1. Ümumi məlumat
Coğrafi mövqeyi: Asiya qitəsinin cənub-qərbində yerləşir. Şimal və şərqdən Suriya,
cənubdan Fələstin və İsrail ilə həmsərhəddir. Qərb sərhədlərini Aralıq dənizinin suları
yuyur.
Ərazisi: 10,4 min kv. km;
Əhalisi: 4,224,000 mln.(2009). 95% ərəblər, 4% ermənilər, 1% digər millətlər;
Paytaxtı: Beyrut şəhəri (UTC + 2);
İnzibati ərazi bölgüsü: 6 əyalətdən (muhafaza) – Beyrut, Cəbəl Lubnən, Şimal, Bəqa,
Nəbatiyyə və Cənub – ibarətdir. Əyalətlər öz növbəsində 25 qəzaya, qəzalar isə hər biri
bir şəhəri (Beyrut, Cubeyl, Tripoli, Bəaləbək, Nəbatiyyə və Sayda) və bir neçə kəndi
birləşdirən bələdiyyələrə bölünür;
Rəsmi dil: ərəb dili;
Dini: 59.7%-i müsəlman, 39%-i xristianlar (maronitlər, yunan pravoslav kilsəsi,
ermənilər, protestantlar), 1.3%-i digərlər.
Pul vahidi: Livan lirəsi;
Dövlət quruluşu: Respublika (22 noyabr (1943);
Dövlət başçısı: Prezident Mişel Süleyman (25 may 2008);
Hökumət başçısı: Səadəddin əl-Həriri (9 noyabr 2009);
Xarici İşlər naziri: Əli Hüseyn əl-Şami (9 noyabr 2009);
Milli bayram: 22 noyabr 1943;
Müstəqillik: 22 noyabr 1943 (Fransadan);
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıması: 30 dekabr 1991-ci il
Diplomatik əlaqələrin qurulma tarixi: 18 sentyabr 1992-ci il
BMT-nin üzvü: 1955-ci ildən
İKT-nin üzvü: 1969-cu ildən
Tarix – XIV əsrin əvvəllərindən I Dünya müharibəsinin sonunadək Livan Osmanlı
İmperiyasının tərkibinə daxil olmuşdur. 1918-ci ilin payızında ingilis-fransız hərbi
qüvvələri ölkəni işğal etmişdir. 1920-ci ildən Livan Fransanın mandatı altında olan
ərazisi olmuşdur.
26 may 1926-cı ildə Fransanın ali komissarı Livanı Respublika elan etmiş, Livan
Konstitusiyasını bəyan etmişdir. Lakin Fransa Livanın xarici əlaqələr və müdafiəsi
üzərində nəzarət hüququnu özündə saxlamışdır. 22 noyabr 1943-cü ildə ölkənin
suverenliyini məhdudlaşdıran Konstitusiyanın bəzi maddələrinə dəyişikliklər edildikdən
sonra Livan rəsmi olaraq Respublika elan edilmişdir. 31 dekabr 1946-cı ildə Fransa
hərbi qüvvələrinin Livanın ərazisindən tamamilə çıxarılması başa çatmışdır.
1978-ci il martın 19-da İsrail qoşunlarının Livana müdaxiləsindən sonra 16 iyun 2000ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 425 saylı qərar qəbul edilmiş və bu qərar
əsasında ölkənin cənub rayonlarına BMT-nin müvəqqəti qüvvələri yerləşdirilmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, BMT TŞ-nın 425 saylı qərarı İsrail hərbi qüvvələrinin Cənubi
Livandan çıxarılmasını nəzərdə tutmur. 1982-ci ilin yayında İsrail təcavüzü nəticəsində

Livan ərazisinin bir hissəsi işğal edilmişdir. Həmin ərazilər 1985-ci ilin iyun ayına qədər
işğal altında olmuşdur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 425 saylı qətnaməsinə uyğun
olaraq Livan ilə İsrail arasında BMT kartoqrafları tərəfindən sərhəd bölgüsü həyata
keçirilmiş, İsrail qoşunları Livan ərazilərini tərk etmiş və “Mavi xətt” - təhlükəsizlik
zonası yaradılmışdır. Livan və Suriya Şebaa fermasının İsrail nəzarətində qalması ilə
bağlı qeyd olunan sərhəd bölgüsünə etiraz etsələr də, BMT TŞ qətnaməsini qəbul
etmişlər. 2005-ci ilin may ayında Səadəddin əl-Həriri Misir və İordaniyanın İsrail ilə
separatçı sülh müqaviləsi bağlamasına baxmayaraq, Livanın İsrail ilə sülh müqaviləsi
imzalayan son ərəb dövləti olacağını bəyan etmişdir.
Ölkədə mövcud olan xristian qüvvələr konfessional (din üzərində qurulmuş) sistemin
əsaslarının qorunması üçün çalışır və yalnız bəzi xırda islahatlara tərəfdardır. Xristian
hərbi siyasi təşkilatlarının aparıcısı – “Livan qüvvələri”dir. Əsasən maronit
burjuaziyasının, həmçinin, xristian burjuaziyasının qüvvələrini əks etdirən "Kətaib"
(Falanqa) partiyasi da ənənəvi nüfuza malikdir. Livanda müsəlman radikal qruplaşmalar
da fəaliyyət göstərir. Onlardan ən nüfuzlusu İran təmayüllü şiə təşkilatı olan
Hizbullahdır.
Qanunverici orqan – Proporsional ümumxalq səsvermə yolu ilə 4 il müddətinə seçilən
128 deputatdan ibarət birpalatalı Milli Məclis. 07 iyun 2009-cu il tarixində keçirilmiş
son seçkilərin nəticəsində Səadəddin əl-Həririnin başçılıq etdiyi Qərb yönümlü koalisiya
128 yerdən 71-ni əldə etmişdir.
Hökumətin başçısı – Baş nazir Səadəddin əl-Həriri. Baş nazir və müavinləri Prezident
tərəfindən Milli Məclis ilə məsləhətləşmə vasitəsilə təyin olunur. Nazirlər Kabinetinin
digər üzvləri Baş nazir tərəfindən, Prezident və Milli Məclis ilə məsləhətləşmə vasitəsilə
təyin olunur.
Livan Parlament Respublikasıdır. Ali qanunverici orqan dini icmalardan olan
nümayəndələrin 4 il müddətinə seçilməsi yolu ilə təşkil edilən birpalatalı Parlamentdir.
İcraedici hakimiyyət Baş nazirin rəhbərliyi ilə Nazirlər Kabinetinə mənsubdur. Xristian
və müsəlman icmaları liderlərinin 1943-cü ildə bağladığı Milli Pakta əsasən ölkənin
Prezidenti yalnız xristian maronit, Baş nazir - sünni müsəlman, Parlamentin sədri şiə
müsəlman, onun müavini isə pravoslav olmalıdır.
S.əl-Həriri 2009-cu ilin noyabr ayında Livan hökumətini formalaşdırmış və Baş nazir
vəzifəsinə təyin olunmuşdur. O, Suriya hərbi kontingentinin Livan ərazilərindən
çıxarılmasına qarşı çıxış etmiş və sonda buna nail olmuşdur. Səadəddin əl-Həriri sabiq
Baş nazir, atası Rafiq əl-Həririnin 2005-ci ildə qətlindən sonra dondurulmuş LivanSuriya əlaqələrinin inkişafında yeni səhifə açaraq, Livanın Bas naziri kimi iki dəfə
Suriyaya (dekabr 2009, may 2010) səfər etmişdir. Hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan ötən qısa
müddət ərzində S.əl-Həriri bir sıra ərəb ölkələrinə (Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Misir,
İordaniya, Küveyt), o cümlədən Fransa, ABŞ, Türkiyə və Rusiyaya səfərlər həyata
keçirmişdir. S.əl-Həririnin başçılıq etdiyi Hökumətin tərkibində 2 erməni mənşəli nazir
vardır:
1. Dövlət naziri Jin Ogasapyan
2. Sənaye naziri Abraham Dedeyan
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Siyasi partiyalar
“Müstəqbəl” (Gələcək) hərəkatı
“Livan Mütərəqqi Sosialist Partiyası”
“Azad Milli Hərəkatı”
“Əməl” - “Hezbulla”
Livan Kommunist Partiyası (LKP)

2. İqtisadiyyat
Ölkənin iqtisadiyyatının sənaye və kənd təsərrüfatı sektorları inkişaf etməmiş, lakin
ticarət, turizm və bank sahələrində Livan yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir.
İqtisadiyyatın əksər sahələrində xarici kapital geniş yer tutur. Milli gəlirin, təxminən,
15%-i sənayenin payına düşür. İstehsalın böyük bir hissəsini ənənəvi sahələrdən olan
tekstil, yeyinti, tikinti materialları və neft emalı sahələri təşkil edir.
Ölkənin milli gəlirinin 10%-i kənd təsərrüfatına aiddir. Əsas ərzaq məhsulları xaricdən
idxal edilir. Azərbaycan ilə Livan arasında idxal 37.3 min ABŞ dolları, ixrac isə 17589.9
min ABŞ dolları təşkil edir (2009-cu il).
Xarici ticarət iqtisadiyyatın çox mühüm sahələrindən biridir.
İqtisadi göstəriciləri:
Ümumi Daxili Məhsul: 40.44 mlrd ABŞ dolları (2007-ci il)
Ümumi Daxili Məhsulun artım tempi: 3.6 % (2007-ci il)
Adambaşına Ümumi Daxili Məhsul: 10.300 ABŞ dolları (2007-ci il)
Sektorlara görə Ümumi Daxili Məhsul
Kənd təsərrüfatı: 5.2% (2007)
Sənaye: 19.5% (2007)
Xidmətlər: 75,4% (2007)
İşçi qüvvəsi: 1,5 mln. nəfər (2005-ci ilə görə)
İnvestisiyalar: Ümumi Daxili Məhsulun 22% (2007)
Büdcə: Gəlirlər – 6.178 mlrd. ABŞ dolları (2007), Xərclər – 8.35 mlrd. ABŞ dolları
(2007)
Ümumi borc: ÜDM-nin 186.6% (2007)
İnflyasiya dərəcəsi: 4,2% (2007)
İxracı: 4.077 (2007) mlrd. ABŞ dolları
İxrac malları : zinət əşyaları, qeyri-üzvi kimyəvi maddələr, tekstil, qarışıq istehlak
malları, tütün, meyvə-tərəvəz, kağız.
İxrac tərəfdaşları: Suriya.25,2%, BƏƏ 11.8%, Səudiyyə Ərəbistanı 5.6% (2007)
İdxalın həcmi: 11.93 mlrd. ABŞ dolları (2007-cı il)
İdxal malları: neft məhsulları, ərzaq məhsulları, tibbi ləvazimat, maşın və avadanlıq,
tütün, tekstil, kağız, qarışıq istehlak malları
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İdxal tərəfdaşları: Suriya 12.1%, İtaliya 8.5%, Fransa 8.3%, ABŞ 7%, Çin 5.9%,
Almaniya 5.3%, Səudiyyə Ərəbistanı 4.8 (2007)
Xarici valyuta və qızıl ehtiyatları: $31.6 mlrd. (2007)
Pul vahidi (kodu): Livan lirəsi (funt)
Yerli valyuta kursu: 1 ABŞ dolları = 1,507.5 funt (2007), 1,507.5 funt (2006), 1,507.5
funt (2005), 1,507.5 funt (2004), 1,507.5 funt (2003)
Source: World Bank
Foreign trade
indicators

2003

2004

2005

2006

2007

Imports of
goods (millions
USD)

6,528

8,502

9,239

9,345

11,926

Exports of
goods (millions
USD)

1,733

2,050

2,652

3,207

4,077

Imports of
services (millions
USD)

6,488

8,230

7,895

8,734

9,986

Exports of
services (millions
USD)

9,462

9,704

10,858

11,565

12,527

3. İkitərəfli münasibətlər
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev 1972-ci ildə Livanda səfərdə olmuşdur.
1991-ci ilin 30 dekabrında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi Livan
Respublikası tərəfindən tanınmışdır.
1992-ci ilin 18 sentyabr tarixində iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması
haqqında Protokol imzalanmışdır.
1996-cı ildən etibarən Livan BMT-də Azərbaycanın irəli sürdüyü düzəliş və əlavələrə
bitərəf mövqe nümayiş etdirmişdir.
1997-ci ilin martında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin sədri M. Ələsgərov İKTnin İslamabadda keçirilən növbədənkənar Zirvə Toplantısı çərçivəsində Livanın Baş
naziri Rafiq əl-Həriri ilə görüş keçirmişdir. Görüş əsnasında R.əl-Həriri Londonda çıxan
"Əl-Həyat" qəzetinin 1996-cı ilin 14 mart tarixli sayında Livan Xarici İşlər naziri F.
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Buveysə istinadən dərc edilmiş, Azərbaycan Respublikasına qarşı qərəzli xarakter
daşıyan yazını tam təkzib etmiş, ölkəsinin İKT-nin Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü ilə bağlı qəbul etdiyi bütün qərarları birmənalı şəkildə dəstəklədiyini
bildirmişdir. Baş nazir R.əl-Həriri Azərbaycanda mövcud siyasi və iqtisadi vəziyyətlə,
həmçinin Azərbaycanın Qafqaz regionundakı mövqeyi ilə yaxından tanış olmaq üçün
azərbaycanlı diplomat İ.Vəkilovu ölkəsinə şəxsi qonaq kimi dəvət etmişdir.
1997-ci il 31 mart tarixində Livanın Baş naziri Rafiq əl-Həririnin dəvəti ilə
Azərbaycan Respublikasının Misirdəki səfiri İ. Vəkilov Livanda səfərdə olmuşdur. R.əlHəriri Azərbaycan səfirini qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü, həmin təcavüzün ağır nəticələri müzakirə edilmişdir. Baş nazir Rusiyaya
gözlənilən səfərindən sonra Azərbaycana səfər edəcəyini bildirmişdir. Dünyanın ən varlı
adamlarından sayılan Rafiq əl-Həriri Azərbaycanın böyük təbii ehtiyatları – neft, qaz,
neft məhsulları və neftin nəqli ilə əlaqədar məsələlərlə də maraqlanmışdır. Səfər
çərçivəsində Beyrutda və erməni diasporunun əsas hissəsinin yaşadığı Tripoli qəzasında
kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətin nümayəndələri ilə çoxsaylı görüşlər
keçirmiş, Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü barədə iştirakçılara ətraflı məlumat
verilmişdir.
1997-ci il 19-20 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə Xarici İşlər naziri H.Həsənov Livanda rəsmi səfərdə
olmuşdur. Səfər çərçivəsində H.Həsənov Livanın Xarici İşlər naziri Nəbih Bərri ilə
görüşmüşdür. N.Bərri Livanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini tam
şəkildə dəstəklədiyini, ölkəsinin qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə Azərbaycanla
əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirmişdir.
H.Həsənov Livanın Prezidenti İlyas Həravi tərəfindən qəbul edilmiş, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin şəxsi məktubunu Livan Prezidentinə təqdim etmişdir. Livan
Prezidenti Azərbaycan Prezidentinə öz təşəkkürünü və salamlarını bildirərək onu Livana
rəsmi səfərə dəvət etmişdir.
H.Həsənov Livanın Baş naziri Rafiq əl-Həriri, Livan Parlamentinin Sədri, Livan
Hökumətinin bir sıra məsul şəxsləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri
ilə görüşlər keçirmişdir. Görüşlərdə regional və beynəlxalq problemlər, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yönəlmiş işğalçılıq siyasətinin ağır nəticələri, Yaxın Şərq problemi
və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra siyasi-iqtisadi məsələlər müzakirə olunmuşdur.
1997-ci ilin 26 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
Azərbaycanın Misir Ərəb Respublikasındakı səfiri İ.Vəkilov, eyni zamanda, Azərbaycan
Respublikasının Livandakı səfiri təyin edilmişdir.
1998-ci ilin 3 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
Livan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müşaviri N.Qəssub Azərbaycan
Respublikasının Livanda fəxri konsulu təyin edilmişdir.
1998-ci ilin 9-11 dekabr tarixlərində İKT üzv dövlətlərin Tehranda keçirilmiş VIII
Zirvə Toplantısı zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Livan
Respublikasının Prezidenti İlyas Həravi və Livanın Baş naziri Rafiq əl-Həriri ilə
görüşmüşdür. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının dünyanın bütün dövlətləri ilə
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beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan
münasibətlərin yaradılması əzmində olduğunu bildirən Prezident Heydər Əliyev
beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də İKT çərçivəsində ölkələrimiz arasında mövcud
əməkdaşlığı razılıq hissi ilə qeyd etmiş, Azərbaycana qarşı Ermənistan Respublikasının
təcavüzü ilə bağlı qərar və qətnamələrin qəbul edilməsində Livan tərəfinin birmənalı
dəstəyini yüksək qiymətləndirərək, Azərbaycan-Livan iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsi
üçün böyük imkanlar olmasını vurğulamışdır.
Yaxın Şərq regionunda vəziyyəti diqqətlə izlədiyini, orada gedən proseslərin bəzən
Qafqazda cərəyan edən hadisələrə müəyyən təsir etdiyini qeyd edən Prezident Heydər
Əliyev həmin regionda vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı dərin narahatlığını, 1990-cı
ildə Madriddə başlanmış, Yaxın Şərqdə sülh prosesinin mühüm istiqamətlərindən olan,
1996-cı ildən yarıda qalmış İsrail-Suriya-Livan danışıqlarının bərpa edilməsinin
zəruriliyini vurğulamış və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 19 mart 1978-ci ildə Livana
dair qəbul etdiyi 425 saylı qətnaməsinin tezliklə, əməli olaraq həyata keçirilməsinə
ümid etdiyini bildirmişdir.
Görüş zamanı hər iki tərəfi maraqlandıran məsələlərə toxunulmuş və iki ölkə arasındakı
münasibətlərin gələcək inkişaf perspektivləri də müzakirə edilmişdir.
1998-ci ilin 11-12 fevral tarixlərində Livan Respublikasının Baş naziri Rafiq əl-Həriri
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dəvəti ilə AR-a rəsmi səfər etmişdir. Səfər
çərçivəsində R.əl-Həriri Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş və iki
ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 4 sənəd imzalanmışdır.
2004-cü ilin 29 oktyabr tarixində BMT-nin Baş Assambleyasında Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə 59-cu sessiyanın gündəliyinə “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
vəziyyət” barədə əlavə bəndin salınmasına dair səsvermələrdə Livan bitərəf mövqe
nümayiş etdirmiş və bu da öz növbəsində Azərbaycan tərəfinin ciddi narahatlığına səbəb
olmuşdur. Azərbaycana dair belə mövqe Livanın daxili ictimai-siyasi həyatında erməni
icmasının böyük nüfuzu və həmin vaxt Livanın prezidenti Emil Ləhudun anası və həyat
yoldaşının erməni mənşəli olması ilə izah olunur.
2007-ci il 12-13 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
E.Məmmədyarov Livan Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər çərçivəsində
E.Məmmədyarov Livan Prezidenti Emil Ləhud, Baş nazir Fuad Sinyora, Xarici İşlər
naziri Fauzi Sallux, Parlamentin sədri Nəbih Bərri, Parlamentin üzvü Valid Cumbulat və
sabiq Prezident Əmin Jmeyl ilə görüşlər keçirmişdir.
2008-ci ilin 14 mart tarixində BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi “İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində
vəziyyətə dair” Qətnamə layihəsi ilə əlaqədar keçirilmiş səsvermədə Livan iştirak
etməmişdir.
2008-ci ilin 27 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
AR-ın Suriya Ərəb Respublikasındakı səfiri M.M.Əliyev iqamətgahı Dəməşq şəhərində
olmaqla AR-ın Livan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunmuşdur.
2009-cu ilin 24 sentyabr tarixində Nyu-Yorka səfəri çərçivəsində nazir
E.Məmmədyarov Livanın Xarici İşlər naziri Fauzi Salloux ilə görüşmüşdür. Görüşdə iki
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ölkə arasındakı əməkdaşlıq, əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, Yaxın Şərq və Cənubi
Qafqazdakı vəziyyət və birgə maraq kəsb edən müxtəlif mövzular müzakirə
olunmuşdur. E.Məmmədyarov Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi barədə livanlı həmkarına məlumat vermiş
və bu münaqişə həll edilmədən regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsinin
mümkünsüzlüyünü bildirmişdir.
2009-cu ilin 30 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Livan Respublikasında (Beyrut şəhərində)
səfirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır
2010-cu ilin 26-27 aprel tarixlərində AR-ın Suriya Ərəb Respublikasında, eyni
zamanda Livandakı səfiri M. Əliyev Livan Respublikasının Dövlət naziri Ədnan əlQassar, Energetika naziri Cubran Basil, Gənclər və İdman naziri Əli Abdullah və
Mədəniyyət naziri Səlim Vardi ilə, 28 aprel tarixində Livanın Baş naziri Səadəddin əlHəriri ilə görüşlər keçirmişdir.
2010-cu il 18 - 22 noyabr tarixlərində Livan Respublikasının Gənclər və İdman naziri
Əlki Hüseyn Andullahın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun dəvəti əsasında Azərbaycana səfəri həyata
keçirilmiş və səfər zamanı Livan nümayəndəı heyətinin başçısı AR Baş naziri Artur
Rasi-zadə tərəfindən qəbul edilmiş, Təhsil naziri Misir Mərdanovla görüşmüşdür.

4. Müqavilə-hüquq bazası
Azərbaycan Respublikası ilə Livan Respublikası
arasında imzalanmış Sazişlərin siyahısı
1.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Livan Respublikası Hökuməti
arasında investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında Saziş. Bakı, 11
fevral 1998-ci il. Azərbaycan Respublikasının 565-IQ saylı, 4 dekabr 1998-ci il
tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.
2.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Livan Respublikası Hökuməti
arasında hava əlaqələri haqqında Saziş. Bakı, 11 fevral 1998-ci il. 8 may 1999-cu
il tarixində qüvvəyə minmişdir.
3.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Livan Respublikası Hökuməti
arasında gömrük məsələlərinə dair qarşılıqlı yardım haqqında Saziş. Bakı, 11
fevral 1998-ci il. 1 may 1999-cu il tarixində qüvvəyə minmişdir.
4.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Livan Respublikası Hökuməti
arasında ticarət – iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş. Bakı, 11 fevral 1998-ci il. 8
may 1999-cu il tarixində qüvvəyə minmişdir.
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5. Tərcümeyi-hallar
Prezidenti Mişel Süleyman
1948-ci il, 21 noyabr Livanın Amçit şəhərində anadan olmuşdur.
1967 –ci ildə Livan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətə başlamışdır.
1988-ci ildə Livan Hərbi Akademiyasının məzunu (eyni zamanda, Livan Universitetinin
Siyasət və İnzibati Elmlər üzrə bakalavr diplomu var )
1990 -1991-ci illər – Cəbəl Lubnən bölgəsində kəşfiyyat şöbəsinin rəhbəri.
1991-1993 –cü illər – Livan Ordusu Qərargahının Baş katibi.
1993-1996 – cı illər – 11-ci piyada briqadasının komandiri.
1996-1998-ci illər – 6-cı piyada briqadasının komandiri (Livanın cənubu Bəqa bölgəsi)
1998-ci il – Livan Silahlı Qüvvələrinin Baş Komandanı seçilmişdir.
2008-ci il 25 may – Livan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.
Evlidir. 3 övladı var. Ərəb (ana dili), İngilis, Fransız dillərini sərbəst bilir.

Xarici İşlər Naziri Əli Hüseyn əl-Şami
1945-ci il, 21 aprel Beyrut şəhərində anadan olmuşdur
Pedoloji fəaliyyəti:
Hüquq və Siyasi Elmlər fakültəsinin 1-ci ranq professoru - Livan Universiteti
İdarəetmə və İnkişaf Milli İnstitutunun professoru – Livan
Livan Ordusu Qərargah rəisləri Kollecinin professoru
Hüquq, siyasi elmlər və idarəetmə fakültəsinin magistratura şöbəsinin Diplomatiya və
Ümumi idarəetmə fənni üzrə mühazirəçisi
1996 – Ordu komandiri medalı ilə təltif edilmişdir
1996-cı ildən Livanda Ali Təhsil Qurumlarının təsisi üçün lisenziyalaşdırma üzrə
texniki komissiyanın üzvü
1997-ci ildən Livan Universitetində təhsil qurumlarının işlərinin öyrənilməsi üzrə
ixtisaslaşdırılmış komissiyanın üzvü
2003 – Livan Universitetinin özünüqiymətləndirmə komissiyasının üzvü
2004-cü ildən Hüquq, siyasi elmlər və idarəetmə fakültəsində proqramların və
metodikanın inkişafı üzrə Mərkəzi Komitənin üzvü –Livan Universiteti
Elmi dərəcələri:
1970 – Livan Universiteti Siyasi elmlər və idarəetmə üzrə bakalavr - Beyrut
1972 – Grenoble Universiteti Siyasi elmlər və idarəetmə üzrə magistr - Fransa
1974 – Grenoble Universiteti Siyasi elmlər və idarəetmə üzrə doktor - Fransa
Evlidir. Ərəb (ana dili), ingilis və fransız dillərini sərbəst bilir.
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