Test: AAA_0517#01#Q15#01 Eduman
Fenn: 0517 Beynәlxalq tәşkilatlar
Sual sayi: 700
1) Sual:BMTyә yeni üzvlәr hansı qayda ilә qәbul olunur?
A) Tәhlükәsizlik Şurasının tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә
B) Tәhlükәsizlik Şurası üzvlәrinin nisbi sәs çoxluğu ilә
C) Katibliyin tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә
D) Beynәlxalq Mәhkәmәnin tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә
E) Tәşkilatın qeyridaimi üzvlәrinin üçdә iki sәs çoxluğu ilә
2) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinә başçılıq edirdi:
A) prezident vә 6 vitseprezident
B) prezident vә 3 vitseprezident
C) Katib vә 5 nazir
D) Prezident vә 5daimi üzvün xarici işlәr naziri
E) Baş katib vә Şuranın sәdri
3) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin işçi dillәrini seçin: 1.alman 2.ingilis 3.әrәb 4.fransız 5.ispan
A) 2,4,5
B) 1,2,3
C) 1,4,5
D) 1,3,4
E) 2,3,5
4) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәti hansı ölkәdә fәaliyyәtә başlamışdır?
A) İsveçrәdә
B) İngiltәrәdә
C) Fransada
D) Almaniyada
E) Amerikada
5) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin tәsis müqavilәsi necә adlanır?
A) statut
B) status
C) nizamnamә
D) aqreman
E) razılaşma
6) Sual: Birlәşmiş millәtlәr ifadәsi kimә mәxsusdur?
A) Franklin Ruzvelt
B) Corc Vaşinqton
C) Uinston Çörçil
D) Heydәr Әliyev
E) Tomas Peyn

7) Sual:Almaniya nә vaxt Millәtlәr Cәmiyyәtindәn çıxdı?
A) 1933
B) 1935
C) 1939
D) 1938
E) 1940
8) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin daxilindә ziddiyәtlәr vә böhran dövrü kimi qiymәtlәndirilir
A) 19221939
B) 19391941
C) 19411945
D) 19331939
E) 19281945
9) Sual:SSRİ Millәtlәr Cәmiyyәtinә nә vaxt üzv qәbul olundu?
A) 1934
B) 1919
C) 1922
D) 1935
E) 1925
10) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinә yeni üzvlәr hansı yolla qәbul olunurdu?
A) Baş assambleyanın üçdә iki sәs çoxluğu ilә
B) Yalnız daimi üzvlәrin razılığı ilә
C) Baş Assambleyanın bütün üzvlәrinin sәs çoxluğu ilә
D) Tәşkilatın qeyridaimi üzvlәrinin üçdә iki sәs çoxluğu ilә
E) Akklamasiya yolu ilә
11) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәti hansı konfransın qәrarlarına әsasәn yaradılıb?
A) Paris
B) Vaşinqton
C) Minsk
D) BrettonVuds
E) Moskva
12) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin daimi üzvlәrinә aid olmayan ölkәlәri seçin: 1.Amerika 2.İngiltәrә
3.İtaliya 4.Çin 5.Yaponiya
A) 1,4,5
B) 2,3,5
C) 1,2,3
D) 1,3,4
E) 2,3,4
13) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin Baş ofisi harada yerlәşirdi?

A) Haaqa
B) İstanbul
C) NyuYork
D) Paris
E) Cenevrә
14) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin daimi üzvü olan ölkәlәri göstәrin:
A) İngiltәrә, Belçika, İspaniya, İsveçrә,ABŞ
B) ABŞ,İngiltәrә, SSRİ, Fransa, Almaniya
C) SSRİ,Çin, Yaponiya, Fransa, İsveç
D) İtaliya, Almaniya, İngiltәrә,ABŞ,İspaniya
E) İngiltәrә, Fransa, İtaliya, Almaniya, Yaponiya
15) Sual:Millәtlәr cәmiyyәtinin kömәkçi orqanları
A) iqtisadi vә maliyyә xarakterli
B) nәqliyyat
C) sәhiyyә
D) intellektual әmәkdaşlıq
E) iqtisadi, nәqliyyat, sәhiyyә, intellektual әmәkdaşlıq
16) Sual:Baş katiblik (Millәtlәr Cәmiyyәti)
A) üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәrindәn ibarәt idi
B) baş katib, katiblәrdәn vә kömәkçi işçilәrdәn ibarәtdir vә Şura tәrәfindәn tәsdiq olunurdu
C) katibliyin üzvlәri Assambleya tәrәfindәn tәsdiq olunurdu
D) baş katib neytral dövlәtin nümayәndәsi olmalı idi
E) baş katiblik onun fәaliyyәti Assambleya tәrәfindәn qiymәtlәndirilmirdi
17) Sual:Millәtlәr cәmiyyәtinin Şurası
A) hәr bir üzv dövlәtin nümayәndәsi Şurada tәmsil olunmuşdur
B) Şurada daimi statusa İngiltәrә, ABŞ, Fransa, İtaliya vә Yaponiya hüququna madikdirlәr
C) Şurada müzakirә olunan problem, onun barәsindә qәbul edilәn qәrar yekdil sәs tәlәb olunmurdu
D) müstәsna halları nәzәrdә tutulmamışdı
E) daimi Şuranın üzvlәri qruplara bölünmürdülәr
18) Sual:Assambleya (ümumi yığıncaq)
A) cәmiyyәtin aparıcı orqanı sayılmırdı
B) assambleyanın fәaliyyәti prezident vә 6 viseprezidentlәr tәrәfindәn idarә olunurdu
C) assambleyaya ildә 6 dәfә çağırış olundurdu
D) üç dövlәt proqramdan kәnar assambleyanın çağırılması hüququna malik deyildi
E) baş katibin tәsdiq edilmәsi, büdcә, maliyyәnәzarәt komissiya vә s. tәşkilati mәsәlәlәrindә iştirak
etmirdi
19) Sual:Paris Sülh Konfransı
A) ABŞ prezidenti VёVilsonun 214 maddә2 şәrtlәri proqramı tәşkilatın ya¬radılmasına tәsiri
olmamışdı

B) Fransa vә Böyük Britaniya tәşkilatın yaradılmasının әleyhinә çıxış etmişlәr
C) konfransda dünyada ilk beynәlxalq universal xarakterli tәşkilatın yara¬dılmasına razılıq әldә
olunmuşdu
D) üzv dövlәtlәrin bәrabәr hüquq prinsipi tәmin olunmamışdı
E) ABŞ konqresi bağlanan müqavilәni tәsdiq etmişdi
20) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin yaranmasının әsas sәbәblәri
A) dövlәtarası iqtisadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
B) mәdәni әlaqәlәrin dәrinlәşdirilmәsi
C) sülhü qorumaq, bütün dövlәtarası problemlәrin danışıqlar yolu ilә hәll edilmәsi
D) cәmiyyәtin tәrkibinә aparıcı dövlәtlәr daxil olmamışlar
E) I Dünya Müharibәsi cәmiyyәtinin yaradılmasına tәsiri olmamışdır
21) Sual:Latın Amerikası İnteqrasiya Birliyi hansı müqavilәyә әsasәn yaradılıb?
A) Montevidio
B) Panama
C) Versal
D) Roma
E) Paris
22) Sual:Beynәlxalq mәhkәmәyә aid olmayan fikirlәri seçin: 1. Mәrkәzi ofisi Cenevrәdә yerlәşir. 2.
15 hakimdәn ibarәtdir. 3. BMT üzvü olmayan dövlәtlәrin Beynәlxalq mәhkәmәnin statutunda iştirakı
şәrtlәrini Tәhlükәsizlik Şurası müәyyәn edir. 4. Mәrkәzi ofisi Haaqada yerlәşir. 5. Hakimlәr 5 il
müddәtinә seçilir
A) 1,5
B) 2,3
C) 1,2
D) 2,4
E) 4,5
23) Sual:Biri qeyrihökumәt tәşkilatlarının fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aid edilmir:
A) Siyasi
B) Iqtisadi
C) Humanitar
D) Mәdәni
E) Elmitexniki
24) Sual: Mavi dәbilqәlilәr adlanır:
A) BMTnin sülhmәramlı qüvvәlәri
B) NATOnun silahlı qüvvәlәri
C) İNTERPOLun kәşfiyyat qrupu
D) MDBnin sülhmәramlı qüvvәlәri
E) NATOnun sülhmәramlı qüvvәlәri
25) Sual:Narkotikdәn suiistifadәnin profilaktikası, narkomanlar arasında QİÇSә qarşı mübarizә,
narkomanların müalicәsi mәqsәdilә strategiyanın hazırlanması ilә mәşğul olan tәşkilat hansıdır?

A) Pompidu qrupu
B) Vişeqrad qrupu ölkәlәri tәşkilatı
C) MAQATE
D) İKT
E) NATO
26) Sual:BMTnin üzvdövlәtlәrindәn üzvlük haqqının toplanması zamanı Baş Mәclis tәrәfindәn
istifadә olunan әsas meyar ?
A) ölkәnin ödәmә qabiliyyәti
B) ölkәnin rәqabәt qabiliyyәti
C) ölkәnin hәrbi potensialı
D) ölkәnin siyasi mövqeyi
E) sadalananların hamısi
27) Sual:.................... adәtәn BMTnin ixtisaslaşmış tәsisatlarında yaradılırlar.
A) Mәhdudüzvlüklü orqanlar
B) Parlamentlәr arası orqanlar
C) Plenar orqanlar
D) Hökumәtlәrarası orqanlar
E) İnzibati orqanlar
28) Sual:BMTnin ixtisaslaşmış orqanı deyil:
A) NATO
B) Ümumdünya Sәhiyyә tәşkilatı
C) Beynәlxalq әmәk tәşkilatı
D) Dünya bankı
E) Ümumdünya Poçt İttifaqı
29) Sual:Hәr bir dövlәtin üzvlük haqqı hesablanır?
A) dünya iqtisadiyyatında malik olduğu yerә görә
B) әrazisinin sahәsinә görә
C) әhalisinin sayına görә
D) siyasi gücünә görә
E) hәrbi potensialına görә
30) Sual:Baş Katib Tәşkilatın işi barәdә illik mәruzә tәqdim edir?
A) BaşMәclisә
B) Tәhlükәsizlik Şurasına
C) Beynәlxalq mәhkәmәyә
D) Iqtisadi vә Sosial Şuraya
E) Qәyyumluq Şurasına
31) Sual:Aşağıdakılardan hansı regional tәşkilat hesab olunmur:
A) İNTERPOL
B) ASEAN

C) ADT
D) Aİ
E) ӘDL
32) Sual:BMTyә üzvlüklә vә BMTdәn xaric etmәklә bağlı rәy verәn orqan hansıdır?
A) Tәhlükәsizlik Şurası
B) Baş Assambleya
C) Katiblik
D) İqtisadi vә Sosial Şura
E) Beynәlxalq mәhkәmә
33) Sual:BMTnin tәhsil vә elmitәdqiqat institutu necә adlanır?
A) UNİTAR
B) UNİCEF
C) UNİCTAD
D) UNESKO
E) BMTİP
34) Sual:Tәhlükәsizlik Şurasının prosedur mәsәlәlәr üzrә qәrarları necә qәbul olunur?
A) doqquz üzvün lehinә sәs vermәsi ilә
B) Yalnız daimi üzvlәrin lehinә sәs vermәsi ilә
C) On beş üzvün lehinә sәs vermәsi ilә
D) Yekdillikә
E) Nisbi sәs çoxluğu ilә
35) Sual:BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurası harda yelәşir?
A) NyuYorkda
B) Haaqada
C) Cenevrәdә
D) Parisdә
E) Berlindә
36) Sual:Aşağıdakı tәşkilatlardan birinin mәnzil qәrargahı Cenevrәdә yerlәşmir:
A) Beynәlxalq Dәniz tәşkilatı
B) Beynәlxalq Elektrik Әlaqәsi İttifaqı
C) Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
D) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
E) Ümumdünya Meteorologiya Tәşkilatı
37) Sual:Mәnzil qәrargahları Cenevrәdә yerlәşmәyәn tәşkilatları seçin: 1. Ümumdünya Sәhiyyә
Tәşkilatı 2. BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı 3. Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı
4. Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı
A) 2,4
B) 1,2
C) 1,4

D) 3,4
E) 2,3
38) Sual:Mәnzil qәrargahları Cenevrәdә yerlәşәn tәşkilatları seçin: 1. Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
2. BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı 3. Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı 4.
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı
A) 1,3
B) 1,4
C) 2,3
D) 2,4
E) 1,2
39) Sual:Tәhlükәsizlik Şurasının qeyridaimi üzvlәri............... seçilir.
A) iki il müddәtinә
B) bir il müddәtinә
C) On il müddәtinә
D) Beş il müddәtinә
E) On beş il müddәtinә
40) Sual:BMT sisteminin insan vә maliyyә resurslarının әn çox hissәsi hansı orqanın
sәrәncamındadır?
A) İqtisadi vә sosial Şuranın
B) Beynәlxalq Mәhkәmәnin
C) Tәhlükәsizlik Şurasının
D) Baş Assambleyanın
E) Katibliyin
41) Sual:Hansı orqan BMTnin 14 ixtisaslaşmış tәsisatının, 10 funksional komissiyasının vә regional
komissiyanın işini koordinasiya edir, BMTnin 11 fond vә proqramlarından hesabat alır vә BMT
sisteminә daxil olan tәşkilatlara vә üzv dövlәtlәrә tövsiyәlәr verir?
A) İqtisadi vә Sosial Şura
B) Beynәlxalq Mәhkәmә
C) Tәhlükәsizlik Şurası
D) Baş Assambleya
E) Katiblik
42) Sual:Tәhlükәsizlik Şurasının hәr bir üzvünün neçә nümayәndәsi olur?
A) 1
B) 5
C) 3
D) 2
E) 4
43) Sual:Hәr bir üzv dövlәtin BMT Baş Assambleyasında maksimum neçә üzvü ola bilәr?
A) 5
B) 1

C) 2
D) 3
E) 15
44) Sual:BrettonVuds әkizlәri adlandırılan tәşkilatlar hansılardır?
A) Beynәlxalq Valyuta Fondu vә Dünya Bankı
B) Beynәlxalq Valyuta Fondu vә BMT
C) Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı vә Dünya Bankı
D) YUNKTAD vә YUNİSEF
E) Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı vә Beynәlxalq Valyuta Fondu
45) Sual:ABŞın BrettonVuds şәhәrindә (NyuHempşir Ştatı) Beynәlxalq Valyuta Maliyyә
konfransı neçәnci ildә keçirilib?
A) 1944
B) 1919
C) 1927
D) 1992
E) 1987
46) Sual:BMTnin Qәyyumluq Şurası nә vaxt fәaliyyәtini dayandırmışdır?
A) 1986
B) 2003
C) 1957
D) 1998
E) 1994
47) Sual:BMTnin ilk baş katibi kim olub?
A) Daq Hammarşeld
B) Butros Qali
C) Havyer Peres
D) Kurt Valdhaym
E) Trüqve Li
48) Sual:BMTnin beynәlxalq qeyrihökumәt tәşkilatları ilә әlaqәlәri tәnzimlәyәn orqanı hansıdır?
A) Tәhlükәsizlik Şurası
B) Qәyyumluq Şurası
C) Beynәlxalq mәhkәmә
D) Baş assambleya
E) İqtisadi vә Sosial Şura
49) Sual:BMTnin Baş Assambleyanın fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri
A) tәşkilatın fәaliyyәt prinsiplәri qәbul edilmәmişdi vә nizamnamәdә öz әksini tapmamışdı
B) Assambleyanın fәaliyyәti yalnız komitәlәrdәn asılıdır
C) baş katibdәn asılıdır
D) tәşkilatın fәaliyyәti iki komitә tәrәfindәn tәşkil olunur: baş katib, 7 әsas komitәlәr vә mandat

komissiya tәrәfindәn tәnzimlәnir
E) komitәlәr daimi vә kömәkçi formalarına bölünmür
50) Sual:Assambleyanın öhdәçiliklәri (BMT)
A) bütün yaranmış problemlәri müzakirә etmәk hüququna malikdir (Nizamnamә çәrçivәsindә)
B) tәhlükәsizlik şurasına tövsiyә etmәk imkanına malik deyil
C) dövlәtarası konfliktlәrin hәllindә iştirak etmir
D) üzv dövlәtlәrin dini әqidәsi, irqi mәnsubiyyәti nәzәrә alınır
E) tәşkilatın büdcәsinin tәsdiqindә iştirak etmir
51) Sual:Baş Assambleyanın hüquq sәlahiyyәtlәri
A) qanunverici orqandır vә bütün dövlәtlәr tәmsil olunmayıblar
B) mәşvәrәtçi orqandır vә bütün üzv dövlәtlәr tәmsil olunublar
C) BMTnin baş orqanı sayılmır
D) Assambleya BMT siyasәtinin formalaşmasında tәsiredici qüvvәyә malik deyil
E) baş katibin seçkisindә iştirak etmir
52) Sual:BMTnin әsas orqanları
A) Baş Assambleya vә Tәhlükәsizlik Şurası
B) İqtisadi vә Sosial Şura
C) Baş katib vә ona tabe olan katiblik
D) Baş assambleya, Tәhlükәsizlik Şurası, İqtisad vә Sosial Şura, Qәyyumluq Şurası, Beynәlxalq
Mәhkәmә vә Katiblik
E) BMTnin Beynәlxalq Mәhkәmәsi Tәhlükәsizlik Şurasına tabedir
53) Sual:Azәrbaycan Respublikasının BMTyә qәbulu
A) 1945ci ildә
B) 1960cı ildә
C) 1975ci ildә
D) 1990cı ildә
E) 1992ci ildә
54) Sual:Dövlәtlәrin sәs vermә hüququ (BMT)
A) dövlәtlәr Baş Assambleyada әhalinin sayına görә sәslәrin sayı müәyyәnlәşdirilir
B) iqtisadi göstәricilәr әsasında sәs bölgüsü müәyyәnlәşdirilir
C) hәr bir dövlәt bir sәsә malikdir
D) komitәlәrdә vә şuralarda bütün dövlәtlәr sәs vermәk hüququna malik deyil
E) tәşkilatda müşahidәçi statusu qәbul edilmәyib
55) Sual:BMTyә üzv qәbulu qaydaları
A) iddia edәn dövlәtin ilk növbәdә iqtisadi durumu nәzәrә alınır
B) dini mәnsubiyyәti ön plana çәkilir
C) yeni üzv qәbul olunan dövlәtin tәşkilatın qәbul etdiyi nizamnamәni tanıması vә riayәt etmәsi
mütlәqdir
D) qәbul olunan dövlәt Baş assambleyanın qәrarından asılı deyil

E) yeni dövlәtin tәşkilata qәbulu zamanı Tәhlükәsizlik Şurasının qәrarı tәlәb olunur
56) Sual:BMTnin әsas prinsiplәri
A) hüquq bәrabәrliyi prinsipi nәzәrә alınmayıb
B) iqtisadi,sosial, mәdәni, humanitar xarakterli problemlәr tәşkilat tәrәfindәn baxılmır
C) BMTnin dövlәtlәrin daxili problemlәrinә vә siyasәtinә qarışmaq hüququ yoxdur
D) әsas prinsiplәr: hüquq bәrabәrliyini tәmin etmәk, üzv dövlәtlәrin sosialiqtisadi problemlәrinin
hәllinә kömәk etmәk, daxili siyasәtlәrinә qarışmaq
E) qәrarlar konsensus yolu ilә qәbul edilmir
57) Sual:Konfliktlәrin hәlli (BMT)
A) hәrbi qüvvәdәn istifadә edilmәsi әsasәn nәzәrә alınır
B) danışıqlar yolu ilә vә beynәlxalq hüquq әsasında
C) dövlәtarası konfliktlәr BMTdә müzakirә olunmur
D) qәbul olunmuş qәrarlar tövsiyә xarakteri daşıyır
E) qәrarlar bütün hallarda icra olunmur
58) Sual:BMTnin әsas mәqsәdi
A) daimi diplomatik konfrans kimi qiymәtlәndirilmir
B) dövlәtlәrin beynәlxalq ittifaqı sayılmır
C) üzv dövlәtlәrin daimi fәaliyyәt göstәrdiyi diplomatik qurumdur, beynәlxalq dövlәtlәrin ittifaqı
sayılır, әsas mәqsәd dünyada sülhü qorumaq
D) tәşkilatın fәaliyyәti ümum qәbul olunmuş mәqsәd prinsiplәrinә әsaslanmır
E) heç bir cavab düzgün deyil
59) Sual:BMTnin nizamnamәsinin әhәmiyyәti
A) yalnız beynәlxalq tәhlükәsizliyi tәnzimlәyir
B) kollektiv tәhlükәsizliyin formalaşmasının әsas iştirakçısı deyil
C) üzv dövlәtlәrin hәrbi, siyasi, iqtisadi, ekoloji vә s. sahәlәrinin formalaşmasına istiqamәt vermir
D) nizamnamә proqressiv inkişafın vә beynәlxalq hüququn әsas sәnәdi kimi qәbul edilmişdi
E) nizamnamәyә әlavәlәr vә düzәlişlәr qәbul edilmәzdi
60) Sual:BMTnin Nizamнamәsinin әsasları
A) beynәlxalq әlaqәlәrin әsas prinsiplәri açıqlanmayıb
B) üzv dövlәtlәrin hüquq vә öhdәçiliklәri öz әksini tapmayıb
C) nizamnamәdә üzv dövlәtlәrin hüquq vә öhdәçiliklәri izah olunmuş, tәşkilatın orqanları vә onların
iş fәaliyyәti aydınlaşdırılmışdı
D) sәnәd beynәlxalq әlaqәlәrdә, müharibәdәn sonrakı dövrün yeniliklәrini nәzәrә almamışdı
E) beynәlxalq әlaqәlәrdә hәrbi qüvvәdәn istifadә edilmәsinә qadağa qoyulmamışdı
61) Sual:SanFransisko konfransı, tәşkilatın yaradılmasında әsas mәrhәlә
A) tәşkilatın әsas qәrargahının yerlәşdirilmәsi
B) qәbul qaydaları (tәşkilata)
C) tәşkilatın maliyyәlәşmәsi
D) millәtlәr cәmiyyәtinin strukturu tam şәkildә BMTnin әsasını tәşkil etmişdi

E) tәşkilatın qәrargahının yerlәşdirilmәsi müzakirә probleminiә çevrilmәmişdi
62) Sual:BMTnin yaradılmasının hazırlıq mәrhәlәsindә әsas iştirak edәn dövlәtlәr
A) İngiltәrә vә İtaliya nümayәndәlәri
B) Amerika vә Sovet nümayәndәlәri
C) Fransa vә Avstriya nümayәndәlәri
D) Portuqaliya vә İspaniya nümayәndәlәri
E) Yunanıstan vә Türkiyә nümaynәdәlәri
63) Sual:BMTnin yaradılmasının әsas sәbәblәri
A) millәtlәr cәmiyyәtinin süqutu vә müharibәdәn sonrakı dövrdә sülhü tәmin etmәk, beynәlxalq
miqyasda
B) BMT müharibәdәn sonrakı dövrdә aparıcı dövlәtlәrin әlaqәlәrini tәnzim¬lәmәk mәqsәdilә
yaradıldı
C) müstәmlәkә sistemini qorumaq
D) müharibәnin ağır nәticәlәrini aradan qaldırmaq
E) dövlәtarası әlaqәlәri (әsasәn iqtisadi) genişlәndirmәk
64) Sual:BMTnin yaradılmasında ilk addım
A) 1 yanvar 1942ci il (Vaşinqton) Birlәşmiş Millәtlәr Bәyamnamәsinin qәbul edilmәsi
B) 3 fevral 1943cü il (Madrid)
C) 16 mart 1944cü il (Moskva)
D) 18 yanvar 1945ci il (London)
E) 22 aprel 1942ci il (Paris)
65) Sual:BMTnin tәsis konfransı. Tәşkilatın nizamnamәsinin qәbul edilmәsi
A) Paris (1947 il)
B) Roma (1950 il)
C) SanFransisko (1945 il)
D) Moskva (1946 il)
E) London (1948 il)
66) Sual:BMTnin hansı ixtisaslaşmış orqanları BMTnin yaradılmasından öncә tәsis edilib? 1.
Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı 2. Ümumdünya Poçt İttifaqı 3. Ümumdünya Meterelogiya Tәşkilatı 4.
Ümumdünya Teleqraf (elektrik) İttifaqı 5. Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
A) 2,4
B) 1,2
C) 1,3
D) 2,3
E) 2,5
67) Sual:BMTnin yaranmasının tarixi
A) 1944
B) 1950
C) 1947
D) 1945

E) 1948
68) Sual:MDBdәn neçә il sonra GUAM yaranıb
A) 6
B) 5
C) 12
D) 9
E) 4
69) Sual:BMT ilә bağlı olan fikirlәrdәn biri doğrudur:
A) İqtisadi vә Sosial Şuranın 18 üzvü hәr 3 ildәn bir seçilir.
B) Tәhlükәsizlik Şurasının 10üzvü var.
C) Tәşkilatda sәsvermә hüququ üzvlük haqqının hәcmi ilә müәyyәn edilir.
D) Dövlәtlә diplomatik әlaqәni kәsmәk hüququ Katibliyә mәxsusdur.
E) Büdcәni tәsdiq edәn orqan baş Tәhlükәsizlik Şurasıdır.
70) Sual:BMT ilә bağlı olan fikirlәrdәn biri yanlışdır:
A) İqtisadi vә sosial şuranın 193 üzvü var .
B) İqtisadi vә Sosial Şuranın 18 üzvü hәr 3 ildәn bir seçilir.
C) Büdcәni tәsdiq edәn orqan baş Assambleyadır.
D) Dövlәtlә diplomatik әlaqәni kәsmәk hüququ Tәhlükәsizlik Şurasına mәxsusdur.
E) Tәhlükәsizlik Şurasının 15 üzvü var.
71) Sual:Uyğunluğu müәyyәnlәşdirin: 1. Avropa Polad vә Kömür Birliyinin yaradılması a)1957 2.
Avropa Atom Enerjisi Birliyinin yaradılması b)1997 3. Amsterdam müqavilәsi c)1951
A) 1c,2a,3b
B) 1a,2b,3c
C) 1c,2b,3a
D) 1b,2c,3a
E) 1b,2a,3c
72) Sual:BMTnin daimi üzvüdür:
A) Çin
B) Yaponiya
C) Almaniya
D) Italiya
E) İngiltәrә
73) Sual:BMTnin daimi üzvü deyil:
A) Almaniya
B) Rusiya
C) Fransa
D) İngiltәrә
E) Çin

74) Sual:BMTnin üzvlәrinin hüquq vә imtiyazlarının müvәqqәti dayandırılması sәlahiyyәti hansı
orqana mәxsusdur?
A) Baş Assambleya
B) Tәhlükәsizlik Şurası
C) Beynәlxalq Mәhkәmә
D) İqtisadi vә Sosial Şura
E) Katiblik
75) Sual:Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının üzvlәri hansı ölkәlәrdir?
A) İslandiya,Norveç, İsveçrә,Lixtenşteyn
B) Fransa,ABŞ,.Kanada,İsveç
C) İsveç, Almaniya,İngiltәrә, Fransa
D) İtaliya,Portuqaliya, Lixtenşteyn,Fransa
E) Finlandiya, İsveçrә, Almaniya, Danimarka
76) Sual:MDBnin Kişinyov sammitini başqa cür necә adlandırırlar?
A) “MDBnin dәfn mәrasimi”
B) “MDBnin son sammiti”
C) “MDBnin әn böyük konfransı”
D) “MDBnin әn uzun sürәn sammiti”
E) “Orta Asiyasız birliyin son sammiti”
77) Sual:Beynәlxalq mәhkәmә ilә bağlı olan fikri seçin?
A) BMT üzvü olmayan dövlәtlәrin Beynәlxalq mәhkәmәnin statutunda iştirakı şәrtlәrini
Tәhlükәsizlik Şurası müәyyәn edir
B) Beynәlxalq mәhkәmәnin qәrarları mübahisәnin tәrәflәri olan dövlәtlәr üçün mәcburi sayılmır
C) Hakimlәr 6 il müddәtinә seçilir
D) 12 hakimdәn ibarәtdir
E) Mәrkәzi ofisi Parisdә yerlәşir
78) Sual:OPEKdә müşahidәçi statuslu ölkәlәrә aid deyil:
A) Azәrbaycan
B) Rusiya
C) Oman
D) Meksika
E) Misir
79) Sual:Biri İNTERPOLun rәsmi işçi dili deyil:
A) alman
B) ingilis
C) ispan
D) fransız
E) әrәb
80) Sual:Baş Mәclisin, Tәhlükәszilik Şurasının vә digәr orqanların göstәrişlәrinә uyğun olaraq,

tәşkilatın әmәliyyat vә inzibati işini hәyata keçirir ?
A) Katiblik
B) Beynәlxalqmәhkәmә
C) QәyyumluqŞurası
D) İqtisadivәSosialŞura
E) heç biri doğru deyil
81) Sual:BMTnin İnsan hüquqları üzrә şurası neçәnci ildә yaradılıb?
A) 2006
B) 2000
C) 2002
D) 1945
E) 1993
82) Sual:Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin yaradılması haqqında müqavilә adlanır:
A) Belovejsk
B) Moskva
C) Sankt Peterburq
D) Kiyev
E) Tallin
83) Sual:Biri BMTnin ixtisaslaşmış orqanıdır:
A) Ümumdünya Sәhiyyә tәşkilatı
B) NATO
C) MDB
D) Varşava müqavilәsi tәşkilatı
E) Qara dәniz iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı
84) Sual:Avropa İnsan Hüquqları mәhkәmәsinin hakimlәrinә aid olanları seçin: 1. 6 il müddәtinә
seçilirlәr. 2. Dövlәt adından çıxış edirlәr. 3. Şәxsi keyfiyyәtdә iştirak edir vә dövlәt adından çıxış
etmirlәr. 4. Sәlahiyyәt müddәti onların 50 yaşı tamam olduqdan sonra başa çatır. 5. Sәlahiyyәt
müddәti onların 70 yaşı tamam olduqdan sonra başa çatır
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 2,3,5
E) 1,2,5
85) Sual:Avropa Şurasında ölüm cәzası nә vaxt birdәfәlik lәğv olunmuşdur?
A) 1983
B) 1998
C) 1980
D) 1995
E) 2001

86) Sual:Hansı tәşkilat 1991ci ilin dekabr ayının 8dә Rusiya ,Ukrayna vә Belorusiya arasında
bağlanan müqavilә ilә yaradılmışdır?
A) Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi
B) Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi tәşkilatı
C) Qara dәniz iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı
D) Varşava müqavilәsi tәşkilatı
E) Asiya İnkişaf Bankı
87) Sual:Avropa Şurasının hansı qurumu әsasәn konstitusiyaların hazırlanması vә yenidәn işlәnmәsi
üzrә ixtisaslaşmışdır?
A) Demokratiya uğrunda Avropa Komissiyası
B) Avropanın Yerli hakimiyyәtlәri Konfransı
C) İnsan Hüquqlar üzrә Avropa komissiyası
D) Avropa Şurasının Katibliyi
E) Avropa Şurasının Parlament Assambleyası
88) Sual:Qarşılıqlı iqtisadi yardım şurası. (QİYŞ)
A) Tәşkilat beynәlxalq qurumdu vә bu günә kimi fәaliyyәtini davam edir
B) SSRi tәrәfindәn tam nәzarәt olmamışdı
C) Marşal planına (ABŞ) cavab olmamışdı
D) Tәşkilata üzv olan dövlәtlәr tam müstәqil iqtisadiyyatını aparmaq imkan¬la¬rına malik olmuşlar
E) Dövlәtlәrarası iqtisadi sosialist blokunun tәşkilatı olmuşdu
89) Sual:Tәşkilatın yaradılması tarixi (QİYŞ)
A) 1950
B) 1952
C) 1955
D) 1957
E) 1949
90) Sual:Tәşkilatın әsas mәqsәdlәri (QİYŞ)
A) Üzv dövlәtlәrdәn sәrbәst iqtisadi inkişafına imkanlar yaratmaq
B) Dövlәtlәr arası iqtisadi koordinasiya nәzәrdә tutulmamışdı
C) Sәnayedә vә kәnd tәsәrrüfatında әmәk bölgüsü aparmamışdı
D) Üzv dövlәtlәrinin iqtisadiyyatına bәrabәr inkişafa imkanlar yaradılmışdı
E) Tәşkilatın әsas mәqsәdi: tәsәrrüfat tәcrübә mübadilәsi, texniki qarşılıqlı kömәk, xalq tәsәrrüfat
planlarının koordinasiyası
91) Sual:Tәşkilatın iqtisadi quruluşu vә yanaşmalar (QİYŞ)
A) 19491954 illәrdә bәrabәrlik konsepsiyası mövcud olmuşdu
B) Tәşkilatın beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq bankı yaradılmamışdı
C) İqtisadi әlaqәlәr üzv dövlәtlәrin milli valyutaları ilә aparılırdı
D) Koordinasiya mәqsәdi ilә beş illik planlar qәbul edilmişdi
E) 1954 ildәn başlayaraq iqtisadi inteqrasiya, 1959 ildәn isә sosialist әmәk bölgüsü konsepsiyası

92) Sual:Tәşkilat beynәlxalq alәmdә(QİYŞ)
A) Bir qurum kimi beynәlxalq alәmdә tanınmımışdı
B) Aparıcı Avropa dövlәtlәri ilә sıx әmәkdaşlıq aparırdı
C) Tәşkilat 1989 ildә fәaliyyәtini dayandırmışdı
D) İstehsal olunan mәhsul dünya bazarında rәqabәtli idi.
E) 1974 ildә BMT müşahidәçi statusuna malik olmuş vә 7080 illәrdә iqtisadi tәsirә nail olmuşdu
93) Sual:Tәşkilatın әsas orqanı (QİYŞ)
A) Tәşkilatın baş orqanı qurultay olmuşdu
B) Ümumi toplantı
C) Dövlәt başçılarının zirvә görüşlәri
D) Sessiya olmuşdu
E) Nazirlәr şurası
94) Sual:Tәşkilatın quruluşu (QİYŞ)
A) İqtisadi problemlәr üzrә beynәlxalq institut olmamışdı
B) Mәşvәrәtçi müşavirә vә idarәlәri olmamışdı
C) Hüququ mәsәlәlәr üzrә üzv dövlәtlәrinin dövlәt nümayәndәlәri olmamışdı
D) Elmi tәdqiqat institutları olmamışdı
E) Şuranın sessiyası, icraçı şuranın komitәsi, elmi texniki әmәkdaşlıq. Şuranın katibliyi
95) Sual:Tәşkilatın qәrargahının yerlәşmәsi (QİYŞ)
A) Praqa
B) Varşava
C) ADR
D) Budapeşt
E) Moskva
96) Sual:Varşava müqavilәsi tәşkilatının yaranma tarixi
A) 1960
B) 1957
C) 1961
D) 1949
E) 1955
97) Sual:Üzv dövlәtlәrinin öhdәçiliklәri (Varşava müqavilәsi tәşkilatı)
A) Ümumi hәrbi qüvvәlәr komandanlığı yaradılmamışdı
B) Komandanlığın yerlәşdirilmәsi Praqa şәhәri olmuşdu
C) Tәşkilata daxil olmuş dövlәtlәrdә SSRİnin hәrbi qüvvәlәrini yerlәşdir¬mә¬mәk şazişi
imzalanmışdı
D) Tәşkilat NATO ilә rәqabәt aparmamışdı
E) 1955 ildә yaradılmış vә әsas öhdәliklәr: bütün mübahisәlәri, problemlәri sülh yolu ilә hәll etmәk,
tәhlükәsizlik problemlәri üzrә mәslәhәtlәr aparmaq, dәrhal tәcavüzә mәruz qalmış üzv dövlәtlәrinә
kömәk etmәk

98) Sual:Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatında müşahidәçi statusuna malik olan dövlәtlәr:
A) Әfqanıstan,Serbiya
B) Rusiya, Latviya
C) Azәrbaycan, Ermәnistan
D) Özbәkistan, Qazaxıstan
E) Serbiya,İran
99) Sual:Parlament arası assambleya (MDB)
A) Mәşfәrәtçi institut kimi yaradılmamışdı
B) Azәrbaycan assambleyanın üzvü deyil
C) Dövlәtlәrarası orqan sayılmır
D) Parlament arası konvensiya qәbul edilmәyib
E) 1992 ildә yaradılıb vә mәşfәrәtçi institut kimi sәnәdlәrin layihәlәrin müzakirәsi vә baxılması üçün
yaradılıb
100) Sual:MDB strukturu
A) Dövlәt başçılarının şurası nizamnamәyә dәyişikliklәr vә әlavәlәr etmәk hüququna malik deyillәr
B) Dövlәt başçılarının şurası hәrbiiqtisadi qәrarlar qәbul etmәk iqtidarında deyil
C) Dövlәt başçıları iki ildәn bir iclas toplantısında iştirak edirlәr
D) Sәdirli tәşkilatda daimi tәyin olunur
E) Dövlәt başçıları vә hökümәt nümayәndәlәri siyasi qәrarlar qәbul etmәk hüququna malikdirlәr
101) Sual:MDB baş orqanı
A) Qurultay
B) Ümumi toplantı
C) Dövlәt başçısının görüşü
D) Konfrans
E) Dövlәt başçılarının şurası
102) Sual:MDB nin hüququ әsasları
A) Әsas sәnәd ümumi razılıq sazişi olmuşdu
B) Nizamnamәdә dövlәtlәr arası әlaqәlәrin prinsiplәri tam aydınlaşdırılmayıb
C) MDB iqtisadi birliyi yaradılmamışdı
D) Humanitar problemlәr nizamnamәdә әksini tapmamışdı
E) 19921993 illәrdә qәbul edilmiş sәnәdlәr birliyin hüquqü әsaslarını yaratmışdı. Әsas sәnәd MDB
nizamnamәsi sayılır
103) Sual:Tәşkilatın yaradılmasının Saziş Protokolu (MDB)
A) Azәrbaycan Respublikası sazişi imzalamayıb
B) Almaata bәyannamәsi üzv dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәtlәrindә әmәkdaşlıq öhdәçilik qәbul
edilmәmişdi.
C) Gürcüstan tәşkilatın 1991 ildәn üzv olmuşdu
D) MDB keçmiş SSRİni tam tәkrarlayır
E) Almaata bәyannamәsi dövlәt arası әlaqәlәrin prinsiplәrini dәqiqlәşdirmiş, keçmiş SSRİ
beynәlxalq öhdәçiliklәrinin yerinә yetirmәsinә zәmanәt verilmişdi

104) Sual:Müstәqil dövlәtlәr birliyi (MDB)
A) Regional Dövlәtlәr İttifaqı sayılmır
B) Birlik keçmiş sovet respublikası tlә birlikdә digәr Avropa ölkәlәrini birlәşdirir
C) Baltikyani respublikalar birliyә daxil olmuşlar
D) Tәşkilatın yaradılması sazişini bütün 11 dövlәtlәr imzalamışlar
E) Regional dövlәtlәr birliyidir vә keçmiş SSRİ mәkanını әhatә edir
105) Sual:Tәşkilatın buraxılması vә sәbәblәri (Varşava müqavilәsi tәşkilatı)
A) NATO ilә rәqabәt imkanlarına malik olmaması
B) Üzv dövlәtlәrinin tәşkilata mәcburi cәlb edilmәsisәbәb olmamışdı
C) Keçmiş sosialist dövlәtlәrinin qәrb ilә inteqrasiya istәyi sәbәb olmamışdı
D) SSRİnin dәrin böhranı (siyasi, iqtisadi) sәbәb olmamışdı
E) 1991 ildә tәşkilatın buraxılması barәsindә protokol imzalanmışdı üzv dövlәtlәr tәrәfindәn,
sәbәbSSRİ süqutu olmuşdu
106) Sual:Tәşkilatın strukturu (Varşava müqavilәsi tәşkilatı)
A) Baş komandanlıq
B) Birlәşmiş hәrbi qüvvәlәr ilә idarәçilik Şura tәrәfindәn icra olunur
C) Birlәşmiş hәrbi qüvvәlәrin ümumi qәrargahı yaradılmışdı
D) Hәrbi nazirlәr komitәsi yaradılmamışdı
E) Siyasi müşavirәtçi, siyasi komitә (ümumi mәsafәlәr) vә birlәşmiş hәrbi qüvvәlәr komandanlığı
107) Sual:Avropa Şurasının qanunverici sәlahiyyәtlәrә malik orqanı hansıdır?
A) Nazirlәr Komitәsi
B) Parlament Assambleyası
C) Katiblik
D) İctimai İnkişaf Fondu
E) Mәhkәmә
108) Sual:1989cu ildә Avstraliya vә Yeni Zelandiya baş nazirlәrinin tәşәbbüsü ilә Kanberrada
yaranıb. Bu tәşkilat iqtisadi mәsәlәlәri müzakirә etmәk üçün beynәlxalq forum, mәşvәrәt orqanıdır.
әsas mәqsәdi regionda azad ticarәti inkişaf etdirmәk vә liberal sәrmayә qoyuluşu mühitini
formalaşdırmaqdan ibarәtdir.Onun sәrt tәşkilati strukturu yoxdur. Katibliyi Sinqapurda yerlәşir.
Fikirlәr hansı tәşkilata aiddir?
A) AsiyaSakit okean iqtisadi әmәkdaşlıq forumu
B) ASEAN
C) CәnubiAsiya regional әmәkdaşlıqassosiasiyası
D) Hind okeanı regional әmәkdaşlıq Assosiasiyası
E) AsiyaSakit Okean iqtisadi әmәkdaşlığı
109) Sual:İNTERPOLa aid olan fikirlәri seçin: 1. Tәşkilatın mәnzil qәrargahı Fransanın Lion
şәhәrindәdir. 2. 1890cı il¬dә Brüs¬sel¬dә ey¬niad¬lı Kon¬ven¬si¬ya¬nın qә¬bu¬lu ilә tә¬sis
olun¬muş¬dur. 3. BMTdәn sonra dünyanın ikinci әn böyük beynәlxalq tәşkilatıdır. 4. әsas missiyası
–iştirakçıdövlәtlәrin beynәlxalq hesablaşmalarının tәhlükәsizliyini tәmin etmәkdir
A) 1,3

B) 1,2
C) 2,4
D) 2,3
E) 1,4
110) Sual:Beynәlxalq Hesablaşmalar bankının mәnzil qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Bazeldә
B) Cenevrәdә
C) Vyanada
D) Parisdә
E) Londonda
111) Sual:Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı nә vaxt yaradılmışdır?
A) 1947
B) 1939
C) 1995
D) 1956
E) 1962
112) Sual:Bu tәşkilat Yunq planı әsasında tәsis edilmişdir:
A) Beynәlxalq Hesablaşmalar bankı
B) BMT
C) Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
D) OPEK
E) NATO
113) Sual:Atom enerjisi üzrә beynәlxalq agentliyin (MAQATE) baş qәrargahı hansı ölkәdә yerlәşir?
A) Vyana
B) Paris
C) Roma
D) Cenevrә
E) Vaşinqton
114) Sual:İNTERPOLun Azәrbaycanda Milli Mәrkәzi Bürosu nә vaxtdan fәaliyyәtә başlayıb?
A) 1993
B) 1991
C) 1995
D) 2001
E) 2003
115) Sual:Beynәlxalq әmәk tәşkilatının yaradılması
A) 1930 il
B) 1945 il
C) 1935 il
D) 1950 il

E) 1919 il
116) Sual:Beynәlxalq әmәk konfransı
A) konfranslar iki ildәn bir toplantı keçirir
B) beynәlxalq әmәk tәşkilatı özünü maliyyәlәşdirәn qurumdur
C) beş ildәn bir konfransda fәaliyyәt proqramı vә büdcә tәsdiq olunur
D) BMT ilk ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı olmamışdı
E) beynәlxalq әmәk konfransları hәr il tәşkil olunur, konfranslar beynәlxalq forum kimi fәaliyyәt
göstәrir
117) Sual:Beynәlxalq әmәk tәşkilatının strateji mәqsәdlәri
A) әmәk sferasında qәbul edilmiş normaların realizә edilmәsi
B) sosial sferaları әhatә etmir
C) әhalinin әmәyәcәlb olunması ilә mәşğul olmur
D) sosial effektliyin müdafiәsi problemlәrinin hәllinә sәy göstәrmir
E) dövlәtarası sosial dialoqa dәstәk göstәrmir
118) Sual:BәT digәr iş fәaliyyәtinin istiqamәtlәri
A) insan әsas hüquq normalarının tәkmillәşdirilmәsindә iştirak etmir
B) әmәk şәraiti vә hәyat tәrzinin yaxşılaşdırılmasına sәy göstәrmir
C) beynәlxalq әmәk normalarının hazırlanmasında iştirak etmir
D) beynәlxalq texniki әmәkdaşlıq proqramları üzәrindә vә qәbulunda iştirak etmir
E) hüquq normaları, әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasında, beynәlxalq texniki әmәkdaşlıq proqramları
üzәrindә fәal fәaliyyәt göstәrir
119) Sual:Aşağıdakılardan hansı BMTnin ixtisaslaşmış orqanı deyil?
A) MAQATE
B) Beynәlxalq әmәk tәşkilatı
C) Beynәlxalq Dәniz tәşkilatı
D) YUNESKO
E) Dünya Bankı
120) Sual:Beynәlxalq әmәk tәşkilatı nә vaxt yaradılıb?
A) 1919
B) 1945
C) 1927
D) 1992
E) 1987
121) Sual:Beynәlxalq әmәk tәşkilatının mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?
A) Cenevrә
B) Paris
C) London
D) İstanbul
E) NyuYork

122) Sual:Beynәlxalq әmәk tәşkilatının orqanları hansı sırada düzgün verilmişdir?
A) Beynәlxalq әmәk konfransı, İnzibati Şura vә Katiblik
B) Baş Assambleya,İqtisadi Şura vә katiblik
C) Baş Assambleya,İnzibati Şura vә İqtisadi Şura
D) Üçtәrәfli komissiya, İnzibati Şura vә katiblik,
E) Üçtәrәfli komissiya, İnzibati Şura, İqtisadi vә sosial şura
123) Sual:Beynәlxalq әmәk tәşkilatının proqramını vә büdcәsini tәsdiq edәn orqan hansıdır?
A) Beynәlxalq әmәk konfransı
B) İqtisadi Şura
C) İnzibati Şura
D) katiblik
E) Üçtәrәfli komissiya
124) Sual:BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1945
B) 1919
C) 1927
D) 1992
E) 1987
125) Sual:BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatının mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?
A) Roma
B) Paris
C) London
D) İstanbul
E) NyuYork
126) Sual:BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı Telefood adlı aclığa qarşı kompaniyaya nә
vaxt start vermişdir?
A) 1997
B) 1919
C) 1927
D) 1992
E) 1987
127) Sual:Azәrbaycan neçәnci ildәn BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatının üzvüdür?
A) 1995
B) 1919
C) 1927
D) 1992
E) 1987
128) Sual:BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı (YUNESKO) nә vaxt tәsis

edilib?
A) 1945ci ildә London konfransında
B) 1919cu ildә Paris konfransında
C) 1945ci ildә SanFransisko konfransında
D) 1944cü ildә DumbartonOks konfransında
E) 1987ci ildә BMTnin qәrarı ilә
129) Sual:Cәnubi asiya assosiasiyaları. Tәşkilatın strukturu
A) 1980 ildә yaradılıb beynәlxalq әmәkdaşlıq assosiasiyasıdı
B) Qәbul edilәn qәrarlar konsepsus yolu ilә tәsdiqlәnir
C) Әmәkdaşlıq yalnız siyasi problemlәri әhatә edir
D) Әmәkdaşlıq aqrar sektorun әhatә etmәyib
E) 1985 ildә yaradılıb. Birliyin strukturu: dövlәt başçılarının görüşlәri, xarici işlәr nazirlәrinin şurası,
daimi katiblәrin komitәsi, texniki komitә, mәhkәmә
130) Sual:CәnubSakit okean forumu
A) Әrazi regional tәşkilat sayılmır
B) Tәşkilata Sakit okeanın adaları daxildirlәr
C) Tәşkilat il boyu fәaliyyәt göstәrir
D) Konfrans tәşkilatın ali orqanıdır
E) Әsas regional tәşkilatdı. Әsas fәaliyyәti iqtisadi әmәkdaşlıq vә xarici siyasәtin koordinasiyası
131) Sual:Tәşkilatın proqramı
A) Üzv dövlәtlәrә tövsiyyә xarakterli kömәklik göstәrmәk
B) Tәşkilat tәdqiqat vә praktiki proqramlarını maliyyә ayırmır
C) Qәbul edilmiş iş proqramında aqrar sektorun inkişafı nәzәrdә tutulmayıb
D) Әrzaq tәminatı proqramında әks olunmayıb
E) texniki kömәk, regional konfransların hazırlamaq, sәhiyyә, әrzaq ilә tәminat vә s. Sahәlәrdә
yardım
132) Sual:Tәşkilatın icraedici orqanları
A) Konfransın tәrkibinә bütün üzv dövlәtlәr daxil olunmayıb
B) Konfrans ildә iki toplantı keçirir
C) Konfrans tәşkilatın idarә üzvlәrini seçmәk hüququna malik deyil
D) konfrans tәşkilatı mәsәlәlәrindә iştirak etmir
E) Konfrans tәşkilatın ali orqanıdı
133) Sual:Tәşkilatın (CSORK) mәqsәdlәri
A) Regionun tәhlükәsizlik problemlәri
B) Yalnız regional dövlәtlәr ilә әlaqәlәr qurmaq
C) Regionun inkişaf etmiş dövlәtlәrin maraqlarını hәyata keçirmәk
D) Komitә şöbәlәrә bölünmәyib
E) Aktual problemlәrin hәll edilmәsi, quruma daxil olan dövlәtlәrinin hәr tәrәfli inkişafına zәmin
yaratmaq

134) Sual:Cәnubi Sakit okean regionun komissiyası (CSORK)
A) Regionun keçmiş müstәmlәkә dövlәtlәri Birliyi daxil olmuşlar
B) Region dövlәtlәrinin hәrbi birliyidir
C) Keçmiş metropoliya dövlәtlәri tәşkilatın üzvü deyillәr
D) Tәşkilatın üzv dövlәtlәri bәrabәr hüquqa malik deyillәr
E) 1947 ildә yaradılmış keçmiş müstәmlәkә dövlәtlәrә kömәk mәqsәdi güdür
135) Sual:ASEANın regionuna tәsiri
A) Tәşkilatın fәaliyyәti yalnız üzv dövlәtlәrin iqtisadi inkişafına müsbәt tәsir edir
B) Tәşkilat üzv dövlәtlәrin qüvvәtlәnmәsinә töhvәsi azdır
C) Regional tәhlükәsizliyi tәmin edilmәsindә hәrbi qüvvәlәrdәn istifadә edilmir
D) Tәşkilat üzv dövlәtlәrinin yaranmış problemlәrinin hәllindәkömәklik göstәrmir
E) Siyasi iqtisadi vә mәdәni regionun inkişafına müsbәt tәsirә malikdir
136) Sual:Birliyin katibliyi
A) Katibliyә tәşkilatın sәdri başçılıq edir
B) Katibliyin başçısı 5 il müddәtinә seçilir
C) Baş katibin müavinlәrin sayı 7 nәfәrdi
D) Katibliyin qәrargahı Dehlidә yerlәşir
E) Katibliyә baş katib idarә etmә funksiyaları tapşırılıb
137) Sual:Tәşkilatın mәrkәzi idarәetmә orqanı
A) Xarici işlәr nazirlәrinin görüşlәri әnәnәvi olaraq Tokio şәhәrindә keçirilir
B) Daimi komitәdә bütün üzv dövlәtlәri tәmsil olunmayıb
C) Komitә ildә iki toplantılar keçirir
D) Komitә gündәlik işlәrin aparılması tapşırılmayıb
E) Xarici işlәr nazirlәrinin hәr il görüşlәri mәrkәzi idarә etmә rәhbәr orqanı sayılır. Daimi komitә
fәaliyyәt göstәrir
138) Sual:ASEAN birliyinin idarәetmә orqanları
A) Müdafiә  qurumun әn yüksәk orqanıdı
B) Ümumi toplantı әn yüksәk qurumun orqanıdır
C) Xarici işlәr nazirlәrinin görüşlәri yüksәk orqan sayılır
D) Dövlәt başçılarının görüşlәri ildә iki dәfә tәşkil olunur
E) Dövlәt başçılarının konfransı ASEAN ın әn yüksәk orqanıdır
139) Sual:ASEAN forumuna daxil olmuş dövlәtlәr (Tәrkibi)
A) Yalnız regional dövlәtlәr
B) Müşahidәçi dövlәtlәr foruma daxil olmamışlar
C) Partnyor sәviyyәdә quruma daxil olmuş dövlәtlәr yoxdur
D) ilk üzv dövlәtlәrinin görüşü 1990 ildә olmuşdu
E) Avstraliya, Asiya, Amerika vә Avropa qitәlәrinin bir sıra dövlәtlәri forumun üzvlәridirlәr
140) Sual:ASEANnın xarici әlaqәlәri
A) yalnız regional çәrçivәdә

B) Beynәlxalq sәviyyәdә
C) Tәşkilat geniş beynәlxalq qurumları ilә әlaqәlәr yaradıb
D) Xarici siyasәtdә digәr dövlәtlәr ilә әlaqәlәr yaratmayıb
E) İki strukturda cәmlәnib: Regional forum vә yüksәk rütbәli şәrhlәrin görüşü
141) Sual:CәnubiŞәrqi Asiya dövlәtlәrin birliyinin mәqsәdlәri
A) Regionun hәrbi potensialını möhkәmlәndirmәk
B) Qәbul edilmiş Bәyannamәdә üzv dövlәtlәrin eyni bәrabәr hüquqa malik olunması qeyd olunmayıb
C) Әmәkdaşlıq hәyatın bütün sferasını әhatә etmәyib
D) Birlik region dövlәtlәrin imkanlarını böyük tәsiri yoxdur
E) Әsas mәqsәd: regional әmәkdaşlıq (iqtisadi , sosial vә mәdәni sferalarda)
142) Sual:Cәnubi  Şәrqi Asiya dövlәtlәrin Assosiasiyası (ASEAN)
A) Sonralar bәyannamәyә әlavәlәr olmamışdı
B) hәrbi birlikdi, regionda böyük gücә malikdi
C) Tәşkilatın tәsir dairәsi regiondan kәnar tәsir imkanlarına malikdi
D) Regionda aparığı siyasi imkanlara malik deyil
E) 1967 ildә region dövlәtlәrinin xarici işlәr nazirlәri tәrәfindәn imzalanmışdı. (Balkan
Bәyannamәsi). İqtisadi Birlik
143) Sual:ANZUS paktı
A) Baş mәslәhәtçi orqan  dövlәt başçılarının görüşlәri sayılır
B) Şura ildә iki dәfә iclasda yaranmış problemlәri müzakirә edir
C) Tәşkilatın tәrkibi vә üzv dövlәtlәr arasında dәyişikliklәr baş vermәmişdi
D) Baş orqan  Şura Sayılır, tәrkibi isә xarici işlәr nazirlәridi
E) Baş orqan Konfrans sayılır
144) Sual:AsiyaSakit okean iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatın strukturu
A) Tәşkilat regional inteqrasiyasına tәsiri azdır
B) Tәşkilatın әsas orqanı  Konfransdı
C) Tәşkilatın liderlәrinin sammitlәri regionun bütün itisadi problemlәrini әhatә etmir
D) Qәrarlar yekdil sәs ilә qәbul edilir
E) Formal mәslәhәtçi statusunu saxlayaraq regional ümumi inkişaf mexaniz¬minә çevrilmişdi. 1989
ildә yaradılıb
145) Sual:AsiyaSakit okean iqtisadi әmәkdaşlıq
A) Region dinamik inkişafa malik deyil
B) Tәşkilat regionun iqtisadi inkişafına tәsiri yüksәk deyil
C) Tәşkilat iqtisadi vә siyasi forumdur
D) Tәşkilat mәslәhәtçi statusuna malikdir
E) Tәşkilat 1989 ildә yaradılıb, dünyanın әn dinamik inkişaf regionudur, mәqsәd iqtisadi
әmәkdaşlığın inkişafı, siyasәtdәn kәnar forumdur
146) Sual:Asiya inkişaf bankının strukturu
A) İdarәçilik funksiyaları Birlәşmiş Komissiya tәrәfindәn idarә olunur

B) Bankın Prezidenti iki il müddәtinә seçilir
C) İdarәçilәr Şurası ildә iki dәfә sessiyalarda görüşürlәr
D) Müdirlәr bankın yalnız idarә etmәsindә iştirak edir, nәzarәt funksiyalarına malik deyil
E) Bankın idarә edilmәsi  İdarәçilәr Şurasına tapşırılıb. Şurada Bütün üzv dövlәtlәri nümayәndәlәri
tәmsil olunublar. Şura 12 müdir vә 8 müavin seçki yolu ilә tәyin olunublar
147) Sual:Asiya inkişaf bankı, strateji mәqsәdlәri
A) Beynәlxalq dövlәtlәrarası tәşkilat statusuna malikdir
B) Bankın aksionerlәri yalnız Asiya qitәsinin dövlәtlәridi
C) İnkişafda olan dövlәtlәrә onların iqtisadi inkişafına kömәk etmir
D) Aclıq vә yoxsulluq tlә mübarizә bankın planına daxil edilmәyib
E) 1965 ildә tәşkil olunub, bankın aksionerlәr sırasında digәr qitәlәrdә yerlәşmiş dövlәtlәr bankın
üzvüdürlәr
148) Sual:Asiya Sakit okean reğionunun tәşkilatının yaradılmasının әsas sәbәblәri
A) Siyasi әmәkdaşlıq
B) Hәrbi әmәkdaşlıq
C) Regional bazarın yaradılması
D) Ticarәtdә ümumi qaydaların qәbul edilmәsi
E) İqtisadi әmәkdaşlıq
149) Sual:әrәb Maqrib birliyi
A) 1980 ildә yaradılıb vә birliyә Yaxın Şәrq vә Şimali Afrika әrәb dövlәtlәri daxil olmuşlar
B) Üzv dövlәtlәrinin diplomatik birlәşmiş proqramın qәbul edilmәsi nәzәrdә tutulmayıb
C) İqtisadi baxımdan birliyin strategiyası bütün mövcud prblemlәri әhatә etmәyib
D) Tәşkilatın iş fәaliyyәtinin effektivliyi (tәsiri) yüksәkdir
E) 1989 ildә yaradılıb, birliyә 5 әrәb dövlәtlәri daxil olublar (Әlcazair, Liviya, Mavritoniya, Mәrakeş
vә Tunis). Mәqsәd: tәhlükәsizlik, sabitlik vә regionda iqtisadi koonezasiya
150) Sual:İran körfәzi dövlәtlәrinin әmәkdaşlıq tәşkilatı
A) Dövlәtlәrarası iqtisadi әmәkdaşlıq tariflәrin maniәlәrini lәğv etmәmişdi
B) Tәşkilat çevik hәrbi qüvvәlәrin yaradılmasını nәzәrdә tutmayıb
C) Konfrans tәşkilatın startebiyasını aydınlaşdırır
D) Baş katiblik Omanda yerlәşir (Maşkat)
E) 1981 ildә regionun 6 dövlәti tәrәfindәn yaradılıb, әsas mәqsәd iqtisadi, sosial vә mәdәni
sferalarda inteqrasiya әldә edilmәsi olmuşdu
151) Sual:Neft ixrac edәn әrәb dövlәtlәrinin tәşkilatı
A) Regional dövlәtlәrarası tәşkilat sayılmır
B) Neft strategiyası ilә birlikdә dövlәtlәr ektil region siyasәtinin aparılmasına maraqladırlar
C) İcraçı orqan Mәşfәrәtçi Komissiya sayılır
D) Tәşkilat ixtisaslaşdırılmış orqanlara malik deyil
E) 1968 ildә Bayrutda Küveyt, Liviya vә Sәudiyyә Әrәbistan dövlәt başçıları razılıq sazişi әsasında
yaradılıb Baş orqan  Nazirlәr şurası
152) Sual:İslam konfransı tәşkilatının strukturu (idarәetmә orqanları)

A) Birliyin qurultayı әsas idarә etmә orqan sayılır
B) Tәşkilat sahәlәr üzrә institutlara bölünmәyib
C) Konfrans ildә iki toplantı keçirir
D) Tәşkilatın qәrargahı Bağdad şәhәrindә yerlәşir
E) Dövlәt başçılarının konfransı xarici işlәr nazirlәrinin konfransı, katiblik vә komissiyalar tәşkilatın
153) Sual:İslam Konfransı tәşkilatı
A) Tәşkilat 1960 ildә dövlәt başçılarının Qahirә konfransında razılıq әldә olunmuşdu
B) Katiblik 1971 ildә yaradılmışdı
C) Azәrbaycan tәşkilatın üzvü deyil
D) Tәşkilatın әsas mәqsәdi islam dövlәtlәrinin iqtisadi inkişafına yönәldilib
E) Tәşkilat 1969 ildә Robat şәhәrindә dövlәt başçıları tәrәfindәn qәrar qәbul edilmiş vә tәşkilatın
әsas mәqsәdi üzv dövlәtlәrinin hәrtәrәfli inkişafına yönәldilmişdi
154) Sual:әrәb Liqasının strukturu
A) Baş orqan dövlәt başçılarının zirvә görüşü
B) komitәlәrdә üzv omayan dövlәtlәr iştirak etmәk hüququna malik deyillәr
C) Tәşkilat Prezident tәrәfindәn idarә olunur
D) heç bir cavab düzgün deyil
E) Tәşkilatın şurası  Baş orqan sayılır, ildә iki dәfә toplantılar keçirilir Hәr üzv dövlәt bir sәsә
malikdir
155) Sual:Liqanın yaradılmasının tarixi vә mәqsәdlәri
A) 1955 ildә yaradılıb vә әsas mәqsәd region dövlәtlәrin iqtisadi maraqları sәbәb olmuşdu
B) Liqa BMT Baş Assambleyasının iüşahidәçi statusuna malik deyil
C) Tәşkilat ixtisaslaşdırılmış institutlara vә bölmәlәrә bölünmür
D) Müdafiә әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmayıb
E) Liqa 1945 ildә yaradılıb. Әsas mәqsәdi üzv dövlәtlәr әsasında әlaqәlәr yaratmaq, milli
tәhlükәsizliyi tәmin etmәk, dövlәtin siyasәtini tәnzimlәmәk
156) Sual:әrәb dövlәtlәrinin liqası
A) Liqa әrәb dövlәtlәrinin müasir dövrdә reğeonda aparıcı rol oynamır
B) Birliyin әsasını etnik vә coğrafi әrәb dövlәtlәrin yaxın yaşaması tәşkil etmir
C) İslam konflarsı Әrәb dövlәtlәri liqası ilә rәqabәtdәdi
D) Әrәb dövlәtlәrinin Liqası dünya siyasәtinin formalaşmasına tәsir etmir
E) Liqa müasir dövrdә regional aparıcı tәşkilat sayılır vә birliyin әsasını etnik vә cöğrafi yaxınlıq
әsas yer tutur. İslam konfransı liqaya qarşı rәqabәtdә deyil
157) Sual:ASEANın katibliyi hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Cakarta
B) Nayrobi
C) Banqkok
D) KualaLumpur
E) Cenevrә
158) Sual:KualaLumpur bәyannamәsi nә ilә bağlıdır?

A) CәnubŞәrqi Asiyanın neytral zona elan olunması
B) Şәrqi Avropa regionunun neytral zona elan olunması
C) Cәnubşәrqi Avropada azad iqtisadi zonanın yaradılması
D) CәnubŞәrqi Asiyada azad iqtisadi zonanın yaradılması
E) Şәrqi Asiiyada dostluq vә әmәkdaşlıq haqqında
159) Sual:Bu bәyannamәdә qeyd olunurdu ki, CәnubŞәrqi Asiya regionu neytral zonadır vә bütün
üzv dövlәtlәr onun tanınması üçün lazımı tәdbirlәr görәcәklәr vә bu zonaya xarici qüvvәlәr daxil ola
bilmәz. Göstәrilәnlәr hansı bәyannamәyә aiddir?
A) KualaLumpur bәyannamәsi
B) Banqkok bәyannamәsi
C) Bağdad bәyannamәsi
D) Bişkek bәyannamәsi
E) Paris bәyannamsәi
160) Sual:ASEANda müşahidәçi statusuna malik olan ölkәni seçin:
A) Papua Yeni Qvineya
B) İndoneziya
C) Tailand
D) Malaziya
E) Sinqapur
161) Sual:ASEANa daxil olan ölkәlәri seçin: 1. İndoneziya 2. Nepal 3. Malaziya 4. Hindistan 5.
Tailand
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,4
D) 2,3,5
E) 2,3,4
162) Sual:Bu tәşkilatın tәsis olunması haqqında Bәyannamә Banqkok bәyannamәsi adlanır:
A) ASEAN
B) OPEK
C) MDB
D) BMT
E) İKT
163) Sual:Atom enerjisi beynәlxalq agentliyi tәşkilatının fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri
A) texniki әmәkdaşlıq tәşkilatın proqramında nәzәrdә tutulmayıb
B) nәzarәt vәzifә nәzәrdә tutulmayıb
C) әsas fәaliyyәt: texniki әmәkdaşlır, ümumi nәzarәt, tәhlükәsizliyt tәmin etmәk
D) mәrkәz elmitәdqiqat fәaliyyәti ilә mәşğul olmur
E) agentlik fövqaladә şәraitdә yekdil mәrkәzә malik deyil
164) Sual:Atom enerjisi beynәlxalq agentliyi tәşkilatının idarә katibliyi

A) agentliyin praktiki fәaliyyәtinә rәhbәrlik etmir
B) katiblik geniş sәlahiyyәtlәrә malik deyil
C) katibliyә baş müdir başçılıq edir, agentliyin bütün fәaliyyәtinә nәzarәt vә rәhbәrlik edir
D) katiblik agentliyin digәr orqanlarına kömәklik göstәrmir
E) katiblik agentliyin bütün iş fәaliyyәtinә cavabdeh deyil
165) Sual:Atom enerjisi beynәlxalq agentliyi tәşkilatının baş orqanı
A) qurultay
B) ümumi toplantı (üzv dövlәtlәrin)
C) baş konfrans
D) şura
E) tәnzimlәmә fövqaladә qrup
166) Sual:Atom enerjisi beynәlxalq agentliyi tәşkilatının statusu tәşkilata qәbul qaydaları
A) hәr bir dövlәt tәşkilata qәbul edilә bilәr, әsas şәrt tәşkilatın nizamnamәsini qәbul vә ona riayәt
etmәkdir
B) namizәd dövlәtin iqtisadi göstәricilәri nәzәrә alınır
C) dini mәnsubiyyәt әsas şәrt kimi irәli sürülür
D) dövlәtin yerlәşdiyi coğrafi mәkan nәzәrә alınır
E) namizәd dövlәtin әhalisinin sayı nәzәrә alınır
167) Sual:Atom enerjisi beynәlxalq agentliyi tәşkilatının statusu
A) regional tәşkilatdır
B) beynәlxalq dövlәtarası tәşkilatdır, 1955ci ildә yaradılmışdır
C) nüvә silahına malik olmuş dövlәtlәrin qapalı tәşkilatıdır
D) BMTnin ixtisaslaşdırılmış statusuna malik olmuş tәşkilatdır
E) tәşkilatın BMT ilә әlaqәsi yoxdur
168) Sual:GUAMnın rәsmi dili:
A) ingilis vә rus
B) rus vә azәrbaycan
C) rus vә gürcü
D) gürcü vә azәrbaycan
E) türk vә rus
169) Sual:MDBnin mәqsәdlәri sırasına daxil deyil:
A) Yeni әrazilәr әlә keçirmәk vә öz fәaliyyәt sferasını daha da genişlәndirmәk;
B) MDB çәrçivәsindә dövlәtlәrin üzәrinә götürdüklәri öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi;
C) Siyasi, iqtisadi, ekoloji, humanitar, mәdәni vә digәr sahәlәrdә әmәkdaşlığın hәyata keçirilmәsi;
D) Birgә iqtisadi mәkan çәrçivәsindә, üzv dövlәtlәrin hәrtәrәfli vә balanslaşdırılmış şәkildә iqtisadi
vә sosial inkişafı, dövlәtlәrarası әmәkdaşlıq vә inteqrasiya;
E) Beynәlxalq hüququn qәbul edilmiş ümumi prinsiplәri vә ATӘTin sәnәdlәrinә uyğun olaraq, әsas
insan azadlıq vә hüquqlarının tәmin olunması;
170) Sual:AlmaAta bәyannamәsinin mәğzi:

A) MDB yaradıldı
B) BMT yaradıldı
C) ATӘT yaradıldı
D) VMT yaradıldı
E) Aİ yaradıldı
171) Sual:İqtisadi inteqrasiyanın daha geniş yayılmış forması hansıdır?
A) azad ticarәt zonası
B) gömrük ittifaqı
C) vahid valyuta zonası
D) daxili bazar
E) düzgün cavab variantı yoxdur
172) Sual:Avropa Atom Enerji birliyi hansı müqavilә ilә quruldu?
A) 1957 Roma
B) 1995 Praqa
C) 2007 Lissabon
D) 1992 Maastrix
E) 1973 Helsinki
173) Sual:BMTnin sülhmәramlı qüvvәlәri necә adlanır?
A) Mavi dәbilqәlilәr
B) Yaşıl dәbilqәlilәr
C) sarı dәbilqәlilәr
D) Qırmızı papaqlılar
E) Mavi papaqlılar
174) Sual:BMTnin yaradılmasına dair keçirilәn 1945ci il SanFransisko konfransı hansı dövlәtlәrin
tәşәbbüsü ilә keçirilirdi:
A) SSRİ, ABŞ, Çin vә Böyük Britaniyanın
B) Bitәrәf dövlәtlәrin
C) Üçüncü qrup dünya dövlәtlәrinin
D) II Dünya müharibәsindәn mәğlub çıxan dövlәtlәrin
E) ABŞ, İngiltәrә vә Fransanın
175) Sual:Aİ formal olaraq hansı saziş ilә tәsis edilib?
A) Maastrix
B) Paris
C) Versal
D) Sevr
E) VarŞava
176) Sual:Hansılar beynәlxalq tәşkilatların tәsnifatının prinsiplәridir? 1. Üzvlük; 2. Tabelilik; 3.
Coğrafi; 4. әhali; 5. Funksional.
A) 1,3,5

B) 1,2,3
C) 1,2,4
D) 2,3,5
E) 2,3,4
177) Sual:Neçәnci ildәn Avropa İqtisadi Birliyi Avropa Birliyi adlanmağa başladı?
A) 1993
B) 1991
C) 1995
D) 1992
E) 1997
178) Sual:Hansı dövlәt NATOnun Avropada genişlәnmәsini istәmirdi?
A) Rusiya
B) Çin
C) ABŞ
D) Kanada
E) Almaniya
179) Sual:NATOnun yenistratejikonsepsiyalarıqәbuledildi: 1. Roma sammitindә 2.
Brüsselsammitindә 3. Vaşinqtonsammitindә 4. London sammitindә
A) 1,3
B) 1,2
C) 2,4
D) 1,4
E) 2,3
180) Sual:Bu tәşkilatlardan hansı Avropada tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsindә fәal rol oynadı? 1.
AvropaBirliyi 2. NATO 3. MDB 4. BMT 5. İKT
A) 1,2,4
B) 1,2,3
C) 1,2,5
D) 2,3,4
E) 2,3,5
181) Sual:2000ciilinoktyabrayında:
A) Avrasiya İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır
B) Asiya İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır
C) Amerika İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır
D) Avroatlantika İqtisadi Birliyinin tәsis edilmәsi haqqında müqavilә imzalamışdır
E) Düzgün cavab variantı yoxdur
182) Sual:Avronun vahid valyutaya çevrilmәsi nә ilә nәticәlәndi?
A) Aİ ölkәlәrini iki hissәyә böldü
B) Hamı tәrәfindәn qәbul olundu

C) Vahid әrazi yaratdı
D) Heç bir narazılıq bildirilmәdi
E) Düzgün cavab variantı yoxdur
183) Sual:Avropa Birliyi ölkәlәrindә yaşayan şәxslәrin, qurumların vә şirkәtlәrin haqlarını hәr hansı
bir pis idarәetmә tәtbiq olunması qarşısında qorumaqla vәzifәlәndirilmiş yoxlama qurumu vә şikayәt
müraciәti olunan yer, yәni mәqamdır:
A) Ombudsman
B) Avropa Zirvәsi
C) Avropa Şurası
D) Avropa Komissiyası
E) Әdalәt Divanı vә Bidayәt Mәhkәmәsi
184) Sual:Şimali Amerikada inteqrasiya birliyi:
A) NAFTA
B) Aİ
C) BMT
D) ASİӘT
E) düzgün cavab variantı yoxdur
185) Sual:Klassik formada superregional әmәkdaşlığın bazis nümunәsidir:
A) Aİ
B) GUAM
C) NATO
D) ATӘT
E) hamısı
186) Sual:Şuman planının ilham qaynağı kimdir?
A) Hitler
B) Altiero Spinelli
C) Yan Monnet
D) Çörçil
E) De Qoll
187) Sual:Aİnin mәnzil qәrargahı harada yerlәŞir?
A) Brüssel
B) Cenevrә
C) Paris
D) London
E) Tokio
188) Sual:CәnubŞәrqi Asiyada sülh, azadlıq vә neytrallıq zonası haqqında KualaLumpur
bәyannamәsi nә vaxt qәbul edilib?
A) 1971
B) 1987

C) 1990
D) 1986
E) 1985
189) Sual:Cәnub Şәrqi Asiya Ölkәlәri Assosiasiyası:
A) ASEAN
B) ASİӘT
C) NAFTA
D) BMT
E) düzgün cavab variantı yoxdur
190) Sual:Avropa İttifaqının vahid valyutası:
A) Avro
B) Dollar
C) Ekü
D) Manat
E) Hamısı
191) Sual:NAFTAnın tәrkibinә hansı dövlәtlәr daxildir?
A) ABŞ, Kanada vә Meksika
B) ABŞ, Meksika vә Argentina
C) Kanada,Meksika vә Brazilya
D) ABŞ, Kanada vә Uels
E) Kanada,Uruqvay vә Kolumbiya
192) Sual:NAFTA neçәnci ildә tәsis edilib?
A) 1994
B) 1997
C) 1998
D) 2001
E) 2003
193) Sual:NAFTAnın özәyi:
A) Amerika  Kanadaiqtisadiinteqrasiyasıdır
B) Amerika – Argentina iqtisadiinteqrasiyasıdır
C) Amerika  Brazilya iqtisadi inteqrasiyasıdır
D) Amerika  Uels iqtisadi inteqrasiyasıdır
E) Amerika Britaniyaiqtisadiinteqrasiyasıdır
194) Sual:Halhazırda dünyada әn böyük regional azad ticarәt zonasıdır:
A) NAFTA
B) Aİ
C) BMT
D) VMT
E) ATEC

195) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Aİ yanında Daimi Nümayәndәliyi fәaliyyәt göstәrir:
A) Brüsseldә
B) Cenevrәdә
C) Parisdә
D) Londonda
E) Bakıda
196) Sual:AR ilә Aİ arasında münasibәtlәrә yeni tәkan vermişdir. Bu Saziş siyasi dialoq, insan
hüquqları, ticarәt, investisiya, iqtisadi, qanunverici, mәdәni vә digәr әmәkdaşlıq sahәlәrindә
genişmiqyaslı әmәkdaşlığı nәzәrdә tutur:
A) Tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq sazişi
B) iqtisadi ittifaq
C) Birgә layihәlәr
D) Cәnub axını
E) Hamısı
197) Sual:Kimlәr Beynәlxalq Hökumәtlәrarası Tәşkilatların onlara üzv olan dövlәtlәrin maraqlarını
әks etdirdiyini vә bu sahәdә qarşılıqlı münasibәtlәri tәnzimlәdiyini düşünür?
A) Liberal institusionalizm cәrәyanı nümayәndәlәri
B) Realizm mәktәbinin tәrәfdarları
C) Millәtçilәr
D) Qlobalistlәr
E) Modernistlәr
198) Sual:Dövlәtlәrarası tәşkilatlara aid olan fikirlәri seçin: 1. daimi orqanlarının olması 2.
beynәlxalq tәsis müqavilәsinin mövcudluğu 3. üzvlәri ayrıayrı şәxslәrdәn ibarәt olur 4. bu tәşkilatlar
beynәlxalq hüququn subyekti ola bilir 5. bu tәşkilatların sayı qeyrihökumәt tәşkilatlarının sayından
dah çoxdur
A) 1,2,4
B) 1,2,5
C) 2,3,5
D) 2,3,4
E) 1,3,5
199) Sual:Dövlәtlәrarası tәşkilatlara aid olmayan fikirlәri seçin: 1. daimi orqanlarının olması 2.
beynәlxalq tәsis müqavilәsinin mövcudluğu 3. üzvlәri ayrıayrı şәxslәrdәn ibarәt olur 4. bu tәşkilatlar
beynәlxalq hüququn subyekti ola bilir 5. bu tәşkilatların sayı qeyrihökumәt tәşkilatlarının sayından
dah çoxdur
A) 3,5
B) 1,4
C) 2,5
D) 3,4
E) 2,3
200) Sual: Sәrhәdsiz hәkimlәr tәşkilatına aid olan fikirlәri seçin: 1. әsas mәqsәdi atom enerjisindәn
istifadәnin qarşısının alınmasıdır 2. 1971ci ildә yaradılıb 3. digәr BQHTdan әsas fәrqi istәnilәn

gәrgin vәziyyәtdә onun fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasına yol verilmәmәsidir 4. beynәlxalq
hökumәtlәrarsı tәşkilat hesab olunur
A) 2,3
B) 1,4
C) 1,2
D) 2,4
E) 3,4
201) Sual:Aşağıdakılardan hansı dövlәtlәrarası tәşkilatların әlamәtlәrinә aid deyil?
A) Bu tәşkilatlar beynәlxalq hüququn subyekti ola bilmir
B) dövlәtlәrin üzvlüyü
C) beynәlxalq tәsis müqavilәsinin mövcudluğu
D) daimi orqanlarının olması
E) üzv dövlәtlәrin suverenliyinә hörmәt
202) Sual:Orqanın üzvdövlәtlәrinin mövqelәrinin razılaşdırılması vә hәr bir tәrәfin fikir vә
maraqlarının nәzәrә alınması, onların ümumi razılığının tәmin olunması ilә xarakterikdir. Göstәrilәn
fikir hansı növ sәsvermәyә aiddir?
A) mütlәq
B) nisbi
C) akklamasiya
D) birbaşa
E) konsensus
203) Sual:Üzvlüyün xarakterinә görә beynәlxalq tәşkilatların tiplәri:
A) universal vә regional
B) qapalı vә açıq
C) ümumi vә xüsusi
D) plenar vә hökumәtlәrarası
E) hökumәtlәrarası vә qeyrihökumәt
204) Sual:Beynәlxalq tәşkilatın әlamәtlәri sırasına aid edilә bilmәz:
A) Müqavilә әsasında yaradılır.
B) Müvafiq tәşkilati struktura malikdir.
C) Müәyyәn mәqsәd vә vәzifәlәri vardır.
D) Beynәlxalq hüquq vә öhdәliklәrә malikdir
E) Beynәlxalq tәşkilatların qәtnamәlәri üzv düvlәtlәr üçün mәcburi hüquqi stasusa malikdir.
205) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların iki sistemliliyi
A) beynәlxalq tәşkilatlar arasında fәrq yoxdur
B) beynәlxalq tәşkilatlarda cüzi fәrqlәr mövcuddur
C) iki sistemlik mövcuddur: universal, qapalı (BMT; A.İ.)
D) hәr iki sistemdә üzv dövlәtlәr eyni hüquqa malik deyillәr
E) iki sistemli tәşkilatlar arasında әlaqәlәr mövcud deyil

206) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların fәaliyyәt dairәsi
A) dövlәt daxili
B) regional
C) beynәlxalq
D) regional, beynәlxalq vә subregional
E) dini mәnsub әsasında
207) Sual:Müasir beynәlxalq sistemi vә onlara tәsir göstәrәn faktorlar
A) beynәlxalq iqtisadiyyatın dinamikası tәsiretmәyib
B) dövlәtlәrarası ziddiyyәtlәrin mövcud olması
C) dünya iqtisadiyyatınındinamikası, transmilli әlaqәlәrin dәrinlәşmәsi vә s. faktorlar yeni
tәşkilatların yaradılmasına әsaslar yaradır
D) dünyada baş vermiş problemlәrdә dövlәtlәrin ümumi sәyi tәlәb olunmur
E) siyasi gәrginlik faktor sayılmır
208) Sual:Yeni tәşkilatların yaranmasının sәbәblәri
A) yalnız iqtisadi maraq
B) sonillәrdә dәrin, sivil dәyişikliklәr, mahiyyәtcә yeniliklәr sәbәb olmuşdu
C) qloballaşma prosesinin tәsiri olmamışdı
D) iqtisadi, mәdәni, siyasi әlaqәlәringenişlәnmәsi öz tәsirini göstәrmәmişdi
E) heç bir variant düzgün deyil
209) Sual:İqtisadi xarakterli tәşkilatların rolu
A) regionalxarakterlidi vә yalnız avropa qitәsini әhatә edir
B) Avropa, Amerika, AsiyaSakit Okean regionunu әhatә edir vә böyük rol oynayırlar
C) ümumdünya iqtisadi inkişafa tәsir etmir
D) dövlәtlәrin inteqrasiya prosesinә tәsirni yoxdur
E) iqtisadi xarakterli tәşkilatlar müsbәt nәticә әldә etmәyiblәr
210) Sual:Regional tәşkilatlar
A) böyük әhәmiyyәtә malik deyillәr
B) regional problemlәrin hәllindә passiv iştirak edirlәr
C) qlobal problemlәrin hәllindә iştirak etmirlәr
D) böyük әhәmiyyәt kәsb edirlәr: Amerika Dövlәtlәrinin İttifaqı, Afrika Dövlәtlәrinin Birliyi, İslam
konfransı
E) yalnız iqtisadi problemlәrin hәllindә iştirak edirlәr
211) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların növlәri
A) yalnız әrazi birlik
B) üç tipli  әrazi, siyasi әmәkdaşlıq vә II Dünya Müharibәsindәn sonra yaranmış tәşkilatlar
C) iqtisadi tәşkilatlar
D) siyasi tәşkilatlar
E) sosialsiyasi tәşkilatlar
212) Sual:Beynәlxalq hәrtәrәfli ünsiyyәt tәşkilatların yaradılması

A) Beynәlxalq Teleqraf Birliyi  1800 il
B) Beynәlxalq Poçt Birliyi  1880 il
C) Beynәlxalq Teleqraf Birliyi  1865 vә Beynәlxalq Poçt Birliyi  1874
D) Beynәlxalq Aviasiya Birliyi  1900
E) Beynәlxalq Dәmir Yolçuların Birliyi  1830
213) Sual:Müasir baxımdan ilk Beynәlxalq tәşkilat
A) Reyn çayı üzәrindә gәmiçiliyin tәnzimlәnmәsi
B) Dunay çayı üzrәindә naviqasiya tәşkilatı
C) Beynәlxalq Poçt İttifaqı
D) quldarlığa qarşı Beynәlxalq konfensiya
E) Paris Sәhiyyә Konvensiyası
214) Sual:Ümumavropa beynәlxalq tәşkilatının yaramasının ilk tәşәbbüskarları
A) T.Kapella
B) N.Makiavelli
C) J.J.Russo vә İ.Kant
D) D.Didro
E) M.Lyutez
215) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların yaranması tarixi (ilk mәrhәlә)
A) antik dövr
B) quldarlıq dövrü
C) feodalizm dövrü
D) kapitalizm dövrü
E) XX әsrin әvvәllәrindә
216) Sual:İlk xüsusilәşdirilmiş müәssisәnin yaranması
A) XV  XVI әsrlәrdә
B) XVII  XVIII әsrlәrdә
C) XX әsrdә
D) XIX әsrin sonu  XX әsrin әvvәli
E) XIX әsrdә
217) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların düsturu
A) danışıq  konfrans  tәşkilat
B) daxili sәbәblәrdәn törәnir (spontan)  tәsadüfi  danışıq
C) konfrans  danışıq  tәşkilat
D) yekdil qaydaqanunları yoxdur
E) müxtәliflik müşahidә olunur
218) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların yaranma tarixi
A) beynәlxalq tәşkilatların yaranmasında cәmiyyәtin inkişafı öz tәsirini gös¬tәrmәyib
B) beynәlxalq hüququn artmış rolunun tәsiri olmamışdı
C) diplomatiyanın beynәlxalq münasibәtdә gücünün artması öz әksini tәşkilatlarda tapmamışdı

D) beynәlxalq tәşkilatların yaranmasına cәmiyyәtin inkişafı, beynәlxalq hü¬quq rolunun artması,
diplomatiyanın imkan dairәsinin artması, beynәlxalq tәşkilatların sayca artmasına tәsirini göstәrmişdi
E) beynәlxalq tәşkilatlar diplomatiyanın әsas bir forması sayılmır
219) Sual:Beynәlxalq tәşkilatlar anlayışı
A) insanların birliyi, qәbul olunmuş proqram vә mәqsәdlәri realizә etmәk mәqsәdi güdür
B) tәşkilatlar müәyyәn qayda әsasında fәaliyyәt göstәrmir
C) tәşkilata üzv seçilmәsi könüllülük prinsipinә әsaslanmır
D) tәşkilatların yaranmasında әsas qaydalar qәbul edilmәyib
E) dövlәtlәrarası vә beynәlxalq tәşkilat arasında fәrq yoxdur
220) Sual:MDBnin tәsisçilәri olan dövlәtlәr sırasına daxildir:
A) Belarusiya
B) Azәrbaycan
C) Gürcüstan
D) Ermәnistan
E) Qazaxıstan
221) Sual:MDBnin qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Minsk
B) Moskva
C) Kiyev
D) Brüssel
E) Cenevrә
222) Sual:MDBnin işçi dili hansı dildir?
A) rus
B) özbәk
C) gürcü
D) ingilis
E) tatar
223) Sual:BQHTlәri seçin: 1. Sәrhәdsiz Hәkimlәr 2. Paris Beynәlxalq Klubu 3. Qrinpis 4. London
Beynәlxalq Klubu 5. Beynәlxalq Amnistiya
A) 1,3,5
B) 1,2, 4
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 4
E) 1,4, 5
224) Sual:Amerika dövlәtlәrinin tәşkilatı (ART)
A) Birliyin әsas regional koordinasiya mәrkәzi sayılmır
B) ADT Amerika respublikalarının birliyi tәşkilatının naziri deyil
C) ADT sonrakı dövrdә tәşkilatın nizamnamәsinә әlavәlәr olunmayıb
D) Tәşkilat yalnız üzv dövlәtlәrinin xarici siyasәtini tәnzimlәyir

E) Tәşkilat 1948 ildә yaradılıb, Amerika respublikalarının beynәlxalq birliyin (1890 il) varisidir,
fәaliyyәt çox sahәlidir, bütün daxili vә xarici prblemlәri әhatә edir
225) Sual:Amerika dövlәtlәrinin tәşkilatının fәaliyyәtinin mәqsәdi
A) Yalnız siyasi problemlәri әhatә edir
B) Tәşkilatın müşahidәçi statusuna malik olan dövlәtlәr yoxdur
C) Tәşkilatın әsas problemi region dövlәtlәrinin әlaqәlәrini möhkәmlәndirmәk
D) Qitәdә sülhü vә tәhlükәsizliyi qorunmaq, demokratiyanı möhkәmlәndirmәk, iqtisadi, sosial
problemlәrinin hәllindә ümumi qәrarlar qәbul etmәk
E) Hәr bir üzv dövlәtә tәcavüz birlәşmiş aksiyalar keçirmәk nәzәrdә tutulmayıb
226) Sual:Tәşkilatın (ADT) struktur quruluşu
A) Tәşkilatın baş orqanı konfrans sayılır
B) Dövlәtlәrarası müşavirәbaş orqan sayılır
C) Ümumi toplantı baş orqanıdı
D) Qurultay baş orqan sayılır
E) Baş assambleya tәşkilatın baş orqanıdı
227) Sual:ADT baş assambleyası
A) Bütün üzv dövlәtlәrin başçıları tәmsil olunublar
B) Assambleya bütün problemlәr üzrә qәrarlar qәbul etmәk hüququna malik deyil
C) Assambleya ildә iki toplantı keçirir
D) Fövqәladә sessiyalar çağrılması nәzәrdә tutulmayıb
E) Assambleyada dövlәtlәri adәtәn problemlәri müzakirә vә qәrar qәbul etmәk ixtiyarına malikdi
ildәbir dәfә toplantı keçirir
228) Sual:Xarici işlәr nazirlәrinin mәslәhәtçi müşavirәsi
A) Daimi fәaliyyәt göstәrir
B) Müşavirәnin çağırılması üçün bütün üzv dövlәtlәrin razılığı alınmalıdır (Fövqәladә çağırış)
C) Mәslәhәtçi müşavirәdә üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәrin sayı dövlәtin әhalisinin sayından asılıdır
D) Mәslәhәtçi müşavirә tәşkilatın fәaliyyәtindә böyük rol oynamır
E) Müşavirәdә tәxirәsalınmaz hallarda xarici işlәr nazirlәrinin müşavirәsi çağrılır. Hәr bir üzv dövlәt
fövqәladә müşavirәnin çağırılmasına hüququ var
229) Sual:Tәşkilatın baş katibliyi
A) Әsas tәşkilatın daimi orqanı deyil
B) Baş katibin sәlahiyyәtlәri geniş deyil
C) Baş katib iki il müddәdinә seçilir
D) Baş katiblik icraçı şuralara bölünmәyib
E) Tәşkilat daimi mәrkәz orqan sayılır, onun idarә edilmәsi Baş katibә tapşırılıb, qurumun hüquqi
nümayәndәsidi
230) Sual:Tәşkilatın muxtar ixtisaslaşdırılmış tәşkilatları
A) Tәşkilatın daxilindә ayrıca bölmәlәr yoxdur
B) Tәşkilatın ümumi sayı sәkkizdir, әsasәn iqtisadi ixtisaslaşdırılmış bölmәlәr
C) İxtisaslaşdırılmış institutlar (tәşkilatlar) tәşkilatın ümumi fәaliyyәtindә mühüm rol oynamır

D) İqtisadi mәsәlәlәr üzrә ixtisaslaşdırılmış bankmövcud deyil
E) Qurumun daxilindә altı tәşkilat fәaliyyәt göstәrir; sәhiyyә, uşaq institutu, qadın komissiyası,
coğrafiya vә tarix institutu, kәnd tәsәrrüfatı vә aborigen әhalinin problemlәri üzrә institut
231) Sual:Şimali amerika ticarәt sazişi
A) Azad ticarәt zonasının yaradılmasını üçün әsastәlәb olünan şәrtlәr qәbul edilmәyib
B) Saziş 1930 ildә dünya iqtisadi böhran dövrü qәbul edilib
C) Sazişin qәbulu regionda siyasi sabitlik әldә olunması istәyi olmuşdu
D) Üzv dövlәtlәrinin iqtisadi inkişafına bәrabәr tәsiri olmamışdı
E) 1992 ildә saziş imzalanıb (Kanada, Meksika vә ABŞ) azad zonanın yaradılması mәqsәdi ilә
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı mallarına tarif vә kvatalar lәğv edilmişdi
232) Sual:Şimali azad ticarәt sazişinin mәqsәdi
A) Saziş bütövlükdә iqtisadi problemlәri nәzәrә alıb
B) Dövlәtlәrarası münasibәtlәr nәzәrә alınmayıb
C) Sosial problemlәr proqramda әks olunmayıb
D) Tәşkilat Avropa ittifaqından tam fәrqlidi
E) Millәtlәr әmәkdaşlığı, ticarәtin inkişafı yeni iş yerlәrinin açılması, hәyat rifahını artırmaq. Әtraf
mühütü qorümaq vә s. Problemlәr proqrama daxil edilmişdi
233) Sual:Ticarәt azad zonasının әhatә edәn mәkan
A) Qurumu yalnız Şimali Amerika dövlәtlәrini birlәşdirir
B) Latın Amerika dövlәtlәri zonaya iqtisadi göstәricilәrinә görә birliyә daxil olmayıblar
C) Tәşkilatın proqramında әtraf mühütün qorunması bir problem kimi salınmamışdı
D) Hüququ aspektlәr nәzәrә alınmamışdı
E) Tәşkilat ümumi Amerika ticarәt zonasının yaradılmaması әldә olunmuş, onun әhatәsi Alyaskadan
Odlu torpaq adasına kimi әrazini әhatә edir
234) Sual:Amerika arası inkişaf bankı
A) Amerika arası inkişaf bankı yalnız iqtisadi maliyyәlәşmә tәşkilatıdı
B) Regional inteqrasiyaya bank imkanlar yaratmayıb
C) Bank çox sahәli qitәnin tәşkilatı sayılmır
D) Beynәlxalq tәşkilatına üzv olması üçün şәrtlәrirәli sürülmür
E) Bank 1959 ildә yaradılıb, onun işindә 46 dövlәt iştirak edir, iqtisadi, sosial inkişafa yönәldilib,
regional inteqrasiya üçün Latın Amerika vә Karib hövzәsi dövlәtlәrin inkişafına tәkan verir
235) Sual:Latın Amerikasının inteqrasiya assosiyasiyasının strukturu
A) Dövlәt başçılarının görüşlәrindә tәşkilatın siyasәtinin istiqamәtlәri aydınlaşdırılır
B) Qәbul olunmuş saziş (1980 il) hәrtәrәfli әmәkdaşlığa әsas yaratmamışdı
C) Tәşkilat Latın Amerikanın subregional tәşkilatlarının fәaliyyәtini onların koor¬dinasiyasına
kömәklik etmir
D) Tәşkilatın katibliyi Santyaqoda yerlәşir
E) Xarici işlәr nazirlәrinin şurası siyasәt proqramını qәbul edir. Nüma¬yәndәlәr komitәsi daimi
icraçı orqandır
236) Sual:Latın Amerikasının iqtisadi sistemi

A) Regional tәşkilat sayılır, üzv dövlәtlәrin hәrtәrәfli inkişafı nәzәrdә tutulmayıb
B) Latın Amerikanın vә Karib regionunun inkişaf strategiyası nәzәrdә tutulmayıb
C) Tәşkilat komitәlәrә bölünmәyib
D) Daimi strukturlara malik deyil
E) 1975 ildә tәşkil olunub (Panam Konvensiyası) mәqsәd iqtisadi siyasәtin koordinasiyası
237) Sual:MERKOSUR (isp.ümümi cәnub bazar )
A) Dövlәtlәrarası münasibәtlәrin möhkәmlәnmәsi nәzәrdә tutulur
B) İqtisadi problemlәr birliyin proqramında әsas yer tutmur
C) Ümumi üzv dövlәtlәrinin hәrbi qüvvәlәrin yaradılmasıtәşkilatın әsas mәqsәdi olmuşdu
D) Tәşkilat informasiya mәrkәzlәrinә malik deyil
E) 1991 ildә yaradılmış iqtisadiyyatın bütün maniyәlәri aradan qaldırmaq, üzv dövlәtlәrin ümümi
inkişafına yönәldilib
238) Sual:Andlar birliyi
A) Hәrbi birlikdir
B) Tәşkilatın strateqiyası 1980 ildә qәbul edilib
C) Tәşkilatın mәqsәdi: regional iqtisadi mәkan yaratmaq istәyi olmamışdı
D) Tәşkilat Parlament yaradılmasına nail olmayıb
E) Tәşkilatın üzv dövlәtlәri: Boliviya, Venesuella,Kolumbiya, Peru vә Ekvador. Tәşkilat 1969
yaradılıb
239) Sual:And tәşkilatının sistem quruluşu
A) Tәşkilatın xarici işlәr nazirlәrinin şurası, xarici siyasәtin qәbul edilmәsindә iştirak etmir
B) Üzv dövlәtlәri komissiyası siyasi istiqamәtlәrin qәbulunda aparıcı (әsas) sәsә malik deyil
C) Parlament 1970 ildә öz fәaliyyәtinә başlamışdı
D) Tәşkilat ehtiyat fonduna malik deyil
E) Tәşkilatın siyasi sektorunun And prezidentlәr şurası başçılıq edir. Dövlәtlәrarası inteqrasiya
problemlәri ilә mәşğuldur, ildә bir dәfә iclas keçirir
240) Sual:Mәrkәzi Amerika iqtisadi inteqrasiya
A) Tәşkilatın proqramı regionun 10 dövlәtlәrәi tәrәfindәn 1960 qәbul edilmişdir
B) Tәşkilat region dövlәtlәrinin inteqrasiyasını nәzәrdә tutmayıb
C) Tәşkilatın baş orqanı üzv dövlәtlәrin mühafizәsi sayılır
D) Tәşkilat qapalı xarakterlidi vә digәr tәşkilatlar ilә әlaqәlәr yaratmamışdı
E) Tәşkilatın proqramı 1952 ildә qәbul edilir. Birliyin üzv dövlәtlәri: Qvatemola, Qonduras,
Nikaraqua, KostoRika vә Solvodor. Әsas qurumun mәqsәdi regional iqtisadi inteqrasiyanı
genişlәndirmәk
241) Sual:Mәrkәzi Amerika iqtisadi inteqrasiya tәşkilatının struktur quruluşu
A) Ali orqan ümumi toplantı sayılır
B) İcrası komitә vә Baş katib, Xarici işlәr nazirlәrinin Komitәsinә tabe deyil
C) Ayrıayrı sahәlәr üzrә nazirlәr tәşkilatın strukturunda yoxdur
D) İqtisadi kooperasiya ilә nazirlәr konfransın imkanlarından kәnardı
E) Üzv dövlәtlәrinin konfransıbaş orqan sayılır. Xarici işlәr nazirlәrinin komitәsinә, icraçı komitә vә
Baş katib tabelidi.

242) Sual:Karib dövlәtlәrinin assosiasiyası
A) Tәşkilat mәslәhәtçi forum sayılmır
B) Tәşkilatın müşahidәçi statusuna malik dövlәtlәr yoxdur
C) Forum yalnız üzv dövlәtlәrin әmәkdaşlıq sahәdә iqtisadi әlaqәlәrin dәrinlәşmәsinә yönәldilib
D) Forum beynәlxalq tәşkilatlar ilә әlaqәlәr yaratmayıb
E) 1944 ildә tәşkil olunub, әsas mәqsәd milli hökumәtlәrin mövqelәrini möh¬kәmlәndirmәk, sәnaye
vә işgüzar dairәlәrin xarici glaqәlәrdә fәaliyyәtini fәallaşdırmaq
243) Sual:Katib birliyi vә Karib ümumi bazar.(yaranma tarixi)
A) 1967 il
B) 1970 il
C) 1973 il
D) 1980 il
E) 1976 il
244) Sual:Tәşkilatın iş fәaliyyәti (Karib birliyi vә ümumi bazar)
A) Karib dәnizinin region dövlәtlәrinin aparıcı iqtisadi tәşkilatı sәviyyәsindә deyil
B) Birliyin geniş miqyaslı inteqrasiya konsepsiyası nәzәrdә tutmur
C) Üzv dövlәtlәrinin yalnız xarici siyasәtin koordinasiyasınınәzәrdә tutur
D) Bәynәlxalq vә regional tәşkilatları ilә әlaqәlәrin qurulması nәzәrdә tutulmayıb
E) İqtisadi әmәkdaşlıq, xarici siyasәtin koordinasiyası, bir çox sahәlәrdә әmәkdaşlığın yaradılması
(sәhiyyә, elm, mәdәniyyәt vә s.)
245) Sual:Tәşkilatın strukturu (Karib birliyi vә ümumi bazar)
A) Tәşkilatın ümumi toplantısıboş orqan sayılır
B) Qәrarlar konsepsus yolu ilә qәbul edilir
C) Qanun çevik hәrbi qüvvәlәrә malik deyil
D) Dövlәt başçılırının konfransıtәşkilatın baş orqanı sayılır, siyasi vә strateji prinsiplәrә cavabdehdi.
1992 ildәn hәrbi çevik qüvvәlәr yaradılmışdı
E) Qәbul edilәn qәrarların müzakirәlәrdә üzv dövlәtlәr
246) Sual:Tәşkilatın (Karib birliyi) digәr orqanları
A) Tәşkilatın fәaliyyәtini idarә edilmәsindә strukturlar yaradılmayıb
B) Tәşkilat departamentlәrә bölünmәyib
C) Tәşkilatın tәrkibindә müstәqil fәaliyyәt göstәrәn ittifaq yoxdur
D) Karib birliyinin Nazirlәr şurası, sayca ikinci idarәetmә orqan sayılır, onun komitәlәri: hüquq,
büdcә
E) heç bir cavab düzgün deyil
247) Sual:Afrika beynәlxalq tәşkilatları vә müasir beynәlxalq әlaqәlәrin sәviyyәsinә tәsiri
A) Afrikanın beynәlxalq tәşkilatları regional tәsirә malikdilәr
B) BMTdә vә Beynәlxalq maliyyә qurumlarında Afrika tәşkilatları böyük tәsirә malik deyil
C) Tәşkilatların regionun sabit inkişafında böyük tәsirә malik deyil
D) Aparıcı dövlәtlәr qitәnin dövlәtlәrinin inkişafına hәrtәrәfli kömәklik göstәrir vә çәtinliklәr
yaratmırlar

E) Tәşkilatların fәaliyyәtlәri beynәlxalq siyasәtә, iqtisadi inkişafa böyük tәsirә malikdi
248) Sual:Azәrbaycan dövlәt vә qeyrihökümәt tәşkilatları әsasında әlaqәlәr
A) Dövlәt arası tәşkilatlar yalnız Afrika islam dövlәtlәri ilә münasibәtlәr yaradılmışdı
B) Azәrbaycan xarici siyasәtindә Afrika beynәlxalq tәşkilatlar ilә әlaqәlәr mühüm rol oynamır
C) Tәşkilatların әlaqәlәri intensiv xarakter daşımır
D) Afrika dövlәtlәri ilә informasiya mәdәniyyәt mәrkәzlәri yaradılmayıb
E) Azәrbaycan Afrika tәşkilatların әmәkdaşlığı siyasi, iqtisadi, mәdәni әlaqәlәri әhatә edir
249) Sual:Rusiya Federasiyasının Afrika beynәlxalq tәşkilatları ilә әmәkdaşlığı
A) Rusiyanın Qeyri Hökumәt tәşkilatları SSRİnin süqutundan sonra Afrika tәşkilatları ilә әlәqәlәrin
әvvәlki sәviyyәdә saxlamışdı
B) Afrika beynәlxalq tәşkilatları ilә yeni konsepsiya qәbul edilmәmişdi
C) Yeni qәbul edilmiş konsepsiya qeyri0hökumәt mәkdaşlıq formalardan isti¬fadә edilmәsi nәzәrdә
tutulmayıb
D) Rusiyanın qәbul etdiyi Konsepsiyada qumanitar әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmayıb
E) Rusiya Afrika әlaqәlәrinә mәnfi tәsir etmişdi
250) Sual:Zimbabve Afrika xalqının birliyi. İttifaqı
A) Tәşkilat geniş sosialiqtisadi problemlәri hәlletmәmişdi
B) Qeyriayrı tәşkilatların vahid birlәşmәsi әldә olunmamışdı
C) Tәşkilatın fәaliyyәti hәrtәrәfli inkişafa әsaslar yaratmışdı
D) Tәşkilat digәr Afrika tәşkilatları ilә sıx әlaqәlәr yaratmışdı
E) 1961 ildә yaradılmış siyasi tәşkilat (partiya) kimi fәaliyyәt göstәrmişdi
251) Sual:Afrika beynәlxalq tәşkilatlarının yaradılması tarixi
A) Qitәdә beynәlxaltәşkilatların yaradılması ilk dәfә II dünya müharibәsindәn әvvәl olmuşdu
B) Tәşkilatın әsas mәqsәdi müstәmlәkәçilik qalıqların aradan qaldırılması olmamışdı
C) Müstәmlәkә sisteminin dağılmasından sonra, qitәnin suveren dövlәtlәri keç¬miş metropoliyaların
tәziqinә mәruz qalmamışlar
D) Afrika beynәlxalq tәşkilatların dünya siyasәtinin formalaşmasında tәsir imkanlarına malik deyil
E) Müstәmlәkә sistemin dağılmasından sonra olmuşdu
252) Sual:Afrika İttifaqı
A) Afrika İttifaqı.Afrika birliyi tәşkilatın varisi deyil
B) Afrika ittifaqı tәşkilatı qitәnin әsas vә aparıcı tәşkilatı deyil
C) Qitәnin Bütün dövlәtlәri birliyin üzvü deyillәr
D) İttifaqın әsas sәnәdixartiya qәbul olunmayıb
E) Afrika ittifaqı, Afrika birliyi tәşkilatın varisidi vә tәşkilata bütün qitәnin dövlәtlәri vә adalar
daxildi
253) Sual:Afrika ittifaqının coğrafi әhatәsi
A) Şimali Afrika dövlәtlәri
B) Mәrkәzi Afrika dövlәtlәri
C) Qitәnin bütün dövlәtlәri, olaraq istisna olmaqla

D) Tәşkilatın tәrkibi dәyişilmәz qalmaqdadı
E) Bütün qitәnin dövlәtlәri vә sahil boyundakı adalar
254) Sual:Afrika İttifaqının әsas mәqsәdlәri
A) Afrika dövlәtlәrinin birlәşmiş hәrbi qüvvәlәrin yaradılması
B) Quruma daxil olan dövlәtlәrinin әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi nәzәrdә tutulmayıb
C) Birliyin yaradılması yalnız siyasi mәqsәd güdür
D) Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü vә müstәqillik problemlәri әsas kimi birliyin strateji planlarına daxil
edilmәmişdir
E) Afrika dövlәtlәrinin birliyinin yaradılmasına dәstәk vermәk vә onların hәmrәyliyinә nail olmaq
255) Sual:Birliyin strateji istiqamәtlәri
A) Regional kooperasiyası әldә etmәk (kollektiv istehsal)
B) Sosial problemlәr daxil edilmәmişdi
C) Siyasi vә diplomatik koordinasiya nәzәrdә tutulmayıb
D) Әrzaq tәminatı problemlәr sırasına daxil edilmәyib
E) Strateji problemlәr: suverenlik, әrazi bütövlüyü vә müstәqilliyi qorumaq, sosial problemlәri hәll
edilmәsi, siyai vә diplomatik dövlәtlәrin koordinasiyasına nail olmaq
256) Sual:Afrika birliyi tәşkilatının nizamnamәsinin prinsiplәri
A) 10 maddәdәn ibarәtdi. Bütün iqtisadi problemlәri әhatә edir.
B) Beynәlxalq tәşkilatlarla әlaqәlәr vә әmәkdaşlıq siyasәtindәn imtina etmәk.
C) Afrika qitәsindә dövlәtlәrin tam azadlığına nail olmaq mәqsәd kimi qoyulmamışdı
D) Dövlәtlәrin siyasi vә hәrbi bloklarına üzv olmaq
E) Nizamnamәnin әsas 7 prinsipi:bәrabәrlik, dövlәtlәrin daxili işlәrinә qa¬rışmamaq, sülh yolu ilә
problemlәrin hәlli vә s.
257) Sual:Tәşkilatın baş orqanı (Birlәşmiş Afrika tәşkilatı)
A) Baş orqan Forum sayılır
B) Tәşkilatın qurultayı
C) Ümumi toplantıbaş orqan sayılır
D) Xarici işlәr nazirlәrinin toplantısı
E) Assambleyabaş orqan sayılır
258) Sual:Birlәşmiş Afrika Tәşkilatının struktur bölmәlәri vә fәaliyyәtlәri
A) Assambleyada qurumun siyasi kursun aparıcısı deyil
B) Siyasi kursun aparıcısı xarici işlәr nazirlәrinin şurasına tapşırılıb
C) Ümümafrika Parlamentinә siyasәtin qәbulu vә hәyata keçirilmәsi tapşırılıb
D) Baş katibin hüququna aiddir
E) Tәşkilatın strukturu: Assambleya, xarici işlәr şurası, ümumafrika parlamenti, Baş katib, İqtisadi
vә sosial komissiyalar
259) Sual:Afrika İttifaqının yaradılması vә Deklarasiyanın qәbulu
A) 1960 il
B) 1965 il
C) 1970 il

D) 1978 il
E) 1999 il
260) Sual:deklarasiyanın (Aİ) әsas maddәlәri
A) Afrika dövlәtlәrinin inteqrasiya mәqsәdi güdmür
B) Afrika dövlәtlәrinin qlobal iqtisadiyyatda mövqeyinin qüvvәtlәndirilmәsi nәzәrdә tutulmayıb
C) Siyasi regional problemlәri aradan qaldırmaq mәqsәdlәrinin biri kimi qәbul edilmәmişdi
D) Qloballaşmanın neqativ nәticәlәrinin tәsirini azaltmaq problem kimi mәqsәdlәr sırasına
salınmamışdı
E) İnteqrasiya proseslәrini qitәdә surәtlәndirmәk, siyasi problemlәrin hәllinә sәy göstәrmәk,
qloballaşmanın neqativ (mәnfi) nәticәlәrini azaltmaq
261) Sual:Afrika İttifaqının tәşәbbüslәrinin inkişafı
A) Tәşkilat yalnız siyasi sahәdә qәrarlar qәbul etmişdi
B) İqtisadi sahәdә addımlar olmuşdu
C) Tәhlükәsizlik problemlәri sahәsindә yeni qanunlar qәbul edilmәmişdi
D) Tәşkilatın sammitlәri keçirilmәmişdi
E) Tәşkilatın yeni tәşәbbüslәrin sırasında iqtisadi vә siyasi tәdbirlәr görülmüş, tәhlükәsizlik vә
әmәkdaşlıq problemlәr әtrafında yeni yanaşmalar prinsiplәri qәbul edilmişdi
262) Sual:Afrika İttifaqının orqanları
A) Dövlәt başçılarının Assambleyası onun ilk sessiyası 2000 ildә olmuş vә ic¬lasda tәşkilatı
mәsәlәlәr müzakirә olunmamışdı
B) İcrası Şurada üzv dövlәtlәrinin nümayәndәlәri sırasına hamisi tәmsil olunmayıblar
C) Tәşkilat komissiyalara, daimi nümayәndә komitәsinә,parlament orqanlarına malik deyil
D) 2002 ildә tәşkilatın struktur institutları müәyyәnlәşdirilmişdi: icra şurası, komissiyalar, daimi
nümayәndә komitәsi, ümumafrika Parlamenti İttifaqın orqanları sayılır
E) heç bir cavab düzgün deyil
263) Sual:Tәşkilatın maliyyә institutları
A) Mәrkәzlәşmiş Afrika bankı yaradılmayıb
B) Qitәnin vahid valyuta proqramı hazırlamaq strategiyasıqәbul edilmәyib
C) Qitәnin maliyyә institutları bütün üzv dövlәtlәrinin maliyyә strukturlarına eyni tәsir imkanlarına
malik deyil
D) Afrika maliyyә institutları beynәlxalq maliyyә strukturları ilә әlaqәlәr qurmayıb
E) İttifaqın maliyyә institutları yaradılıb: Mәrkәzi Afrika bankı, Afrika valyuta fondu vә Afrika
investisiya bankı. Vahid Afrika valyutası afro qәbuluna işlәr aparılır
264) Sual:Afrika İttifaqının tәhlükәsizlik strateqiyası
A) üzv dövlәtlәrinin birlәşmiş hәrbi qüvvәlәrinin yaradılması
B) Şimali Afrika blokuna (NATO) üzv olması
C) Keçmiş metropoliyaların hәrbi qüvvәlәrinә tәrkibinә daxil olmaq
D) Tәhlükәsizliyin mühafizәsi üçün VMT imkanlarından istifadә etmәk
E) Sülh mәramlı qüvvәlәrin yaradılması
265) Sual:İttifaqın katibliyinin qәrargahının daimi yerlәşmәsi

A) Qahirә
B) Әlcazair
C) Luanda
D) Brazzavil
E) ӘddısӘbәbә
266) Sual:Qәrb: Afrika dövlәtlәrinin iqtisadi birliyi (QADİB)
A) Tәşkilat 1970 ildә yaradılıb. Әsas mәqsәd dövlәtlәrar asıәlaqәlәrin möhkәmlәndirmәk olmuşdu
B) Ümumi siyasi kursun qәbul edilmәsi
C) Sosial problemlәrin hәllinә yönәldilib
D) Tәşkilatın orqanları vә tәşkilatları sәrbәst fәaliyyәtә malik deyillәr
E) İqtisadi inkişafın sürәtlәndirmәyә istiqamәtlәndirilir
267) Sual:Tәşkilatın (QADİB)
A) Regionun ümumi bazar yaradılması nәzәrdә tutulmayıb
B) Maliyyә sferasını mükәmmәllәşdirmәk strateji plana daxil edilmәmişdi
C) Tibbi sәrvәtlәrin birgә istifadә edilmәsi üçün proqram qәbul edilmәyib
D) Birlәşmiş infrastrukturların yaradılması strategiyaya daxil edilmәyib
E) İqtisadi sferada maniәlәrin aradan qaldırılması, kәnd tәsәrrüfatının inkişafı, sәnayenin inkişafı vә
s.
268) Sual:Tәşkilatın üzv dövlәtlәrinin әmәkdaşlığı
A) Siyasi sferada әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmayıb
B) Tәhlükәsizlik vә özünümüdafiә pratokolları qәbul edilmәyib
C) Tәhlükәsizlik problemlәrinin hәlli üçün mәslәhәtçi qrup yaradılmamışdı
D) Tәhlükәsizlik yekdil proqram 1980 ildә qәbul edilmişdi
E) 1993 ildә tәşkilatın mәqsәdlәri sırasında siyasi әmәkdaşlıq, regionda sülh mәramlı qüvvәlәrәn
yaradılması Protokolu qәbul edilmişdi
269) Sual:Qәrbi Afrika dövlәtlәrinin iqtisadi birliyinin orqanları
A) Nazirlәr Şurasında bütün üzv dövlәtlәrinin nümayәndәlәri tәmsil olunmayıblar
B) Nazirlәr Şurası ildә bir dәfә toplantı keçirir
C) Parlament 1990 ildә yaradılıb
D) İqtisadi vә Sosial Şura icraçı orqanlardı
E) Dövlәt başçılarının illik konfransı әsas orqan sayılır, regional dövlәtlәrin toplantıları ildә bir dәfә
çağırılır, Nazirlәr Şurası, Birliyin Parlamenti tәşkilatın әsas orqanları sayılır
270) Sual:Qәrbi Afrika vә Maliyyә birliyi
A) 1993 ildә yaradılmış iqtisadi inkişaf istәyi nәzәrdә tutulmuşdu
B) Ümumi regional siyasәt әldә olunmamışdı
C) Tәşkilatın fәaliyyәti üzv dövlәtlәrin maliyyә durumuna böyük tәsiri olmamışdı
D) Tәşkilat Birliyin mәhkәmәsinә nail deyil
E) 1994 ildә yaradılmış, valyuta birliyinin formalaşması razılaşdırılmışdı
271) Sual:Tәşkilatın dövlәtlәr arası әmәkdaşlıq sferası

A) İqtisadiyyatın koordinasiyası
B) Ticarәt vә gömrük siyasәti
C) Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
D) Enerji sahәdә әmәkdaşlıq
E) Regional infrastruktur inkişafı, kәnd tәsәrrüfatın inkişafı, sosial prob¬lemlәrin hәlli, mәdәni
sahәdә әmәkdaşlıq
272) Sual:Cәnubi Afrika inkişaf birliyi
A) Tәşkilat 1970 ildә yaradılıb yalnız siyasi әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulub
B) Birliyin dövlәt başçılarının görüşlәri iki ildәn bir çağrılır
C) Xarici işlәr nazirlәri hәr il görüşlәr keçirirlәr
D) Regionun iqtisadi inkişafına böyük tәsiri yoxdur
E) Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәri iqtisadi vә siyasi әmәkdaşlıq, konfliktlәrin hәlli,
regionda deokratik institutların yaradılması
273) Sual:Afrika inkişaf bankı
A) Bank regional maliyyә tәşkilatıdır, 1958 ilәdә yaradılmışdı
B) Regiondan kәnar dövlәtlәr ilә bank әmәkdaşlığa nail olmayıb
C) Bankın fәaliyyәti sasial inkişafa tәsirini göstәrmәmişdi
D) Zaqafqaziya ölkәlәri AİB üzv olmamışlar
E) Bank beynәlxalq maliyyә tәşkilatı statusuna malikdi. Amerika, Avropa vә Asiya dövlәtlәri bank
ilә әmәkdaşlıq qurmuşlar
274) Sual:Afrika beynәlxalq tәşkilatlarının BMT ilә әlaqәlәri
A) Beynәlxalq tәşkilatlar Afrika problemlәrindәn kәnardılar
B) Yalnız iqtisadi xarakterli problemlәr sahәsindә beynәlxalq tәşkilatlar ilә әlaqәlәr yaradılıb
C) Proqramın qәbulu beynәlxalq strukturların aktivlәşmәsinә sәbәb vә imkanlar yaratmamışdı
D) BMTnin müraciәti beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarına Afrika qitәsinin yal¬nız iqtisadi inkişafı
nәzәrdә tutur
E) 1996 ildә BMT tәrәfindәn 10 illik yardım planı qәbul edilmişdi. Qәbul edilmiş proqram
beynәlxalq maliyyә tәşkilatların qitәnin qurumları ilә әmәkdaşlıbın inkişafına yönәldilmişdi
275) Sual:Afrika milli Konqresi
A) Bütün qitәnin dövlәtlәrini әhatә edәn siyasi tәşkilatdı
B) 1930 ildә yaradılıb, әsas fәaliyyәti dövlәt arası siyasi birliyin yaradılması istәyi olmuşdu
C) Tәşkilatın әsas mәqsәdi CAR iqtisadi inkişafı olmuşdu
D) Müstәqillik әldә edәndәn sonra tәşkilat fәaliyyәtini davam etmәkdir
E) Cәnubi Afrika Respublikasının әn kütlәvi vә siyasi tәsirә malik olan tәşkilat olmuşdu. 1912 ildә
yaradılmışdı. Aparteid ilә mübarizә, tәşkilatın әsas mübarizәsi olmuşdu
276) Sual:YUNESKOnun işçi dillәrindәn deyil ?
A) Alman
B) Çin
C) әrәb
D) Ingilis
E) fransız

277) Sual:BMT ilә bağlı olan fikirlәrdәn biri yanlışdır:
A) Tәhlükәsizlik Şurasının 15 üzvü var.
B) İqtisadi vә Sosial Şuranın 54 üzvü var.
C) Büdcәni tәsdiq edәn orqan baş Assambleyadır
D) Dövlәtlә diplomatik әlaqәni kәsmәk hüququ Tәhlükәsizlik Şurasına mәxsusdur
E) Tәşkilatda sәsvermә hüququ üzvlük haqqının hәcmi ilә müәyyәn edilir
278) Sual:Benilüks birliyin strukturu
A) qurum işçi qruplarına malik deyil
B) birliyin iqtisadi şurası müstәqil fәaliyyәtә malikdir
C) birlikdә sahә vә xüsusilәşdirilmiş komissiyalar vә komitәlәr yaradılmayıb
D) arbitraj kollegiyası vә hüquq palatası yaradılmayıb
E) nazirlәr komitәsi ali orqan sayılır, qәbul edilmiş sazişlәrin icrasına nәzarәt edir, tәşkilat
komissiyaların imkanlarından istifadә edir
279) Sual:Benilüks
A) siyasi birlikdir, 1969cu ildә yaradılıb
B) azad dövlәtin vәtәndaşlarının birliyә daxil olan sәrhәdlәrini azad keçidi nә¬zәrә alınmamışdır
C) yekdil ticarәt vә iqtisadi siyasәtin aparılması barәsindә razılıq әldә edilmәmişdi
D) nazirlәr komitәsi birliyin ali orqanı sayılmır
E) iqtisadi birlikdir, 1958ci ildә sәnәd imzalanıb vә 1960cı ildә qüvvәyә mi¬nib, Birliyә Belçika,
Lüksemburq vә Niderland daxildir
280) Sual:Avropa qitәsindә tәşkilatlar
A) әksәr hissәsi II Dünya müharibәsindәn әvvәl yaradılıb
B) tәşkilatların profillәri әksәriyyәti oxşardır
C) Avropada tәşkilatlar sırasında yalnız regional xarakterlidir
D) Avropada subregional tәşkilatlar yaranmayıb
E) әksәr tәşkilatlar 1945ci ildәn sonra yaranıb vә onların siyasi sferası qitәdәn kәnar, qlobal
sәviyyәdәdir
281) Sual:Avropa İttifaqı XXI әsrdә
A) beynәlxalq alәmdә böyük imkanlara vә rola malik deyil
B) BMTnin müşahidәçi statusuna malik deyil
C) tәşkilat digәr qitәlәrin dövlәtlәri ilә әlaqәlәr yaratmayıb
D) Azәrbaycan Respublikası әmәkdaşlıq sazişinә daxil olmayıb
E) 130 dövlәt ilә diplomatik әlaqәlәr yaratmış, beynәlxalq münasibәtlәrdә aparıcı rol oynayır, BMT
nin müşahidәçi statusuna malikdir
282) Sual:Avropa Mәrkәzi Bankı
A) qurum AŞ kreditmaliyyә sisteminә rәhbәrlik etmir
B) üzv dövlәtlәrin mәrkәzi banlarının fәaliyyәtinә tәsir vә nәzarәt etmir
C) avro pul vahidinә, onun dövriyyәsinә nәzarәt etmir
D) Avropa Mәrkәzi Bankı Avropa mәrkәzlәşmiş banklar sistemi yaralmamışdı

E) Avropa Şurası mәkanında ümumi kreditmaliyyә sisteminә rәhbәrlik edir
283) Sual:Avropa Şurasının iqtisadi vә sosial komitәsi
A) qanunverici orqandır
B) komitәnin üzvlәri 10 il müddәtinә tәyin olunurlar
C) komitәnin fәaliyyәti yüksәk deyil
D) komitәnin qәbul etdiyi qәrarlar yalnız üzv dövlәtlәrә ünvanlanıb
E) mәslәhәtçi orqandır, mәqsәdi iqtisadi sektorda öz nümayәndәlәrinin iştira¬kını tәmin etmәkdәn
ibarәtlir
284) Sual:Avropa Şurası
A) Şura Avropa İttifaqının rәhbәr orqanı sayılmır
B) Şura İttifaqın siyasi istiqamәtlәrini aydınlaşdırmır
C) Şura öz aparatına vә reqlamentinә malikdir
D) Şura iqtisadi inteqrasiya probleminә diqqәt yetirmәyib
E) Avropa İttifaqının әn yüksәk rәhbәr orqanı sayılır, qurumun siyasi istiqamәtini tәyin edir
285) Sual:Avropa hesablama palatası
A) әn qocaman Avropa tәşkilatıdır
B) audit yoxlamalarda iştirak etmә hüququna malik deyil
C) hesablama palatası yoxlamaları yalnız qurum tәrәfindәn tapşırıq әsasında aparır
D) Maastrix sazişi (1992 il) hesablama palatasının imkanlarını genişlәndirmәmişdi
E) 1977ci ildә yaradılıb vә 1992ci ildә Avropa İttifaqının 5 institutu kimi tanılıb, әsas işi büdcәnin
icarsına nәzarәt etmәkdir
286) Sual:Avropa Birliyi mәhkәmәsinin struktur quruluşu
A) mәhkәmә әn yüksәk orqan sayılmır
B) mәhkәmәnin katibi bütün işlәrin baxılmasında iştirak etmәk hüququna malik deyil
C) mәhkәmәnin fәaliyyәtinә katib cavabdeh deyil
D) bütün mәhkәmәlәrdә katib sәs vermәk hüququna malikdir
E) mәhkәmә katibi әsas rol oynayır, 6 il müddәtinә tәyin olunur, katib mәhkәmәnin sәdrinә hesabat
verir
287) Sual:Avropa Birliyinin mәhkәmәsi
A) mәhkәmә daimi әsaslarla fәaliyyәtә malik deyil
B) mәhkәmә palata vә plenium bölmәlәrinә ayrılmayıb
C) mәhkәmә әrzindә ilk instansiya Tribunal yaradılmayıb
D) mәhkәmә palataları yaradılmayıb
E) mәhkәmәnin tәrkibi üzv dövlәtlәr tәrәfindәn 6 il müddәtinә tәyin olunurlar, hәr üzv dövlәtdәn bir
nümayәndә olur
288) Sual:Avropa komissiyasının hüquqları
A) qanun pozuntusu hallarında komissiya dövlәti mәhkәmә yolu ilә hәll edilmәsinә malik deyil
B) komissiya qanun pozuntusuna yol vermiş müәssisәlәrini cәrimә etmәk hüququna malik deyil
C) komissiya icraçı orqan deyil

D) beynәlxalq sazişlәrin qәbul edilmәsindә danışıqlarda iştirak etmir
E) komissiyalar böyük sәlahiyyәtlәrә malikdirlәr, qurumun bütün fәaliyyә¬tindә iştirak edirlәr,
komissiyanın üzvlәri müstәqildirlәr
289) Sual:Avropa komissiyasının struktur quruluşu
A) daimi әsaslar ilә fәaliyyәtә malik deyil
B) daimi yer Paris idi
C) komissiya böyük rol oynamır
D) komissiya üzv dövlәtlәrin qәbul edilmiş qәrarlarının icarsına nәzarәt etmir
E) komissiyanın sәlahiyyәtlәri vә funksiyaları üç qrupa bölünür, daimi fәaliyyәt aparır, Brüsseldә
tәşkilatın ofisi yerlәşir
290) Sual:Avropa komissiyası
A) Avropa İttifaqı institutu statusuna malik deyil
B) tәrkibi 50 nümayәndәdәn ibarәtdir
C) komissiyalar konkret sahәlәr üzrә cavab vә mәsuliyyәt daşımır
D) komissiyanın üzvlәri 10 il müddәtinә seçilirlәr
E) komissiya 20 üzvdәn ibarәtdir, bütün sahәlәr üzrә mәsuliyyәt daşıyırlar, 5 il müddәtinә seçilirlәr
291) Sual:Avropa İttifaqının şurası
A) xarici işlәr nazirlәrinin nümayәndәlәri şuraya daxildilәr
B) şura yekdil şәkildә fәaliyyәt göstәrir
C) ixtisaslaşmış bölmәdә xarici işlәr nazirlәri tәmsil olunublar
D) ümumi bölmәdә sahә nazirlәri tәmsil olunublar
E) dövlәt başçıları şurada tәmsil olunublar, şura ümumi vә ixtisaslaşmış bölmәlәrdәn ibarәtdir
292) Sual:Avropa Parlamentinin komitәlәri
A) böyük әhәmiyyәt kәsb etmirlәr
B) plenar iclasların aparılmasında komitәlәr iştirak etmirlәr
C) parlamentdә müzakirә olunan mәsәlәlәr komitәlәrdә baxılmır
D) komitәlәrin imkan dairәsi azdır (sәlahiyyәtlәri)
E) komitәlәr büdcәnin iclasına nәzarәt edir, komitәlәrin parlamentin işindә böyük rol oynayır, bütün
sәnәdlәr parlamentә tәqdim etmәkdәn әvvәl komitәlәrdә müzakirә olunur
293) Sual:Avropa Parlamentinin strukturu
A) plenar iclaslar ildә iki dәfә aparılır
B) iclaslar qapalı aparılır, protokollar vә әqәrarlar dәrc olunmur
C) parlament deputatları milli parlamentlәrin üzvü olmasına yol verilmir
D) Avropa Parlamentinin üzvlәrinә imtiyazlar verilmir
E) sessiyalar әsasında fәaliyyәt göstәrir, iqamәtgah Strasburqda yerlәşir, baş katiblik Lüksemburqda
yerlәşir
294) Sual:Avropa Parlamentinin qanunvericilik hüquqları
A) bütün mәsәlәlәrdә eyni hüquqa malikdir
B) parlament İttifaqın büdcәsinin qәbulunda iştirak etmir
C) parlament nәzarәt funksiyalarına malik deyil

D) parlament daimi fәaliyyәt göstәrir
E) parlamentin qanunvericilik hüquqları genişdir: büdcәnin qәbulunda işti¬rak edir, digәr
orqanlarına nәzarәt etmәk hüququna malikdir, Ombudsmeni tәyin edir vә s.
295) Sual:Avropa Parlamentinin sәlahiyyәtlәri
A) sәlahiyyәtlәr dar çәrçivәdәdir
B) XXI әsrdә sәlahiyyәtlәrin artması gözlәnilmir
C) parlamentin әsas sәlahiyyәti qanunçuluq prosesindә iştirak etmir
D) normativ aktların vә digәr mәsәlәlәrin hәllindә iştirak etmir
E) parlametin sәlahiyyәtlәri XXI әsrdә artma tendensiyası davam edir, qurumun әsas işi qanunların
vә qәrarların qәbulunda iştirak edilmәsidir
296) Sual:Avropa Parlamentinin iş strukturu
A) parlamentә rәhbәrlik Baş katibә tapşırılıb
B) müdriyyәt bürosu yoxdur
C) parlamentdә daimi komissiyalar fәaliyyәt göstәrmir
D) parlament müvәqqәti komissiyalar yaratmaq hüququna malik deyil
E) parlamentә sәdr rәhbәrlik edir, iki il yarım müddәtinә seçilir
297) Sual:Üzv dövlәtlәrin Parlamentdә tәmsil olunması qaydaları
A) ümumi qayda qәbul olunmamışdı
B) dövlәtin әhalisinin sayından asılı deyil
C) parlamentdә deputatlar ciddi mütәnasib şәkildә tәmsil olunublar
D) parlament daxilindә deputatlarınsiyasi qanunlara vә fraksiyalara birlәşmәsi yol verilmәzdir
E) üzv dövlәtlәrin әhalisinin sayı nәzәrә alınır, lakin ciddi mütәnasib şәklindә deyil
298) Sual:Avropa parlamenti
A) parlamentin üzvlәri qurumun komissiyalarında tәyin olunurlar
B) parlamentin vәkalәti 10 il müddәtindәdir
C) parlamentin vaxtından әvvәl buraxılması mümkündür
D) deputatlar sәs vermә yolu ilә tәyin olunmurlar
E) parlament Avropa İttifaqın әn yüksәk nümayәndәliyidir
299) Sual:Avropa İttifaqının institutları
A) institut termini aparıcı orqan mәnasını daşımır
B) ittifaqın institutlarının klasifikasiyası aparılmamışdı
C) ittifaqın institutları digәr Avropa tәşkilatlarında tәmsil olunmayıblar
D) institutlar arası vәzifәlәr dәqiq bölüşdürülüb
E) tәşkilatın institutları 5 qrupa bölünür: Avropa parlamenti, şura, komissiya, mәhkәmә, hesablama
palatası
300) Sual:Avropa İttifaqı tәrәfindәn yekdil sosial siyasәtin aparılması
A) üzv dövlәtlәr yekdil qurum tәrәfindәn qәbul edilmir, sosial siyasәtin aparılması mәcburi deyil
B) sosial siyasәtdә qәbul edilmiş proqram üzv dövlәtlәrin әnәnәlәri nәzәrә alınmamışdı
C) qadın vә kişilәrin әmәk bazarında eyni hüquq bәrabәrliyi nәzәrә alınmamışdı

D) sosial proqramda bütün problemlәr öz hәllini tapmamışdı
E) sosial xartiyasının (1989 il) maddәlәrüzv dövlәtlәr tәrәfindәn icra olunmalıdır
301) Sual:Avropa İttifaqının hüquqi әsasları
A) qәbul edilmiş beynәlxalq hüquq normalarını tәkrar edir
B) Avropa inteqrasiyanın inkişafı qurumun hüquq әsaslarına tәsirini göstәrmәmişdi
C) tәşkilatın qәbul etdiyi hüquq birbiri ilә bağlı elementlәrdәn aslı deyil
D) tәşkilatın hüquq әsaslarında tәkmillәşmә müşahidә olunmur
E) İttifaqın hüququ beynәlxalq vә üzv dövlәtlәrinin hüquqları әsasında yara¬dılıb, müstәqil
prinsiplәrә malikdir
302) Sual:Sengen sazişi (1985 il) vә konvensiyası (1990 il)
A) Şengen sazişinә qanunun qorunması, qәbul edilmiş nomalara riayәt etmәk maddәlәri
salınmamışdı
B) fiziki şәxslәr Şengen zonasında sәrbәst keçidә malik deyillәr
C) zonadan kәnar keçid üçün yekdil viza qәbul edilmәyib
D) Şengen mәlumat sistemi yaradılmayıb
E) dövlәtlәrin sәrhәdlәrindә (üzv dövlәtlәr) şәxsi yaxlamalar lәğv edilmәsi vә onun tәtbiqi Şengen
mәkanının yaradılmasına imkan yaratmışdı
303) Sual:Avropa İttifaqının hәrbi sferası
A) hәrbi strukturların yaradılması nәzәrdә tutulmayıb
B) çevik hәrbi qüvvәlәrin yaradılması nәzәrdә tutulmayıb
C) çevik hәrbi qüvvәlәr yalnız Avropada sülhü qorumaq üçün istifadә edilmәsi nәzәrә alınıb
D) hәrbi qüvvәlәrin idarә edilmәsi üçün komitәlәr vә qәrargah yaradılmayıb
E) çevik hәrbi qüvvәlәrinin tәrkibi üzv dövlәtlәrin hәrbiçilәrindәn ibarәt olmalıdır vә hәrbi
strukturun yaradılması nәzәrdә tutulub
304) Sual:Avropa İttifaqının ümumi xarici vә tәhlükәsizlik siyasәti
A) ümumi strateji proqramlar qәbul etmir
B) ümumi prinsip vә yekdil istiqamәtlәr qurmur
C) xarici siyasәt problemlәrә ümumi mövqe hazırlamayıb
D) birlik xarici dövlәtlәr ilә beynәlxalq saziş bağlamaq hüququna malik deyil
E) Avropa İttifaqı xarici vә tәhlükәsizlik siyasәtindә ümumi strateji proqram¬lar qәbul edir,
istiqamәtlәri aydınlaşdırır vә ümumi strategiyanı hazırlayır
305) Sual:Avronun Avropada dövriyyәsi
A) Avropanın bütün dövlәtlәrindә qәbul edilmiş vahid valyutadır, tam milli pulları istisna etmәklә
B) Böyük Britaniya, Danimarka vә İsveç yeni valyuta mәkanına daxil olmuşlar
C) yeni valyutaya keçid referenlum yolu ilә aparılmamışdı
D) avro keçmiş GKÖnun varisi deyil
E) Birliyin 12 dövlәtindә istifadә olunur vә bu dövlәtlәrdә milli pul vahidini tam әvәz etmişdi
306) Sual:Mәrkәzi Avropa bank sisteminin yaradılmasında mәqsәd
A) qiymәt sabitlәşmә siyasәti
B) yekdil iqtisadi siyasәtin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulmamışdı

C) üzv dövlәtlәrinin rәsmi valyuta ehtiyatlarını dәstәklәmәk vә idarә edilmәsi nәzәrdә tutulmamışdı
D) bank iqtisadi vә maliyyә mәrkәzinә çevrilmәmişdi
E) bankın siyasәti: qiymәt sabitliyinin yaradılması, ümumi iqtisadi siyasәti dәstәklәmәk, pul
siyasәtini realizә etmәk vә s.
307) Sual:Avropa İttifaqının әsas istiqamәtlәri
A) әsas istiqamәt  iqtisadi problemlәr nәzәrdә tutlmayıb
B) iqtisadi vә valyuta birliyinin yaradılması әsas problem kimi qarşıda durmayıb
C) Avroya keçid mәrhәlәlәrә bölünmәmişdi
D) iqtisadi yeniliklәr milli pul vahidlәrinin saxlanması, dövlәtarası münasibәt¬lәrdә isә avrodan
istifadә nәzәrdә tutulmuşdu
E) iqtisadi vә valyuta birliyinin realizә edilmәsi әsas şәrt olmuşdu vә keçid mәrhәlәlәrә bölünmüşdü
(3cü mәrhәlә)
308) Sual:12 dekabr 2003cü il Brüssel sammiti
A) bütün üzv dövlәtlәr sammitdә tәmsil olunmamışdı
B) cari mәsәlәlәr müzakirә olunmurdu
C) qәbul edilmiş konstitusiya müasir beynәlxalq münasibәtlәr tәlәblәrinә tam cavab vermir
D) üzv dövlәtlәr konstitusiyaya әsasәn bәrabәr hüquqlara malik deyillәr
E) gündәliyin әsas mәsәlәsi İttifaqın konstitusiya layihәsinin qәbulu olmuş, lakin danışıqlar üzv
dövlәtlәrin (15 üzv vә 10 namizәd dövlәtlәr) ümumi razılığının әldә edilmәsi olmuşdu, konstitusiya
2004cü ildә Roma sammitindә qәbul edilmişdi
309) Sual:Maastrix sazişinin әsas maddәlәri
A) ümumi bazarın hüquqi normalarını aydınlaşdırmamışdı
B) әtraf mühitin qorunması barәsindә öhdәçilik öz әksini tapmamışdı
C) ittifaqda vәtәndaşlığın qәbulu qaydalı nәzәrdә tutulmamışdı
D) ittifaqın konfransları keçirilmәyib
E) iqtisadi vә maliyyә birliyinin yaradılması, ümumi valyutanın qәbul edilmәsi, xarici vә
tәhlükәsizlik normaları öz әksini tapmışdır
310) Sual:Maastrix sazişi (1992 il)
A) Avropa xalqlarının birliyinin yeni mәrhәlәsinin başlanması olmamışdı
B) üzv dövlәtlәrin beynәlxalq alәmdә daha yüksәk razılaşmış fәaliyyәtinә әsaslar yaratmamışdı
C) sazişdә hüquq vә daxili işlәr sahәsindә әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmamışdı
D) saziş bütün problemlәrin hәllinә qadir edilmәsinә imkanlar yaratmışdı
E) Maastrix sazişi Avropa xalqlarının birlәşmәsinin yeni sәviyyәsini tәsdiq et¬miş, üzv dövlәtlәrinin
beynәlxalq alәmdә daha yüksәk sәviyyә mәrhәlәsinә qalxmasına zәmin yaratmışdı
311) Sual:1987ci ildә Ümumi Avropa Aktının qәbul edilmәsi
A) Avropanın inteqrasiya prosesinә tәsiri olmamışdı, sәnәd formal xarakter daşıyırdı
B) aktda hüquqi әsaslar öz әksini tapmamışdı
C) üzv dövlәtlәrin siyasi strategiyalarının birlәşmәsinә zәmin yaratmırdı
D) aktın әsasını aparıcı Avropa dövlәtlәrinin istәyi öz әksini tapmışdı
E) Avropanın inteqrasiyasında mühüm mәrhәlә olmuş, Avropa Birliyi vә Avropa siyasi әmәkdaşlığın
birgә sәyi nәticәsindә ümumi Avropanın birliyinә nail olmaq

312) Sual:Avropa valyuta sisteminin yaradılması vә üzv dövlәtlәrin sayca artması
A) vahid birliyin valyutasının qәbul edilmәsi, bütün üzv dövlәtlәrinin bәrabәr inkişafına zәmin
yaratmışdı
B) birliyin hüquqi sәnәdlәri qәbul edilmәmişdi
C) yeni üzv dövlәtlәrin qәbulu zamanı tәlәblәr irәli sürülmür
D) müasir dövrdә keçmiş sovet respublikaları birliyә daxildirlәr
E) 1979cu ildә Avropa valyuta sisteminin formalaşması, zonanın yeni pul vahidinin qәbul edilmәsi
(GKÖ), 19731986cı illәrdә ilk 6 dövlәtә Böyük Britaniya, Danimarka, İrlandiya, Yunanıstan,
İspaniya vә Portuqaliya daxil olmuşlar
313) Sual:Regional iqtisadi inteqrasiyasının mәrhәlәlәri
A) iki dövlәt arası iqtisadi әmәkdaşlığın inikşafı
B) inkişaf etmiş dövlәtlәrin iqtisadi birliyinin yaradılması
C) 70ci ilin iqtisadi böhranı dövlәtlәrin iqtisadi birlәşmәsinә mәnfi tәsir etmәmişdi
D) azad ticarәt zonası, gömrük birliyi, ümumi daxili bazar, iqtisadi vә valyuta birliyi nәzәrdә tutulur
E) heç bir cavab düzgün deyil
314) Sual: Roma müqavilәlәri (1957ci il)
A) müqavilәlәr tam iqtisadi inteqrasiyanı nәzәrdә tutmamışdı
B) müqavilәlәr yalnız enerji sektorunu әhatә edirdi (әsasәnnüvә enerjisi)
C) iqtisadi birlik, ümumi bazarın yaradılmasını nәzәrdә tutmamışdı
D) Avropa iqtisadi inteqrasiya geniş vә hәrtәrәfli proses olmamışdı
E) müqavilәlәr nüvә enerjisi vә iqtisadi birliklәrin yaradılması olmuşdu, Avropa İqtisadi birliyinin
yaradılması әsas tarixi addım olmuşdu
315) Sual:Avropa İttifaqının yaradılmasında ilk addım
A) birliyә sonralar digәr avropa dövlәtlәri daxil olmamışlar
B) birlik iqtisadi ümumi bazar, ümumi mәqsәd vә institutların yaradılması nәzәrdә tutlmamışdı
C) ilk inteqrasiya proseslәri iqtisadi vә siyasi maraqlar әsas yer tuturdu
D) 1950ci ildә FransaAlmaniya birliyinin yaradılması olmuşdu (daş kömür vә polad), sonralar 6
dövlәt daxil olmuşdur
E) yeni tәşkilat qapalı xarakterli olmalı idi
316) Sual:Avropa İttifaqının yaradılması üçün yeni tәşәbbüslәr
A) 30cu illәrin sonunda olmuşdu
B) 50ci illәrdә olmuşdu
C) SSRİnin süqutundan sonra
D) müharibә dövründә Avropa dövlәtlәrinin birliyinin yaradılması proyektlәri olmamışdı
E) İkinci Dünya müharibәsindәn sonra, 1946cı ildә U.Çerçilin tәklifi  «Avropa evi»nin yaradılması
ehtiyacı
317) Sual:Avropa İttifaqının yaradılması tarixi
A) Avropa dövlәtәrinin ittifaqının yaradılmasının ilk dәfә tәşәbbüs XX әsrdә olmuşdu
B) Birliyin yaradılması mücәrrәd mәqsәdlәr güdürdü
C) 20ci illәrdә Avropa İttifaqının yaradılmasına nail olunmuşdu

D) İttifaqın yaradılması üçün çox saylı proyektlәr olmamışdı
E) ilk ideya tәrәfdarları XIV әsrdә olmuşdu, lakin yeni tәkan XX әsrin әvvәllәrindәolmuşdu (I
Dünya müharibәsindәn sonra)
318) Sual:Pompidu qrupunun fәaliyyәt sferasına aiddir:
A) Narkotikdәn suiistifadәnin profilaktikası, narkomanlar arasında QİÇSә qarşı mübarizә,
narkomanların müalicәsi mәqsәdilә strategiyanın hazırlanması
B) Kino vә audivizual istehsala kömәk,әn azı üç üzv dövlәtin mәşğul olduğu filmlәr vә ya әn azı, üç
Avropa ölkәsindә çәkilәn sәnәdli filmlәrә qismәn maliyyә yardımı
C) insan hüquqları üzrә Avropa Konvensiyasını imzalamaq vә onun nәzarәt mexanizmlәrinin bütün
mәcmusunun qәbul edilmәsi şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsi
D) BMT vә onun orqanlarının fәaliyyәtindә "Avropa töhfәsini” vermәklә iştirak etmәk.
E) Hüquq, mәdәniyyәt, maarif, informasiya, әtraf mühitin mühafizәsi
319) Sual:.............Beynәlxalq Mәhkәmәnin üzvlәrini seçmәk hüququna malikdir?
A) Tәhlükәsizlik Şurası
B) Katiblik
C) Mәhkәmә
D) Baş Asssambleya
E) Qәyyumluq Şurası
320) Sual:Azәrbycan nә vaxt YUNESkOya üzv qәbul olunmuşdur?
A) 1992
B) 1996
C) 2000
D) 2001
E) 2005
321) Sual:Biri OPEKin vәzifәlәrinә aid deyil:
A) neftdәn gәlәn gәlirlәrin әsas neft ixrac edәn ölkәlәrә axının tәmin edilmәsi
B) әtraf mühitin müdafiәsi
C) neft istehsal edәn ölkәlәrin gәlirlәrinin dayanıqlılığı
D) dünya neft bazarında neftin qiymәtinin stabilliyinin tәmin edilmәsi
E) neft sәnayesindә investisiyalardan gәlәn gәlirlәrin әdalәtli bölgüsü
322) Sual:OPEKә aid olan fikirlәri seçin: 1. 1962ci ildә BMTdә tamhüquqlu hökumәtlәrarası
tәşkilat kimi qeydiyyatdan keçmişdir. 2. Baş qәrargahı Vyanada yerlәşir. 3. Tәşkilatın әsas vәzifәsi
әtraf mühitin müdafiәsini tәmin etmәkdir. 4. Tәşkilatın әsas vәzifәsi neftin qiymәtinә nәzarәt
etmәkdir. 5. Halhazırda baş qәrargahı Cenevrәdә yerlәşir.
A) 1,2,4
B) 2.3,5
C) 1,2,3
D) 2,4,5
E) 1,2,5
323) Sual:Avropa Şurasına eyni ildә qoşulan dövlәtlәri seçin:

A) Azәrbaycan vә Ermәnistan
B) Türkiyә vә Azәrbaycan
C) Gürcüstan vә Azәrbaycan
D) Yunanıstan vә Ukrayna
E) Rusiya vә Azәrbaycan
324) Sual:"Mәn millәtlәr arasında sәdlәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә aradan qaldıran, maneәsiz hәrәkәt
üçün imkan yaradacaq Avropa Birlәşmiş Ştatlarının yaradılmasını gözlәyirәm". Fikirlәr kimı
mәxsusdur?
A) U.Çörçill
B) C.Vaşinqton
C) C.Buş
D) T.Peyn
E) Z.Bjezinski
325) Sual:Eyni ildә yaradılmış tәşkilatları seçin:
A) Avropa Şurası vә NATO
B) BMT vә NATO
C) NATO vә OPEK
D) MDB vә Avropa Şurası
E) MAQATE vә QDİӘT
326) Sual:OPEKә aid olmayan fikirlәri seçin: 1. 1955ci ildә BMTdә tamhüquqlu hökumәtlәrarası
tәşkilat kimi qeydiyyatdan keçmişdir. 2. Baş qәrargahı Vyanada yerlәşir. 3. Tәşkilatın әsas vәzifәsi
әtraf mühitin müdafiәsini tәmin etmәkdir. 4. Tәşkilatın әsas vәzifәsi neftin qiymәtinә nәzarәt
etmәkdir. 5. Halhazırda baş qәrargahı Cenevrәdә yerlәşir.
A) 1,3,5
B) 1,2,4
C) 1,4,5
D) 2,4,5
E) 3,4,5
327) Sual:Avropa Şurasında müşahidәçi statusuna malik omayan ölkәni seçin:
A) Azәrbaycan
B) İsrail
C) Yaponiya
D) Meksika
E) ABŞ
328) Sual:NATOnun Baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Brüssel
B) Minsk
C) Vyana
D) Paris
E) London

329) Sual:İNTERPOLun Azәrbaycanda yerlәşәn Milli Bürosunun başçısı kim tәrәfindәn vәzifәyә
tәyin olunur?
A) Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Naziri tәrәfindәn
B) Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn
C) İNTERPOLun baş katibi tәrәfindәn
D) Milli Mәclisin qәrarı ilә
E) Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
330) Sual:İNTERPOLun emblemi vә bayrağı neçәnci ildәn istifadә olunur?
A) 1950
B) 1914
C) 2000
D) 1945
E) 1924
331) Sual:Biri İNTERPOLun rәsmi işçi dili deyil:
A) rus
B) ingilis
C) ispan
D) fransız
E) әrәb
332) Sual:İNTERPOL neçәnci ildәn 24 saat iş rejiminә keçib?
A) 2001
B) 1996
C) 2012
D) 2005
E) 1992
333) Sual:İnsan hüquqları üzrә komissar vәzifәsinә aid olanları seçin: 1. 1999cu ildә tәsis edilmişdir
2. Mühakimә etmәk salәhiyyәti var. 3. Sәlahiyyәt müddәti 6 ildir vә tәkrarәn seçilә bilmәz. 4. O,
İnsan Hüquqlar üzrә Avropa komissiyası tәrәfindәn – Nazirlәr Komitәsinin tәqdim etdiyi 3 nәfәr
namizәdin sırasından sәs çoxluğu ilә seçilir. 5. Mühakimә etmәk salәhiyyәti yoxdur.
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 2,4,5
E) 1,4,5
334) Sual:Hansı ölkәlәr Avropa Şurasına 1949cum ildә qoşulmuşdur?
A) Yunanıstan vә Türkiyә
B) Azәrbaycan vә Türkiyә
C) Ermәnistan vә Gürcüstan
D) Azәrbaycan vә Ermәnistan
E) Ukrayna vә Türkiyә

335) Sual:Tәşkilatalara uyğun baş qәrargahların yerlәşdiyi şәhәrlәri seçin: 1. Avropa Şurası a)Nyu
York 2. BMT b)Strasburq 3. OPEK c)Cenevrә
A) 1b,2a,3c
B) 1c,2b,3a
C) 1a,2b,3c
D) 1a,2c,3b
E) 1c,2a,3b
336) Sual:Birliyin parlament assosasiyası qurumu. (Millәtlәr Birliyi)
A) İqtisadi qanunlarının icrasına nәzarәt edir
B) Birliyin yektil qanun bazası qәbul edilmәyib
C) Qәbul edilmiş hüquq normalarının pozulması dövlәti birlikdәn kәnar olunmur
D) Praktik formaların tәmin edilmәsi üzv dövlәtlәrdәn tәlәb olunmur
E) Üzv dövlәtlәrin qәbul edilmiş normalarına riayәt edilmәsinә nәzәrәt edir
337) Sual:Baş katibin sәlahiyyәtlәri . (Millәtlәr Birliyi)
A) Kompleks problemlәr üzrә tәkliflәr vermәk hüququna malik deyil
B) Kompleks problemlәr üzrә tәkliflәr vermәk hüququna malik deyil
C) Yalnız beynәlxalq siyasәtә aid tәkliflәr irәli sürmәk imkanına malikdi
D) Baş katib digәr nazirlәr ilә görüşlәr keçirmir
E) Katiblik yalnız icraçı funksiyalarını daşıyır
F) Baş katib tәrәfindәn işçi qruplara kompleks tәkliflәrin vә beynәlxalq siyasәt haqqında tәkliflәr
hazırlamaq tapşırılır. Daimi nazirlәrin görüşlәri tәşkil olunur
338) Sual:Millәtlәr Birliyinin konfransı
A) Baş katib tәrәfindәn idarә olunur
B) Britaniya kraliçası tәrәfindәn
C) Birliyin proqramları müzakirә olunmur
D) Toplantılarda yalnız siyasi problemlәrmüzakirә olunur
E) Baş nazirlәr (üzv dövlәtlәrin) tәrәfindәn hәr iki ildә bir görüşlәrkeçirilir vә bütün problemlәr üzrә
müzakirәlәr vә qәrarlar qәbul edilir
339) Sual:Millәtlәr Birliyinin prinsiplәrinin qәbul edilmәsi tarixi
A) 1960 il
B) 1978 il
C) 1965 il
D) 1950 il
E) 1971 il
340) Sual:OPEKin maliyyә strukturu
A) Fiziki şәxslәrin tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir
B) Beynәlxalq maliyyә qurumları
C) Aparıcı kompaniyalar tәrәfindәn
D) Dünya bankı tәrәfindәn

E) Milli maliyyә institutları tәrәfindәn
341) Sual:Katiblik (OPEK)
A) İqtisadi vә maliyyә mәsәlәlәrindәn kәnardı
B) Baş katib qaunu tәşkilatın nümayәndәsi sayılmır
C) Katiblik departamentlәrә bölünmәyib
D) Katiblik tәdqiqatlar işinә rәhbәrlik etmir
E) Baş katib tәrәfindәn idarә olunur (3 il müddәtindә) ona müavin kömәk göstәrir, gündәlik işi icra
edir.
342) Sual:OPEKin iqtisadi komissiyası
A) Onun sәlahiyyәtlәrinә bütün neft siyasәtinin problemlәri daxil edilmәmişdir
B) Enerji siyasәti komissiyanın fәaliyyәtindәn kәnardı
C) Komissiya adәtәn iki ildәn bir toplantı keçirir
D) Baş katib daimi tәyin olunur
E) Neft bazarında stabilliyi tәmin edir. Onun sәlahiyyәtlәrinә neft vә enerji problemlәri aiddir
343) Sual:OPEKnın idarә etmә şurasının sәlahiyyәtlәri
A) Şura daimi tәyin olunmuş işçilәrdәn ibarәtdir
B) Şura yalnız konfransların qәbul etdiyi qәrarların icrasına nәzarәt edir
C) Müdirlәrin Şuranın sessiyalarında iştirakı mütlәq şәklindә tәlәb olunmur
D) Qәrarlar yekdil sәs ilә qәbul edilir
E) Üzv dövlәtlәr tәrәfindәn namizәdlәr irәli sürülür vә konfransda tәsdiq olunur (iki il müddәtinә)
344) Sual:OPEKnın icraçı orqanı
A) Komitә icraçı orqan sayılır
B) İcraçı şöbә sayılır
C) Sessiyalar sayılır
D) İdarә etmә şurası sayılır
E) heç bir cavab düzgün deyil
345) Sual:OPEKin konfransları
A) Büdcә vә nizamnamәdә dәyişiklik aparmaq konfransın sәlahiyyәtlәrindәn kәnardır
B) Fövqәladә toplantılar adәtәn çağrılmır
C) Baş katib eyni zamanda konfransın katibidir
D) Konfrans ümumi xәtti müәyyәn etmir
E) Әn yüksәk tәşkilatın orqanıdı, iki ildә bir Vyanada toplantıda üzv dövlәtlәr toplantı keçirirlәr
346) Sual:Tәşkilatın (OPEK) mәqsәdi
A) Neft siyasәti ilә bağlı üzv dövlәtlәrin fәaliyyәtinin koordinasiyası ilә mәşğul olmur
B) Dünya neft bazarına tәsir göstәrmir
C) Әtraf mühitin qorunması onun sәlahiyyәtlәrinә daxil deyil
D) Neft istehsal edәn dövlәtlәrin sabit gәlirlәrini tәimn etmәk bir mәqsәd kimi qoyulmamışdı
E) Üzv dövlәtlәrin neft siyasәtinin koordinasiyası, dövlәtlәrin maraqlarını mü¬dafiә etmәk, neftin
bazarda stabilliyini әldә etmәk, әtraf mühitin qorunması

347) Sual:OPEKin әsas mәqsәdlәri
A) Dövlәtlәrin ayrılıqda neft hasilatının artırılmasını dәstәk vermәk
B) Fövqәladә görüşlәr keçirilmir
C) Qiymәtlәndirmә siyasәti neft ixrac edәn dövlәtlәrә böyük tәsiri yoxdur
D) OPEK nazirlәrinin görüşlәri keçirilmir
E) Stabil vә әdalәtli neftin qiymәtini tәmin etmәk, islahatçılara isә daimi vә kifayәt qәdәr onun
çatdırılması
348) Sual:OPEKin tәrkibi
A) Yalnız Yaxın Şәrq ölkәlәri
B) İran körfәzi
C) Afrika dövlәtlәri
D) Latın Amerika dövlәtlәri
E) Bütün neft ixrac edәn dövlәtlәr
349) Sual:Neft ixrac edәn dövlәtlәrin tәşkilatı (yaranma tarixi) (OPEK)
A) 1950
B) 1955
C) 1957
D) 1965
E) 1960
350) Sual:Azәrbaycan Respublikasının interpola qәbul olunması
A) Azәrbaycanda interpolun milli bürosu yoxdur
B) Respublikanın daxili vә xarici siyasәtindә mühüm rol oynamır
C) AR interpolun imkanlarından istifadә etmir
D) AR tәşkilatın mәramnamәsini qәbul edib, cinayәtkarlığa qarşı interpol ilә sıx әmәkdaşlıq edir
E) milli mәrkәzlәşmiş büro respublikanın Daxili İşlәr Nazirliyinә tabe deyil
351) Sual:İnterpolun digәr tәşkilatlar ilә әlaqәlәri
A) әlaqәlәr mövcud deyil
B) tәşkilat mәhkәmә, prokurorluq, sәrhәd vә gömrük dövlәt orqanları ilә sıx әlaqәlәr yaratmışdı
C) BMT ilә әlaqәlәr yaradıomamışdır
D) beynәlxalq sәviyyәdә milli mәrkәzlәr bürosu ilә әlaqәlәr yaradılmamışdı
E) milli mәrkәzlәrin fәaliyyәti interpolun nәzarәtindәn kәnar aparılır
352) Sual:İnterpolun katibliyinin xüsusi bölmәlәri
A) katiblik xüsusi bölmәlәrә malik deyil
B) dörd bölmәdәn ibarәtlir: inzibati, polis, elmitәdqiqat vә texniki tәminat
C) polis bölmәsi cinayәtkarlığa qarşı mübarizәdә bütün imkanlardan istifadә etmir
D) polis şöbәsi narkotik, insan alveri sahәsindә xüsusi bölmәyә malik deyil
E) milli polis mәrkәzlәşmiş büro mövcud deyil
353) Sual:İnterpol İcraçı komitәnin prezidentinin sәlahiyyәtlәri

A) tәşkilatın bütün fәaliyyәtinә rәhbәrlik hüququna malik deyil
B) Baş Assambleyanın sessiyalarına sәdrlik tapşırılıb
C) qәrarların qәbul edilmәsindә prezident üstünlüyә malikdir, tәşkilatın bütün fәaliyyәtinә rәhbәrlik
edir, Baş Assambleyanın qәrarlarını hәyata keçirir
D) baş katib Baş Assambleya tәrәfindәn tәyin olunmur
E) baş katib interpolun әsas siması sayılmır
354) Sual:İnterpol un İcraçı komitәsi
A) baş katibin fәaliyyәtinә nәzarәt etmir
B) növbәti sessiyanın gündәliyinә sәnәdlәr tәqdim etmir
C) icraçı komitә üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәrindәn ibarәtdir
D) komitә prezident vә üç prezident müavini tәrәfindәn fәaliyyәt göstәrir
E) icraçı komitәnin üzvlәri tәyin olunurlar
355) Sual:İnterpol un Baş Assambleyasının sәlahiyyәtlәri
A) polislәrin dünya miqyasında әmәkdaşlığına yönәlmәyib
B) yeni üzvlәrin tәşkilata qәbulu imkanına malik deyil
C) tәşkilatın iş planı vә büdcәni tәsdiq etmәsindә iştirak etmir
D) daimi vә müvәqqәti komissiyaları tәşkil etmәk imkanına malik deyil
E) polislәrin beynәlxalq miqyasda әmәkdaşlığı, tәşkilatın iş planı vә büd¬cәsinin tәsdiq edilmәsi,
yeni komissiyaların yaradılması sәlahiyyәtlәrinә malikdir
356) Sual:İnterpolun idarә heyәti
A) Baş Assambleya
B) icraçı komitә
C) baş katib
D) milli mәrkәzlәşmiş büro
E) Baş Assambleya, icraçı komitә, baş katib, milli mәrkәzlәşmiş büro
357) Sual:İnterpolun idarәetmә strukturu
A) baş orqan konfrans sayılır
B) baş orqan assambleyadır vә onun tәrkibinә bütün üzv dövlәtlәr daxil olunmuşlar
C) Baş Assambleyanın sessiyalarında yalnız üzv dövlәtlәr iştirak edir
D) tәşkilata daxil olmayan dövlәt sessiyalarda müşahidәçi hüququna malik deyil
E) tәşkilatın sessiyaları iki ildә bir aparılır
358) Sual:İnterpolun әsas mәqsәdlәri
A) polis orqanlarının dünya miqyasında әmәkdaşlığın әldә edilmәsinә yönәlmәyib
B) yeni tәşkilatların yaradılması bir mәqsәd kimi durmayıb
C) tәşkilat siyasi, hәrbi, dini vә irqi xarakterli problemlәrә qarışması qadağan olunub
(mәramnamәnin 3 maddәsi)
D) tәşkilatın qәbul etdiyi qәrarlar tövsiyә xarakteri daşıyır
E) tәşkilatın beynәlxalq miqyasda fәaliyyәti kifayәtlәndirici deyil
359) Sual:Tәşkilat BMT tәrәfindәn beynәlxalq dövlәtarası tәşkilat stratusuna malik olması

A) 1982
B) 1980
C) 1960
D) 1950
E) 1962
360) Sual:Beynәlxalq gömrük tәşkilatının idarәetmә orqanları
A) konfrans
B) qurultay
C) şura, komissiya, maliyyә komitәsi  әsas idarәetmә orqanları sayılır
D) dövlәt arası qlobal problemlәrin hәllindә idarәetmә orqanları iştirak etmir
E) idarәetmә orqanları tәşkilatın siyasәtinin formalaşmasında iştirak etmir
361) Sual:Beynәlxalq gömrük tәşkilatının mәqsәdlәri
A) üzv dövlәtlәrin sosialiqtisadi inkişafına yönәlmәyib
B) beynәlxalq miqyasda yekdil gömrük qaydaları әldә edilmәyib
C) bütün üzv dövlәtlәrin sosialiqtisadi inkişafı, gömrük xidmәtinin şәffaflığını әldә etmәk,
beynәlxalq ticarәti leqallaşdırmaq
D) tәşkilat gömrük ittifaqının yaradılmasına sәy göstәrmir
E) üzv dövlәtlәrә gömrük gömrük sahәsindә yeni yanaşmaq sahәsindә kömәklik göstәrmir
362) Sual:Beynәlxalq gömrük tәşkilatının yaradılması
A) 1950
B) 1955
C) 1960
D) 1947
E) 1962
363) Sual:Beynәlxalq hesablama bankının strukturu
A) idarә heyәti
B) müdirlәr şurası 15 üzvdәn ibarәtdir
C) bankın qәrargahı Londonda yerlәşir
D) baş konfrans, müdirlәr şurası (17 üzv) vә komitәlәrdәn biarәtdir, bankın qәrargahı Bazeldә
yerlәşir
E) qәbul edilmiş sәnәdlәr bankın gәlәcәk istiqamәtlәrinә tәsir etmәmişdir
364) Sual:Beynәlxalq hesablama bankı
A) bank 1930cu ildә yaradılıb, Almaniyanın Versal müqavilәsinin şәrtlәrinin icrası üçün, II Dünya
müharibәsindәn sonra BretonVud sistemi çәrçivәsindә fәaliyyәtini davam etdirmişdir
B) bank beynәlxalq formatda fәaliyyәt göstәrmir
C) bank iqtisadi tәdqiqatlar mәrkәzi sayılmır
D) bank Beynәlxalq valyuta fondu ilә әmәkdaşlıq etmir
E) bank regional maliyyә tәşkilatıdır
365) Sual:Avropa Şurasının mәnzil qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?

A) Strasburq
B) Paris
C) Vyana
D) Cenevrә
E) London
366) Sual: Xüsusi dәvәt edilmiş ölkә statusu ideyasә kimә mәxsusudur?
A) P.Sager
B) Z.Bjezinski
C) U.Çörçil
D) F.Fukuyama
E) E.Karr
367) Sual:Avropa Şurasının sәlahiyyәtlәrinә aid olmayan sahәni seçin:
A) Hәrbi
B) Mәdәni
C) İqtisadi
D) Sosial
E) Elm
368) Sual:Avropa Şurasında müşahidәçi statusuna malik omayan ölkәlәri seçin: 1.Azәrbaycan 2.
Kanada 3.Türkiyә 4.ABŞ 5.İsrail
A) 1,3
B) 2,4
C) 1,5
D) 2,5
E) 2,3
369) Sual:Avropa Şurasının rәsmi işçi dillәrini seçin:
A) Ingilis vә fransız
B) Rus vә ingilis
C) İtalyan vә әrәb
D) Fransız vә rus
E) Ispan vә ingilis
370) Sual:Avropa Şurasının genişlәnmәsinә dair sәnәd.............. adlanır.
A) “Reddeman mәruzәsi”
B) “Fulton çıxışı”
C) “Praqa bәyannamәsi”
D) “Sülh naminә tәrәfdaşlıq proqramı”
E) “Atlantika Xartiyası”
371) Sual:Bu tәşkilat BMTdәn sonra dünyanın әn böyük beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilatı hesab
olunur?
A) İNTERPOL

B) NATO
C) MDB
D) İKT
E) ATӘT
372) Sual:İNTERPOLun mәnzil qәrargahı harda yerlәşir?
A) Lion (Fransa)
B) Paris(Fransa)
C) London (İngiltәrә)
D) Cenevrә (İsveçrә)
E) Vyana (Avstriya)
373) Sual:Neçәnci ildә BMT İNTERPOLU Beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilat kimi tanıdı?
A) 1971
B) 1996
C) 1945
D) 1964
E) 1960
374) Sual:Texniki Birliyin әmәkdaşlıq fondu
A) Dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir
B) Fond ekspertlәrinin vә mәslәhәtçilәrinin әmәk haqqını ödәmәsi ilә mәşğul olmur
C) Mәslәhәt vә proqramlar fond tәrәfindәn hazırlanmır
D) Müәyyәn sahәdә çalışan işçilәr hazırlanmır
E) 1971 ildә tәşkil olunub, könüllü yardımlar hesabına maliyyәlәşdirilir, katibliyin әsas maliyyә
mәnbәyidir
375) Sual:Uyğunluğu seçin: 1.Avropa Şurası a)1945 2.OPEK b)1960 3.BMT c)1949
A) 1c,2b,3a
B) 1a,2b,3c
C) 1c,2a,3b
D) 1a,2c,3b
E) 1b,2a,3c
376) Sual:Avropa Azad TicarәtAssoisasiyası (EFTA) aid olanölkәlәri? 1.İslandiya 2. Norveç 3.
Belçika 4. İsveçrә
A) 1,2,4
B) 3,4
C) 1,3,4
D) 1,2,3
E) 2,3,4
377) Sual:Şimali Atlantika müqavilәsi tәşkilatı adlanır:
A) NATO
B) OPEK

C) ADT
D) BMT
E) BVF
378) Sual:BMT TŞnin qeyri daimi üzvlәri neçә il müddәtinә seçilir?
A) 2
B) 1
C) 5
D) 3
E) 10
379) Sual:Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası (NAFTA)ya neçә dövlәt daxildir?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 24
E) 91
380) Sual:Avropa İqtisadi Zonasi (EEA) aid olan ölkә?
A) Norveç
B) Çin
C) Litva
D) Gürcüstan
E) Ermәnistan
381) Sual:BMTnin әtraf Mühit üzrә proqramı nәcә adlanır?
A) YUNEP
B) YUNESCO
C) YUNİDO
D) AİK
E) FAO
382) Sual:MAQATEnin Elmi mәşvәrәt komitәsindә neçә alim iştirak edir?
A) 15
B) 10
C) 6
D) 9
E) 22
383) Sual:NATOnun rәsmi dillәrini seçin:
A) Ingilis vә fransız
B) İngilis vә alman
C) Italyan vә fransız
D) Rus vә ingilis
E) әrәb vә fransız

384) Sual: İqlim dәyişikliyi ilә bağlı iş üçün Hökumәtlәrarası Qrup u hansı tәçkilatlar yaratmışdır?
A) Dünya Meteorologiya Tәşkilatı vә YUNEP
B) Beynәlxalq Dәniz tәşkilatı vә MAQATE
C) YUNESKO vә BMTİP
D) NATO vә YUNEP
E) YUNEP vә Beynәlxalq mülki aviasiya tәşkilatı
385) Sual:MAQATE hәr il öz fәaliyyәti ilә әlaqәdar hansı orqana hesabat verir?
A) Baş Assambleyaya
B) Tәhlükәsizlik Şurasına
C) EKOSOSa
D) Beynәlxalq mәhkәmәyә
E) Baş katibliyә
386) Sual:Bu tәşkilatlardan hansı Tariflәr vә Ticarәt üzrә baş sazişin әsasında yardılıb?
A) Ümumdünya Gömrük tәşkilatı
B) İNTERPOL
C) Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
D) Dünya Bankı
E) Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
387) Sual:NATOnun yeganә üzvüdür ki, onun öz ordusu yoxdur. Bu ölkәnin yalnız sahil mühafizә
xidmәti vardır. Fikirlәr hansı ölkәyә aiddir?
A) İslandiya
B) Fransa
C) İngiltәrә
D) Kanada
E) Polşa
388) Sual:Biri Ümumdünya Gömrük Tәkilatının rәsmi işçi dillәri sırasına aid deyil:
A) Alman
B) Ingilis
C) rus
D) Fransız
E) Ispan
389) Sual:1966cı ildәn 1993cü ilәdәk NATOnun hәrbi strukturundan çıxmışdır.Bu illәr әrzindә
Natonun yalnız siyasi fәaliyyәtindә iştirak etmişdir. Fikirlәr hansı ölkәyә aiddir?
A) Fransa
B) İngiltәrә
C) Rusiya
D) ABŞ
E) Latviya

390) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәşkil olunma tarixi
A) 1950ci il
B) 1947ci il
C) 1948ci il
D) 1945ci il
E) 1946cı il
391) Sual:Beynәlxalq Maliyyә Bankının statusu
A) bankın mәslәhәt komissiyası vә işgüzar mәslәhәt komitә tәşkilatın strateji vә siyasi problemlәrini
müzakirә etmәk hüququna malikdirlәr
B) bankın mәslәhәt komissiyası 10 aparıcı beynәlxalq institutların nümayәndәlәrindәn ibarәtdir
C) işgüzar mәslәhәt komitәsi bankın üzv nümayәndәlәrindәn ibarәtdir
D) bankın qitәlәrdә nümayәndәliklәri (şöbәlәri) yoxdur
E) bank texniki kömәk göstәrmir
392) Sual:Beynәlxalq Maliyyә Bankının baş orqanı
A) qurultay
B) konfrans
C) idarәçilik şurası
D) ümumi toplantı
E) ümumi şura
393) Sual:Beynәlxalq Maliyyә Bankının mәqsәdlәri
A) bankın maliyyә imkanları (resursları) ayrıayrı şәxslәr tәrәfindәn toplanır
B) ümumi dövlәtin iqtisadiyyatına yönәldilmәyib
C) kapitalın axınına vә stimullaşmasına (yerli vә xarici kapitalın), sәnayenin artımına yönәlib
D) bank әsas fәaliyyәtinin istiqamәti avropa dövlәtlәrinin iqtisadiyyatının artmasına yönәlib
E) ayrılmış maliyyә vәsaitini 1520 ilә qaytarmaq nәzәrdә tutulur
394) Sual:Beynәdxalq Maliyyә Korporasiyasının hüquqi statusu
A) BMTnin ixtisaslaşdırılmış tәşkilatıdır
B) 1956cıildә tәşkil olunub vә Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının filialıdır
C) hüquqi vә iqtisadi nöqteyinәzәrdәn Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası ayrıca tәşkilat sayılmır
D) hәr bir dövlәt bankın üzvü ola bilәr, eynihüquqa vә imkanlara malikdir
E) üzv olmaq üçün dövlәtin maliyyә imkanları nәzәrә alınır
395) Sual:Beynәlxalq inkişaf assosiasiyasının әsas fәaliyyәti vә strukturu
A) bütün dövlәtlәri әhatә edir
B) 1960cı ildә yaradılıb vә geridә qalmış dövlәtlәrә faizsiz kredit ayırır, 80 dövlәtә maliyyә ayırır,
ondan 55 il әrzindәn onların qaytarması şәrti ilә
C) BMTnin sisteminә daxil deyil
D) assosiasiyanın baş orqanı qurultaydır
E) tәşkilatın idarә işçilәri sektorlara bölünmәyib
396) Sual:Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının icraçımüdirlәr

A) 5 il müddәtinә snçilirlәr
B) bankın fәaliyyәtinә cavabdeh deyillәr
C) icraçı müdirlәrbankın komitәlәrinә әsaslanmırlar
D) iki il müddәtinә icraçı tәrkib seçilir, bankın fәaliyyәtinә cavabdehdirlәr, gündәlik işindә komitәlәr
ilәsıx әlaqә saxlayır
E) icraçı müdirlәrin ümumi sayı 32 nәfәrdir
397) Sual:Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının İdarә Şurası
A) bankın ali orqanı sayılmır
B) müdir vә onun msüavinlәri iki il müddәtinә tәyin olunurlar
C) Şura hәr ay iclas keçirir
D) Şura bankın ali orqanı sayılır, idarә üzvlәri (tәrkibi) 5 il müddәtinә seçilir, ildә bir dәfә iclas
keçirir
E) bütün dövlәtlәr sәs vermәdә (Şurada) eyni hüquqa malikdirlәr
398) Sual:Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının әsas fәaliyyәti
A) inkişafda olan dövlәtlәrә uzunmüddәtli istiqrazların ayrılması
B) istiqrazlar yalnızdövlәtlәrә ayrılır
C) maliyyә dövlәt vә şәxsi müәssilәrinә ayrılır vә onlar iqtisadi artıma stimullaşmalıdır
D) ayrılmış istiqrazlar inkişaf etmiş dövlәtlәr tәrәfindәn aparılmır
E) dövlәt ayrılmış maliyyә vәsaitinә zәmanәt daşımır
399) Sual:Beynәlxalq yenidәnqurma vә inkişaf banının strukturu
A) tәşkilat strukturu
B) 1950ci ildә dövlәtarası beynәlxalq qurum sayılmır
C) 1950ci ildә yaradılmışdı
D) 1945ci ildә yaradılmış (Brettonvud BMT konfransında), formal BMT tәşkilatıdır, ban öz
qәrarlarında müstәqildir
E) yenidәnqurma vә üzv dövlәtlәrin iqtisadi inkişafında iştirak etmir
400) Sual:Beynәlxalq bank qrupunun әsas iş prinsipi
A) beynәlxalq miqyasda iqtisadi vә sosial tәrәqqisinә sәy göstәrir
B) yalnız mәslәhәt kömәyi göstәrir
C) geridә qalmış dövlәtlәrә iqtisadi vә sosial tәrәqqilәrinә dәstәk verir (maliyyә vә mәslәhәt), milli
kadrların hazırlanmasında iştirak edir
D) beynәlxalq bank qrupu yekdil tәşkilatdır
E) uzunmüddәtli proyektlәrin vә proqramların qәbulunda iştirak etmir
401) Sual:Regional komitәlәr (Beynәlxalq sәhiyyә tәşkilatı)
A) komitәlәr bütün qitәlәri әhatә etmir
B) regional komitәlәrdә BST üzvlәri tәmsil olunmayıblar
C) komitәlәr regionun әsas iş fәaliyyәtinin prinsiplәrini müәyyәn etmәkdә iştirak etmir
D) regional büroların fәaliyyәtlәrinә nәzarәt etmir
E) regional komitәlәr BST üzvlәrindәn ibarәtdir, әsas fәaliyyәt prinsiplәrini dәqiqlәşdirir vә regional
bürosunun işinә nәzarәt edir

402) Sual:Katiblik (Beynәlxalq Sәhiyyә Assambleyası)
A) icra şurasına tabe deyil
B) katibliyә prezident başçılıq edir
C) katibliyә baş müdir başçılıq edir, yüksәk inzibati şәxs sayılır, icra şurasına tabedir
D) tutduğu vәzifәsinә görә BST katibi sayılmır
E) regional tәşkilatlara malik deyil
403) Sual:Beynәlxalq Sәhiyyә Assambleyasının İcraçı Şura
A) assambleya ilә bağlı deyil
B) assambleyanın gündәliyinin hazırlanmasında iştirak etmir
C) tәkliflәr ilә çıxış etmir
D) assambleyanın qәbul etdiyi qәrarları icra edir, mәslәhәt vә tәkliflәr ilә çıxış edir, yeni komitәlәrin
yaradılması hüququna malikdir
E) ildә iki dәfә yığıncaqlar keçirir
404) Sual:Beynәlxalq sәhiyyә assambleyası (BSA)
A) BSA ali orqan sayılmır
B) BST fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirmir
C) BST fәaliyyәtinә nәzarәt etmir
D) büdcәnin tәsdiqi BSA qәbul edilmir
E) BST müdiriyyәtinin seçilmәsi vә tәsdiqindә iştirak edir, tәşkilatın әsas fәa¬liyyәt prinsiplәrini
aydınlaşdırır, büdcәni tәsdiq edir
405) Sual:Beynәlxalq Sәhiyyә Tәşkilatının Tәşkilatın vәzifәsi
A) beynәlxalq sәhiyyәsinin koordinasiyası, mәslәhәt vә yardım, BMT, Dövlәt, hәmkarlar vә digәr
müvafiq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq
B) yeni normativlәr vә mәslәhәtlәrin qәbulunda iştirak etmir
C) milli sәhiyyә sisteminin yaradılmasında vә yardım edilmәsindә iştirak etmir
D) tibbi vә sәhiyyә sahәsindә, onları mükәmmәllәşdirmәkdә iştirak etmir
E) ana vә uşaq, әtraf mühitin qorunmasında iştirak etmir
406) Sual:Beynәlxalq Sәhiyyә Tәşkilatının fәaliyyәt sferası
A) fәaliyyәt dairәsi yalnız az inkişaf etmiş dövlәtlәri әhatә edir
B) fiziki, әqli, sosial sağlamlıq vә tәşkilatın fәrdiyyәti bütün dünyanı әhatә edir
C) regional nümayәndәliklәrә malik deyil
D) dövlәtarası texniki әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmur
E) dünya miqyasında sәhiyyә sahәsindә aparıcı rol oynamır
407) Sual:Beynәlxalq Sәhiyyә Tәşkilatının yaradılması
A) 1945ci il
B) 1947ci il
C) 1948ci il
D) 1950ci il
E) 1952ci il

408) Sual:UNESCOnun maliyyәlәşmәsi
A) tәşkilatın kommersiya fәaliyyәti
B) üzv dövlәtlәrin mәcburi ödәmә
C) yalnız könüllü ianә
D) inkişaf etmiş dövlәtlәr tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir
E) BMT tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir
409) Sual:UNESCO nun iş fәaliyyәtindә әsaslanması
A) beynәlxalq okeanoqrafik komissiya
B) mәdәniyyәt vә inkişaf komissiyası
C) tәhsil komissiyası
D) tәhsil planlaşma beynәlxalq bürosu
E) UNESCO tәrkibindә bütün komissiyalarına әsaslanır vә fәaliyyәt göstәrir
410) Sual:Baş müdir (UNESCO)
A) әn yüksәk rütbәli vәzifә sahibidir, katibliyә başçılıq edir, 6 illik müddәtә seçilir
B) 10 ilmüddәtinә seçilir vә icraçı şәxsdir
C) baş müdir hәlledici sәsә malik deyil
D) baş katib bütün toplantılarda iştirak etmir
E) baş katib öz tәkliflәri ilә çıxış etmәk imkanına malik deyil
411) Sual:Milli komissiyalar (UNESCO)
A) üzv dövlәtlәr regionlara bölünmәyib
B) proqramların realizә edilmәsindә iştirak etmirlәr
C) üzv dövlәtlәrin qurumları ilә әlaqә saxlamırlar
D) milli komissiyalar region üzrә bölünüb, dövlәtlәrarası әlaqәlәrin yaradıl¬ması, proqramların
hazırlanmasında iştirak edir
E) qanunvericilik hüququna malikdir
412) Sual:İcrayә Şurası (UNESCO)
A) tәrkibi baş konfrans tәrәfindәn seçilmir
B) proqram vә büdcәnin formalaşmasında iştirak etmir
C) qәbul olunmuş icrası barәsindә baş konfransa hesabat tәqdim etmir
D) şura 51 üzvdәn ibarәtdir, tәrkibi baş konfrans tәrәfindәn seçilir, onun tәrә¬findәn konfransın
gündәliyini hazırlayır vә ona hesabat verir
E) ildә bir dәfә iclas keçirir
413) Sual:Baş konfrans (UNESCO)
A) tәşkilatın baş orqanı sayılmır
B) bütün üzv dövlәtlәr tәmsil olunmayıblar
C) konfrans mәqsәd vә proqram fәaliyyәti müәyyәnlәşdirmir
D) konfrans dövlәtarası vә qeyridövlәt tәşkilatları ilә әlaqә saxlamır
E) baş konfrans, tәşkilatın әsas orqanı sayılır, üzv dövlәtlәr tәmsil olunub, toplantıda tәşkilatın
mәqsәd vә proqramı müәyyәnlәşdirilir

414) Sual:UNESCOnun әsas strateji proqramı
A) tәhsil standartlarının realizә etmәsi, biliklәrin mübadilәsi, beynәlxalq miqyasda tәhsil, elm vә
mәdәniyyәt sahәlәrindә әmәkdaşlığa kömәk etmәk
B) biliklәrin saxlanması vә dәrinlәşmәsi sahәsindә töhfәsi olmamışdı
C) tәşkilatın fәaliyyәti yalnız geridә qalmış dövlәtlәri әhatә edir
D) dünyada kütlәvi informasiyalardan istifadәsidәn
E) fәaliyyәtinin әsas istiqamәti mәdәniyyәt problemlәrini әhatә edir
415) Sual:UNESCOnun yaradılması tarixi
A) 1950ci il
B) 1960cı il
C) 1947ci il
D) 1949cu il
E) 1945ci il
416) Sual:әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatınun fәaliyyәti vә müasir dövr
A) әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatın fәaliyyәtinә müasir dövrdә zәruriliyini itirib
B) beynәlxalq miqyasda zәruridir
C) yalnız Afrika qitәsindә fәaliyyәt göstәrir
D) tәşkilat elmin әldә etdiyi müvәffәqiyyәtlәrdәn istifadә etmir
E) beynәlxalq miqyasda tәşkilatın fәaliyyәti әhatә etmir
417) Sual:әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatınun aqrar siyasәtdә, beynәlxalq forumda
özünәmәxsusluğu
A) mәlumat mәrkәzi
B) mәslәhәt mәrkәzi
C) strateji tәrәfdar
D) mәlumat vә mәslәhәt mәrkәzi
E) tәşkilat digәr qeyrihökumәt tәşkilatları ilә әlaqә saxlamır
418) Sual:әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatınun Konfransının iş fәaliyyәti
A) әsas prinsiplәri aydınlaşdırır, büdcәni tәsdiq edir, aparılan işlәri müzakirә edir, qәrarlar qәbul edir
B) milli vә beynәlxalq miqyasda problemlәrin müzakirәsindә iştirak etmir
C) beynәlxalq alәmdә mövcud olan vәziyyәtin müzakirәsini aparmır
D) mәslәhәt, tövsiyә vә nәzarәt funksiyalarını daşımır
E) tәşkilat kömәkçi komitәlәrә bölünmür
419) Sual:әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatınun baş orqanı
A) qurultay
B) konfrans
C) toplantı
D) ümumi idarәçilik
E) mәclis
420) Sual:әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatınun mәqsәdlәri

A) hәyat tәrzini yaxşılaşdırmaq, kәnd әhalisinin problemlәrini hәll etmәk, dünya iqtisadiyyatının
inkişafına dәstәk vermәk, aclıq ilә mübarizә aparmaq
B) yeni texnologiyalarından istifadә edilmәsindә iştirak etmir
C) әrzaq normalarının hazırlanmasında vә normativlәrin qәbulunda iştirak etmir
D) tәşkilat bütün әrzaq istehsal sferalarını әhatә etmir
E) kәnd tәsәrrüfatının inkişafında tövhәsi azdır
421) Sual:әrzaq vә kәnd tәsәrrüfatı tәşkilatının yaranması
A) 1950
B) 1955
C) 1945
D) 1960
E) 1961
422) Sual:BMTnin Sәnye inkişafı tәşkilatının idarә olunması prinsipi
A) şura tәrәfindәn idarә olunur
B) baş müdir tәrәfindәn idarә olunur, әn yüksәk vәzifә sahibidir, aparılan işlәrә cavabdehdir
C) baş müdir iki il müddәtin6ә seçilir
D) katiblik departamentlәrә bölünmür
E) texniki xidmәtә nail deyil
423) Sual:BMTnin Sәnye inkişafı tәşkilatının Baş konfransı
A) tәşkilatın parinsiplәrini vә siyasәtini müәyyәn etmir
B) tәşkilata daxil olan qurumların fәaliyyәtini qiymәtlәndirmir
C) konfrans üzvlәri dövlәt nümayәndәlәrindәn ibarәtdir, yığıncaqda Şuranın hesabatı dinlәnilir vә
qiymәtlәndirilir, büdcәni tәsdiq edir vә baş müdiri tәyinedir, hәr iki ildә bir toplantı keçirir
D) konfrans hәr il toplantı keçirir
E) konfransın qәbul etdiyi qәrarlar icrası mәcburi deyil
424) Sual:BMTnin Sәnye inkişafı tәşkilatının әsas mәqsәdi
A) sәnaye artımı vә texniki irәlilәyişә nail olmaq, әtraf mühiti qorumaq, sәnaye texnologiyalarının
beynәlxalq әmәkdaşlığına nail olmaq
B) tәşkilatın fәaliyyәti әsasәn inkişaf etmiş dövlәtlәri nәzәr alıb
C) tәşkilat digәr maliyyә tәşkilatları ilә әlaqә saxlamır
D) sәnaye sferasında әmәkdaşlıq yardımçı funksiyalarını daşımır
E) sәnayedә struktur islahatlar aparmasında iştirak etmir
425) Sual:BMTnin Sәnye inkişafı tәşkilatının iş prinsipi
A) BMT mәrkәzi koordinasiya orqanı sayılmır
B) fәaliyyәti sәnayenin inkişafına yönәlmәyib
C) tәşkilat BMTnin mәrkәzi koordinasiya orqanı sayılır vә dünya miq¬ya¬sında sәnayenin
inkişafına yönәldilib
D) inkişafda olan dövlәtlәrdә sәnayenin inkişafın irәlilәmәsinә yönәlmәyib
E) dünyada yeni iqtisadi qaydaların yaradılmasında töhfәsi olmayıb
426) Sual:BMTnin Sәnye inkişafı tәşkilatının yaradılması

A) 1967ci il
B) 1960cı il
C) 1965ci il
D) 1970ci il
E) 1969cu il
427) Sual:Beynәlxalq kәnd tәsәrrüfatı inkişaf fondunun fәaliyyәt prinsipi (idarәetmә)
A) idarә şurası tәşkilatın baş orqanıdır, sessiyalar ildә bir dәfә keçirilir, pre¬zident tәrәfindәn idarә
olunur
B) şura cari problemlәr ilә mәşğul olmur
C) idarә şurası onun tәrkibi tәyinetmә yolu ilә aparılır
D) tәşkilatın icra şurası yoxdur
E) tәşkilatın katibliyi departamentlәrә bölünmәyib
428) Sual:Beynәlxalq kәnd tәsәrrüfatı inkişaf fondunun baş orqanı
A) qurultay
B) konqres
C) idarә şurası
D) ümumi toplantılar
E) icra şurası
429) Sual:Beynәlxalq kәnd tәsәrrüfatı inkişaf fondunun mәqsәdi
A) tәşkilatın üzv dövlәtlәri kateqoriyalara bölünmür
B) tәşkilatın fәaliyyәti әrzaq istehsalının artırılması, yoxsulluq ilә mübarizә, zәif inkişaf etmiş
dövlәtlәrdә qidalanmanın yaxşılaşdırılması
C) әsasәn maliyyә yardımı göstәrir
D) texniki kömәklik
E) әhalinin gәlirlәrini yüksәltmәk problemi ilә mәşğul olmur
430) Sual:Beynәlxalq kәnd tәsәrrüfatı inkişaf fondunun yaradılması
A) 1950ci il
B) 1955ci il
C) 1960cı il
D) 1965ci il
E) 1977ci il
431) Sual:Beynәlxalq intellektual mülkiyyәt tәşkilatının әsas fәaliyyәti
A) müәlliflәrin hüquqlarını qorumaq fәaliyyәtinin әsasını tәşkil edir, 1883cü ildә yaradılıb
B) beynәlxalq qoruma elmin vә texnikanın stimullaşmasına tәsir göstәrmir
C) tәşkilatın fәaliyyәti beynәlxalq ticarәtin inkişafına tәsir göstәrmir
D) elmin nәticәlәri tәşkilatın struktur vә formasına tәsir etmәmişdir
E) tәşkilat dövlәtlәr tәrәfindәn maliyyәlәşdirilir
432) Sual:Beynәlxalq Poçt Birliyinin beynәlxalq bürosu
A) büro BMTnin tәşkilatları ilә sıx әmәkdaşlıq etmir, müstәqil fәaliyyәt göstәrir

B) büro baş müdirin başçılığı ilә fәaliyyәt göstәrir, informasiya vә rabitәni tәmin edir
C) büro poçt markadarının hazırlanmasında iştirak edir
D) rәsmi qәbul edilmiş dil  ingilis dilidir
E) qәbul olunmuş razılıqlara әlavәlәr olunmur
433) Sual:Beynәlxalq Poçt Birliyi Konqresi
A) bütün üzv dövlәtlәr konqresin işindә iştirak etmirlәr
B) hәr il toplantı keçirilir
C) tәşkilatın baş orqanı sayılmır
D) beş ildәn bir toplantı keçirir, tәşkilatın baş orqanı sayılır, proqram vә büdcәni qәbul edir vә baş
müdiri tәsdiq edir
E) fövqaladә konqreslәr çağırılmır
434) Sual:Beynәlxalq Poçt Birliyinin İcraçı Şurası
A) ildә dörd dәfә toplantılar keçirir, nәzarәt vә koordinasiya fәaliyyәti ilә mәşğul deyil
B) 60 üzvdәn ibarәtdir (coğrafi prinsiplәrlә)
C) ildә bir dәfә toplantı keçirir vә konqreslәr arası müddәtdә fәaliyyәt göstәrir, koqresә tәkliflәrini
formalaşdırır
D) beynәlxalq fondun fәaliyyәtinә nәzarәt etmir
E) şura normalar qәbulu ilә mәşğul olmur
435) Sual:Beynәlxalq Poçt Birliyinin mәqsәdi
A) beynәlxalq әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsinә yönәlmәyib
B) texniki yardım poçt xidmәtindә tәşkilat iştirak etmir
C) xalqlar arasında әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi fәaliyyәtin әsasını tәşkil edir
D) qloballaşma dövrü, internetin mövcud olması poçt xidmәtinә tәlәbat azaltmaqdadır
E) poçt xidmәtindә texniki yeniliklәrdәn istifadә olunmur
436) Sual:Beynәlxalq Poçt Birliyinin hüquqi әsasları
A) әldә olunmuş sazişlәr sistemi
B) tәşkilatın mәramnamәsi, icra reqlamenti üzv dövlәtlәrin fәaliyyәtindә әsas sayılmır
C) razılıq sazişlәrә әlavәlәr olunmamışdı
D) poçt xidmәtindә texniki irәlilәyiş öz әksini tapmamışdı
E) beynәlxalq poçt konvensiyası qәbul edilmәmişdi
437) Sual:Beynәlxalq Poçt Birliyinin yaradılması
A) 1900cü il
B) 1950ci il
C) 1874cü il
D) 1890cı il
E) 1895ci il
438) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun maliyyә xidmәti
A) bütün üzv dövlәtlәr fondun maliyyә vәsaitlәrindәn istifadә etmәk imkanına malikdirlәr, ayrılan
vәsait ödәniş balansının kәsirinin lәğvinә yönәlib

B) ayrılan vәsait valyuta kursunun tәnzimlәnmәsinә ybnәldilmәyib
C) fondun resurslarından alınan maliyyә kömәyi üzv dövlәtlәr kreditin qaytarılmasına zәmanәt
vermәlidirlәr
D) fondun mütәxәssislәri üzv dövlәtlәrә iqtisadi proqramların hazırlanma¬sında kömәklik
göstәrmirlәr
E) üzv dövlәtlәr fondun texniki yardımından istifadә etmәk imkanına malikdirlәr
439) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun kvotaları vә vasitәlәri
A) maliyyә vasitәlәri bir qayda olaraq üzv dövlәtlәrin üzvlük ödәmәlidir
B) üzvlük ödәmәlәr tәşkilata daxil olmuş dövlәtlәr arasında bәrabәr bölünür
C) kvota üzv dövlәtin sәs vermәdә nәzәrә alınır
D) әsas әmanәt imkanlar, kreditlәr ilә әlavә olunur
E) üzv dövlәtlәrin fondun imkanlarından istifadә edilmәsi bәrabәrlik prinsipinә arxalanmır
440) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun aparıcı dövlәtlәri (sәs ağırlığına malik olan)
A) ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa vә Yaponiya
B) ABŞ, Braziliya, Kanada, Almaniya, Fransa
C) ABŞ, Çin, Cәnubi Koreya, Çili, Hindistan, İran
D) Rusiya, Almaniya, İspaniya, Yunanıstan
E) Argentina, Danimarka, Norveç, İsveç
441) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun İdarәçilik Şurası
A) yalnız aparıcı dövlәtlәrin nümayәndәlәri tәmsil olunub
B) bütün üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәri şurada tәmsil olunublar vә hәr il toplantılarda iştirakçı
hüququna malikdirlәr
C) sessiyalar arası fövqaladә toplantılar keçirilmir
D) dövlәtin sәsinin çәkisi onun maliyyә imkanlarından asılı deyil
E) gündәlik fәaliyyәt şura tәrәfindәn aparılır
442) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun baş orqanı
A) qurultay
B) konfrans
C) ümumi toplantı
D) idarәçilik şurası
E) ümumi şura
443) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun mәqsәdi
A) valyuta siyasәtindә beynәlxalq әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmayıb
B) dünya ticarәtindә balanslaşmış inkişafın yardımçı funksiyasını daşımır
C) üzv dövlәtlәr arasında valyuta әlaqәlәrini nizama salmaq mәqsәdi güdmür
D) iqtisadi vә maliyyә siyasәtindә koordinasiya rolunu oynamır
E) valyuta sistemindә beynәlxalq әmәkdaşlığa sәy göstәrir, dünya ticarәtinin inkişafına dәstәk verir,
dünya valyuta sistemini tәnzimlәyir
444) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun hüquqi әsasları
A) hüquq vә maliyyә müstәqilliyә malik deyil

B) BMTә ixtisaslaşdırılmış tәşkilatı sayılmır
C) qәbul olunan dövlәtә şәrt qoyulmur
D) tam hüquqi vә maliyyә müstәqilliyә malikdir, BMT sisteminә daxildir, üzv dövlәt mütlәq
beynәlxalq bankın üzvü olmalıdır
E) beynәlxalq maliyyә siyasәtinin vә beynәlxalq ticarәtin genişlәndirilmәsindә töhfәsi yoxdur
445) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun fәaliyyәtә başlanması
A) 1947ci il
B) 1946cı il
C) 1948ci il
D) 1945ci il
E) 1949ci il
446) Sual:NATOnun baş qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Brüssel
B) London
C) Paris
D) Cenevrә
E) NyuYork
447) Sual:әtraf mühit üzrә BMT proqramına (YUNEP) aid olanları seçin: 1. Baş qәrargahı Nayrobi
şәhәrindәdir. 2. BMTnin ixtisaslaşmış orqanıdır. 3. 1972ci ildә yaradılıb. 4. BMT yarandığı
vaxtdan fәaliyyәt göstәrir. 5. Beynәlxalq il adlanan layihәni hәyata keçirir.
A) 1,3,5
B) 1,2,4
C) 1,4,5
D) 2,3,5
E) 2,4,5
448) Sual:BMTnin qaçqınlar işi üzrә Baş komissarlığı
A) II Dünya müharibәsindәn sonra yaradılıb
B) Millәtlәr Cәmiyyәtinin eyni tәşkilatının varisidir vә 1951ci ildә Baş komissarlıq idarәetmә adı ilә
әvәz olunmuşdur
C) tәşkilatın regional bölmәlәri yoxdur
D) komissarlığın qәrarları yalnız tövsiyә xarakterlidir
E) komissarlığın icraçı komitәsi yoxdur
449) Sual:BMTnin әtraf mühit proqramı
A) 1960cı ildә yaradılıb
B) BMT konfransından sonra 1973cü ildә yaradılıb vә әsas istәk vә mәqsәd әtraf mühiti qorumaq
olmuşdur
C) proqram regional miqyasda aparılır
D) problem üzrә koordinasiya proqramı qәbul edilmәyib
E) tәşkilatın katibliyi Parisdә yerlәşir
450) Sual:BMTnin inkişaf proqramı

A) 1960cı ildә Baş Assambleyanın qәtnamәsi әsasında yaradılıb
B) inkişafda olan dövlәtlәrә kömәk mәqsәdilә yaradılmayıb
C) maliyyә tәminatı BMT tәrәfindәn aparılır
D) 1965ci ildә Baş Assambleyanın qәtnamәsi әsasında yaradılıb, әsas mәqsәd vә istәk inkişafda
olan dövlәtlәrә hәrtәrәfli kömәk göstәrmәk, maliyyә fondu üzv dövlәtlәr tәrәfindәn aparılır
E) komitә şura tәrәfindәn idarә olunmur
451) Sual:Ticarәt vә inkişaf konfransı
A) baş Assambleyanın tәşәbbüsü ilә 1960cı ildә keçirilib
B) inkişafda olan dövlәtlәrin maraqlarına yönәlmәyib
C) konfrans BMT xüsusi statusuna mali deyil
D) ilk dәfә 1964cü konfrans keçirilib, inkişafda olan dövlәtlәrin maraqları nәzәrә alınıb, BMT
xüsusi statusuna malikdir
E) konfrans iki ildәn bir toplantı keçirir
452) Sual:BMTnin uşaq fondu
A) fond öz fәaliyyәtindә bütün dövlәtlәri әhatә etmir
B) fond yardım vә sosial tәminat etmәk imkanına malik deyil
C) inkişaf olmağa olan dövlәtlәrә hәrtәrәfli yardım göstәrir, sәhiyyә sahәsindә bütün proyektlәri
dәstәklәyir
D) maliyyә tәminatı Beynәlxalq Bank tәrәfindәn aparılır
E) fondun regional nümayәndәliklәri yoxdur
453) Sual:BMTnin silahsızlaşdırma komitәsi
A) komitә icraçı orqan sayılır
B) 1952ci ildә yaradılıb vә mәşvәrәtçi orqandır
C) komitәnin üzv dövlәtlәrinin sayı dәyişmәz qalıb
D) komitәnin sessiyaları iki ildәn bir keçirilir
E) BMTnin üzv dövlәtlәri komitәdә tәmsil olunmayıblar
454) Sual:BMTnin silahsızlaşdırma konfransı vә komitәsi
A) ilk beynәlxalq müqavilә ABŞ, SSRİ, Fransa vә Böyük Britaniya dövlәtlәri tәrәfindәn 1959ci ildә
yaradılmışdır
B) komitәnin üzv dövlәtlәrin sayı dәyişmәz qalmışdır
C) 1976cı ildә konfrans BMT tәrәfindәn komitә adı ilә әvәz olunmuşdur
D) 1983cü ildә yenidәn tәşkilat konfrans adlandırılmışdır
E) konfrans ilә bir dәfә Cenevrәdә öz toplantılarını keçirir
455) Sual:Birliyin (Qәrbi Avropa) әsas mәqsәdlәri
A) üzv dövlәtlәrin daxili siyasәtinә qarışmamaq
B) tәşkilatın nizamnamәsinin әsas bәndi hәrbi birliyin yaradılması nәzәrdә tutulur
C) Maastrix sazişi birliyin fәaliyyәtinә tәsir göstәrmәyib
D) birlik beynәlxalq siyasәtә tәsiri azdır
E) әsas mәqsәdlәr: Avropa Birliyinә yardım göstәrmәk, demokratiya, siyasi azadlığı
möhkәmlәndirmәk, iqtisadi, sosial vә mәdәni әlaqәlәri inkişaf etmәk

456) Sual:Qәrbi Avropa Birliyi
A) 1950ci ildә yaradılmış, mәqsәd dövlәtarası inteqrasiyanı genişlәndirmәk istәyi olmuşdu
B) 80ci illәrdә (XX әsr) beynәlxalq şәraitin dәyişmәsi tәşkilatın fәaliyyәtinin aktivlәşmәsinә sәbәb
olmamışdı
C) birliyin assosiasiyasına hüququna malik olan dövlәtlәr sırasında keçmiş sosialist respublikaları
yoxdur
D) NATO vәAvropa İttifaqı ilә әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmur
E) 1954cü ildә yaradılıb (Paris sazişi) vә 1955ci ildә qüvvәyә minib, mәqsәdi beynәlxalq sülhü vә
tәhlükәsizliyi qorumaq, Avropa Birliyinә yardım göstәrmәk
457) Sual:Avropa Kosmik Agentliyi
A) Avropa Kosmik proqramları vә milli proqramların inteqrasiyası nәzәrdә tutlmayıb
B) agentlik Avropa İttifaqı ilә әmәkdaşlıq aparmır
C) tәşkilatın şurası iki ildәn bir toplantı keçirir
D) tәşkilatın әn yüksәk rütbәsi prezident sayılır
E) 1980ci ildә yaradılıb, mәqsәd Avropa dövlәtlәrinin kosmik tәdqiqatlarda inkişafı tәmin etmәkdi
458) Sual:Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı
A) 1988ci ilә yaradılıb vә maliyyә  infestisiya tәşkilatı deyil
B) bankın ali orqanı  icraçı komitәdir
C) bankın üzvü olması üçün Beynәlxalq valyuta fondunun üzvü olması tәlәb olunmur
D) Azәrbaycan bankın üzvü deyil
E) 1991ci ildә yaradılıb Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa dövlәtlәrinә iqtisadiyyatın inkişafın yüksәlişi,
bazar iqtisadiyyatına keçid mәqsәdilә yardım göstәrmәk
459) Sual:Avropa patent tәşkilatı
A) Avropa patenti onun sahibinә 40 il zәmanәt verir
B) tәşkilatı baş katib idarә edir vә müdriyyәt şurasına tabe deyil
C) tәşkilat Avropa dövlәtlәrindә öz bölmәlәrinә malik deyil
D) müdriyyәt şurası qanunverici orqan sayılmır
E) 1973cü ildә tәşkil olunub vә 1977ci ildә ratifikasiya olunub, konvensiya patent mәsәlәlәrini
tәnzimlәyir
460) Sual:Avropa nüvә tәdqiqatlar tәşkilatı
A) 1950ci ildә yaradılmışdı, tәşkilatın üzvlәri nüvә silahını әldә etmiş dövlәt daxil olmuşlar
B) tәşkilat komitәlәrә bölünmәyib
C) Azәrbaycan tәşkilatın proyektlәrindә iştirak etmir
D) baş katib әn yüksәk vәzifә sahibidir
E) 1954cü ildә yaradılıb, mәqsәd Avropa dövlәtlәrinin elmi vә fundamental nüvә fizikasının
tәdqiqatlarında әmәkdaşlıq yaratmaq istәyi olmuşdu
461) Sual:Avropa poçt vә telekommunikasiya rabitә konfransı
A) üzv dövlәtlәr arasında әlaqәlәrin inkişafı nәzәrdә tutulmayıb
B) yekdil prioritetlәrin vә mәqsәdlәrin funksiyaları tәşkilatın fәaliyyәtinә daxil edilmәmişdi
C) baş orqan  konfransdır

D) tәşkilat ixtisaslaşdırılmış komitәlәrә bölünmәyib
E) 1959cu ildә yaradılıb, 19 Avropa dövlәtlәri tәrәfindәn mәqsәd ümumi proqram üzәrindә fәaliyyәt
aparmaq
462) Sual:Avropa nәqliyyat nazirlәrinin konfransı
A) tәşkilat 1950ci ildә yaradılıb, nәqliyyat sferasında inkişaf etmiş dövlәtlәrin istәyinә yönәlib
B) qurum komitәlәrә vә orqanlara bölünmәyib
C) qurumun sәdri vә onun müavinlәrin 5 il müddәtinә seçilirlәr
D) katiblik departamentlәrә bölünmәyib
E) 1953cü ildә yaradılıb, tәşkilata 70 dövlәt qәbuledilib, mәqsәd Avropa daxili nәqliyyatının
inkişafı (beynәlxalq miqyasda), bu sahәdә tәşkilatların fәaliyyәtinin koordinasiyası
463) Sual:Mülki aviasiya Avropa konfransı
A) 1950ci ildә yaradılıb, Qәrbi avropa dövlәtlәri tәrәfindәn
B) qurum iqtisadi maraqlar әsasında yaradılıb
C) daimi fәaliyyәt göstәrәn komitәlәr yaradılmayıb
D) qurumun baş orqanı qurultaydır
E) 1955ci ildә yaradılıb, mәqsәd aviasiya nәqliyyatının inkişafı, işin koordi¬nasiyası, tәhlükәsizliyi
tәmin etmәk istәyi olmuşdu
464) Sual:Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının strukturu
A) tәşkilat institutlara malik deyil
B) şura nazirlәr sәviyyәsindә ildә iki toplantı keçirir
C) sahәlәr üzrә komitәlәr yaradılmayıb
D) katibliyә prezident başçılıq edir
E) әsas struktur Şura saylır, birlәşmiş komitә, mәslәhәtçi vә birlәşmiş parlament komitәlәri
465) Sual:Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının mәqsәdlәri
A) bütün iqtisadi problemlәri әhatә etmәmişdi
B) inkişaf etmiş dövlәtlәrin istәyini realizә edir
C) qurumun üzv dövlәtlәrinin sayı 1960cı ildәn (yaranma tarixi) dәyişmәz qalmışdır
D) qurum Avropa iqtisadi birliklә rәqabәt aparır
E) iqtisadi artım, maliyyә sabitliyi, üzv dövlәtlәrin tam bәrabәrliyi, 2004cü il¬dә birliyә İslandiya,
Lixtenşteyn, Norveç vә isveçrә dövlәtlәri daxil olmuşlar
466) Sual:Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası
A) 1965ci ildә yaradılıb 10 Qәrbi Avropa dövlәtlәri tәrәfindәn
B) tәşkilat digәr avropa iqtisadi tәşkilatlarla әlaqәlәr yaratmayıb
C) tәşkilat keçmiş sosialist respublikalarla iqtisadi әmәkdaşlıq nәzәrdә tutulmayıb
D) ticarәt sahәsindә islahatlar aparılmamışdı
E) 1960cı ildә yaradılıb (7 Qәrbi Avropa dövlәti tәrәfindәn), mәqsәd sәnaye mallarının ticarәti üçün
azad zona yaratmaq olmuşdu
467) Sual:Dunya komissiyasının struktur tәrkibi vә iş fәaliyyәti
A) katibliyә prezident başçılıq edir vә şöbәlәrә bölünmәyib
B) qurumun üzv dövlәtlәrinin fәaliyyәti yalnız Dunya çayından nәqliyyat üçün istifadәsi

problemlәrini әhatә edir
C) tәşkilat üzv dövlәtlәri üçüncü dövlәtlәr ilә әlaqә qurmaq nәzәrdә tutulmayıb
D) tәşkilatın konvensiyası qәbul edilmәyib
E) tәşkilatın strukturu Dunya komissiyası ıә katiblikdәn ibarәtdir, ildә bir dәfә üzv dövlәtlәrin
nümayәndәlәrindәn toplantılar keçirilir
468) Sual:Dunay Komissiyası
A) 1946cı ildә yaradılıb, iqtisadi problemlәr nәzәrdә tutulmamışdı
B) tәşkilatın strukturu baş katib vә katiblikdәn ibarәtdir
C) baş orqan xarici işlәr nazirlәrinin görüşlәridir
D) komissiyanın fәaliyyәti yekdil qәbul edilmiş proqramla tәnzimlәnir
E) komissiya 1949cu ildә yaradılıb, 12 dövlәt quruma daxil olmuşdur, mәqsәd  iqtisadi vә mәdәni
әlaqәlәrin inkişafını nәzәrdә tutur
469) Sual:Vişeqrad qrupu
A) 1991ci ildә formalaşıb, birliyә Rumıniya, Finlandiya, Çin, Yaponiya daxil olmuşlar
B) birlik üzv dövlәtlәrin iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutur
C) qrupun tәrkibindә Beynәlxalq Vişeqrad fondu yaradılmayıb
D) tәşkilatın proqramı vә strategiyası dövlәt başçıların zirvә görüşlәrindә qәbul edilir
E) qrup 1993cü ildә yaradılıb, onun tәrkibindә Çexiya, Macarıstan, Polşa vә Sloveniya, әsas mәqsәd
regional maraqların hәllindә sıx әmәkdaşlıq әldә etmә olmuşdu
470) Sual:Tәşkilatın әsas mәqsәdi vә fәaliyyәti.1997 il razılaşması(GUAM)
A) Siyasi birlik
B) İqtisadi birlik
C) Strasburq razılaşması (1997 il) dövlәtlәrarası münasibәtlәrdә bütün prob¬lem¬lәr әhatә
olunmuşdur
D) Qәbul edilmiş razılaşma dövlәtlәrarası münasibәtlәringenişlәndirilmәsinә zәmin yaratmamışdı
E) Dörd tәrәfli (Gürcüstan, Azәrbaycan, Ukrayna vә Moldova) stabilliyә tәhlükәsizliyi tәmin etmәk,
dövlәtlәrin suverenliyinә hörmәtlә yanaşmaq
471) Sual:Tәşkilata daxil olmuş dövlәtlәr (GUAM)
A) Tәşkilatın ilk sammiti: Yaltada 2001 ildә olmuşdur
B) Tәşkilata daxil olmuşlar: Tacikistan, Türkmәnistan, Azәrbaycan, Gürcü¬stan
C) Özbәkistan tәşkilatda vә bu gündә qalmaqdadır
D) Tәşkilata daxil olmuşlar: Rusiya, Azәrbaycan, Gürcüstan, Moldova
E) Tәşkilatın yaranmasının ilk mәrhәlәsindә: Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Azәrbaycan. 1999 ildә
Özbәkistan
472) Sual:Tәşkilatın yaradılmasının tarixi (GUAM)
A) 1999 il
B) 1966 il
C) 1998
D) 1993
E) 1997

473) Sual:GUAM
A) Beynәlxalq birlikdir
B) Transmilli birlikdir
C) Qәrbi Avropa dövlәtlәrin tәşkilatıdır
D) Mәrkәzi Asiya dövlәtlәrinin birliyidir
E) Regional birlikdir
474) Sual:Tәşkilatın struktur quruluşu (GUAM)
A) Baş idarә etmә orqan hәrbi nazirlәr şurası
B) Katiblik daimi fәaliyyәt göstәrәn orqan deyil
C) Mәslәhәt icraçı orqan xarici işlәr nazirlәridir
D) Dami nümayәndә şurasına malik deyil
E) Kollektiv tәhlükәsizlik şurası tәşkilatın baş orqanıdı, quruma üzv döv¬lәt¬lәrin başçısı daxildir
475) Sual:MDB nin kollektiv tәhlükәsizlik müqavilәsi
A) Hәrbi tәşkilata bütün keçmiş respublikalar daxildirlәr
B) Tәşkilat 2000 ildә yaradılmışdı
C) Azәrbaycan tәşkilatın üzvüdür
D) Tәşkilat NATO strukturunu tәkrarlandırmır
E) 2003 ildә yaradılmış, regional hәrbi tәşkilatdı, Azәrbaycan qurumun üzvü deyil
476) Sual:Tәşkilatın informasiya mәrkәzi (GUAM)
A) Mәrkәz әmәkdaşlıq әlaqәlәndirmә ilә mәşğul deyil
B) Ümumi proyektlәrin realizasiyasından kәnardı
C) Üzv dövlәtlәr informasiya ofisinә öz nümayәndәlәrini göndәrmәmişlәr
D) bütün cavab variantları düzdür
E) İnformasiya funksiyalarını tәşkilatın ofisi yerinә yetirir. Kiyev beynәlxalq münasibәtlәr institutu
477) Sual:Tәşkilatın işçi qrupları (GUAM)
A) İşçi qruplar yaradılmamışdı
B) Daimi tәyin olunurlar
C) İşçi qruplar tәşkilatın bütün sahәlәrini әhatә etmir
D) ) İşçi qruplarda üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәri tәmsil olunmayıblar
E) Milli koordinator komitәsi
478) Sual:GUAMın baş orqanı
A) Ümumi toplantılar
B) Qurultay
C) Konfranslar
D) Xarici işlәr nazirlәrinin görüşlәri
E) Dövlәt başçılarının zirvә görüşlәri
479) Sual:Avropa polad vә kömür Birliyinin yaradılması ideyası hansı sәnәdә әsaslanır?
A) Şuman planına
B) Marşal planına

C) Trumen doktrinasına
D) Banqkok bәyannamәsinә
E) KualaLumpur bәyannamәsinә
480) Sual:Avropa Birliyinin büdcәsini tәsdiq edәn orqanı hansıdır?
A) Avropa Parlamenti
B) Avropa Zirvәsi
C) Avropa Komissiyası
D) Avropa Ali Maliyyә Mәhkәmәsi
E) İqtisadi vә sosial komitә
481) Sual:Dövlәtlәri Avropa İttifaqına qoşulma ardıcıllığına görә düzün:
A) Belçika,Yunanıstan,Portuqaliya,İsveç
B) İsveç, Yunanıstan, Portuqaliya, Belçika
C) Yunanıstan,Belçika, Portuqaliya,İsveç
D) Portuqaliya,İsveç ,Yunanıstan,Belçika
E) Yunanıstan, Portuqaliya, Belçika, İsveç
482) Sual:Müqavilәlәri imzalanma ardıcıllığına görә sıralayın
A) Şöngen,Maastrixt, Amsterdam
B) Maastrixt,Şöngen,Amsterdam
C) Şöngen,Amsterdam,Maastrixt
D) Amsterdam,Şöngen, Maastrixt
E) Amsterdam,Maastrixt, Şöngen
483) Sual:1957ci il tarixinә aiddir:
A) Avropa İqtisadi birliyi vә Avropa Atom Enerjisi Birliyinin yaranması
B) Avropa Atom Enerjisi Birliyi vә Avropa Polad vә Kömür Birliyinin yaranması
C) Avropa Polad vә Kömür Birliyi vә Avropa İqtisadi birliyinin yaranması
D) Amsterdam vә Maastrixt müqavilәlәrinin imzalanması
E) Vahid daxili bazarın yaradılması haqqında Avropa paktı vә Şengen müqavilәsi
484) Sual:Avropa İqtisadi birliyi, Avropa Atom Enerjisi Birliyi vә Avropa Polad vә Kömür Birliyi
neçәnci ildә birlәşib?
A) 1965
B) 1951
C) 1957
D) 1990
E) 1992
485) Sual:Müasir tipli bеynәlxаlq hökumәtdәnkәnаr tәşkilаtlаnmаlаr әsasәn nә zamandan
formalaşmağa başlamışdır?
A) İkinci dünya müharibәsindәn sonra
B) XX әsrin әvvәllәrindәn
C) XX әsrin 90cı illәrindәn

D) XIX әsr boyu
E) XXI әsrin әvvәllәrindәn
486) Sual: Hökumәtdәnkәnаr milli аktоr dur:
A) QHTlәr
B) Siyasi Partiyalar
C) Hökumәt qurumları
D) Hökumәtlәrarası tәşkilatlar
E) Media
487) Sual:Vişeqrad qrupu ölkәlәrini seçin:
A) Macarıstan,Polşa,Çexiya,Slovakiya
B) Bolqarıstan, Ukrayna, Polşa, Çexiya
C) Latviya, Estoniya, Macarıstan, Çexiya
D) Litva, Polşa, Ukrayna, Slovakiya
E) Çexiya, Danimarka,Finlandiya, Polşa
488) Sual:Avropa Dunay Komissiyası hansı müqavilәnin әsasında yaradılmışdır?
A) 1856c il Paris sülh müqavilәsi
B) 1945ci il SanFransisko müqavilәsi
C) 1990cı il Şengen müqavilәsi
D) 1993cü il Maastrixt müqavilәsi
E) 1997ci il Amsterdam müqavilәsi
489) Sual:Adları qeyd olunan dövlәtlәrdәn hansı tәşkilata daha sonralar qoşulub?
A) Xorvatiya
B) Belçika
C) Almaniya
D) Lüksemburq
E) Italiya
490) Sual:Tәşkilatın inzibati orqanının finksiyalarını seзin: 1.Sәnәdlәrin dәrc olunması 2. Üzv
dövlәtlәrlә vә digәr tәşkilatlarla әlaqәnin saxlanması 3. Icra orqanı üzvlәrinin seçilmәsi 4.
Hesabatların tәrtibi 5. Büdcәnin layihәsinin hazırlanması
A) 2,3,4
B) 2,4,5
C) 3,4,5
D) 1,2,3
E) 1,4,5
491) Sual:Biri tәşkilatın icra orqanının sәlahiyyәtlәrinә aiddir.
A) Sәnәdlәrin dәrc olunması
B) Hesabatların tәrtibi
C) Büdcәnin layihәsinin hazırlanması
D) İclasların gündәliyinin hazırlanması

E) Büdcәnin tәsdiq olunması
492) Sual:Ali orqanın vәzifәlәrindәn biri:
A) Sәnәdlәrin dәrc olunması
B) Hesabatların tәrtibi
C) Büdcәnin layihәsinin hazırlanması
D) İclasların gündәliyinin hazırlanması
E) Büdcәnin tәsdiq olunması
493) Sual:Bir sıra hallarda beynәlxalq tәşkilatların orqanlarında qәrarlar sәsvermә olmadan vә ya
etiraz yoxdur yolu ilә qәbul edilә bilәr. Bu cür sәsvermә metodu necә adlanır?
A) nisbi
B) mütlәq
C) konsensus
D) birbaşa
E) akklamasiya
494) Sual:Qeyrihökumәt tәşkilatlarının inkişaf tendensiyası
A) regional aspektlәrin güclәnmәsi
B) müasir dövrdә QHT fәaliyyәtinin zәiflәmәsi
C) qloballaşma dövründә QHT zәruriyәtin olmaması
D) QHT imkan dairәsinin azalması
E) XXI әsrdә QHT tarixә çevrilmәsi
495) Sual:Qeyrihökumәt tәşkilatları müasir dövrdә
A) böyük әhәmiyyәtә fәaliyyәti qiymәtlәndirilmir
B) bәzi regionlarda fәal müsbәt iş aparır
C) böyük müsbәt fәaliyyәt göstәrir, beynәlxalq siyasәtinformalaşmasına öz tәsirini göstәrir
D) BMT ilә әlaqә mövcud deyil
E) problemlәrin hәllindә aktiv iştirak etmir
496) Sual:Qeyrihökumәt tәşkilatlarının digәr birliklәr ilә әmәkdaşlığı
A) әmәkdaşlıq mövcuddeyil
B) BMT tәrәfindәn QAT ilә әmәkdaşlıq barәsindә sәnәd qәbul edilmәyib
C) QHT digәr tәşkilatlar ilә sıx әlaqәlәr mövcuddur vә BMTnin 1968ci ildә qәbul etdiyi qәtnamә
әsasında әlaqәlәr tәnzimlәnir
D) әlaqәlәr yalnız humanitar sahәdәdir
E) әlaqәlәr yalnız siyasisosial problemlәrdir
497) Sual:Qeyrihökumәt tәşkilatlarının hüquqi statusu
A) regional
B) beynәlxalq
C) milli
D) dövlәt arası
E) irqilik prinsipi ilә

498) Sual:Qeyrihökumәt tәşkilatlarının yaradılması tarixi
A) XVIII әsrdә
B) XX әsrdә
C) XIX әsrdә
D) XVII әsrdә
E) XX әsrin sonunda
499) Sual:Qeyrihökumәt tәşkilatları anlayışı
A) qeyrihökumәt tәşkilatlar beynәlxalq tәşkilatlarını tәkrar edir, eyni işi gö¬rür
B) dövlәtarası razılıq әsasında yaradılır
C) QHT assosiasiya, qrup vә şәxslәr tәrәfindәn yaradılır, mәqsәd beynәlxalq әmәkdaşlığa dәstәk
vermәk istәyidir
D) dövlәttәrәfincәn himayәçilik olunur
E) maliyyә baxımdan tam dövlәtdәn asılıdır
500) Sual:Beynәlxalq tәşkilatlarda qәrar qәbul etmә qaydaları
A) qәrarların qәbulu tәşkilatın qәbul etdiyi nizamnamәyә әsaslanmır
B) sәsvermә qaydasında qәbul edilmir
C) qәrar qәbulu bir sәslә, yaxud konsensus yolu ilә qәbul edilir
D) qәrarlar inzibati yol ilә qәbul edilir
E) ümumi qaydalar mövcud deyil
501) Sual:Dövlәtarası orqanların tәrkibi
A) tәşkilatın tәrkibi dövlәtin diplomatik nümayәndәlәri, sәfir, yaxud nazirlәrdәn ibarәtdir
B) dövlәt başçıları dövlәtarası tәşkilatlarınyığıncaqlarında iştirak etmә hüququna malik deyillәr
C) tәşkilatların orqanların formalaşması kriteüilçri eynidir
D) ümumi qaydalar qәbul edilmәyib
E) beynәlxalq dövlәtarası tәşkilat üzvlәrinә imtiyaz verilmir
502) Sual:Tәşkilatların daimi strukturu
A) әsas iki orqanlardan ibarәtdir
B) yalnız dövlәtarası
C) yalnız hüquqi
D) yalnız müdriyyәt
E) tәşkilatların daimi strukturları: dövlәtarası, hüquqi vә inzibati orqanlara әsaslanır
503) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların strukturu
A) beynәlxalq tәşkilatların yaradılma prosesi ümumi qaydalara әsaslanmır
B) tәşkilatın yaradılmasına tәsis sәnәdinin qәbulu әsas sayılır
C) tәşkilatın yaradılmasına tәsis sәnәdi, maddi strukturun yaradılması vә baş orqanların toplantısı
mütlәq tәlәb olunur
D) tәşkilatın yaradılmasına yalnız bәyanat tәlәb olunur
E) hәr bir tәşkilatın yaranmasının özünәmәhsus qaydalar mövcuddur

504) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların qәbuletdiyi aktlar
A) beynәlxalq forumlarda qәbul edilmiş aktlar, әsas beynәlxalq hüququn mәnbәyi (sәnәdi) sayılır
B) әsas sәnәd yalnız kovensiya sayılır
C) әsas sәnәd yalnız qәbul olunmuş qәtnamә sayılır
D) konvensiyalarda beynәlxalq әmәkdaşlığın yalnız hüquq problemlәri öz әksini tapır
E) qәtnamәdә qәbul edilmiş qәtnamәlәr tövsiyә xarakteri daşımır
505) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların hüquq statusunun xüsusiyyәtlәri
A) beynәlxalq tәşkilatların vә dövlәt hüquq statusu arasında fәrq yoxdur
B) beynәlxalq tәşkilatlar diplomatik әlaqәlәrdә iştirak hüququna malik deyillәr
C) beynәlxalq tәşkilatlar diplomatik әlaqәlәrdә iştirak etmәk hüququna malikdirlәr, onlar diplomatik
immunitetә malikdirlәr
D) beynәlxalq tәşkilatların maliyyәşmәsi dövlәt tәrәfindәn aparılır
E) beynәlxalq tәşkilatlar beynәlxalq hüquqa sıx inteqrasiya olunmayıb
506) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların hüquq әsasları
A) beynәlxalq tәşkilatların hüquqi әsaslarında ümumi mәqsәd vә dövlәtlәrin maraqları nәzәrә
alınmayıb
B) tәsis yaxud aktbeynәlxalq saziş, tәşkilatın statusunu, strukturunu vә missiyasını tәsbit edir
C) tәşkilatların qәbul etdiyi akt bütün dövlәtlәrin (üzv) istәyini әks etdirmir
D) beynәlxalq hüquq baxımdan tәşkilatların sәlahiyyәtlәri onların obyekt vә mövzu fәaliyyәtini әks
etdirmir
E) beynәlxalq tәşkilatların hüquq statusu ikilik xarakter daşımır
507) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların sәlahiyyәt xarakterlәri
A) tәşkilatlar ümumi vә ixtisaslaşdırılmış növlәrә bölünür (BMT, MDB vә Beynәlxalq Sәhiyyә
Tәşkilatı vә s.)
B) hәr iki tәşkilatlar ümumi problemlәrin hәllinә sәy göstәrirlәr
C) iki sәlahiyyәtli tәşkilatların yaranmasına dünya bazarının inkişafı vә tәsәr¬rüfat sistemlәri sәbәb
olmayıb
D) BMTnin ixtisaslaşdırılmış müәssisә hüququna malik deyillәr
E) pәrakәndә şәklindә fәaliyyәt göstәrirlәr
508) Sual:Tәşkilatların üzv xarakteristikası
A) tәşkilatlar eyni platformadan çıxış edirlәr
B) iki növә bölünür  dövlәtlәr arası (BMT, MDB, NATO, ATӘT) vә qeyrihökumәt (Qızıl Xaç,
Beynәlxalq Әhv Komissiyası)
C) hәr ikisi dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnir vә idarә olunur
D) iki xarakterli tәşkilatlar arasında әlaqәlәr müşahidә olunmur
E) hәr iki tәşkilat beynәlxalq hüquqstatusuna malik deyillәr
509) Sual:Tәşkilata üzv qәbul edilmә qaydaları
A) qәbul qaydaları eyni şәkildә aparılır
B) fәrqlidir  sәrbәst vә qapalı
C) yeni qәbul edilәn dövlәt, tәşkilatların nizamnamәsinin tanınması mәcbur deyil
D) bütün tәşkilatlarda üzv dövlәtlәr «veto» hüququna malikdirlәr

E) konsepsus qәrarın qәbul edilmәsindә әsas şәrtdir
510) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların klassifikasiyası
A) bütüntәşkilatlar eynilik tәşkil edir
B) beynәlxalq tәşkilatlar növlәrә bölünmür
C) beynәlxalq (universal) vә regional
D) iki tipli tәşkilatlar, onalırn fәaliyyәti tam fәrqlidir
E) problemlәrin hәllindә iki tipli tәşkilat arasında әlaqәlәr müşahidә olunmur
511) Sual:Beynәlxalq mәhkәmәyә aid olan fikirlәri seçin: 1. Mәrkәzi ofisi Cenevrәdә yerlәşir. 2. 15
hakimdәn ibarәtdir. 3. BMT üzvü olmayan dövlәtlәrin Beynәlxalq mәhkәmәnin statutunda iştirakı
şәrtlәrini Tәhlükәsizlik Şurası müәyyәn edir. 4. Mәrkәzi ofisi Haaqada yerlәşir. 5. Hakimlәr 5 il
müddәtinә seçilir.
A) 2,3,4
B) 1,2,4
C) 2,3,5
D) 3,4,5
E) 1,4,5
512) Sual:Üzvlük prinsipinә görә beynәlxalq tәşkilatlar bu cür qruplaşdırılır:
A) BHAT vә BQHT
B) Beynәlxalq, regional, subregional
C) Tәkfunksiyalı vә çoxfunksiyalı
D) Tәkmәqsәdli vә qarşıq mәqsәdli
E) Kiçik, orta vә böyük
513) Sual:Bu dövlәtlәrdәn biri Millәtlәr Cәmiyyәtinin daimi üzvü olmamışıdır:
A) ABŞ
B) İngiltәrә
C) Fransa
D) Almaniya
E) Italiya
514) Sual:BQHTa aid olmayan әlamәt:
A) BMT ilә әlaqә saxlamaq hüquqları yoxdur
B) Üzvlәri fiziki vә hüquqi şәxslәr olur
C) Kommersiya mәqsәdi ilә yaradılır
D) Sayları hökumәtlәrarası tәşkilatlardan daha azdır
E) Iqtisadi,elmi,hüquqi mәsәlәlәrlә mәşğul olurlar
515) Sual:............ beynәlxalq tәşkilatda xidmәtdә olan vәzifәli şәxslәrdәn ibarәt olur vә onlar yalnız
tәşkilat qarşısında mәsuliyyәtli olurlar.
A) İnzibati orqanlar
B) Parlamentlәr arasıorqanlar
C) Plenar orqanlar

D) Hökumәtlәrarası orqanlar
E) Mәhdudüzvlüklü orqanlar
516) Sual:Xüsusi sәlahiyyәtli tәşkilatlara aid deyil:
A) Avropa Şurası
B) Ümumdünya Poçt İttifaqı
C) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
D) ÜmumdünyaSәhiyyәTәşkilatı
E) Beynәlxalq Valyuta Fondu
517) Sual:Beynәlxalq qeyrihökumәt tәşkilatlarını seçin: 1. Beynәlxalq Amnistiya 2. MAQATE 3.
Qrinpis 4. SәrhәdsizHәkimlәr 5. YUNESKO
A) 1,3,4
B) 2,3,5
C) 1,2,4
D) 1,4,5
E) 1,3,5
518) Sual:Aşagıdkılardan biri qapalı tәşkilat hesab olunur:
A) NATO
B) MDB
C) BMT
D) AŞ
E) İӘT
519) Sual:Biri beynәlxalq tәşkilatların orqanlarına aid edilimir:
A) Xarici siyasәt orqanları
B) Hökumәtlәrarasıorqanlar
C) Parlamentlәrarasıorqanlar
D) Inzibati orqanlar
E) Plenar orqanlar
520) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı sәsvermәnin konsensus növünә aid edilir?
A) Bir sıra hallarda beynәlxalq tәşkilatların orqanlarında qәrarlar sәsvermә olmadan vә ya etiraz
yoxdur yolu ilә qәbul edilә bilmәsi
B) Orqanın üzvdövlәtlәrinin mövqelәrinin razılaşdırılması vә hәr bir tәrәfin fikir vә maraqlarının
nәzәrә alınması, onların ümumi razılığının tәmin olunması
C) Yalnız sәsvermәdә iştirak edәn üzv dövlәtlәrin razılığı
D) Yalnız Daimi üzvlәrin hamısının qәrara yekdilliklә razılıq vermәsi
E) Orqanın hәm dә qeyriüzv ölkәlәrinin mövqelәrinin razılaşdırılması vә onların da maraqlarının
tәmin olunması
521) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı sәsvermәnin konsensus növünә aid edilir?
A) Orqanın üzvdövlәtlәrinin mövqelәrinin razılaşdırılması vә hәr bir tәrәfin fikir vә maraqlarının
nәzәrә alınması, onların ümumi razılığının tәmin olunması
B) Bir sıra hallarda beynәlxalq tәşkilatların orqanlarında qәrarlar sәsvermә olmadan vә ya etiraz

yoxdur yolu ilә qәbul edilә bilmәsi
C) Yalnız sәsvermәdә iştirak edәn üzv dövlәtlәrin razılığı
D) Yalnız Daimi üzvlәrin hamısının qәrara yekdilliklә razılıq vermәsi
E) Orqanın hәm dә qeyriüzv ölkәlәrinin mövqelәrinin razılaşdırılması vә onların da maraqlarının
tәmin olunması
522) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı sәsvermәnin konsensus növünә aid edilir?
A) Orqanın üzvdövlәtlәrinin mövqelәrinin razılaşdırılması vә hәr bir tәrәfin fikir vә maraqlarının
nәzәrә alınması, onların ümumi razılığının tәmin olunması
B) Bir sıra hallarda beynәlxalq tәşkilatların orqanlarında qәrarlar sәsvermә olmadan vә ya etiraz
yoxdur yolu ilә qәbul edilә bilmәsi
C) Yalnız sәsvermәdә iştirak edәn üzv dövlәtlәrin razılığı
D) Yalnız Daimi üzvlәrin hamısının qәrara yekdilliklә razılıq vermәsi
E) Orqanın hәm dә qeyriüzv ölkәlәrinin mövqelәrinin razılaşdırılması vә onların da maraqlarının
tәmin olunması
523) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansılar Qrinpis tәşkilatın aid deyil: 1. bioloji tarazlığın müdafiәsi 2.
hәrbi әmәliyyatlar zamanı әhaliyә tibbi xidmәt göstәrir 3. atmosferin zәhәrli maddәlәrdәn qorunması
4. atom enerjisindәn istifadәnin qarşısının alınması 5. әsas qәrargahı Londonda yerlәşir
A) 2,5
B) 1,4
C) 2,3
D) 4,5
E) 1,5
524) Sual:İştirakçılar dairәsinә görә tәşkilatlar bölünür:
A) Universal vә regional
B) Açıq vә qapalı
C) Dövlәtlәrarası vә qeyridövlәtlәrarası
D) Ümumi sәlahiyyәtli vә xüsusi sәlahiyyәtli
E) Iqtisadi vә siyasi
525) Sual:Aşağıdakılar hansı beynәlxalq qeyrihökumәt tәşkilatının әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aid
edilir: 1. bioloji tarazlığın müdafiәsi 2. atmosferin zәhәrli maddәlәrdәn qorunması 3. atom
enerjisindәn istifadәnin qarşısının alınması
A) “Beynәlxalq Amnistiya” tәşkilatı
B) “Qrinpis” tәşkilatı
C) “SәrhәdsizHәkimlәr” tәşkilatı
D) MAQATE
E) Beynәlxalq Qızıl Xaç Tәşkilatı
526) Sual:Nizamnamәdә tәsbit olunmuş prinsiplәri sistematik qaydada pozan dövlәt BMT üzvü
Tәşkilatdan necә çıxarılır?
A) Tәhlükәsizlik Şurasının tәqdimatı әsasında Baş Mәclis tәrәfindәn
B) Tәhlükәsizlik Şurası üzvlәrinin nisbi sәs çoxluğu ilә
C) Beynәlxalq Mәhkәmәnin tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә

D) Tәşkilatın qeyridaimi üzvlәrinin üçdә iki sәs çoxluğu ilә
E) Katibliyin tәqdimatı әsasında Baş Mәclisin qәrarı ilә
527) Sual:Millәtlәr Cәmiyyәtinin fәaliyyәt dövrü:
A) 16481657
B) 19451991
C) 18641874
D) 19121939
E) 19201946
528) Sual:SSRİnin Millәtlәr cәmiyyәtinә münasibәti
A) tәşkilatın yaradılmasının ilk illәrindәn müsbәt münasibәt
B) tәşkilatın fәaliyyәtinә әdalәtli qiymәt verilmişdi
C) SSRİ tәşkilata 1930cu ildә qәbul edilmişdi
D) SSRİ 1934cü ildә cәmiyyәtә qәbuledilmiş vә әsas mәqsәd ideoloji vә siyasi mәqsәdlәr üçün
onun imkanlarındanistifadә edilmәsi olmuşdu
E) SSRİ 1937ci ildә tәşkilatdan kәnar edilmişdi
529) Sual:Millәtlәr cәmiyyәtinin nüfuzunun itirilmәsinin sәbәblәri
A) maliyyә problemlәri
B) tәşkilata beynәlxalq alәmdә ehtiyacın olunmaması
C) II Dünya Müharibәsinin baslanmasi әsas olmuşdu
D) assambleyanın toplantıları 1946cı ilә qәdәr davam etmişdi
E) tәşkilatın rәsmi lәğvi 1945ci ildә olmuşdu
530) Sual:Millәtlәr cәmiyyәtinin beynәlxalq әlaqәlәr tәcrübәsi
A) iki dünya müharibәlәri arasında cәmiyyәtin әldә etdiyi tәcrübә sonralar BMT yaradılmasına әsas
olmuşdu
B) yeni dövlәtarası әlaqәlәrdә, konfliktlәrin tәnzimlәndirilmәsindә ilk tәşәbbüskar olmamışdı
C) millәtlәr cәmiyyәtinin tәcrübәsi müasir siyasәtdә istifadә olunmur
D) beynәlxalq hәyatda demokratik prinsiplәr realizә olunmamışdı
E) dövlәtlәrin әrazi bütövlüyü prinsipi әsas sәnәd kimi qәbuledilmәmişdi
531) Sual:BMTnin fәaliyyәtinin regional dövlәtlәr qrupuna bölünmәsi
A) dövlәtin coğrafi yerlәqmәsi nәzәrә alınmır
B) regional coğrafi bölgü mövcuddur: Afrika, Asiya, Latın Amerikası, Qәrbi Avropa vә digәr
dövlәtlәr
C) ABŞ ayrıca qrupa daxil olunmuşdur
D) dövlәtlәrin regional yerlәşmәsi öz mәnfi nәticәlәrini göstәrmәkdәdir
E) Qәrbi Avropa dövlәtlәri bölgüdә aparıcı yer tutur
532) Sual:Şuranın hüquqları (BMT)
A) qәrar qәbul etmәk imkanına malik deyil
B) qәbul olunmuş qәrarların dövlәtlәr tәrәfindәn icra edilmәsi mütlәqdir (nizamnamәyә әsasәn),
BMTnin yeganә orqanıdır, qәrarqәbul edilmәsinә malikdir
C) daimi fәaliyyәt göstәrmir

D) Şurada bütün üzv dövlәtlәri tәmsil olunub
E) beynәlxalq sülhün vә tәhlükәsizliyin saxlanmasında әsas cavabdehlik daşımır
533) Sual:Şuranın tәrkibi (BMT)
A) altı daimi vә 20 müvәqqәti üzvlәrdәn ibarәtdir
B) müvәqqәti üzvlәr beş il müddәtinә tәyin olunurlar
C) müvәqqәti üzvlәt Tәhlükәsizlik Şurası tәrәfindәn seçilirlәr
D) qәrarlar konsensus yolu ilә qәbul olunur
E) beş daimi vә on müvәqqәti dövlәtin nümayәndәlәrindә ibarәtdir, müvәq¬qәti nümayәndәlәr iki
illik seçilirlәr vә onlar Baş Assambleya tәrәfindәn tәyin edilirlәr (seçki yolu ilә)
534) Sual:Tәhlükәsizlik Şurasının fәaliyyәtinin strukuturu
A) daimi komitәlәrә malik deyil
B) ixtisaslaşdırılmış komitәlәr mövcud deyil
C) üzv vә qeyriüzv dövlәtlәr Şuraya müraciәt etmәk hüququna malik deyil
D) Şura Baş Assambleyanın gündәliyinә tövsiyә etmәk hüququna malik deyil
E) daimi vә ixtisaslaşdırılmış komitәlәr mövcuddur, Şuraya hәr bir dövlәt müraciәt etmәk imkanına
malikdir
535) Sual:Tәhlükәsizlik Şurasının fövqәladә hallarda imkanları
A) tәcavüz etmiş dövlәtә qarşı hәrbi qüvvәdәn istifadә etmәk hüququna malik deyil
B) hәrbi qüvvәlәr üzv dövlәtlәr tәrәfindәn tәmin olunmur
C) zәrurәt yaradılanda hәrbi qüvvәlәr üzv dövlәtlәr tәrәfindәn tәmin olunur (nizamnamәnin 43
bәndi)
D) hәrbi sanksiyaların aparılması ümumi komandanlıq tәrәfindәn aparılmır
E) BMTnin «göy dәbilqә» qüvvәlәri hәrbi әmәliyyatlarda iştirak edirlәr
536) Sual:Sülhün qorunmasında BMT әmәliyyatları
A) diplomatik imkanlardan istifadә edilmәsi
B) sülhmәramlı addımlar
C) sülhü möhkәmlәndirmәk fәaliyyәti
D) diplomatik, sülhmәramlı addımlar, sülhә vadar etmәk imkanlarından istifadә olunur
E) tәhlükәsizlik Şurasının әmәliyyatların aparılmasına qәrar tәlәb olunmur
537) Sual:İqtisadi vә Sosial Şura (Ekosos)
A) Şura BMTnin iqtisadi vә sosial fәaliyyәtini koordinasiya ilә mәşğul olmur
B) Şura Baş assambleya tәrәfindәn seçilmir
C) dövlәt vә qeridövlәt tәşkilatları ilә әlaqә yaratmamışdı
D) Şura daimi komitәlәrә bölünmәmişdi
E) Şuranın әsas mәqsәdi iqtisadi vә sosial problemlәrin hәllinә yönәlib, üzvlәr assambleya tәrәfindәn
seçilir, digәr tәşkilatlar ilә sıx әlaqә saxlayır
538) Sual:Qәyyumluq Şurası
A) Qәyyumluq Şurasına Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәri daxil olurlar vә onların fәaliyyәti
qәyyumluq altında olan әrazilәrdә inkişafa dәstәk vermәk olmuşdu, 1994cü ildә fәaliyyәtini
yekunlaşdırmışdı

B) qәyyumluq әtraf mühitә, kosmosa, okeanlara vә atmosferә şamil olunmayıb
C) Qәyyumluq Şurasına daxil olan dövlәtlәr öz maraqlarını güdürlәr
D) Şura bu gün dә fәaliyyәt göstәrir
E) 1998ci ildә fәaliyyәtinә yekun vermişdi
539) Sual:BMTnin beynәlxalq mәhkәmәsi
A) 1950ci ildә yaranmış vә qәrargahı Parisdә yerlәşir
B) mәhkәmәnin tәrkibi Baş Assambleya vә Tәhlükәsizlik Şurası tәrәfindәn seçilir
C) mәhkәmә yalnız üzv dövlәtlәr tәrәfindәn istifadә olunur
D) mәhkәmә 1945ci ildә tәşkil olunub, tәrkibi 15 hakimdәn ibarәtdir, namizәdlәr Baş Assambleya
vә Tәhlükәsizlik Şurasının seçki yolu ilә tәyin olunurlar
E) mәhkәmәnin qәrarı qәti deyil
540) Sual:Baş katib (BMT)
A) bütün toplantılardan inzibati hüquqa malik deyil
B) baş katibdәn illik mәlumatı Baş Assambleyaya vә Tәhlükәsizlik Şurasına tәqdim etmәk tәlәb
olunmur
C) baş katib on il müddәtinә seçilir
D) üzv dövlәtlәr katibliyә tәzyiq etmәk imkanlarına malikdirlәr
E) baş katib inzibati hüquqa malikdir, hәr ilin sonunda BMTnin fәaliyyәti barәsindә hesabat
verilmәlidir
541) Sual:BMTnin qeyrieffektsiz problemlәri
A) aparıcı dövlәtlәr tәrәfindәn nizamnamә maddәlәrinin pozulması (İraq, Kosovo vә s.)
B) baş katibin bütün imkanlardan istifadә etmәmәsi
C) BMTnin fәaliyyәtindә islahatlara ehtiyac duyulmur
D) üzv dövlәtlәr BMTnin islahatlarına qarşı çıxış edirlәr
E) son illәrdә BMTdә isslahatlar aparılmamışdı
542) Sual:BMTnin mәrkәzi ofisi hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Cenevrә
B) Tokio
C) Paris
D) Vyana
E) NyuYork
543) Sual:İqtisadi vә sosial şuranın neçә üzvü var?
A) 15
B) 23
C) 193
D) 5
E) 54
544) Sual:BMTnin Beynәlxalq mәhkәmәsindә neçә hakim var vә onlar neçә il müddәtinә seçilir?
A) 5 hakim 1 il müddәtinә

B) 10 hakim 5 il müddәtinә
C) 15 hakim 1 il müddәtinә
D) 8 hakim 3 il müddәtinә
E) 15 hakim 9 il müddәtinә
545) Sual:Beynәlxalq mәhkәmә ilә bağlı olmayan fikri seçin?
A) Mәrkәzi ofisi Haaqada yerlәşir
B) 15 hakimdәn ibarәtdir
C) Hakimlәr 9 il müddәtinә seçilir
D) BMT üzvü olmayan dövlәtlәrin Beynәlxalq mәhkәmәnin statutunda iştirakı şәrtlәrini
Tәhlükәsizlik Şurası müәyyәn edir
E) Beynәlxalq mәhkәmәnin qәrarları mübahisәnin tәrәflәri olan dövlәtlәr üçün mәcburi sayılmır
546) Sual:Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı neçәnci ildәn BMTnin ixtisaslaşdırılmış idarәsidir?
A) 1919
B) 1964
C) 1956
D) 1973
E) 1946
547) Sual:Mәnzil qәrargahı Cenevrәdә yerlәşәn tәşkilatları seçin:
A) YUNESKO, Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı,OPEK
B) YUNİDO,BVF,Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı
C) YUNESKO,BVF,OPEK
D) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı,Ümumdünya Poçt İttifaqı,BVF
E) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı,Ümumdünya Meterelogiya Tәşkilatı,Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
548) Sual:BMTnin hansı ixtisaslaşmış orqanları BMTnin yaradılmasından öncә tәsis edilib?
A) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı,Ümumdünya Meterelogiya Tәşkilatı
B) Ümumdünya Meterelogiya Tәşkilatı,Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
C) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı,Ümumdünya Poçt İttifaqı
D) YUNESKO,BVF
E) Ümumdünya Poçt İttifaqı,Ümumdünya Teleqraf (elektrik) İttifaqı
549) Sual:Bu tәşkilatın әsas xüsusiyyәti onun orqanlarında üçtәrәfli nümayәndәliyin:
hökumәtin,sahibkarların vә zәhmәtkeşlәrin tәmsil olunmasıdır.Fikirlәr hansı tәşkilata aiddir?
A) Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
B) YUNESKO
C) Ümumdünya Poçt İttifaqı
D) BVF
E) Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
550) Sual:YUNESKOnun mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?
A) Nyuyork
B) Cenevrә

C) Vyana
D) Roma
E) Paris
551) Sual:Azәrbaycan nә vaxtdan BMTnin üzvüdür?
A) 1991ci il 18 oktyabrdan
B) 2000ci il 15 maydan
C) 1995ci il 10 fevraldan
D) 1993cı il 12 noyabrdan
E) 1992ci il 2 martdan
552) Sual:YUNESKOnun Ümumdünya İrsi Mәrkәzi mәdәniyyәt vә tәbiәt irsinin mühafizәsi
haqqında Konvensiyası neçәnci ildә qәbul olunub?
A) 1972
B) 1919
C) 1927
D) 1992
E) 1987
553) Sual:Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1919
B) 1927
C) 1992
D) 1987
E) 1946
554) Sual:Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı hansı konfransda yaradılıb?
A) NyuYork konfransında
B) Paris konfransında
C) SanFransisko konfransında
D) DumbartonOks konfransında
E) Kvebek konfransında
555) Sual:Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının mәnzil qәrargahı hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Cenevrә
B) Roma
C) London
D) İstanbul
E) NyuYork
556) Sual:Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının ali orqanı hansıdır?
A) Ümumdünya sağlamlıq Assambleyası
B) İqtisadi Şura
C) İnzibati Şura
D) katiblik

E) Üçtәrәfli komissiya
557) Sual: Sülh naminә tәrәfdaşlıq iştirakçıların tәrkibi
A) Yalnız Avropa dövlәtlәri
B) Asiya ölkәlәri
C) Birliyә qәbulu zamanı milli ayrı seçkiliyә yol verilir
D) Üzv dövlәtlәr qaynar nöqtәlәrdә iştirak etmirlәr
E) Avropa vә Asiya ölkәlәri birliyin iştirakçılarıdı. Azәrbaycan Respublikası birliyin üzvüdür
558) Sual: Sülh naminә tәrәfdaşlıq proqramı vә NATO
A) Büdcә vә strateji mәsәlәlәrdә onların qәbul edilmәsindә iştirak etmir
B) Proqram (Sülh naminә tәrafdaşlıq) onu qәbul etmiş dövlәtlәr NATO ilә iki tәrәfli әlaqәlәr
bazasını yarada bilmәmişlәr
C) Partnyor әmәkdaşlığın sәviyyәsini vә istiqamәtlәrini müәyyәn etmә imkanlarına malik deyillәr
D) Siyasi vә tәhlükәsizlik mәsәlәlәrindә öz müstәqil siyasәtini qurmaq hüququna malik deyillәr
E) 1994 ildә qәbul edilmiş proqramı dövlәtlәrNATO çәrçivәsindә birliyә qoşulmaq imkanı almışlar
559) Sual:Şimali Atlantika әmәkdaşlıq şurasının struktur qruluşu
A) Yalnız Qәrbi Avropa ölkәlәri daxil olmaq hüququna malikdirlәr
B) Avropanın yüksәk inkişaf etmiş dövlәtlәri
C) Elmi vә ekoloji NATO nun proqramlarında iştirak etmir
D) Şura zәrbi müdafiә planlaşmanın planı ilә mәşğul olmur
E) Mәslәhәtçi forumdur, öz tәrkibinә NATO üzvü olan dövlәtlәr ilә birlikdә postsovet dövlәtlәri vә
qurumda xarici işlәr tәmsil olunublar
560) Sual:Şimali Atlantika әmәkdaşlıq şurasının yaradılması
A) 1990 ildә
B) 1995 ildә
C) 1997 ildә
D) 1998 ildә
E) 1991 ildә
561) Sual:NATO vә hәrbi fәallıq yeni şәraitdә
A) Müasir dövrdә daha fәal nümayiş olunur
B) Hәrbi hazırlıq strategiyasının әsasını tәşkil edir
C) Dövlәtlәr arası әmәkdaşığa dәstәk verilmir
D) Siyasi aspektә diplomatik imkanlara yer ayrılmır
E) NATO nun hәrbi aktivliyi azalmış, hәrbi qüvvәlәrin sayı azalmış, nüvә komponentin rolu
azalmışdı
562) Sual: Soyuq müharibәnin başa çatması vә NATO nun yeni beynәlxalq siyasәtә münasibәti
A) Әnәnәvi siyasәt davam edir
B) Yeni problemlәrin birliyin yenidәnqurmasına başlanması tәlәb olunmurdu
C) Yenidәnqurma prosesi üzv dövlәtlәr arasında debatlara (müzakirәlәrә) sәbәb olmamışdı
D) Qәrb Şәrq iri miqyaslı hәrbi toqquşma tәhlükәsi aradan qaldırılıb vә birlik yeni problemlәr ilә
rastlaşmışdı

E) heç bir cavab düzgün deyil
563) Sual:Natonun himayәsi altında olan coğrafi mәkan
A) Vaşinqton (1949 il) müqavılәsi әsas olaraq Alyansın әhatә etdiyi jöğrafi mәkan bütün qitәlәri
әhatә edir
B) Yalnız Avropa mәkanı
C) Avropa vә Asiya
D) Avropa vә Uzaq Şәrq
E) Bütün Avropa, Şimali Amerika, Şimal Atlantik Okeanını bir hissәsi
564) Sual:Yeni problemlәrin hәllindә birliyin yanaşması (NATO)
A) bir övlәt tәrәfindәn problemin hәlli mümkündür
B) NATO vә AVropa Şurası ilә әmәkdaşlıq etmir
C) NATO Avropa siyasәtindә ATӘTin siyasәtini nәzәrә almır
D) NATO Avropa tәşkilatı ilә әlaqәsi yoxdur
E) Avropa vә Şimali Amerikanı bağlayan institutların kompleks şәkildә iştirakı vә digәr beynәlxalq
qurumların әlәqәsi nәticәsindә
565) Sual:NATOnun müasir mәqsәdәlәri vә istiqamәtlәri
A) London (1990 il) bәyannәmәsi, birliyin müasir strategiyasını qәbul etmişdi
B) Praqa (2002 il) bәyannamәsi
C) İstanbul (2004 il) sammitinin bәyannamәsi
D) Alyansa daxil olan aparıjı dövlәtlәr müәyyәn edirlәr
E) Roma (1991 il) vә Vaşinqton (1999 il)
566) Sual:Müasir NATOnun strateji konsepsiyası
A) Avropada strateci tarazlıq әldә edilmәsi nәzәrdә tutulmayıb
B) Nato Avropa tәhlükәsizliyinin bir tәrkib hissәsi sayılmır
C) Tәhlükәsizliyi tәmin dilmәsi üçün silahlanma siyasәtini davam etmәk
D) Dioloq vә әmәkdaşlıqdan imtina etmәk
E) Transatlantik әlaqәlәri dәstәklәmәk, Avropada qlobal strateci tarazlığı әldә etmәk
567) Sual:1984 ildә Avropada siyasi vәziyyәtin dәyişmәsi vә NATO rәhbәrliyinin ona münasibәti
A) Alyansın strategiyası dәyişmәz qalmışdı
B) Qanuna tәhlükә yaranmamışdı
C) Beynәlxalq Terrorizm ümumi sabitliyә tәhlükә yaratmırdı
D) Etnik konfliktlәr ümumi sülhә tәhlükә yaratmırdı
E) Natou Qeyri stabilliyin yaranması, birliyә tәhlükә yaradırdı
568) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Sülh naminә tәrәfdaşlıq proqramın qәbul edilmәsi (NATO)
A) 1992 il
B) 1996 il
C) 1998 il
D) 1994 il
E) 1999 il

569) Sual:Brüsel (1994 il) NATO  nun sammiti. Sülh naminә tәrәfdaşlıq proqramının qәbul
edilmәsi
A) SSRİnin keçmiş mәkanında yaranmış müstәqil respublikalarını tәşkilatın fәaliyyәtindә iştirakları
nәzәrdә tutulmamışdı
B) Proqramı qәbul etmiş dövlәt tam qurumun üzvü sayılır
C) Keçmiş sovet respublikaların NATO ilә әlaqәlәrin yaradılmasına Rusiya Fede¬rasiyası bitәrәflik
mövqә tutur
D) «Proqramın» qәbul etmiş dövlәtә NATO tәrәfindәn tәhlükәsizliyә tam zәmanәt verilir
E) «Proqramın» qәbul edilmәsi dövlәtin qabaqcıl ölkәlәri ilә onların әlaqәlәrinin inkişafına zәmin
yaradır
570) Sual:XX әsrin 90 illәrindә Alyansın yeni strategiyasının qәbulu (NATO)
A) SSRİnin daxili hәyatında dәrin böhran
B) Qәbul edilmiş strategiya bütün dünyada baş vermiş dәyişikliklәr öz әksini tapmamışdı
C) Yeni strategiyanın qәbuluna bәyannamә qәbul edilmәmişdi
D) Yeni proqramın qәbulu üçün üzv dövlәtlәrin sammitlәri çağrılmamışdı
E) Şәrqi Avropada «Sosialist düşәrgәsinin» dağılması vә keçmiş sosialist respublikasının Avropaya
inteqrasiya istiqamәtlәnmәsi
571) Sual:Tәşkilatın üç aparıcı birliyin yaradılması (NATO)
A) Almaniya, Belçika, Hollandiya  1952 il
B) Norveç, ABŞ, Böyük Britaniya  1954  il
C) Avstriya, ABŞ, Danimarka  1951 il
D) İspaniya, Portuqaliya, Belçika 1952 il
E) Böyük Britaniya, Fransa vә ABŞ 1956 il
572) Sual:Yunanıstanın tәşkilatdan çıxması (NATO)
A) 1960 il
B) 1962 il
C) 1964 il
D) 1969 il
E) 1974 il
573) Sual:Fransanın tәşkilatdan çıxması (NATO)
A) 1955 il
B) 1957 il
C) 1952 il
D) 1960 il
E) 1966 il
574) Sual:Alyansın katibliyinin yaradılması vә onun әsas mәqsәdlәri (NATO)
A) Maliyyә mәsәlәrini tәnzimlәmәk
B) Hәrbi funksiyalar
C) Nәzarәt vәzifәsi
D) Üzv dövlәtlәrinin fәaliyyәtlәrini tәnzimlәmәk

E) Siyasi funksiyalar
575) Sual:NATOnun mülki üstqurumunun yaradılması
A) 1954 il
B) 1953 il
C) 1955 il
D) 1951 il
E) 1950 il
576) Sual:Hәrbi strateci yaradılması (ABŞ vә SSRİ)
A) 5055 illәr (XX әsr)
B) 4550
C) 7080
D) 8590
E) 6070 illәrdә
577) Sual:Natonun hәrbi qüvvәlәrinin yaradılmasının sәbәbi
A) Kareya 1950 il hәrbi әmәliyyatlar olmamışdı
B) «Soyuq müharibәnin» tәsiri olmamışdı
C) SSRİnin xarici siyasәti әsas olmamışdı
D) Natonun hәrbi qüvvәlәrinin yaradılması beynәlxalq siyasi mәkanda gәrginlik yaratmamışdı
E) SSRİnin nüvә silahını әldә edilmәsi, Koreyada hәrbi әmәliyyatlar, «Soyuq müharibә» iki sistem
arasında qarşıdurma
578) Sual:Natonun hәrbi qüvvәlәrinin yaradılması
A) 1949
B) 1948
C) 1947
D) 1951
E) 1950
579) Sual:Müqavilәnin әsas maddәlәri (NATO)
A) BMT nin müqavilәsi ilә Alyansın qәbul olunmuş sәnәdlәr ziddiyyat tәşkil edir
B) Üzv dövlәtlәrin birinә hәrbi hücum bütün birliyin dövlәtlәrinә hücum kimi qәbul edilmir
C) Digәr dövlәtlәrin Alyansa qәbul edilmәsi nәzәrdә tutulmayıb
D) Yeni qәbul edilәn dövlәtә irәli sürülmür
E) Müqavilәnin 5 maddәsi hәr bir hәrbi hüjumun ümumi üzv dövlәtlәrinә hücum kimi
qiymәtlәndirilir. 10 maddә digәr Avropa dövlәtlәrini birliyә qәbuluna imkan yaradır
580) Sual:Üzv dövlәtlәrin öhdәçiliklәri (NATO)
A) Alyansa daxil olmuş dövlәtlәr fәrdi vә kollektiv öhdәçilik qәbul etmәmişlәr (hәrbi sahәdә)
B) Üzv dövlәtlәr öz hәrbi patensiallarına malik deyillәr
C) Üzv dövlәtlәr tәrәfindәn mәslәhәt aparılması nәzәrdә tutulmayıb
D) Avro Atlantik regionun tәhlükәsizliyini tәmin edilmәsi nәzәrdә tutulmayıb
E) Alyansın üzv dövlәtlәri bir sıra öhdәçilik qәbul etmişlәr: hәrbi potensialı inkişaf etmәk, sıx әlaqә

saxlamaq. Öz dövlәt tәhlükәsizliyi yaradılanda mәslәhәt aparmaq
581) Sual:Alyansın prinsiplәri (NATO)
A) Siyasi mәqsәd güdmür
B) Yalnız hәrbi әmәkdaşlığı nәzәrdә tutur
C) «Soyuq müharibә» strateqiyası Alyansın prinsiplәrinә ziddir
D) Üzv dövlәtlәr eyni hüquqa malik deyillәr
E) İlk növbәdә siyasi әmәkdaşlıq. İqtisad, elmi vә digәr sferaları nәzәrdә tutur. Hәrbi әmәkdaşlıq
582) Sual:Alyansın (birliyin) siyasi mәqsәdlәri (NATO)
A) Hәrbi siyasi qarşılıqlı әmәkdaşlıq nәzәrdә tutmur
B) Birliyin tәrkibi yalnız Avropa dövlәtlәrindәn ibarәtdi
C) Keçmiş Sovet Respublikaları birliyin üzvülüyinә qәbul edilmәmişlәr
D) 1949 ildәn sonra birliyin üzv dövlәtlәrin sayı dәyişmәz qalmışdı
E) Hәrbi siyasi qarşılıqlı әmәkdaşlığı tәmin edir
583) Sual:Rәsmi müqavilәlәrin imzalanmasında iştirak edәn dövlәtlәr (NATO)
A) İmzalanmada SSRİ iştirak etmişdi
B) Hindistan vә Yaponiya
C) Misir, Әlcәzair, Mәrakeş vә Hәbәşistan
D) Tәşkilat iqtisadi vә mәdәni inkişafı nәzәrdә tutur
E) İmzalanmada yalnız Avropa dövlәtlәri iştirak etmişlәr
584) Sual:Şimali Atlantika müqavilәsi. NATO
A) Tәşkilatın yaradılması tarixi 1930 ildә olmuşdur
B) 1940 ildә olmuşdu (Paris sazişi)
C) 1919 ildә olmuşdu (London sazişi)
D) 1955 ildә olmuşdu (Madrid sazişi)
E) 1949 ildә olmuşdu (vaşinqton sazişi)
585) Sual:Assambleyanın әsas mәqsәdlәri (Şimali Atlantika)
A) Siyasi konsepsusu tәmin etmәk istәyi olmamışdı
B) Regional gәlәcәk problemlәrin müzakirәsinә şәrait yaratmır
C) Plenar sessiyalar Brüsseldә aparılır
D) Assambleya ildә iki dәfә toplantı keçirir
E) İnformasiya vә siyasi konsepsus tәmin etmәk, milli problemlәri birlikdә müzakirә etmәk, regional
inkişafın gәlәcәyini aydınlaşdırmaq imkanı yaradır
586) Sual:Şimali Atlantika assambleyası
A) Assambleyanın fәaliyyәti qurumun ümumi fәaliyyәtindә böyük әhәmiyyәt kәsb etmir
B) Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa parlament üzvlәrinin әmәkdaşlığı barәsindә qәrarlar qәbul
edilmәmmişdi
C) Keçmiş Şәrq blokuna daxil olmuş parlament üzvlәri assambleyasının toplantılarına dәvәt
olunmamışlar
D) Mәslәhәtçi parlament tәşkilatının yaradılmasının qәrarı 1949 ildә qәbul edilmişdi

E) Üzv dövlәtlәrin parlamentarası tәşkilatıdır, 1955 ildә yaradılıb, avropa vә amerikalı parlament
üzvlәrinin bir sıra mәsәlәlri müzakirә etmәk imkanı yaradır
587) Sual:Silahlanma mәsәlәlәri üzrә milli konfrans (NATO)
A) Silahlanma strateji qәrarlar aparıcı dövlәtlәr tәrәfindәn qәbul edilir
B) Üzv dövlәtlәr tәrәfindәn silahları әldә edilmәsindә yekdil plan üzrә aparılmır
C) Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa dövlәtlәri tәrәfindәn әmәkdaşlığın genişlәn¬dirilmәsi müşahidә
olunmur
D) Әmәkdaşlıq barәdә qәrarlar qәbul edilmәyib
E) Siyasi, iqtisadi vә texniki aspektlәri öyrәnәrәk, Alyansın tәlәb olunan silahları alınmasına qәrar
qәbul edilir
588) Sual:Müdafiә nazirlәrinin görüşlәri (NATO)
A) Hәrbi tәhlükәsizlik problemlәri müzakirә olunmur
B) Әtraf mühitә vurulan mәnfi nәticәlәri aradan qaldırılması barәsindә qәrarlar qәbul edilmәmişdi
C) Hәrbi siyasәtdә konstitusiya әsaslarına bir mәnalı hörmәt etmәk, qanun kimi qәbul edilmәyib
D) Hәrbi qüvvәlәrin problemlәri görüşlәrdә müzakirә olunmur
E) Dioloqun dәrinlәşdirilmәsi, әmәkdaşlıq genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә kollokviumların tәşkil
edilmәsi әsas fәaliyyәt istiqamәtidir
589) Sual:Beynәlxalq hәrbi qәrargah (NATO)
A) Müstәqil hәrbi işçilәrdәn ibarәtdivә daimi eyni tәrkibdә fәaliyyәt göstәrirlәr
B) Qәrargahın işindә bütün üzv dövlәtlәrin nümayәndәlәri iştirak etmirlәr
C) Planların işlәnmәsindә vә hәrbi mәsәlәlәr barәsindә tәkliflәr qәbul edilmәsindә iştirak etmir
D) Qәrargahın işinә mülki işçilәr edilmәyib
E) Hәrbi komitәyә kömәklik göstәrir vә tәrkibi ezamiyyәt olunmuş işçilәrdәn ibarәtdi. İcraçı
funksiyaları yerinә yetirir
590) Sual:Daimi hәrbi komitә (NATO)
A) Böyük sәlahiyyәtlәrә komitә malik deyil
B) NATO әrazisinin tәhlükәsizlik sisteminin yaradılmasında iştirak etmir
C) Alyansın Şurasında, tәhlükәsizlik planlaşma Komitәsindә hәrbi komitә sәdri ilә tәmsil olunmayıb
D) Komitә Hәrbi komitәnin sәdri tәrәfindәn idarә olunur (üç il әrzindә), bölmә daimi
nümayәndәlәrdәn, baş qәrәrgah başçılarından ibarәtdir
E) Daimi iclas aprılmır
591) Sual:Hәrbi komitә (NATO)
A) NATOnun әn yüksәk hәrbi instansiyası sayılmır
B) Şimalatlantikşuraya tabe deyil
C) Hәrbi üzv dövlәtlәrin nazirlәrindәn ibarәtdi
D) İldә iki dәfә toplantı keçirir
E) Alyansın әn yüksәk hәrbi instansiyası sayılır. Tәrkibi üzv dövlәtlәri Baş qәrargahın başçılarından
ibarәtdir
592) Sual:NATOnun baş katibi
A) Alyansın qәbul etdiyi qәrarlarına cavabdeh deyil

B) Birliyin bütün bölmәlәrin sәdri deyil
C) Öz tәkliflәrini sessiyanın müzakirәsinә sıxartmaq imkanına malik deyil
D) Baş qәrәrgah rәhbәrlik sәlahiyyәtinә malik deyil
E) Alyansın xarici әlaqәlәrinin nümayәndә hüququna malikdir, әn yüksәk rütbә sahibidir, bütün
bölmәlәrdә hәlledici hüquqa malikdir
593) Sual:NATO nun digәr komitәlәri
A) Komitәlәr, exspert vә işçi qruplar yalnız siyasi mәsәlәlri müzakirә edillәr
B) Komitәlәrarası sıx әlaqәlәr saxlanılmır
C) Komitәlәr birliyin ilkin instansiyası deyil
D) Alyans çәrçivәsindә komitәlәrin fәaliyyәti böyük әhәmiyyәt kәsb etmir
E) Komitәlәr bir sıra mәsәlәlәri müzakirә edir , öz tәkliflәrini Şuraya tәqdim edirlәr
594) Sual:Nüvә planlaşdırma qrupu (NATO)
A) Qanun tәlәblәrinә uyğun strategiyanı qurmur
B) Hәrbi silahlar üzrә nәzarәt qrupun iş fәaliyyәtinә daxil deyil
C) Nüvә siyasәti Alyans tәrәfindәn analiz edilmir
D) Nüvә silahının genişlәndirilmәsinә qarşı mübarizә aparmır
E) Hәrbi nazirlәr qanun işindә iştirak edirlәr vә nüvә silahı ilә problemlәri üzrә proqramlar qәbul
edirlәr
595) Sual:Hәrbi planlaşma komitәsi (NATO)
A) Daimi nümayәndәlәrdәn ibarәtdir
B) Birliyin aparıcı bölmәsi sayılmır
C) Planlaşma komitә Şimalatlantik şura ilә eyni sәlahiyyәtlәrә malik deyil
D) Hәrbi nazirlәr komitәnin işindә iştirak etmirlәr, onlar yalnız qәbul edilmiş qәrarları icra edirlәr
E) Kollektiv tәhlükәsizlik problemlәri komitәninәsas işidir, vә orqanda bütün üzv dövlәtlәr tәmsil
olunublar. Komitәnin tәrkibindә bir sıra bölmәlәr fәaliyyәt göstәrir.
596) Sual:Alyansın әn yuksәk siyasi instansiyası(NATO)
A) komitәlәrin mәruzәlәri vә tәkliflәri müzakirә olunmur
B) Sessiyalar ildә bir dәfә aparılır
C) Sessiyanın gündәliyinә bütün problemlәr müzakirә edilmir
D) TӘşkilatın fәaliyyәti qiymәtlәndirilmir
E) Şimalatlantik hura Alyansın әn yüksәk instansiyasıdır. Sessiyalar dövlәt başçıları sәviyyәsindә
aparılır, xariji işlәr nazirlәri vә digәr yüksәk nümayәndәlәr vә s.
597) Sual:NATOnun vәtәndaş strukturu
A) Şimalatlantik Şura daxildir
B) Daimi Şura
C) Hәrbi planlaşma komitәsi
D) Nüvә planlaşdırma qrupu
E) Şimalatlantik Şura, daimi şura, hәrbi planlaşma, digәr komitәlәr vә baş katib
598) Sual:NATOnun elmin inkişaf proqramı
A) Yalnız hәrbi sәnaye sektorunu әhatә edir

B) Mülki problemlәrin hәllindә iştirak etmir
C) Problemlәrin hәllindә böyük tәsirә malik deyil
D) Elmitәtqiqatlar hәrbi sferanı әhatә etmir
E) Bir sıra proqramları hәyata keçirir, elmi vә ekoloci, milli elmitexniki resurslarının artmasına sәy
göstәrir
599) Sual:Avroatlantik koordinasiya mәrkәzinin mәqsәdlәri
A) Humanitar mәqsәdlәr nәzәrdә tutulmayıb
B) Fövqәladә hallarda iştirak etmir
C) Konfliktlәrdәn zәrәr çәkmiş insanlara yardım göstәrmir
D) Kosova konfliktindә iştirak etmәyib
E) Humanitar yardım problemlәrinin tәnzimlәnmәsi ilә bilavasitә mәşğuldur, hәrtәrәfli kömәk
göstәrir
600) Sual:NATO nun rolu. Avroatlantik koordinasiya mәrkәzinin yaradılması
A) 1996 ildә yaradılmışdır
B) 1943 ildә
C) 2000 ildә
D) 1998 ildә
E) 1999 ildә
601) Sual:Aralıq dәnizi mәsәlәlәri ilә dialoq (NATO)
A) Mәqsәd aparıcı dövlәtlәrin bu regionda öz tәsirini artırmaq istәyi olmuşdur
B) Alyansa 5 dövlәt daxidir
C) 7 üzv dövlәtlәr sırasına Rusiyada daxildir
D) Dioloq regionun stabitliyinә zәmanәt vermir
E) Alyansa daxil olmayan dövlәtlәr ilә (sayı 7) xüsusi әmәkdaşlıq proqramını realizә edilir, mәqsәd
Aralıq dәnizi regeonunda tәhlükәsizliyi qorumaq istәyidir
602) Sual:NATOnun birgә daimi şurası, NATORusiya
A) Üzv dövlәtlәrin әmәkdaşlığının inkişafına yönәlib
B) Saziş böyük imkanlar malikdir vә öz müsbәt nәticәlәrini verir
C) NATO vә Rusiya Federasiyası olan münasibәtlәr.ATӘTin rolunu yük¬sәltmәk istәyi olmamışdı
D) Qeyd etdiymiz razılıq digәr dövlәtlәr ilә qәbul edilmәmişdi
E) Rusiya vә NATO ilә әmәkdaşlıq, konliktlәrin qabağın almaq, siyasi tәhlükәsizlik tәmin etmәk
mәqsәdi güdür
603) Sual:Alyans tәrәfindәn aparılan әmәliyyatlar vә beynәlxalq hüquq (NATO)
A) Alyans bütün tәdbirlәri beynәlxalq hüquq normalar arasında aparır
B) 1999 ildә Yuqoslaviyaya qarşı kompaniyanın aparılması üçün BMTnin tәhlükәsizlik şurasının
razılığı alınmışdı
C) Vaşinqton müqavilәsinin 5 maddәsi (kolektiv müdafiә) ABŞ tәrәfindәn әmәl edilir
D) NATO qüvvәlәrinin üzv dövlәtlәrindәn kәnar hәrbi әmәliyyatlar aparması blokun nizamnamәsinә
uygundur
E) Tәşkilatın strategiyasına әlavәlәr edilmiş vә ilk dәfә onu 1999 ildә Yuqoslaviyada hәyata
keçirilmişdi

604) Sual:Biri OPEKdә müşahidәçi statusuna malik olan ölkә deyil:
A) Qatar
B) Oman
C) Rusiya
D) Meksika
E) Anqola
605) Sual:Dünya Bankının ilk kredit verdiyi ölkәlәr hansılardır?
A) Çili, Çexoslovakiya, Danimarka
B) Çin, Fransa, ABŞ
C) İngiltәrә,Danimarka vә Türkiyә
D) Yaponiya, Uruqvay, Lüksemburq
E) Çili, İngiltәrә, Fransa
606) Sual:Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı nә vaxt yaradılıb?
A) 1944
B) 1919
C) 1927
D) 1992
E) 1987
607) Sual:Eyni ildә yaradılan tәşkilatları seçin:
A) Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı, Beynәlxalq Valyuta Fondu
B) Millәtlәr Cәmiyyәti ,BMT
C) YUNESKO, Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu
D) Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu, BMT
E) Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı üzrә Tәşkilatı, Millәtlәr Cәmiyyәti
608) Sual:Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatına aid olan fikirlәri seçin: 1. 1944cü ildә Çikaqo konfransında
yaradılıb 2. 1948ci ildә yaradılıb 3. Mәnzil qәrargahı Londonda yerlәşir. 4.Mәnzil qәrargahı
Fransada yerlәşir.
A) 2,3
B) 1,3
C) 1,4
D) 1,2
E) 3,4
609) Sual:Beynәlxalq mülki Aviasiya tәşkilatına aid olan fikri seçin: 1. 1944cü ildә Çikaqo
konfransında yaradılıb 2. 1948ci ildә yaradılıb 3. Mәnzil qәrargahı Monrealda yerlәşir. 4.Mәnzil
qәrargahı Fransada yerlәşir.
A) 1,3
B) 1,4
C) 2,3
D) 1,2

E) 3,4
610) Sual:1. 1946cı ildә NYUYORK Beynәlxalq konfransında tәsis edilmişdir. 2. Mәnzil qәrargahı
Cenevrәdә yerlәşir. Fikirlәr hansı tәşkilata aiddir?
A) Ümumdünya Sәhiyyә tәşkilatı
B) Millәtlәr Cәmiyyәti
C) YUNESKO
D) BMT
E) Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı üzrә Tәşkilatı
611) Sual:1945ci ildә London konfransında tәsis edilmişdir.1946cı ildәn BMTnin
ixtisaslaşdırılmış orqanıdır. Mәnzil qәrargahı Parisdә yerlәşir. Fikirlәr hansı tәşkilata aiddir?
A) BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı (YUNESKO)
B) Millәtlәr Cәmiyyәti
C) Beynәlxalq Valyuta Fondu
D) BMT
E) Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı üzrә Tәşkilatı
612) Sual:OPEKin baş qәrargahı harada yerlәşir?
A) Vyana
B) Paris
C) Minsk
D) İstanbul
E) Mexiko
613) Sual:OPEKdә müşahidәçi statuslu ölkәlәr:
A) Rusiya, Oman, Meksika,Misir
B) Qatar, BӘӘ, Әlcәzair
C) İndoneziya, Rusiya, Qabin
D) Liviya, BӘӘ,Anqola, Azәrbaycan
E) Azәrbaycan, Türkiyә, Rusiya, Qatar
614) Sual:OPEKin ali orqanı:
A) nazirlәr Konfransı
B) baş mәclis
C) Ali şura
D) katiblik
E) Mәhkәmә
615) Sual:Azәrbaycanda NATOnun Beynәlxalq Mәkәbi (NİSA) neçәnci ildә yaradılıb?
A) 2005
B) 2001
C) 2000
D) 1996
E) 2002

616) Sual:19661993cü illәrdә NATOnun hәrbi strukturundan çıxmış dövlәt:
A) Fransa
B) ABŞ
C) Kanada
D) Belçika
E) Norveç
617) Sual:Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankının Bank nәzarәti üzrә Bazel komitәsi neçәnci ildә tәsis
edilmişdir?
A) 1974
B) 1932
C) 1945
D) 2005
E) 1962
618) Sual:Beynәlxalq Hesablaşmalar Bankının mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?
A) Bazel
B) Cenevrә
C) Vyana
D) Moskva
E) London
619) Sual:................. әsasәn regional tәşkilatlarda yaradılır.
A) Parlamentlәrarası orqanlar
B) Plenar orqanlar
C) Hökumәtlәrarası orqanlar
D) İnzibatiorqanlar
E) Mәhdudüzvlüklü orqanlar
620) Sual:Beynәlxalq tәşkilatların inzibati orqanlarının vәzifәlәrinә aiddir:
A) Hesabatların tәrtibi
B) Ali orqanıniclaslarının gündәliyinin hazırlanması
C) Tәşkilata yeni üzvlәrin qәbul edilmәsi
D) Tәşkilatın baş vәzifәli şәxsinin seçilmәsiTәşkilatın baş vәzifәli şәxsinin seçilmәsi
E) Icra orqanı üzvlәrinin seçilmәsi
621) Sual:................... tәşkilatın fәaliyyәti ilә bağlı bu vә ya digәr konkret mәsәlәni hәll etmәk üçün
daimi vә ya müvәqqәti әsasda yaradılır vә kömәkçi orqan kimi çıxış edir.
A) Xüsusi komitә vә komissiyalar
B) Parlamentlәrarası orqanlar
C) Plenar orqanlar
D) Hökumәtlәrarası orqanlar
E) İnzibati orqanlar

622) Sual:Ali orqanın vәzifәlәrinә aid olmayanları seçin: 1. Tәşkilata yeni üzvlәrin qәbul edilmәsi 2.
iclasların gündәliyinin hazırlanması 3. Tәşkilatın fәaliyyәti ilә bağlı bütün mәsәlәlәrin müzakirәsi 4.
Büdcәnin müәyyәn edilmәsi 5. Hesabatların tәrtibi
A) 2,5
B) 1,3
C) 2,4
D) 1,4
E) 1,5
623) Sual:Qeyrihökumәt tәşkilatlarının fәaliyyәt istiqamәti
A) siyasi, mәdәni әmәkdaşlıq
B) siyasi, iqtisadi әmәkdaşlıq
C) siyasi әmәkdaşlıq
D) siyasi ,elmitexniki әmәkdaşlıq
E) iqtisadi, mәdәni, elmitexniki, humanitar
624) Sual:BMT ilә bağlı olan fikirlәrdәn biri yanlışdır:
A) Tәhlükәsizlik Şurasının 15üzvü var.
B) İqtisadi vә Sosial Şuranın 18 üzvü hәr 3 ildәn bir seçilir.
C) Büdcәni tәsdiq edәn orqan baş Assambleyadır.
D) Dövlәtlә diplomatik әlaqәni kәsmәk hüququ Tәhlükәsizlik Şurasına mәxsusdur.
E) Tәşkilatda sәsvermә hüququ üzvlük haqqının hәcmi ilә müәyyәn edilir.
625) Sual:Hansı orqan Beynәlxalq Mәhkәmәnin üzvlәrini seçmәk hüququna malikdir?
A) Baş Assambleya
B) Katiblik
C) İqtisadi vә Sosial Şura
D) Qәyyumluq Şurası
E) Tәhlükәsizlik Şurası
626) Sual:Beynәlxalq mәhkәmә hansı şәhәrdә yerlәşir?
A) Vyana
B) Paris
C) NyuYork
D) Roma
E) Haaqa
627) Sual:Beynәlxalq tәqvimdә BMT Günü adlanır.
A) 25 iyun BMT Nizamnamәsinin qәbul edildiyi gün
B) 25 aprel SanFransisko konfransının fәaliyyәtә başladığı gün
C) 21 sentyabr DumbartonOks konfransının işә başladığı gün
D) 11 fevral Yalta konfransının keçirildiyi gün
E) 24 oktyabr BMT Nizamnamәsinin qüvvәyә mindiyi gün
628) Sual:BQHTa aid olmayan әlamәt:

A) üzvlәri fiziki vә ya hüquqi şәxslәr olur
B) iqtisadi, elmi, hüquqi vә s. Mәsәlәlәrlә mәşğul olur
C) BMT ilә әlaqәlәr saxlamaq hüququ var
D) sayları hökumәtlәrarası tәşkilatlardan daha çoxdur
E) kommersiya vә ticarәt mәqsәdi ilә yaradılır
629) Sual:Hansı orqan tәşkilatın fәaliyyәti ilә bağlı bu vә ya digәr konkret mәsәlәni hәll etmәk üçün
daimi vә ya müvәqqәti әsasda yaradılır vә kömәkçi orqan kimi çıxış edir?
A) planar orqan
B) icra orqanı
C) katiblik
D) ixtisaslaşmış orqanlar
E) xüsusi komitә vә komissiyalar
630) Sual:Tәşkilatın inzibati orqanının funksiyalarına aid olmayanları seçin: 1.Sәnәdlәrin dәrc
olunması 2. Üzv dövlәtlәrlә vә digәr tәşkilatlarla әlaqәnin saxlanması 3. Icra orqanı üzvlәrinin
seçilmәsi 4. Hesabatların tәrtibi 5. Büdcәnin layihәsinin hazırlanması
A) 1,4
B) 4,5
C) 1,3
D) 3,4
E) 2,3
631) Sual:Beynәlxalq tәşkilatlar beynәlxalq münasibәtlәr tarixindә
A) beynәlxalq münasibәtlәrdә töhvәsi olmamışdı
B) diplomatiya ilә әlaqәsi olmamışdı
C) hәrtәrәfli diplomatik әlaqәlәr yaradılmış, çoxsahәli fәali iştirak etmiş, problemlәrin hәllindә
böyük töhvәsi olmuşdu
D) ictimaiyyәtin dövlәt ilә ünsiyyәt yaradılmasında rolu olmamışdı
E) beynәlxalq tәşkilatlar inkişaf tendensiyasına malik deyillәr
632) Sual:MDBnin tәsisçi dövlәtlәrini seçin:
A) Belarus, Rusiya, Ukrayna
B) Azәrbaycan, Rusiya, Özbәkistan
C) Azәrbaycan, Rusiya, Moldova
D) Rusiya, Ukrayna ,Qazaxıstan
E) Belarus, Gürcüstan, Azәrbaycan
633) Sual:MDB nizamnamәsi nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 1993
B) 1991
C) 1965
D) 2002
E) 1997
634) Sual:MDBnin mәqsәd vә Prinsiplәri haqqında Almaata bәyannamәsi neçәnci ildә imzalanıb?

A) 1991
B) 1996
C) 1993
D) 1989
E) 2003
635) Sual:MDBnin mәqsәd vә Prinsiplәri haqqında Almaata bәyannamәsini imzalamayan dövlәt
hansıdır?
A) Gürcüstan
B) Rusiya
C) Azәrbaycan
D) Ukrayna
E) Belarus
636) Sual:Gürcüstan MDByә nә vaxt üzv qәbul olunmuşdur?
A) 1993
B) 1991
C) 1995
D) 1997
E) 2001
637) Sual:Gürcüstan MDBni neçәnci ildә rәsmәn tәrk etmişdir?
A) 2009
B) 1993
C) 2003
D) 2012
E) 1995
638) Sual:MDB Nizamnamәsini ratifikasiya etmәyәn dövlәtlәr:
A) Moldova vә Ukrayna
B) Rusiya vә Azәrbaycan
C) Moldova vә Özbәkistan
D) Qazaxıstan vә Rusiya
E) Belorus vә Ukrayna
639) Sual:2005ci ildә tәşkilatın (MDB) hәqiqi üzvlüyündәn çıxmış vә müşahidәçi statusu әldә etmiş
dövlәt hansıdır?
A) Türkmәnistan
B) Qazaxıstan
C) Özbәkistan
D) Azәrbaycan
E) Rusiya
640) Sual:Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında müqavilә neçәnci ildә imzalanmışdır?
A) 2000

B) 2001
C) 1991
D) 1993
E) 2005
641) Sual:Avrasiya İqtisadi Birliyindә müşahidәçi statusuna malik olan dövlәtlәr?
A) Ermәnistan, Moldova, Ukrayna
B) Qırğızıstan, Tacikistan , Özbәkistan
C) Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna
D) Azәrbaycan, Ermәnistan. Moldova
E) Rusiya, Belarus, Azәrbaycan
642) Sual:Özbәkistan neçәnci ildә Avrasiya İqtisadi Birliyinә üzv qәbul olunub?
A) 2005
B) 2000
C) 1993
D) 2003
E) 1991
643) Sual:2005ci ildә Avrasiya İqtisadi birliyinә daxil olan ölkә?
A) Özbәkistan
B) Rusiya
C) Azәrbaycan
D) Ermәnistan
E) Belarus
644) Sual:MDBnin ali orqanı hesab olunur:
A) Dövlәt başçıları Şurası
B) Hökumәt başçıları şurası
C) Xarici işlәr nazirlәri şurası
D) Katiblik
E) İqtisadi mәhkәmә
645) Sual:Halhazırda MDBnin Müdafiә Nazirlәri Şurasının üzvü deyillәr:
A) Moldova ,Türkmәnistan
B) Azәrbaycan, Rusiya
C) Qazaxıstan, Ukrayna
D) Belarus, Özbәkistan
E) Moldova , Rusiya
646) Sual:1994cü ildә Azәrbaycan vә Ermәnistan arasında atәşkәs elan olunması haqqında Bişkek
protokolu imzalanmışdır:
A) MDB PA çәrçivәsindә
B) BMT Beynәlxalq Mәhkәmәsi çәrçivәsindә
C) NATO çәrçivәsindә

D) ATӘT çәrçivәsindә
E) İKT çәrçivәsindә
647) Sual:Azәrbaycan neçәnci ildәn MDBnin üzvüdür?
A) 1991
B) 1993
C) 1996
D) 1992
E) 2005
648) Sual:Hansı sammit MDBnin dәfn mәrasimi dә adlandırılır?
A) Kişinyov
B) Minsk
C) Budapeşt
D) Yalta
E) İstanbul
649) Sual:MDBnin Kişinyov sammitindә iştirak etmәyәn dövlәtlәr?
A) Qazaxıstan, Tacikistan, Özbәkistan, Türkmәnistan, Ukrayna
B) Azәrbaycan, Moldova, Belarus, Özbәkistan
C) Rusiya,Belarus, Qazaxıstan, Ukrayna
D) Azәrbaycan, Belarus, Moldova, Rusiya
E) Qazaxıstan,Azәrbaycan, Moldova, Ukrayna
650) Sual:Hansı tәşkilatı qocalmaqda olan qarı , Orta Asiyasız birlik adlandırırlar?
A) MDB
B) ATӘT
C) NATO
D) BMT
E) İKT
651) Sual:GUAM Demokratiya vә İqtisadi İnkişaf naminә Tәşkilat neçәnci ildә yaradılıb?
A) 1997
B) 1991
C) 1996
D) 2001
E) 2005
652) Sual:Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılmışdır?
A) 1992
B) 1997
C) 1993
D) 2003
E) 2001

653) Sual:Yarandığı gündәn mәqsәdi Rusiyanın Cәnubi Qafqaz vә XәzәrQara dәniz hövzәsindәki
regional tәhlükәsizlik siyasәtinin әsasında bölgә ölkәlәrini hәrbitәhlükәsizlik sahәsindә NATO vә
Qәrbin tәsirindәn qorumaq, onları vahid hәrbistrateji çәtir altında saxlamaqdan ibarәtdir. Fikirlәr
hansı tәşkilata aiddir?
A) Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi
B) Qara Dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq tәşkilatı
C) BMT
D) ATӘT
E) MDB
654) Sual:Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi neçәnci ildәn konkret hәrbisiyasi blok adı ilә çıxış
edir?
A) 2003
B) 1992
C) 1991
D) 1997
E) 2005
655) Sual:Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi neçәnci ildәn Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatına
çevrilmişdir?
A) 2003
B) 2006
C) 1998
D) 2008
E) 1991
656) Sual:Kollektiv Tәhlükәsizlik Tәşkilatının üzvü olmayan dövlәt:
A) Azәrbaycan
B) Rusiya
C) Ermәnistan
D) Belarus
E) Qazaxıstan
657) Sual:Kollektiv Tәhlükәsizlik Müqavilәsi Tәşkilatını 2012ci ildә tәrk edәn dövlәt:
A) Özbәkistan
B) Ermәnistan
C) Belarus
D) Qazaxıstan
E) Rusiya
658) Sual:MDBnin İqtisadi mәhkәmәsinin hakimlәrinin fәaliyyәt müddәti neçә ildir?
A) 10
B) 15
C) 9
D) 7
E) 5

659) Sual:MDBnin İqtisadi mәhkәmәsinin üzvü olmayan dövlәti seçin:
A) Azәrbaycan
B) Rusiya
C) Qazaxıstan
D) Ukrayna
E) Qırğızıstan
660) Sual:MDBnin halhazırdakı baş katibi kimdir?
A) Sergey Lebedov
B) V. Yuşenko
C) R.Asmus
D) Vladimir Putin
E) Q.Bakiyev
661) Sual:Qara dәniz iqtisadi әmәkdaşlığı
A) Birliyә yalnız Qara dәniz sahilindә coğrafi yerlәşmiş dövlәtlәr daxildir
B) Tәşkilatın fәaliyyәtinә siyasi problemlәr daxil olunmamışdı
C) Azәrbaycan respublikası tәşkilatın üzvü deyil
D) Әmәkdaşlıq 10 әsas problemlәr әsasında hәyata keçirilir
E) Dövlәt başçısının İstanbul görüşlәrindә 1992 ildә iqtisadi әmәkdaşlıq Deklarasiyası imzalanmışdır
662) Sual:Sosial inkişaf fondu
A) 1960 ildә yaradılıb vә әsasәn iqtisadi problemlәrinin hәllinә dәstәk verir
B) Avropa regionlarının qaçqın problәri ilә mәşğul olmur
C) Qәbul edilmiş proqram üzrә ekspert kömәklik nәzәrdә tutulmayıb
D) Mәrkәzi vә şәrqi Avropada inzibati islahatların aparılmasında kömәkçi göstәrilmir
E) 1956 ildә yaradılıb, dövlәtlәrin sosial problemlәrinin hәllinә kömәklik göstәrir
663) Sual:Avropa mәhkәmәsi
A) Vәtәndaşların mәhkәmәyә müraciәt etmәsi nәzәrdә tutulmayıb
B) Mәhkәmә vәtәndaşların hüquqlarına riayәt etmәsini mütlәq tәlәb etmir
C) Şikayәtlәr onların qanuna uyğunluğu Avropa insan hüquqları komissiya tәrәfindәn yoxlanılmır
D) Mәhkәmәnin qәrarı mütlәq icra olunması tәlәb olunmur
E) Avropa insan hüquqları konvensiyası (1950 il) әsasındaAvropa mәhkәmәsi insan hüquqlarının
qorunmasına sәy göstәrir
664) Sual:Avropa şurasının fәaliyyәt dairәsi
A) Avropa cәmiyyәtin praktiki hәyatının bütün aspektlәrini әhatә edir, Bu sı¬rada müdafiә
strateqiyası da daxildir
B) Әsas diqqәt üzv dövlәtlәrinin iqtisadi inkişaf problemlәrinә yönәlib
C) Tәşkilat fәaliyyәtindә ixtisaslaşdırılmış komissiyaların imkanlarından istifadә etmir
D) heç bir cavab düzgün deyil
E) Tәşkilatın fәaliyyәt dairәsinә daxildi: cәmiyyәtin praktiki hәyatının bütün sahәlәrini, hәrbi aspekti
istisna etmәklә. Tәşkilatın işi 5 әsas mәqsәd üzәrindә qurulub

665) Sual:Avropa şurasının Parlament assambleyası
A) İldә altı sessiya keçirilir
B) Parlamentdә tәmsil olunmuş deputatların sayı üzv dövlәtlәrinin әhalisinin sayından asılı deyil
C) Assambleya fraksiyalara bölünmәyib
D) Assamblyanın sadә: 5 il müddәtinә tәyin olunur
E) Üzv dövlәtlәrinin deputatlarının sayı tәmsil etdikdә dövlәtin әhalisinin sayından asılıdı,
Assambleya 5 fraksiyadan ibarәtdir. Sәdr bir il müddәtinә seçilir
666) Sual:Tәşkilatın struktur quruluşu
A) Baş orqan üzv dövlәtlәrin zirvә görüşlәri
B) Baş orqan parlament assambleyasıdı
C) Nazirlәr sәhiyyәdә ildә iki dәfә toplantılır keçirilir
D) Tәşkilatın daimi nümayәndә qrupuna malik deyil
E) Baş orqan Nazirlәr komitәsidi vә bütün sәlahiyyәtlәrә malikdir
667) Sual:Avropa Şurasının әsas mәqsәdlәri
A) Üzv dövlәtlәrini iqtisadi inkişafına dәstәk vermәk
B) Tәşkilatın fәaliyyәtinә siyasi problemlәr daxil edilmәmişdi
C) Şәrqi Avropa dövlәtlәri fәaliyyәt dairәsinә salınmayıb
D) heç bir cavab düzgün deyil
E) Üzv olmaq istәyәn dövlәtlәrin qabaqcadan şәrtlәr irәli sürülmür
668) Sual:Avropa şurası (AŞ)
A) AŞ II dünya müharibәsindәn sonra yaradılmış ilk tәşkilat olmamışdı
B) 1951 ildә yaradılmışvә tәrkibinә 20 dövlәt daxil olmuşlar
C) Azәrbaycan tәşkilatın üzvü deyil
D) Tәşkilat yalnız iqtisadi әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsinә yönәldilib
E) 1949 ildә yaradılıb tәrkibinә 10 dövlәt müәssisәlәri olmuşlar. Azәrbaycan 2001 ildәn tәşkilatın
üzvüdür
669) Sual:Nüvә enerji agentliyi
A) Tәşkilat Avropa dövlәtlәrinin birliyidir
B) Agentlik MAQATE ilә әmәkdaşlığa nail olmayıb
C) Agentlik keçmiş sosialist dövlәtlәrinin vә respublikalarının nüvә enerjisinin әldә edilmәsinә vә
tәhlükәsizliyinә nәzarәt etmir
D) Tәşkilatın baş orqanı katiblikdir
E) Tәşkilat 1958 ildә yaradılmış, tәrkibinә Avropa vә digәr qitәlәrin dövlәtlәri üzvdülәr. Mәqsәd
dövlәtlәrin nüvә enerjisinin tәhlükәsizliyinә nail olmaq
670) Sual:İqtisadi әmәkdaşlıq vә inkişaf tәşkilatı
A) Tәşkilat 1959 ildә yaradılıb vә iqtisadi mәqsәdәlәr güdmür
B) Tәşkilata yalnız Avropa dövlәtlәri daxildirlәr
C) Әn yüksәk idarә etmә orqan  Katibliyi
D) Tәşkilat ixtisaslaşdırılmış şöbәlәrә malik deyil

E) 1961 ildә yaradılıb, әsas mәqsәd dünya iqtisadiyyatına dәstәk vermәk, üzv dövlәtlәrinin iqtisadi
vә sosial rifahınınartırılmasına hәrtәrәfli kömәk etmәk. Baş orqan Şuradı
671) Sual:Tәşkilatın katibliyi
A) Katiblik Praqada yerlәşir vә departamentlәrә bölünmür
B) Katiblik tәrәfindәn illik hesabat tәqdim olunmur
C) Katiblik qәbul edilmiş qәrarların icrasına nәzarәt etmә funksiyalrına malik deyil
D) Katiblik kömәkçi bölmәlәrә malik deyil
E) Vyanada yerlәşir vә 4 departamentә bölünür, baş katib tәrәfindәn idarә olunur
672) Sual:Tәşkilatın iş fәaliyyәtinin quruluşu
A) Xarici işlәr nazirlәrinin görüşlәri tәsadüfü hal daşıyır
B) İqtisadi forum tәşkilatın işindә fәaliyyәt göstәrmir
C) Parlament assambleyaları ildә iki toplantı keçirir
D) Parlament assambleyası komitәlәr bölünmәyib
E) Tәşkilatın idarә edilmәsindә iştirak edirlәr; Xarici işlәr nazirlәri iqtisadi forum, milli azlıqlar işi
üzrә Baş komissar, Parlament assambleyası
673) Sual:Tәşkilatın daimi orqanının üzvlәri vә iş fәaliyyәti
A) Şuranın tәrkibi üzv dövlәtlәrinin nümayәndәlәrindәn ibarәt deyil
B) Tәşkilatın qәrargahı Parisdә yerlәşir
C) Tәşkilatın şurası ayda bir dәfә iclas keçirir
D) Daimi orqanlarından tәhlükәsizlik forumu vә birlәşmiş mәslәhәtçi qrupu müntәzәm iclaslar
keçirmir
E) Daimi şuranın tәrkibi üzv dövlәtlәrinin nümayәndәlәrindәn ibarәtdi, onlar hәr hәftә iclaslarda
tәşkilata aid problemlәri müzakirә edilir. Ofis Vyana şәhәrindә yerlәşir
674) Sual:ATәTin әsas vә daimi orqanı
A) Qurultay
B) Konqres
C) Zirvә görüşlәri
D) Mәşvәrәt kommissiyası
E) Daimi şura
675) Sual:ATәTin 10 әsas prinsiplәri
A) Beynәlxalq hüququn bütün tәlәblәrini әks etdirmir
B) Siyasәtin bütün tәlәblәrinә cavab vermir
C) Beynәlxalq hüquq öhdәçiliklәri vicdanla yerinә yetirilmәsi әsas tәlәb kimi irәli sürülmә
D) ATӘTin prinsiplәri yalnız Avroatlantik dövlәtlәri әhatә edir
E) ATӘTin 10 prinsiplәri bütün sahәlәri әhatә edir: beynәlxalq hüquq normaları, tәhlükәsizlik,
dövlәtarası münasibәtlәr, din vә әqidә vә s
676) Sual:Lissabon (1996) zirvә görüşü
A) Tәşkilatın hakim rolunu vә mövqeyini artırmamışdı
B) ATӘTlә tәhlükәsizlik xartiyasının qәbul edilmәsinә tәkan vermәmişdir
C) Sammit dövlәtarası münasibәtlәrәin yanaşma prinsiplәrini aydınlaşdırmamışdı

D) Lissabon sammiti tәşkilatın fәaliyyәtindә yaratmamışdı
E) Sammit tәşkilatın rolunun artmasına әsaslar yaratmış, Avropa tәhlükәsizlik xartiyasının (İstanbul
1999) hazırlanmasına tәkan vermişdi
677) Sual:Budapeşt (1994) zirvә görüşü
A) Tәşkilatın adını dәyişdirmәk barәsindә qәrәr qәbul edilmәmişdi
B) Avropada baş vermiş siyasi radikal dәyişikliklәr sammitdә qәraraların qә¬bulunda әksini
tapmamışdı
C) Budapeşt sammiti tәşkilatda yeni siyasәtin aparılmasına tәkan vermәmişdi
D) Sammitin işindә Avropanın bütün aktual problemlәri gündәliyә salınmamışdı
E) Sammitdә tәşkilat «Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsi» yeni ad ilә әvәz olunmuşdı.
Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
678) Sual:ATәTin rәsmi mәqsәdlәri
A) iqtisadi vә sosial irәlilәyiş nәzәrdә tutlmayıb
B) dövlәtlәrin hәrbi imkanlarının artmasına yönәlib
C) beynәlxalq siyasәtdә dövlәtlәrin hüquq bәrabәrliyi әsas prinsip kimi qәbul edilmәyib
D) beynәlxalq alәmdә dünya siyasәtinin formalaşmasında böyüktәsirә malik deyil
E) dövlәtlәrarası münasibәtlәri möhkәmlәndirmәk, Avropa tәhlükәsizliyinin bölünmәmәsi, insan
hüquqlarına riayәt etmәk, iqtisadi vә sosial inkişafa nail olmaq
679) Sual:Avropanın paris xartiyası (1990cı il)
A) ATӘTin fәaliyyәtindә yeni dövrün başlanmasına sәbәb olmamışdı
B) Berlin, Praqa, Stolkholm, Helsinki, Roma, Budapeşt, Lissabon, İstanbul konfransları tәşkilatın
yeni strateji yanaşmalarına sәbәb olmamışdı
C) Paris xartiyasında yeni xüsusilәşdirilmiş institutların yaradılması nәzәrdә tutlmamışdı
D) coğrafi tәşkilatın әhatәsi yalnız Avropa dövlәtlәridir
E) tәşkilat Avropada yeniliklәri nәzәrә alaraq, konfranslarda qәbuledilmiş qәrarlara әsaslanaraq,
fәaliyyәtindә әsas üç prinsipi әhatә edir: insan, hәrbiiqtisadi vә iqtisadi tәhlükәsizlik
680) Sual:Avropa Tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq Tәşkilatı
A) tәşkilatın yekun aktı 1970ci ildә imzalanmışdı
B) 1980ci ildә
C) 1979cu ildә
D) 1976cı ildә
E) 1975ci ildә
681) Sual:NATOnun әmәkdaşlıq, Tәrәfdaşlıq vә Dialoq tәşkilatlarına aid deyil:
A) Atlantik Tәrәfdaşlıq Şurası
B) NATORusiya Birgә Daimi Şurası
C) NATOUkrayna Komissiyası
D) Araliq Dәnizi Әmәkdaşlıq Qrupu
E) NATOMDB Ölkәlәri Komissiyası
682) Sual:NATO Parlament Assambleyasının iclasları keçirilir:
A) ildә 1 dәfә

B) ildә 4 dәfә
C) ildә 3 dәfә
D) ildә 5 dәfә
E) ildә 2 dәfә
683) Sual:Avropa İttifaqı hansi müqavilә әsasında yaranmışdır:
A) Paris Xartiyası:
B) “Dәyişikliklәr dövrünün çağırışları”
C) Varşava Müqavilәsi
D) Bosniya sülh sazişi
E) Roma Müqavilәsi
684) Sual:Roma Müqavilәsini imzalayan ilk dövlәtlәr sirasina daxildir:
A) Belçika, Almaniya, Fransa, Lyuksemburq, Niderland
B) Rusiya, Almaniya, Fransa, Lyuksemburq, Kanada
C) Almaniya, Danimarka, Lyuksemburq, Fransa, Belçika
D) Almaniya, Danimarka, Lyuksemburq, Fransa, Rusiya
E) Belçika, Almaniya, Danimarka, Lyuksemburq, Fransa
685) Sual:Avropa әdalәt Mәhkәmәsinin әsas vәzifәlәrinә aiddir:
A) İttifaq qanunlarının tәtbiqinә nәzarәt, tәfsir vә tәkmillәşdirmәk
B) MDB ölkәlәri ilә munasibәt
C) AvropaRusiya munasibәtlәrini genişlәndirmәk
D) İttifaq qanunlarını butun dunyaya tәtbiq etmәk
E) Avropa – Ukrayna munasibәtlәrinә nәzarәt
686) Sual:Avropa Surası ile SSRi arasinda bağlanmış müqavilә adlanırdi
A) Transatlantika xartiyası
B) Vahid Avropa Akti haqqinda saziş
C) Avropanın Sosial Müdafiәsi haqqında saziş
D) AvropaRusiya munasibәtlәrini genişlәndirmәk
E) Avropa vә Rusiya arasında 10illik ticarәt müqavilәsi
687) Sual:AŞPAda fealiyyәt göstәrәn qruplara aid deyil:
A) sosialistlәr
B) Avropa demokratları; Avropa sol qüvvәlәri
C) Avropa Xalq Partiyası; xristian demokratlar
D) liberallar,demokratlar vә islahatçılar
E) Avropa sağ qüvvәlәri
688) Sual:1994cü ilin yanvarında Sülh naminә tәrәfdaşlıq (SNT) hansı b/x tәşkilat tәrәfindәn
yönәldilmişdir:
A) BMT
B) Varşava Müqavilәsi
C) ATӘT

D) AŞPA
E) NATO
689) Sual:ATәTin Avropa Tıhlükәsizlok xartiyası qәbul olunmuşdur:
A) 1945ci ildә
B) 1949ci ildә
C) 1955ci ildә
D) 1975ci ildә
E) 1999ci ildә
690) Sual:Avropa İttifaqı Nazirlәr Şurasinin әsas vәzifәlәrinә aid deyil:
A) Qanunvericilik tәşәbbüslәri ilә cıxış etmәk
B) Öz üzvlәrinini ümumi iqtisadi siyasәtini әlaqәlәndirmәk
C) Avropa Komissiyası tәrәfindәn hazırlanmış b/müqavilәlәri tәsdiq etmәk
D) Ümumi xarici vәTәhlükәsizlik siyasәtini sәmәrәli aparmaq üçün lazımı qәrarları qәbul etmәk
E) Daxili işlәr vә әdliyyә sahәsindә üzv dövlәtlәri ilә әlaqәlәri kәsmәk
691) Sual:Avropa parlamenti ilk dәfә yaranmışdır:
A) 1955ci ildә
B) 1975 ci ildә
C) 1945ci ildә
D) 1947ci ildә
E) 1952ci ildә
692) Sual:Atlantika Müqavilәsi Assosasiyasına daxil olan milli tәşkilatların mәqsәdlәrinә daxil
deyil:
A) Şimali Atlantika Müqavilәsi Tәşkilatına dair mәlumatları geniş ictimaiyyәtә çatdırmaq
B) NATOnun mәqsәdlәrinin vә fәaliyyәtini öyrәnmәk ; demokratiyanın inkişafına kömәk göstәrmәk
C) Şimali Atlantika regionu ölkәlәri ilә NATOnun “Sülh naminә tәrәfdaşlıq” proqramını imzalayan
ölkәlәr arasında hәmrәyliyin inkişafına kömәk göstәrmәk
D) Atlantika Müqavilәsi Assambleyasına üzv dövlәtlәrin әmәkaşlığını inkişaf etdirmәk
E) Şimali Atlantika Müqavilәsi Tәşkilatına dair mәlumatları mәxvi saxlamaq
693) Sual:Qәrbi Avropa İttifaqı ilk dәfә mövcud olmuşdur:
A) 1945ci ildә
B) 1949ci ildә
C) 1956ci ildә
D) 1975ci ildә
E) 1955ci ildә
694) Sual:Avropa İttifaqının işinә kömek eden komitәlәrә aid deyil:
A) İqtisadi vә Sosial Mәsәlәlәr Komitәsi
B) Avropa İnvestisiya Bankı, Avropa Mәrkәzi Bankı
C) Regionlar Komitәsi, Avropa Ombudsmanı
D) Avropa Konvesiyası

E) Varşava Müqavilәsi
695) Sual:Avropa Şurasınin hәyata keçirtiyi mәqsәdlәrә aid deyil:
A) İnsan hüquqlarını qorumaq;
B) plüralist demokratiyanı, qanunun aliliyini müdafiә etmәk;
C) Avropanın üzlәşdiyi problemlәrin hәlli yollarını tapmaq
D) siyasi, hüquqi vә konstitusiya islahatlarını dәstәklәmәklә
E) Avropa ilә bağlı mәlimatlılığı mәxfi saxlamaq
696) Sual: Avropada demokratik sabitliyi möhkәmlәndirmәk yollarina daxil deyil:
A) Dövlәtlәr arasında sülhü vә әmәkdaşlığı tәmin etmәk;
B) iqtisadi, sosial, mәdәni әlaqәlәri genişlәndirmәk
C) milli inkişafda tarazliğa nail olmaq;
D) qanunun aliliyini tәmin etmәk;
E) qәbul edilmiş konvensiyalarda iştiraki mәxvi saxlamaq
697) Sual:ATәTin Avropa Tıhlükәsizlәk xartiyası 1999cu ildә qәbul olunmuşdur:
A) Budapeşt görüşündә
B) Lissabon Sammitindә
C) Varşava Müqavilәsi Tәşkilatında
D) BMTnin Tәhlükәsizlik Şurasında
E) İstanbul Sammitindә
698) Sual:әtraf Mühit üzrә BMT Proqramı necә adlanır?
A) YUNEP
B) YUNKTAD
C) BMTİP
D) YUNİDO
E) YUNESKO
699) Sual:Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMT konfransı necә adlanır?
A) YUNKTAD
B) BMTİP
C) YUNİDO
D) YUNEP
E) YUNESKO
700) Sual:BMTnin hansı ixtisaslaşmış orqanı texniki yardım vә mәslәhәt xidmәtlәrinin
göstәrilmәsi, kadrların hazırlanması yolu ilә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәnaye inkişafına dәstәk
verir?
A) Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı üzrә Tәşkilatı (YUNİDO)
B) Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu
C) Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
D) Dünya Bankı Qrupu
E) Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı

