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1. Beynəlxalq təşkilatlar anlayışı  

 insanların birliyi, qəbul olunmuş proqram və məqsədləri realizə etmək məqsədi güdür+ 

 təşkilatlar müəyyən qayda əsasında fəaliyyət göstərmir 

 təşkilata üzv seçilməsi könüllülük prinsipinə əsaslanmır 

 təşkilatların yaranmasında əsas qaydalar qəbul edilməyib 

 dövlətlərarası və beynəlxalq təşkilat arasında fərq yoxdur 

 

 

 2.Beynəlxalq təşkilatların yaranma tarixi  

 beynəlxalq təşkilatların yaranmasında cəmiyyətin inkişafı öz təsirini gös¬tərməyib 

 beynəlxalq hüququn artmış rolunun təsiri olmamışdı 

 diplomatiyanın beynəlxalq münasibətdə gücünün artması öz əksini təşkilatlarda tapmamışdı 

 beynəlxalq təşkilatların yaranmasına cəmiyyətin inkişafı, beynəlxalq hü¬quq rolunun artması, 
diplomatiyanın imkan dairəsinin artması, beynəlxalq təşkilatların sayca artmasına təsirini göstərmişdi + 

 beynəlxalq təşkilatlar diplomatiyanın əsas bir forması sayılmır 

 

 

3. Beynəlxalq təşkilatların düsturu   

              danışıq - konfrans - təşkilat +  

 daxili səbəblərdən törənir (spontan) - təsadüfi - danışıq  

 konfrans - danışıq - təşkilat  

 yekdil qayda-qanunları yoxdur  

 müxtəliflik müşahidə olunur 

 

 

 4.İlk xüsusiləşdirilmiş müəssisənin yaranması  

 XV - XVI əsrlərdə 

 XVII - XVIII əsrlərdə  

 XX əsrdə  



 XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəli       + 

 XIX əsrdə  

 

 

 5.Beynəlxalq təşkilatların yaranması tarixi (ilk mərhələ)   

                 antik dövr + 

 quldarlıq dövrü 

 feodalizm dövrü  

 kapitalizm dövrü  

 XX əsrin əvvəllərində  

 

 

 6.Ümumavropa beynəlxalq təşkilatının yaramasının ilk təşəbbüskarları  

 T.Kapella 

 N.Makiavelli 

 J.J.Russo və İ.Kant + 

 D.Didro  

 M.Lyutez 

 

 

 7.Müasir baxımdan ilk Beynəlxalq təşkilat  

 Reyn çayı üzərində gəmiçiliyin tənzimlənməsi  + 

 Dunay çayı üzrəində naviqasiya təşkilatı 

 Beynəlxalq Poçt İttifaqı 

 quldarlığa qarşı Beynəlxalq konfensiya 

 Paris Səhiyyə Konvensiyası 

 

 

 8.Beynəlxalq hərtərəfli ünsiyyət təşkilatların yaradılması  

 Beynəlxalq Teleqraf Birliyi - 1800 il  



 Beynəlxalq Poçt Birliyi - 1880 il  

 Beynəlxalq Teleqraf Birliyi - 1865 və Beynəlxalq Poçt Birliyi - 1874 + 

 Beynəlxalq Aviasiya Birliyi - 1900  

 Beynəlxalq Dəmir Yolçuların Birliyi - 1830  

 

 

 9.Beynəlxalq təşkilatların növləri  

 yalnız ərazi birlik  

 üç tipli - ərazi, siyasi əməkdaşlıq və II Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış təşkilatlar + 

 iqtisadi təşkilatlar  

 siyasi təşkilatlar  

 sosial-siyasi təşkilatlar  

 

 

10. Regional təşkilatlar  

 böyük əhəmiyyətə malik deyillər  

 regional problemlərin həllində passiv iştirak edirlər  

 qlobal problemlərin həllində iştirak etmirlər  

 böyük əhəmiyyət kəsb edirlər: Amerika Dövlətlərinin İttifaqı, Afrika Dövlətlərinin Birliyi, İslam 
konfransı + 

 yalnız iqtisadi problemlərin həllində iştirak edirlər  

 

 

11. İqtisadi xarakterli təşkilatların rolu  

 regionalxarakterlidi və yalnız avropa qitəsini əhatə edir  

 Avropa, Amerika, Asiya-Sakit Okean regionunu əhatə edir və böyük rol oynayırlar + 

 ümumdünya iqtisadi inkişafa təsir etmir  

 dövlətlərin inteqrasiya prosesinə təsirni yoxdur 

 iqtisadi xarakterli təşkilatlar müsbət nəticə əldə etməyiblər 

 



 

 12.Yeni təşkilatların yaranmasının səbəbləri  

 yalnız iqtisadi maraq  

 sonillərdə dərin, sivil dəyişikliklər, mahiyyətcə yeniliklər səbəb olmuşdu + 

 qloballaşma prosesinin təsiri olmamışdı 

 iqtisadi, mədəni, siyasi əlaqələringenişlənməsi öz təsirini göstərməmişdi  

 heç bir variant düzgün deyil 

 

 

 13.Müasir beynəlxalq sistemi və onlara təsir göstərən faktorlar   

beynəlxalq iqtisadiyyatın dinamikası təsiretməyib  

 dövlətlərarası ziddiyyətlərin mövcud olması  

 dünya iqtisadiyyatınındinamikası, transmilli əlaqələrin dərinləşməsi və s. faktorlar yeni 
təşkilatların yaradılmasına əsaslar yaradır  + 

 dünyada baş vermiş problemlərdə dövlətlərin ümumi səyi tələb olunmur 

 siyasi gərginlik faktor sayılmır  

 

 

 14.Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyət dairəsi  

 dövlət daxili  

 regional  

 beynəlxalq  

 regional, beynəlxalq və subregional  + 

 dini mənsub əsasında  

 

 

 15.Beynəlxalq təşkilatların iki sistemliliyi   

beynəlxalq təşkilatlar arasında fərq yoxdur  

 beynəlxalq təşkilatlarda cüzi fərqlər mövcuddur  

 iki sistemlik mövcuddur: universal, qapalı (BMT; A.İ.) + 



 hər iki sistemdə üzv dövlətlər eyni hüquqa malik deyillər  

 iki sistemli təşkilatlar arasında əlaqələr mövcud deyil  

 

 

 16.Beynəlxalq təşkilatın əlamətləri sırasına aid edilə bilməz:   

               Müqavilə əsasında yaradılır.  

 Müvafiq təşkilati struktura malikdir.  

 Müəyyən məqsəd və vəzifələri vardır.  

 Beynəlxalq hüquq və öhdəliklərə malikdir 

 Beynəlxalq təşkilatların qətnamələri üzv düvlətlər üçün məcburi hüquqi stasusa malikdir.  + 

 

 

 17.Üzvlüyün xarakterinə görə beynəlxalq təşkilatların tipləri:  

 universal və regional 

 qapalı və açıq 

 ümumi və xüsusi 

 plenar və hökumətlərarası 

 hökumətlərarası və qeyri-hökumət + 

 

 

 18.Orqanın üzv-dövlətlərinin mövqelərinin razılaşdırılması və hər bir tərəfin fikir və maraqlarının nəzərə 
alınması, onların ümumi razılığının təmin olunması ilə xarakterikdir. Göstərilən fikir hansı növ 
səsverməyə aiddir?   

            mütləq 

 nisbi 

 akklamasiya  

 birbaşa 

 consensus + 

 

 



 19.Millətlər Cəmiyyətinin yaranmasının əsas səbəbləri   

             dövlətarası iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi  

 mədəni əlaqələrin dərinləşdirilməsi  

 sülhü qorumaq, bütün dövlətarası problemlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi + 

 cəmiyyətin tərkibinə aparıcı dövlətlər daxil olmamışlar  

 I Dünya Müharibəsi cəmiyyətinin yaradılmasına təsiri olmamışdır 

 

 

 20.Paris Sülh Konfransı    

            ABŞ prezidenti VёVilsonun 214 maddə2 şərtləri proqramı təşkilatın ya¬radılmasına təsiri 
olmamışdı 

 Fransa və Böyük Britaniya təşkilatın yaradılmasının əleyhinə çıxış etmişlər  

 konfransda dünyada ilk beynəlxalq universal xarakterli təşkilatın yara¬dılmasına razılıq əldə 
olunmuşdu + 

 üzv dövlətlərin bərabər hüquq prinsipi təmin olunmamışdı 

 ABŞ konqresi bağlanan müqaviləni təsdiq etmişdi  

 

 

 21.Assambleya (ümumi yığıncaq)  

  cəmiyyətin aparıcı orqanı sayılmırdı 

 assambleyanın fəaliyyəti prezident və 6 vise-prezidentlər tərəfindən idarə olunurdu + 

 assambleyaya ildə 6 dəfə çağırış olundurdu 

 üç dövlət proqramdan kənar assambleyanın çağırılması hüququna malik deyildi 

 baş katibin təsdiq edilməsi, büdcə, maliyyə-nəzarət komissiya və s. təşkilati məsələlərində iştirak 
etmirdi 

 

 

 22.Millətlər cəmiyyətinin Şurası  

 hər bir üzv dövlətin nümayəndəsi Şurada təmsil olunmuşdur 

 Şurada daimi statusa İngiltərə, ABŞ, Fransa, İtaliya və Yaponiya hüququna madikdirlər + 

 Şurada müzakirə olunan problem, onun barəsində qəbul edilən qərar yekdil səs tələb olunmurdu 



 müstəsna halları nəzərdə tutulmamışdı 

 daimi Şuranın üzvləri qruplara bölünmürdülər 

 

 

 23.Baş katiblik (Millətlər Cəmiyyəti)  

 üzv dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət idi 

 baş katib, katiblərdən və köməkçi işçilərdən ibarətdir və Şura tərəfindən təsdiq olunurdu + 

 katibliyin üzvləri Assambleya tərəfindən təsdiq olunurdu 

 baş katib neytral dövlətin nümayəndəsi olmalı idi  

 baş katiblik onun fəaliyyəti Assambleya tərəfindən qiymətləndirilmirdi 

 

 

 24.Millətlər cəmiyyətinin köməkçi orqanları  

 iqtisadi və maliyyə xarakterli  

 nəqliyyat  

 səhiyyə  

 intellektual əməkdaşlıq  

 iqtisadi, nəqliyyat, səhiyyə, intellektual əməkdaşlıq + 

 

 

 25.Millətlər Cəmiyyətinin daimi üzvü olan ölkələri göstərin:    

          İngiltərə, Belçika, İspaniya, İsveçrə,ABŞ 

 ABŞ,İngiltərə, SSRİ, Fransa, Almaniya 

 SSRİ,Çin, Yaponiya, Fransa, İsveç 

 İtaliya, Almaniya, İngiltərə,ABŞ,İspaniya 

 İngiltərə, Fransa, İtaliya, Almaniya, Yaponiya  + 

 

 

 26.Millətlər Cəmiyyətinin Baş ofisi harada yerləşirdi?  

 Haaqa 



 İstanbul 

 Nyu-York 

 Paris 

 Cenevrə + 

 

 

 27.Millətlər cəmiyyətinin beynəlxalq əlaqələr təcrübəsi  

 iki dünya müharibələri arasında cəmiyyətin əldə etdiyi təcrübə sonralar BMT yaradılmasına əsas 
olmuşdu + 

 yeni dövlətarası əlaqələrdə, konfliktlərin tənzimləndirilməsində ilk təşəbbüskar olmamışdı 

 millətlər cəmiyyətinin təcrübəsi müasir siyasətdə istifadə olunmur 

 beynəlxalq həyatda demokratik prinsiplər realizə olunmamışdı 

 dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsas sənəd kimi qəbuledilməmişdi 

 

 

 28.Millətlər cəmiyyətinin nüfuzunun itirilməsinin səbəbləri  

 maliyyə problemləri  

 təşkilata beynəlxalq aləmdə ehtiyacın olunmaması  

 II Dünya Müharibəsinin baslanmasi əsas olmuşdu+ 

 assambleyanın toplantıları 1946-cı ilə qədər davam etmişdi 

 təşkilatın rəsmi ləğvi 1945-ci ildə olmuşdu 

 

 

 29.SSRİ-nin Millətlər cəmiyyətinə münasibəti   

          təşkilatın yaradılmasının ilk illərindən müsbət münasibət  

 təşkilatın fəaliyyətinə ədalətli qiymət verilmişdi  

 SSRİ təşkilata 1930-cu ildə qəbul edilmişdi  

 SSRİ 1934-cü ildə cəmiyyətə qəbuledilmiş və əsas məqsəd ideoloji və siyasi məqsədlər üçün 
onun imkanlarındanistifadə edilməsi olmuşdu + 

 SSRİ 1937-ci ildə təşkilatdan kənar edilmişdi  



 

 

 30.Millətlər Cəmiyyətinin fəaliyyət dövrü:   

            1648-1657 

 1945-1991 

 1864-1874 

 1912-1939 

 1920-1946 + 

 

 31.BMT-nin təsis konfransı. Təşkilatın nizamnaməsinin qəbul edilməsi   

                 Paris (1947 il) 

 Roma (1950 il) 

 San-Fransisko (1945 il) + 

 Moskva (1946 il) 

 London (1948 il) 

 

 

 32.BMT-nin yaradılmasında ilk addım   

             1 yanvar 1942-ci il (Vaşinqton) Birləşmiş Millətlər Bəyamnaməsinin qəbul edilməsi + 

 3 fevral 1943-cü il (Madrid) 

 16 mart 1944-cü il (Moskva) 

 18 yanvar 1945-ci il (London) 

 22 aprel 1942-ci il (Paris) 

 

 

 33.BMT-nin yaradılmasının hazırlıq mərhələsində əsas iştirak edən dövlətlər  

 İngiltərə və İtaliya nümayəndələri  

 Amerika və Sovet nümayəndələri  + 

 Fransa və Avstriya nümayəndələri  

 Portuqaliya və İspaniya nümayəndələri  



 Yunanıstan və Türkiyə nümaynədələri  

 

 

 34.San-Fransisko konfransı, təşkilatın yaradılmasında əsas mərhələ  

 təşkilatın əsas qərargahının yerləşdirilməsi  + 

 qəbul qaydaları (təşkilata) 

 təşkilatın maliyyələşməsi  

 millətlər cəmiyyətinin strukturu tam şəkildə BMT-nin əsasını təşkil etmişdi 

 təşkilatın qərargahının yerləşdirilməsi müzakirə probleminiə çevrilməmişdi 

 

 

 35.BMT-nin Nizamнaməsinin əsasları   

               beynəlxalq əlaqələrin əsas prinsipləri açıqlanmayıb 

 üzv dövlətlərin hüquq və öhdəçilikləri öz əksini tapmayıb  

 nizamnamədə üzv dövlətlərin hüquq və öhdəçilikləri izah olunmuş, təşkilatın orqanları və onların 
iş fəaliyyəti aydınlaşdırılmışdı + 

 sənəd beynəlxalq əlaqələrdə, müharibədən sonrakı dövrün yeniliklərini nəzərə almamışdı 

 beynəlxalq əlaqələrdə hərbi qüvvədən istifadə edilməsinə qadağa qoyulmamışdı 

 

 

 36.BMT-nin nizamnaməsinin əhəmiyyəti   

                  yalnız beynəlxalq təhlükəsizliyi tənzimləyir 

 kollektiv təhlükəsizliyin formalaşmasının əsas iştirakçısı deyil  

 üzv dövlətlərin hərbi, siyasi, iqtisadi, ekoloji və s. sahələrinin formalaşmasına istiqamət vermir  

 nizamnamə proqressiv inkişafın və beynəlxalq hüququn əsas sənədi kimi qəbul edilmişdi + 

 nizamnaməyə əlavələr və düzəlişlər qəbul edilməzdi 

 

 

 37.BMT-nin əsas məqsədi   

   daimi diplomatik konfrans kimi qiymətləndirilmir  



 dövlətlərin beynəlxalq ittifaqı sayılmır 

 üzv dövlətlərin daimi fəaliyyət göstərdiyi diplomatik qurumdur, beynəlxalq dövlətlərin ittifaqı 
sayılır, əsas məqsəd dünyada sülhü qorumaq + 

 təşkilatın fəaliyyəti ümum qəbul olunmuş məqsəd prinsiplərinə əsaslanmır 

 heç bir cavab düzgün deyil 

 

 

 38.Konfliktlərin həlli (BMT)  

  hərbi qüvvədən istifadə edilməsi əsasən nəzərə alınır 

 danışıqlar yolu ilə və beynəlxalq hüquq əsasında + 

 dövlətarası konfliktlər BMT-də müzakirə olunmur 

 qəbul olunmuş qərarlar tövsiyə xarakteri daşıyır 

 qərarlar bütün hallarda icra olunmur  

 

 

 39.BMT-nin əsas prinsipləri  

           hüquq bərabərliyi prinsipi nəzərə alınmayıb 

 iqtisadi,sosial, mədəni, humanitar xarakterli problemlər təşkilat tərəfindən baxılmır  

 BMT-nin dövlətlərin daxili problemlərinə və siyasətinə qarışmaq hüququ yoxdur 

 əsas prinsiplər: hüquq bərabərliyini təmin etmək, üzv dövlətlərin sosial-iqtisadi problemlərinin 
həllinə kömək etmək, daxili siyasətlərinə qarışmaq  + 

 qərarlar konsensus yolu ilə qəbul edilmir 

 

 

 40.BMT-yə üzv qəbulu qaydaları  

   iddia edən dövlətin ilk növbədə iqtisadi durumu nəzərə alınır 

 dini mənsubiyyəti ön plana çəkilir 

 yeni üzv qəbul olunan dövlətin təşkilatın qəbul etdiyi nizamnaməni tanıması və riayət etməsi 
mütləqdir + 

 qəbul olunan dövlət Baş assambleyanın qərarından asılı deyil  

 yeni dövlətin təşkilata qəbulu zamanı Təhlükəsizlik Şurasının qərarı tələb olunur 



 

 

 41.Dövlətlərin səs vermə hüququ (BMT)  

 dövlətlər Baş Assambleyada əhalinin sayına görə səslərin sayı müəyyənləşdirilir  

 iqtisadi göstəricilər əsasında səs bölgüsü müəyyənləşdirilir  

 hər bir dövlət bir səsə malikdir + 

 komitələrdə və şuralarda bütün dövlətlər səs vermək hüququna malik deyil 

 təşkilatda müşahidəçi statusu qəbul edilməyib  

 

 

 42.Azərbaycan Respublikasının BMT-yə qəbulu   

                1945-ci ildə 

 1960-cı ildə  

 1975-ci ildə  

 1990-cı ildə  

 1992-ci ildə  + 

 

 

 43.BMT-nin əsas orqanları   

 Baş Assambleya və Təhlükəsizlik Şurası 

 İqtisadi və Sosial Şura 

 Baş katib və ona tabe olan katiblik  

 Baş assambleya, Təhlükəsizlik Şurası, İqtisad və Sosial Şura, Qəyyumluq Şurası, Beynəlxalq 
Məhkəmə və Katiblik + 

 BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi Təhlükəsizlik Şurasına tabedir  

 

 

 44.Baş Assambleyanın hüquq səlahiyyətləri  

  qanunverici orqandır və bütün dövlətlər təmsil olunmayıblar 

 məşvərətçi orqandır və bütün üzv dövlətlər təmsil olunublar + 



 BMT-nin baş orqanı sayılmır  

 Assambleya BMT siyasətinin formalaşmasında təsiredici qüvvəyə malik deyil  

 baş katibin seçkisində iştirak etmir 

 

 

 45.Assambleyanın öhdəçilikləri (BMT)   

              bütün yaranmış problemləri müzakirə etmək hüququna malikdir (Nizamnamə çərçivəsində) + 

 təhlükəsizlik şurasına tövsiyə etmək imkanına malik deyil 

 dövlətarası konfliktlərin həllində iştirak etmir  

 üzv dövlətlərin dini əqidəsi, irqi mənsubiyyəti nəzərə alınır  

 təşkilatın büdcəsinin təsdiqində iştirak etmir 

 

 

 46.BMT-nin Baş Assambleyanın fəaliyyətinin əsas prinsipləri  

 təşkilatın fəaliyyət prinsipləri qəbul edilməmişdi və nizamnamədə öz əksini tapmamışdı 

 Assambleyanın fəaliyyəti yalnız komitələrdən asılıdır  

 baş katibdən asılıdır 

 təşkilatın fəaliyyəti iki komitə tərəfindən təşkil olunur: baş katib, 7 əsas komitələr və mandat 
komissiya tərəfindən tənzimlənir + 

 komitələr daimi və köməkçi formalarına bölünmür 

 

 

 47.BMT-nin beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələri tənzimləyən orqanı hansıdır? 
 Təhlükəsizlik Şurası 

 Qəyyumluq Şurası 

 Beynəlxalq məhkəmə 

 Baş assambleya 

 İqtisadi və Sosial Şura + 

 

 



 48.BMT-nin ilk baş katibi kim olub?  

           Daq Hammarşeld 

 Butros Qali 

 Havyer Peres 

 Kurt Valdhaym 

 Trüqve Li + 

 

 

 49.BMT-nin Qəyyumluq Şurası nə vaxt fəaliyyətini dayandırmışdır?  

 1986 

 2003 

 1957 

 1998 

 1994 + 

 

 

 50.ABŞ-ın Bretton-Vuds şəhərində (Nyu-Hempşir Ştatı) Beynəlxalq Valyuta Maliyyə konfransı neçənci 
ildə keçirilib?  
 1944 + 

 1919 

 1927 

 1992 

 1987 

 

 

 51.Bretton-Vuds “əkizləri” adlandırılan təşkilatlar hansılardır?   

           Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı + 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu və BMT 

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Dünya Bankı 

 YUNKTAD və YUNİSEF 



 Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı və Beynəlxalq Valyuta Fondu 

 52.BMT-nin fəaliyyətinin regional dövlətlər qrupuna bölünməsi   

                  dövlətin coğrafi yerləqməsi nəzərə alınmır  

 regional coğrafi bölgü mövcuddur: Afrika, Asiya, Latın Amerikası, Qərbi Avropa və digər 
dövlətlər+ 

 ABŞ ayrıca qrupa daxil olunmuşdur 

 dövlətlərin regional yerləşməsi öz mənfi nəticələrini göstərməkdədir 

 Qərbi Avropa dövlətləri bölgüdə aparıcı yer tutur 

 

 

 53.Şuranın hüquqları (BMT)  

 qərar qəbul etmək imkanına malik deyil  

qəbul olunmuş qərarların dövlətlər tərəfindən icra edilməsi mütləqdir (nizamnaməyə əsasən),  + 

BMT-nin yeganə orqanıdır, qərarqəbul edilməsinə malikdir 

 daimi fəaliyyət göstərmir  

 Şurada bütün üzv dövlətləri təmsil olunub 

 beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin saxlanmasında əsas cavabdehlik daşımır 

 

 

 54.Şuranın tərkibi (BMT)  

     altı daimi və 20 müvəqqəti üzvlərdən ibarətdir 

 müvəqqəti üzvlər beş il müddətinə təyin olunurlar 

 müvəqqəti üzvlət Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən seçilirlər 

 qərarlar konsensus yolu ilə qəbul olunur 

 beş daimi və on müvəqqəti dövlətin nümayəndələrində ibarətdir, müvəq¬qəti nümayəndələr iki 
illik seçilirlər və onlar Baş Assambleya tərəfindən təyin edilirlər (seçki yolu ilə) + 

 

 

 55.Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətinin strukuturu   

                 daimi komitələrə malik deyil  



 ixtisaslaşdırılmış komitələr mövcud deyil  

 üzv və qeyri-üzv dövlətlər Şuraya müraciət etmək hüququna malik deyil 

 Şura Baş Assambleyanın gündəliyinə tövsiyə etmək hüququna malik deyil 

 daimi və ixtisaslaşdırılmış komitələr mövcuddur, Şuraya hər bir dövlət müraciət etmək imkanına 
malikdir + 

 

 

 56.Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə hallarda imkanları  

 təcavüz etmiş dövlətə qarşı hərbi qüvvədən istifadə etmək hüququna malik deyil  

 hərbi qüvvələr üzv dövlətlər tərəfindən təmin olunmur 

 zərurət yaradılanda hərbi qüvvələr üzv dövlətlər tərəfindən təmin olunur (nizamnamənin 43 
bəndi) + 

 hərbi sanksiyaların aparılması ümumi komandanlıq tərəfindən aparılmır 

 BMT-nin «göy dəbilqə» qüvvələri hərbi əməliyyatlarda iştirak edirlər 

 

 

 57.Sülhün qorunmasında BMT əməliyyatları   

             diplomatik imkanlardan istifadə edilməsi 

 sülhməramlı addımlar  

 sülhü möhkəmləndirmək fəaliyyəti  

 diplomatik, sülhməramlı addımlar, sülhə vadar etmək imkanlarından istifadə olunur + 

 təhlükəsizlik Şurasının əməliyyatların aparılmasına qərar tələb olunmur 

 

 

 58.İqtisadi və Sosial Şura (Ekosos)  

     Şura BMT-nin iqtisadi və sosial fəaliyyətini koordinasiya ilə məşğul olmur  

 Şura Baş assambleya tərəfindən seçilmir 

 dövlət və qeri-dövlət təşkilatları ilə əlaqə yaratmamışdı  

 Şura daimi komitələrə bölünməmişdi 

 Şuranın əsas məqsədi iqtisadi və sosial problemlərin həllinə yönəlib, üzvlər assambleya 
tərəfindən seçilir, digər təşkilatlar ilə sıx əlaqə saxlayır + 



 

 

 59.Qəyyumluq Şurası   

Qəyyumluq Şurasına Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri daxil olurlar və onların fəaliyyəti qəyyumluq 
altında olan ərazilərdə inkişafa dəstək vermək olmuşdu, 1994-cü ildə fəaliyyətini yekunlaşdırmışdı + 

 qəyyumluq ətraf mühitə, kosmosa, okeanlara və atmosferə şamil olunmayıb 

 Qəyyumluq Şurasına daxil olan dövlətlər öz maraqlarını güdürlər 

 Şura bu gün də fəaliyyət göstərir 

 1998-ci ildə fəaliyyətinə yekun vermişdi 

 

 

 60.BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi  

 1950-ci ildə yaranmış və qərargahı Parisdə yerləşir 

 məhkəmənin tərkibi Baş Assambleya və Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən seçilir  

 məhkəmə yalnız üzv dövlətlər tərəfindən istifadə olunur  

 məhkəmə 1945-ci ildə təşkil olunub, tərkibi 15 hakimdən ibarətdir, namizədlər Baş Assambleya 
və Təhlükəsizlik Şurasının seçki yolu ilə təyin olunurlar + 

 məhkəmənin qərarı qəti deyil 

 

 

 61.Baş katib (BMT)  bütün toplantılardan inzibati hüquqa malik deyil  

 baş katibdən illik məlumatı Baş Assambleyaya və Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etmək tələb 
olunmur 

 baş katib on il müddətinə seçilir  

 üzv dövlətlər katibliyə təzyiq etmək imkanlarına malikdirlər 

 baş katib inzibati hüquqa malikdir, hər ilin sonunda BMT-nin fəaliyyəti barəsində hesabat 
verilməlidir + 

 

 

 62.BMT-nin qeyri-effektsiz problemləri   

aparıcı dövlətlər tərəfindən nizamnamə maddələrinin pozulması (İraq, Kosovo və s.) + 



 baş katibin bütün imkanlardan istifadə etməməsi 

 BMT-nin fəaliyyətində islahatlara ehtiyac duyulmur 

 üzv dövlətlər BMT-nin islahatlarına qarşı çıxış edirlər 

 son illərdə BMT-də isslahatlar aparılmamışdı 

 

 

 63.BMT-nin mərkəzi ofisi hansı şəhərdə yerləşir?   

Cenevrə 

 Tokio 

 Paris 

 Vyana 

 Nyu-York + 

 

 

 64.İqtisadi və sosial şuranın neçə üzvü var?   

               15 

 23 

 193  

 5  

 54 + 

 

 

 65.BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində neçə hakim var və onlar neçə il müddətinə seçilir?   

                  5 hakim 1 il müddətinə 

 10 hakim 5 il müddətinə 

 15 hakim 1 il müddətinə 

 8 hakim 3 il müddətinə 

 15 hakim 9 il müddətinə + 

 

 



 66.Beynəlxalq məhkəmə ilə bağlı olmayan fikri seçin?  

 Mərkəzi ofisi Haaqada yerləşir 

 15 hakimdən ibarətdir 

 Hakimlər 9 il müddətinə seçilir 

 BMT üzvü olmayan dövlətlərin Beynəlxalq məhkəmənin statutunda iştirakı şərtlərini 
Təhlükəsizlik Şurası müəyyən edir  

 Beynəlxalq məhkəmənin qərarları mübahisənin tərəfləri olan dövlətlər üçün məcburi sayılmır + 

 

 

 67.Beynəlxalq Əmək Təşkilatı neçənci ildən BMT-nin ixtisaslaşdırılmış idarəsidir?  

 1919 

 1964 

 1956 

 1973 

 1946 + 

 

 

 68.Mənzil qərargahı Cenevrədə yerləşən təşkilatları seçin:  

 YUNESKO, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı,OPEK 

 YUNİDO,BVF,Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı 

 YUNESKO,BVF,OPEK  

 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı,Ümumdünya Poçt İttifaqı,BVF  

 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı,Ümumdünya Meterelogiya Təşkilatı,Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı  
+ 

 

 

69. BMT-nin hansı ixtisaslaşmış orqanları BMT-nin yaradılmasından öncə təsis edilib?  Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatı,Ümumdünya Meterelogiya Təşkilatı 

 Ümumdünya Meterelogiya Təşkilatı,Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı,Ümumdünya Poçt İttifaqı 

 YUNESKO,BVF  



 Ümumdünya Poçt İttifaqı,Ümumdünya Teleqraf (elektrik) İttifaqı + 

 

 

 70.Bu təşkilatın əsas xüsusiyyəti onun orqanlarında üçtərəfli nümayəndəliyin: hökumətin,sahibkarların 
və zəhmətkeşlərin təmsil olunmasıdır.Fikirlər hansı təşkilata aiddir?  

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

 YUNESKO 

 Ümumdünya Poçt İttifaqı 

 BVF 

 Beynəlxalq Əmək Təşkilatı  + 

 

 

 71.YUNESKO-nun mənzil qərargahı harada yerləşir?   

               Nyu-york 

 Cenevrə 

 Vyana 

 Roma 

 Paris + 

 

 

 72.Azərbaycan nə vaxtdan BMT-nin üzvüdür?  

 1991-ci il 18 oktyabrdan 

 2000-ci il 15 maydan 

 1995-ci il 10 fevraldan 

 1993-cı il 12 noyabrdan 

 1992-ci il 2 martdan + 

 

 

73. YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Mərkəzi mədəniyyət və təbiət irsinin mühafizəsi haqqında 
Konvensiyası neçənci ildə qəbul olunub?  



 1972 + 

 1919 

 1927 

 1992 

 1987 

 

 

 74.Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı neçənci ildə yaradılıb?  

 1919 

 1927 

 1992 

 1987 

 1946 + 

 

 

 75.Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hansı konfransda yaradılıb?   

              Nyu-York konfransında + 

 Paris konfransında 

 San-Fransisko konfransında 

 Dumbarton-Oks konfransında 

 Kvebek konfransında 

 

 

 76.Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mənzil qərargahı hansı şəhərdə yerləşir?  

 Cenevrə + 

 Roma 

 London 

 İstanbul 

 Nyu-York 

 



 

 77.Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ali orqanı hansıdır?  

 Ümumdünya sağlamlıq Assambleyası  + 

 İqtisadi Şura  

 İnzibati Şura  

 katiblik 

 Üçtərəfli komissiya 

 

 78.Beynəlxalq əmək təşkilatının yaradılması  

 1930 il 

 1945 il  

 1935 il  

 1950 il  

 1919 il + 

 

 

 79.Beynəlxalq əmək konfransı   

                 konfranslar iki ildən bir toplantı keçirir 

 beynəlxalq əmək təşkilatı özünü maliyyələşdirən qurumdur 

 beş ildən bir konfransda fəaliyyət proqramı və büdcə təsdiq olunur 

 BMT ilk ixtisaslaşdırılmış təşkilatı olmamışdı 

 beynəlxalq əmək konfransları hər il təşkil olunur, konfranslar beynəlxalq forum kimi fəaliyyət 
göstərir+ 

 

 

 80.Beynəlxalq əmək təşkilatının strateji məqsədləri  

    əmək sferasında qəbul edilmiş normaların realizə edilməsi + 

 sosial sferaları əhatə etmir 

 əhalinin əməyəcəlb olunması ilə məşğul olmur 

 sosial effektliyin müdafiəsi problemlərinin həllinə səy göstərmir 



 dövlətarası sosial dialoqa dəstək göstərmir  

 

 

 81.BƏT digər iş fəaliyyətinin istiqamətləri  

   insan əsas hüquq normalarının təkmilləşdirilməsində iştirak etmir  

 əmək şəraiti və həyat tərzinin yaxşılaşdırılmasına səy göstərmir 

 beynəlxalq əmək normalarının hazırlanmasında iştirak etmir  

 beynəlxalq texniki əməkdaşlıq proqramları üzərində və qəbulunda iştirak etmir 

 hüquq normaları, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasında, beynəlxalq texniki əməkdaşlıq 
proqramları üzərində fəal fəaliyyət göstərir + 

 

 

 82.Aşağıdakılardan hansı BMT-nin ixtisaslaşmış orqanı deyil?  

    MAQATE + 

 Beynəlxalq əmək təşkilatı 

 Beynəlxalq Dəniz təşkilatı 

 YUNESKO 

 Dünya Bankı  

 

 

 83.Beynəlxalq Əmək təşkilatı nə vaxt yaradılıb?  

 1919 + 

 1945 

 1927 

 1992 

 1987 

 

 

 84.Beynəlxalq Əmək təşkilatının mənzil qərargahı harada yerləşir?   

             Cenevrə + 



 Paris 

 London 

 İstanbul 

 Nyu-York 

 

 

 85.Beynəlxalq Əmək təşkilatının orqanları hansı sırada düzgün verilmişdir?  

 Beynəlxalq əmək konfransı, İnzibati Şura və Katiblik   + 

 Baş Assambleya,İqtisadi Şura və katiblik 

 Baş Assambleya,İnzibati Şura və İqtisadi Şura 

 Üçtərəfli komissiya, İnzibati Şura və katiblik, 

 Üçtərəfli komissiya, İnzibati Şura, İqtisadi və sosial şura  

 

 

 86.Beynəlxalq Əmək təşkilatının proqramını və büdcəsini təsdiq edən orqan hansıdır?  Beynəlxalq əmək 
konfransı  + 

 İqtisadi Şura  

 İnzibati Şura  

 katiblik 

 Üçtərəfli komissiya  

 

 

 87.BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı neçənci ildə yaradılıb?  

 1945 + 

 1919 

 1927 

 1992 

 1987 

 

 



 88.BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının mənzil qərargahı harada yerləşir?  

 Roma + 

 Paris 

 London 

 İstanbul 

 Nyu-York 

 

 

 89.BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Telefood adlı aclığa qarşı kompaniyaya nə vaxt start 
vermişdir?  

 1997 + 

 1919 

 1927 

 1992 

 1987 

 

 

 90.Azərbaycan neçənci ildən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının üzvüdür?   

            1995 + 

 1919 

 1927 

 1992 

 1987 

 

 

 91.BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı (YUNESKO) nə vaxt təsis edilib? 
 1945-ci ildə London konfransında + 

 1919-cu ildə Paris konfransında 

 1945-ci ildə San-Fransisko konfransında 

 1944-cü ildə Dumbarton-Oks konfransında 



 1987-ci ildə BMT-nin qərarı ilə 

 

 

 92.BMT-nin silahsızlaşdırma konfransı və komitəsi   

ilk beynəlxalq müqavilə ABŞ, SSRİ, Fransa və Böyük Britaniya dövlətləri tərəfindən 1959-ci ildə 
yaradılmışdır + 

 komitənin üzv dövlətlərin sayı dəyişməz qalmışdır  

 1976-cı ildə konfrans BMT tərəfindən komitə adı ilə əvəz olunmuşdur  

 1983-cü ildə yenidən təşkilat konfrans adlandırılmışdır  

 konfrans ilə bir dəfə Cenevrədə öz toplantılarını keçirir  

 

 

 93.BMT-nin silahsızlaşdırma komitəsi  

 komitə icraçı orqan sayılır  

 1952-ci ildə yaradılıb və məşvərətçi orqandır + 

 komitənin üzv dövlətlərinin sayı dəyişməz qalıb  

 komitənin sessiyaları iki ildən bir keçirilir  

 BMT-nin üzv dövlətləri komitədə təmsil olunmayıblar  

 

 

 94.BMT-nin uşaq fondu   

               fond öz fəaliyyətində bütün dövlətləri əhatə etmir  

 fond yardım və sosial təminat etmək imkanına malik deyil  

 inkişaf olmağa olan dövlətlərə hərtərəfli yardım göstərir, səhiyyə sahəsində bütün proyektləri 
dəstəkləyir  + 

 maliyyə təminatı Beynəlxalq Bank tərəfindən aparılır  

 fondun regional nümayəndəlikləri yoxdur  

 

 

 95.Ticarət və inkişaf konfransı   



               baş Assambleyanın təşəbbüsü ilə 1960-cı ildə keçirilib  

 inkişafda olan dövlətlərin maraqlarına yönəlməyib  

 konfrans BMT xüsusi statusuna mali deyil  

 ilk dəfə 1964-cü konfrans keçirilib, inkişafda olan dövlətlərin maraqları nəzərə alınıb, BMT 
xüsusi statusuna malikdir + 

 konfrans iki ildən bir toplantı keçirir 

 

 

 96.BMT-nin inkişaf proqramı  

    1960-cı ildə Baş Assambleyanın qətnaməsi əsasında yaradılıb  

 inkişafda olan dövlətlərə kömək məqsədilə yaradılmayıb  

 maliyyə təminatı BMT tərəfindən aparılır  

 1965-ci ildə Baş Assambleyanın qətnaməsi əsasında yaradılıb, əsas məqsəd və istək inkişafda 
olan dövlətlərə hərtərəfli kömək göstərmək, maliyyə fondu üzv dövlətlər tərəfindən aparılır + 

 komitə şura tərəfindən idarə olunmur  

 

 

 97.BMT-nin ətraf mühit proqramı   

                  1960-cı ildə yaradılıb  

 BMT konfransından sonra 1973-cü ildə yaradılıb və əsas istək və məqsəd ətraf mühiti qorumaq 
olmuşdur + 

 proqram regional miqyasda aparılır 

 problem üzrə koordinasiya proqramı qəbul edilməyib  

 təşkilatın katibliyi Parisdə yerləşir   

 

 

 98.BMT-nin qaçqınlar işi üzrə Baş komissarlığı   

                  II Dünya müharibəsindən sonra yaradılıb  

 Millətlər Cəmiyyətinin eyni təşkilatının varisidir və 1951-ci ildə Baş komissarlıq idarəetmə adı ilə 
əvəz olunmuşdur + 

 təşkilatın regional bölmələri yoxdur  



 komissarlığın qərarları yalnız tövsiyə xarakterlidir  

 komissarlığın icraçı komitəsi yoxdur  

 

 99.Şimali Atlantika müqaviləsi. NATO   

               Təşkilatın yaradılması tarixi 1930 ildə olmuşdur 

 1940 ildə olmuşdu (Paris sazişi) 

 1919 ildə olmuşdu (London sazişi) 

 1955 ildə olmuşdu (Madrid sazişi) 

 1949 ildə olmuşdu (vaşinqton sazişi) + 

 

 

 100.Rəsmi müqavilələrin imzalanmasında iştirak edən dövlətlər (NATO)   

                İmzalanmada SSRİ iştirak etmişdi 

 Hindistan və Yaponiya 

 Misir, Əlcəzair, Mərakeş və Həbəşistan 

 Təşkilat iqtisadi və mədəni inkişafı nəzərdə tutur 

 İmzalanmada yalnız Avropa dövlətləri iştirak etmişlər + 

 

 

 101.Alyansın (birliyin) siyasi məqsədləri (NATO)   

                 Hərbi -siyasi qarşılıqlı əməkdaşlıq nəzərdə tutmur 

 Birliyin tərkibi yalnız Avropa dövlətlərindən ibarətdi 

 Keçmiş Sovet Respublikaları birliyin üzvülüyinə qəbul edilməmişlər 

 1949 ildən sonra birliyin üzv dövlətlərin sayı dəyişməz qalmışdı 

 Hərbi siyasi qarşılıqlı əməkdaşlığı təmin edir + 

 

 

 102.Alyansın prinsipləri (NATO)   

                   Siyasi məqsəd güdmür 

 Yalnız hərbi əməkdaşlığı nəzərdə tutur 



 «Soyuq müharibə» strateqiyası Alyansın prinsiplərinə ziddir  

 Üzv dövlətlər eyni hüquqa malik deyillər 

 İlk növbədə siyasi əməkdaşlıq. İqtisad, elmi və digər sferaları nəzərdə tutur. Hərbi əməkdaşlıq + 

 

 

 103.Üzv dövlətlərin öhdəçilikləri (NATO)   

                   Alyansa daxil olmuş dövlətlər fərdi və kollektiv öhdəçilik qəbul etməmişlər (hərbi sahədə) 

 Üzv dövlətlər öz hərbi patensiallarına malik deyillər 

 Üzv dövlətlər tərəfindən məsləhət aparılması nəzərdə tutulmayıb 

 Avro Atlantik regionun təhlükəsizliyini təmin edilməsi nəzərdə tutulmayıb 

 Alyansın üzv dövlətləri bir sıra öhdəçilik qəbul etmişlər: hərbi potensialı inkişaf etmək, sıx əlaqə 
saxlamaq. Öz dövlət təhlükəsizliyi yaradılanda məsləhət aparmaq + 

 

 

 104.Müqavilənin əsas maddələri (NATO)  

    BMT -nin müqaviləsi ilə Alyansın qəbul olunmuş sənədlər ziddiyyat təşkil edir 

 Üzv dövlətlərin birinə hərbi hücum bütün birliyin dövlətlərinə hücum kimi qəbul edilmir 

 Digər dövlətlərin Alyansa qəbul edilməsi nəzərdə tutulmayıb 

 Yeni qəbul edilən dövlətə irəli sürülmür 

 Müqavilənin 5 maddəsi hər bir hərbi hüjumun ümumi üzv dövlətlərinə hücum kimi 
qiymətləndirilir. 10 maddə digər Avropa dövlətlərini birliyə qəbuluna imkan yaradır + 

 

 

 105.Natonun hərbi qüvvələrinin yaradılması  

    1949 

 1948 

 1947 

 1951 

 1950 + 

 



 

106. Natonun hərbi qüvvələrinin yaradılmasının səbəbi  

   Kareya 1950 il hərbi əməliyyatlar olmamışdı 

 «Soyuq müharibənin» təsiri olmamışdı 

 SSRİ-nin xarici siyasəti əsas olmamışdı 

 Natonun hərbi qüvvələrinin yaradılması beynəlxalq siyasi məkanda gərginlik yaratmamışdı 

 SSRİ-nin nüvə silahını əldə edilməsi, Koreyada hərbi əməliyyatlar, «Soyuq müharibə» iki sistem 
arasında qarşıdurma  + 

 

 

 107.Hərbi -strateci yaradılması (ABŞ və SSRİ)  

 50-55 illər (XX əsr)  

 45-50 

 70-80 

 85-90 

 60-70 illərdə + 

 

 

 108.NATO-nun mülki üstqurumunun yaradılması   

             1954 il 

 1953 il 

 1955 il 

 1951 il 

 1950 il + 

 

 

 109.Alyansın katibliyinin yaradılması və onun əsas məqsədləri (NATO)  

 Maliyyə məsələrini tənzimləmək 

 Hərbi funksiyalar 

 Nəzarət vəzifəsi 



 Üzv dövlətlərinin fəaliyyətlərini tənzimləmək 

 Siyasi funksiyalar + 

 

 

110. Fransanın təşkilatdan çıxması (NATO)   

            1955 il  

 1957 il 

 1952 il 

 1960 il 

 1966 il + 

 

 

 111.Yunanıstanın təşkilatdan çıxması (NATO)  

 1960 il 

 1962 il 

 1964 il 

 1969 il 

 1974 il + 

 

 

 112.Təşkilatın üç aparıcı birliyin yaradılması (NATO)   

              Almaniya, Belçika, Hollandiya - 1952 il  

 Norveç, ABŞ, Böyük Britaniya - 1954 - il  

 Avstriya, ABŞ, Danimarka - 1951 il 

 İspaniya, Portuqaliya, Belçika -1952 il 

 Böyük Britaniya, Fransa və ABŞ -1956 il + 

 

 

 113.XX əsrin 90 illərində Alyansın yeni strategiyasının qəbulu (NATO)   

           SSRİ-nin daxili həyatında dərin böhran  



 Qəbul edilmiş strategiya bütün dünyada baş vermiş dəyişikliklər öz əksini tapmamışdı 

 Yeni strategiyanın qəbuluna bəyannamə qəbul edilməmişdi 

 Yeni proqramın qəbulu üçün üzv dövlətlərin sammitləri çağrılmamışdı 

 Şərqi Avropada «Sosialist düşərgəsinin» dağılması və keçmiş sosialist respublikasının Avropaya 
inteqrasiya istiqamətlənməsi + 

 

 

 114.Brüsel (1994 il) NATO - nun sammiti. «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramının qəbul edilməsi 
 SSRİ-nin keçmiş məkanında yaranmış müstəqil respublikalarını təşkilatın fəaliyyətində iştirakları 
nəzərdə tutulmamışdı  

 Proqramı qəbul etmiş dövlət tam qurumun üzvü sayılır 

 Keçmiş sovet respublikaların NATO ilə əlaqələrin yaradılmasına Rusiya Fede¬rasiyası bitərəflik 
mövqə tutur 

 «Proqramın» qəbul etmiş dövlətə NATO tərəfindən təhlükəsizliyə tam zəmanət verilir 

 «Proqramın» qəbul edilməsi dövlətin qabaqcıl ölkələri ilə onların əlaqələrinin inkişafına zəmin 
yaradır  + 

 

 

 115.Azərbaycan Respublikasının «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramın qəbul edilməsi (NATO) 
 1992 il 

 1996 il 

 1998 il 

 1994 il 

 1999 il + 

 

 

 116.1984 ildə Avropada siyasi vəziyyətin dəyişməsi və NATO rəhbərliyinin ona münasibəti  Alyansın 
strategiyası dəyişməz qalmışdı  

 Qanuna təhlükə yaranmamışdı 

 Beynəlxalq Terrorizm ümumi sabitliyə təhlükə yaratmırdı 

 Etnik konfliktlər ümumi sülhə təhlükə yaratmırdı 

 Nato-u Qeyri stabilliyin yaranması, birliyə təhlükə yaradırdı + 

 



 

 117.Müasir NATO-nun strateji konsepsiyası  

 Avropada strateci tarazlıq əldə edilməsi nəzərdə tutulmayıb 

 Nato Avropa təhlükəsizliyinin bir tərkib hissəsi sayılmır  

 Təhlükəsizliyi təmin dilməsi üçün silahlanma siyasətini davam etmək 

 Dioloq və əməkdaşlıqdan imtina etmək 

 Transatlantik əlaqələri dəstəkləmək, Avropada qlobal strateci tarazlığı əldə etmək + 

 

 

 118.NATO-nun müasir məqsədələri və istiqamətləri  

 London (1990 il) bəyannəməsi, birliyin müasir strategiyasını qəbul etmişdi 

 Praqa (2002 il) bəyannaməsi 

 İstanbul (2004 il) sammitinin bəyannaməsi 

 Alyansa daxil olan aparıjı dövlətlər müəyyən edirlər  

 Roma (1991 il) və Vaşinqton (1999 il)  + 

 

 

 119.Yeni problemlərin həllində birliyin yanaşması (NATO)   

               bir övlət tərəfindən problemin həlli mümkündür 

 NATO və AVropa Şurası ilə əməkdaşlıq etmir 

 NATO Avropa siyasətində ATƏT-in siyasətini nəzərə almır 

 NATO Avropa təşkilatı ilə əlaqəsi yoxdur 

 Avropa və Şimali Amerikanı bağlayan institutların kompleks şəkildə iştirakı və digər beynəlxalq 
qurumların ələqəsi nəticəsində + 

 

 

120. Natonun himayəsi altında olan coğrafi məkan  

  Vaşinqton (1949 il) müqavıləsi əsas olaraq Alyansın əhatə etdiyi jöğrafi məkan bütün qitələri 
əhatə edir 

 Yalnız Avropa məkanı 



 Avropa və Asiya 

 Avropa və Uzaq Şərq 

 Bütün Avropa, Şimali Amerika, Şimal Atlantik Okeanını bir hissəsi + 

 

 

121. «Soyuq müharibənin» başa çatması və NATO -nun yeni beynəlxalq siyasətə münasibəti  Ənənəvi 
siyasət davam edir 

 Yeni problemlərin birliyin yenidənqurmasına başlanması tələb olunmurdu 

 Yenidənqurma prosesi üzv dövlətlər arasında debatlara (müzakirələrə) səbəb olmamışdı 

 Qərb Şərq iri miqyaslı hərbi toqquşma təhlükəsi aradan qaldırılıb və birlik yeni problemlər ilə 
rastlaşmışdı  + 

 heç bir cavab düzgün deyil 

 

 

 122.NATO və hərbi fəallıq yeni şəraitdə  

 Müasir dövrdə daha fəal nümayiş olunur 

 Hərbi hazırlıq strategiyasının əsasını təşkil edir 

 Dövlətlər arası əməkdaşığa dəstək verilmir 

 Siyasi aspektə diplomatik imkanlara yer ayrılmır 

 NATO -nun hərbi aktivliyi azalmış, hərbi qüvvələrin sayı azalmış, nüvə komponentin rolu 
azalmışdı  + 

 

 

123. Şimali Atlantika əməkdaşlıq şurasının yaradılması   

               1990 ildə 

 1995 ildə 

 1997 ildə 

 1998 ildə 

 1991 ildə + 

 

 



 124.Şimali Atlantika əməkdaşlıq şurasının struktur qruluşu   

              Yalnız Qərbi Avropa ölkələri daxil olmaq hüququna malikdirlər  

 Avropanın yüksək inkişaf etmiş dövlətləri 

 Elmi və ekoloji NATO -nun proqramlarında iştirak etmir 

 Şura zərbi müdafiə planlaşmanın planı ilə məşğul olmur  

 Məsləhətçi forumdur, öz tərkibinə NATO üzvü olan dövlətlər ilə birlikdə postsovet dövlətləri və 
qurumda xarici işlər təmsil olunublar + 

 

 

 125.«Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı və NATO   

            Büdcə və strateji məsələlərdə onların qəbul edilməsində iştirak etmir 

 Proqram (Sülh naminə tərafdaşlıq) onu qəbul etmiş dövlətlər NATO ilə iki tərəfli əlaqələr 
bazasını yarada bilməmişlər  

 Partnyor əməkdaşlığın səviyyəsini və istiqamətlərini müəyyən etmə imkanlarına malik deyillər 

 Siyasi və təhlükəsizlik məsələlərində öz müstəqil siyasətini qurmaq hüququna malik deyillər 

 1994 ildə qəbul edilmiş proqramı dövlətlərNATO çərçivəsində birliyə qoşulmaq imkanı almışlar 
+ 

 

 

 126.«Sülh naminə tərəfdaşlıq» iştirakçıların tərkibi   

           Yalnız Avropa dövlətləri 

 Asiya ölkələri 

 Birliyə qəbulu zamanı milli ayrı seçkiliyə yol verilir 

 Üzv dövlətlər qaynar nöqtələrdə iştirak etmirlər 

 Avropa və Asiya ölkələri birliyin iştirakçılarıdı. Azərbaycan Respublikası birliyin üzvüdür + 

 

 

 127.Alyans tərəfindən aparılan əməliyyatlar və beynəlxalq hüquq (NATO)  

   Alyans bütün tədbirləri beynəlxalq hüquq normalar arasında aparır 

 1999 ildə Yuqoslaviyaya qarşı kompaniyanın aparılması üçün BMT-nin təhlükəsizlik şurasının 
razılığı alınmışdı  



 Vaşinqton müqaviləsinin 5 maddəsi (kolektiv müdafiə) ABŞ tərəfindən əməl edilir 

 NATO qüvvələrinin üzv dövlətlərindən kənar hərbi əməliyyatlar aparması blokun nizamnaməsinə 
uygundur  

 Təşkilatın strategiyasına əlavələr edilmiş və ilk dəfə onu 1999 ildə Yuqoslaviyada həyata 
keçirilmişdi + 

 

 

 128.NATO-nun birgə daimi şurası, NATO-Rusiya   

           Üzv dövlətlərin əməkdaşlığının inkişafına yönəlib 

 Saziş böyük imkanlar malikdir və öz müsbət nəticələrini verir 

 NATO və Rusiya Federasiyası olan münasibətlər.ATƏT-in rolunu yük¬səltmək istəyi olmamışdı  

 Qeyd etdiymiz razılıq digər dövlətlər ilə qəbul edilməmişdi  

 Rusiya və NATO ilə əməkdaşlıq, konliktlərin qabağın almaq, siyasi təhlükəsizlik təmin etmək 
məqsədi güdür + 

 

 

 129.Aralıq dənizi məsələləri ilə dialoq (NATO)  

  Məqsəd aparıcı dövlətlərin bu regionda öz təsirini artırmaq istəyi olmuşdur 

 Alyansa 5 dövlət daxidir 

 7 üzv dövlətlər sırasına Rusiyada daxildir 

 Dioloq regionun stabitliyinə zəmanət vermir  

 Alyansa daxil olmayan dövlətlər ilə (sayı 7) xüsusi əməkdaşlıq proqramını realizə edilir, məqsəd 
Aralıq dənizi regeonunda təhlükəsizliyi qorumaq istəyidir + 

 

 

 130.NATO -nun rolu. Avroatlantik koordinasiya mərkəzinin yaradılması   

              1996 ildə yaradılmışdır 

 1943 ildə 

 2000 ildə 

 1998 ildə 

 1999 ildə + 



 

 

 131.Avroatlantik koordinasiya mərkəzinin məqsədləri  

  Humanitar məqsədlər nəzərdə tutulmayıb 

 Fövqəladə hallarda iştirak etmir 

 Konfliktlərdən zərər çəkmiş insanlara yardım göstərmir 

 Kosova konfliktində iştirak etməyib 

 Humanitar yardım problemlərinin tənzimlənməsi ilə bilavasitə məşğuldur, hərtərəfli kömək 
göstərir + 

 

 

 132.NATO-nun elmin inkişaf proqramı   

             Yalnız hərbi sənaye sektorunu əhatə edir 

 Mülki problemlərin həllində iştirak etmir 

 Problemlərin həllində böyük təsirə malik deyil 

 Elmi-tətqiqatlar hərbi sferanı əhatə etmir 

 Bir sıra proqramları həyata keçirir, elmi və ekoloci, milli elmi-texniki resurslarının artmasına səy 
göstərir + 

 

 

 133.NATO-nun vətəndaş strukturu   

             Şimalatlantik Şura daxildir 

 Daimi Şura 

 Hərbi planlaşma komitəsi 

 Nüvə planlaşdırma qrupu  

 Şimalatlantik Şura, daimi şura, hərbi planlaşma, digər komitələr və baş katib + 

 

 

 134.Alyansın ən yuksək siyasi instansiyası(NATO)  

 komitələrin məruzələri və təklifləri müzakirə olunmur 



 Sessiyalar ildə bir dəfə aparılır 

 Sessiyanın gündəliyinə bütün problemlər müzakirə edilmir 

 TƏşkilatın fəaliyyəti qiymətləndirilmir 

 Şimalatlantik hura Alyansın ən yüksək instansiyasıdır. Sessiyalar dövlət başçıları səviyyəsində 
aparılır, xariji işlər nazirləri və digər yüksək nümayəndələr və s.+ 

 

 

 135.Hərbi planlaşma komitəsi (NATO)  

 Daimi nümayəndələrdən ibarətdir 

 Birliyin aparıcı bölməsi sayılmır 

 Planlaşma komitə Şimalatlantik şura ilə eyni səlahiyyətlərə malik deyil 

 Hərbi nazirlər komitənin işində iştirak etmirlər, onlar yalnız qəbul edilmiş qərarları icra edirlər 

 Kollektiv təhlükəsizlik problemləri komitəninəsas işidir, və orqanda bütün üzv dövlətlər təmsil 
olunublar. Komitənin tərkibində bir sıra bölmələr fəaliyyət göstərir.  + 

 

 

136. Nüvə planlaşdırma qrupu (NATO)  

 Qanun tələblərinə uyğun strategiyanı qurmur 

 Hərbi silahlar üzrə nəzarət qrupun iş fəaliyyətinə daxil deyil 

 Nüvə siyasəti Alyans tərəfindən analiz edilmir 

 Nüvə silahının genişləndirilməsinə qarşı mübarizə aparmır 

 Hərbi nazirlər qanun işində iştirak edirlər və nüvə silahı ilə problemləri üzrə proqramlar qəbul 
edirlər+ 

 

 

 137.NATO -nun digər komitələri  

     Komitələr, exspert və işçi qruplar yalnız siyasi məsələlri müzakirə edillər 

 Komitələrarası sıx əlaqələr saxlanılmır 

 Komitələr birliyin ilkin instansiyası deyil 

 Alyans çərçivəsində komitələrin fəaliyyəti böyük əhəmiyyət kəsb etmir 

 Komitələr bir sıra məsələləri müzakirə edir , öz təkliflərini Şuraya təqdim edirlər + 



 

 

 138.NATO-nun baş katibi  

 Alyansın qəbul etdiyi qərarlarına cavabdeh deyil 

 Birliyin bütün bölmələrin sədri deyil 

 Öz təkliflərini sessiyanın müzakirəsinə sıxartmaq imkanına malik deyil 

 Baş qərərgah rəhbərlik səlahiyyətinə malik deyil 

 Alyansın xarici əlaqələrinin nümayəndə hüququna malikdir, ən yüksək rütbə sahibidir, bütün 
bölmələrdə həlledici hüquqa malikdir + 

 

 

 139.Hərbi komitə (NATO)  

 NATO-nun ən yüksək hərbi instansiyası sayılmır 

 Şimalatlantikşuraya tabe deyil 

 Hərbi üzv dövlətlərin nazirlərindən ibarətdi 

 İldə iki dəfə toplantı keçirir 

 Alyansın ən yüksək hərbi instansiyası sayılır. Tərkibi üzv dövlətləri Baş qərargahın başçılarından 
ibarətdir + 

 

 

 140.Daimi hərbi komitə (NATO)  Böyük səlahiyyətlərə komitə malik deyil 

 NATO ərazisinin təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasında iştirak etmir 

 Alyansın Şurasında, təhlükəsizlik planlaşma Komitəsində hərbi komitə sədri ilə təmsil olunmayıb  

 Komitə Hərbi komitənin sədri tərəfindən idarə olunur (üç il ərzində), bölmə daimi 
nümayəndələrdən, baş qərərgah başçılarından ibarətdir + 

 Daimi iclas aprılmır 

 

 

 141.Beynəlxalq hərbi qərargah (NATO)   

              Müstəqil hərbi işçilərdən ibarətdivə daimi eyni tərkibdə fəaliyyət göstərirlər 

 Qərargahın işində bütün üzv dövlətlərin nümayəndələri iştirak etmirlər 



 Planların işlənməsində və hərbi məsələlər barəsində təkliflər qəbul edilməsində iştirak etmir 

 Qərargahın işinə mülki işçilər edilməyib 

 Hərbi komitəyə köməklik göstərir və tərkibi ezamiyyət olunmuş işçilərdən ibarətdi. İcraçı 
funksiyaları yerinə yetirir + 

 

 

 142.Müdafiə nazirlərinin görüşləri (NATO)   

                Hərbi təhlükəsizlik problemləri müzakirə olunmur 

 Ətraf mühitə vurulan mənfi nəticələri aradan qaldırılması barəsində qərarlar qəbul edilməmişdi 

 Hərbi siyasətdə konstitusiya əsaslarına bir mənalı hörmət etmək, qanun kimi qəbul edilməyib  

 Hərbi qüvvələrin problemləri görüşlərdə müzakirə olunmur 

 Dioloqun dərinləşdirilməsi, əməkdaşlıq genişləndirilməsi məqsədi ilə kollokviumların təşkil 
edilməsi əsas fəaliyyət istiqamətidir + 

 

 

 143.Silahlanma məsələləri üzrə milli konfrans (NATO)  Silahlanma strateji qərarlar aparıcı 
dövlətlər tərəfindən qəbul edilir 

 Üzv dövlətlər tərəfindən silahları əldə edilməsində yekdil plan üzrə aparılmır 

 Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətləri tərəfindən əməkdaşlığın genişlən¬dirilməsi müşahidə 
olunmur 

 Əməkdaşlıq barədə qərarlar qəbul edilməyib 

 Siyasi, iqtisadi və texniki aspektləri öyrənərək, Alyansın tələb olunan silahları alınmasına qərar 
qəbul edilir + 

 

 

 144.Şimali Atlantika assambleyası  

   Assambleyanın fəaliyyəti qurumun ümumi fəaliyyətində böyük əhəmiyyət kəsb etmir 

 Mərkəzi və Şərqi Avropa parlament üzvlərinin əməkdaşlığı barəsində qərarlar qəbul 
edilməmmişdi 

 Keçmiş Şərq blokuna daxil olmuş parlament üzvləri assambleyasının toplantılarına dəvət 
olunmamışlar 

 Məsləhətçi parlament təşkilatının yaradılmasının qərarı 1949 ildə qəbul edilmişdi 



 Üzv dövlətlərin parlamentarası təşkilatıdır, 1955 ildə yaradılıb, avropa və amerikalı parlament 
üzvlərinin bir sıra məsələlri müzakirə etmək imkanı yaradır + 

 

 

 145.Assambleyanın əsas məqsədləri (Şimali Atlantika) (Çəki: 1 

 Siyasi konsepsusu təmin etmək istəyi olmamışdı 

 Regional gələcək problemlərin müzakirəsinə şərait yaratmır 

 Plenar sessiyalar Brüsseldə aparılır 

 Assambleya ildə iki dəfə toplantı keçirir 

 İnformasiya və siyasi konsepsus təmin etmək, milli problemləri birlikdə müzakirə etmək, regional 
inkişafın gələcəyini aydınlaşdırmaq imkanı yaradır + 

 

 146.Qarşılıqlı iqtisadi yardım şurası. (QİYŞ)  

 Təşkilat beynəlxalq qurumdu və bu günə kimi fəaliyyətini davam edir 

 SSRi tərəfindən tam nəzarət olmamışdı 

 Marşal planına (ABŞ) cavab olmamışdı 

 Təşkilata üzv olan dövlətlər tam müstəqil iqtisadiyyatını aparmaq imkan¬la¬rına malik olmuşlar 

 Dövlətlərarası iqtisadi sosialist blokunun təşkilatı olmuşdu + 

 

 

 147.Təşkilatın yaradılması tarixi (QİYŞ)   

                 1950 

 1952 

 1955 

 1957 

 1949 + 

 

 

 148.Təşkilatın əsas məqsədləri (QİYŞ)  

 Üzv dövlətlərdən sərbəst iqtisadi inkişafına imkanlar yaratmaq 



 Dövlətlər arası iqtisadi koordinasiya nəzərdə tutulmamışdı 

 Sənayedə və kənd təsərrüfatında əmək bölgüsü aparmamışdı 

 Üzv dövlətlərinin iqtisadiyyatına bərabər inkişafa imkanlar yaradılmışdı 

 Təşkilatın əsas məqsədi: təsərrüfat təcrübə mübadiləsi, texniki qarşılıqlı kömək, xalq təsərrüfat 
planlarının koordinasiyası  + 

 

 

 149.Təşkilatın iqtisadi quruluşu və yanaşmalar (QİYŞ)  

 1949-1954 illərdə bərabərlik konsepsiyası mövcud olmuşdu  

 Təşkilatın beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq bankı yaradılmamışdı 

 İqtisadi əlaqələr üzv dövlətlərin milli valyutaları ilə aparılırdı 

 Koordinasiya məqsədi ilə beş illik planlar qəbul edilmişdi 

 1954 ildən başlayaraq iqtisadi inteqrasiya, 1959 ildən isə sosialist əmək bölgüsü konsepsiyası + 

 

 

 150.Təşkilat beynəlxalq aləmdə(QİYŞ)  

 Bir qurum kimi beynəlxalq aləmdə tanınmımışdı 

 Aparıcı Avropa dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq aparırdı 

 Təşkilat 1989 ildə fəaliyyətini dayandırmışdı 

 İstehsal olunan məhsul dünya bazarında rəqabətli idi. 

 1974 ildə BMT müşahidəçi statusuna malik olmuş və 70-80 illərdə iqtisadi təsirə nail olmuşdu  + 

 

 

 151.Təşkilatın əsas orqanı (QİYŞ)  

 Təşkilatın baş orqanı qurultay olmuşdu 

 Ümumi toplantı 

 Dövlət başçılarının zirvə görüşləri 

 Sessiya olmuşdu 

 Nazirlər şurası + 

 



 

 152.Təşkilatın quruluşu (QİYŞ)   

İqtisadi problemlər üzrə beynəlxalq institut olmamışdı  

 Məşvərətçi müşavirə və idarələri olmamışdı 

 Hüququ məsələlər üzrə üzv dövlətlərinin dövlət nümayəndələri olmamışdı 

 Elmi tədqiqat institutları olmamışdı 

 Şuranın sessiyası, icraçı şuranın komitəsi, elmi -texniki əməkdaşlıq. Şuranın katibliyi + 

 

 

 153.Təşkilatın qərargahının yerləşməsi (QİYŞ)  

 Praqa 

 Varşava 

 ADR 

 Budapeşt 

 Moskva + 

 

 

 154.Varşava müqaviləsi təşkilatının yaranma tarixi  

 1960 

 1957 

 1961 

 1949 

 1955 + 

 

 

155. Üzv dövlətlərinin öhdəçilikləri (Varşava müqaviləsi təşkilatı)  

 Ümumi hərbi qüvvələr komandanlığı yaradılmamışdı 

 Komandanlığın yerləşdirilməsi Praqa şəhəri olmuşdu 

 Təşkilata daxil olmuş dövlətlərdə SSRİ-nin hərbi qüvvələrini yerləşdir¬mə¬mək şazişi 
imzalanmışdı 



 Təşkilat NATO ilə rəqabət aparmamışdı + 

 1955 ildə yaradılmış və əsas öhdəliklər: bütün mübahisələri, problemləri sülh yolu ilə həll etmək, 
təhlükəsizlik problemləri üzrə məsləhətlər aparmaq, dərhal təcavüzə məruz qalmış üzv dövlətlərinə 
kömək etmək 

 

 

 156.Təşkilatın strukturu (Varşava müqaviləsi təşkilatı)  

 Baş komandanlıq 

 Birləşmiş hərbi qüvvələr ilə idarəçilik Şura tərəfindən icra olunur 

 Birləşmiş hərbi qüvvələrin ümumi qərargahı yaradılmışdı 

 Hərbi nazirlər komitəsi yaradılmamışdı 

 Siyasi müşavirətçi, siyasi komitə (ümumi məsafələr) və birləşmiş hərbi qüvvələr komandanlığı + 

 

 

 157.Təşkilatın buraxılması və səbəbləri (Varşava müqaviləsi təşkilatı)   

               NATO ilə rəqabət imkanlarına malik olmaması 

 Üzv dövlətlərinin təşkilata məcburi cəlb edilməsisəbəb olmamışdı 

 Keçmiş sosialist dövlətlərinin qərb ilə inteqrasiya istəyi səbəb olmamışdı 

 SSRİ-nin dərin böhranı (siyasi, iqtisadi) səbəb olmamışdı 

 1991 ildə təşkilatın buraxılması barəsində protokol imzalanmışdı üzv dövlətlər tərəfindən, 
səbəbSSRİ süqutu olmuşdu + 

 

 

 158.Müstəqil dövlətlər birliyi (MDB)   

            Regional Dövlətlər İttifaqı sayılmır 

 Birlik keçmiş sovet respublikası tlə birlikdə digər Avropa ölkələrini birləşdirir 

 Baltikyani respublikalar birliyə daxil olmuşlar 

 Təşkilatın yaradılması sazişini bütün 11 dövlətlər imzalamışlar 

 Regional dövlətlər birliyidir və keçmiş SSRİ məkanını əhatə edir + 

 

 



 159.Təşkilatın yaradılmasının Saziş Protokolu (MDB)  

  Azərbaycan Respublikası sazişi imzalamayıb 

 Alma-ata bəyannaməsi üzv dövlətlərin daxili və xarici siyasətlərində əməkdaşlıq öhdəçilik qəbul 
edilməmişdi. 

 Gürcüstan təşkilatın 1991 ildən üzv olmuşdu 

 MDB keçmiş SSRİ-ni tam təkrarlayır 

 Alma-ata bəyannaməsi dövlət arası əlaqələrin prinsiplərini dəqiqləşdirmiş, keçmiş SSRİ 
beynəlxalq öhdəçiliklərinin yerinə yetirməsinə zəmanət verilmişdi + 

 

 

160. MDB -nin hüququ əsasları   

                Əsas sənəd ümumi razılıq sazişi olmuşdu 

 Nizamnamədə dövlətlər arası əlaqələrin prinsipləri tam aydınlaşdırılmayıb 

 MDB iqtisadi birliyi yaradılmamışdı 

 Humanitar problemlər nizamnamədə əksini tapmamışdı 

 1992-1993 illərdə qəbul edilmiş sənədlər birliyin hüquqü əsaslarını yaratmışdı. Əsas sənəd MDB 
nizamnaməsi sayılır + 

 

 

161. MDB baş orqanı  

 Qurultay 

 Ümumi toplantı 

 Dövlət başçısının görüşü 

 Konfrans 

 Dövlət başçılarının şurası+ 

 

 

 162.MDB strukturu  

 Dövlət başçılarının şurası nizamnaməyə dəyişikliklər və əlavələr etmək hüququna malik deyillər 

 Dövlət başçılarının şurası hərbi-iqtisadi qərarlar qəbul etmək iqtidarında deyil 

 Dövlət başçıları iki ildən bir iclas toplantısında iştirak edirlər 



 Sədirli təşkilatda daimi təyin olunur 

 Dövlət başçıları və hökümət nümayəndələri siyasi qərarlar qəbul etmək hüququna malikdirlər + 

 

 

 163.Parlament arası assambleya (MDB)  

 Məşfərətçi institut kimi yaradılmamışdı 

 Azərbaycan assambleyanın üzvü deyil 

 Dövlətlərarası orqan sayılmır 

 Parlament arası konvensiya qəbul edilməyib 

 1992 ildə yaradılıb və məşfərətçi institut kimi sənədlərin layihələrin müzakirəsi və baxılması 
üçün yaradılıb + 

 

 

 164.Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında müşahidəçi statusuna malik olan dövlətlər: 
 Əfqanıstan,Serbiya + 

 Rusiya, Latviya 

 Azərbaycan, Ermənistan 

 Özbəkistan, Qazaxıstan 

 Serbiya,İran 

 

 

 165.Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı  

 təşkilatın yekun aktı 1970-ci ildə imzalanmışdı 

 1980-ci ildə 

 1979-cu ildə  

 1976-cı ildə 

 1975-ci ildə + 

 

 

 166.Avropanın paris xartiyası (1990-cı il)  



 ATƏT-in fəaliyyətində yeni dövrün başlanmasına səbəb olmamışdı 

 Berlin, Praqa, Stolkholm, Helsinki, Roma, Budapeşt, Lissabon, İstanbul konfransları təşkilatın 
yeni strateji yanaşmalarına səbəb olmamışdı 

 Paris xartiyasında yeni xüsusiləşdirilmiş institutların yaradılması nəzərdə tutlmamışdı 

 coğrafi təşkilatın əhatəsi yalnız Avropa dövlətləridir 

 təşkilat Avropada yenilikləri nəzərə alaraq, konfranslarda qəbuledilmiş qərarlara əsaslanaraq, 
fəaliyyətində əsas üç prinsipi əhatə edir: insan, hərbi-iqtisadi və iqtisadi təhlükəsizlik  + 

 

 

 167.ATƏT-in rəsmi məqsədləri   

             iqtisadi və sosial irəliləyiş nəzərdə tutlmayıb  

 dövlətlərin hərbi imkanlarının artmasına yönəlib  

 beynəlxalq siyasətdə dövlətlərin hüquq bərabərliyi əsas prinsip kimi qəbul edilməyib 

 beynəlxalq aləmdə dünya siyasətinin formalaşmasında böyüktəsirə malik deyil  

 dövlətlərarası münasibətləri möhkəmləndirmək, Avropa təhlükəsizliyinin bölünməməsi, insan 
hüquqlarına riayət etmək, iqtisadi və sosial inkişafa nail olmaq + 

 

 

 168.Budapeşt (1994) zirvə görüşü  

  Təşkilatın adını dəyişdirmək barəsində qərər qəbul edilməmişdi  

 Avropada baş vermiş siyasi radikal dəyişikliklər sammitdə qəraraların qə¬bulunda əksini 
tapmamışdı 

 Budapeşt sammiti təşkilatda yeni siyasətin aparılmasına təkan verməmişdi  

 Sammitin işində Avropanın bütün aktual problemləri gündəliyə salınmamışdı  

 Sammitdə təşkilat «Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi» yeni ad ilə əvəz 
olunmuşdı. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı  + 

 

 

 169.Lissabon (1996) zirvə görüşü  

 Təşkilatın hakim rolunu və mövqeyini artırmamışdı  

 ATƏT-lə təhlükəsizlik xartiyasının qəbul edilməsinə təkan verməmişdir  

 Sammit dövlətarası münasibətlərəin yanaşma prinsiplərini aydınlaşdırmamışdı  



 Lissabon sammiti təşkilatın fəaliyyətində yaratmamışdı  

 Sammit təşkilatın rolunun artmasına əsaslar yaratmış, Avropa təhlükəsizlik xartiyasının (İstanbul 
1999) hazırlanmasına təkan vermişdi + 

 

 

 170.ATƏT-in 10 əsas prinsipləri   

Beynəlxalq hüququn bütün tələblərini əks etdirmir  

 Siyasətin bütün tələblərinə cavab vermir 

 Beynəlxalq hüquq öhdəçilikləri vicdanla yerinə yetirilməsi əsas tələb kimi irəli sürülmə 

 ATƏT-in prinsipləri yalnız Avroatlantik dövlətləri əhatə edir 

 ATƏT-in 10 prinsipləri bütün sahələri əhatə edir: beynəlxalq hüquq normaları, təhlükəsizlik, 
dövlətarası münasibətlər, din və əqidə və s + 

 

 

 171.ATƏT-in əsas və daimi orqanı  

 Qurultay  

 Konqres 

 Zirvə görüşləri 

 Məşvərət kommissiyası 

 Daimi şura  + 

 

 

 172.Təşkilatın daimi orqanının üzvləri və iş fəaliyyəti  

 Şuranın tərkibi üzv dövlətlərinin nümayəndələrindən ibarət deyil  

 Təşkilatın qərargahı Parisdə yerləşir 

 Təşkilatın şurası ayda bir dəfə iclas keçirir 

 Daimi orqanlarından təhlükəsizlik forumu və birləşmiş məsləhətçi qrupu müntəzəm iclaslar 
keçirmir 

 Daimi şuranın tərkibi üzv dövlətlərinin nümayəndələrindən ibarətdi, onlar hər həftə iclaslarda 
təşkilata aid problemləri müzakirə edilir. Ofis Vyana şəhərində yerləşir  + 

 



 

 173.Təşkilatın iş fəaliyyətinin quruluşu   

Xarici işlər nazirlərinin görüşləri təsadüfü hal daşıyır  

 İqtisadi forum təşkilatın işində fəaliyyət göstərmir  

 Parlament assambleyaları ildə iki toplantı keçirir 

 Parlament assambleyası komitələr bölünməyib 

 Təşkilatın idarə edilməsində iştirak edirlər; Xarici işlər nazirləri iqtisadi forum, milli azlıqlar işi 
üzrə Baş komissar, Parlament assambleyası  + 

 

 

 174.Təşkilatın katibliyi   

              Katiblik Praqada yerləşir və departamentlərə bölünmür 

 Katiblik tərəfindən illik hesabat təqdim olunmur 

 Katiblik qəbul edilmiş qərarların icrasına nəzarət etmə funksiyalrına malik deyil 

 Katiblik köməkçi bölmələrə malik deyil 

 Vyanada yerləşir və 4 departamentə bölünür, baş katib tərəfindən idarə olunur + 

 

 

 175.İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı  

 Təşkilat 1959 ildə yaradılıb və iqtisadi məqsədələr güdmür  

 Təşkilata yalnız Avropa dövlətləri daxildirlər 

 Ən yüksək idarə etmə orqan - Katibliyi 

 Təşkilat ixtisaslaşdırılmış şöbələrə malik deyil 

 1961 ildə yaradılıb, əsas məqsəd dünya iqtisadiyyatına dəstək vermək, üzv dövlətlərinin iqtisadi 
və sosial rifahınınartırılmasına hərtərəfli kömək etmək. Baş orqan Şuradı+ 

 

 

 176.Nüvə enerji agentliyi  

 Təşkilat Avropa dövlətlərinin birliyidir  

 Agentlik MAQATE ilə əməkdaşlığa nail olmayıb 



 Agentlik keçmiş sosialist dövlətlərinin və respublikalarının nüvə enerjisinin əldə edilməsinə və 
təhlükəsizliyinə nəzarət etmir 

 Təşkilatın baş orqanı katiblikdir 

 Təşkilat 1958 ildə yaradılmış, tərkibinə Avropa və digər qitələrin dövlətləri üzvdülər. Məqsəd 
dövlətlərin nüvə enerjisinin təhlükəsizliyinə nail olmaq + 

 

 

 177.Avropa şurası (AŞ)   

AŞ II dünya müharibəsindən sonra yaradılmış ilk təşkilat olmamışdı  

 1951 ildə yaradılmışvə tərkibinə 20 dövlət daxil olmuşlar 

 Azərbaycan təşkilatın üzvü deyil 

 Təşkilat yalnız iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldilib 

 1949 ildə yaradılıb tərkibinə 10 dövlət müəssisələri olmuşlar. Azərbaycan 2001 ildən təşkilatın 
üzvüdür  + 

 

 

 178.Avropa Şurasının əsas məqsədləri  

 Üzv dövlətlərini iqtisadi inkişafına dəstək vermək  

 Təşkilatın fəaliyyətinə siyasi problemlər daxil edilməmişdi 

 Şərqi Avropa dövlətləri fəaliyyət dairəsinə salınmayıb 

 heç bir cavab düzgün deyil 

 Üzv olmaq istəyən dövlətlərin qabaqcadan şərtlər irəli sürülmür + 

 

 

 179.Təşkilatın struktur quruluşu   

               Baş orqan üzv dövlətlərin zirvə görüşləri  

 Baş orqan parlament assambleyasıdı 

 Nazirlər səhiyyədə ildə iki dəfə toplantılır keçirilir 

 Təşkilatın daimi nümayəndə qrupuna malik deyil 

 Baş orqan -Nazirlər komitəsidi və bütün səlahiyyətlərə malikdir  + 

 



 

 180.Avropa şurasının Parlament assambleyası    

                İldə altı sessiya keçirilir 

 Parlamentdə təmsil olunmuş deputatların sayı üzv dövlətlərinin əhalisinin sayından asılı deyil  

 Assambleya fraksiyalara bölünməyib 

 Assamblyanın sadə: 5 il müddətinə təyin olunur 

 Üzv dövlətlərinin deputatlarının sayı təmsil etdikdə dövlətin əhalisinin sayından asılıdı, 
Assambleya 5 fraksiyadan ibarətdir. Sədr bir il müddətinə seçilir + 

 

 

 181.Avropa şurasının fəaliyyət dairəsi  

 Avropa cəmiyyətin praktiki həyatının bütün aspektlərini əhatə edir, Bu sı¬rada müdafiə 
strateqiyası da daxildir 

 Əsas diqqət üzv dövlətlərinin iqtisadi inkişaf problemlərinə yönəlib 

 Təşkilat fəaliyyətində ixtisaslaşdırılmış komissiyaların imkanlarından istifadə etmir 

 heç bir cavab düzgün deyil 

 Təşkilatın fəaliyyət dairəsinə daxildi: cəmiyyətin praktiki həyatının bütün sahələrini, hərbi aspekti 
istisna etməklə. Təşkilatın işi 5 əsas məqsəd üzərində qurulub + 

 

 

 182.Avropa məhkəməsi  

  Vətəndaşların məhkəməyə müraciət etməsi nəzərdə tutulmayıb 

 Məhkəmə vətəndaşların hüquqlarına riayət etməsini mütləq tələb etmir 

 Şikayətlər onların qanuna uyğunluğu Avropa insan hüquqları komissiya tərəfindən yoxlanılmır 

 Məhkəmənin qərarı mütləq icra olunması tələb olunmur 

 Avropa insan hüquqları konvensiyası (1950 il) əsasındaAvropa məhkəməsi insan hüquqlarının 
qorunmasına səy göstərir  + 

 

 

 183.Sosial inkişaf fondu  

 1960 ildə yaradılıb və əsasən iqtisadi problemlərinin həllinə dəstək verir 



 Avropa regionlarının qaçqın probləri ilə məşğul olmur 

 Qəbul edilmiş proqram üzrə ekspert köməklik nəzərdə tutulmayıb 

 Mərkəzi və şərqi Avropada inzibati islahatların aparılmasında köməkçi göstərilmir 

 1956 ildə yaradılıb, dövlətlərin sosial problemlərinin həllinə köməklik göstərir + 

 

 

184. Qara dəniz iqtisadi əməkdaşlığı  

 Birliyə yalnız Qara dəniz sahilində coğrafi yerləşmiş dövlətlər daxildir 

 Təşkilatın fəaliyyətinə siyasi problemlər daxil olunmamışdı 

 Azərbaycan respublikası təşkilatın üzvü deyil 

 Əməkdaşlıq 10 əsas problemlər əsasında həyata keçirilir 

Dövlət başçısının İstanbul görüşlərində 1992 ildə iqtisadi əməkdaşlıq Deklarasiyası imzalanmışdır + 

 

 185.Ərəb dövlətlərinin liqası   

              Liqa ərəb dövlətlərinin müasir dövrdə reğeonda aparıcı rol oynamır 

 Birliyin əsasını etnik və coğrafi ərəb dövlətlərin yaxın yaşaması təşkil etmir 

 İslam konflarsı Ərəb dövlətləri liqası ilə rəqabətdədi 

 Ərəb dövlətlərinin Liqası dünya siyasətinin formalaşmasına təsir etmir 

 Liqa müasir dövrdə regional aparıcı təşkilat sayılır və birliyin əsasını etnik və cöğrafi yaxınlıq 
əsas yer tutur. İslam konfransı liqaya qarşı rəqabətdə deyil + 

 

186. MDB-nin İqtisadi məhkəməsinin hakimlərinin fəaliyyət müddəti neçə ildir?   

            10 + 

 15 

 9 

 7 

 5 

 

 

 



 

 

 187.Liqanın yaradılmasının tarixi və məqsədləri  

   1955 ildə yaradılıb və əsas məqsəd region dövlətlərin iqtisadi maraqları səbəb olmuşdu 

 Liqa BMT Baş Assambleyasının iüşahidəçi statusuna malik deyil 

 Təşkilat ixtisaslaşdırılmış institutlara və bölmələrə bölünmür 

 Müdafiə əməkdaşlıq nəzərdə tutulmayıb 

 Liqa 1945 ildə yaradılıb. Əsas məqsədi üzv dövlətlər əsasında əlaqələr yaratmaq, milli 
təhlükəsizliyi təmin etmək, dövlətin siyasətini tənzimləmək+ 

 

 

 188.Ərəb Liqasının strukturu  

    Baş orqan dövlət başçılarının zirvə görüşü 

 komitələrdə üzv omayan dövlətlər iştirak etmək hüququna malik deyillər  

 Təşkilat Prezident tərəfindən idarə olunur 

 heç bir cavab düzgün deyil 

 Təşkilatın şurası - Baş orqan sayılır, ildə iki dəfə toplantılar keçirilir Hər üzv dövlət bir səsə 
malikdir + 

 

 

 189.İslam Konfransı təşkilatı   

        Təşkilat 1960 ildə dövlət başçılarının Qahirə konfransında razılıq əldə olunmuşdu 

 Katiblik 1971 ildə yaradılmışdı 

 Azərbaycan təşkilatın üzvü deyil 

 Təşkilatın əsas məqsədi islam dövlətlərinin iqtisadi inkişafına yönəldilib 

 Təşkilat 1969 ildə Robat şəhərində dövlət başçıları tərəfindən qərar qəbul edilmiş və təşkilatın 
əsas məqsədi üzv dövlətlərinin hərtərəfli inkişafına yönəldilmişdi + 

 

 

 190.İslam konfransı təşkilatının strukturu (idarəetmə orqanları)  

  Birliyin qurultayı əsas idarə etmə orqan sayılır 



 Təşkilat sahələr üzrə institutlara bölünməyib  

 Konfrans ildə iki toplantı keçirir 

 Təşkilatın qərargahı Bağdad şəhərində yerləşir 

 Dövlət başçılarının konfransı xarici işlər nazirlərinin konfransı, katiblik və komissiyalar təşkilatın 
+ 

 

 

 191.Neft ixrac edən ərəb dövlətlərinin təşkilatı  

   Regional dövlətlərarası təşkilat sayılmır 

 Neft strategiyası ilə birlikdə dövlətlər ektil region siyasətinin aparılmasına maraqladırlar 

 İcraçı orqan -Məşfərətçi Komissiya sayılır 

 Təşkilat ixtisaslaşdırılmış orqanlara malik deyil 

 1968 ildə Bayrutda Küveyt, Liviya və Səudiyyə Ərəbistan dövlət başçıları razılıq sazişi əsasında 
yaradılıb Baş orqan - Nazirlər şurası + 

 

 

 192.İran körfəzi dövlətlərinin əməkdaşlıq təşkilatı  

   Dövlətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq tariflərin maniələrini ləğv etməmişdi 

 Təşkilat çevik hərbi qüvvələrin yaradılmasını nəzərdə tutmayıb 

 Konfrans təşkilatın startebiyasını aydınlaşdırır 

 Baş katiblik Omanda yerləşir (Maşkat) 

 1981 ildə regionun 6 dövləti tərəfindən yaradılıb, əsas məqsəd iqtisadi, sosial və mədəni 
sferalarda inteqrasiya əldə edilməsi olmuşdu + 

 

 

193. Ərəb Maqrib birliyi   

                1980 ildə yaradılıb və birliyə Yaxın Şərq və Şimali Afrika ərəb dövlətləri daxil olmuşlar 

 Üzv dövlətlərinin diplomatik birləşmiş proqramın qəbul edilməsi nəzərdə tutulmayıb 

 İqtisadi baxımdan birliyin strategiyası bütün mövcud prblemləri əhatə etməyib 

 Təşkilatın iş fəaliyyətinin effektivliyi (təsiri) yüksəkdir 



 1989 ildə yaradılıb, birliyə 5 ərəb dövlətləri daxil olublar (Əlcazair, Liviya, Mavritoniya, Mərakeş 
və Tunis). Məqsəd: təhlükəsizlik, sabitlik və regionda iqtisadi koonezasiya + 

 

 

 194.Asiya -Sakit okean reğionunun təşkilatının yaradılmasının əsas səbəbləri   

         Siyasi əməkdaşlıq 

 Hərbi əməkdaşlıq 

 Regional bazarın yaradılması 

 Ticarətdə ümumi qaydaların qəbul edilməsi 

 İqtisadi əməkdaşlıq + 

 

 

 195.Asiya inkişaf bankı, strateji məqsədləri  

    Beynəlxalq dövlətlərarası təşkilat statusuna malikdir 

 Bankın aksionerləri yalnız Asiya qitəsinin dövlətləridi 

 İnkişafda olan dövlətlərə onların iqtisadi inkişafına kömək etmir 

 Aclıq və yoxsulluq tlə mübarizə bankın planına daxil edilməyib 

 1965 ildə təşkil olunub, bankın aksionerlər sırasında digər qitələrdə yerləşmiş dövlətlər bankın 
üzvüdürlər + 

 

 

 196.Asiya inkişaf bankının strukturu   

                İdarəçilik funksiyaları Birləşmiş Komissiya tərəfindən idarə olunur 

 Bankın Prezidenti iki il müddətinə seçilir 

 İdarəçilər Şurası ildə iki dəfə sessiyalarda görüşürlər 

 Müdirlər bankın yalnız idarə etməsində iştirak edir, nəzarət funksiyalarına malik deyil 

 Bankın idarə edilməsi - İdarəçilər Şurasına tapşırılıb. Şurada Bütün üzv dövlətləri nümayəndələri 
təmsil olunublar. Şura 12 müdir və 8 müavin seçki yolu ilə təyin olunublar + 

 

 

 197.Asiya-Sakit okean iqtisadi əməkdaşlıq   



               Region dinamik inkişafa malik deyil 

 Təşkilat regionun iqtisadi inkişafına təsiri yüksək deyil 

 Təşkilat iqtisadi və siyasi forumdur 

 Təşkilat məsləhətçi statusuna malikdir 

 Təşkilat 1989 ildə yaradılıb, dünyanın ən dinamik inkişaf regionudur, məqsəd iqtisadi 
əməkdaşlığın inkişafı, siyasətdən kənar forumdur + 

 

 

 198.Asiya-Sakit okean iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatın strukturu  

   Təşkilat regional inteqrasiyasına təsiri azdır 

 Təşkilatın əsas orqanı - Konfransdı 

 Təşkilatın liderlərinin sammitləri regionun bütün itisadi problemlərini əhatə etmir 

 Qərarlar yekdil səs ilə qəbul edilir 

 Formal məsləhətçi statusunu saxlayaraq regional ümumi inkişaf mexaniz¬minə çevrilmişdi. 1989 
ildə yaradılıb + 

 

 

 199.ANZUS paktı  

   Baş məsləhətçi orqan - dövlət başçılarının görüşləri sayılır 

 Şura ildə iki dəfə iclasda yaranmış problemləri müzakirə edir 

 Təşkilatın tərkibi və üzv dövlətlər arasında dəyişikliklər baş verməmişdi 

 Baş orqan - Şura Sayılır, tərkibi isə xarici işlər nazirləridi 

 Baş orqan -Konfrans sayılır + 

 

 

 200.Cənubi - Şərqi Asiya dövlətlərin Assosiasiyası (ASEAN)  

    Sonralar bəyannaməyə əlavələr olmamışdı 

 hərbi birlikdi, regionda böyük gücə malikdi 

 Təşkilatın təsir dairəsi regiondan kənar təsir imkanlarına malikdi 

 Regionda aparığı siyasi imkanlara malik deyil 



 1967 ildə region dövlətlərinin xarici işlər nazirləri tərəfindən imzalanmışdı. (Balkan 
Bəyannaməsi). İqtisadi Birlik + 

 

 

 201.Cənubi-Şərqi Asiya dövlətlərin birliyinin məqsədləri   

           Regionun hərbi potensialını möhkəmləndirmək  

 Qəbul edilmiş Bəyannamədə üzv dövlətlərin eyni bərabər hüquqa malik olunması qeyd 
olunmayıb 

 Əməkdaşlıq həyatın bütün sferasını əhatə etməyib  

 Birlik region dövlətlərin imkanlarını böyük təsiri yoxdur 

 Əsas məqsəd: regional əməkdaşlıq (iqtisadi , sosial və mədəni sferalarda) + 

 

 

 202.ASEAN-nın xarici əlaqələri   

            yalnız regional çərçivədə  

 Beynəlxalq səviyyədə 

 Təşkilat geniş beynəlxalq qurumları ilə əlaqələr yaradıb  

 Xarici siyasətdə digər dövlətlər ilə əlaqələr yaratmayıb 

 İki strukturda cəmlənib: Regional forum və yüksək rütbəli şərhlərin görüşü + 

 

 

 203.ASEAN forumuna daxil olmuş dövlətlər (Tərkibi)  

   Yalnız regional dövlətlər 

 Müşahidəçi dövlətlər foruma daxil olmamışlar 

 Partnyor səviyyədə quruma daxil olmuş dövlətlər yoxdur 

 ilk üzv dövlətlərinin görüşü 1990 ildə olmuşdu 

 Avstraliya, Asiya, Amerika və Avropa qitələrinin bir sıra dövlətləri forumun üzvləridirlər + 

 

 

 204.ASEAN birliyinin idarəetmə orqanları  



 Müdafiə - qurumun ən yüksək orqanıdı 

 Ümumi toplantı- ən yüksək qurumun orqanıdır 

 Xarici işlər nazirlərinin görüşləri -yüksək orqan sayılır 

 Dövlət başçılarının görüşləri ildə iki dəfə təşkil olunur 

 Dövlət başçılarının konfransı ASEAN -ın ən yüksək orqanıdır + 

 

 

 205.Təşkilatın mərkəzi idarəetmə orqanı  

 Xarici işlər nazirlərinin görüşləri ənənəvi olaraq Tokio şəhərində keçirilir 

 Daimi komitədə bütün üzv dövlətləri təmsil olunmayıb 

 Komitə ildə iki toplantılar keçirir 

 Komitə gündəlik işlərin aparılması tapşırılmayıb 

 Xarici işlər nazirlərinin hər il görüşləri mərkəzi idarə etmə rəhbər orqanı sayılır. Daimi komitə 
fəaliyyət göstərir + 

 

 

 206.Birliyin katibliyi   

Katibliyə təşkilatın sədri başçılıq edir 

 Katibliyin başçısı 5 il müddətinə seçilir 

 Baş katibin müavinlərin sayı 7 nəfərdi 

 Katibliyin qərargahı Dehlidə yerləşir 

 Katibliyə baş katib idarə etmə funksiyaları tapşırılıb + 

 

 

 207.ASEAN-ın regionuna təsiri  

 Təşkilatın fəaliyyəti yalnız üzv dövlətlərin iqtisadi inkişafına müsbət təsir edir 

 Təşkilat üzv dövlətlərin qüvvətlənməsinə töhvəsi azdır 

 Regional təhlükəsizliyi təmin edilməsində hərbi qüvvələrdən istifadə edilmir 

 Təşkilat üzv dövlətlərinin yaranmış problemlərinin həllindəköməklik göstərmir 

 Siyasi iqtisadi və mədəni regionun inkişafına müsbət təsirə malikdir + 



 

 

 208.Cənubi Sakit okean regionun komissiyası (CSORK)  

   Regionun keçmiş müstəmləkə dövlətləri Birliyi daxil olmuşlar 

 Region dövlətlərinin hərbi birliyidir  

 Keçmiş metropoliya dövlətləri təşkilatın üzvü deyillər 

 Təşkilatın üzv dövlətləri bərabər hüquqa malik deyillər 

 1947 ildə yaradılmış keçmiş müstəmləkə dövlətlərə kömək məqsədi güdür + 

 

 

 209.Təşkilatın (CSORK) məqsədləri  

 Regionun təhlükəsizlik problemləri 

 Yalnız regional dövlətlər ilə əlaqələr qurmaq  

 Regionun inkişaf etmiş dövlətlərin maraqlarını həyata keçirmək  

 Komitə şöbələrə bölünməyib 

 Aktual problemlərin həll edilməsi, quruma daxil olan dövlətlərinin hər tərəfli inkişafına zəmin 
yaratmaq + 

 

 

 210.Təşkilatın icraedici orqanları   

 Konfransın tərkibinə bütün üzv dövlətlər daxil olunmayıb 

 Konfrans ildə iki toplantı keçirir 

 Konfrans təşkilatın idarə üzvlərini seçmək hüququna malik deyil  

 konfrans təşkilatı məsələlərində iştirak etmir 

 Konfrans təşkilatın ali orqanıdı + 

 

 

 211.Təşkilatın proqramı  

   Üzv dövlətlərə tövsiyyə xarakterli köməklik göstərmək 

 Təşkilat tədqiqat və praktiki proqramlarını maliyyə ayırmır 



 Qəbul edilmiş iş proqramında aqrar sektorun inkişafı nəzərdə tutulmayıb  

 Ərzaq təminatı proqramında əks olunmayıb 

 texniki kömək, regional konfransların hazırlamaq, səhiyyə, ərzaq ilə təminat və s. Sahələrdə 
yardım + 

 

 

 212.Cənub-Sakit okean forumu  

 Ərazi regional təşkilat sayılmır  

 Təşkilata Sakit okeanın adaları daxildirlər 

 Təşkilat il boyu fəaliyyət göstərir  

 Konfrans -təşkilatın ali orqanıdır 

 Əsas regional təşkilatdı. Əsas fəaliyyəti iqtisadi əməkdaşlıq və xarici siyasətin koordinasiyası  + 

 

 

 213.Cənubi asiya assosiasiyaları. Təşkilatın strukturu  

 1980 ildə yaradılıb beynəlxalq əməkdaşlıq assosiasiyasıdı 

 Qəbul edilən qərarlar konsepsus yolu ilə təsdiqlənir 

 Əməkdaşlıq yalnız siyasi problemləri əhatə edir 

 Əməkdaşlıq aqrar sektorun əhatə etməyib 

 1985 ildə yaradılıb. Birliyin strukturu: dövlət başçılarının görüşləri, xarici işlər nazirlərinin şurası, 
daimi katiblərin komitəsi, texniki komitə, məhkəmə  + 

 214.Amerika dövlətlərinin təşkilatı (ART)   

              Birliyin əsas regional koordinasiya mərkəzi sayılmır  

 ADT Amerika respublikalarının birliyi təşkilatının naziri deyil 

 ADT sonrakı dövrdə təşkilatın nizamnaməsinə əlavələr olunmayıb 

 Təşkilat yalnız üzv dövlətlərinin xarici siyasətini tənzimləyir 

 Təşkilat 1948 ildə yaradılıb, Amerika respublikalarının beynəlxalq birliyin (1890 il) varisidir, 
fəaliyyət çox sahəlidir, bütün daxili və xarici prblemləri əhatə edir + 

 

 

215. Amerika dövlətlərinin təşkilatının fəaliyyətinin məqsədi   



               Yalnız siyasi problemləri əhatə edir 

 Təşkilatın müşahidəçi statusuna malik olan dövlətlər yoxdur 

 Təşkilatın əsas problemi region dövlətlərinin əlaqələrini möhkəmləndirmək 

 Qitədə sülhü və təhlükəsizliyi qorunmaq, demokratiyanı möhkəmləndirmək, iqtisadi, sosial 
problemlərinin həllində ümumi qərarlar qəbul etmək 

 Hər bir üzv dövlətə təcavüz birləşmiş aksiyalar keçirmək nəzərdə tutulmayıb  + 

 

 

 216.Təşkilatın (ADT) struktur quruluşu   

             Təşkilatın baş orqanı- konfrans sayılır 

 Dövlətlərarası müşavirə-baş orqan sayılır 

 Ümumi toplantı- baş orqanıdı 

 Qurultay baş orqan sayılır 

 Baş assambleya təşkilatın baş orqanıdı+ 

 

 

 217.ADT baş assambleyası  

   Bütün üzv dövlətlərin başçıları təmsil olunublar  

 Assambleya bütün problemlər üzrə qərarlar qəbul etmək hüququna malik deyil 

 Assambleya ildə iki toplantı keçirir 

 Fövqəladə sessiyalar çağrılması nəzərdə tutulmayıb 

 Assambleyada dövlətləri adətən problemləri müzakirə və qərar qəbul etmək ixtiyarına malikdi 
ildəbir dəfə toplantı keçirir + 

 

 

 218.Xarici işlər nazirlərinin məsləhətçi müşavirəsi   

                Daimi fəaliyyət göstərir 

 Müşavirənin çağırılması üçün bütün üzv dövlətlərin razılığı alınmalıdır (Fövqəladə çağırış) 

 Məsləhətçi müşavirədə üzv dövlətlərin nümayəndələrin sayı dövlətin əhalisinin sayından asılıdır 

 Məsləhətçi müşavirə təşkilatın fəaliyyətində böyük rol oynamır 



 Müşavirədə təxirəsalınmaz hallarda xarici işlər nazirlərinin müşavirəsi çağrılır. Hər bir üzv dövlət 
fövqəladə müşavirənin çağırılmasına hüququ var  + 

 

 

 219.Təşkilatın baş katibliyi   

              Əsas təşkilatın daimi orqanı deyil  

 Baş katibin səlahiyyətləri geniş deyil 

 Baş katib iki il müddədinə seçilir  

 Baş katiblik icraçı şuralara bölünməyib 

 Təşkilat daimi mərkəz orqan sayılır, onun idarə edilməsi Baş katibə tapşırılıb, qurumun hüquqi 
nümayəndəsidi  + 

 

 

 220.Təşkilatın muxtar ixtisaslaşdırılmış təşkilatları   

             Təşkilatın daxilində ayrıca bölmələr yoxdur  

 Təşkilatın ümumi sayı səkkizdir, əsasən iqtisadi ixtisaslaşdırılmış bölmələr 

 İxtisaslaşdırılmış institutlar (təşkilatlar) təşkilatın ümumi fəaliyyətində mühüm rol oynamır  

 İqtisadi məsələlər üzrə ixtisaslaşdırılmış bankmövcud deyil 

 Qurumun daxilində altı təşkilat fəaliyyət göstərir; səhiyyə, uşaq institutu, qadın komissiyası, 
coğrafiya və tarix institutu, kənd təsərrüfatı və aborigen əhalinin problemləri üzrə institute + 

 

 

 221.Şimali amerika ticarət sazişi   

          Azad ticarət zonasının yaradılmasını üçün əsastələb olünan şərtlər qəbul edilməyib 

 Saziş 1930 ildə dünya iqtisadi böhran dövrü qəbul edilib 

 Sazişin qəbulu regionda siyasi sabitlik əldə olunması istəyi olmuşdu 

 Üzv dövlətlərinin iqtisadi inkişafına bərabər təsiri olmamışdı 

 1992 ildə saziş imzalanıb (Kanada, Meksika və ABŞ) azad zonanın yaradılması məqsədi ilə 
sənaye və kənd təsərrüfatı mallarına tarif və kvatalar ləğv edilmişdi + 

 

 



 

222. MDB-nin İqtisadi məhkəməsinin üzvü olmayan dövləti seçin:   

           Azərbaycan + 

 Rusiya 

 Qazaxıstan 

 Ukrayna 

 Qırğızıstan 

 

 

 223.Şimali azad ticarət sazişinin məqsədi   

           Saziş bütövlükdə iqtisadi problemləri nəzərə alıb 

 Dövlətlərarası münasibətlər nəzərə alınmayıb 

 Sosial problemlər proqramda əks olunmayıb 

 Təşkilat Avropa ittifaqından tam fərqlidi 

 Millətlər əməkdaşlığı, ticarətin inkişafı yeni iş yerlərinin açılması, həyat rifahını artırmaq. Ətraf 
mühütü qorümaq və s. Problemlər proqrama daxil edilmişdi + 

 

 

 224.Ticarət azad zonasının əhatə edən məkan  

   Qurumu yalnız Şimali Amerika dövlətlərini birləşdirir 

 Latın Amerika dövlətləri zonaya iqtisadi göstəricilərinə görə birliyə daxil olmayıblar 

 Təşkilatın proqramında ətraf mühütün qorunması bir problem kimi salınmamışdı 

 Hüququ aspektlər nəzərə alınmamışdı  

 Təşkilat ümumi Amerika ticarət zonasının yaradılmaması əldə olunmuş, onun əhatəsi Alyaskadan 
Odlu torpaq adasına kimi ərazini əhatə edir + 

 

 

 225.Amerika arası inkişaf bankı  

   Amerika arası inkişaf bankı yalnız iqtisadi maliyyələşmə təşkilatıdı  

 Regional inteqrasiyaya bank imkanlar yaratmayıb 



 Bank çox sahəli qitənin təşkilatı sayılmır  

 Beynəlxalq təşkilatına üzv olması üçün şərtlərirəli sürülmür 

 Bank 1959 ildə yaradılıb, onun işində 46 dövlət iştirak edir, iqtisadi, sosial inkişafa yönəldilib, 
regional inteqrasiya üçün Latın Amerika və Karib hövzəsi dövlətlərin inkişafına təkan verir  + 

 

 

 226.Latın Amerikasının inteqrasiya assosiyasiyasının strukturu   

             Dövlət başçılarının görüşlərində təşkilatın siyasətinin istiqamətləri aydınlaşdırılır 

 Qəbul olunmuş saziş (1980 il) hərtərəfli əməkdaşlığa əsas yaratmamışdı 

 Təşkilat Latın Amerikanın subregional təşkilatlarının fəaliyyətini onların koor¬dinasiyasına 
köməklik etmir 

 Təşkilatın katibliyi Santyaqoda yerləşir 

 Xarici işlər nazirlərinin şurası siyasət proqramını qəbul edir. Nüma¬yəndələr komitəsi daimi 
icraçı orqandır + 

 

 

 227.Latın Amerikasının iqtisadi sistemi   

               Regional təşkilat sayılır, üzv dövlətlərin hərtərəfli inkişafı nəzərdə tutulmayıb 

 Latın Amerikanın və Karib regionunun inkişaf strategiyası nəzərdə tutulmayıb 

 Təşkilat komitələrə bölünməyib 

 Daimi strukturlara malik deyil 

 1975 ildə təşkil olunub (Panam Konvensiyası) məqsəd iqtisadi siyasətin koordinasiyası + 

 

 

 228.MERKOSUR (isp.-ümümi cənub bazar )   

     Dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsi nəzərdə tutulur 

 İqtisadi problemlər birliyin proqramında əsas yer tutmur 

 Ümumi üzv dövlətlərinin hərbi qüvvələrin yaradılmasıtəşkilatın əsas məqsədi olmuşdu 

 Təşkilat informasiya mərkəzlərinə malik deyil 

 1991 ildə yaradılmış iqtisadiyyatın bütün maniyələri aradan qaldırmaq, üzv dövlətlərin ümümi 
inkişafına yönəldilib + 



 

 

 229.Andlar birliyi   

                 Hərbi birlikdir 

 Təşkilatın strateqiyası 1980 ildə qəbul edilib 

 Təşkilatın məqsədi: regional iqtisadi məkan yaratmaq istəyi olmamışdı 

 Təşkilat Parlament yaradılmasına nail olmayıb 

 Təşkilatın üzv dövlətləri: Boliviya, Venesuella,Kolumbiya, Peru və Ekvador. Təşkilat 1969 
yaradılıb+ 

 

 

 230.And təşkilatının sistem quruluşu   

     Təşkilatın xarici işlər nazirlərinin şurası, xarici siyasətin qəbul edilməsində iştirak etmir 

 Üzv dövlətləri komissiyası siyasi istiqamətlərin qəbulunda aparıcı (əsas) səsə malik deyil 

 Parlament 1970 ildə öz fəaliyyətinə başlamışdı 

 Təşkilat ehtiyat fonduna malik deyil 

 Təşkilatın siyasi sektorunun And prezidentlər şurası başçılıq edir. Dövlətlərarası inteqrasiya 
problemləri ilə məşğuldur, ildə bir dəfə iclas keçirir + 

 

 

 231.Mərkəzi Amerika iqtisadi inteqrasiya  

   Təşkilatın proqramı regionun 10 dövlətlərəi tərəfindən 1960 qəbul edilmişdir 

 Təşkilat region dövlətlərinin inteqrasiyasını nəzərdə tutmayıb 

 Təşkilatın baş orqanı- üzv dövlətlərin mühafizəsi sayılır 

 Təşkilat qapalı xarakterlidi və digər təşkilatlar ilə əlaqələr yaratmamışdı 

 Təşkilatın proqramı 1952 ildə qəbul edilir. Birliyin üzv dövlətləri: Qvatemola, Qonduras, 
Nikaraqua, Kosto-Rika və Solvodor. Əsas qurumun məqsədi -regional iqtisadi inteqrasiyanı 
genişləndirmək + 

 

 

 232.Mərkəzi Amerika iqtisadi inteqrasiya təşkilatının struktur quruluşu   



              Ali orqan -ümumi toplantı sayılır 

 İcrası komitə və Baş katib, Xarici işlər nazirlərinin Komitəsinə tabe deyil 

 Ayrı-ayrı sahələr üzrə nazirlər təşkilatın strukturunda yoxdur 

 İqtisadi kooperasiya ilə nazirlər konfransın imkanlarından kənardı  

 Üzv dövlətlərinin konfransı-baş orqan sayılır. Xarici işlər nazirlərinin komitəsinə, icraçı komitə 
və Baş katib tabelidi. + 

 

 

 233.Karib dövlətlərinin assosiasiyası  

 Təşkilat məsləhətçi forum sayılmır 

 Təşkilatın müşahidəçi statusuna malik dövlətlər yoxdur 

 Forum yalnız üzv dövlətlərin əməkdaşlıq sahədə iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsinə yönəldilib 

 Forum beynəlxalq təşkilatlar ilə əlaqələr yaratmayıb  

 1944 ildə təşkil olunub, əsas məqsəd milli hökumətlərin mövqelərini möh¬kəmləndirmək, sənaye 
və işgüzar dairələrin xarici glaqələrdə fəaliyyətini fəallaşdırmaq  + 

 

 

 234.Katib birliyi və Karib ümumi bazar.(yaranma tarixi)  

   1967 il 

 1970 il 

 1973 il 

 1980 il 

 1976 il + 

 

 

 235.Təşkilatın iş fəaliyyəti (Karib birliyi və ümumi bazar)   

                   Karib dənizinin region dövlətlərinin aparıcı iqtisadi təşkilatı səviyyəsində deyil 

 Birliyin geniş miqyaslı inteqrasiya konsepsiyası nəzərdə tutmur 

 Üzv dövlətlərinin yalnız xarici siyasətin koordinasiyasınınəzərdə tutur 

 Bəynəlxalq və regional təşkilatları ilə əlaqələrin qurulması nəzərdə tutulmayıb 



 İqtisadi əməkdaşlıq, xarici siyasətin koordinasiyası, bir çox sahələrdə əməkdaşlığın yaradılması 
(səhiyyə, elm, mədəniyyət və s.) + 

 

 

 236.Təşkilatın strukturu (Karib birliyi və ümumi bazar)   

                Təşkilatın ümumi toplantısı-boş orqan sayılır 

 Qərarlar konsepsus yolu ilə qəbul edilir 

 Qanun çevik hərbi qüvvələrə malik deyil  

 Dövlət başçılırının konfransı-təşkilatın baş orqanı sayılır, siyasi və strateji prinsiplərə cavabdehdi. 
1992 ildən hərbi çevik qüvvələr yaradılmışdı + 

 Qəbul edilən qərarların müzakirələrdə üzv dövlətlər  

 

 

 237.Təşkilatın (Karib birliyi) digər orqanları   

                Təşkilatın fəaliyyətini idarə edilməsində strukturlar yaradılmayıb 

 Təşkilat departamentlərə bölünməyib 

 Təşkilatın tərkibində müstəqil fəaliyyət göstərən ittifaq yoxdur 

 Karib birliyinin Nazirlər şurası, sayca ikinci idarəetmə orqan sayılır, onun komitələri: hüquq, 
büdcə + 

 heç bir cavab düzgün deyil 

 

 

 238.Afrika beynəlxalq təşkilatlarının yaradılması tarixi  

    Qitədə beynəlxaltəşkilatların yaradılması ilk dəfə II dünya müharibəsindən əvvəl olmuşdu 

 Təşkilatın əsas məqsədi müstəmləkəçilik qalıqların aradan qaldırılması olmamışdı 

 Müstəmləkə sisteminin dağılmasından sonra, qitənin suveren dövlətləri keç¬miş metropoliyaların 
təziqinə məruz qalmamışlar 

 Afrika beynəlxalq təşkilatların dünya siyasətinin formalaşmasında təsir imkanlarına malik deyil 

 Müstəmləkə sistemin dağılmasından sonra olmuşdu + 

 

 



 239.Afrika İttifaqı   

         Afrika İttifaqı.Afrika birliyi təşkilatın varisi deyil 

 Afrika ittifaqı təşkilatı qitənin əsas və aparıcı təşkilatı deyil 

 Qitənin Bütün dövlətləri birliyin üzvü deyillər 

 İttifaqın əsas sənədi-xartiya qəbul olunmayıb 

Afrika ittifaqı, Afrika birliyi təşkilatın varisidi və təşkilata bütün qitənin dövlətləri və adalar daxildi + 

 

 

 240.Afrika ittifaqının coğrafi əhatəsi  

     Şimali Afrika dövlətləri 

 Mərkəzi Afrika dövlətləri  

 Qitənin bütün dövlətləri, olaraq istisna olmaqla 

 Təşkilatın tərkibi dəyişilməz qalmaqdadı 

 Bütün qitənin dövlətləri və sahil boyundakı adalar 

 

 

 241.Afrika İttifaqının əsas məqsədləri   

             Afrika dövlətlərinin birləşmiş hərbi qüvvələrin yaradılması 

 Quruma daxil olan dövlətlərinin əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulmayıb 

 Birliyin yaradılması yalnız siyasi məqsəd güdür 

 Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və müstəqillik problemləri əsas kimi birliyin strateji planlarına daxil 
edilməmişdir  

 Afrika dövlətlərinin birliyinin yaradılmasına dəstək vermək və onların həmrəyliyinə nail olmaq + 

 

 

 242.Birliyin strateji istiqamətləri  

      Regional kooperasiyası əldə etmək (kollektiv istehsal) 

 Sosial problemlər daxil edilməmişdi 

 Siyasi və diplomatik koordinasiya nəzərdə tutulmayıb 

 Ərzaq təminatı problemlər sırasına daxil edilməyib 



 Strateji problemlər: suverenlik, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi qorumaq, sosial problemləri həll 
edilməsi, siyai və diplomatik dövlətlərin koordinasiyasına nail olmaq + 

 

 

 243.Afrika birliyi təşkilatının nizamnaməsinin prinsipləri   

              10 maddədən ibarətdi. Bütün iqtisadi problemləri əhatə edir.  

 Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr və əməkdaşlıq siyasətindən imtina etmək. 

 Afrika qitəsində dövlətlərin tam azadlığına nail olmaq məqsəd kimi qoyulmamışdı 

 Dövlətlərin siyasi və hərbi bloklarına üzv olmaq 

 Nizamnamənin əsas 7 prinsipi:bərabərlik, dövlətlərin daxili işlərinə qa¬rışmamaq, sülh yolu ilə 
problemlərin həlli və s. + 

 

 

 244.Təşkilatın baş orqanı (Birləşmiş Afrika təşkilatı)   

              Baş orqan -Forum sayılır  

 Təşkilatın qurultayı 

 Ümumi toplantı-baş orqan sayılır 

 Xarici işlər nazirlərinin toplantısı 

 Assambleya-baş orqan sayılır + 

 

 

 245.Birləşmiş Afrika Təşkilatının struktur bölmələri və fəaliyyətləri  
   Assambleyada qurumun siyasi kursun aparıcısı deyil 

 Siyasi kursun aparıcısı xarici işlər nazirlərinin şurasına tapşırılıb  

 Ümümafrika Parlamentinə siyasətin qəbulu və həyata keçirilməsi tapşırılıb 

 Baş katibin hüququna aiddir 

 Təşkilatın strukturu: Assambleya, xarici işlər şurası, ümumafrika parlamenti, Baş katib, İqtisadi 
və sosial komissiyalar + 

 

 

 246.Afrika İttifaqının yaradılması və Deklarasiyanın qəbulu   



                           1960 il 

 1965 il 

 1970 il 

 1978 il  

 1999 il + 

 

 

    247.deklarasiyanın (Aİ) əsas maddələri   

                  Afrika dövlətlərinin inteqrasiya məqsədi güdmür 

 Afrika dövlətlərinin qlobal iqtisadiyyatda mövqeyinin qüvvətləndirilməsi nəzərdə tutulmayıb 

 Siyasi regional problemləri aradan qaldırmaq məqsədlərinin biri kimi qəbul edilməmişdi 

 Qloballaşmanın neqativ nəticələrinin təsirini azaltmaq problem kimi məqsədlər sırasına 
salınmamışdı 

 İnteqrasiya proseslərini qitədə surətləndirmək, siyasi problemlərin həllinə səy göstərmək, 
qloballaşmanın neqativ (mənfi) nəticələrini azaltmaq  + 

 

 

 248.Afrika İttifaqının təşəbbüslərinin inkişafı  

  Təşkilat yalnız siyasi sahədə qərarlar qəbul etmişdi 

 İqtisadi sahədə addımlar olmuşdu 

 Təhlükəsizlik problemləri sahəsində yeni qanunlar qəbul edilməmişdi 

 Təşkilatın sammitləri keçirilməmişdi 

 Təşkilatın yeni təşəbbüslərin sırasında iqtisadi və siyasi tədbirlər görülmüş, təhlükəsizlik və 
əməkdaşlıq problemlər ətrafında yeni yanaşmalar prinsipləri qəbul edilmişdi + 

 

 

 249.Afrika İttifaqının orqanları   

    Dövlət başçılarının Assambleyası onun ilk sessiyası 2000 ildə olmuş və ic¬lasda təşkilatı məsələlər 
müzakirə olunmamışdı 

 İcrası Şurada üzv dövlətlərinin nümayəndələri sırasına hamisi təmsil olunmayıblar  

 Təşkilat komissiyalara, daimi nümayəndə komitəsinə,parlament orqanlarına malik deyil 



 2002 ildə təşkilatın struktur institutları müəyyənləşdirilmişdi: icra şurası, komissiyalar, daimi 
nümayəndə komitəsi, ümumafrika Parlamenti İttifaqın orqanları sayılır + 

 heç bir cavab düzgün deyil 

 

 

 250.Təşkilatın maliyyə institutları   

                 Mərkəzləşmiş Afrika bankı yaradılmayıb 

 Qitənin vahid valyuta proqramı hazırlamaq strategiyasıqəbul edilməyib 

 Qitənin maliyyə institutları bütün üzv dövlətlərinin maliyyə strukturlarına eyni təsir imkanlarına 
malik deyil 

 Afrika maliyyə institutları beynəlxalq maliyyə strukturları ilə əlaqələr qurmayıb 

 İttifaqın maliyyə institutları yaradılıb: Mərkəzi Afrika bankı, Afrika valyuta fondu və Afrika 
investisiya bankı. Vahid Afrika valyutası -afro qəbuluna işlər aparılır + 

 

 

 251.Afrika İttifaqının təhlükəsizlik strateqiyası  

  üzv dövlətlərinin birləşmiş hərbi qüvvələrinin yaradılması 

 Şimali Afrika blokuna (NATO) üzv olması 

 Keçmiş metropoliyaların hərbi qüvvələrinə tərkibinə daxil olmaq 

 Təhlükəsizliyin mühafizəsi üçün VMT imkanlarından istifadə etmək 

 Sülh məramlı qüvvələrin yaradılması + 

 

 

 252.İttifaqın katibliyinin qərargahının daimi yerləşməsi  

   Qahirə 

 Əlcazair 

 Luanda 

 Brazzavil 

 Əddıs-Əbəbə  + 

 

 



 253.Qərb: Afrika dövlətlərinin iqtisadi birliyi (QADİB)   

                Təşkilat 1970 ildə yaradılıb. Əsas məqsəd dövlətlərar asıəlaqələrin möhkəmləndirmək olmuşdu 

 Ümumi siyasi kursun qəbul edilməsi  

 Sosial problemlərin həllinə yönəldilib 

 Təşkilatın orqanları və təşkilatları sərbəst fəaliyyətə malik deyillər 

 İqtisadi inkişafın sürətləndirməyə istiqamətləndirilir + 

 

 

 254.Təşkilatın (QADİB)  Regionun ümumi bazar yaradılması nəzərdə tutulmayıb 

 Maliyyə sferasını mükəmməlləşdirmək strateji plana daxil edilməmişdi 

 Tibbi sərvətlərin birgə istifadə edilməsi üçün proqram qəbul edilməyib 

 Birləşmiş infrastrukturların yaradılması strategiyaya daxil edilməyib 

İqtisadi sferada maniələrin aradan qaldırılması, kənd təsərrüfatının inkişafı, sənayenin inkişafı və s. + 

 

 

 255.Təşkilatın üzv dövlətlərinin əməkdaşlığı  

   Siyasi sferada əməkdaşlıq nəzərdə tutulmayıb 

 Təhlükəsizlik və özünümüdafiə pratokolları qəbul edilməyib 

 Təhlükəsizlik problemlərinin həlli üçün məsləhətçi qrup yaradılmamışdı 

 Təhlükəsizlik yekdil proqram 1980 ildə qəbul edilmişdi 

 1993 ildə təşkilatın məqsədləri sırasında siyasi əməkdaşlıq, regionda sülh məramlı qüvvələrən 
yaradılması Protokolu qəbul edilmişdi + 

 

 

 256.Qərbi Afrika dövlətlərinin iqtisadi birliyinin orqanları   

Nazirlər Şurasında bütün üzv dövlətlərinin nümayəndələri təmsil olunmayıblar 

 Nazirlər Şurası ildə bir dəfə toplantı keçirir 

 Parlament 1990 ildə yaradılıb 

 İqtisadi və Sosial Şura icraçı orqanlardı 



 Dövlət başçılarının illik konfransı əsas orqan sayılır, regional dövlətlərin toplantıları ildə bir dəfə 
çağırılır, Nazirlər Şurası, Birliyin Parlamenti təşkilatın əsas orqanları sayılır + 

 

 

257. Qərbi Afrika və Maliyyə birliyi   

1993 ildə yaradılmış iqtisadi inkişaf istəyi nəzərdə tutulmuşdu 

 Ümumi regional siyasət əldə olunmamışdı 

 Təşkilatın fəaliyyəti üzv dövlətlərin maliyyə durumuna böyük təsiri olmamışdı 

 Təşkilat Birliyin məhkəməsinə nail deyil 

 1994 ildə yaradılmış, valyuta birliyinin formalaşması razılaşdırılmışdı + 

 

 

 258.Təşkilatın dövlətlər arası əməkdaşlıq sferası   

                 İqtisadiyyatın koordinasiyası 

 Ticarət və gömrük siyasəti 

 Kənd təsərrüfatının inkişafı 

 Enerji sahədə əməkdaşlıq 

 Regional infrastruktur inkişafı, kənd təsərrüfatın inkişafı, sosial prob¬lemlərin həlli, mədəni 
sahədə əməkdaşlıq  + 

 

 

 259.Cənubi Afrika inkişaf birliyi  

 Təşkilat 1970 ildə yaradılıb yalnız siyasi əməkdaşlıq nəzərdə tutulub 

 Birliyin dövlət başçılarının görüşləri iki ildən bir çağrılır 

 Xarici işlər nazirləri hər il görüşlər keçirirlər 

 Regionun iqtisadi inkişafına böyük təsiri yoxdur 

 Təşkilatın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq, konfliktlərin həlli, 
regionda deokratik institutların yaradılması + 

 

 

 260.Afrika inkişaf bankı   



              Bank regional maliyyə təşkilatıdır, 1958 ilədə yaradılmışdı 

 Regiondan kənar dövlətlər ilə bank əməkdaşlığa nail olmayıb 

 Bankın fəaliyyəti sasial inkişafa təsirini göstərməmişdi 

 Zaqafqaziya ölkələri AİB üzv olmamışlar 

 Bank beynəlxalq maliyyə təşkilatı statusuna malikdi. Amerika, Avropa və Asiya dövlətləri bank 
ilə əməkdaşlıq qurmuşlar + 

 

 

 261.Afrika beynəlxalq təşkilatlarının BMT ilə əlaqələri   

                 Beynəlxalq təşkilatlar Afrika problemlərindən kənardılar 

 Yalnız iqtisadi xarakterli problemlər sahəsində beynəlxalq təşkilatlar ilə əlaqələr yaradılıb 

 Proqramın qəbulu beynəlxalq strukturların aktivləşməsinə səbəb və imkanlar yaratmamışdı 

 BMT-nin müraciəti beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına Afrika qitəsinin yal¬nız iqtisadi inkişafı 
nəzərdə tutur 

 1996 ildə BMT tərəfindən 10 illik yardım planı qəbul edilmişdi. Qəbul edilmiş proqram 
beynəlxalq maliyyə təşkilatların qitənin qurumları ilə əməkdaşlıbın inkişafına yönəldilmişdi + 

 

 

 262.Afrika milli Konqresi   

                      Bütün qitənin dövlətlərini əhatə edən siyasi təşkilatdı 

 1930 ildə yaradılıb, əsas fəaliyyəti dövlət arası siyasi birliyin yaradılması istəyi olmuşdu 

 Təşkilatın əsas məqsədi CAR iqtisadi inkişafı olmuşdu 

 Müstəqillik əldə edəndən sonra təşkilat fəaliyyətini davam etməkdir 

 Cənubi Afrika Respublikasının ən kütləvi və siyasi təsirə malik olan təşkilat olmuşdu. 1912 ildə 
yaradılmışdı. Aparteid ilə mübarizə, təşkilatın əsas mübarizəsi olmuşdu + 

 

 

 263.Zimbabve Afrika xalqının birliyi. İttifaqı   

                Təşkilat geniş sosial-iqtisadi problemləri həlletməmişdi  

 Qeyri-ayrı təşkilatların vahid birləşməsi əldə olunmamışdı  

 Təşkilatın fəaliyyəti hərtərəfli inkişafa əsaslar yaratmışdı 



 Təşkilat digər Afrika təşkilatları ilə sıx əlaqələr yaratmışdı 

 1961 ildə yaradılmış siyasi təşkilat (partiya) kimi fəaliyyət göstərmişdi + 

 

 

 264.Rusiya Federasiyasının Afrika beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlığı  

  Rusiyanın Qeyri Hökumət təşkilatları SSRİ-nin süqutundan sonra Afrika təşkilatları ilə ələqələrin 
əvvəlki səviyyədə saxlamışdı 

 Afrika beynəlxalq təşkilatları ilə yeni konsepsiya qəbul edilməmişdi  

 Yeni qəbul edilmiş konsepsiya qeyri0hökumət məkdaşlıq formalardan isti¬fadə edilməsi nəzərdə 
tutulmayıb 

 Rusiyanın qəbul etdiyi Konsepsiyada qumanitar əməkdaşlıq nəzərdə tutulmayıb 

 Rusiya -Afrika əlaqələrinə mənfi təsir etmişdi + 

 

 

 265.Azərbaycan dövlət və qeyri-hökümət təşkilatları əsasında əlaqələr  

  Dövlət arası təşkilatlar yalnız Afrika islam dövlətləri ilə münasibətlər yaradılmışdı 

 Azərbaycan xarici siyasətində Afrika beynəlxalq təşkilatlar ilə əlaqələr mühüm rol oynamır 

 Təşkilatların əlaqələri intensiv xarakter daşımır 

 Afrika dövlətləri ilə informasiya -mədəniyyət mərkəzləri yaradılmayıb 

 Azərbaycan Afrika təşkilatların əməkdaşlığı siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələri əhatə edir + 

 

 

 266.Afrika beynəlxalq təşkilatları və müasir beynəlxalq əlaqələrin səviyyəsinə təsiri   

                Afrikanın beynəlxalq təşkilatları regional təsirə malikdilər 

 BMT-də və Beynəlxalq maliyyə qurumlarında Afrika təşkilatları böyük təsirə malik deyil 

 Təşkilatların regionun sabit inkişafında böyük təsirə malik deyil  

 Aparıcı dövlətlər qitənin dövlətlərinin inkişafına hərtərəfli köməklik göstərir və çətinliklər 
yaratmırlar 

 Təşkilatların fəaliyyətləri beynəlxalq siyasətə, iqtisadi inkişafa böyük təsirə malikdi + 

 267.OPEK-in baş qərargahı harada yerləşir?  

 Vyana + 



 Paris 

 Minsk 

 İstanbul 

 Mexiko 

 

 

268. OPEK-də müşahidəçi statuslu ölkələr:  

 Rusiya, Oman, Meksika,Misir + 

 Qatar, BƏƏ, Əlcəzair 

 İndoneziya, Rusiya, Qabin 

 Liviya, BƏƏ,Anqola, Azərbaycan 

 Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Qatar 

 

 

 269.OPEK-in ali orqanı:  

   nazirlər Konfransı + 

 baş məclis 

 Ali şura 

 katiblik 

 Məhkəmə 

 

 

 270.Azərbaycanda NATO-nun Beynəlxalq Məkəbi (NİSA) neçənci ildə yaradılıb?   

             2005 + 

 2001 

 2000 

 1996 

 2002 

 

 



 271.1966-1993-cü illərdə NATO-nun hərbi strukturundan çıxmış dövlət:  

    Fransa + 

 ABŞ 

 Kanada 

 Belçika 

 Norveç 

 

 

 272.Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankının “ Bank nəzarəti üzrə Bazel komitəsi”neçənci ildə təsis 
edilmişdir?   

               1974 + 

 1932 

 1945 

 2005 

 1962 

 

 

 273.Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankının mənzil qərargahı harada yerləşir?   

              Bazel + 

 Cenevrə 

 Vyana 

 Moskva 

 London 

 

 

 274.Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını 2012-ci ildə tərk edən dövlət:  

 Özbəkistan + 

 Ermənistan 

 Belarus 

 Qazaxıstan 



 Rusiya 

 

 

 275.Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının üzvü olmayan dövlət:  

  Azərbaycan + 

 Rusiya 

 Ermənistan 

 Belarus 

 Qazaxıstan 

 

 

 276.Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi neçənci ildən Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatına çevrilmişdir? 
 2003 + 

 2006 

 1998 

 2008 

 1991 

 

 

 277.Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi neçənci ildən konkret hərbi-siyasi blok adı ilə çıxış edir? 
 2003 + 

 1992 

 1991 

 1997 

 2005 

 

 

 278.Yarandığı gündən məqsədi Rusiyanın Cənubi Qafqaz və Xəzər-Qara dəniz hövzəsindəki regional 
təhlükəsizlik siyasətinin əsasında bölgə ölkələrini hərbi-təhlükəsizlik sahəsində NATO və Qərbin 
təsirindən qorumaq, onları vahid hərbi-strateji çətir altında saxlamaqdan ibarətdir. Fikirlər hansı təşkilata 
aiddir?   

               Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi  + 



 Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatı 

 BMT 

 ATƏT 

 MDB 

 

 

 279.Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?   

              1992 + 

 1997 

 1993 

 2003 

 2001 

 

 

280. GUAM -Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat neçənci ildə yaradılıb?   

                1997 + 

 1991 

 1996 

 2001 

  2005 

 

 

 281.Hansı təşkilatı “qocalmaqda olan qarı”, “Orta Asiyasız birlik” adlandırırlar?  

 MDB + 

 ATƏT 

 NATO 

 BMT 

 İKT 

 

 



282. MDB-nin Kişinyov sammitində iştirak etməyən dövlətlər?  

 Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Türkmənistan, Ukrayna + 

 Azərbaycan, Moldova, Belarus, Özbəkistan 

 Rusiya,Belarus, Qazaxıstan, Ukrayna 

 Azərbaycan, Belarus, Moldova, Rusiya 

 Qazaxıstan,Azərbaycan, Moldova, Ukrayna 

 

 

 283.Hansı sammit “MDB-nin dəfn mərasimi” də adlandırılır?  

  Kişinyov + 

 Minsk 

 Budapeşt 

 Yalta 

 İstanbul 

 

 

 284.Azərbaycan neçənci ildən MDB-nin üzvüdür?   

              1991 + 

 1993 

 1996 

 1992 

 2005 

 

 

 285.1994-cü ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs elan olunması haqqında Bişkek protokolu 
imzalanmışdır:  

 MDB PA çərçivəsində + 

 BMT Beynəlxalq Məhkəməsi çərçivəsində 

 NATO çərçivəsində 

 ATƏT çərçivəsində 



 İKT çərçivəsində 

 

 

 286.Hal-hazırda MDB-nin Müdafiə Nazirləri Şurasının üzvü deyillər:  

 Moldova ,Türkmənistan + 

 Azərbaycan, Rusiya 

 Qazaxıstan, Ukrayna 

 Belarus, Özbəkistan 

 Moldova , Rusiya 

 

 

287. MDB-nin ali orqanı hesab olunur:  

 Dövlət başçıları Şurası + 

 Hökumət başçıları şurası 

 Xarici işlər nazirləri şurası 

 Katiblik 

 İqtisadi məhkəmə 

 

 

 288.2005-ci ildə Avrasiya İqtisadi birliyinə daxil olan ölkə?  

 Özbəkistan + 

 Rusiya 

 Azərbaycan 

 Ermənistan 

 Belarus  

 

 

 289.Özbəkistan neçənci ildə Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv qəbul olunub? (Çəki: 1 

 2005 + 

 2000 



 1993 

 2003 

 1991 

 

 

 290.Avrasiya İqtisadi Birliyində müşahidəçi statusuna malik olan dövlətlər?  

 Ermənistan, Moldova, Ukrayna + 

 Qırğızıstan, Tacikistan , Özbəkistan 

 Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna 

 Azərbaycan, Ermənistan. Moldova 

 Rusiya, Belarus, Azərbaycan 

 

 

 291.Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında müqavilə neçənci ildə imzalanmışdır?  2000 + 

 2001 

 1991 

 1993 

 2005 

 

 

 292.2005-ci ildə təşkilatın (MDB) həqiqi üzvlüyündən çıxmış və müşahidəçi statusu əldə etmiş dövlət 
hansıdır?   

              Türkmənistan + 

 Qazaxıstan 

 Özbəkistan 

 Azərbaycan 

 Rusiya 

 

 

 293.MDB Nizamnaməsini ratifikasiya etməyən dövlətlər:  



 Moldova və Ukrayna + 

 Rusiya və Azərbaycan 

 Moldova və Özbəkistan 

 Qazaxıstan və Rusiya 

 Belorus və Ukrayna 

 

 

 294.Gürcüstan MDB-ni neçənci ildə rəsmən tərk etmişdir?  

 2009 + 

 1993 

 2003 

 2012 

 1995 

 

 

 295.Gürcüstan MDB-yə nə vaxt üzv qəbul olunmuşdur?   

               1993 + 

 1991 

 1995 

 1997 

 2001 

 

 

 296.MDB-nin məqsəd və Prinsipləri haqqında Almaata bəyannaməsini imzalamayan dövlət hansıdır?  

 Gürcüstan + 

 Rusiya 

 Azərbaycan 

 Ukrayna 

 Belarus 

 



 

 297.MDB-nin məqsəd və Prinsipləri haqqında Almaata bəyannaməsi neçənci ildə imzalanıb?  1991 + 

 1996 

 1993 

 1989 

 2003 

 

 

298. MDB nizamnaməsi nə vaxt qəbul edilmişdir?  

 1993 + 

 1991 

 1965 

 2002 

 1997 

 

 

 299.MDB-nin təsisçi dövlətlərini seçin:  

 Belarus, Rusiya, Ukrayna + 

 Azərbaycan, Rusiya, Özbəkistan 

 Azərbaycan, Rusiya, Moldova 

 Rusiya, Ukrayna ,Qazaxıstan 

 Belarus, Gürcüstan, Azərbaycan 

 

 

 300.MDB-nin hal-hazırdakı baş katibi kimdir?   

Sergey Lebedov + 

 V. Yuşenko 

 R.Asmus 

 Vladimir Putin 

 Q.Bakiyev 



 

 

 


