühafizə orqanlarının
milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə
əməkdaşlığına dəstək olaraq, agentliklərarası
qarşılıqlı əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün
yaradılmışdır. Əsas hədəf layihə həyata
keçirilən beş Mərkəzi Asiya ölkələrində (Qaza -
xıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan
və Özbəkistan), eləcə də Rusiya və Azər -
baycanda narkotik alveri probleminin qarşısını
almaqdır.

Ötən il ərzində Dövlət Komissiyası, digər
aidiyyəti qurumlar bir sıra beynəlxalq və re-
gional tədbirlərdə iştirak etmişdir.

Belə ki, 19 aprel 2016-ci il tarix də Azər -
baycan Respublikası Baş nazirinin müa vini,
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa -
nunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının sədri cənab Əli
 Həsənovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhə -
rində BMT Baş Məclisinin dünya narkotiklər
probleminə və onunla mübarizəyə həsr olunan
30-cu xüsusi sessiyasında  iştirak etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Baş nazirin müavini Əli
Həsənov Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra BMT-nin hər üç müvafiq kon -

Cooperation with international 

and regional organizations

In connection with the implementation of the
relevant provisions of the State Program on
Fight against Illicit Traficking of Drugs, Drug
Abuse, Psychtropic substances and their Pre-
cursors during the 2013-2018 years, cooper-
ation with international organizations has been
expanded and it is always at the center of at-
tention. The projects realized by the United
Nations Entity on Drugs and Criminality
(UNODC) are continued during the last years. 

“International Customs Organizations’ Cen-
tral Asia and Azerbaijan segment for Control
Program on Global Container transportation”
(GLOG80) - Conrol on Transportation of Con-
tainers Program’s duty is to aid the countries
in creation of sustainable security structures
and in deacreasing of the risk of the trans-
portation of containers in dry ports and se-
lected seas used for illicit drug trafficking,
transnational organized criminality and for
other purposes of the black market.

H22 project created by the Central Asia Re-
gional Information and CooordinationCenter is
created to develop interagency cooperation as
supporting national, regional, international
level cooperation on fight in Illegal narcotics
trade and national law enforcement authori-
tis’s. The major goal of the project is to prevent
the problems related with narcotics trade in
five Central Asia countries (Kazakhstan, Kyr-
gyzystan, Tajikistan, Turkmenistan and
Ouzbekistan), also in Russian Federation and
Azerbaijan.  During the last year the State
Comission and other relevenat state entities
are participated at the regional and interna-
tional events. 

Deputy Prime Minsiter of the Republic of
Azerbaijan and chairman of the State Comis-
sion on fight aginst illicit drug trafficking and
drug abuse Mr. Ali Hasanov headed the dele-
gation in New-York city of the United –States
in order to participate at the UN General As-
sembly’s 30th special session on the world
narcotic problems and fight with these con-
cerns. As speaking at the event Mr. Ali
Hasanovhighlited that after the independence
the Republic of Azerbaijan joined to all three
convention of the UN and there is a well es-

2016-ъы ил цчцн ЮЛКЯ МЯРУЗЯСИ



59

vensiyasına qoşulduğunu, ölkəmizdə müasir
tələblərə cavab verən qanunvericilik bazasının
mövcud olduğunu qeyd edib. O bildirib ki,
Azərbaycan müvafiq sahədə BMT və onun
qurumları, Avropa Şurası, GUAM və Mərkəzi
Asiya Əlaqələndirmə və Məlumat Mərkəzi ilə
sıx əməkdaşlıq edir.

Əli Həsənov dünya ictimaiyyətinin diqqətini
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respub -
likasının işğal edilmiş ərazilərində narkotik
vasitələrin becərilməsi və qeyri-qanuni da -
şınması məsələlərinə çəkmiş, bu amilin işğal
nəticəsində beynəlxalq nəzarətdən kə narda
qalmış Azərbaycan ərazilərində cinayət karlığın
müxtəlif növlərinin yaranması üçün münbit
şərait yaratdığını vurğula mışdır.Daha sonra
Ə.Həsənov qeyd edib ki, narkomanlıq və
narkotiklərlə mübarizədə indiyə qədər məlum
olan üsullara yenidən baxmaq lazımdır, çünki
narkomafiya öz məna felərini, bazarlarını,
müştərilərini qoruyub saxlamaq üçün yeni yol-
lar axtardığı kimi, ona qarşı mübarizə də
təkmilləşməlidir. Bu xüsusda, BMT Baş
Məclisinin 30-cu xüsusi ses siyasında qəbul ol-
unacaq yekun sənəd bu bəla ya qarşı dünya
ölkələrinin ümumi müba rizəsinin təşviqində
önəmli rol oynamalıdır.

tablishedlehislative basis in the countries.
Equally, he reported that the republic Azerbai-
jan is cooperating with relevant entities of the
UN, European Council, GUAM and Central
Asia’s Coordination and Information Center. 

Mr. Ali hasanov stated that the occuppied
territories of Azerbaijan by the Armenia are
using for growing of drugs andfor illegal
drug traficking, also due to the occupation
of these territoriesthe uncontrolled territo-
ries of Azerbaijan are creating a good at-
mosphere for creation of different forms of
crimes. Then, A. Hasanov noted that the
rules are known so far on the fight against
narcomania and drug addiction should be
reviewed that is because the narcomafia is
looking for new ways in order to keep their
clients, basis, and benefits. That is why the
rules should be improved. In this regards,
final document will be adopted at the UN
General Assembly’s 30 th special session
will have to play an important role on pro-
moting the fight against this evil of the world
countries.
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2016-cı ilin 6 oktyabr tarixində Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının
Hərbi və İnzibati orqanlar şöbəsinin müdiri,
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanun-
suz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının üzvü Elman Gərayzadə BMT-
nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin
Mərkəzi Asiya üzrə Regional Nümayən -
dəliyinin rəhbəri xanım Aşita Mittalın rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Görüşdə Nazirlər Kabineti Aparatının Hərbi və
İnzibati orqanlar şöbəsinin müdir müavini Cey-
hun Hüseynov və Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriy yə sinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komis siyasının İşçi
qrupunun rəhbəri Fəqan Şahverdiyev iştirak
etmişdir. Görüş zamanı nümayəndə heyətinə
ölkəmiz və Dağlıq Qarabağ problemi, narko-
maniya və narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsi problemi ilə Azərbaycan müstəqillik
əldə etdikdən sonra ciddi mübarizə aparıldığı,
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən bu
sahədə ciddi addımlar atıldığı, Möhtərəm
Prezidentimiz tərəfindən bu siyasətin uğurla
davam etdirildiyi barədə geniş məlumat verildi.
O cümlədən Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası, onun
gördüyü işlər, qəbul edilən qanunvericilik
aktları və Dövlət Proqramları, onların icra
vəziyyətləri, narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə və narkomanlığın yayılmasına
qarşı aparılan mübarizə və s. barədə ətraflı
söhbət aparıldı.

24-25 fevral 2016-cı il tarixdə UNODC və
Yaponiya Hökümətinin təşkilatçılığı ilə Almatı
şəhərində MARİƏM-in bazasında keçirilmiş
“Yeni psixoaktiv maddələrin bazara çıxarılma
tendensiyaları, onların kriminogen duruma,
əhalinin sağlamlığına təsiri, eləcə də onun
mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqəsi” adlı re-

On 06 october 2016, Member of the
State Commission on fight against Drug
Abuse and Illicit Drug Trafficking Mr. Elman
Garayzade and the Head of the Department
of the Military and Administrative Authori-
ties of the Cabinet of Ministers of the Re-
public of Azerbaijan recived the delegation
chaired by the Head of the UN Office on
Drugs and Crime Regional Delegation for
Central Asia Mrs. Ashita Mittalin. During the
assembly the deputy chief assistant of the
Head of the Department of the Military,
Mr.Djeyhun Huseynov and Administrative
Authorities of the Cabinet of Ministers and
Head of the Working Group of the State
commission on fight against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking Mr. Fagan
Shahverdiyev were also present.The dele-
gation were informed on our country and on
Nagorno Karabakh problem, the serious
fight of Azerbaijan on drug abuse and illicit
drug  traficking, on the serious steps taken
by the National Leader Haydar Aliyev, and
on the continuity of this policy by the Pres-
ident. During the meeting the participants
discussed in detail the Comission on the
Drug Abuse and Illicit Drug Traficking, the
jobs done by the Comission, the adopted
legislative acts and its situation of execu-
tion, and the works on drug abuse and illicit
drug traficking."

The Working Group held meeting  at the
below mentioned dates and places:

Regional seminars, on 24-25 february
2016, at the Almaty city’s MARIAM center
between UNODC and Japan on “new
psychtropic substances’s marketing trends,
their krimogen sitations, impact of them to the
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gional seminarda, 29-30 mart 2016-cı il
tarixlərdə MARİƏM-in Milli Əlaqələndiricilər
Şurasının Almatı şəhərində keçirilmiş növbəti
iclasında, 12-13 may 2016-cı il tarixlərdə
Minsk şəhərində keçirilmiş “Cinayət işləri üzrə
maddi sübut hesab olunan partlayıcı maddə -
lərin və partlayıcı qurğuların, hərbi sursatın,
odlu silahın, narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursor larının MDB
iştirakçı-dövlətlərinin aidiyyəti qurumları tərə -
findən ötürülməsi qaydalarına dair” Protokol
layihəsinin dövlətdaxili  prosedurdan keçiril -
məsinin nəticələri  ilə bağlı Ru siya Federa -
siyası tərəfindən irəli sürülmüş  rəy və
təkliflərin razılaşdırılması  məqsədi ilə  MDB-
nin İcrayə Komitəsində MDB iştirakçı
dövlətlərinin müvafiq qurumlarının nüma   yən -
 dələrindən ibarət ekspert qrupunun əlavə ic -
lasında, 02-03 iyun 2016-cı il tarixlərdə
De mokratiya və İqtisadi İnkişaf Nami nə
Təşkilat-GUAM-in Terorçuluqla və Narkotik -
lərin qa  nun suz  dövriyyəsi ilə mübarizə üzrə
işçi alt qrup larının Kiyev şəhərində  keçirilmiş
ic lasında, 15-16 iyun 2016-cı il tarixlərdə Tbilisi
şə   hərində Səhiyyə cinayəti sahəsi
(MEDİCRİME) üzrə əlaqələndirici şəxslərin re -
gio  nal işçi qrupunun iclasında  iştirak etmişlər.

2016-cı il 16-27 may tarixlərində Malayziya
Federasiyasında “Yüksək rütbəli gömrük
zabitləri üçün narkotik maddələrin müəy yən -
ləş dirilməsi və narkotik maddələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə hüquq-
mühafizə fəaliyyəti barədə Beynəlxalq Təlim”
təşkil olunmuşdur.

Maarifləndirmə və  profilaktik
tədbirlər

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 2013-ъц ил 24 ийун тарихли
2966 сайлы Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Нар-

health of the population, also their relation
with organized crime”, the MARIAM’s Coordi-
nation Council’s next meeting at the Almaty
city on 29-30 march 2016;At the additional
meeting, on 12-13 May 2016 held in Minsk
city, of the CIS member-countries’ Ececutive
Committe in order to agree on the proposals
and recomendations submitted by the Russ-
ian Federation for the internal procedures of
the draft Protocol on “Supposed to be an ev-
idence for explosive substance and their
equipements, military equipement, fire arms,
narcotics, psychtropic substances and their
precursors’s transfer by the by the relevant
agencies of the CIS member-states”. At the
meeting, on 02-03 June 2016 held at Kiyev
city, of GUAM’s Working Group on fight with
Terrorisms and illegal traficking of Narcotics
which is an organization for Democracy and
Economic Developement. At the meeting, on
15-16 June 2016, of the Coordinating per-
sons’ Regional Working Group in the field of
Health Criminality (MEDICRIME) held in
Tbilis city.

On 16-27 May 2016, an International
Training was organized in Federation of
Malaysia for  “high-ranking customs officers
in order to be able to identify narcotic sub-
stances and for law enforcement activities of
them on fight against illegal traficking of nar-
cotics”.

Awareness and prevention 

measures

Approved by the President of Azerbaijan
IlhamAliyev, with Order No. 2966, dated 24
June 2013, the strategic directions of the
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котик васитялярин,  психотроп  маддялярин вя он-
ларын прекурсорларынын ганунсуз дювриййясиня вя
наркоманлыьа гаршы мцбаризяйя даир 2013-
2018-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нда юлкя-
миздя наркотиклярин ганунсуз дювриййяси вя
наркоманлыгла мцбаризя сащясиндя дювлят си-
йасятинин стратежи истигамятляри мцяййян олун-
мушдур.

Дювлят Програмынын иърасы иля баьлы Тящсил
Назирлийи тяряфиндян али,орта ихтисас, илк пешя их-
тисас вя цмумтящсил мяктябляринин тялябя вя
шаэирдляри арасында саьлам щяйат тярзини тяблиь
етмяк, онларын идманаолан щявясини артырмаг,
асудя вахтларыны сямяряли тяшкил етмяк мягся-
диля щямин тящсил мцяссисяляри арасында столцстц
теннис, футбол, волейбол, баскетбол, щяндбол,
бадминтон, ъцдо, эцляш, шащмат, дама вя с.
идман нювляри цзря йарышлар кечирилмишдир. 

Наркотик васитялярдян вя психотроп маддя-
лярдян суи-истифадя едян шяхслярин мцяййян
едилмясиня кюмяк мягсядиля тящсил, эянъляр вя
идман тяшкилатларынын ямякдашлары вя валидейнляр
цчцн Азярбайъан Республикасы Тящсил Институту
тяряфиндян “Наркоманийайа гаршы мцбаризядя
мяктяб психологларынын ролу” адлы методик тюв-
сийя, о ъцмлядян Сящиййя Назирлийи иля бирэя
“Там орта мяктяблярин 6-7-ъи синиф шаэирдляриня
репродуктив саьламлыг тядриси цзря методик рящ-
бярлик” адлы тядрис вясаитинин лащийясидя щазырлан-
мышдыр.Йерли тящсил идаряетмя органлары вя тящсил
мцяссисяляри тяряфиндян наркоманийайа гаршы
мцбаризя сащясиндя маарифляндирмя ишляринин
тяшкил едилмяси  мягсядиля шаэирд вя тялябяляр
арасында “Наркоманийайа “йох” дейяк!”  мю-
взусунда эюрцшляр, “дяйирми маса”лар тяшкил
едилмиш, тядбирляря аидиййяти гурумларын нцма-
йяндяляри  дявят олунмушлар. Ейни заманда
“Наркотик маддялярин зийаны (бейин вя мяркязи
синир системиндя, щязм системиндя, гараъи-
йярдя, бюйряклярдя, эюзлярдя, тяняффцс систе-
миндя, ганда)”, “Наркоманийанын фясадлары”
барядя ушаг вя эянъляря, валидейнляря вя тящсил
ишчиляриня мялуматлар верилмиш, чап материаллары,
буклетляр пайланмыш, наркоманийанын тюрятдийи
фясадлар вя бу бялайа дцчар олан инсанларын щя-
йатынын неъя мящв олдуьуну яйани эюстярмяк
мягсядиля “Наркоманийа тящлцкяли тязащцр вя
инсан ъямиййятинин саьлам инкишафына, мяняви
вя яхлаги дяйярляриня зярбя” адлы филм нцмайиш
етдирилмиш, филмя бахышдан сонра шаэирдляр,
эянъляр вя мцтяхяссисляр арасында наркома-
нийа иля баьлы дебатлар кечирилмишдир. Бу вя диэяр
ишлярля йанашы мяктябдянкянар, синифдянхариъ
тяшкилатчыларын, мяктяб психологларынын, синиф рящ-
бярляри вя мцяллимлярин пешякарлыьынын артырылмасы

state policy in fight against drug addiction in
“the State Program on the fight against illicit
trafficking and abuse for 2013-2018 years
“has been identified.

With the execution of the State Program
the Minsitry of Education organized table
tennis, football, volleyball, basketball, bad-
minton, judo, wrestling, chess and other
sport event among the students of the high,
secondrary and technical education inistitu-
tions in order to promote healthy life, to im-
prove their interest to the sport, to have an
interesting time during their leasure time. In
addition, “the roles of school psychologues
on fight against narcomania” organized by
the Reppublic of Azerbaijan’s Education In-
stitute and in conjunction with the Minsitry of
Health “the methodologicall leadership
teaching to the children of the 6-7thsec-
ondryschools’s pupils“. The aim of these
projects is to help to the members of the ed-
ucation, youth and sport institutions in iden-
tification of the persons using drugs and
psychtropic substances.Local administration
organs and education entities organized
meetings on “To say NO to the Narcomania”,
and held some roundtables on fight against
drug addiction in order to popularization of
fight against narcotics. They are also invited
the relevant entitities to participate at these
meetings. At the same time, "drug damage
(brain and central nervous system, digestive
system, liver, kidneys, eyes, respiratory sys-
tem, blood)", "the consequences of drug ad-
diction on "children and young people,
parents and faculty members have been
given the information, printed materials,
brochures distributed , drug addiction and
the afflictions of the consequences of the
fact that the destruction of human life in
order to show how "dangerous drugs and
healthy development of human society, spir-
itual and moral values of the coup" was
shown in the film, after watching the film,
students, young people and experts on ad-
diction debates were held. In addition to this
and other studies, school, class organizers,
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мягсядиля цмуми тящсил мяктябляриндя семи-
нарлар тяшкил едилмишдир.

Сящиййя Назирлийи тяряфиндян наркоманлыьа
дцчар олмуш шяхслярин мцалиъя вя реабилитаси-
йасы истигамятиндя бир сыра габаглайыъы ишляр щя-
йата кечирилмиш, республикада фяалиййят эюстярян
нарколожи мцяссисяляр мцасир техники васитялярля,
нарколожи хястялярин ашкара чыхарылмасы цчцн
лазым олан експресс тестлярля, ейни заманда
хястялярин мцалиъя вя мцайиня проседурларынын,
эюстярилян тибби хидмятин йах шы лаш дырылмасы мяг-
сяди иля тибб мцяссисяляри мцтямади олараг дяр-
ман васитяляри иля тямин олунмушдур. Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян Сящиййя Назирлийинин Рес-
публика Нарколожи Мяркязиня мящкямя-нарко-
ложи тибби йохланылмадан кечмяк цчцн 3.173
няфяр эюндярилмиш, онлардан 1.626 няфяриня нар-
команийадан мяъбури мцалиъя тяйин едилмишдир.
Щямчинин мцлки ишля баьлы нарколожи тибб мцяс-
сисясиндя олан наркоманлыг хястялийиня дцчар
олан шяхслярин цмуми сайы 13 няфярдир, онлар-
дан 4 няфяринин мцалиъяси щал-щазырда давам
едир. 

Эянъляр вя Идман Назирлийи тяряфиндян рес-
публиканын бир сыра шящяр вя районларында йени-
йетмя вя эянълярин асудя вахтларынын сямяряли
тяшкил едилмяси мягсяди иля “Саьлам щяйат тярзи
вя репродуктив саьламлыг цзря тялим вясаитинин
таныдылмасы вя йайылмасы лайищяси” щяйата кечи-
рилмиш, эянълярин гейри-щюкумят тяшкилатлары тяря-
финдян иъра едилян лайищяляри чярчивясиндя лазыми
чап мящсуллары щазырланараг, эянъляр идман
идаряляри вя эянъляр тяшкилатлары арасында пайла-
нылмышдыр. Бундан башга “Щяйатла ойун” театр
тамашасы 2016-ъы илдя тяртиб олунмуш графикя
уйьун олараг, республиканын Оьуз, Шяки, Зага-
тала, Гах, Балакян, Зярдаб, Кцрдямир, Эоран-
бой, Самух, Нафталан, Эюйэюл, Эюйчай вя
диэяр шящяр/районларда нцмайиш етдирилмишдир.
Бакы шящяринин Сураханы району, о ъцмлядян
республиканын Гобустан, Шамахы, Ширван вя
Щаъыгабул  районунун яразисиндя йерляшян
Щейдяр Ялийев адына паркда “Эянълярин Саь-
ламлыг Фестивалы” чярчивясиндя бир сыра идман
нювляри цзря йарышлар кечирилмиш, идман нюмряляри
нцмайиш етдирилмишдир. Фестивалын кечирилмясиндя
мягсяд кцтляви бядян тярбийяси вя идман васи-
тяси иля эянълярин саьлам щяйат тярзи сечмяйя
йюнялтмяк олмушдур.

Мцдафия Назирлийи тяряфиндян щярби щисся-
лярдя вя хцсуси тяйинатлы тящсил мцяссисяляриндя
кечирилян тярбийяви иш вя щцгуг щазырлыьы саатла-
рында щярби гуллугчулара наркоманийа вя онун
фясадлары барядя мялуматлар верилмиш, сянядли
филмляр нцмайиш етдирилмиш, мювзу иля  баьлы Щярби

school psychologists, school administrators
and teachers in general education schools
and workshops have been organized to
raise the professionalism.

There are some preventive  works done  on
treatment  of drug addicted persons and on
their rehabilitation. The hospitals are provided
with new technologies, the express tests are
done in order to discover patients who suffer
from drug addiction. Moreover, the hospitals
are regularly provided with medicines in order
to improve the quality of the service. The Min-
istry of Justice sent 3.173 persons to the Na-
tional Drug Center of the Ministry of Health

in order to conduct controls. The 1.626 per-
sons were sent to the treatment for drug ad-
diction and the general numbers of the
persons who are at the hospitals were 13 per-
sons, and the 4 of them are under treatment. 

Ministry of Youth and Sports realized “pro-
ject of recognition and popularization of training
materials in healthy life style and reproductive
health” in order to successfully organize the
leisure time of youth at some cities and settle-
ments of the republic, also, at the framework of
the execution of the projects prepared by the
youth the printing materials distrubuted among
the youth sport entities and youth organiza-
tions.Apart from that “Play with the life” theather
scenes was demonstrated  in accordance with
the schedule of the 2016 year at the Oguz,
Shaki, Zagatala, Qax, Balakan, Zardab, Kur-
damir, Goranboy, Samux, Naftalan, Goygol,
Goychay, and at the other cities and settlements.
At the framework of the “Youth Health Festival”
host competitions on some sports and demon-
strated sport samples at the Baku city’s Suraxani
settlement, also at the republic’s Qobustan,
Shamaxi, Shirvan and Hadjiqabul settlements’s
parc named after Haydar Aliyev. Hosting of the
festival is related with the popularization of the
healthy life style among the youth. 

Minsitry of Defence demonstrated docu-
mentary movies and advised on the results of
the narcomania at the military campus and at the
special educational institutions during the milatry
preparation hours, also speeches were organ-
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Прокурорлуг органлары ямякдашларынын вя тибб
мцтяхяссисляринин шяхси щейяти гаршысында чыхыш-
лар тяшкил едилмишдир. Щярби щоспиталларда вя щярби
щиссялярин тибб мянтягяляриндя наркотик дярман
препаратларынын хцсуси тялябляря уйьун нязарят
алтында сахланылмасына диггят артырылмыш, наркотик
тяркибли дярман препаратларынын сигнал системи иля
тяъщиз едилмиш сейфлярдя сахланмасы тяшкил олу-
нараг онларын гейдиййатында вя тяйинаты цзря ис-
тифадя олунмасына нязарят даща да
эцъляндирилмишдир. Ейни заманда щягиги хидмятя
йени чаьырылмыш чаьырышчылар тибби мцайиняйя ъялб
олунан заман давранышларында, нитгиндя вя нар-
котик сярхошлугда шцбщяли оланлар дярщал Мящ-
кямя-Тибби Експертиза вя Патоложи Анатомийа
Мяркязинин лабораторийаларында наркотестляря
ъялб олунурлар.

Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи
иля нязярдя тутулмуш диэяр силащлы бирляшмялярдя
щягиги щярби хидмят кечянляр, о ъцмлядян диэяр
гуллугчулар арасында наркоманлыьын ъямиййятя
вя инсан саьламлыьына зийаны барядя тяблиьат иши-
нин апарылмасы мягсядиля Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин Мцлки Мцдафия Гошунларынын вя
Хцсуси Рискли Хиласетмя Хидмятинин бцтцн щис-
сяляриндя, Назирлийин Академийасында вя диэяр
гурумларында наркоманлыгла мцбаризяйя даир
мцщазиряляр охунмушдур.

Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян
Мядяниййят Мяркязляриндя наркотик васитялярин,
психотроп маддялярин вя онларын прекурсорлары-
нын ганунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьа
гаршы мцбаризяйя даир  йенийетмя вя эянълярин
асудя вахтынын сямяряли тяшкил олунмасы цчцн
республиканын шящяр вя районларында йерляшян
китабханаларында наркотиклярин зярярли тясири вя
саьлам щяйат тярзини тяблиь едян 30-дан артыг
мцхтялиф характерли тядбирляр кечирилмишдир. Щям-
чинин, наркоманийайа гаршы апарылан мцбаризя-
нин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля
инъясянят усталарынын иштиракы иля консертляр тяшкил
олунмушдур.

Ядлиййя Назирлийи Мцщафизя алайынын шяхси
щейяти, о ъцмлядян мцддятли щягиги щярби хид-
мят кечян щярби гуллугчулары иля “Тцтцнчякмя
вя наркоманийа” мювзусунда тяблиьат ишляри
давам етдирилмиш, “Сигарет, йохса саьламлыг”,
“Сигарети тярgитмя цсуллары-10 аддым”, “Сигаретин
зярярляри”, “Саьлам щяйат наминя наркотикдян
узаг дураг”, “Эяляъяйимизи бирликдя дцшцняк,
наркоманийайа йох дейяк”, “ИИВ/ГИЧС нядир”,
“Саьлам аиля наминя наркотикляря йох дейяк”
мювзуларында буклетляр пайланылмышдыр.

Конвой таборунун шяхси щейяти, о ъцмлядян
мцддятли щягиги щярби хидмят кечян щярби гул-

ized among the personnelles of the medical in-
stitutions and the staff of the Military Prosecutor’s
Office in order to popularize the awarenesse.
Military hospitals and medical points improved
the control on the medicines containing narcotics
and these medicines are reseved at the safes
equiped with signal systems and established
registartion and special procedures in use of
these medicines. At the same time new re-
cruiters are involved in medical examination, and
those who are suspected from their speechs,
drunkeness and behaviors were involved to
medical tests at the Military-Medical examination
and Center for Pathological Anatomy  laboroto-
ries. 

In order to the promote damage of drug ad-
diction to human health and society, lectures on
combating drug addiction were organized in all
departments of Civil Defense Troops of the Min-

istry of Emergency Situations and Special
Risk Rescue Service, in the Academy of the Min-
istry and other institutions among those who
served in active military service in other armed
groups provided for by the legislation of the Azer-
baijan Republic, including the other servicemen. 

Ministry of Turism and Culture organized
more than 30 special events dedicated to the
healthy life style and to the  imapcts of the nar-
cotics at the libraries situated in the settlements
and republic’s different cities among the youth
and teenagers in order they could organize ef-
fectively their leisure time and to fight against
narcotics, psychtropic substances and their pre-
cursors’s illegal traficking and drug addiction.
Consert are organized with the presenc of differ-
ent artisits in order to fight against narcomania.

Pupolarization continued on the item of
“smokingand drug addiction”, “Sigarettes or
healthy life”, “Ten ways of stop smoking”, “dam-
ages of smoking”, “for the sake of a healthy life
stay away from drugs”, “let us to think together
our future and say no to drugs”, “what is
HIV/AIDS”, “say no to drugs for the sake of a
healthy family ", and distrubuted booklets among
the personnell of the Ministry of Justice’s

Guard Regiment and mandatory military service-
men. The convoy battalion’s personnel, including
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лугчулары арасында “Наркоманлыьын ъямиййятя
вя инсан саьламлыьына зийаны” мювзусунда тяб-
лиьат вя маарифляндирмя иши, о ъцмлядян шяхси
щейятля фярди вя груп шяклиндя тярбийяви сющбят-
ляр апарылмыш, мяшьяляляр кечирилмиш, телевизийа
верилишляриня, бядии вя сянядли филмляря бахыш тяш-
кил едилмишдир.

2016-ъы ил ярзиндя Ядлиййя Академийасында
Пенитенсиар хидмятин орта ряис щейятиня гуллуьа
гябул едиляъяк намизядляр цчцн тяшкил едилмиш
иъбари тялимдя “ЩИВ/АИДС-ин еффектли профилактикасы
вя Зярярин Азалдылмасы” програмлары, бу програ-
мын ящямиййяти вя ясас принсипляри, “Наркотик
васитялярин, психотроп маддялярин вя прекусор-
ларын ганунсуз дювриййяси иля мцбаризянин ясас
истигамятляри”, “Ъязачякмя мцяссисяляри вя ис-
тинтаг тяъридханаларында гадаьан олунмуш яшй-
аларын дювриййясиня гаршы мцбаризя, бу ъцр
ямялляря эюря тяхирясалынмаз ямялиййат-истинтаг
тядбирляри” мювзулары тядрис едилмишдир.

Ейни заманда, Пенитенсиар хидмятин Тялим
мяркязиндя курслара ъялб олунан ямякдашлара
“Наркотик васитялярин вя онларын прекурсорларынын
ганунсуз дювриййяси вя наркоманлыьын йайыл-
масына гаршы мцбаризя” мювзусунда дярсляр
тядрис олунур.                      

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назир-
лийи “Сосиал тящлцкяли вязиййятдя олан ушаглар
цчцн сосиал-психоложи йардым мяркязляринин йа-
радылмасы” вя  “Сосиал тящлцкяли вязиййятдя олан
кимсясиз ушагларын (кцчя ушаглары) сосиал реа-
билитасийасы” вя “Йеткинлик йашына чатмайанларын
бахымсызлыьынын профилактикасы” лайищяляри иъра едил-
мишдир. Лайищяляр чярчивясиндя мяркязляр тяшкил
едилмишдир ки, бурада да ушагларын бахымсызлыьы-
нын профилактикасы мягсядиля йеткинлик йашына чат-
майанлара емосионал – психоложи дястяк
эюстярилмиш, щцгуги мяслящятлярля тямин едил-
миш, мцраъиятляри мцвафиг гурумлара йюнлянди-
рилмишдир. Иътимаи тящлцкя тюрятмяйян ъинайят
ямялляри вя мцхтялиф щцгугпозмалар тюрятмиш,
илк дяфя мящкямя гаршысында дайанан ушаглар,
щямчинин полис, прокурорлуг вя йа йеткинлик йа-
шына чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцда-
фияси цзря комиссийалары тяряфиндян иътимаи
нор малара зидд щярякятляря йол вердикляриня
эюря гейдиййата алынмыш ушаглара щцгуги йар-
дым эюстярилмишдир. 

Ушагларын мянявиййатына зидд информасийа-
лардан мцдафиясиня, нязарятсизликляри вя бахым-
сызлыглары сащясиндя мцбаризяйя, щямчинин
наркотик васитя алудячиси олмамалары цчцн маа-

military personnel in active military service "be-
tween drug addiction and human health, harm
to society," the advocacy and awareness, as well
as educational staff were interviewed individually
and in groups, workshops were held, television
programs, feature films and documentaries was
held at the movies.

During the 2016 years, the mid-level staff of the
Penitentiary Service of the Justice Academy par-
ticipated at the mandatory training and candidates
were explained the "HIV / AIDS’s effective preven-
tion and the harm reduction”, also the programs’s
effective and basic principles, “the main direction
of the fight on narcotic means, psychtropic sub-
stances and their precursors illegal traficking” and
the importance of the basic principles of this pro-
gram, "narcotic drugs, psychotropic substances
and preku sorların the main directions in the fight
against trafficking ","correctional facilities and de-
tention centers in the fight against trafficking of
banned items, such as acts of urgent investigative
measures "have been taught. 

Moreover, at the prison’s Service training
Center lessons are taught the themes related
with the "Illicit trafficking of drugs and precursors
and fight against the spread of drug addiction".

The Ministry of Labor and Social Pro-

tection implemented projects on “creation of
assistance centeres for children that are in
social and psychcological difficulties”, "So-
cial dangerous situation of the homeless
children (street children), and their social re-
habilitation", also the "prevention of juvenile
delinquency". Centers were ognaized in the
framework of the projects in order to prevent
homelessness among children and adoles-
cents in the emotional - psychological sup-
port, legal advice was provided, requests
directed to the relevant bodies. Criminal of-
fense committed children who are in front of
the court for the first time  are  received ju-
dicial aids from the police, prosecutors and
other state entities. Protection of children
from non-moral principles, fight with their
non controlled and negliged behaviors, also
popularization and awareness of the chil-
dren are continuing so that they do not be-
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рифляндирмянин щяйата кечирилмясиня даир ишляр
апарылыр. Бундан ялавя, гануназидд ямялляря
тящрик вя ушаг ямяйини истисмар едян шяхсляря
гаршы профилактик тядбирляр щяйата кечирилир. Щяйата
кечирилян лайищяляр цмцмиликдя 468 няфяр сосиал
тящлцкяли вязиййятдя олан йеткинлик йашына чат-
майанлары вя онларын аилялярини ящатя етмишдир.

Хариъи Ишляр Назирлийи тяряфиндян Азярбайъан
Республикасынын ишьал олунмуш яразиляриндя
наркотик тяркибли биткилярин якилмяси, онларын истещ-
салы, транзити, террорчулуьун малийяляшдирилмяси,
чиркли пулларын йуйулмасы вя онунла ялагяли диэяр
ъинайяткярлыг нювляринин йайылмасы щаллары иля
баьлы мясяляляр диггят мяркязиндя сахланылмыш
вя мясяля бейнялхалг гурумларын гаршысында
галдырылмышдыр. Юлкямизин дипломатик нцмайян-
дялик вя консуллугларына верилмиш тялимата яса-
сян наркотик васитялярин, психотроп маддялярин
вя онларын прекурсорларынын ганунсуз дюврийй-
ясиня вя наркоманлыьын йайылмасына гаршы
мцбаризяйя щяср олунмуш хариъи няшрляр ялдя
едиляряк, аидиййяти дювлят гурумларына эюндярил-
мишдир. Щямчинин назирлик мцтямади олараг
мцхтялиф бейнялхалг тядбирлярдя аидиййяти гу-
румларын нцмайяндяляринин иштиракыны  тяшкил ет-
мишдир.

Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитяси тяряфиндян ушагларын ъямiy-
йятя интеграсийасы, асудя вахтларынын сямяряли
тяшкили, дцнйа эюрцшляринин вя интеллектляринин ар-
тырылмасы, саьлам щяйат тярзинин формалашдырыл-
масы, валидейнляри иля эюрцшляр кечирилмяси,
ещтийаъларынын юйрянилмяси истигамятиндя бир сыра
ишляр щяйата кечирилмишдир. Бакы шящяри цзря Са-
бунчу, Пираллащы, Низами, Няриманов, Хязяр,
Сураханы, республиканын  Лянкяран вя Ширван
шящярляри, Астара, Лерик, Масаллы, Йардымлы, Са-
бирабад, Ъялилабад, Хызы, Гябяля вя Загатала
районларында  Азярбайъанда ушаг щцгуглары,
ушагларла баьлы гябул едилмиш ганунлар вя им-
канлар, ушаглара гаршы зоракылыг вя онлардан
мцдафия олунмаьын йоллары, ушаг ямяйи, зярярли
вярдишляр, ушагларын интернетдян тящлцкясиз исти-
фадяси иля баьлы мювзуларында  маарифляндириъи
тядбирляр кечирилмишдир .

Щямчинин, Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хид-
мятин Баш идаряси иля  бирэя ямякдашлыг чярчи-
вясиндя Азярбайъан Футбол Федерасийасы
Ассосиасийасы иля бирэя Йеткинлик Йашына Чатма-
йанлар цчцн Тярбийя Мцяссисясиндя Ислащ олу-
нан ушаглара саьлам щяйат тярзинин ашыланмасы
мягсядиля тядбир кечирилмиш вя ушагларын зярярли
вярдишлярдян мцдафияси, наркоманийа вя

come narcotic addicts. In addition, incite-
ment to illegal acts and preventative meas-
ures are taken against those who abuse
children work. Overall, social projects imple-
mented are covered 468 persons and chil-
dren who are under the age of maturity.

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Azerbaijan are kept at the center
of attention and advised international organ-
izations on the occupation of the territories
of Azerbaijan and cultivation of narcotic
plants, their production, transit, financing of
terrorism, money laundering and other re-
lated issues regarding the spread of crimi-
nality at these territories. The instructions
were given to the country's diplomatic mis-
sions and consulates to obtain information
on narcotic drugs, psychotropic substances
and their precursors illegal trafficking and
drug addiction so that they are obtained from
foreign publications dedicated to the fight
against the spread of narcomania and illegal
traficking of drugs are obtained and sent to
the relevant authorities. Also, the ministry
regularly take part in various international
events organized by representatives of the
relevant agencies.

State Committee on Family, Women

and Children's Affairs are implemented
work in the direction of social instruction of
children in society so that they effectively or-
ganize their leisure time, to improve their ed-
ucation, awareness, and to form a healthy
lifestyle. There were held awareness events
at the Baku city’s Sabunchu, Pirallahi,
Nizami, Narimanov, Xazar, Suraxani settle-
ments, also at the republic’s Lankoran city,
Astara, Lerik, masalli, Yardimli, sabirabad,
Djalilabad, Shirvan, Xizi, Gabala and Za-
gatala settlements on tights of children in
Azerbaijan, opporutinties and laws on chil-
dren, violence against children and the way
of protection, chld work, harmful habits, use
of the internet in a more safe way. 

There was organized an event in cooper-
ation with Minsitry of Justice’s Penitensiar
Service’s Head Office and Azerbaijan Foot-
bal Association on improvement of correc-
tional facility for minors, on their awareness,
and hold discussions on their protection
from harmful habits, narcotics and damages
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тцтцнцн мянфи фясадлары, идманын файдалары мю-
взусунда сющбят апарылмышдыр. Тядбирин йеку-
нунда тярбийя мцяссисясиндя тярбийя алан
ушагларын пешякар йенийетмя футболчуларла йол-
дашлыг ойуну кечирилмишдир. Футбол йарышмасын-
дан сонра ушаглар  Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитяси вя Азяр-
байъан Футбол Федерасийасы Ассосиасийасы  тя-
ряфиндян диплом, кубок вя щядиййялярля
мцкафатландырылмышдырлар.

Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси
тяряфиндян наркоманлыьын вя наркотик васитяля-
рин ганунсуз дювриййясинин инсанларын саьлам-
лыьына вя ъямиййятя вурдуьу зийан, бу кими
мясялялярин мяняви вя яхлаги дяйярляримизя
зидд олмасы барядя ящали арасында тяблиьат иши-
нин апарылмасы истигамятиндя мцвафиг тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. Ютян ил ярзиндя Дювлят Ко-
митясинин  йерли  шюбяляри вя мцвафиг гурумларын
нцмайяндяляринин иштиракы иля  республиканын бир
чох шящяр-районларында Ислам дининин наркотик
вя диэяр зярярли васитялярин истифадясиня мцна-
сибятляриндян сюз ачылмыш, зярярли вярдишлярин
аиля вя ъямиййятдя яксяр проблемляря сябяб
олдуьу, инсан шяхсиййятинин алчалдылмасына вя
мцхтялиф ъинайятлярин мейдана эялмясиня йол
ачдыьы диггятя чатдырылмышдыр.

Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфе-
дерасийасы тяряфиндян эянълярин мяшьуллуьу
вя ишя дцзялмяси сащәсиндя тенденсийалар юй-
рянилиб, эянъ ямякчилярин иш шяраитинин тядгиги вя
тящлили апарылыб, эянъляр тяшкилатларынын йарадылма-
сына кюмяклик эюстярилиб, норматив-щцгуги, о
ъцмлядян эянълярин щямкярлар иттифагларына да-
хилолма мотивасийасынын изащаты олан материаллар
ишляниб щазырланыб, мцхтялиф мягсядли програм-
лар иъра едилмишдир. Ямяк вя Сосиал Мцнасибят-
ляр Академийасында “Саьлам щяйат тярзинин
тяблиьи клуб ишинин ясас вязифясидир”, “Наркома-
нийа инсан щяйаты цчцн тящлцкялидир”, “Наркотик-
сиз эяляъяк наминя” вя.с мювзуларда
се ми нарлар кечирилмишдир. Щямчинин Ъ.Нахчыван-
ски адына щярби лисейин курсантларынын асудя
вахтларынын сямяряли тяшкили мягсядиля мцнтя-
зям олараг мядяни-кцтляви тядбирляр, бахыш-
мцсабигяляр, идман йарышлары кечирилмишдир.
Бядии гираят вя рясм цзря кечирилян “Азяр-
байъан ясэяри” вя “Вятяня хидмят едирик”
мцсабигяляринин, идман йарышларынын галибляриня
диплом, гиймятли щядиййяляр вя ейни заманда
идманчылара медаллар тягдим едилмишдир.

Милли Телевизйа вя Радио Шурасы тяряфиндян
наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя
онларын прекурсорларынын ганунсуз дювриййяси

of tabacco and benefits of sports. There was
organized a soccer friendship match with
children staying at the educational institu-
tions. The children were awarded with cer-
tificates, cups and received gifts by the
Azerbaijan Football Federation and the
State Committee on Family, Women and
Children's Affairs.

The State Committee for Work with Re-

ligious Organizations implemented appro-
priate activities on the popularization of the
damages of drug addiction and illegal
traficking of drugs to the human health and
to the society, and these kinds of damages
impact to the tradition of the society. Last
year, local departements along with the
presence of the appropriate organs’s repre-
sentatives talked about the position of the
Islam to the narcotics and dmages of these
kinds of drugs at the republic’s city and set-
tlements, also the harmful habits’ dangerous
impacts to the families and socities, causes
humiliation of the human and creates differ-
net kinds of criminalities.

Azerbaijan Trade Unions Confedera-
tion researched and analysed youth em-
ployement and trends of recruiting of the
youth, the work conditions of the youth, also
aided to the creation of the youth organiza-
tions, and implemented the regulatory mate-
rials on the explanation of the motivation of
young people and differen kinds of the proj-
ects. Academy of Employement and Socia
relations organized seminars on the themes
of the “main task of the club is popularization
of the healthy life style”, “drug addiction is
dangerous to the human life”, “for a life with-
out narcotics”. Also, different kinds of
sportive and cultural events were organized
in order to have an interesting time during
the leisure times of the cadets of the Military
high school named after C. Naxchivanski. -
Organized recitation and painting competi-
tions on the theme of “Azerbaijan soldier”,
and “We serve the Fatherland” and awarded
certificates, presented precious gifts and
gave medals to the sportsmen. 

Media coverage of the fight against drug
abuse of narcotic drugs, psychotropic sub-
stances and their precursors by National

Television and Radio Council, recommen-
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вя наркоманлыьа гаршы мцбаризя тядбирляринин
кцтляви информасийа васитяляриндя эениш ишыглан-
дырылмасы, бу сащядя маарифляндирмя ишляринин
эцъляндирилмяси мягсядиля чап материалларынын
вя сосиал чархларын щазырланмасы кими вязифялярин
йериня йетирилмяси цчцн  телерадио йайымчыларына
мцвафиг тювсийяляр верилмишдир. Щямчинин  нар-
котик васитялярин, психотроп маддялярин вя он-
ларын прекурсорларынын ганунсуз дювриййясиня
гаршы мцбаризя щаггында ганунвериъилийин
мцддяаларынын вя тялябляринин ящалийя изащ едил-
мяси, наркотик васитялярин, психотроп маддяля-
рин гябулу вя бунунла баьлы проблемляр
щаггында иътимаи маарифляндирмя ишинин эениш-
ляндирилмяси, психотроп маддялярин вя онларын
прекурсорларынын ганунсуз дювриййясиня вя
наркоманлыьа гаршы мцбаризя мювзусунда ре-
эионал телевизийаларда дяйирми масалар  тяшкил
едилмишдир.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
Физиолоэийа вя Ботаника  Институту АБШ “Био-
Ындустриал Ынитиативе” фонду тяряфиндян дястякля-
нян лайищя чярчивясиндя яввялки иллярдя апарылан
тядгигатлар нятиъясиндя ашкар олунмушдур ки,
щейванлара СМАЗ зцлалына (серотонин модуллу
антиконсолидасийа зцлалы) гаршы поликлонал антиъи-
симлярин бирдяфялик вурулмасы морфиндян асылылыьы
олан щейванларда бу асылылыьын узунмцддятли
арадан эютцрцлмяси мцмкцндцр. Ишчи щипотез
кими СМАЗ-а гаршы антиъисимлярин узунмцддятли
еффектляринин СМАЗ-ын инактивляшмясинин нятиъя-
синдя эцълц позитив емосийаларын алынмасы цчцн
инструментал давранышын йериня йетирилмясинин
гейри еффективлийи йаддашынын йаранмасы иля баь-
лылыьы иряли сцрцлмцшдцр. Бу щипотезин йохланмасы
мягсяди иля щазырда сичовуллар цзяриндя шярти-
рефлектор алтернатив гачыш моделиндя интенсив
тядгигатлар апарылыр. Тядгигатларын нятиъяляри эю-
стярир ки, щейванлара тялимдян габаг бейинда-
хили СМАЗ-а гаршы антиъисимлярин йеридилмяси
йаддаш излярин йаранмасыны сцрятляндирир, бу ися
СМАЗ-а гаршы антиъисимлярин морфиндян асылылыьы
олан щейванларда негатив йаддашын йаранма
механизминдя иштирак етмякля наркотик препа-
ратлардан клиникада коррексийа олунмайан психи
асылылыьынын арадан эютцрмясиня имкан верир.
Щямчинин ютян ил ярзиндя Ботаника Институтунун
Али биткилярин систематикасы шюбяси вя Щербари
Лабораторийасынын ямякдашлары тяряфиндян рес-
публиканын бир сыра бюлэяляриня експедисийалар
тяшкил олмушдур. Експедисийа заманы щербари
материаллары топланаркян Шярглаляси-Папавер
ориенталис, Зийилоту-Ъщелидониум мажус, Дяли-
бянэ- Датура страмониум адлы  бир сыра наркотик

dations were given for the implementation of
the tasks listed and as the preparation of
printed materials, as well as to strengthen
the awareness and social commercials on
TV and radio broadcasters. Trips have been
organized to a range of regional television
channels over the year for the purpose of
the explanation of the requirements and
provisions of the legislation on combating il-
licit trafficking of narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors to
the population, thus expanding the aware-
ness of the public about the problem of nar-
cotic and psychotropic drugs, carrying out
regional television round tables on the fight
against illicit trafficking and abuse of psy-
chotropic substances and their precursors.

Within the framework of the project sup-
ported by "Bioindustrialinitiative" of USA
PhysiologyInstitute of National Academy of

Sciences after A.Qarayevresearch, It has
been found that, as a result of a one-time in-
jection of antibodies against the protein
SMAZ, it is possible to eliminate the long-
term dependence on morphine abuse of an-
imals. At present, intensive research is
conducted a conventional-reflector alterna-
tive running model on rats, for the experi-
mental confirmation of this result for the
relationship among memory processes. It is
also discovered that if we add SMAZ to the
brains of the rats it can create memories.
This also create a negative memores that
can be used in treatement of morphin addic-
tion for clinical correction purposes. Also, a
number of measures have been imple-
mented jointly with representatives of rele-
vant organizations in the direction of
awareness of narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors and elimi-
nation of negative consequences of drug
abuse among the population. Apart from that
the members of the Inistitute are sent to the
regions. The participansts of the exposition
have discovered some new herbs that con-
tainsnarcotics. In this regards, we can high-
light the Papaver orientalis, the Chelidonium
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тяркибли биткиляря раст эялинмишдир. Йерли ящали иля
эюрцшляр тяшкил едиляряк,  бу биткилярин  зярярли ол-
масы барядя онлара мялумат верилмишдир.

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин
вя Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин ямякдаш-
лары Лянкяран, Ширван, Эянъя, Ъялилабад, Ма-
саллы, Салйан, Балакян, Бярдя, Хачмаз, Шямкир
(шящяр/район) цзря ярази кянд тясяррцфаты ида-
ряляринин ящатя етдийи районларда иътимаиййят
арасында, мящсулларын тядарцкц вя сатышы йерля-
риндя, хцсусян тохум истещсалчылары вя тохум-
луг материалларын сатыш йерляриндя олмуш, ящали
арасында наркотик тяркибли биткилярин танынмасы вя
онларын ъямиййятя вурдуьу зийан барядя изащат
ишляри апармышлар. Щямчинин, аидиййяти гурумла-
рын нцмайяндяляри иля бирэя кечирилмиш рейдляр
нятиъясиндя Исмайыллы вя  Аьдам  районларында
фярди щяйатйаны торпаг сащясиндян хцсуси аг-
ротехники гуллуг эюстярилмиш цмуми сайы 15 кг
200 гр (211 ядяд), Загатала районун Мазых
бялядиййясиня аид олан яразидян Ханчатала
чюлцндян 5760 кг (7200 ядяд), Гах районун
Шыхлар кянди яразисиндяки мешя массивиндян
ися  33 ядяд наркотик тяркибли биткиляр ашкар  олу-
нараг эютцрцлмцшдцр. Ейни заманда Зярдаб
районун Бичагчы кяндинин яразисиндян 4 тон
273 кг (3887 ядяд), Шяки районун Эцнэцт
кяндинин яразисиндян 557 ядяд, Эядябяй рай-
онун  “Гызылъа мешяси” адланан яразидян 365
кг (310 ядяд), “Муса булаьы” адланан сащя-
дян 430 кг (350 ядяд) вя районун диэяр яра-
зилярдян ися 2677 кг (1914 ядяд) йабаны щалда
битмиш чятяня коллары ашкар едиляряк мящв едил-
мишдир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
мцвафиг Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Наркотик
васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын
прекурсорларынын  ганунсуз  дювриййясиня вя
наркоманлыьа  гаршы мцбаризяйя даир 2013-
2018-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нын иърасыны
даим диггят мяркязиндя сахлайан Наркоман-
лыьа вя Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дюв-
риййясиня Гаршы Мцбаризя цзря Дювлят
Комис сийасынын Ишчи групу наркотик васитяля-
рин ганунсуз дювриййясиня вя наркоманлыьын
йайылмасына гаршы мцбаризя сащясиндя фяа-
лиййят эюстярян аидиййяти гурумларын координа-
сийасыны тяшкил етмякля, антинаркотик тяблиьата
хцсуси юням вермиш, щяйата кечирилян тядбирляр
нятиъясиндя наркотиклярля мцбаризя сащясиндя
мцсбят нятиъяляр ялдя едилмиш, щямчинин маа-
рифляндирмя ишинин ящатяси  эенишляндирилмишдир.

Беля ки, Дювлят Програмынын щяйата кечирил-
мяси цзря Тядбирляр Планынын иърасы иля ялагядар,

majus, and the Datura stramonium. The lo-
cals are informed on the harmful character
of these kinds of herbs and recommended
do not use. 

Employees of the Ministry of Ecology

and Natural Resources and the Agricul-

ture Ministry have beenamong the public,
in places of the procurement and sale of
products,especially outlets of seed produc-
ers and seed materials in regionscovered
bythe departments ofagriculture of Lanko-
ran, Barda, Ganja, Sheki, Shamakhi, Guba,
Ujar, Salyan and Lankaran, explanatory
work in the community about the damage of
narcotic plants has been held among the
population. Also, as a result of the raids car-
ried out jointly with the representatives of
relevant organizations, at the Ismayilli and
Agdamsetllements’s individual garden
grounds especially growen with agrotechni-
cal serviced15 kg 200 gr (211), at the Za-
gatala settlement’s Mazix municipality within
the territories, at the Xanchatalan deserts
5760 kg (7200), at the Qax settlement’s
Shixlar village and forest solids 33 narcotic
plants were discovered. At the same time, at
the territories of Bichaqchi village 4 ton 273
kg (3887), at the Gungut village of Shaki set-
tlement 365 kg (310), at the territory named
“Musa bulagi” 430 kg (350) and from the
other regions 2677 kg (1914) wildly growing
cannabis plants were discovered and de-
stroyed. 

Approved by the decree of the President
of the Republic of Azerbaijan “the State Pro-
gram, covering the period up to 2013-2018
years, on "Fight against Narcotic drugs, Psy-
chotropic substances and illicit trafficking of
their precursors and Drug abuse" is always
at the attention of the Working Group of

the State Commission on Fight against

Drug Abuse and Illegal Drug Trafficking.
The Working Group organized the coordina-
tion of relevant authorities on fight against
drug abuse and illegal trafficking of drugs
and their precursors,  improved anti-narcotic
activities, and as a result of the fight with
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щямчинин, Азярбайъан Республикасы Баш нази-
ринин мцавини, Наркоманлыьа вя Наркотик Васи-
тялярин Ганунсуз Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя
цзря Дювлят Комиссийасынын сядри ъянаб Яли
Щясяновун системли тапшырыгларына ясасян нар-
команлыгла мцбаризя сащясиндя профилактик фяа-
лиййятин тясирлилийини артырмаг вя саьлам щяйат
тярзини тяблиь етмяк мягсядиля танынмыш шяхс-
лярин вя идман усталарынын иштиракы иля Дювлят Ко-
миссийасынын Ишчи групу тяряфиндян щазырланмыш
“Наркоманийанын щядяфиня чевирилмямяк на-
миня саьлам щяйат тярзи сечин!” адлы йени сосиал
ролик 2016-ъы илдя МетроПарк, 28 Малл, Парк Бул-
вар Тиъарят вя Яйлянъя Мяркязинин бцтцн мо-
ниторларында ишыгландырылыб. 

narcotics obtained positive results and ac-
celerated awareness and popularizations
tasks.

According to the instructions of the Chair-
man of the State Comission on Fight against
Drug Abbuse and Illicit Trafficking of Drugs
Mr. Ali Hasanov, the social video named
“Choose a healthy life so that you do not get
be a goal of the drug addiction” has been
demonstrated at the all monitors of еру
MetroPark, the 28 Mall, the Parc Boulavard
Commercial and Entertainement Center dur-
ing the 2016. This show was intended to im-
prove the propphylactics of drug addiction
and to promulgate a health life. The famous
sportsmen and actors were present at these
social videos. 
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Həmçinin, ictimai maarifləndirmə tədbirlərini
gücləndirmək məqsədilə “Narkomaniyanın
hədəfinə çevirilməmək naminə sağlam həyat
tərzi seçin!” adlı  sosial rolik 2016-cı ilin avqust
ayından etibarən Fəvvarələr meydanıda
yerləşən monitorlarda yayımlanmışdır.

Bununla yanaşı sağlam həyat tərzininin
təbliği istiqamətində görülən işlərin davam -
lılığını təmin etmək məqsədilə adı çəkilən
video rolik “Cinema Plus LLC” şirkətinə
məxsus kinoteatrlarda (“28 Mall” Ticarət və
Əyləncə Mərkəzi, “Amburan Mall”) kino -
filmlərin nü mayişindən əvvəl anonslar və
reklamlar bö lümündə nümayiş olunmuşdur.

Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə
Tədbirlər Planına müvafiq olaraq, Dövlət Ko -
missiyasının müasir informasiya texno logi yalarının
imkanlarından istifadə etməklə sağ  lam həyat
tərzinin təbliği ilə bağlı zə ru ri bildiriş və əlaqə
vasitələri 7 gün ərzində təq ribən 1,5 milyon
abunəçisinə sms vasitəsilə ün vanlanmış, həmçinin
mərhələli qaydaya uy ğun olaraq eyni mətnli sms
“Bakcell” mobil ope ratoru tərəfindən isə cari ilin 05
iyul tari xindən etibarən 4 gün ərzində 2 milyon abu -
nə çisinə göndərilmiş, bundan əlavə qeyd olu nan
sosial bildiriş “Azercell Telekom MMC” tərə findən
cari ilin 11 iyul tarixindən başlayaraq 11 gün ərzində
təqribən 3 milyondan çox abu nəçiyə  göndərilməsi
təmin edilmişdir.

Also, in order to accelerate the populariza-
tion process and awareness activities the so-
cial video named “Choose a healthy life in
order do not become target of narcmania” was
demonstarted on the monitors at the Fountain
Square on August 2016.

Also, as a continuity of the relaized tasks

the above mentioned social video is demon-

strated just before the begining of the movies

and pubs at the cinemas (“28 Mall” Trade and

entertainement Center, “Amburan Mall”) be-

longing to the “CinemaPlus LLC”.

In accordence with the execution of the
Plan of Actions, the State Comission as
using the information and technological pos-
sibilities distributed announcements and
contacts that promote healthy lifestyle. This
distribution is done during a week and sent
to 1.5 million subscribers via sms. This work
is continued for the “Bakcell” mobil opera-
tors on 05 july for 4 days and sent to two
million subscribers. Moreover, the above-
mentioned announcement sent  to 3 million
subscribers on 11 july by “Azercell telecom
MMC”.
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Həmçinin, ictimai təbliğat işinin geniş lən -
dirilməsi məqsədilə və bu işdə sosial rek lam -
ların (bilbordların) mühüm rol oynadığını
nə zərə alaraq, üzərində narkomaniya və
 narkotiklərin fəsadları barədə xəbərdaredici
məlumatlar və xüsusi şüarlar əks olunan sosial
lövhələr Bakı şəhəri üzrə ümumilikdə 10
mərkəzi küçədə (Binəqədi-Cavadxan, Pişə -
vari; Yasamal-Salamzadə, Şərifzadə; Xətai-
Gəncə, Babək pr; Nizami-Qara Qarayev pr;
Nəsimi-C.Məmmədquluzadə; Nərimanov-
Təbriz)  quraşdırılmışdır.

Eyni zamanda maarifləndirmə istiqa mətində
görülən işlərin davamlılığını təmin et mək məqsədi
ilə həmin xəbərdaredici mə   lumatlar və xüsusi
şüarlar əks olunan sosial löv hələr “Bakı Metropol-
iteni” Qapalı Səhmdar Cə miyyətinin “Memar
Əcəmi”, “Koroğlu”, “Gənclik”, “Nəriman Nərimanov”,
“Sahil”, “20 Yanvar”, “Nəsimi”, “İnşaatçılar”, “Qara
Qa ra yev” və “Xalqlar Dostluğu” stansiyalarında qu -
raş dırılmış və hal-hazırda nümayiş olun maq da dır.

Also, in order to extend the popularization
work and as taking into account that these
pubs plays an important role social boards
written on special slogans and the warning in-
formation on the bad impacts of the narcotics
and narcomania were installed at the ten
major roads of the Baku city (Binaqadi-
Cavadxan, Pishavari; Yasamal-Salamzade,
Sharifzade; Xatai-Ganja, Babak avenue;
Nizami-Qara Qarayev avenue; Nasimi-C.
Mammadquluzade; Narimanov-Tabriz).

As continuity of these works on the popu-
larization the warning information and social
boards written on special slogans were long-
term installed and demonstrated at the metro
stations of “Baku Metropoliten” Closed Joint-
Stock Company’s “Memar adjami”, “Koroglu”,
“Ganjlik”, “Nariman Narimanov”, “Sahil”, “20
Yanvar”, “Nasimi”, “Inshaachilar”, “Qara
Qarayev”, and “Xalqlar Dostlugu”.
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Bundan əlavə sözügedən bilbordlar Bakı
şəhərinin 32 avtobus dayanacağında və
yeraltı piyada keçidlərində də quraşdırılmışdır.

Moreover, the mentioned advertising bill-
boards are installed at the 32 bus stops and
pedestrian crossings of the baku city.
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Ötən il Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti
ilə Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu arasında
“Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş və tərtib
olunmuş qrafikə uyğun olaraq il ərzində
cəzaçəkmə müəssisələrində (Yetkinlik yaşına
çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsi daxil ol-
maqla) cəza çəkən şəxslər, o cümlədən qadın
məhkumlar arasında anti-narkotik təbliğat
işinin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə
narkotiklərlə bağlı cinayət hadisələrinin
profilaktikasından, eyni zamanda narkotiklərin
insan orqanizminə məhvedici təsiri, cəmiyyətə
və insanların sağlamlığına ziyanı və törətdiyi
sosial bəlalar barədə ətraflı məlumatlar
verilməklə təbliğat və maarifləndirmə xarakterli
25-dən çox tədbir keçirilmişdir.

Tədbirlərdə Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası İşçi Qrupu-
nun və Respublika Narkoloji Mərkəzinin
əməkdaşları mövzu ətrafında çıxışlar edərək,
narkotiklərlə bağlı cinayət hadisələrinin
profilaktikasından danışaraq,  maarifləndirmə,
izahat və hüquqi təbliğat məsələlərinin diqqət
mərkəzində saxlanıldığını bildiriblər.

Last year, “Actions Plan” are confirmed be-
tween the Ministry of Justice’s Penitensiar
Service and the Working Group of the State
Comission and according to the established
schedule during the year the prisoners at the
prisons (including education institutions for Mi-
nors), also among the women prisoners the
anti-narcotics works are developed in order to
accelarate the profilactics of nacotic related
crimes, at the same time the popularization
and awareness related 25 events are held in
order to highlight the destructive impact of the
narcotics to the human body, damages of
drugs to the humans and society and its social
tragedies.

During the event the Working Group of the
State Comission on Fight against drug addic-
tion and illegal traficking of drugs and National
Narcological Center’s representatives talked
about the topics and highlighted that questions
on the profilactics of drug related crimes, the
awareness, explanation of the issues and
legal advocacy questions are always at the
center of their attention. 
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Ötən ilin 23 iyun tarixində Gənclər və İdman
Nazirliyinin, Narkomanlığa və Narkotik Vasi -
tələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Müba -
rizə üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun,
Azərbaycan Gənclər Fondunun birgə təşki -
latçılığı ilə 26 iyun-Narkotik mad dələrin sui-
istifadəsinə və  qanunusuz dövriy yəsi ilə
beynəlxalq mübarizə gününə həsr edilmiş
“Narkomaniya ilə mübarizədə gənclər təşki -
latlarının rolu” mövzusunda konfrans keçiril -
mişdir.

Tədbirdə çıxış edən hər bir natiq dinamik
inkişaf edən müstəqil respublikamızda sağlam
cəmiyyətin qorunub saxlanılmasını daim
dövlətimizin diqqət mərkəzində olduğunu
bildirdilər. Məhz bu məqsədlə narkomaniya və
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə dövlətimizin əsas prioritet -
lərindən biri kimi davam etdirilir. Narkomaniya
cəmiyyətimizə, dövlətimizə və ümumilikdə
bəşəriyyətə sağalmaz yara vurduğunu,
narkomaniyanın heç bir yaş sərhəddi tanı -
mayaraq cavanlaşmasını genefond üçün
mühüm təhlükə olaraq bu bəlaya qarşı
mübarizədə yalnız dövlətin deyil, eləcə də
cəmiyyətin hər bir fərdinin fəal rol oynamasının
zəruriliyi diqqətə çatdırıldı.

Last year, on 23 june, with the joint partici-
pation of the Ministry of Youth and Sports, the
Working Group of the State Comission on
Fight against drug addiction and illegal trafick-
ing of drugs, and Azerbiajan Youth Fund held
a conferance dedicated to the 26 june Interna-
tional Day on fight with narcotics and illegal
traficking on “The role of the youth organiza-
tions on fight with drug addiction”.

The speakers stated during the event
that the sustainability of healthy society in
our republic, that grows very quickly, is al-
ways at the attention of our state . That is
why fight on drugs and illicit traficking of
drugs are one of the priorities of the state.
There was emphasized that drug addic-
tion creates incurable wound for the soci-
ety, the state and in general to the
humanity. The narcomania has no age
limit and it is getting younger and this is
a danger for the genefund, not only the
state but every perosn have to fight with
this evil.  
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Konfransda Gənclər və İdman nazirinin
müavini, Dövlət Komissiyasının üzvü İntiqam
Babayev, Nazirlər Kabineti hərbi və inzibati
orqanlar şöbəsi müdirinin müavini Ceyhun
Hüseynov, Gənclər Fondunun icraçı direktoru
Fərhad Hacıyev, Milli Məclisin üzvü Şahin
İsmayılov, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası sədrinin müavini, Dövlət
Komissiyasının üzvü Vaqif Eyvazov, Dövlət
Komissiyasının İşçi qrupunun rəhbəri Fəqan
Şahverdiyev,  Dövlət Komissiyasının üzvü, Milli
QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, Bakı
şəhəri üzrə yerli komissiyaların sədrləri və digər
aidiyyəti dovlət orqanlarının nü mayəndələri,
gənclər təşkilatlarının rəhbər ləri iştirak etmişdir.
Mövzu ətrafında çıxış edən məruzəçilər
narkomanlıqla mübarizə sahə sində gənclər
təşkilatlarının da əhə miyyətini nəzərə alaraq,
aidiyyət dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində gələcək fəaliyyətdə ma arif -
ləndirmə tədbirlərinə diq qətin  artı  rıl  masının
zəruriliyini vurğuladılar.

Narkotik vasitələrdən və psixotrop
maddələrdən sui-istifadə edən şəxslər
arasında aparılan profilaktik tədbirlərin
keyfiyyətinin və həmin tədbirləri icra edənlərin
peşəkarlığının artırılması məqsədilə və

Deputy Minister of Youth and Sports
Minstry, member of State comission Mr.
Intigam Babayev, the Cabinet of Ministers’
Deputy Head of Department for military and
administrative authorities Mr. Jeyhun
Huseynov, the Executive Director of Youth
Fund Mr. Farhad Hadjiyev, member of Par-
lement Mr. Shahin Ismayilov, deputy chairman
of the Azerbaijan Trade Unions Confederation,
the State Comission’s member Mr. Vagif Ey-
vazov, Head of the State Comission’s Working
Group Mr. Fagan Shahverdiyev, member of
the State Comission and the Presidnet of Na-
tion NGO Mr. Rauf Zeyni, Baku city’s local
comissions’ chairmen and other relevant state
entities’ representatives, andhead of the youth
organizations are participated at the confer-
ance. As talking around the topics the speak-
ers highlighted the importance of the role of
youth organizations and emphasized that it is
important to improve the awareness activities
in the future works. 

The State Comission’s Working Group held
various tarinings during the 2016 year at the
regions and in Baku city’s Sabunchu,
Yasamal, Nasimi, Nizami, Binagadi, Nari-
manov settlements, and other regions of re-
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narkomanlıqla mübarizə sahəsində maarif -
ləndirmə tədbirlərinin aparılması məqsədilə
təlimçilər hazırlanması üçün Dövlət Komis -
siyasının İşçi qrupu 2016-cı il ərzində Bakı
şəhərinin Sabunçu, Yasamal, Nəsimi, Nizami,
Binəqədi, Nərimanov rayonlarında, respub -
likanın İsmayıllı, Göyçay, Yevlax, Masallı,
Cəlilabad, Salyan, Hacıqabul, Şirvan, Saatlı,
Sabirabad, Qəbələ, Qax, Şəki, Zaqatala,
Balakən, Mingəçevir, Kürdəmir, Ucar, Zərdab,
Ağdaş, Ağsu, Şamaxı şəhər və rayonlarında
təlim-məşğələlər keçirmiş, ümumilikdə 1200
təlimçi hazırlamışdır.  

Təşkil olunmuş bütün məşğələlərdə təlim -
çilər Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu tə -
rəfindən hazırlanmış xüsusi qovluqlarda
“Nar     ko tiklər haqqında həqiqəti bilin”, “Gə lə -
cəyimizi birlikdə düşünək, narkomaniyaya yox
deyək”, “Sağlam ailə naminə narkotiklərə yox
deyək”, “Sağlam həyat naminə narkotikdən
uzaq duraq”, “Narkomaniya sakit ölümdür”,
“Narkomaniyanın hədəfinə çevrilməmək na mi -
nə sağlam həyat tərzi seçin”, “Sağlam olmaq
na minə narkotikə yox deməyə cəsarətli ol”,
“Öv ladlarımızı narkotiklərdən qoruyaq və gə -
ləcəyimizi xilas edək” adlı bukletlər, yaddaş ki -
tab çaları və xəbərdarlıq vərəqələri, sosial
vi deo çarxlar və digər zəruri təbliğat ma -
terialları (CD şəklində) ilə təmin olunmuşdur.

public such as Ismayilli, Goychay, Yevlax,
Msalli, Djalilabad, Salyan, Hadjigabul, Shirvan,
Saatli, Sabirabad, Gabala, Qax, Shaki, Za-
gatala, Balakan, Mingachevir, Kurdamir, Udjar,
Zardab, Agdash, Agsu, Shamakhi city in order
to prepare tarinerson fight against  those who
abuse narcotic drugs and psychotropic sub-
stances and the quality of the preventive
measures , to improve the professionalism of
trainers, to carry out these measures and to
carry out awareness-raising activities in the
fight against drug addiction.  Overall, 1200
trainers were prepared. 

During the trainings the Working Group of

the State Comission supplied booklets, warn-

ing papers, social video materials and other

important poplarization materials (as a CD)

on“Learn the truth on narcotics”, “Let us to

think together our future and say no to nar-

cotics”, “For the sake of healthy family let us

say no to narcotics”, “Drug addiction is a silent

death”, “to choose a healthy life in order do not

become a target of narcotics”, “Be couragous

in saying no to narcotics and becoming

healthy”, “let us to save our children and save

the our future”. 
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2016-cı il 1-2 fevral tarixlərində  Dövlət Komis -
siyasının İşçi qrupunun, Nərimanov rayon
Gənclər və İdman idarəsinin, rayon polis ida -
rəsinin, Dövlət Dəmir Yolu Liseyinin əmək daşları
Dövlət Dəmir Yolu Liseyinin akt zalında keçirilmiş
konfransda narkotiklərin cəmiyyətə və insan
sağlamlığına ziyanı, törətdiyi sosial bəlalar
haqqında tələbələrə məlumatlar vermiş, sağlam
həyat tərzinin seçilməsi istiqamətində faydalı
söhbətlər aparılmışdır. Növbəti gün Dövlət Dəmir
Yolu Liseyinin təşəbbüsü ilə Gənc Tamaşaçılar
teatrının aktyorları tərəfindən narkomaniyanın
insan sağlamlığına ziyanı və törətdiyi sosial
bəlaları göstərmək, gəncləri və yeniyetmələri bu
yoldan çəkindirmək məqsədilə hazırlanmış “Ağ
ölüm” tamaşası nümayiş olunmuşdur.

On the 1-2 february 2017, the State Comis-
sion’s Working Group, the departement of
Youth and Sports of Narimanov settelement,
the settlement’s police departement, the rep-
resentatives of the Lyceum of State Railways
organized a conferance at the conference
room of the Lyceum of State Railways on the
damages of the narcotics to the human health
and the society, its social disasters, and  talked
on the choice of healthy life’s benefits.  Next
day, with the initiative of the Lyceum of State
Railways the actors of the Young audiance
Theater played “the White Death” spectacle in
order to deviate the youth from the narcotics
and to show them its social disasters. 
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Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti, Rayon
Polis İdarəsi və Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası İşçi qrupu-
nun birgə təşkilatçılığı ilə  aidiyyəti dövlət
qurumlarının rəhbərlərinin və nümayən -
dələrinin iştirakı ilə 05 fevral 2016-cı il tarixdə
Nardaran qəsəbəsində yerləşən 130 saylı tam
orta məktəbin akt zalında,

21 aprel 2016-cı ildə Bilgəh qəsəbəsində
yerləşən 142 saylı tam orta məktəbin akt
zalında “Narkomaniya əsrin bəlasıdır” möv -
zusunda maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.

2016-ci il   03 mart və 28 oktyabr tarixlərində

132-134 saylı Təhsil Kompleksində Səbail

Rayon İcra Hakimiyyəti, Rayon Polis İdarəsi,

Narkomanlığa  və Narkotik Vasitələrin Qanun-

suz Dövriyyəsinə  Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət

Komissiyasının İşçi qrupunun birgə təşki -

latçılığı ilə “Səbail gəncləri ağ ölümə yox deyir”

adlı maarifləndirici tədbirlər keçirmişdir.

On 05 february 2016, situated at the con-
ferance room of 130 numbered secondry
school of the Nardaran settelement, on 21
april 2016, at the conferanc room of 142 num-
bered secondry school of the Bilgah settele-
ment with the joint participataion of the
representatives of Sabunchu District Adminis-
tration, the District Police Department and the
Working Group of the State Commission on

Fight Against the Drug Abuse and Illicit Drug
Trafficking and other relevant state entities or-
ganized popularization events on the theme of
“Drug addiction is disaster of the centuary”.

With the joint participation of the represen-
tatives of the Working Group of the State Com-
mission on Fight Against the Drug Abuse and
Illicit Drug Trafficking, the Sabail Distric Admin-
istration,the District Police departement hold a
popularization event on the theme of “The
youth of sabail district says No to the nar-
cotics” at the Education complex on 03 march
and 28 october of 2016. 
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Ötən ilin  21 aprel - 06 may tarixlərində Nar -
komanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
 Ko missiyasının İşçi qrupunun və Səhiyyə Na -
zirliyinin birgə təşkilatçılığı və onların mü tə -
xəssilərinin iştirakı ilə Gəncə, Mingəçevir,
Lən kəran və Sumqayıt şəhərlərində narkoma -
ni ya xəstəliyinə düçar olmuş yeniyetmə və
gənc lərin vaxtında müəyyən edilərək ba rə -
lərində tibbi-profilaktik və maarifləndirmə təd -
bir lərinin həyata keçirilməsi, təhsilalanların
nar kotik vasitələrdən və psixotrop mad də -
lərdən istifadə etmələrinin və asılılığın aş kar -
lanması məqsədi ilə “Narkotiklərə-Yox deyək”
adlı kütləvi ictimai kompaniyaya start ve ril -
mişdir.

Tədbirlərdə Narkomanlığa və Narkotik
 Va sitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası İşçi qrupu-
nun, Respublika Narkoloji Mərkəzinin əmək -
daşları, Narkomanlığa və narkotik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə
şəhər komissiyasının üzvləri mövzu ətrafında
çıxışlar edərək, dinləyicilərlə narkotiklərin insan
orqanizminə məhvedici təsiri, cəmiyyətə və
insanların sağlamlığına ziyanı və törətdiyi sosial
bəlalar barədə ətraflı məlumatlar veril miş, tədbir
iştirakçılarını maraqlandıran suallar  ətrafında
geniş diskussiyalar aparılmışdır.

Last year, on 21 april and 06 may 2016,
with the joint participation of the Working
Group of the State Commission on Fight
Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking,
the Ministry of Health and with the represen-
tatives of these entities started amass public
compaign named “Let us to say no to drug ad-
diction”  at the Ganja, Mingachevir, Lankoran,
and at the Sumgait city in order to identify the
youth and minors who are suffering from drug
addiction, to implement medical profilactics
and to aware the students on the damages of
the narcotics, and to realize popularization
events and to idetify the narcotic addicted per-
sons among the students.

During the event the Working Group of
the State Commission on Fight Against
Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking,
the National drug Center’s repesentatives
hold  discussions on the drug addiction
and on the illegal drug traficking with the
participation of the city representatives,
they created a conversation around the
damages of the narcotics to the human
health and to the society and talked on
the social disasters of this evil. 
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Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavini, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının sədri cənab Əli
Həsənovun müvafiq tapşırığına uyğun olaraq,
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriy -
yəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair
2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın
həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının
icrası, həmçinin  “26 iyun BMT-nin Nar ko -
tiklərlə Mübarizə Günü” ilə əlaqədar narko-
maniya, onun doğurduğu fəsadlar və sair
barədə əhalinin məlumatlandırılması məq -
sədilə hazırlanan “Narkomaniyaya birlikdə yox
deyək” adlı xüsusi loqo  hər il olduğu kimi ötən
il də iki formada 24 iyun tarixindən (4 gün
müddətində) Bakı şəhəri üzrə intelektual
məlumat informasiya tablolarında nümayiş
olunmuşdur.

According to the instruction of the Deputy
Minister of the Prime Minsiter of the Republic
of Azerbaijan, and the chairman of the State
Commission on Fight Against Drug Abuse and
Illicit Drug Trafficking Mr. Ali Hasanov the exe-
cution of Plan of Measures of the “State Pro-
gram, covering the period up to 2013-2018
years, on "Fight against Narcotic drugs, Psy-
chotropic substances and illicit trafficking of
their precursors and Drug abuse", also in re-
lation with the “26 June Internation day on fight
with narcotics” demonstrated logos written on
“let us to say no to the narcotics” as it was at
the previous years on the information spread-
sheetof Baku city from the 24 June (during four
days) in order to advise the citizens and to
popularize the damages of thiseveil. 
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Bununla yanaşı, narkomanlığın cəmiyyətə
və insanların sağlamlığına ziyanı barədə
təbliğat aparılması məqsədilə hazırlanmış
“Narkomaniyanın hədəfinə çevirilməmək
naminə sağlam həyat tərzi seçin!” adlı yeni
sosial rolikin Bakı şəhəri üzrə Nəqliyyatı İn-
tellektual İdarəetmə Mərkəzinin 450 piyada
dayanacaqlarında yerləşən avtobus infor-
masiya terminal monitorlarında cari ilin 15 iyun
tarixindən üç ay ərzində nümayişi təmin
edilmişdir.

Təqdim olunan videoçarxın ictimaiyyət
tərəfindən böyük marağa səbəb olmasını
nəzərə alaraq, videoçarx 14 iyun tarixindən
başlayaraq uzun müddətə Bakı şəhərində 15
elektron reklam tablosunda yerləşən monitor-
lar vasitəsilə yayımlanmışdır.

09 iyun 2016-cı il tarixində Narkomanlığa və
Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının
İşçi qrupu və Bakı Şəhər Gənclər və İdman
Baş İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Daxili İşlər
və Səhiyyə Nazirliklərinin əməkdaşlarının
iştirakı ilə Gəncliyə Yardım Fondunun inzibati
binasında “Gənclər narkomaniyaya yox deyir”
mövzusunda gənclərin və məktəblilərin iştirakı
ilə konfrans keçirildi.

Equally, social videos on the theme of

“Choose a healthy life in order do not be

a target of the narcotics” were demon-

strated at the Baku city Intellectual Trans-

port Management Center. The 430

pedestrian stop’s bus information monitor

terminal were covered with these videos

from the begining of the 15 june of the

current year on four monthes.

As taking into account the popularization

and a great interest these videos were

demonstarted as of 14 June for long term in

the Baku city’s 15 electron advertising

boards.

On 09 June 2016, with the organization of
the Working Group of the State Commission
on Fight Against Drug Abuse and Illicit Drug
Trafficking and Baku city Youth and Sports’
Head Office hold a conference with the partic-
ipation of the representatives of the Ministry of
Internal Affairs and Minstry of Health on “Youth
says no to the Narcotics” at the administartive
building of the Youth Aid Fund. The youth and
pupils were also participated at this confer-
ance. 
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Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavini, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyası sədrinin müvafiq
göstərişinə əsasən  Dövlət Komissiyasının işçi
qrupunun tərəfindən “26 iyun BMT-nin
Narkotiklərlə mübarizə günü” ilə əlaqədar,
respublikanın bütün şəhər və rayonlarında
maarifləndirici tədbirlər keçirilmişdir.

Tədbirlərdə yeniyetmələr, gənclər, müəl -
limlər və valideynlər yaxından iştirak etməklə,
mütəxəssislər tərəfindən onlara narkomaniya,
onun doğurduğu fəsadlar, narkotiklərin insan
orqanizminə  məhvedici təsiri, cəmiyyətə və
insanların sağlamlığına ziyanı, törətdiyi sosial
bəlalar barədə ətraflı məlumat verilmişdir.

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının qanunsuz döv -
riyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə
dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proq -
ramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Pla -
nının  icrası ilə əlaqədar oktyabr ayı ərzində

According to the instruction of the Deputy
Minister of the Prime Minsiter of the Republic
of Azerbaijan, and the chairman of the State
Commission on Fight Against Drug Abuse and
Illicit Drug Trafficking Mr. Ali Hasanov the
Working Group of the Comission organized
events at the all the cities and districts of the
republic due to the “26 June Internation day on
fight with narcotics”.

The minors, the youth, the teachers and the
parents were present during the events adn
they were informed on the damages of the
drugs to the human health, to the humanity, to
the society, and on th the social disasters of
this evil. 

In relation with the execution of the Plan
of Actions of “the State Commission on
Fight Against Drug Abuse and Illicit Drug
Trafficking during the 2013-2018 years” hold
popularization events on the theme of “Fight
on narcotics is a healthy and beneficial fu-
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Xəzər rayonu 2 nömrəli, Qaradağ rayonu 9
nöm rəli və Sabunçu rayonu 1 nömrəli İnternat
mək təblərində “Narkotiklərə qarşı mübarizə
sağlam mühit və sağlam gələcəkdir” möv -
zusunda maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.

Tədbirlərdə Daxili İşlər, Təhsil, Səhiyyə
nazirliklərinin, o cümlədən Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əmək -
daşları mövzu ətrafında çıxışlar edərək,
narkotiklərin insan sağlamlığına və mənəviy -
yatına sarsıdıcı zərbəsi, cəmiyyətin inkişafını
ləngitməsi və törətdiyi sosial bəlalar və bu
neqativ halların aradan qaldırılmasının
zəruriliyi barədə ətraflı məlumat verdilər. O
cümlədən şagirdlərə asudə vaxtın səmərəli
təşkilinin, idman, incəsənət və ictimai faydalı
əməklə məşğul olmanın əhəmiyyəti geniş
şəkildə izah edilib.

“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının qanunsuz döv riy -
yəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair
2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın
həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının
4.4.16-cı bəndinin icrası ilə əlaqədar, təhsil
müəs sisələrində narkotiklərin və narko -
manlığın cəmiyyətə, insanların sağlamlığına
ziyanı barədə təbliğat aparılması, tələbələrin
 antinarkotik dünyagörüşünün formalaş dırıl -
ması məqsədi ilə Dövlət Komissiyasının İşçi

ture” during the october at the Xazar district
2 numbered, Qaradag dstrict 9 numbered
and Sabunchu district 1 numbered Internat
schools.

During the events the officials of the Min-
istry of Internal Affairs, Minstry of Education
and Helth, also the employees of the State
Committee on Family, Children and Women
performed speeches on the theme and talked
about the damages of the narcotics, their bad
impacts to the society, morals of people, and
developement of socety. The importance of
the removal of the social disasters adn nega-
tive impacts are highlightined. Also, the impor-
tance of the effective use of the leisure time,
sports, arts and publicly beneficial activities
were broadly explained to the pupils. 

In relation with the execution of the ar-
ticle 4.4.16 of Plan of Actions of “the State
Commission on Fight Against Drug Abuse
and Illicit Drug Trafficking during the 2013-
2018 years”, with the initiative of the
Working Group of the State Comission
and Ministry of Education also with the
presence of the representatives of the
Minstry of Internal Affairs, the Minstry of
Health organized popularization events at
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qrupunun təşəbbüsü və Təhsil Nazirliyinin
təşkilatçılığı, o cümlədən Daxili İşlər, Səhiyyə
Nazirliklərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə
ötən ilin noyabr ayı ərzində Azərbaycan Dillər,
Bakı Slavyan, Qərb, Azərbaycan Texniki və
Qafqaz Universitetlərində maarifləndirmə
tədbirləri keçirilmişdir.

Tədbirlər çərçivəsində Dövlət Komis si -
yasının İşçi qrupunun və aidiyyəti dövlət
qurumlarının  nümayəndələri mövzuya dair
çıxışlar edərək, narkotiklərin insan orqa -
nizminə məhvedici təsiri, cəmiyyətə və
insanların sağlamlığına ziyanı və törətdiyi
sosial bəlalar  və sağlam həyat tərzinin təbliği
barəsində məlumatlar vermiş,  tələbələri
maraqlandıran suallar  ətrafında fikir müba -
diləsi aparılmışdır.

the Azerbaijan University of Languages, at
the Slavic University of Baku, at the Azer-
baijan Technical University and at the
Gafgaz Univeristy. 

At the framework of the events the Working

Group of the State Comission and other rele-

vantorgans’s representatives hold discussions

on the theme, advised on the damages of the

narcotics to the human body, society, humans

and their social disasters. They also talked on

the healthy life and answered to the questions

of the students. 
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Yeniyetmələr arasında sağlam həyat tər -
zinin  təbliği, onların həyat üçün zərərli olan
vərdişlərdən uzaqlaşdırılması, narkomaniyaya
qarşı aparılan mübarizənin səmərəliliyinin
artırıl ması məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş işlər
çərçivəsində Sabunçu Rayon İcra Hakimiy -
yətində fəaliyyət göstərən Narkomanlığa və
Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə
Qarşı Mübarizə üzrə rayon komissiyasının və
Rayon Polis İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 25
noyabr 2016-ci il tarixdə Maştağa qəsəbəsi
187 saylı tam orta məktəbin akt zalında
“Narkotiklərə qarşı mübarizə sağlam mühit və
sağlam gələcəkdir” mövzusunda tədbir ke -
çirilmişdir.

30 noyabr 2016-cı il tarixində, Suraxanı
Gənclər Evində, Bakı Şəhər Gənclər və İdman
Baş İdarəsi, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm
Baş İdarəsi və Suraxanı Rayon Gənclər və
İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 1
dekabr-QİÇS-lə Beynəlxalq Mübarizə gününə
həsr olunmuş maarifləndirici tədbir keçirildi.

Tədbirdə çıxış edən Dövlət Komissiyasının
İşçi qrupunun və aidiyyəti dövlət qurumlarının
nümayəndələri mövzuya dair çıxışlar edərək,
zərərli vərdişlərin insan orqanizminə məhv -
edici təsiri, cəmiyyətə və insanların sağ -
lamlığına ziyanı və törətdiyi sosial bəlalar  və
sağlam həyat tərzinin təbliği barəsində mə -
lumatlar vermişlər.

At the framework of the promotion of the

healthy life among the minors, expelling of bad

habits for their life, the improvement of the ef-

fectiveness of the fight on drug addiction, the

district Comission of the fight against drug ad-

diction and narcotics of the Sabunchu district

Adminstration and District Police Departement

together hold an event on the theme of “Fight

on narcotics is a healthy life and healthy fu-

ture” at the 187 numbered secondry school of

the Mashtaga settelement on 25 november

2016.

On 30 November 2016, with the joint partic-
ipation of the Baku City Youth and Sports
Head Office, Head Office of the Baku city’s
Culture and Tourism and Surakhani  Youth and
Sports Department organized a popularization
eventat the Surakhani Youth House for the In-
ternational AIDS Day on 1 December.As
speaking the representatives of the Working
Group of the State Comission and other state
entities talked on the bad habits of the nar-
cotics to the human organisme, to the society
and to the health of the people, and on their
social disasters. The promotion of the healthy
life is detailed. 
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01 dekabr 2016-cı il tarixdə  Zaqatala
Rayon Polis Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Za-
qatala rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbərlərinin və
nümayəndələrinin iştirakı ilə “Narkomanlığın
cəmiyyətə, insanların sağlamlığına zərəri və
doğurduğu təhdidlər” mövzusunda konfrans
keçirilmişdir.

Dövlət himni səsləndikdən sonra  Zaqatala
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı konfransı açıq
elan edərək, onun ictimai və siyasi əhəmiy -
yətindən danışmışdır. Daha sonra konfransda
çıxış edən Nazirlər Kabineti Hərbi və inzibati
orqanlar şöbəsi müdirinin müavini,  Zaqatala
Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, Daxili İşlər Nazir-
liyininin mətbuat xidmətinin, Dövlət Komis -
siyası İşçi qrupunun, Respublika Narkoloji
Mərkəzinin, Respublika QİÇS-lə Mübarizə
Mər kəzinin məsul əməkdaşları Dövlət Proq -
ramının icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər
barədə,  narkotik vasitələrin və psixotrop

On 01 december 2016, with the organiza-
tion of the Zagatala Police Departement there
was held a conference with the presenc of the
Zagatala district’s Haydar Aliyev Center and
other relevant organs’ heads on “the damages
of the narcotics to the society, human health
and its threats”. 

After the national anthem, the head of the
Zagatala District Adminstration opened the
conferance and talked on its public and politi-
cal importance. Deputy Head of Department
of the Cabinet of Ministers of the military and
administrative bodies, Zagatala Region Police
Office’s Head, the press service of the Ministry
of Internal Affairs, the Working Group of the
State Comission, the National drug Center, the
officials of the Republic’s AIDS Comission cen-
ter talked on the works done by the State Pro-
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maddələrin insan orqanizmində yaratdığı fə -
sadlardan, narkotiklərlə bağlı cinayət hadi -
sələrinin dinamikası və profilaktikasından
danı şaraq,  maarifləndirmə, izahat və hüquqi
təb liğat məsələlərinin diqqət mərkəzində sax -
lanıldığını bildiriblər.

Narkomaniya ilə mübarizə sahəsində
Qeyri Hökumət Təşkilatlarının rolu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-
cü il 24 iyun tarixli 2966 nömrəli Sərən camı ilə
təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin, psi xotrop
maddələrin və onların pre kur sorla rının qanunsuz
dövriyyəsinə və narko manlığa qarşı mübarizəyə
dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın
müvafiq bənd lərinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilat larına Dövlət Dəstəyi Şurası
2016-cı il ərzində narkomanlığa qarşı mübarizə
istiqaməti üzrə 10 layihəyə 92.000 AZN vəsait
ayırmış, “Narkomaniya bəlasından qorunmada
QHT-lərin rolunun artırılması”, “Region
gənclərinin narkomaniyaya qarşı mübarizədə ic-
timai fəallığın artırılması”, “Sağlam ol, gələcəyini
düşün!,” “Gələcək vətənpərvər və sağlam
gənclərindir!” və digər  layihələrin icrası Bakı
şəhəri o cümlədən, respublikanın Şirvan, Gəncə,
Yevlax, Mingəçevir, Qazax, Tovuz, Go ran boy,
İsmayıllı, Qəbələ, Biləsuvar, Sabira bad, Masallı,
Astara və Hacıqabul  rayon və şəhərlərini əhatə
etmişdir. 

Əsası Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan narkomaniyaya və QİÇS-in
yayılmasına qarşı uğurlu işləri davam etdir mək
məqsədi ilə “Antinarkomaniya Sahəsində
Gənclərin Təşəbbüsü” İctimai Birliyi tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi, Narko -
manlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriy yəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının İşçi qrupunun və Gəncə
Şəhər Komissiyasının köməkliyi ilə 24 may 2016-
cı il tarixdə Gəncə şəhəri Mirzə Şəfi Vazeh adına
16 nömrəli tam orta məktəbdə 

gram and on the damages of the narcotics and
psychtropic substances to the human body,
society, and highlighted that judicial promotion,
awareness and popularization activities are at
the center of atention.  

The role of non-governmental organiza-
tions in the fight against drug addiction

Approved by President of the Republic of
Azerbaijan by Order No. 2966 dated 24 June
2013, in accordance with the relevant provi-
sions of  " State Program on the fight against
illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors and drug
abuse for the years of 2013-2018 " Azerbaijani
Council of State Support to NGOs under the
President allocated AZN 92,000 to 10 projects
(such as  “the role of the NGOs at the protec-
tion from drug addiction”, “Improvement of the
regional youth’ public activity on fight against
drug addiction”, “Be healthy and think about
your future”, “ Future belongs to the healthy
and patriotic youths!”) in the direction of the
fight against drug addiction, projects covered
Baku city, including the Ganja, Gazakh,
Shamkir, Samukh, Yevlakh, Ujar, Goychay, Is-
mayilli, Shirvan, Hajigabul, Salyan, Saatli and
Sabirabad regions and cities.

As continuity of successful work against
drug abuse and the spread of AIDS, the foun-
dation of which was laid by our national leader
HeydarAliyev, by “the initiative of youth on an-
tidrug” Public Union, Azerbaijani Council of
State Support to NGOs under the President
of the Republic, Working Group of the
State Commission on Combating Drug
Abuse and Illicit Drug Trafficking, with the
participation of the concerned state commit-
tees of Ganja city at the 16 numbered school
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və Mircəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta
məktəbdə, 

Goranboy Rayon Komissiyasının iştirakı ilə 25
may 2016-cı il tarixdə Goranboy rayonu 2
nömrəli tam orta məktəbdə 

və Qızılhacılı qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta
məktəbdə “Sağlam ol, gələcəyini düşün!”adlı
tədbirlər keçirilmişdir.

named after Mirza Shafi Vazeh of Ganja city,
and 39 numbered Secondary School named
after Mirdjalal Pashayev, 

and with the participation of the Goranboy dis-
trict Commission at the 2 numbered secondary
school of Goranboy district, 

2 numbered Gizilhadjili secondary school hold
events on 24-25 may 2016, on the theme “Be
healthy and think about your health”.
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Tədbirdə çıxış edənlər narkomaniya və
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi prob-
lemi siyasi, iqtisadi, coğrafi, sosial, hüquqi
sahələrlə yanaşı, heç bir istisna olmadan bizim
hamımıza öz mənfi təsirini göstərdiyini, bu
ümumbəşəri problemin həllinə hər bir kəsin
töhvə verməli olduğunu, narkotiklərlə müba -
rizənin hər bir ölkənin, xalqın, millətin fiziki və
şüuri sağlamlığı uğrunda aparılan mübarizə
olmasını, gələcəyimiz olan gənclərin belə
bəlalardan uzaq olması üçün maarif ləndirici
məlumatların onlara tez-tez çatdı rılması, əyani
vəsaitlərin paylanılmasının zəruriliyi vurğul -
anmışdır.  

Sonda Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə
“Antinarkomaniya Sahəsində Gənclərin
Təşəbbüsü” İctimai Birliyi tərəfindən hazır -
lanmış xüsusi geyim formaları, bukletlər
şagirdlərə paylanılmış, rəsmi hissədən sonra
çay süfrəsi arxasında mövzu üzrə müzakirələr
davam etdirilmişdir.

“Antinarkomaniya Sahəsində Gənclərin
Təşəbbüsü” İctimai Birliyi tərəfindən, həmçinin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Gənclər Fondunun maliyyə
dəstəyi, Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi
qrupunun və Göyçay, Ağdaş və Ucar Rayon
komissiyalarının kö mək liyi ilə Göyçay
rayonundakı Ziya Bün yadov adına 3 nömrəli
tam orta məktəbdə və Nizami Gəncəvi adına
5 nömrəli tam orta məktəbdə, 

Speakers at the event gave information

about dangerous diseases, such as drug ad-

diction, AIDS and others, the need for distri-

bution of visual aids was  stressed in order to

avoid such disasters in the future education

of young people.The representatives of the

Azerbaijani Council of State Support to NGOs

under the President of the Republic,

“YouthInitiative in the Areaof Anti-drug

abuse”Public union, regions and relevant

government agencies, as well as numerous

students and teachers of these schools par-

ticipated in the event. 

With financial support of «The initiative of

the youth in antidrug» Public Union, the

youth fund under the Auspice of the Re-

public of Azerbaijan, the Working Group

of the State Commission on Fight  Against

Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking with

the aid of the Goychay, Agdash, Udjar distric

comissions hold events on the “for the sake

of healthy and patriot youthn” at the 3 num-

bered secondry school named after Ziya Bun-

yadov, 5 numbered secondry school named

after Nizami Gandjavi situated at the Goy-

chay district, 
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Ağdaş rayonundakı M.İsayev adına şəhər orta
məktəbində və M.Seyidzadə adına Təbiət,
Texniki və Humanitar Təmayüllü Gimnaziyada,

Ucar rayonundakı 3 və 5 nömrəli tam orta
məktəblərdə “Sağlam və vətənpərvər gənclik
naminə!”adlı tədbirlər keçirilmişdir. 

Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 iyun
tarixli 2966 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanun-
suz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı
mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər

at the secondry school name after M. Isayev,
at the Natural, Technical and Humanitarian 

Gymnasium named after M.Seyidzade, and at
the 3 and 5 numbered secondry school situ-
ated at the Udjar district. 

Speakers of the event talked about the im-

plementation of the Order No.2966, dated 24

June 2013, of the Republic of Azerbaijan on

“State Program on the fight against illicit traf-

ficking of narcotic drugs, psychotropic sub-

stances and their precursors and drug abuse
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Planının müvafiq bəndlərinin yerlərdə icra
vəziyyəti barədə danışaraq, narkomaniya və
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi
sahəsində ölkəmizin qanunvericilik bazasının
tamamilə yenilənməsini, bu bəlanın siyasi, iqti-
sadi, coğrafi, sosial, hüquqi sahələrlə yanaşı,
heç bir istisna olmadan bizim hamımıza öz
mənfi təsirini göstərdiyini, bu ümumbəşəri
problemin həllinə hər bir kəsin töhvə verməli
olduğunu, narkotiklərlə mübarizənin hər bir
ölkənin, xalqın, millətin fiziki və şüuri
sağlamlığı uğrunda aparılan mübarizə
olmasını, gələcəyimiz olan gənclərin belə
bəlalardan uzaq olması üçün maarifləndirici
məlumatların onlara tez-tez çatdırılmasını,
əyani vəsaitlərin paylanılmasının zəruriliyini
vurğulamışlar.  

“Feniks” Sağlam Həyat Təbliği İctimai Birliyi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi,
Narko manlığa və Narkotik Vasitələrin Qa-
nunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun və
Mingəçevir Şəhər Komissiyasının köməkliyi ilə
26 may 2016-cı il tarixdə Mingəçevir şəhər 10
nömrəli tam orta məktəbdə

və Texniki Humanitar Liseydə,

for the years of 2013-2018 " and on their exe-

cution at the regions, on the renewal of the

legiclative basis on the drug addiction and il-

legal traicking of the narcotics. They also high-

lighted the works done by the State Program

and on the damages of the narcotics and psy-

chtropic substances to the human body, soci-

ety, and highlighted that judicial promotion,

awareness and popularization activities are at

the center of atention.  The publication mate-

rials and advertising activities were applauded. 

“Feniks” healthy Life Propaganda Public

Union  with financial support of the Council of

the State Support to the Non-Governmental

Organizations under the auspice of the the

President of the Republic of Azerbiajan and

with support of the Working Group of the

“State Comission on Drugg Addiction and

Illegal Traficking of Drugs” hold events, on

26 May 2016, 

at the at the Technical Humanitarian Lyceum, 
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Yevlax Şəhər Komissiyasının köməkliyi ilə 27
may 2016-cı il tarixdə Yevlax şəhər 1 nömrəli
tam orta məktəbdə 

və 2 nömrəli tam orta məktəbdə 

“Gələcək vətənpərvər və sağlam gənc -
lərindir!” adlı tədbirlər keçirmişdir.  

Tədbirdə çıxış edənlər narkomaniya, QİÇS
və s. kimi təhlükəli xəstəliklər barədə geniş
məlumat vermiş, gələcəyimiz olan gənclərin
vətənpərvər ruhda böyümələri, vətənə layiqli
övlad olmaları üçün sağlam olmaları barədə
söhbətlər aparılmış, tədbir iştirakçıları onların
maariflənməsinə şərait yaratdıqları üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasına minnətdarlıq etmiş, maarif -
ləndirici məlumatların onlara tez-tez çatdırıl -
masının zəruriliyini vurğulamışlar.  

Sonda Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə

at the 10 numbered Secondry School. These
activities are continued on 27 May 2016 at the
Yevlakh city with the aid of the Yevlakh City
Comission,at the 1 and 2 numbered Yevlakh city

Secondry School on “Future belongs to the Young
patriots and to healthy youth”.

The officials talked on the drug addiction,
the AIDS and other dangerous ills and gave
detailed informations to the participants.  They
highlighted that future belongs to the youth
and it is important that they grow healthy and
be patriots of the motherland. The works of the 

The works of the the Council of the State
Support to the Non-Governmental Organiza-
tions under the auspice of the the President of
the Republic of Azerbiajan are applauded and
thanked them due to their work on the aware-
ness and popularization. It is also advised that
these kinds of regular activities have to be
continued as much as possible in the future.  

At the end of the event the special uniforms
are distributed among the pupils by the
Feniks” Healthy Life Propaganda Public Union
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“Feniks” Sağlam Həyat Təbliği İctimai Birliyi
tərəfindən hazırlanmış xüsusi geyim formaları,
bukletlər şagirdlərə paylanılmış, rəsmi
hissədən sonra çay süfrəsi arxasında mövzu
üzrə müzakirələr davam etdirilmişdir.

“Feniks” sağlam həyat təbliği İctimai Birliyi
tərəfindən həmçinin Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin İİV/QİÇS, Vərəm və Mal-
yariya ilə mübarizə Proqramı – Layihə
Əlaqələndirmə Bürosunun maliyyə dəstəyi ilə
2011-ci ildən Hacıqabul rayonunda, 2013-cü
ilin aprel ayından Ucar, Ağdaş və Göyçay
rayonlarında zərərin azaldılması proqramı icra
edilir. Bu Proqram çərçivəsində 9.000-ə yaxın
inyeksion narkotik istifadəçisi və QİÇS-li
xəstələrlə müvafiq maarifləndirici iş aparılır,
onların problemlərinə yardım edilir. Xəstələrə
ixtisaslı həkimlər və tibb bacıları tərəfindən
tibbi xidmət göstərilir, analiz götürülməsi və
müalicələri üçün onlar müvafiq dövlət
qurumlarına yönləndirilir, ağır xəstə olan 30
nəfərə evində qulluq göstərilir, 30 nəfərə isə
evində qulluq göstərilməklə yanaşı, onlar aylıq
ərzaq paketi ilə təmin edilir. 

“Feniks” sağlam həyat təbliği İctimai Birliyi
fəaliyyət göstərdiyi rayonlarda həm belə
xəstələrin aşkar edilməsi, həm də sağlam
insanların bu kimi xəstəliklərə yoluxmaması
üçün ciddi işlər görür. Təşkilatın həyata
keçirdiyi zərərin azaldılması layihəsinin
səmərəliliyi rəsmi məlumatlarda da öz əksini
tapmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin QİÇS-lə Mübarizə
Mərkəzinin 31 dekabr 2016-cı il tarixə olan
məlumatına görə Hacıqabul rayonunda 2011-
ci ildə 27 nəfər İİV-ə yeni yoluxmuş şəxs qeydə
alınmışdırsa, həyata keçirilən işlər nəticəsində
2012-ci ildə 15 nəfər, 2013-cü ildə 10 nəfər,
2014-cü ildə 9 nəfər, 2015-ci ildə 4 nəfər,
2016-cı ildə 4 nəfər, həmçinin Göyçay ray-
onunda 2014-cü ildə 6 nəfər, 2015-ci ildə 6
nəfər, 2016-cı ildə 5 nəfər, Ağdaş rayonunda
2014-cü ildə 4 nəfər, 2015-ci ildə 3 nəfər,
2016-cı ildə 3 nəfər, Ucar rayonunda 2014-cü
ildə 5 nəfər, 2015-ci ildə 5 nəfər, 2016-cı ildə
9 nəfər aşkar edilərək, qeydiyyata alınmışdır.  

with financial support of the Council of the
State Support to the Non-Governmental Or-
ganizations under the auspice of the the Pres-
ident of the Republic of Azerbiajan. After the
official part of the event participants sat around
the tea table and hold conversations around
the topic. The booklets were also distrubuted.

The Feniks” Healthy Life Propaganda Pub-
lic Union, also with financial support of the Re-
public of Azerbaijan’s Ministry of Health
HIV/AIDS, Program on fight againstTubercu-
losis and Malaria – Project Coordinatinting Bu-
reausince 2011 at the Hadjigabul district, since
2013 at the Udjar, Agdash, and Goychay dis-
tricts executed a program on hard reduction.
Thanks to this program it works with around
9.000 infectious narcotic patients and AIDS
patients on awareness and popularization and
are helped to their problems. The patients are
served by the professional doctors and
nurses, analysed and treated at the profes-
sional hospitals. The 30 persons are receive-
ing home treatement and food packets at
home.The districts where “Feniks” Healthy Life
Public Union worked to discover these kinds
of people and do not caught these ills.

Good works are done at the districts where
“Feniks” Healthy Life Public Union works and
they helped to discover these kinds of patients
and helped the locals so that they do not
caught these ills.The effectivennesse of the or-
ganisation’s activities are also emphasized at
the official numbers. So, due to the information
of the Ministry of Helath of the Republic of
Azerbaijan the numbers of the patients are
deacreased. If on 2011 year, 27 persons reg-
istered for AIDS, during the 2012 it became 15,
it became 15 persons at the 2013, at 2014 the
9 persons, at 2015 the 4 persons, at the 2016
the 4 persons in Hadjigabul district. The results
were quit good for the Goychay district as well.
So, at the 2014 the 6 persons, at the 2015 the
6 persons, at the 2016 the 5 persons, also at
the Agdash region on 2014 the 4 persons, on
2015 the 3 persons, on 2016 the 3 persons, at
the Agdash district on 2014 the 4 persons, on
2015 the 3 persons, on 2016 the 3 pesons
were registered. These numbers were 5 at
2014, 5 persons at 2015, 9 persons on 2016.
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Narkomaniya ilə mübarizə
sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərin davamı olaraq 

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa-
nunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyası Sədrinin tapşırığına
əsasən, narkotik vasitələrin, psixotrop mad -
dələrin və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında
qanunveri ciliyin tələblərinin izah edilməsi, o
 cümlədən narkomanlığın cəmiyyətə və
insanların sağlamlığına ziyanı, bu sahədə
görülən tədbirlər və onların nəticələri barədə
mütəmadi olaraq əhalini məlumatlandırmaq
məqsədi ilə 2014-cü ildə “İki Sahil” qəzetində
rubrika açılmış, rubrika 2015 və 2016-cı illərdə
də uğurla davam etdirilərək, aidiyyəti
təşkilatlar tərəfindən təqdim edilən materiallar
hər həftə dərc edilmişdir.

Həmçinin, İşçi qrupunda hər il olduğu kimi
ötən ildə də 2016-cı ilə dair ölkədə
narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə, eləcə də bu
sahədə həyata keçirilən maarifləndirmə,
hüquqi, sosial və tibbi tədbirləri əks etdirən,
aidiyyəti qurumların təqdim etdikləri hesabatlar
əsasında “Azərbaycan Respublikasında
narkotiklərə nəzarət sahəsində Ölkə Məruzəsi”
azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış,
Ölkə Məruzəsində həyata keçirilən tədbirlər,
onların nəticələri, narkotiklərlə əlaqəli qanun
pozuntularının ümumi statiskası, qanunsuz
dövriyyədən müsadirə edilən narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların

As a continuation of the measures
performed in the fight against 

drug addiction

According to the instructions of the Chair-
man of the State Commission on fight against
Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking, the ex-
planation of the legislation requirements on
combating illicit trafficking narcotic drugs, psy-
chotropic substances and their precursors,as
well as the damage of drug addiction to society
and to people's health, the measures taken in
this area in order to inform regularly the popu-
lation about the results of them. In 2014, the
heading in the "IkiSahil” newspaper started
successfully and continued in 2015, the mate-
rials submitted by the relevant authorities are
published every week. 

As it was every year, the Working Gorup
during the 2016 year as well the activities on
the drug addiction and illegal trafficking of the
drugs are continued, the awarenesse and pop-
ularization works carried out. On the basis of
the reports of the judicial, social and medical
authorities “the Annual Report on drug control
of the Republic of Azerbaijan” was prepared in
English and Azerbaijani. The implemented
works, their results, the statistics of the law vi-
olations, the diagrams on the quantity and dy-
namics of the confiscated drugs, psychtropic
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prekursorlarının həcmini və dinamikasını əks
etdirən müxtəlif diaqramlar, həmçinin mü -
sadirə olunmuş narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin məhvi prosesinə aid tədbirlər, işçi
qrupunun təşkilatçılığı və iştirakı ilə həyata
keçirilən maarifləndirmə tədbirləri, beynəlxalq
təşkilatlarla aparılan iş öz əksini tapmışdır.

Eyni zamanda Dövlət Komissiyasının
nmdk.gov.az  rəsmi veb səhifəsi vahid sistem
konsepsiyası altında daha müasir dizayna və
yeni veb 2.0 proqramlaşdırma texnolo -
giyalarına əsaslanaraq yenilən mişdir.

Belə ki, veb saytın məlumatların idarəetmə
sisteminin əlavə olaraq 2 dildə (rus və ingilis)
yaradılması, yüksək effektivlik və sürət
imkanlarına sahib PHP proqlamlaşdırma
texnologiyaları üzərində qurulması, həmçinin
xəbər və məqalələrin müxtəlif sosial şəbə -
kələrdə paylaşılması təmin edilmişdir. Bundan
əlavə, axtarış modulu və saytın açıq
statistikası yaradılmışdır.

substances and their precursors, also the
events on the confiscated drugs and psy-
chtropic substances were emphasized at the
Annual Report. With the organization of the
Working Group the popularization events and
the works done at the international organiza-
tions were clarified during the Report.

At the same time the State Commission on
Fight against Drug Abuse and Illegal Drug
Trafficking renewed its official website -
nmdk.gov.az. Main changes are in the design
of the website and in use of new technologies
based on renovated 2.0 web programming. In
addition to Azerbaijani the netizens are en-
abled to look for the information in two more
languages such as English and Russian.

The new website is designed with PHP pro-
gramming that is characterized with its high
speed and effectiveness. New design will en-
ables the users to share the existing news and
information on social networks. Moreover, the
website's news search model and statistics
was created for users.
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Qeyd olunan internet səhifəsindən əlavə
Dövlət Proqramının müvafiq bəndinə əsasən
gənclərin internet şəbəkələrində fəal iştirakını
nəzərə alaraq, sağlam həyat tərzinin və bu
bəlaya düçar olmamağın yolları barədə
təbliğat aparılması məqsədilə feysbuk sosial
şəbəkəsində səhifə yaradılmış və səhifələrdə
mütəmadi olaraq görülmüş işlər barədə
məlumatlar yerləşdirilir.

Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qa-
nunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu tərəfindən
hər il olduğu kimi ötən il də müxtəlif məlumat-
təbliğat yönümlü bukletlər və “Narkotiklər

Except from this website according to the

relevant article of the State Program the Face-

book social network page was created consid-

ering that the members and users of this social

network are very big. The healthy life and the

works done by the State Programe are pub-

lished on the page. 

As it was during the last year the Working

Group of the State Comission on Fight against

Drug Addiction and Illicit Trafficking of the

drugs prepared booklets named “Know the
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haqqında həqiqəti bilin” adlı yeni üslubda
yaddaş kitabçası hazırlamış və kütləvi tirajla
yayılmışdır. Bukletlərin məqsədi ölkə əha li -
sinin, xüsusən yeniyetmə və gənclərin, vali -
deynlərin maarifləndirilməsi, antinarkotik
təb li ğatın genişləndirilməsindən ibarətdir. 

truth about the narcotics” and published in

mass circulation. The prupouse of these book-

lets are to advise the population, the parents,

especially the minors and the youth, and to

popularize anti drug activities.  
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Bundan əlavə, narkomanlıqla mübarizə
sahəsində maarifləndirmə, profilaktika və
sağlam həyat tərzininin təbliği istiqamətində
görülən işlərin əhatəsini genişləndirmək
məqsədilə “Bəla” və “Tütünçəkmə barədə hər
şey” adlı kitabçalar ötən ilin avqust ayında
Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun dəstəyi
ilə, 800 ədəd olmaqla çap olunmuşdur.

Narkomanlıqla mübarizə sahəsində profi-
laktik fəaliyyətin təsirliliyini artırmaq, ictimai
maarifləndirmə tədbirlərini gücləndirmək və
sağlam həyat tərzini təbliğ etmək məqsədilə
tanınmış idman ustasının iştirakı ilə “Ən doğru
seçim narkotiklərdən heç bir halda istifadə
etməməkdir!” adlı sayca 4-cü yeni sosial rolik
hazırlanmış və cari il ərzində geniş kütlə
arasında təbliği nəzərdə tutulmuşdur.

In addition, in order to extend the scope of
the work on the popularization on the field of
the fight against the drug, profilactics and
healthy life the “Disaster” and “Everything on
smoking” named booklets were published with
800 examples by the Working Group of the
State Comission. 

It is envisaged to increase effectiveness of
the profilactics of the fight against drug addic-
tion, to strenghthen public popularization, and
to promulgate healthy life style that is why
“The best choice is do not ever use the drugs”
named fourth social video was prepared and
published during the year among the mass
population with the participation of the famous
sportsmen.
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Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə
bağlı aparılan təhlillər onu göstərir ki, narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə
dövlətin siyasətində, yanaşmasında aydın
ifadə olunur. Dövlətin siyasəti narkotik vas i -
tələrin qanunsuz dövriyyəsinin aşkara çıxarıl -
ması, narkotik vasitənin qeyri-tibbi qəbulunun
profilaktikası, narkomanlıq xəstəliyindən əziy -
yət çəkən şəxslərin müalicəsi və reabilitasiyası
istiqamətinə yönəlmiş və dövlət orqanları
tərəfindən həyata keçirilən strateji sistemdir.

_________________

The analysis carried out on the drug addic-
tion shows that fight against illegal drug
traficking is the politics of the state. The poli-
tics of the state is to uncover the illegal drug
traficking, the profilactics of the non-medical
use of the drugs, the treatement and rehabili-
tation of the patients of the drugs addiction
and this is a strategical system carried out by
the state entities. 

_________________
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