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0707_AZ_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0707 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
1 Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq Valyuta Fondunun üzv ölkәlәrlә bağlı hәyata keçirdiyi maliyyә
siyasәtlәrindәn biri deyildir?

•

Borc vә borc xidmәti siyasәtlәri
Fövqәladә hal dәstәk siyasәtlәri
Rezerv dilimi siyasәtlәri
İqtisadi artım siyasәtlәri
Kredit dilimi siyasәtlәri

2 Energetika üzrә Latın Amerikası Tәşkilatı neçәnci ildә yaranıb ?

•

1992
1974
1978
1982
1989

3 Asiya inkişaf bankında hansı sahәlәrә üstünlük verilir?

•

Sadalananlardan hamısı doğrudur
Kәnd tәsәrrüfatına
energetika
nәqliyyat vә rabitә sahәsi
infrastruktura sahәsinә

4 Qәrbi Afrika inkişaf Bankının neçә üzvü var?

•

19
13
14
15
18

5 Mәrkәzi Amerika İqtisadi inteqrasiya bankı aşağıdakı fondlardan hansının hesabına borc vermir?

•

Dövlәt, yerli vә bәlәdiyyә hakimiyyәt orqanları fondu
Mәrkәzi amerika İqtisadi inteqrasiya fondu
Mәnzil tikintisi fondu
Beynәlxalq valyuta fondu
Sosial inkişaf fondu

6 BMTnin Afrika ölkәlәri üçün iqtisadi kommissiya EKOSOS tәrәfindәn neçәnci ildә yaradılıb?

•

1993cü il
1975ci il
1988ci il
1958ci il
1963cü il

7 BVFnun әsas mәqsәdlәri: 1. Beynәlxalq valyuta sistemi әmәkdaşlığına kömәklik göstәrilmәsi 2. Üzv olan
ölkәlәrdә tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsi 3. Üzv olan ölkәlәrdә maliyyә vә valyuta mәsәlәlәrindә mәslәhәt
yardımı edilmәsi 4.Valyutaların bәrabәrliyinin vә valyuta mәzәnnәsinin müәyyәn edilmәsi yolu ilә hәr hansı
bir valyutanın rәqabәt üstünlüyünә yol vermәmәk

•
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•

hamısı
1,4
2,3
1,2,4
2,4

8 Afrika ölkәrinin İqtisadi Komissiyasına aşağıdakılar aiddir:

•

Tәbii ehtiyyatlar şöbәsi
Kәnd tәsәrrüfatı şöbәsi
Sadalananlardan hamısı aiddir
ümumafrika sәnәdlәri vә informasiya bölmәsi
Sәnaye şöbәsi

9 İqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatının mәqsәdlәri:

•

Nәqliyyat sisteminin yaradılması
Hәmin әrazi daxilindә turizmin inkişafına zәmin yaratmaq
Mәdәni әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi
sadalananlardan hamısı doğrudur
İştirakçı ölkәlәr arasında tarif sistemindә müәyyәn maneәlәrin aradan qaldırılması

10 Cәnubi Sakit Okean Forumu neçәnci ildә yaradılıb vә neçә ölkә daxildir?

•

1998ci il 15 ölkә
1991ci il 13 ölkә
1988ci il 15 ölkә
1971ci il 15 ölkә
1993cü il 13 ölkә

11 Qara dәniz İqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatının әsas mәqsәdi deyil?

•

Elmi texniki әmәkdaşlığın inkişafına zәmin yaratmaq
Fәrdi vә kollektiv müәssisәlәrin, firmaların tәşәbbüskarlığına maraq yaratmaq
Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün şәraitin yaxşılaşdırılması
Bir çox sahәlәrdә çoxtәrәfli vә ikitәrәfli әmәkdaşlığın inkişafı
Hәrbi әmәkdaşlığın inkişafına zәmin yaratmaq

12 kofe üzrә Beynәlxalq Tәşkilatın әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

Regionlararası görüşlәr vә danışıqlar aparılmasını tәşkil etmәk
Kofe bazarı barәdә mәlumat toplamaq, nәşr etdirmәk işindә mәrkәz rolu oynamaq
Regionlararası kofe ticarәti üzrә әmәkdaşlığın inkişafına zәmin yaratmaq
Kofe istehsalının artmasına maraq yaratmaq
Baha qiymәtlәr әsasında tәlәblә tәklif arasında nisbәti saxlamaq

13 Qәrb Afrika İnkişaf Bankının әsas mәqsәdinә aid deyil ?

•

Milli maliyә institutlarının vә müәssisәlәrin kapitalında iştirak edir
yüksәk әhәmiyyәtli layihәlәri maliyyәlәşdirmәk
Dünyada iqtisadi inteqrasiyanı reallaşdırmaq
üzv olan ölkәrin taraz inkişafına kömәk etmәk
kiçik vә orta müәssisәlәrә yardım edir

14 Cәnubi Sakit Okean Forumu çәrçivәsindә yaranan tәşkilatlara aid deyil ?
Forumun Telekommunikasiya Proqramı
Forumun balıqçılıq üzrә agentliyi
Marketinqә yardım fondu
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•

Hökumәtlәrarası Turizm Tәşkilatı
Asiya İnkişaf bankı

15 Aşağıdakılardan hansı bir ölkәnin Beynәlxalq Valyuta Fonduna üzv ola bilmәsi üçün yerinә yetirmәsi
tәlәb olunan şәrtlәrdәn biridir?

•

Yüksәk vә davamlı iqtisadi artım sürәtinә nail olması
ÜDM/xarici borc nisbәtini 15%in altına endirmәsi
Beynәlxalq Valyuta Fondu Tәsis Sazişini öz parlamentindә tәsdiq etdirәrәk beynәlxalq müqavilә statusuna
gәtirmәsi
Beynәlxalq Valyuta Fonduna üzv ölkәlәrә heç bir borcunun olmaması
ÜDM/Cari әmәliyyatlar hesabı kәsri nisbәtini 5%in altına endirmәsi

16 Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq İnkişaf Birliyinin (IDA) әsas mәnbәlәrindәn deyildir?

•

Heç biri
Әlavә ayırmalar
Üzv ölkәlәrin kapitalda iştirak payları
Beynәlxalq Valyuta Fondundan edilәn transfertlәr
Dünya Bankı gәlirlәrindәn transfertlәr

17 Qәrbi Afrikanın İqtisadi vә Valyuta İttifaqına hansı ölkә daxil deyil?

•

Seneqal
Mali
Konqo
Benin
Niger

18 Şәrqi vә Cәnubi Afrikanın Ümumi bazarının әsas mәqsәdinә aid deyil?

•

Müxtәlif siyasi mövqedәn çıxış etmәk
Beynәlxalq formlara üzv olan ölkәlәrin birliyi mövqeyini saxlamaq
Afrika iqtisadi birliyi yaradılması tәdbirlәrinә üstünlük vermәk
Xarici vә yerli investisiya cәlb edilmәsinә şәrait yaratmaq
Birgә makroiqtisadi proqram vә siyasәt işlәyib hazırlamaq

19 Qәrbi Afrika Dövlәtlәrinin İqtisadi Birliyinin әsas mәqsәdi:

•

Sabit dinamik artım vә inkişafa nail olmaq
Dünya siyasәtinin әlaqәlәndirilmәsinә kömәk etmәk
Hәrbi sabitliyin möhkәmlәnmәsinә kömәklik göstәrmәk
Dünya ölkәlәri arasında iqtisadi ittifaq yaradılmasına yardım etmәk
Ümumi bazar, iqtisadi vә valyuta ittifaqi yaradılmasına kömәklik göstәrmәk

20 Qara Dәniz İqtisadi әmәkdaşlıq Tәşkilatına daxil deyil?

•

sadalananlardan hamısı
Gürcüstan
Ukranya
Macarıstan
Ruminiya

21 Aşağıdakılardan hansılar MDBnin Nizamnamә Orqanlarıdır? 1.Dövlәt başçıları şurası 2.Hökümәt
başçıları şurası 3.Anti Terror mәrkәzi 4.Xarici işlәr nazirlәrinin şurası 5.Müdafiә nazirlәrinin şurası

•

Heç biri
1,2,4,5
3,4,5
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1,2,3,4
Hamısı

22 Mәrkәzi Afrika Dövlәtlәrinin İnkişaf Bankı neçәnci ildә yaranıb?

•

2000
1975
1987
1983
1992

23 Hökumәtlәrarası tәşkilat olan İCCOnun әsas mәqsәdi aşağıdakı hansı mәsәlә üzrә üzvölkәlәr tәrәfindәn
tәdbirlәrin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә aid deyil?

•

Kakaonun mәqsәdәuyğun qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk
kakao istehsalçılarının ixracatdan sabit gәlirlәr әldә etmәlәrinin tәmin edilmәsi
kakaonun mәqsәduyğun qiymәtlәrlә kifayәt qәdәr tәklifinin tәmin edilmәsi
kakaonun qiymәtlәrinin hәddәn artıq tәrәddüdünün qarşısının alınması
Dünya ölkәlәrinin kakao ilә tәmin olunmasını tәşkil etmәk

24 Beynәlxalq Kakao Tәşkilatının mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

Dünya ölkәlәrinin kakao ilә tәmin olunmasının qarşısını almaq
müvafiq statistik göstәricilәrin toplanması, tәhlili vә yayılması ilә vә zәruri tәdqiqatların hәyata keçirilmәsi ilә
dünya kakao iqtisadiyyatının fәaliyyәtindә şәffaflığa nail olmaq
bütün iştirakçıların maraqlarına uyğun olaraq dünya kakao bazarının sabitlәşmәsinә yardımçı olmaq
dünya kakao iqtsadiyyatının bütün sahәlәrindә beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına vә güclәnmәsinә yardım
etmәk
kakao sahәsindә elmi tәdqiqatların vә işlәmlәrin hәyata keçirilmәsinә kömәk etmәk

25 Neft İxracatçısı Ölkәlәrinin Tәşkilatı nә vaxt vә harada yaradılıb?

•

1960,Pekin
1974,Ankara
1960,Bakı
1960,Bağdad
1990,Bakı

26 OPECin mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

investorların neft sәnayesinә kapital qoyuluşlarından әdalәtli gәlirlәr әldә etmәlәrinin tәmin edilmәsi
üzvölkәlәrin ehtiyac duyduğu yüksәk texnologiyalar sahәsindә texniki yardım göstәrilmәsindә iştirak
neft istehsalçısı ölkәlәri üçün sabit gәlirlәrin tәmin edilmәsi ilә onların maraqlarının qorunması
üzvölkәlәrin neft siyasәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi vә unifikasiyası
istehlakçı ölkәlәri neftl sәmәrәli, müntәzәm vә rentabelli tәchiz etmә

27 Aşağıdakılardan hansı Metal İstehsalçısı vә ixracatçılarının beynәlxalq tәşkilatlarına aid deyil?

•

İCAO
AİEC
OTEC
AMPC
ATPC

28 Mis İxracatçısı Ölkәlәrinin Hökumәtlәrarası Şurası hansıdır vә nә vaxt yaradılıb?

•

OPEK,1968
SİPEC,1968
İMO,1968
İCAO,1978
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FAO,1978

29 Aşağıdakılardan hansı Dәmir Filizi İxracatçısı Ölkәlәrinin Assosiasiyasıdır?

•

İCAO
BVF
AİEC
FAO
İMO

30 Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa vә Asiya dövlәtlәrinin regional iqtisadi tәşkilatlarına aid deyil:

•

İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Qara dәniz Ticarәt vә İnkişaf Bankı
Qara dәniz İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Amerika Dövlәtlәri Tәşkilatı
Beynәlxalq İnvestisiya Bankı

31 Amerika dövlәtlәrinin regional iqtisadi tәşkilatlarına aid deyil:

•

Mәrkәzi Amerika Ümumi Bazarı
Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası
Amerika İnvestisiya Korporasiyası
CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin Assosiasiyası
Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası

32 Afrika dövlәtlәrinin regional iqtisadi tәşkilatlarına aid deyil:

•

Qәrbi Afrika dövlәtlәrinin İqtisadi Birliyi
Әrәb İqtisadi Vahidliyi Şurası
Mәrkәzi Afrika İqtisadi vә Valyuta Birliyi
Afrika Vahidliyi Tәşkilatı
Mәrkәzi Afrika dövlәtlәrinin İnkişaf Bankı

33 Qәrbi Afrika Dövlәtlәrinin İqtisadi Birliyi neçәnci ildә yaranıb?

•

1999
1991
1989
1975
1996

34 Afrika Birliyi Tәşkilatı özündә neçә dövlәti birlәşdirir?

•

77
63
57
53
69

35 әrәb Neft İxracatçısı Ölkәlәrinin Tәşkilatına hansı ölkә aidir?

•

Kanada
Braziliya
Azәrbaycan
Küveyt
Rusiya

36 Aşağıdakılardan hansı Asiya vә Sakit okean dövlәtlәrinin regional iqtisadi tәşkilatlarına aiddir?
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•

And Qrupu vә ya And Paktı;
Cәnubi Asiyanın Regional Әmәkdaşlıq Assosiasiyası;
Afrika Әrәb İqtisadi İnkişaf Bankı;
Әrәb Valyuta Fondu;
Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası;

37 Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO) nә vaxt yaradılmışdır?

•

1995
1814
1901
1919
1958

38 Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatıdır ?

•

BMTİP
İCAO
YUNESKO
YUNEP
BYİB

39 İәİTin üzvlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

Müstәmlәkә ölkәlәr
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr
Kasıb ölkәlәr
Yalnız sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәr
Cırtdan ölkәlәr

40 İslam Konfransı Tәşkilatı – İKT nә vaxt vә harada yaradılmışdır?

•

1964,Danimarka
1996,Pekin
2000,London
1969,Mәrakeş
1910,Astana

41 İKTnin mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

öz әrazisinin azad olması üçün mübarizә aparan fәlәstin xalqına yardim göstәrilmәsi
rasizmin vә müstәmlәkәçiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına yardım
müsәlman hәmrәyliyinin güclәndirilmәsi
beynәlxalq tәşkilatlarda üzvölkәlәr arasında mәslәhәtlәşmәlәrin keçirilmәsi
dünya ölkәlәrininı münasibәtlәrinin inkişafına şәrait yaratmaq

42 İәİTin rәsmi mәqsәdlәri deyil

•

atom energetikasının inkişafını vә atom enerjisinin dinc mәqsәdlәrlә praktiki tәtbiqini, hәmçinin bu sahәdә
tәdqiqatların hәyata keçirilmәsinin dәstәklәmәsi
beynәlxalq öhdәliklәrә uyğun olaraq, dünya ticarәtinin çoxtәrәfli әsasda inkişafına nail olmaq
onların ticarәt vә ümumi iqtisadi siyasәtlәrin sәmәrәli koordinasiya metodlarının işlәnmәsi
tәşkilatda iştirak edәn vә etmәyәn ölkәlәrin dayanıqlı iqtisadi vә sosial inkişafına yardım etmәk
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi sahәsindә fәaliyyәtin stimullaşdırılması vә koordinasiyası

43 İәİTin neçә üzvü var
28
27
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•

26
25
29

44 İәİTin üzvlәri (İqtisadi әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı):

•

BMT yә daxil olan ölkәlәrdir
iqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrdir
sәnayecә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdir
sәnayecә inkişaf etmiş ölkәlәrdir
texniki baxımdan inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdir

45 YUNKTAD/ÜTTnin Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO) nin әsas
istiqamәtlәrindәn biri fәrqlidir

•

büdcәmaliyyә komtәsinin yaradılması
beynәlxalq ticarәt haqqında informasiyanın tәqdim edilmәsi;
ticarәt әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi texnikası üzrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi;
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksıldilmәsinә vә marketinq fәaliyyәtinin inkişafına yardım;
kadrların hazırlanmasına kömәklik göstәrilmәsi;

46 Afrika Birliyi Tәşkilatı neçәnci ildә yaradılıb?

•

1991ci il
1998ci il
1963cü il
1993 cü il
1948ci il

47 Öz mәqsәdlәrinә nail olmq üçün İәİT

•

iş proqramlarının yerinә yetirilmәsini tәşkil edir vә İӘİT adından hәyata keçirilәn fәaliyyәtә nәzaәrәt edir;
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texniki yardım göstәrir;
elm vә texnika sahәsindә tәdqiqatların aparılmasına vә kadrların peşәkar hazırlığına kömәk edir;
hamısı
üzvölkәlәrin dövlәt hakimiyyәtlәrinin bütün qolları ilә münasibәtlәr qurur vә hәyata keçirir;

48 İәİTnın әsas funksiyası

•

beynәlxalq ticarәt haqqında informasiyanın tәqdim edilmәsidir
idxal әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinә yardım edilmәsidir
ehtiyacların müәyyәn edilmәsi vә ticarәtin inkişafına yardım proqramlarının işlәnmәsidir
dünya tәsәrrüfat sistemindә meydana gәlәn ziddiyyәtlәrin yumşaldılması mәqsәdilә üzvölkәlәrin iqtisadi
siyasәtinin koordinasiyasıdır
kadrların hazırlanmasına kömәklik göstәrilmәsidir

49 Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzinin fәaliyyәtinә nәzarәti... hәyata keçirir

•

Şura
hamısı
BMT
Komitәsi
Birlәşmiş Mәslәhәt Qrupu

50 Ümumdünya Turizm Tәşkilatının mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

milli turizmin inkişafı üçün layihәlәrin işlәnib hazırlanması
turist xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә texniki yardımın göstәrilmәsi
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin turizm sahәsindә maraqlarının qorunması
7/100

30.12.2016

ölkәlәrin iqtisadi artımına kömәk edәn turizmin inkişafının tәmin edilmәsi
turizmin inkişafının tәmin edilmәsi

51 Avropa Şurası nә vaxt yaradılıb vә mәnzil qәrargahı harada yerlәşir?

•

1996,Abu Dabi
1994,New York
1923,Pekin
1949,Strasburq
1875,Şanxay

52 Şimali әmәkdaşlığa aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı daxil deyil?

•

İslandiya
Norveç
İsveç
Kanberra
Danimarka

53 ATәTin iqtisadi sahәdә funksiyaları aşağıdakılardan biri ilә әlaqәdar deyil:

•

BMT ilә әlaqәlәri vә praktiki әmәkdaşlıq yaratmaq
әtraf mühitin qorunması üzrә әmәkdaşlığı hәyata keçirmәk
beynәlxalq tәşkilatlarla әlaqәlәri vә praktiki әmәkdaşlığı güclәndirmәk
dayanıqlı iqtisadi inkişafın әldә edilmәsinә sәy göstәrmәk
beynәlxalq sülhün vә tәhlükәsizliyin güclәndirilmәsinә, hәmçinin fundamental insan haqlarının, iqtisadi vә sosial
tәrәqqinin vә bütün xalqların rifahının tәmin edilmәsinә yardım göstәrmәk

54 Üzvlәrinin neft siyasәtlәrini birlәşdirmәk vә koordinasiya etmәk, fәrdi vә ortaq çıxarlarını qorumaq
mәqsәdilә 1960cı ildә formalaşdırılan qurum aşağıdakılardan hansıdır?

•

OPEC
UNESCO
OECD
ILO
IMF

55 Beynәlxalq Valyuta Fondunun әn yüksәk sәlahiyyәtli orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

•

Tәftiş Şurası
Direktorlar Şurası
Şura
Nazirlәr Şurası
İcra Şurası

56 ATәTin iqtisadi sahәdә funksiyaları әlaqәdar deyil:

•

Şimali İnvestisiya Bankı (Finlandiya, Helsinki) – bank şәrtlәri ilә borc vә zәmanәt verilmәsi yolu ilә Şimal
regionunun inkişafına yardım, layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi vә Şimal ölkәlәrinin ixraclarının inkişafına yardım
әtraf mühitin qorunması üzrә әmәkdaşlığı hәyata keçirmәk;
beynәlxalq tәşkilatlarla әlaqәlәri vә praktiki әmәkdaşlığı güclәndirmәk
dayanıqlı iqtisadi inkişafın әldә edilmәsinә sәy göstәrmәk
beynәlxalq sülhün vә tәhlükәsizliyin güclәndirilmәsinә, hәmçinin fundamental insan haqlarının, iqtisadi vә sosial
tәrәqqinin vә bütün xalqların rifahının tәmin edilmәsinә yardım göstәrmәk

57 Avropa Tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq Tәşkilatı – ATәT (OSCE) neçәnci ildә yaradılıb

•

1960
1975
1970
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1985
1915

58 әDLin tәrkibindә fәaliyyәt göstәrmir

•

Әrәb Neft İnstitutu
әrәb Telekommunikasiya İttifaqı
Әrәb Dәniz Nәqliyyatı Akademiyası
İqtisadi Mәsәlәlәr Agentliyi
әrәb Valyuta Fondu

59 Iqtisadi sahәdә Şimali әmәkdaşlıq nәzәrdә tutmur:

•

mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәk şәraitinin vә sosial tәminatın yaxşılaşdıırlması
Şimal ölkәlәrindә istehsal edilәn mәhsulların keyfiyyәtinin vә rәqabәt qabiliyyәtliliyinin yüksәldilmәsinә yardım
yerli әhaliyә fayda verәn transsәrhәd әmәkdaşlığına vә layihәlәrin reallaşdırılmasına yardım
texnologiyaların idarәedilmәsi üzrә Mәslәhәt Qrupunun vәsaitlәri hesabının yaradılması
әtraf mühitin qorunmasının vә tәbii resurslardan ekoloji dayanıqlı istifadәnin tәmin edilmәsi

60 Şimali әmәkdaşlığın üzv olmadığı ölkә

•

Finlandiya
İsveç
Meksika
Danimarka
İslandiya

61 Millәlәr Birliyi fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәrinә daxil deyil:

•

proqramların işlәnmәsi vә reallaşdırılması, iqtisadi vә sosial inkişaf, texnologiya, elm, tәhsil, peşәkar tәdris, insan
haqları, demokratiya vә s. mәsәlәlәr üzrә konfransların, seminarların, praktikumların vә digәr tәdbirlәrin tәşkili vә
keçirilmәsi
mәslәhәtçilik, nümayәndәçilik vә informasiya funksiyalarının yerinә yetirilmәsi
üzvölkәlәrin iqtisadiyyatlarının sabit inkişafına yardım;
siyasi vә iqtisadi әmәkdaşlığın dәstәklәnmәsi;
vәtәndaşların demokratik siyasi proseslәrdә iştirak etmәk hüququ.

62 әrәbDövlәtlәri Liqası özündә neçә ölkәni birlәşdirir

•

22
19
13
17
24

63 Mәrkәzi koordinasiya katibliyinin fәaliyyәti neçә fond tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir

•

9
5
6
4
3

64 5 ixtisaslaşmış sahә üzrә daimi komitәlәr sırasına daxil deyil

•

radiasiyadan müdafiә
nüvә qurğularının tәhlükәsizliyi
nüvә enerjisi sahәsindә fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi
nüvә energetikasının inkişafı vә yanacaq tsikli
tәşkilatı sahә
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•

65 Regional fondlara vә maliyyә tәşkilatlarına aiddir:

•

Afrika İnkişaf Bankı
Amerikaarası İnkişaf Bankı
Latın Amerikası İxrac Bankı
Karib İnvestisiya Fondu
Mәrkәzi Amerika İqtisadi İnteqrasiya Bankı

66 Regional banklara aşağıdakılar aiddir:

•

Afrikanın әrәb İqtisadi İnkişaf Bankı
Avropa İnvestisiya Bankı
Asiya İnkişaf Bankı
hamısı
ӘrәbAfrika Beynәlxalq Bankı

67 İslam İnkişaf Bankına neçә dövlәt üzvdür

•

32
53
49
47
67

68 İKTnin mәqsәdlәridir:

•

hamısı
müsәlman hәmrәyliyinin güclәndirilmәsi
beynәlxalq tәşkilatlarda üzvölkәlәr arasında mәslәhәtlәşmәlәrin keçirilmәsi
iqtisadi, sosial, mәdәni, elmi sahәlәrdә әmәkdaşlığın inkişafı
rasizmin vә müstәmlәkәçiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına yardım

69 İslam Konfransı Tәşkilatı – İKT hansı şәhәrdә yaradılıb

•

Ankara
Roma
Rabat
Amsterdam
İstanbul

70 Millәtlәr Birliyi neçә üzvünü özündә birlәşdirir

•

51
36
53
47
49

71 Avropa Şurasının maliyyә orqanı kimi yaradılmışdır

•

regional tәşkilatlat
sosial tәşkilati qruplar
orta müәssisәlәr
Sosial İnkişaf Fondu
iqtisadi tәşkilatlar

72 Parlament Assambleyası Avropa Şurasının:
10/100

30.12.2016

•

mәşvәrәtçi tәşkilatıdır
iqtisadi tәşkilatıdır
siyasi tәşkilatıdır
mәşvәrәtçi orqanıdır
heç biri

73 Avropa Şurasının fәaliyyәti nәyә әsaslanır

•

sәhiyyә mәsәlәlәrinә
regional idarәetmәyә
hüquqi sahәdә әmәkdaşlığa
konvensiya vә sazişlәrin işlәnmәsinә
iqtisadi mәsәlәlәrә

74 Biri Avropa Şurasıın fәaliyyәt sferalarını әhatә etmir:

•

sosial vә iqtisadi mәsәlәlәr
ictimai sәhiyyә
kütlәvi informasiya vasitәlәri
insan haqları
hüquqi sahәdә әmәkdaşlıq

75 Avropa Şurası neçәnci ildә yaradılıb

•

1958
1954
1949
1965
1963

76 Aşağıdakılardan hansı İCAO(Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı)nun mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

dünya әhalisinin tәhlükәsiz, müntәzәm, sәmәrәli vә qәnaәtcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödәnilmәsi;
bütün dünya üzrә beynәlxalq mülki aviasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә onun inkişaflna nail
olunması;
beynәlxalq hava konvensiyalarının layihәlәrinin hazırlanması;
beynәlxalq aviaxәtlәrdә uçuşların tәhlükәsizliyinә dәstәk verilmәsi;
İqtisadi böhranları aradan qaldırmaq;

77 Beynәlxalq Valyuta Fondu ilә bağlı aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı yalnışdır?

•

İdarә heyәti üzvlәri 2 illik müddәt üçün seçilir
Әn sәlahiyyәtli orqanı direktorlar şurasıdır.
Fondun direktoru eyni zamanda idarә heyәtinin sәdridir.
185 ölkәnin üzv olduğu bir tәşkilatdır.
Fondun 5 orqanı vardır

78 Agentliyin strukturuna daxildir

•

İӘİT üzvlәri
İӘİT Agentliyi
İӘİT Komitәsi
İӘİT Şurası
İӘİT konvensiyası

79 Aşağıdakılardan hansı BMTnin әtraf Mühit üzrә Proqramıdır?
YUNESKO
WFP
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•

UNDP(BMTİP)
YUNEP
UNCDF

80 Şurada qәbul olunan qәrarlar aid edilmir

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
AvәB variantları
milli konstitusiyaları bu qәrarın yerinә yetirilmәsinә imkan vermәyәn ölkәlәrә
sәsvermәdә iştirak etmәyәn üzvölkәlәrә
heç biri

81 Öz mәqsәdlәrinә nail olmq üçün İәİT

•

hamısı
әmtәәlәr, xidmәtlәr vә cari ödәmәlәrin yolunda olan maneәlәrin aradan qaldırılmasına çalışılır;
koordinasiya edilmiş siyasәtin hәyata keçirilmәsi üçün kömәklik göstәrir;
üzvölkәlәrә iqtisadi vә sosial siyasәtin mәqsәdlәrinin formalaşdırılmasında yardım edir;
iqtisadi resurslarıdan sәmәrәli istifadәyә yardım edir;

82 YUNEP nә vaxt yaradılmışdır ?

•

2013
1972
1910
1890
2001

83 İәİTin fәaliyyәtindә mәxsusi rol oynayır.

•

heç biri
İcra Komitәsi
İqtisadi Әmәkdaşlıq Komitәsi
İnkişafa Yardım Komitәsi
Hәr üçü

84 Komitәlәr tәşkilatın hansı әsas praktiki işilәrini hәyata keçirmirlәr:

•

iqtisadi proseslәrinin beynәlxalq dövlәtlәrarası tәnzimlәnmәsi üzrә tövsiyәlәr verirlәr;
bütün İӘİT ölkәlәri üzrә illik iqtisadi icmallar hazırlayırlar;
onların iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtlәrinin müşahidәsini hәyata keçirirlәr;
üzvölkәlәrin ümumi iqtisadi siyasәtini müәyyәn edirlәr;
daimi әsasda konfranslar, iclaslar, mәslәhәtlәşmәlәr, tәdqiqatlar keçirir, informasiya materialları nәşr edirlәr.

85 Şuranın tәrkibinә daxildir

•

İcrimai siyasi qruplar
hәr biri
Konvensiya
İcra Komitәsi
Bir sıra tәşkilatlar

86 Agentliyin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aiddir:

•

hamısı
nüvә enerjisi sahәsindә inkişaf meyllәri üzrә üzvölkәlәrdә tәdqiqatların hәyata keçirilmәsinә yardım etmәk
nüvә energetikasının inkişafı vә yanacaq tsikli üzrә proqramların hәyata keçirilmәsi
üzvölkәlәrin atom enerjisi sahәsindә siyasәtlәrinin koordinasiyası vә fәaliyyәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
üzvölkәlәrin texniki vә elmi istifadәçilәrinin nüvә enerjisi mәsәlәlәri üzrә informasiya ilә tәmin edilmәsi
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87 Agentliyin mәqsәdlәrinә aid deyil:

•

üzvölkәlәr arasında elmitexniki informasiya ilә mübadilәnin hәyata keçirilmәsi (xüsusilә birgә orqanlarda iştirak
etmәk yolu ilә)
beynәlxalq tәdqiqatların tәşkili vә hәyata keçirilmәsi
nüvә enerjisi siyasәtinin vә ondan istifadә praktikasının koordinasiyasında vә tәnzimlәnmәsindә üzvölkәlәrә
yardım göstәrmәk
neftә alternativ olan mәnbәlәrdәn istifadә sәviyyәsi tәhlil edilir
üzvölkәlәrin inkişaf proqramlarının, birgә tәşәbbüslәrinin hazırlanması

88 NEAnın üzvlәri

•

İnkişaf etmәkdә olan İӘTnin üzv ölkәlәri
İӘİTyә üzv olmayan ölkәlәri
İӘİTnin üzv ölkәlәri
Yeni Zelandiya vә Cәnubi Koreya istisna olmaqla İӘİTin yerdә qalan bütün üzvölkәlәridir
İnkişafda olan İӘİTnin üzv ölkәlәri

89 İәİT çәrçivәsindә avtonom tәşkilat hesab edilir:

•

Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq TurizmTәşkilatı
Beynәlxalq Ticarәt Agentliyi
Beynәlxalq Energetika Agentliyi
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik

90 İәİTin bütün üzvölkәlәri:

•

Konvensyanın üzvlәridir
Şuranın üzvlәridir
Komitәnin üzvlәidir
Mәrkәzin üzvlәridir
BMTnin üzvlәridir

91 İәİT çәrçivәsindә Keçid İqtisadiyyatlı Avropa Ölkәlәri ilә әmәkdaşlıq Mәrkәzi yaradılmışdır:

•

1991ci ldә
1997ci ildә
1990cı ildә
1998ci ildә
1992ci ildә

92 Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU) neçәnci ildә yaradılıb

•

2000
1999
1993
1994
2005

93 Asiya, Afrika vә Latın Amerikasının iri regional banklarının formalaşması neçәnci illәrdәn başlayıb

•

1950
1980
1970
1960
1940

94 Katibliyin şöbәlәrinә daxildir

•
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•

hamısı
hüquqi mәsәlәlәr vә beynәlxalq әlaqәlәr;
dәniz mühiti;
gәmilәrin tәhlükәsizliyi;
konfranslar;

95 Katiblik neçә şöbәdәn ibarәtdir

•

46
26
16
6
36

96 Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO) nın әsas mәqsәdi

•

heç biri
aviasiya rabitәsi sistemlәrinә rәhbәrlik
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәә mülki aviasiyanın inkişafı sahәsindә yardım
dәnizdә, dәniz naviqasiyasında tәhlükәsizliyә aid mәsәlәlәrdә standart vә normaların qәbul edilmәsinә kömәklik
göstәrilmәsi, dәnizlәrin gәmilәrdәn çirklәnmәsinin qarşısının alınması vә bu cür çirklәnmә ilә mübarizә, bu
mәsәlәlәrlә әlaqәdar hüquqi mәsәlәlәrә baxılması;
tövsiyәlәr vә praktiki tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq

97 İMOnun tәrkibindә neçә komitә fәaliyyәt göstәrir

•

31
5
29
16
30

98 Ümumdünya Meteorologiya Tәşkilatı (WMO)nın mәqsәdlәrinә daxildir

•

hamısı
meteoroloji müşahidәlәrә yardım vә bu müşahidәlәrin nәticәlәrinin vә statistik göstәricilәrin vahid nәşrinin tәmin
edilmәsi
meteorologiyadan su resursları problemlәrinin vә digәr sahәlәrdә problemlәrin hәllindә istifadә
meteorologiya informasiyası ilә sürәtli mübadilә üçün sistemlәrin yaradılması
meteorologiyanın aviasiyada, gәmiçilikdә, kәnd tәsәrrüfatında tәtbiqinin genişlәndirilmәsi

99 Ümumdünya Meteorologiya Tәşkilatı (WMO) nә mәqsәdlә yaradılıb

•

hamısı
beynәlxalq mülki aviasiyanın problemlәrinin öyrәnilmәsi, onun üçün beynәlxalq norma vә qaydaların müәyyәn
edilmәsi mәqsәdilә
beynәlxalq aviaxәtlәrdә uçuşların tәhlükәsizliyinә dәstәk verilmәsi mәqsәdilә
meteoroloji tәdqiqatlar sahәsindә әmәkdaşlığa yardım mәqsәdilә
maliyyә mәsәlәlәrini hәll etmәk mәqsәdilә

100 İCAOnun tәrkibindә neçә komitә var

•

13
9
7
5
11

101 İCAOnun komitәlәrinә daxil deyil
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•

heç biri
kadrlar
avianaviqasiya xidmәtlәrinin birgә dәstәklәnmәsi
beynәlxalq hava konvensiyaları
texniki әmәkdaşlıq

102 İCAOnun icraedici orqanı neçә ölkәnin nümayәndәsindәn ibarәt Şuradır?

•

50
37
30
40
33

103 İCAOnun ali orqanı tәşkilatın fәaliyyәt prinsiplәrini müәyyәn edәn, büdcәsini qәbul edәn, texniki,
iqtisadi vә hüquqi fәaliyyәtә nәzarәt edәn:

•

Qrupdur
Assambleyadır
Şuradır
Konvensiyadır
Tәşkilatdır
Komitәdir

104 İCAOnun mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:

•

tibb vә sәhiyyә sahәsindә tәhsil sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
prosedur formallıqlarının (gömrük, immiqrasiya vә sanitar tәlәblәri) ixtisarı ilә beynәlxalq hava daşımalarına
dәstәk verilmәsi;
dünya әhalisinin tәhlükәsiz, müntәzәm, sәmәrәli vә qәnaәtcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödәnilmәsi;
mülki tәyyarәlәrin istehsalı vә istifadәsinin dәstәklәnmәsi, beynәlxalq mülki aviasiya üçün aviaxәtlәrin,
aeroportların vә areonaviqasiya avadanlığının yaradılması;
bütün dünya üzrә beynәlxalq mülki aviasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә onun inkişaflna nail olunması

105 UPUnun funksiyalarına aid deyil

•

tibb vә sәhiyyә sahәsindә tәhsil sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
üzvölkәlәrin ehtiyac duyduğu poçt xidmәti sahәsindә texniki yardım göstәrilmәsindә iştirak
poçt xidmәtlәrinin sәmәrәli işini tәmin etmәklә xalqlar arasında әlaqәlәrin inkişafına dәstәk;
üzvölkәlәrin poçt xidmәtlәrinin rәqabәt qabiliyәtlәrini dәstәklәmәklә beynәlxalq әmәkdaşlığın dәrinlәşdirilmәsi;
beynәlxalq poçt xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә onun müasirlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi;

106 Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU) hansı konvensiyaya uyğun yaradılıb

•

Rottderdam
Madrid
Roma
Bern
Amsterdam

107 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD)nun mәqsәdlәriә aiddir

•

beynәlxalq sәhiyyә sahәsindә koordinasiya, üzvölkәlәrә mәslәhәtlәr verilmәsi;
әrzaq istehsalının artırılmasına yönәlmiş layihә vә proqramların maliyyәlәşdirilmәsi;
beynәlxalq standartların işlәnmәsi vә tәtbiqindә әmәkdaşlıq;
sazişlәrin bağlnaması vә normativ vә töviyәlәrin işlәnmәsinә yardım;
BMT, onun ixtisaslaşmış tәşkilatları, dövlәt sәhiyyә orqanları, hәmkarlar ittifaqları vә digәr tәşkilatlarla
әmәkdaşlıq;
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108 Beynәlxalq Kakao Tәşkilatı (İCCO) neçәnci ildә yaradılıb

•

182
1972
1990
1954
1984

109 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD) neçәnci ildә yaradılıb

•

1975
1977
1978
1979
1976

110 Baş direktor tәrәfindәn rәhbәrlik edilәn katiblik neçә departamentә malikdir

•

7
9
4
10
8

111 FAOnun neçә regional bölmәsi vardır

•

11
12
9
5
10

112 Baş direktor tәrәfindәn rәhbәrlik edilәn katiblik departamentinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

inkişaf
meşәçilik
balıqçılq
kәnd tәsәrrüfatı
hüquq

113 Şuranın ixtisaslaşmış komitәlәrinә daxil deyil

•

meşәçilik mәsәlәlәri üzrә
maliyyә üzrә
kәnd tәsәrrüfatı mәsәlәlәri üzrә
kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә
balıqçılıq mәsәlәlәri üzrә

114 Şuranın tәrkibnә neçә ixtisaslaşmış komitә daxildir?

•

7
5
4
3
6

115 Şuranın tәrkbinә neçә baş komitә daxildir?
6
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•

4
3
2
5

116 FAO konfransın adından fәaliyyәt göstәrәn rәhbәr orqan:

•

heç biri deyil
Tәşkilatdır
Konfransdır
Komitәdir
Şuradır

117 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı neçәnci ildәn BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatı statusuna malikdir?

•

1976
1956
1946
1954
1996

118 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı – BәT (İLO) hansı müqavilә әsasında yaradılıb?

•

Uşaq hüquqlarının qorunması haqqında
İnsan haqqları vә әtraf mühitin qorunması
Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı
Versal
İşçilәr haqqında

119 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO)nun funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texnologiyaların ötürülmәsinә yardım.
әrzaq istehsalının artırılmasına yönәlmiş layihә vә proqramların maliyyәlәşdirilmәsi;
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun artırılmasına yardım;
kәnd tәsәrrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadәyә yardım;
kәnd vә meşә tәsәrrüfatının bütün sahәlәrindә texniki yardım göstәrilmәsi;

120 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı – BәT (İLO) neçәnci ildә yaranıb

•

1920
1980
1990
1916
1919

121 ÜәPin әsas rolu nәdәn ibarәtdir

•

inkişaf layihәlәrinin dәstәklәnmәsindәn
donorölkәlәrdәn әmtәә, xidmәt formasında könüllü yardımları qәbul etmәkdәn
fövqәladә yardımın koordinasiyasını hәyata keçirmәkdәn
adambaşına gәlirin sәviyyәsi aşağı olan vә әrzaq resurslarında kәskin çatımazlıq hiss edәn ölkәlәrә yardım
göstәrmәkdәn
xüsusi Komitә tәrәfindәn bәyәnilmiş layihәlәrin reallaşdırılmasından

122 İnvestisiyaların İnkişafı Fondu (UNCDF) neçәnci ilde yaradılıb

•

1979
1966
1967
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1973
1975

123 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO) neçәnci ildә yaradılıb

•

1979
1945
1959
1949
1980

124 BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatları qrupuna aiddir:

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı – BYİB (İBRD);
Beynәlxalq İnkişaf Assosiasiyası – BİA (İDA);
Ümumdünya әrzaq Proqramı – ÜӘP (WFP)
Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı – BӘT (İLO);
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası – BMK (İFC);

125 BMTnin fondları,proqramları vә işçi orqanları qrupundakı mesәlәlәr ilә mәşğul olan tәşkilatlara aid
deyil

•

BMTnin İnkişaf Proqramı – BMTİP (UNDP);
layihәlәrә xidmәt üzrә orqan (UNOPS);
BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı – YUNKTAD (UNCTAD);
investisiyaların İnkişafı Fondu (UNCDF);
Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU);

126 BMTnin fondları, proqramları vә işçi orqanları qrupundakı mәsәlәlәr ilә neçә tәşkilat mәşğuldur

•

2
3
7
5
6

127 BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatları vә BMT ilә әlaqәdar qeyrihökumәt tәşkilatları neçә qrupa bölünür

•

2
5
4
3
6

128 BMTnin fondları, proqramları vә işçi orqanlarına aid deyil

•

Narkotika Vasitәlәrinә Nәzarәt üzrә Beynәlxalq Şura (İNCB);
BMTnin әtraf Mühit üzrә Proqramı – YUNEP (UNEP).
BMTnin İnkişaf Proqramı – BMTİP (UNDP).
İnvestisiyaların İnkişafı Fondu (UNCDF).
Ümumdünya әrzaq Proqramı – ÜӘP (WFP).

129 BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar qrupun aid deyil:

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO).
YUNKTAD/ÜTTnin Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO);
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA);
Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU);
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO);
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130 Assosiasiya edilmiş tәşkilatlara aid deyil;

•

Narkotika Vasitlәri üzrәindә Nәzarәt üzrә BMTnin Beynәlxalq Proqramı (UNDCP);
Ümumdünya Әqli Mülkiyyәti Tәşkilatı (WIPO);
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO);
Ümumdünya Meteorologiya Tәşkilatı (WMO);
Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD);

131 İlkin orqanın fәaliyyәtin nәyә әsasәn yönәlir

•

beynәlxalq müqavilә vә ya yaradılan tәşkilatın nizamnamәsinә
tәsis sәnәdinin qәbuluna;
beynәlxalq tәşkilatın sturkturunun formalaşdırılmasına
tәşkilatın gәlәcәk orqanlarının prosedur qaydaları layihәlәrinin işlәnmәsinә, mәnzilqәrargahın yaradılmasına,
gündәlikdә duran mәsәlәlәrә aid sәnәdlәrin vә tövsiyәlәrin hazırlanmasına
beynәlxalq müqavilәnin bağlanmasına

132 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların çoxtәrәfli tәnzimlәnmә sferasına әsasәn tәsnifi üzrә qruplarına aid deyil:

•

beynәlxalq tәsәrrüfat әlaqәlәrinin inkişafına yardım edәn beynәlxalq qeyrihökumәt tәşkilatları vә birliklәri
dünya tәsәrrüfatının tәnzimlәnmәsi sistemindә regional iqtisadi tәşkilatlar
iqtisadi vә sәnaye әmәkdaşlığını vә dünya tәsәrrüfatının sahәlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
regional iqtisadi tәşkilatlar
sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn beynәlxalq vә regional iqtisadi tәşkilatlar

133 Beynәlxalq tәşkilatların tәtbiq meyarlarına daxil deyil

•

üzvlükdә iştirak şәrtlәrinә görә
iştirakçıların dairәsinә görә
orqanın üzvdövlәtlәrinin mövqelәrinin razılaşdıırlmasına görә
üzvlüyün xarakterinә vә iştirakçıların hüquqi tәbiәtinә görә
sәlahiyyәt dairәsinә görә

134 Beynәlxalq tәşkilatların hüquqi tәbiәti nә ilә müәyyәn edilir

•

beynәlxalq әmәkdaşlığın forması ilә
tәsis sәnәdlәrinin qәbulu ilә
Baş orqanların çağrılması vә onların fәaliyyәtә başlaması ilә
müqavilә әsasına malik ümumi mәqsәdlәrin, prinsiplәrin, sәlahiyyәtlәrin vә üzvdövlәtlәrin maraqlarının
mövcudluğu ilә
tәşkilatın struktrunun formalaşması ilә

135 Üstmilli tәşkilatların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

tәşkilatlarda konkret mәsәlәlәr istisna olaraq yalnız beynәlxalq tәşkilatın ixtiyarına verilmәsi
tәşkilatın öz qәrarları ilә üzvdövlәtlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәrinin üzәrinә öhdәlik qoymaq vә onları bu
öhdәliklәri yerinә yetirmәyә mәcburetmә hüququ
qaydaların müyәәn edilmәsi vә onlara әmәl edilmәsi üzrә qeyrinümayәndәlik orqanlarına, yәni beynәlxalq
qulluqçulara geniş sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
beynәlxalq tәşkilatın konstitusiyaya görә, dövlәtin daxili işinә aid olan mәsәlәlәrә qarışmaq hüququ;
bu mәsәlәlәrin tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә tәşkilatın üzvdövlәtlәr üçün mәcburi olan qaydalar müәyyәn etmәk vә
bu qaydaların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә mәcburetmә mexanizmi yaratmaq sәlahiyyәti

136 Beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas istiqamәtlәrinә daxil deyil:

•

qlobal problemlәrin öyrәnilmәsi üzrә әmәkdaşlıq
dünya ticarәti sahәsindә әmәkdaşlıq;
nәqliyyat sahәsindә әmәkdaşlıq;
iqtisadi vә sәnaye әmәkdaşlığı;
investisiyalar sahәsindә әmәkdaşlıq;
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137 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların hәm qlobal, hәm dә regional sәviyyәlәrdә mәqsәd vә funksiyalarına aid
deyil:

•

dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә qәtnamәlәrin vә tövsiyәlәrin qәbul edilmәsi.
ayrıayrı regionlar çәrçivәsindә iqtisadi inteqrasiyaya obyektiv meyllә şәrtlәnәn dövlәtlәrin makroiqtisadi
razılaşdırılması vә koordinasiyası.
dövlәtlәr arasında ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılmasına vә geniş әmtәә mübadilәsinin tәmin edilmәsinә
kömәklik göstәrmәk;
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin әn vacib problemlәrinin öyrәnilmәsi vә onlar üzrә tәdbirlәrin qәbul edilmәsi vә
hәyata keçirilmәsi;
texnoloji vә iqtisadi tәrәqqiyә yardım göstәrilmәsi üçün özәl kapitala әlavә olaraq vәsaitin ayrılması;

138 Beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas vәzifәlәrinә aid deyil

•

konkret ölkәdә vә ya dünya bazarında böhrandan çıxış üçün konkret tәdbirlәrin qәbul olunması vә hәyata
keçirilmәsi;
ölkәlәr arasında müxtәlif formalarda iqtisadi әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi;
valyutaların sabitliyinin tәmin edilmәsi
dünya iqtisadiyyatının inkişafında vә valyutamaliyyә sferasında sabitliyin tәmin edilmәsi;
özәl sahibkarlığın inkişafına yardım göstәrilmәsi

139 NAFTAya neçә dövlәt daxildir?

•

5
3
2
1
4

140 Afrika Meşә Materialları İstehsalçısı Ölkәlәrinin Assosiasiyası (OAB)na daxil deyil?

•

Pekin
Konqo
Nigeriya
Zair
Keniya

141 BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatlarına aid deyil

•

BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı – YUNESKO (UNESCO).
BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı – YUNKTAD (UNCTAD)
BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO)
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı – BӘT (İLO)
Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD).

142 Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının heç bir vaxt
әldәn verә bilmәyәcәyi sәlahiyyәtlәri arasında sayıla bilmәz ?

•

Hәr hansı bir üzvün üzvlüyünü dayandırmaq
Nizamnamә dәyişikliyi edilmәsinә qәrar vermәk
Kapitalı artırmaq vә ya azaltmaq
Yeni üzvlәr qәbul etmәk vә üzvlüyә qәbul şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
Üzvlәrin hansı direktor tәrәfindәn tәmsil edilәcәyini tәyin etmәk

143 Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq İnvestisiya Bankına daxil deyil?

•

Ruminiya
Kuba
Slovakiya
Monqolustan
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•

Azәrbaycan

144 Ümumdünya әrzaq Proqramının әsas rolu aşağıdakılardan hansıdır?

•

әhali artımını tәmin etmәk
әrzaq resurslarında kәskin çatımazlıq hiss edәn ölkәlәrdә qiymәtlәrin kәskin artımını tәmin etmәk
әrzaq qiymәtlәrinin bahalaşmasının qarşısının alınması
adambaşına gәlirin sәviyyәsi aşağı olan vә әrzaq resurslarında kәskin çatımazlıq hiss edәn ölkәlәrә yardım
göstәrmәkdәn ibarәtdir
әmәk haqqlarının azaldılması

145 BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar qrupuna aid deyil:

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
Narkotika Vasitәlәrinә Nәzarәt üzrә Beynәlxalq Şura
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik  MAQATE
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

146 Hansı tәşkilat xüsusi sektor tәrәfindәn reallaşdırılan layihәlәrin әlavә maliyyәlәşdirilmәsinә kömәk edir?

•

ÜTT
AYİB
NAFTA
Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
BVF

147 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatının funksiyalarına aid deyil?

•

bütün dünya üzrә beynәlxalq iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi vә onun inkişaflna nail olunması;
kәnd vә meşә tәsәrrüfatının bütün sahәlәrindә texniki yardım göstәrilmәsi;
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun artırılmasına yardım;
kәnd tәsәrrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadәyә yardım;
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texnologiyaların ötürülmәsinә yardım.

148 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondunun mәqsәdlәrinә aiddir?

•

İqtisadi böhranları aradan qaldırmaq;
üzvölkәlәrin ehtiyac duyduğu poçt xidmәti sahәsindә texniki yardım göstәrilmәsindә iştirak
poçt xidmәtlәrinin sәmәrәli işini tәmin etmәklә xalqlar arasında әlaqәlәrin inkişafına dәstәk;
әrzaq istehsalının artırılmasına yönәlmiş layihә vә proqramların maliyyәlәşdirilmәsi;
bütün dünya üzrә beynәlxalq mülki aviasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә onun inkişaflna nail
olunması;

149 NAFTAnın lider dövlәti :

•

Tailand
Yunanıstan
Ingiltәrә
Braziliya
ABŞ

150 Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşkilatlara nümunәdir:

•

BYİB
Beynәlxalq Gömrük Tәşkilatı
ÜTT
BVF
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
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151 Ticarәt vә tariflәr üzrә Beynәlxalq Sazişin әvәzinә hazırda hansı beynәlxalq tәşkilat fәliyyәt göstәrir?

•

Aİ
BYİB
ÜTT
BVF
BMT

152 Bonny Light hansı OPEK üzv dövlәtinә daxildir?

•

Kanada
Liviya
Türkiyә
Nigeriya
Küveyt

153 . BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı aşağıdakılardan hansıdır?

•

MAQATE
YUNESKO
FAO
YUNKTAD
UNİDO

154 BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı hansıdır?

•

YUNKTAD
MAQATE
YUNESKO
UNİDO
OPEK

155 Ümumdünya Poçt İttifaqının funksiyalarına aid deyil?

•

bütün dünya üzrә İnternetlә tәmin edilmәsi vә onun inkişaflna nail olunması;
beynәlxalq poçt xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә onun müasirlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi;
üzvölkәlәrin poçt xidmәtlәrinin rәqabәt qabiliyәtlәrini dәstәklәmәklә beynәlxalq әmәkdaşlığın dәrinlәşdirilmәsi;
poçt xidmәtlәrinin sәmәrәli işini tәmin etmәklә xalqlar arasında әlaqәlәrin inkişafına dәstәk;
üzvölkәlәrin ehtiyac duyduğu poçt xidmәti sahәsindә texniki yardım göstәrilmәsindә iştirak

156 Aşağıdakılardan hansı Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatıdır?

•

BYİB
UNİDO
OPEK
YUNKTAD
MAQATE

157 Avropa Şurası nә vaxt yaradılmışdır?

•

2004
1885
1919
1949
1998

158 Regional fondlara aid deyil?
OPEKin Xüsusi Fondu;
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•

Karib İnvestisiya Fondu;
And Ehtiyat Fondu;
Әrәb Valyuta Fondu;
Latın Amerikası İxrac Bankı;

159 Regional banklara aid deyil?

•

Karib İnkişaf Bankı;
Afrika İnkişaf Bankı;
Avropa İnvestisiya Bankı;
Karib İnvestisiya Fondu;
Mәrkәzi Afrika dövlәtlәrinin İnkişaf Bankı;

160 Aşağıdakılardan hansı Asiya vә Sakit okean dövlәtlәrinin regional iqtisadi tәşkilatlarına aid deyil?

•

Әrәb Valyuta Fondu;
Cәnubi Asiyanın Regional Әmәkdaşlıq Assosiasiyası;
Cәnubi Sakit Okean Forumu;
AsiyaSakit Okean İqtisadi Әmәkdaşlıq Forumu;
Asiya İnkişaf Bankı.

161 Beynәlxalq Valyuta Fondu neçә ölkәni birlәşdirir?

•

33
101
200
188
17

162 OPEKin baş iqamәtgahı hansı şәhәrdәdir?

•

Riqa
Moskva
London
Vyana
Tallin

163 Aşağıdakılardan hansı ÜTTnin sәfilidir?

•

YUNKTAD
BMT
GATT
OPEK
MAQATE

164 MAQATE :

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı
İslam Konfransı Tәşkilatı
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik
Neft ixrac edәn ölkәlәr birliyi

165 İnkişafa Yardım Komitәsinin funksiyalarına daxil deyil

•

dünya iqtisadiyyatında iştirak üçün potensial yaratmaq
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә tәqdim edilәcәk lazımi resurs hәcmini tәmin etmәk
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә borclar, subsidiyalar vә digәr maliyyә vәsaitlәrinin tәqdim edilmәsi üzrә üzv
ölkәlәrin hökumәtlәrinә mәslәhәtlәr vermәk, onlara texniki yardım göstәrmәk
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üzvölkәlәrә yradım göstәrilmәsi mәsәlәlәrinә vә siyasәtinә baxmaq
ölkәlәrә onların dayanıqlı inkişaflarını tәmin etmәk üçün dәstәk vermәk

166 İәİT çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrir

•

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO)
Nüvә Enerjisi Agentliyi – NEA (NEA)
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)
Beynәlxalq Energetika Agentliyi – BEA (İEA)

167 Nüvә Enerjisi üzrә Avropa Agentliyi adı altında yaradılıb

•

Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO)
Beynәlxalq Energetika Agentliyi – BEA (İEA)
Nüvә Enerjisi Agentliyi – NEA (NEA)
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)

168 Üzvlükdә iştirak şәrtlәrinә görә beynәlxalq tәşkilatlar bölünürlәr:

•

mәcburi vә qapalı
açıq,qapalı,natamam
güclu vә zәif
açıq vә qapalı
mәcburi vә könüllü

169 BMTnin İnkişaf Proqramı:

•

ÜTT
İCAO
BVF
BMTİP
İMO

170 Ümumdünya Meteorologiya Tәşkilatının mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

meteorologiyadan su resursları problemlәrinin vә digәr sahәlәrdә problemlәrin hәllindә istifadә
meteoroloji müşahidәlәrә yardım vә bu müşahidәlәrin nәticәlәrinin vә statistik göstәricilәrin vahid nәşrinin tәmin
edilmәsi
meteorologiya informasiyası ilә sürәtli mübadilә üçün sistemlәrin yaradılması vә istismarının dәstәklәnmәsi
milli meteorologiyanın aviasiyada, gәmiçilikdә, kәnd tәsәrrüfatında tәtbiqi
meteorologiyanın aviasiyada, gәmiçilikdә, kәnd tәsәrrüfatında tәtbiqinin genişlәndirilmәsi

171 Afrika Bankının tәrkibindә hansı fond fәaliyyәt göstәrir?

•

Seneqal inam fondu
Burundi inam fondu
Konqo inam fondu
Nigeriya İnam fondu
CAR inam dondu

172 Afrika İnkişaf Bankının tәrkibinә neçә dövlәt daxildir?

•

74
68
66
77
72
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173 OPECin ali orqanı nә hesab edilir

•

Komitә
Agentlik
Şura
Konfrans
İqtisadi tәşkilat

174 OPECin mәqsәdlәri:

•

istehlakçı ölkәlәri neftl sәmәrәli, müntәzәm vә rentabelli tәchiz etmә
üzvölkәlәrin maraqlarının müdafiәsi üçün daha sәmәrәli kollektiv vә fәrdi vasitәlәrin müәyyәn edilmәsi
üzvölkәlәrin neft siyasәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi vә unifikasiyası
hamısı
neft istehsalçısı ölkәlәri üçün sabit gәlirlәrin tәmin edilmәsi ilә onların maraqlarının qorunması

175 Neft İxracatçısı Ölkәlәrinin Tәşkilatı (OPEC) harada yaradılıb

•

London
İstanbul
Bağdad
Amterdam
Roma

176 1993cü il sazişinin birinci maddәsinә görә, İCCOnun әsas mәqsәdlәri nә aid deyil:

•

kakao istehsalçılarının ixracadan sabit gәlirlәr әldә etmәlәrinin tәmin edilmәsi
müvafiq statistik göstәricilәrin toplanması, tәhlili vә yayılması ilә vә zәruri tәdqiqatların hәyata keçirilmәsi ilә
dünya kakao iqtisadiyyatının fәaliyyәtindә şәffaflığa nail olmaq
bütün iştirakçıların maraqlarına uyğun olaraq dünya kakao bazarının sabitlәşmәsinә yardımçı olmaq
dünya kakao iqtsadiyyatının bütün sahәlәrindә beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına vә güclәnmәsinә yardım
etmәk
kakao sahәsindә elmi tәdqiqatların vә işlәmlәrin hәyata keçirilmәsinә kömәk etmәk

177 Afrika İnkişaf Bankının әsas mәqsәdi hansıdır?

•

Heç biri doğru deyil
Dünya ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf strategiyasını hazırlamaq
Investisiya proqramları vә layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Dünya üzrә ölkәlәrin iqtisadi vә sosial inkişafına kömәklik göstәrmәk
Sadalananlardan hamısı doğrudur

178 Afrika İnkişaf Bankı neçәnci ildә yaradılıb?

•

1998
1983
1964
1992
1958

179 Mәrkәzi Afrika Dövlәtlәrinin inkişaf bankının әsas mәqsәdi:

•

Iqtisadi inteqrasiyanın inkişafına dair layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
Sadalananlardan hamısı doğrudur
Sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, energetika, elmi tәdqiqat işlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
Texnikiiqtisadi hesablamaları maliyyәlәşdirmәk
Üzv ölkәlәrin iqtisadi vә social inkişafına kömәklil etmәk

180 Cәnubi Afrika İnkişaf Birliyi neçәnci ildә yaranıb?
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•

1974
1975
1990
1992
1978

181 Cәnubi Afrika İnkişaf Birliyinә hansı dövlәt daxil deyil?

•

Mәrakeş
Mozambik
CAR
Tanzaniya
Zambiya

182 Qәrbi Afrikanın İqtisadi vә Valyuta İttifaqının әsas mәqsәdi:

•

Heç biri doğru deyil
Milli iqtisadi siyasәti әlaqәlәndirmәk
Insanların sәrbәst hәrәkәtinә zәmin yaratmaq
Ümumi tarif dәrәcәlәri tәtbiq etmәklә ümumi bazaar yaradılmasına yol açmaq
Sadalananlardan hamısı doğrudur

183 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә mәhsuldar özәl sektor investisiyalarını tәşviq etmәk vә inkişaf etdirmәk
mәqsәdilә 1955ci ildә qurulmuş Dünya Bankı Qrupuna üzv qurum hansıdır ?

•

Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Çoxtәrәfli İnvestisiya Tәminatı Agentliyi
Maliyyә Korporasiyası
Beynәlxalq İnkişaf Birliyi Beynәlxalq
İnvestisiya Anlaşmazlıqlarının Hәlli Beynәlxalq Mәrkәzi

184 MDB sahәlәrarası әmәkdaşlıq orqanları hansılardır?

•

Sәrhәd Qoşunları Komandanlığı şurası
Iqtisadi mәhkәmә
Parlamentlәr arası Assambleya
Dövlәtlәrarası Bank
Müdafiә nazirlәri şurası

185 İәİT çәrçivәsindә bir neçә avtonom tәşkilatlara aid deyil:

•

Nәqliyyat sahәsindә Tәdqiqat Mәrkәzi
Tәhsil sahәsindә Tәdqiqatlar vә Yeniliklәr Mәrkәzi – TTYM
Nüvә Enerjisi Agentliyi – NEA (NEA)
Beynәlxalq Energetika Agentliyi – BEA (İEA)
İӘİTin İnkişaf Mәrkәzi

186 Afrika İqtisadi Komissiyasının әsas mәqsәdi:

•

Sadalananlardan hamısı aiddir
regionda iqtisadi vә texniki inkişafa şәrait yaradana bilәn siyasәt işlәyib hazırlamaq
Dünya ölkәlәri arasında iqtisadi әlaqәlәrin inkişafına kömәklik etmәk
Dünya ölkәlәrinin iqtisadi vә sosial inkişafına kömәk etmәk
Hәrbi problemlәr üzrә tәdqiqat aparılmasını genişlәndirmәk

187 Aşağıdakılardan hansı әrәb Pul Fonduna üzv ölkәlәrdәn biri deyildir?

•

İran
Әlcәzair
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Mәrakeş
İraq
Liviya

188 Asiya İnkişaf Bankı neçәnci ildә yaradılıb?

•

1964
1968
1972
1974
1970

189 BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı – YUNKTAD (UNCTAD)neçәnci ildә yaranıb

•

1963
1954
1964
1983
1980

190 GUAM regional iqtisadi blokuna hansı ölkә daxil deyil?

•

Ukranya
Azәrbaycan
Özbәkistan
Gürcüstan
Moldova

191 NAFTA regional iqtisadi blokuna hansı ölkә daxil deyil :

•

sadalananlardan hamısı
Argentina
kanada
ABŞ
Meksika

192 MERKOSUR iqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyil:

•

Argentina
Venesuela
Paraqvay
Braziliya
uruqvay

193 BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar deyil.

•

Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)
YUNKTAD/ÜTTnin Beynәlxalq Ticarәt Mәrkәzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO)
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA).
Ümumdnya Ticarәt Tәşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO).

194 Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)nın mәqsәdlәrinә daxildir

•

uçuş qaydalarının hazırlanması
beynәlxalq aeronaviqasiya üçün normalar qәbul olunması
maliyyә mәsәlәlәrini hәll edilmәsi
bütün növ telekkomunikasiyaların istifadәsi üçün beynәlxalq әmәkdaşlığın dәstәkәnmәsi vә
genişlәndirilmәsi,texniki vasitәlәrin inkişafına vә onların optimal istismarına dәstәk.
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aeronaviqasiya mәsәlәlәri üzrә informasiyanının toplanması

195 Ümumdünya әrzaq Proqramı – ÜәP (WFP) neçәnci ildә yaranıb

•

1963
1962
1967
1960
1978

196 BMTnin әtraf Mühit üzrә Proqramı – YUNEP (UNEP) neçәnci ildә yaranıb

•

1960
1977
1974
1972
1970

197 BİT lәrin yaranması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

7
2
4
3
5

198 BİT lәrin yaranmasının I mәrhәlәsi hansı illәri әhatә edir?

•

19441970
1945 1950
19451948
19441945
19451970

199 Beynәlxalq İqtisadi Tәşkilatlar hansı funksiyaları yerinә yetirir? 1.nәzarәt 2.tәnzimlәyici 3. dәstәklәyici
4. әmәli

•

2;3;4
1;2;4
1;3
1;2;3
2;3

200 Aşağıdakı variantlardan hansında BMT nin iqtisadi fәaliyyәtinin әsas istiqamәti әks olunmayıb?

•

müharibә şәraiti yaratmaq
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin tәsәrrüfat artımına dәstәk;
müxtәlif sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinә malik ölkәlәrin iqtisadi әmәkdaşlığına dәstәk;
bütün ölkәlәr üçün ümumi olan qlobal iqtisadi problemlәrin hәlli;
regional iqtisadi inkişaf problemlәrinin hәlli

201 Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı hansı mәsәlәlәrin hәllinә nәzarәt edir?

•

Yoxsulluğun azaldılması vә dayanıqlı iqtisadi artımın tәmin edilmәsi mәqsәdilә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
vәsait vә texniki yardım tәqdim edir.
Hava nәqliyyatının tәhlükәsizliyinin, etibarlılığının vә sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan
beynәlxalq normaları müәyyәn edir vә mülki aviasiya ilә әlaqәdar bütün sahәlәrdә beynәlxalq әmәkdaşlığın
koordinatoru rolunda çıxış edir.
Sәhiyyә problemlәrinin hәllinә vә Yerin bütün әhalisinin sağlamlığının maksimal surәtdә güclәndirilmәsinә
yönәldilmiş proqramların hәyata keçirilmәsini koordinasiya edir.
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Beynәlxalq dәniz gәmiçiliyi prosedurlarının tәkmillәşdirilmәsinә, dәniz gәmiçiliyinin tәhlükәsizlik sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә dәstәk verir vә gәmilәrdәn dәnizin çirklәnmәsinin aradan qaldırılması mәqsәdilә sәylәr göstәrir
Pulkredit sferasında beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına vә maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsinә sәy göstәrir,
maliyyә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәşmәlәrin hәyata keçirilmәsi, tövsiyәlәrin verilmәsi vә yardım göstәrilmәsi üçün
daim forum rolunu oynayır

202 Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatının әsas mәqsәdinә nә aiddir?

•

Yoxsulluğun azaldılması vә dayanıqlı iqtisadi artımın tәmin edilmәsi mәqsәdilә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
vәsait vә texniki yardım tәqdim edir.
Hava nәqliyyatının tәhlükәsizliyinin, etibarlılığının vә sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan
beynәlxalq normaları müәyyәn edir vә mülki aviasiya ilә әlaqәdar bütün sahәlәrdә beynәlxalq әmәkdaşlığın
koordinatoru rolunda çıxış edir.
Sәhiyyә problemlәrinin hәllinә vә Yerin bütün әhalisinin sağlamlığının maksimal surәtdә güclәndirilmәsinә
yönәldilmiş proqramların hәyata keçirilmәsini koordinasiya edir.
Beynәlxalq dәniz gәmiçiliyi prosedurlarının tәkmillәşdirilmәsinә, dәniz gәmiçiliyinin tәhlükәsizlik sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә dәstәk verir vә gәmilәrdәn dәnizin çirklәnmәsinin aradan qaldırılması mәqsәdilә sәylәr göstәrir
Pulkredit sferasında beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına vә maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsinә sәy göstәrir,
maliyyә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәşmәlәrin hәyata keçirilmәsi, tövsiyәlәrin verilmәsi vә yardım göstәrilmәsi üçün
daim forum rolunu oynayır

203 Beynәlxalq Valyuta Fondunun (BVF) әsas mәqsәdi nәdir?

•

Yoxsulluğun azaldılması vә dayanıqlı iqtisadi artımın tәmin edilmәsi mәqsәdilә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
vәsait vә texniki yardım tәqdim edir.
Hava nәqliyyatının tәhlükәsizliyinin, etibarlılığının vә sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan
beynәlxalq normaları müәyyәn edir vә mülki aviasiya ilә әlaqәdar bütün sahәlәrdә beynәlxalq әmәkdaşlığın
koordinatoru rolunda çıxış edir.
Sәhiyyә problemlәrinin hәllinә vә Yerin bütün әhalisinin sağlamlığının maksimal surәtdә güclәndirilmәsinә
yönәldilmiş proqramların hәyata keçirilmәsini koordinasiya edir.
Beynәlxalq dәniz gәmiçiliyi prosedurlarının tәkmillәşdirilmәsinә, dәniz gәmiçiliyinin tәhlükәsizlik sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә dәstәk verir vә gәmilәrdәn dәnizin çirklәnmәsinin aradan qaldırılması mәqsәdilә sәylәr göstәrir
Pulkredit sferasında beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına vә maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsinә sәy göstәrir,
maliyyә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәşmәlәrin hәyata keçirilmәsi, tövsiyәlәrin verilmәsi vә yardım göstәrilmәsi üçün
daim forum rolunu oynayır

204 Dünya Bankı qrupunun funksiyaları hansıdır?

•

Yoxsulluğun azaldılması vә dayanıqlı iqtisadi artımın tәmin edilmәsi mәqsәdilә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
vәsait vә texniki yardım tәqdim edir.
Hava nәqliyyatının tәhlükәsizliyinin, etibarlılığının vә sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan
beynәlxalq normaları müәyyәn edir vә mülki aviasiya ilә әlaqәdar bütün sahәlәrdә beynәlxalq әmәkdaşlığın
koordinatoru rolunda çıxış edir.
Sәhiyyә problemlәrinin hәllinә vә Yerin bütün әhalisinin sağlamlığının maksimal surәtdә güclәndirilmәsinә
yönәldilmiş proqramların hәyata keçirilmәsini koordinasiya edir.
Beynәlxalq dәniz gәmiçiliyi prosedurlarının tәkmillәşdirilmәsinә, dәniz gәmiçiliyinin tәhlükәsizlik sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә dәstәk verir vә gәmilәrdәn dәnizin çirklәnmәsinin aradan qaldırılması mәqsәdilә sәylәr göstәrir
Pulkredit sferasında beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına vә maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsinә sәy göstәrir,
maliyyә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәşmәlәrin hәyata keçirilmәsi, tövsiyәlәrin verilmәsi vә yardım göstәrilmәsi üçün
daim forum rolunu oynayır

205 24 oktyabr tarixinin BMT günü adlandırılması nә ilә әlaqәlәndirilir?

•

Heç biri
DumbartonOks konfransının keçirilmәsi
BMT nizamnamәsinin qüvvәyә minmәsi
San Fransisko konfransının keçirilmәsi
Tehran konfransını keçirilmәsi

206 BMT nin yaranmasına әsas sәbәb nә idi?
İEÖ lәrә kreditlәrin verilmәsini tәmin etmәk
Bütün gәlirlәri bәrabәr bölüşdürmәk
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•

Vahid dünya bazarını formalaşdırmaq
İEOÖ lәrә uzunmüddәtli kreditlәrin verilmәsi
2 ci Dünya müharibәsindәn sonra zәiflәmiş vә iqtisadiyyatı çökmüş dövlәtlәrә yardım etmәk

207 Azәrbaycan neçәnci ildә BMT yә üzv olmuşdur?

•

1995
1993
1992
1991
1994

208 BMT –nin Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәrinә aid deyil?

•

Fransa
Rusiya
Almaniya
ABŞ
Çin

209 Aşağıdakılardan hansı BMT – nin orqanlarına aid deyil?

•

Beynәlxalq Mәhkәmә
Tәhlükәszilik Şurası
İqtisadi vә Sosial Şura
BMTnin Baş Mәclisi
Mülki Aviasiya Tәşkilatı

210 BMT nin maliyyәlәşmәsi әn çox hansı ölkәlәrin payına düşür?

•

ABŞ, Yaponiya, Kanada
Meksika,İtaliya, Fransa
Çin, İspaniya,Kanada
ABŞ, Yaponiya, Almaniya
Kanada, Fransa, Çin

211 Aşağıdakılardan hansı BMT nin xüsusi proqramlarına aiddir?

•

BMTnin Tәhsil proqram
BMTnin uşqaqlarla bağlı xüsusi proqramı
BMTnin Kәnd Tәsәrrüfatı üzrә xüsusi proqramı
BMTnin Qaçqın vә Mәcburi köçkünlәrlә bağlı proqram
Hamısı

212 Aşağıdakılardan hansı BMT nin ixtisaslaşmış tәşkilatlarındandır?

•

Hamısı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı
Mülki Aviasiya Tәşkilatı

213 BMT nin qәrargahı hansı ölkәdә yerlәşir?

•

İtaliya
Çin
ABŞ
Böyük Britaniya
Yaponiya
30/100

30.12.2016

214 Aşağıdakılardan hansılar BMT – dә işçi dillәr hesab olunur? 1.әrәb 2.italyan 3.ispan 4.türk 5.isveç 6.rus

•

2;3;4
2;4;5
1;3;6
1;4;6
4;5;6

215 Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı BMT nin üzvü deyil?

•

Azәrbaycan
ABŞ
Kuba
Malta
Vatikan

216 Aşağıdakılardan hansı BMT – nin mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

İEÖ lәrә humanitar yardım
Bеynәlхаlq iqtisаdi tәşkilаtlаr bütün insаnlаrа hеç bir fәrq qоymаdаn аzаdlıq, insаn hüquq lаrınа hörmәt vә оnun
gеnişlәndirilmәsi
bеynәlхаlq humаnitаr, mәdәni, sоsiаl, iqtisаdi хаrаktеrli prоblеmlәrin hәllindә bеynәlхаlq әmәkdаşlığı hәyаtа
kеçirmәk,
münаqişәlәrin sülh yоlu ilә tәnzimlәnmәsi vә kоllеktiv tәdbirlәr qәbul еtmәklә bеynәlхаlq sülhün vә
tәhlükәsizliyin qоrunub sахlаnmаsı;
müхtәlif ölkәlәrin rаzılаşmаsı üzrә; bu mәqsәdlәrә çаtmаğа yönәldilmiş mәrkәzi оrqаnın funksiyаlаrının yеrinә
yеtirilmәsi

217 BMTnin Nizamnamәsi neçәnci ildә qüvvәyә mindi?

•

1945 oktyabrın 30u
1945 oktyabrın 24ü
1945 oktyabrın 26sı
1945 iyulun 26sı
1944 iyulun 26sı

218 BMTnin Nizamnamәsi neçәnci ildә imzalandı?

•

1945 iyulun 25i
1945 iyunun 26sı
1945 iyulun 26sı
1944 iyulun 26sı
1944 iyunun 26sı

219 Paris Sülh Konfransı nә vaxt keçirilmişdir?

•

09.01.1945
10.01.1944
10.01.1945
10.01.1919
09.01.1919

220 Aşağıdakılardan hansı BMT nin әsas istiqamәt üzrә iş proqramına aiddir?

•

hamısı
iqtisadi vә sosial mәsәlәlәr
inkişaf
sülh vә tәhlükәsizlik
humanitar mәsәlәlәr
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221 BMT nin neçә ixtisaslaşmış tәşkilatı var?

•

10
28
14
7
24

222 Yoxsulluğun azaldılması vә dayanıqlı iqtisadi artımın tәmin edilmәsi mәqsәdilә inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrә vәsait vә texniki yardım tәqdim edir?

•

Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Dünya Bankı Qrupu
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı

223 Sәhiyyә problemlәrinin hәllinә vә Yerin bütün әhalisinin sağlamlığının maksimal surәtdә
güclәndirilmәsinә yönәldilmiş proqramların hәyata keçirilmәsini koordinasiya edir?

•

Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı

224 Sәylәrini kәnd tәsәrrüfatının mәhsuldarlığının artırılmasına vә әrzaq tәhlükәsizliyinin güclәndirilmәsinә,
hәmçinin kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasına yönәldir?

•

Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı

225 әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә
proqramlar işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk
standartlarını müәyyәn edir?

•

Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı

226 Katiblik neçә departament vә idarәdәn ibarәtdir ?

•

20
14
12
10
16

227 Baş Mәclisin, Tәhlükәszilik Şurasının vә digәr orqanların göstәrişlәrinә uyğun olaraq, tәşkilatın
әmәliyyat vә inzibati işini hәyata keçirir ?

•

heç biri doğru deyil
Qәyyumluq Şurası
Beynәlxalq mәhkәmә
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•

Katiblik
İqtisadi vә Sosial Şura

228 Hәr bir qәyyumluq altında olan әrazinin әhalisinin siyasi, iqtisadi, sosial tәrәqqisinә vә tәhsil sahәsindә
tәrәqqisinә aid anket tәrtib edir?

•

heç biri dogru deyil
Qәyyumluq Şurası
İqtisadi vә Sosial Şura
Tәhlükәsizlik Şurası
Beynәlxalq Mәhkәmә

229 Neçәnci ildәn etibarәn bütün qәyyumluq altında olan әrazilәr özünüidarәetmәyә keçmiş vә ya
müstәqillik qazanmış, vә ya qonşu müstәqil dövlәtlәrә birlәşmişlәr?

•

1995
1993
1992
1991
1994

230 Qәyyumluq Şurası öz funksiyalarını yerinә yetirәrkәn?

•

sadalananların hamısı doğrudur
idarә edәn hakimiyyәtlә razılaşdırılmış müddәtlәrdә qәyyumluq altında olan müvafiq әrazilәrә müntәzәm vizitlәr
tәşkil edә bilәr
petisiyalar qәbul etmәk vә onları idarә edәn hakimiyyәtlә mәslәhәtlәşmәklә onlara baxa bilәr
idarә edәn hakimiyyәt tәrәfindәn tәqdim olunan mәruzәlәri nәzәrdәn keçirә bilәr
qәyyumluq haqqında sazişlәrin şәrtlәrinә müvafiq olaraq bu göstәrilmiş vә digәr tәdbirlәri görә bilә

231 İqtisadi vә Sosial Şuranın hәll etdiyi iqtisadi vә sosial mәsәlәlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

sadalananların hamısı
regional әmәkdaşlıq mәsәlәlәri
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadiyyatlarında dövlәt vә kooperativ sektorlarının rolu vә nisbәtinin tәhlili
maliyyә resurslarının mobilizasiyası vә istifadәsi mәsәlәlәri
әrzaq probleminin müxtәlif aspektlәri

232 İqtisadi vә Sosial Şuranın hәll etdiyi iqtisadi vә sosial mәsәlәlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

sadalananların hamısı
demoqrafik problemlәr vә әhali mәntәqәlәrinin problemlәri
sosialiqtisadi statistika vә onun harmonlaşdırılması vә tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәri
әrzaq probleminin müxtәlif aspektlәri
tәbii resurslardan rasional istifadә mәsәlәlәri

233 İqtisadi vә Sosial Şuranın hәll etdiyi iqtisadi vә sosial mәsәlәlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

sadalananlarn hamısı
әtraf mühitin müdafiәsinin aktual problemlәri
beynәlxalq ticarәtin vәziyyәti vә inkişafı
dünyada iqtisadi vә sosial vәziyyәt, fundamental icmallar vә analitik materialların hazırlanması
iqtisadi vә elmitexniki sahәlәrdә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım proqramları

234 BMT sisteminin insan vә maliyyә resurslarının tәxminәn 70%i sәrәncamındadır?
heç biri dogru deyil
Qәyyumluq Şurasının
Tәhlükәsizlik Şurasının

•
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•

İqtisadi vә Sosial Şuranın
Beynәlxalq Mәhkәmәnin

235 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 ?

•

heç biri dogru deyil
Qәyyumluq Şurası
İqtisadi vә Sosial Şura
Tәhlükәsizlik Şurası
Beynәlxalq Mәhkәmә

236 İqtisadi vә Sosial Şuranın neçә üzvü hәr üç il müddәtinә seçilir?

•

22
18
15
10
20

237 İqtisadi vә Sosial Şura neçә üzvdәn ibarәtdir?

•

58
54
53
50
56

238 Beynәlxalq iqtisadi vә sosial problemlәrin müzakirәsi vә bu sahәdә yeridilәn siyasәtә münasibәtdә
tövsiyәlәrin işlәnmәsi üçün әsas forum rolunu oynayır?

•

heç biri dogru deyil
Qәyyumluq Şurası
İqtisadi vә Sosial Şura
Tәhlükәsizlik Şurası
Beynәlxalq mәhkәmә

239 BMT vә bu sistemә daxil olan tәşkilatların iqtisadi vә sosial sahәlәrdә fәaliyyәtini tәnzimlәyir ?

•

heç biri dogru deyil
Qәyyumluq Şurası
İqtisadi vә Sosial Şura
Tәhlükәsizlik Şurası
Beynәlxalq mәhkәmә

240 Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı?

•

Poçt xidmәtinin beynәlxalq normalarını müәyyәn edir, texniki yardım tәqdim edir vә poçt xidmәtlәri sahәsindә
әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir
Bütün növ elektrik әlaqәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir,
radio vә televiziya tezliklәrindәn istifadәni koordinasiya edir, tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün tәdbirlәr vә
tәdqiqatlar hәyata keçirir
Texniki yardım vә mәslәhәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, kadrların hazırlanması yolu ilә inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrin sәnaye inkişafına dәstәk verir
Әrzaq istehsalının artırılması vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә әhalinin yoxsul qruplarının qidalanması
vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә maliyyә resurslarının mobilizasiyası ilә mәşğul olur
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241 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu?

•

Bütün növ elektrik әlaqәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir,
radio vә televiziya tezliklәrindәn istifadәni koordinasiya edir, tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün tәdbirlәr vә
tәdqiqatlar hәyata keçirir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir
Yerin atmosferinin vә iqlim dәyişikliklәrinin öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları stimullaşdırır,
meteorologiya göstәricilәri ilә ümumdünya mübadilәsinә dәstәk verir
Әrzaq istehsalının artırılması vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә әhalinin yoxsul qruplarının qidalanması
vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә maliyyә resurslarının mobilizasiyası ilә mәşğul olur
Әqli mülkiyyәtin beynәlxalq müdafiәsini stimullaşdırır, müәllif hüquqları, ticarәt nişanları, sәnaye nümunәlәri vә
patentlәrinә aid mәsәlәlәrdә әmәkdaşlığın inki.afına dәstәk verir

242 Ümumdünya әqli Mülkiyyәti Tәşkilatı?

•

Yerin atmosferinin vә iqlim dәyişikliklәrinin öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları stimullaşdırır,
meteorologiya göstәricilәri ilә ümumdünya mübadilәsinә dәstәk verir
Bütün növ elektrik әlaqәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir,
radio vә televiziya tezliklәrindәn istifadәni koordinasiya edir, tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün tәdbirlәr vә
tәdqiqatlar hәyata keçirir
Poçt xidmәtinin beynәlxalq normalarını müәyyәn edir, texniki yardım tәqdim edir vә poçt xidmәtlәri sahәsindә
әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir
Әqli mülkiyyәtin beynәlxalq müdafiәsini stimullaşdırır, müәllif hüquqları, ticarәt nişanları, sәnaye nümunәlәri vә
patentlәrinә aid mәsәlәlәrdә әmәkdaşlığın inki.afına dәstәk verir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir

243 Ümumdünya Meteorologiya Tәşkilatı?

•

Poçt xidmәtinin beynәlxalq normalarını müәyyәn edir, texniki yardım tәqdim edir vә poçt xidmәtlәri sahәsindә
әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir
Ümumi tәhsil mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsinә, mәdәniyyәtin inkişafına, ümumdünya tәbiәt vә mәdәni
abidәlәrin qorunmasına, beynәlxalq elmi әmәkdaşlığa, mәtbuat vә kommunikasiyaların azadlığının tәmin
edilmәsinә dәstәk verir
Yerin atmosferinin vә iqlim dәyişikliklәrinin öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları stimullaşdırır,
meteorologiya göstәricilәri ilә ümumdünya mübadilәsinә dәstәk verir
Bütün növ elektrik әlaqәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir,
radio vә televiziya tezliklәrindәn istifadәni koordinasiya edir, tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üçün tәdbirlәr vә
tәdqiqatlar hәyata keçirir

244 Dünya Bankı Qrupu?

•

Sәhiyyә problemlәrinin hәllinә vә Yerin bütün әhalisinin sağlamlığının maksimal surәtdә güclәndirilmәsinә
yönәldilmiş proqramların hәyata keçirilmәsini koordinasiya edir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir
Ümumi tәhsil mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsinә, mәdәniyyәtin inkişafına, ümumdünya tәbiәt vә mәdәni
abidәlәrin qorunmasına, beynәlxalq elmi әmәkdaşlığa, mәtbuat vә kommunikasiyaların azadlığının tәmin
edilmәsinә dәstәk verir
Yoxsulluğun azaldılması vә dayanıqlı iqtisadi artımın tәmin edilmәsi mәqsәdilә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә
vәsait vә texniki yardım tәqdim edir
Sәylәrini kәnd tәsәrrüfatının mәhsuldarlığının artırılmasına vә әrzaq tәhlükәsizliyinin güclәndirilmәsinә,
hәmçinin kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasına yönәldir

245 Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı?
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•

Yerin atmosferinin vә iqlim dәyişikliklәrinin öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları stimullaşdırır,
meteorologiya göstәricilәri ilә ümumdünya mübadilәsinә dәstәk verir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir
Ümumi tәhsil mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsinә, mәdәniyyәtin inkişafına, ümumdünya tәbiәt vә mәdәni
abidәlәrin qorunmasına, beynәlxalq elmi әmәkdaşlığa, mәtbuat vә kommunikasiyaların azadlığının tәmin
edilmәsinә dәstәk verir
Sәhiyyә problemlәrinin hәllinә vә Yerin bütün әhalisinin sağlamlığının maksimal surәtdә güclәndirilmәsinә
yönәldilmiş proqramların hәyata keçirilmәsini koordinasiya edir
Sәylәrini kәnd tәsәrrüfatının mәhsuldarlığının artırılmasına vә әrzaq tәhlükәsizliyinin güclәndirilmәsinә,
hәmçinin kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasına yönәldir

246 BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı?

•

Yerin atmosferinin vә iqlim dәyişikliklәrinin öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları stimullaşdırır,
meteorologiya göstәricilәri ilә ümumdünya mübadilәsinә dәstәk verir
Ümumi tәhsil mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsinә, mәdәniyyәtin inkişafına, ümumdünya tәbiәt vә mәdәni
abidәlәrin qorunmasına, beynәlxalq elmi әmәkdaşlığa, mәtbuat vә kommunikasiyaların azadlığının tәmin
edilmәsinә dәstәk verir
Әrzaq istehsalının artırılması vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә әhalinin yoxsul qruplarının qidalanması
vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә maliyyә resurslarının mobilizasiyası ilә mәşğul olur
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir
Sәylәrini kәnd tәsәrrüfatının mәhsuldarlığının artırılmasına vә әrzaq tәhlükәsizliyinin güclәndirilmәsinә,
hәmçinin kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasına yönәldir

247 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı?

•

Sәylәrini kәnd tәsәrrüfatının mәhsuldarlığının artırılmasına vә әrzaq tәhlükәsizliyinin güclәndirilmәsinә,
hәmçinin kәnd әhalisinin hәyat şәraitinin yaxşılaşdırılmasına yönәldir
Әrzaq istehsalının artırılması vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә әhalinin yoxsul qruplarının qidalanması
vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә maliyyә resurslarının mobilizasiyası ilә mәşğul olur
Әqli mülkiyyәtin beynәlxalq müdafiәsini stimullaşdırır, müәllif hüquqları, ticarәt nişanları, sәnaye nümunәlәri vә
patentlәrinә aid mәsәlәlәrdә әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir
Yerin atmosferinin vә iqlim dәyişikliklәrinin öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları stimullaşdırır,
meteorologiya göstәricilәri ilә ümumdünya mübadilәsinә dәstәk verir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir

248 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı ?

•

Әrzaq istehsalının artırılması vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә әhalinin yoxsul qruplarının qidalanması
vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә maliyyә resurslarının mobilizasiyası ilә mәşğul olur
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması vә mәşğulluğun sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә siyasәt vә proqramlar
işlәyir vә hәyata keçirir, bütün dünya ölkәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn beynәlxalq әmәk standartlarını müәyyәn
edir
Yerin atmosferinin vә iqlim dәyişikliklәrinin öyrәnilmәsi ilә әlaqәdar elmi tәdqiqatları stimullaşdırır,
meteorologiya göstәricilәri ilә ümumdünya mübadilәsinә dәstәk verir
Әqli mülkiyyәtin beynәlxalq müdafiәsini stimullaşdırır, müәllif hüquqları, ticarәt nişanları, sәnaye nümunәlәri vә
patentlәrinә aid mәsәlәlәrdә әmәkdaşlığın inkişafına dәstәk verir
Texniki yardım vә mәslәhәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, kadrların hazırlanması yolu ilә inkişaf etmәkdә olan
ölkәlәrin sәnaye inkişafına dәstәk verir

249 BMT çәrçivәsindә iqtisadi әmәkdaşlıq orqanları sisteminin әsas struktur bölmәlәri hesab edilir?

•

Baş Mәclis, İqtisadi vә Sosial Şura, Katiblik
Baş Mәclis, Tәhlükәsizlik Şurası, Katiblik
Tәhlükәsizlik Şurası, İqtisadi vә Sosial Şura, Qәyyumluq Şurası
Beynәlxalq Mәhkәmә, Qәyyumluq Şurası, Tәhlükәsizlik Şurası
Katiblik, Beynәlxalq Mәhkәmә, İqtisadi vә Sosial Şura
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250 BMTnin iqtisadi fәaliyyәti özündә hansı әsas istiqamәti әks etdirir ?

•

bütün ölkәlәr üçün ümumi olan qlobal iqtisadi problemlәrin hәlli
sadalananların hamısı
regional iqtisadi inkişaf problemlәrinin hәlli
müxtәlif sosialiqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinә malik ölkәlәrin iqtisadi әmәkdaşlığına dәstәk
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin tәsәrrüfat artımına dәstәk

251 Birlәşmiş Millәtlәr?

•

hәyat sәviyyәsinin artırılmasına, әhalinin tam mәşğulluğuna, iqtisadi vә sosial tәrәqqi vә inkişaf şәraitinә dәstәk
verirlәr
heç biri doğru deyil
sadalananların hamısı doğrudur
iqtisadi, sosial, sәhiyyә vә yanaşı sahәlәrdә beynәlxalq problemlәrin hәllinә; mәdәniyyәt vә tәhsil sahәlәrindә
beynәlxalq әmәkdaşlığa dәstәk verirlәr
irqinә, cinsinә, dilinә vә ya dini mәnsubiyyәtinә fәrq qoyulmadan bütün insanların әsas hüquq vә azadlıqlarına
hamılıqla hörmәt edilmәsinә vә riayәt edilmәsinә dәstәk verirlәr

252 Ödәmә qabiliyyәti müәyyәn edilir?

•

Sadalananların heç biri
Ümumi Milli Mәhsulun hәcmi vә bir sıra korrektәlәr  xarici borcun hәcmi, adambaşına düşәn gәlirin aşağı
sәviyyәsi vә s. әsasında
Ümumi Milli Mәhsulun hәcmi әsasında
xarici borcun hәcmi әsasında
adambaşına düşәn gәlirin aşağı sәviyyәsi әsasında

253 BMTnin üzvdövlәtlәrindәn üzvlük haqqının toplanması zamanı Baş Mәclis tәrәfindәn istifadә olunan
әsas meyar ?

•

ölkәnin rәqabәtqabiliyyәti
ölkәnin ödәmә qabiliyyәti
ölkәnin siyasi mövqeyi
sadalananların hamısı
ölkәnin hәrbi potensialı

254 BMT sisteminә daxildir?

•

BMT özü
Dünya Bankı vә Beynәlxalq Valyuta Fondu istisna olmaqla digәr ixtisaslaşmış tәsisatlar
Heç biri doğru deyil
BMTnin özü, BMTnin sülhün dәstәklәnmәsi üçün hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar, hәmçinin Dünya Bankı vә
Beynәlxalq Valyuta Fondu istisna olmaqla ixtisaslaşmış tәsisatlar
BMTnin sülhün dәstәklәnmәsi üçün hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar

255 Aşağıdakılardan hansı BMTnin funksional komitәsidir?

•

Sadalananların hamısı
Statistika komissiyası
Әhalinin yerlәşdirilmәsi vә inkişaf üzrә komissiya
Sosial inkişaf komissiyası
İnsan haqları komissiyası

256 Aşağıdakılardan hansı BMTnin daimi komitәsidir?
Hökumәtlәrarası tәşkilatlrla danışıqlar Komitәsi
Proqramlar vә koordinasiya Komitәsi
Әhali mәntәqәlәri üzrә komissiya
Qeyrihökumәt tәşkilatları Komitәsi

•
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•

Sadalananların hamısı

257 Texniki yardım vә mәslәhәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, kadrların hazırlanması yolu ilә inkişaf etmәkdә
olan ölkәlәrin sәnaye inkişafına dәstәk verir?

•

Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Ümumdünya Әqli Mülkiyyәti Tәşkilatı

258 Hava nәqliyyatının tәhlükәsizliyinin, etibarlılığının vә sәmәrәliliyinin tәmin edilmәsi üçün zәruri olan
beynәlxalq normaları müәyyәn edir vә mülki aviasiya ilә әlaqәdar bütün sahәlәrdә beynәlxalq әmәkdaşlığın
koordinatoru rolunda çıxış edir?

•

Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı

259 Ümumi tәhsil mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsinә, mәdәniyyәtin inkişafına, ümumdünya tәbiәt vә
mәdәni abidәlәrin qorunmasına, beynәlxalq elmi әmәkdaşlığa, mәtbuat vә kommunikasiyaların azadlığının
tәmin edilmәsinә dәstәk verir?

•

Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq Valyuta Fondu
BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı

260 Ümumdunya Sәhiyyә Tәşkilatı neçәnci ildә fәaliyyәtә başlayıb?

•

1948
Doğru variant yoxdur
1958
1946
1947

261 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondunun mәqsәdlәrinә aiddir?

•

aclıq vә yoxsulluğun aradan qaldırılması üşün göstәrilәn sәylәrә dәstәk, әhalinin daha yoxsul tәbәqәlәrinә yardım
göstәrilmәsi
Hamısı aiddir
Heç biri aid deyil
Fondun inkişaf etmәkdә olan üzvölkәlәrinә әrzaq istehsalının artırılması vә qidalanma sәviyyәsinin
yüksәldilmәsindә yardım üçün әlavә vәsaitlәrin mobillәşdirilmәsi
әrzaq istehsalının artırılmasına yönәlmiş layihә vә proqramların maliyyәlәşdirilmәsi

262 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı –FAO neçәnci ildә yaradılıb?

•

doğru variant yoxdur
1946
1949
1945
1944

263 BMTnin әtraf Mühit Üzrә Programı –YUNEP neçәnci ildә yaradılıb?
1973
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•

Doğru variant yoxdur
1970
1972
1966

264 BMTnin Inkişaf Proqramı aşağıdakılardan hansıları özündә birlәşdirir?

•

Hamısı düzdür
Ümumdünya әrzaq programı vә İnvestisiyaların inkişafı fondu
Әtraf mühit üzrә program vә İnvestisiyaların inkişafı fondu
Xüsusi fond vә genişlәndirilmiş texniki yardım proqramı
Doğru variant yoxdur

265 Üstmilli tәşkilatların xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

baş orqanların çağrılması vә onların fәaliyyәtә başlaması
tәşkilatın öz qәrarları ilә üzvdövlәtlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәrinin üzәrinә öhdәlik qoymaq vә onları bu
öhdәliklәri yerinә yetirmәyә mәcburetmә hüququ
qaydaların müyәәn edilmәsi vә onlara әmәl edilmәsi üzrә qeyrinümayәndәlik orqanlarına, yәni beynәlxalq
qulluqçulara geniş sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
tәşkilatın üzvdövlәtlәr üçün mәcburi olan qaydalar müәyyәn etmәk vә bu qaydaların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
vә mәcburetmә mexanizmi yaratmaq sәlahiyyәti
beynәlxalq tәşkilatın konstitusiyaya görә, dövlәtin daxili işinә aid olan mәsәlәlәrә qarışmaq hüququ

266 Beynәlxalq tәşkilatların tәşkilati strukturunu formalaşdırır?

•

beynәlxalq tәşkilatın hüquqi tәbiәtinin müәyyәn edilmәsi
beynәlxalq tәşkilatın sturkturunun formalaşdırılması
beynәlxalq müqavilәnin bağlanması
baş orqanların çağrılması vә onların fәaliyyәtә başlaması
beynәlxalq tәşkilatların orqanları

267 Beynәlxalq tәşkilatın tәşkilati strukturunun formalaşdırılması nә ilә başa çatır?

•

beynәlxalq tәşkilatın hüquqi tәbiәtinin müәyyәn edilmәsi
beynәlxalq müqavilәnin bağlanması
beynәlxalq tәşkilatın sturkturunun formalaşdırılması
beynәlxalq tәşkilatların orqanlarının yaradılması
baş orqanların çağrılması vә onların fәaliyyәtә başlaması

268 Tәsis sәnәdinin adı aşağıdakı kimi ola bilәr?

•

status
nizamnamә
protokol
auksion
qәtnamә

269 Dövlәtlәrarası tәşkilatın yaradılmasının әn çox yayılmış üsulu hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
baş orqanların çağrılması vә onların fәaliyyәtә başlaması
beynәlxalq tәşkilatın sturkturunun formalaşdırılması
beynәlxalq müqavilәnin bağlanması
beynәlxalq tәşkilatın hüquqi tәbiәtinin müәyyәn edilmәsi

270 Beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilatın yaradılma mәrhәlәlәrinә aiddir?

•

hamısı aiddir
baş orqanın çağrılması
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tәşkilatın strukturunun formalaşdırılması
tәsis sәnәdinin qәbulu
baş orqanın üzvlәrinin seçilmәsi

271 Beynәlxalq tәşkilatların neçәsi hökümәtlәrarası tәşkilatlardır?

•

Doğru variant yoxdur
500dәn çoxu
200ә qәdәri
300dәn çoxu
700ә yaxın

272 Beynәlxalq tәşkilatlar sistemindә neçә tәşkilat mövcuddur?

•

Doğru variant yoxdur
5000dәn çox
3000dәn az
4000dәn çox
2500ә qәdәr

273 Müasir mәrhәlәdә beynәlxalq tәnzimlәnmәnin әsas vәzifәlәrinә aid deyil:

•

özәl sahibkarlığın inkişafına yardım göstәrilmәsi
ölkәlәr arasında iqtisadi әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi
dünya iqtisadiyyatının inkişafında sabitliyin tәmin edilmәsi
beynәlxalq sülhün tәmin edilmәsi
ticarәtiqtisadi münasibәtlәrdә ayrıseçkiliyin aradan qaldırılması

274 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların siyasitәşkilati normalarına aiddir:

•

hamısı aiddir
üzvlük
prosedur
nizamnamә
qәrarların qәbul edilmәsi qaydası

275 YUNKTADın 9cu sessiyası hansı ölkәdә keçirilmişdir:

•

CAR
Almaniya
İngiltәrә
ABŞ
Fransa

276 YUNKTADın әsas vәzifәlәrinә aid deyil:

•

regional iqtisadi inkişaf problemlәrinin hәlli
müasir beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr sahәsindә tövsiyәlәrin verilmәsi
dövlәtlәr arasında bәrabәrhüquqlu әmәkdaşlığın tәmin edilmәsi
beynәlxalq ticarәtin inkişafına dәstәk
BMT sisteminin iqtisadi inkişaf sahәsindә digәr tәşkilatlarının fәaliyyәtinin koordinasiyasında iştirak

277 BMT Baş Mәclisi neçәnci ildә Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı necә adlanır:

•

YUNESKO
FAO
YUNİDO
YUNKTAD
BVF
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278 BMTdә hәr bir dövlәtin üzvlük haqqı necә müәyyәn edilir:

•

әrazisinin sahәsinә görә
iqtisadi gücünә görә
hәrbi gücünә görә
dünya iqtisadiyyatında malik olduğu yerә görә
әhalisinin sayına görә

279 BMTnin ixtisaslaşdırılmış tәsisatlarına aiddir:

•

Hamısı aiddir
BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO)
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı (BӘT)
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı (ÜST)

280 BMTnin funksional komissiyalarına aiddir:

•

hamısı aiddir
Sosial inkişaf komissiyası
Әhalinin yerlәşdirilmәsi vә inkişaf üzrә komissiya
Statistika komissiyası
İnsan haqları komissiyası

281 BMT sisteminin insan vә maliyyә resurslarının tәxminәn neçә %i İqtisadi vә Sosial Şuranın
sәrәncamındadır:

•

65 %i
50 %i
60 %i
70 %i
80 %i

282 İqtisadi vә Sosial Şuranın sessiyaları müvafiq olaraq hansı şәhәrlәrdә keçirilir:

•

London, Cenevrә
Berlin, Çikaqo
Paris, London
NyuYork, Cenevrә
Madrid, Strazburq

283 Tәhlükәsizlik Şurasının ümumi funksiyalarına aiddir:

•

baş katibin namizәdliyi üzrә tövsiyәlәr verir
strateji әrazilәrin idarәedilmәsinә nәzarәti hәyata keçirir
üzvü olmayan dövlәtlәrin Beynәlxalq Mәhkәmәnin Statusunda iştirakı şәrtlәrini müәyyәn edir
Hamısı aiddir
BMTnin yeni üzvlәrinin qәbulu

284 Tәhlükәsizlik Şurasının neçә üzvü var:

•

on altı
on üç
sәkkiz
beş
on beş

285 Baş Mәclisin әsas komitәlәrinә aiddir:

•
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•

hamısı aiddir
hüquqi mәsәlәlr üzrә komitә
inzibati vә büdcә mәsәlәlәri üzrә komitә
iqtisadi vә maliyyә mәsәlәlәri üzrә komitә
sosial, humanitar vә mәdәniyyәt mәsәlәlәri üzrә komitә

286 Baş Mәclisin qәrar qәbul etdiyi mәsәlәlәrә aiddir:

•

Hamısı aiddir
Tәhlükәsizlik Şurasının qeyridaimi üzvlәrinin seçilmәsi
İqtisadi vә Sosial Şuranın üzvlәrinin seçilmәsi
Qәyyumluq Şurasının üzvlәrinin seçilmәsi
BMTyә yeni üzvlәrin qәbul olunması

287 Beynәlxalq Mәhkәmә harda yerlәşir:

•

NyuYorkda (ABŞ)
Haaqada (Niderland)
Berlindә (Almaniya)
Cenevrәdә (Belcika)
Parisdә (Fransa)

288 Ilkin mәrhәlәdә әmәkdaşlığın әsas sahәlәrinә aiddir: 1. rabitә 2. nәqliyyat 3. müstәmlәkәlәrlә
münasibәtlәr 4. sәhiyyә 5. elm vә mәdәniyyәt

•

hamısı aiddir
1,2,3
2,3,4
3,4,5
1,2,5

289 İlk beynәlxalq hökumәtlәrarası tәşkilatlar nә vaxt yaradılmışdır:

•

XX әsrin 30cu illәrindә
XX әsrin ortalarında
XX әsrin әvvәlindә
XX әsrin ortalarında
XIX әsrin sonlarında

290 Latın Amerikası iqtisadi sistemi nә vaxt yaradılıb?

•

Heç biri
1995
1982
1875
1975

291 Latın Amerikası İnteqrasiya Birliyi hansı müqavilәyә әsasәn yaradılıb?

•

Heç biri
Versal
Montevidio
Panama
Roma

292 Amerika Dövlәtlәrarası İnvestisiya Korporasiyası –na aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•

Paraqvay
İsrail
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Almaniya
ABŞ
Yaponiya

293 Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası (NAFTA)ya neçә dövlәt daxildir?

•

17
15
3
7
34

294 ABŞ ilә Kanada arasında avtomobil sәnayesi mәhsulları satışı müqavilәsi nә vaxt imzalanıb?

•

1995
1989
1993
1994
1991

295 Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası (NAFTA)nın ilk tәmәli neçәnci ildә qpyulub?

•

2010
1965
1994
1947
1989

296 BMTnin yaradılması barәdә nizamnamә tәsdiq edilib:

•

Heç biri
24 sentyabr 1946
26 iyun 1945
24 oktyabr 1945
23 avqust 1945

297 BMTnin iqtisadi vә sosial şurası nә vaxt yaradılıb vә neçә üzvü var?

•

Heç biri
1986, 168
1946, 54
1945 ,54
1947, 27

298 BMTnin sәnayenin inkişafı tәşkilatı neçә ölkәni birlәşdirir?

•

182
168
178
172
187

299 Beynәlxalq Valyuta Fondu neçә ölkәni birlәşdirir?

•

158
168
178
187
185
43/100

30.12.2016

300 İnvestisiya Tәminatı üzrә Beynәlxalq Agentliyin neçә üzvü var?

•

187
185
164
168
175

301 Paris klubu nә vaxt yaradılıb?

•

1986
1946
1945
1956
1961

302 London klubuna neçә instititut daxildir?

•

47
40
50
56
42

303 İqtisadi inkişaf vә әmәkdaşlıq tәşkilatının iqamәtgahı harada yerlәşir?

•

Heç biri
Roma
London
Paris
Cenevrә

304 Beynәlxalq Energetika Agentliyi nә vaxt yaradılıb?

•

1961
1947
1958
1974
1982

305 Millәtlәr Liqası neçә ölkәni birlәşdirir?

•

5152
4142
4243
5354
5455

306 BMTnin Ticarәt vә İnkişaf Üzrә Konfransı harada yaranıb?

•

Heç biri
Roma
London
Paris
Cenevrә

307 CәnubiŞәrqi Asiya dövlәtlәri Birliyi (ASEAN) nә ilә diqqәti cәlb edir?
Heç biri
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•

İrriqasiya işlәri , kәnd rayonlarının inkişafı, heyvandarlıq, balıqçılığın inkişafını tәmin etmәk
Ada ölkәlәrini birlәşdirmәk
ASOR (Asiya Sakit Okean Regionu) beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә dinamik iqtisadi artım tәmin etmәk
Ölkәlәrin iqtisadi vә sosial inkişafı fәaliyyәti üzrә razılaşdırılmış siyasәt yeritmәk

308 ATES nә demәkdir?

•

Heç biri
Mәhsuldarlıq mәsәlәsi üzrә Asiya tәşkilatı
CәnubiŞәrqi Asiya dövlәtlәri birliyi
Sakit Okean İqtisadi әmәkdaşlığı
CәnubiŞәrqi Asiya dövlәtlәri birliyi

309 OPEC harada yaranıb?

•

Heç biri
Tehran
Bağdad
Әlcazair
Ankara

310 OPEC neçә ölkәni birlәşdirir?

•

10
14
16
12
8

311 Kofe üzrә beynәlxalq tәşkilat nә vaxt yaranıb?

•

1952
1972
1963
1962
1973

312 BMTnin Afrika ölkәlәri üçün tәşkil olunmuş komissiyası neçә ölkәni birlәşdirir?

•

49
55
54
53
52

313 Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәt tәşkilatı neçә ölkә daxildir?

•

162
156
146
142
158

314 Beynәlxalq әmәk tәşkilatı hansı sülh müqavilәsinә әsasәn yaradılıb?

•

Heç biri
Panama
Montevidio
Versal
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Paraqvay

315 Beynәlxalq әmәk TәŞkilatının iqamәtgahı haradadır?

•

Heç biri
Roma
Paris
Cenevrә
London

316 Ümumdünya İntellektual Mülkiyyәti Tәşkilatı neçә dövlәtin iştirakı ilә yaradılıb?

•

67
72
76
74
68

317 BMTnin Avropa İqtisadi komissiyası neçә dövlәti birlәşdirir vә nә vaxtdan fәaliyyәt göstәrir?

•

Heç biri
1948 ,53
1946 ,55
1947, 55
1952 .55

318 Asiya inkişaf bankında aşağıdakılardan hansına daha çox üstünlük verilmir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Nәqliyyat vә rabitә
Energetika
Kәnd Tәsәrrüfatı
İnfrastruktura sahәsi

319 Cәmi kapital yaradılmasında İEOÖ neçә faiz sәsә malikdirlәr?

•

55 faiz
17 faiz
40 faiz
60 faiz
14 faiz

320 Bank vәsaiti formalaşma mәnbәyinә , tәyinatına ,vә verilmә şәrtlәrinә görә bölünür: 1) Adi vәsait fondu
2) Yardım fondu 3)Xüsusi fond 4)İnkişaf fondu

•

1.4
2.4
1.3
1.2
3.4

321 Maldiv aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Heç biri
Cәnubi Şәrqi Asiya dövlәtlәri birliyi
Qәrbi Afrika dövlәtlәrinin iqtisadi birliyi
Cәnubi Asiyanın Regional Әmәkdaşlığı birliyi
Afrika dövlәtlәri üzrә regional iqtisadi tәşkilatlar
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322 Nigeriya İnam Fondu neçәnci ildә qurulub?

•

1982
1975
1974
1972
1976

323 Nigeriya İnam Fondunun 2000ci ildә vәsaiti tәqribәn nә qәdәr olub?

•

~350400 mln dollar
~352 mln dollar
~400 mln dollar
~200 mln dollar
~350 mln dollar

324 Aşağıdakılardan hansılar hәm dә gömrük vә iqtisadi ittifaqın üzvüdürlәr? 1) MAR 2) Nepal 3)Bonqladeş
4)Kamerun

•

1,3
1,4
2,4
1,2
3,4

325 Cәnubi Afrika inkişaf Birliyi inkişaf proqramında sәnaye vә ticarәt sahәsinә hansı dövlәt
müәyyәnlәşdirilib?

•

Tanzaniya
Zimbabve
Zambiya
Anqola
Namibiya

326 Cәnubi Afrika inkişaf Birliyi inkişaf proqramında balıqçılıq vә dәniz ehtiyatları sahәsinә hansı dövlәt
müәyyәnlәşdirilib?

•

Namibiya
Zambiya
Anqola
Tanzaniya
Zimbabve

327 Cәnubi Afrika inkişaf Birliyi inkişaf proqramında daxili strukturlardan balıq ovlamaq vә meşә
tәsәrrüfatı sahәsinә hansı dövlәt müәyyәnlәşdirilib?

•

Heç biri
Molovi
Zimbabve
Namibiya
Anqola

328 Şәrqi vә Cәnubi Afrikanın Ümumi Bazarı Birliyinin әsas mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

Hamısı aiddir
Afrika İqtisadi Birliyi yaradılması tәdbirlәrinә üstünlük vermәk
Xarici vә yerli investisiya cәlb edilmәsinә şәrait yaratamaq
Sabit dnamik artım vә inkişafa nail olmaq
Eyni siyasi mövqedәn çıxış etmәk
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329 Şәrqi vә Cәnubi Afrikanın ümumi Bazarı neçә dövlәti birlәşdirir?

•

22
17
19
21
20

330 Verilәn dövlәtlәrdәn hansı әrәb İqtisadi birliyi Şurasına aiddir?

•

Hamısı aiddir
Fәlәstin
Somali
Suriya
Suriya

331 Şәkәr üzrә әrәb federasiyası harada fәaliyyәtdәdir?

•

Yәmәn
İraq
Suriya
Sudan
İoardaniya

332 Gәmiçilik üzrә әrәb Federasiyası harada fәaliyyәt göstәrir?

•

Yәmәn
İraq
Suriya
Sudan
İoardaniya

333 BMTnin Sәnayenin İnkişafı Tәşkilatı Baş Konfransının keçirdiyi sesiyada hansı mәsәlәlәr barәdә
qәrarlar alınmır?

•

Hamısı
Maliyyә ehtiyatlarının istifadәsi üzrә nәzarәt
Tәşkilatın fәaliyyәt proqramını qәbul etmәk
Büdcәnin tәsdiqi
Tәşkilatın iş prinsipini müәyyәn etmәk

334 BMTnin Sәnayenin İnkişafı Tәşkilatı da BAŞ KONFRANS hәr növbәti sesiyanı neçә ildәn bir hәyata
keçirir?

•

Hәr il
1.5
3
2
2.5

335 1968ci ildә İsveçrәdә sәnaye nümunәlәri vә modellәriinin beynәlxalq tәyinatı barәdә razılaşma:

•

Paris
Madrid
Haaqa
Lissabon
Lakorn

336 1925ci ildә sәnaye nümunәlәri vә modellәri barәdә razılaşma:
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•

Lissabon
Lakorn
Madrid
Haaqa
Paris

337 1974cü ildә baş tutmuş FAOnun konfransı hansıdır?

•

Әrzaqla tәmin olunma üzrә Ümumdünya konfransı
Әrzaq konfransı
Aqrar islahat vә kәnd tәsәrrüfatının inkişafı Ümumdünya konfransı
Balıq ehtiyatlarının inkişafı vә sәmәrәli istifadә edilmәsi üzrә Ümumdünya konfransı
Qida üzrә Ümumdünya Konfransı

338 1979cu ildә baş tutmuş FAOnun konfransı hansıdır?

•

Әrzaq konfransı
Әrzaqla tәmin olunma üzrә Ümumdünya konfransı
Qida üzrә Ümumdünya Konfransı
Balıq ehtiyatlarının inkişafı vә sәmәrәli istifadә edilmәsi üzrә Ümumdünya konfransı
Aqrar islahat vә kәnd tәsәrrüfatının inkişafı Ümumdünya konfransı

339 FAOnun әrazi şöbәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Hamısı aiddir
Latın Amerikası vә karib hövzәsi
Avropa
AsiyaSakit okean
Afrika

340 FAOnun fәaliyyәti әsasәn aşağıdakı mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilmir?

•

Hәr il yeni layihә әsasında ayrılan maliyyә
Ümumdünya Bankının ayırmaları
Üzv olan dövlәtlәrin üzvlük haqqı
Üzv olan dövlәtlәrin trast fondu
İnkişaf proqramının yardımı

341 FAOnun ALİ rәhbәr orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

•

Heç biri
Konfrans
Komitә
Departament
Konsulluq

342 Beynәlxalq kәnd tәsәrrüfatının inkişaf fondunda hansı departament yoxdur?

•

Tәhlil vә Tәdqiqat
İqtisadi vә sosial siyaset
Proqramların idarә edilmәsi
Hüquqi xidmәt
Daxili Audit

343 Beynәlxalq kәnd tәsәrrüfatının inkişaf fondu neçә növ borc verir?
2
Borc vermir
1
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•

4
3

344 Avropa investisiya Bankı hansı müqavilәyә әsasәn yaradılıb?

•

Roma
Heç biri
Versal
Montevidio
Panama

345 Avropa İqtisadi mәkanı aşağıdakılardan hansıların qәrarı nәzәrә alınaraq yaradılıb? 1) Avropa Azad
Ticarәt Birliyi 2) Avropa Mülki Avisasiya Konfransı 3) Avropa Nәqliyyat Nazirlәrinin Konfransı 4) Avropa
İttifaqı

•

1 ,2
1 ,3
2, 3
1,4
2,4

346 Beynәlxalq әmәkdaşlıq Bankında hansı dövlәtdәn 7 bank iştirak edir?

•

Polşa
Rusiya
Bolqarıstan
Slovakiya
Çexiya

347 Energetika üzrә Latın Amerikası tәşkilatının müxtәlif illәrdә qәbul etdiyi bәyannamәlәr sırasında hansı
uyğunluq doğru deyil?

•

1988 –“energetika bölmәsindә maliyyә problemlәrinә dair”
1990 “enerjilә tәchiz olunma imkanları vә özünü enerji ilә tәmin etmә problemlәrinә dair”
1981 –“ Latın Amerikası ölkәlәrinin energetika әmәkdaşlığı proqramı”na dair
1981 – “Әrazi üzrә әmәkdaşlığın güclәndirlimәsinә dair”
1979 “Sәmәrәli enerji tәchizatı vә enerji istehlakı” üzrә proqramın reallaşdırılmasına dair

348 İ.ә. vә İ.T.in әsas mәqsәdlәrinә daxil olmuyanı seçin :

•

İnkişaf etmiş ölkәlәrә kömәklik göstәrilmәsindә fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsini hәyata keçirmәk
Daha effektli әlaqәlәndirmә metodları işlәyib hazırlamaq
Ayrıayrı ölkәlәrin sabit iqtisadi vә sosial inkişafına kömәklik etmәk
Hamısı aiddir
Üzv olan ölkәlәrdә daha sabit , yüksәk iqtisadi artıma nail olmaq

349 Avropa iqtisadi әmәkdaşlığı tәşkilatı hansı fәaliyyәtlәri görmür ?

•

İ.E.O.Ö.lәrin iqtisadi inkişafına kömәklik göstәrmәk
Hamısı
Üzv olan tәrәflәr arasında etibarlı hüquqi şәxs kimi çıxış etmәk
Dünyada sabit iqtisadi artımın tәmin edilmәsi
Beynәlxalq ticarәtin genişlәnmәsinә şәrait yaradılması

350 London klubunun Paris klubundan fәrqi nәdir ?

•

Heç biri
Kreditlәrin yüksәk faizli olması
Tamamı xüsusi banklardan ibarәtdir
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Beynәlxalq tәşkilatlarla әlaqә yaradır
Ölkәlәrin iqtiqadi inkişafına yardım göstәrmәmәk

351 Paris Klubunun ilkin kredit fondu nә qәdәr idi ?

•

10 mlrd $
8 mlrd $
7 mlrd $
6 mlrd $
9 mlrd $

352 İnvestisiya Tәminatı üzrә Beynәlxalq Agentlik hansı halda tәminatı öz üzәrinә götürmür ?

•

Yerli valyutanın dönәrli olmaması halları
Yerli ölkә tәrәfindәn müqavilәnin pozulması
Yerli ixtişaşlar üzündәn dәyәn ziyan
Tәbii fәlakәtlәrin törәtdiyi ziyanlar
Mülkiyyәtin zәbt edilmәsi halları

353 İ.T.B.A. :

•

B.M.T. sisteminә daxil olmuyan şәxsi agentlikdir
Regional tәşkilatdır
İqtisadi Tәnzimlәmә üzrә Bank Agentliyi
İran,Türkiyә,Bolqarıstan,Azәrbaycan birliyidir
Dünya bankının filialıdır

354 B.M.K.nın maliyyә vәsaitlәrinin formalaşmasına aid deyil :

•

Sәhm satışından olan gәlirlәr
B.Y.İ.B.nın maliyyә krediti
B.Y.İ.B.nın maliyyә yardımı
Xidmәt haqları
T.M.K.lardan alınan vergi

355 B.M.K.nın fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil :

•

Üzv olan ölkәlәrdә xüsusi sahibkarlığı dövlәt sahibkarlığı ilә әvәz etmәk
Üzv olan ölkәlәrin vergiqoyma sistemindә B.Y.İ.B. ilә әmәkdaşlıq edir
Hamısı aiddir
Әtraf mühitin mühafizәsinin inkişafı üçün xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin cәlb olunmasına kömәklik etmәk
İqtisadi inkişafın vә iqtisadi siyasәtin hazırlanması

356 Aşağıdakılardan hansı B.İ.B.in kredit verdiyi ölkәlәrdә әsas cәhәtlәrdәn deyil ?

•

Ölkәdә adam başı gәlirin hәcmi 1305 $dan aşağı olmalıdır
Ölkәdә iqtisadi , maliyyә vә siyasi sabitlik olduqdauzunmüddәtli kredit verilir
Ölkәyә kredit verilirsә onun tәdiyyә balansının vәziyyәti aşağı olmalıdır
Ölkәnin әsas siyasәti iqtisadi inkişafa istiqamәtlәnmәlidir
Ölkә bazar iqtisadiyyatına keçiddәdirsә ona kredit verilir

357 B.Y.İ.B.nin fәaliyyәtinә daxil deyil :

•

Xüsusi xarici kapital qoyuluşunu yerli dövlәt kapitalı ilә әvәz etmәk
İnformasiya mübadilәsi üzrә kömәklik
İqtisadi siyasәt mәsәlәlәri üzrә tәkliflәr hazırlamaq
Üzv olan ölkәlәrә kredit vermәk
İnformasiya mübadilәsi üzrә xidmәtlәr
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358 Ümumdünya Bankı qrupuna hansı institut daxil deyil ?

•

B.M.K.
B.İ.M.
İ.T.B.A.
B.İ.B
B.Y.İ.B.

359 B.V.F. 1970ci ilin sonlarından kimlәrә aşağı faiz dәrәcәlәri ilә quruluçu yenidәn qurması fondu
hesabına kredit verir ?

•

yoxsul ölkәlәrә
Böhrana uğramış Beynәlxalq Tәşkilatlara
İ.E.O.Ö.lәrә
Böhrana uğramış nüfuzlu şirkәtlәrә
Böhrana uğramış banklara

360 B.V.F.in әsas mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil ?

•

Beynәlxalq valyuta münasibәtlәrindә davranış kodeksinә riayәt edilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Üzv olan ölkәlәrdә maliyyә vә valyuta mәsәlәlәrindә mәslәhәt , yardım edilmәsi
Üzv olan ölkәlәr arasında çoxtәrәfli ödәniş sisteminin tәmin edilmәsi
Üzv olan ölkәlәrin valyuta siyasәtlәrini әlaqәlәndirmәk vә yaxşılaşdırmaq
Üzv olan ölkәlәrә xarici valyuta şәklindә borc vә kredit verilmәsini yerli valyutalar ilә dәyişdirilmәsinin tәmin
edilmәsi

361 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı maliyyәlәşmә prosesini hansı miqyasda aparır?

•

Yalnız Avropa miqyasında
İ.E.O.Ö. miqyasında
İ.E.Ö. miqyasında
Yalnız Qlobal miqyasda
Qlobal vә regional miqyasda

362 FAOnun 1995ci ildә imzaladığı razılığın müddәalarından biri hansıdır ?

•

düzgün cavab yoxdur
İxrac kvotasının tәtbiqilә әlaqәdar
Taxıl satışına dair mәlumat mübadilәsinin artırılması
“Kartel” tipli ixrac birliklәrinin yaranmasını asanlaşdırmaq
Beynәlxalq valyutamaliyyә sisteminin sabit saxlanması

363 Boksid çıxaran ölkәlәrin birliyi (MABS) nә vaxt yaradılib vә neçә ölkәni özündә birlәşdirir ?

•

1964, 15 ölkә
1968, 13 ölkә
1974, 11 ölkә
1971, 16 ölkә
1960, 8 ölkә

364 SİPEKә daxil olan 9 ölkә dünya üzrә mis istehsalının vә ixracının neçә %ni özәllәrindә cәmlәşdiriblәr
?

•

20%70%
30%70%
40%50%
50%60%
48%52%
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365 Mis ixracı üzrә hökümәtlәrarası şurasının (SİPEK) yaradılmasından sonra ilk misçıxaran ölkә vә ya
ölkәlәr hansılardır ?

•

Zair
Çili
Peru
Zambiya
hamısı

366 Şәkәr üzrә Beynәlxalq Tәşkilatın yaranmasına baxmayaraq, hansı sәbәbә görә fәaliyyәtini qısa
müddәtdә dayandırmışdır ?

•

İxrac kvotasının tәtbiqilә әlaqәdar
İkinci Dünya müharibәsinin başlamasilә
İnvestorların sayının azalmasına görә
Digәr tәşkilatların inkişafı ilә
Neft sәnayesinin tәsirilә

367 Tәbii kauçuk üzrә Beynәlxalq tәşkilat (BTKT) nә vaxt yaradılıb vә ilk üzvlәrindәn biri hansı dövlәtdir ?

•

1970, KXDR
1973, Myamma
1980, Vyetnam
1969, HonkKonq
1985, Kamboca

368 BKTyә әsasәn kofe istehsalinda qabaqcıl olmayan ölkәlәr hansılardır ?

•

Anqola, KostaRika
Benin, Qana
Salvador, Meksika
Çili, Paraqvay
Keniya, Kolumbiya

369 OAPEK neçәnci ildә vә hansı ölkәlәrin әmәkdaşlığı ilә yaradılıb?

•

Düzgün cavab yoxdur
1972, Tunis, Sәudiyyә Әrәbistan
1964, Küveyt, Qәtәr
1971, Bәhreyn, Liviya
1968, Sәudiyyә Әrәbistan, Liviya, Küveyt

370 OPEKin nәzdindә Beynәlxalq inkişaf fondu nә vaxt yaradılıb?

•

1969cu ildә
1971ci ildә
1976ci ildә
1964cü ildә
1957ci ildә

371 OPEKin katibliyindә hansı departamentlәr mövcuddur?

•

Heç biri
İqtisadiyyat vә maliyyә
Energetika tәdqiqatı
Hamısı
Mәlumatlar bankı

372 OPEK neçәnci ildә yaradılıb vә bura hansı regionların neftçıxaran ölkәlәri üzvdür ?
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•

Düzgün cavab yoxdur
1960, Asiya, Afrika, Latın Amerikası
1951, Şәrqi Asiya, Cәnubi Afrika
1965, Avropa, Şәrq ölkәlәri, PSÖ
1956, QәrbiAvropa, ŞimalqәrbiAfrika

373 Müxtәlif statistikalarda ilbәil, әsasәndә 70ci illәrә qәdәr neftin ixracının artmasına baxmayaraq,
qiymәtindә dәyişiklik olmamasının sәbәbi nәdir?

•

heç biri
Bu sahәyә olan investisiyaların az olduöuna görә
Neft kartelinin siyasәti stabil qaldiğina görә
Sәnayenin digәr sahәlәrinin dә hәdsiz inkişafina görә
hamısı

374 Ticarәt vә inkişaf konfransının sessiyaları neçә ildәn bir keçirilir vә indiyә qәdәr neçәsi baş tutub ?

•

4 ildәn, 17
4 ildәn, 11
5 ildәn, 9
4 ildәn, 6
5 ildәn, 15

375 Ticarәt vә inkişaf tәşkilatı 1966cı ildә hansı problemlәrin hәllini vermişdir?

•

hamısı
İntelektual mülkiyyәt hüququnu aydinlaşdırmaq
Әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq ticarәti
Qida mәhsulların rentabelli daşınması
heç biri

376 BMTnin ticarәt vә inkişaf üzrә konfransı neçәnci ildә yaradılıb vә hansı sayda üzvü var ?

•

1969cu, 179
1972ci, 174
1954cü, 182
1964cü, 191
1958ci, 164

377 Dünya iqtisadiyyatının hәrәkәtverici qüvvәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Milli kompaniyalar
Xüsusi sahibkarlar
Almaniya Federativ Respublikası
Amerika Birlәşmiş Ştatları
Beynәlxalq şirkәtlәr

378 II Dünya müharibәsindәn sonra Avropanın inkişafına daha çox yardım edәn dövlәt:

•

Çin
ABŞ
Avstraliya
SSRİ
Kanada

379 Düzgün variantı seçin. 1) dünyanın әn nüfuzlu hәrbi siyasi tәşkilatı 2) әn nüfuzlu beynәlxalq tәşkilat 3)
Regional tәşkilat a) ASEAN b) NATO c) BMT

•

1b, 2c, 3a
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1c, 2b, 3a
1b, 2a, 3c
1a, 2b, 3c
1a, 2c, 3b

380 İEOÖ sırasından ayrılan yeni qruplaşmanı gostәrin:

•

Şimalbirliyi
Yeni sәnaye ölkәlәri
Böyük Yeddilik
Avropa İttifaqı ölkәlәri
Cәnub ölkәlәri

381 ÜTTnin fәaliyyәt sahәlәrinә aid olmayanı göstәrin:

•

Heç biri
üzv olan ölkәlәrin ticarәt siyasәtinә nәzarәt
tәşkilatın hüququ әsaslarlı üzәrindә nәzarәt
ticarәt üzrә çoxtәrәfli danışıqlar
üzvlәr arasında ticarәt münaqişәlәrinin tәnzimi

382 ÜTT( ümumdünya ticarәt tәşkilatı) Baş razılaşmanın hüquqi әsası kimi neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir ?

•

Düzgün cavab yoxdur
1995ci ilin yanvarından
1994cü ilin sentyabrından
1993cü ilin ortalarından
1996cı ilin sonlarından

383 Ümumdunya ticarәt tәşkilatının (ÜTT) yaradılması barәdә akt nә vaxt vә harada tәsdiq edilmişdir ?

•

1997ci il, Torkidә
1995ci il, Berlindә
1994cü il, Mәrakeşdә
1993cü il, Londonda
1994cü il Cenevrәdә

384 Ümumdünya Uruqvay raundunda neçә ölkә iştirak edirdi ?

•

86
67
99
111
134

385 Ticarәt üzrә çoxtәrәfli beynәlxalq danışıqlar әn çox hansı şәhәrdә tәşkil olunub ?

•

Cenevrәdә
Tokioda
Londonda
Pekindә
Genuyada

386 Çoxtәrәfli tәnzimlәmә sistemindә Baş Razılaşma nınümumilәşdirilmiş fәaliyyәtinә aiddir :

•

Әmtәәlәrin gömrük qiymәtlәri barәdә razılıq
Milli siyasәtin izlәnilmәsi
İnkiçaf etmәkdә olan ölkәlәrlә iş aparılması
Çoxtәrәfli beynәlxalq ticarәt danışıqları
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Ticarәt münaqişәlәrinin tәnzimlәnmәsi

387 1933cü ildә Londonda hansı adda ümumdünya iqtisadi konfransı keçirilmişdir ?

•

heç biri
“Valyutanın tәnzimlәnmәsi vә ticarәtsiyasi mәsәlәlәr”
“Gömrük yükünün azaldılması”
“Maliyyә mәsәlәlәri vә xarici ticarәt”
“Himayәdarlığın mәhdudlaşdırılması”

388 1922ci ildә harada Avropa iqtisadiyyatının bәrpasına dair ümumdünya iqtisadi konfransı baş tutmuşdur
?

•

düzgün cavab yoxdur
Cenevrәdә(İsveçrә)
Genuyada(İtaliya)
Brüssel(Belçika)
Londonda(İngiltәrә)

389 BMTİP hansı problemlәrin hәllinә daha çox önәm verir ?

•

hamısına
İnsan hüquqlarının tәşviqinә
Әtraf mühitin mühafizәsinә
Informasiya vә Kommunikasiyaya
Yoxsulluğun azaldılmasına

390 İllik iqtisadi yardımla әlaqәdar donor ölkәlәrdәn hansı 1ci yerdә qәrarlaşıb ?

•

Sәudiyyә Әrәbistan
Çin
Yaponiya
ABŞ
Almaniya

391 BMTnin İnkişaf Proqramının (BMTİP) neçә uzvü var ?

•

53
41
26
34
48

392 İqtisadi vә Sosial mәsәlәlәr üzrә departament nә vaxt yaradılıb ?

•

1983ci ildә
1977ci ildә
1959ci ildә
1962ci ildә
1971ci ildә

393 Hansı ekspert orqanına aid deyil ?

•

Milli eytiyyatlara dair
Enerji Mәnbәlәrinin bәrpası vә istifadәsi
hamısı aiddir
Planlaşdırmanın inkişafı
Milli eytiyyatlara dair

56/100

30.12.2016

394 Avropa İqtisadi Komissiyasına neçә Avropa vә digәr region ölkәsi aiddir ?

•

Düzgün cavab yoxdur
19 Avropa ölkәsi , Abş, Meksika
25 Şәrqi , 7 qәrbi, Meksika, Avstraliya
30 Avropa ölkәsi, ABŞ, Kanada
40dan artıq Avropa ölkәsi, Kanada

395 Aşağıdakılardan hansı maliyyә tәşkilatı deyil ?

•

heç biri
BİB
BVF
İB
BMK

396 әtraf mühit proqramı hansıdı vә neçәnci ildәn fәaliyyәtdәdir ?

•

YUNİDO 1978
BMK 1957
FAO 1953
YUNESCO 1969
YUNEP1972

397 BMTnin cәmi büdcә vәsaitinin nә qәdәri İqtisadiSosial şuranın payına düşür ?

•

80%
70%
50%
45%
62%

398 Beynәlxalq ticarәt hüququ üzrә komitә neçәnci ildә yaradılıb ?

•

1981
1970
1966
1949
1975

399 Baş mәclisdә iqtisadi mәsәlәlәrlә hansı qurumlar mәşğul olur ?

•

inzibati vә büdcә mәsәlәlәri üzrә
İnvestisiya üzrә komitә
Düzgün variant yoxdur
Beynәlxalq tәhlükәsizlik üzrә
Sosial, humanitar, mәdәni mәsәlәlәr üzrә

400 Baş mәclisdә әlavә hansı komitә vә ya komitәlәr möccuddur ?

•

hamısı
Xüsusi vә işçi qrupları
Daimi fәaliyyәt göstәrәn
Cari işlәrә baxan
Heç biri

401 Hansı Baş mәclisdә olan әsas komitәlәrdәn deyil ?
hüquq mәsәlәlәrinә dair
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•

inzibati vә büdcә işlәri
iqtisadi vә maliyyә mәsәlәlәri üzrә
beynәlxalq tәhlükәsizlik üzrә
ictimai vә özәllәşdirmә uzrә

402 BMT sisteminin iqtisadi funksiyaları aid deyil ?

•

Zәif inkişaf edәn dövlәtlәrә iqtisadi yardım
Siyasi sahәdә hüquq normalarına riayәt olunması
Müasir dövrün qlobal iqtisadi problemlәri
Әtraf mühitin qorunması
Fövqәladә hallarda humanitar yardım göstәrilmәsi

403 Aşağıdakılardan hansı BİMin tәnzimlәnmәsindә boyük rolu olan ixtisaslaşdırılmış qurumlardan deyil?

•

hamısı aiddir
İqtisadi sosial şura
BMTnin sәnayenin inkişafı üzrә agentliyi
Atom enerjisi üzrә beynәlxalq agentlik (MAGATE)
Ümumdunya intelektual mülkiyyәti tәşkilatı

404 BİMin tәnzimlәnmәsindә boyük rolu olan ixtisaslaşdırılmış qurumlar:

•

hamısı aiddir
Beynәlxalq valyuta fondu
Beynәlxalq inkişaf birliyi
İqtisadi vә sosial şura
BMTnin әrzaq vә k/t üzrә tәşkilatı

405 BMTnin nizamnamәsindә әsas orqanlar sırasına aiddir :

•

hamısı
Parlament şurası
MAGATE
Hüquqiictimai şura
Baş Assambleyası, Tәhlükәsizlik şurası

406 BMTnin prinsiplәrinә aid deyil

•

Başqa ölkәlәrin daxili işlәrinә qarışmamaq
Öhdәliklәrin vicdanla yerinә yetirilmәsi
hamısı aiddir
Öz üzvlәrinin müstәqil bәrabәrliyi
Beynәlxalq münaqişәlәrin sülh yolu ilә hәlli

407 BMTnin vәzifәlәrinә aid deyil :

•

Dövlәtlәrin müәyyәn mәqsәd әsasında qüvvәlәrini birlәşdirilmәsi
Dövlәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinin yaradılması
Kollektiv tәdbirlәrin sülh yolu ilә hәlli
Şәrqlә qәrb arasında әmәkdaşlığın artırılması
İqtisadi, sosial, mәdәni, humanitar digәr sahәlәrdә problemlәrin hәlli

408 BMTnin hazırda neçә üzvü var ?
165
195
205
175

•
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•

185

409 1945ci il 26 iyunda boyuk Yeddilikdәn әlavә hansi dovlәtin iştirakilә Nizamnamә qebul edilmişdir ?

•

Çin
CAR
Portuqaliya
Meksika
İsveçrә

410 Çenevrәdә Himayәdarlıq vә gomrük dәrәcәlәrinin azaldılmasına dair razılaşma nә vaxt qeydә alınıb?

•

19371942 ci illәrdә
19271930cu illәrdә
20ci әsrin sonları
düzgün variant yoxdur
1945ci ildә

411 Regional әsasda ticarәtin liberallaşması genişlәnmişdir :

•

Düzgün variant yoxdur
1962ci ildәn etibarәn
1940cı illәrdәn başlayaraq
1950ci illәrin axırları
1945ci ildәn

412 Yeddilәr qrupu na daxil olmayan ölkәni seçin :

•

Kanada
Fransa
Rusiya
İspaniya
İtaliya

413 BİTlәrin qarıya qoyduğu vәzifılәr nәyә görә effektli yerinı yetirilә bilmirdi ?

•

heç biri
dar çәrçivәdә ixtisaslaşma
maliyyә vә maddi çәtinliklәr
dövlәtlәrin inkişaf sәviyyәsinә görә
hamısı

414 Avropa iqtisadi әmәkdaşlıq tәşkilatı neçә il fәaliyyәt göstәrib?

•

13 il
7 il
18 il
22 il
20 il

415 BMT hansı ildә yaradılmışdır vә tәsisçi dovlәtlәrin sayı nә qәdәr idi?

•

1945ci il , 45 dövlәt
1940cı il, 40 dövlәt
1940cı il 45 dövlәt
1950ci il, 50 dövlәt
1945ci il, 50 dövlәt

416 Hazırda dünya miqyasında beynәlxalq tәşkilatlarım sayi nә qәdәrdir?
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•

3500
4000
5000dәn artıq
2500
2795

417 Avropa Birliyinin Strukturuna Aiddir? 1. Hesablama Palatasi 2. Avropa Mәrkәzi Bankı 3. İqtisadi vә
sosial Komitә

•

1,3
1,2
1,2,3
yalnız 3
2,3

418 Avropa Valyuta Birliyi ( AVROZONA) aid olan ölkәlәr? 1. Finlandiya 2. Portuqaliya 3.İspaniya

•

1,2
1,2,3
2,3
1,3
yalnız 2

419 Avropa Valyuta Birliyi ( AVROZONA) aid olan ölkәlәr? 1. Belçika 2. İrlandiya 3. İtaliya

•

1,2,3
yalnız 1
1,3
1,2
2,3

420 MAASTRİXT müqavilәsi ilә qarşıya qoyulan әsas vәzifә?

•

İqtisadi vә Valyuta hәmçinin siyasi birliyi
Siyasi birlik yaratmaq
İqtisadi birlik yaratmaq
Valyuta birliyi yaratmaq
Doğru cavab yoxdur

421 Vahid kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәtinin fundemental prinsiplәrinә aiddir? 1. Bazarın Vahidliyi 2. Maliyyә
hәmrәyliyi 3. Birlik ölkәlәrindә istehsal edilәn әmtәәlәr münasibәtdә imtiyazlar.

•

yalnız 1
1,3
2,3
1,2,3
1,2

422 Vahi Kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәtinin neçә fundemental prinsipi var?

•

7
5
2
3
6

423 Regionlar Komiyәsinin neçә üzvü var?
120
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•

200
195
222
190

424 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında Ticarәt İmtiyazlarının Ümümi Sisitemi (GSTP) üzv ölkәlәr? 1.
Benin 2. Qana 3. İraq 4. Peru

•

1,3
3,4
2,3,4
1,2,3,4
2,4

425 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr arasında Ticarәt danışıqları Protokolu (PTN) üzv ölkәlәr? 1. Misir 2. Israil
3. Cәnubi koreya 4. Tunis

•

1,2,4
3,4
2,3,4
1,2,3,4
2,4

426 Malenaziya Qrupu (MSG) üzv ölkәlәr? 1. Fici 2. Vanuatu 3. Solomon adları

•

yalnız 1
1,3
2,3
1,2,3
1,2

427 ASEAN ölkәlәrinin Azad ticarәt haqqında sazişi üzv ölkәlәr? 1. Bruney 2. Laos 3. Tailand

•

yalnız 1
1,3
2,3
1,2,3
1,2

428 And Ümümu Bazarı(CAN) üzv ölkәlәr? 1. Kolumbiya 2. Ekvador 3. Venesuela

•

2,3
yalnız 2
1,3
1,2
1,2,3

429 MDByә üzv ölkәlәr? 1. Qirğizistan 2. Moldova 3. Tacikistan

•

yalnız 3
1,3
2,3
1,2,3
1,2

430 Avropa İqtisadi Birliyinә aid olan ölkәlәr? 1.İsveç 2. Litva 3. Polşa
yalnız 2
1,2
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•

2,3
1,2,3
1,3

431 Avropa İqtisadi Birliyiә aid olan ölkәlәr? 1. İspaniya 2. Lüksemburq 3. Yunanıstan

•

2,3
yalnız 1
1,2
1,3
1,2,3

432 FAO üzv ölkәlәrin sayı neçәdir?

•

210
220
145
174
200

433 Beynәlxalq tәnzinlәnmә aşağidakı әsas istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir. 1. iqtisadi vә sәnaye
әmәkdaşlığı 2. nәqliyyat sahәsindә әmәkdaşliq 3. valyuta maliyyә sferasında әmәkdaşliq

•

yalnız 3
2,3
1,2
1,2,3
1,3

434 BMTnin Atom Enerjisi ezrә Beynәlxalq Agentliyi?

•

LAKİK
YUNİDO
AİK
MAQATE
FAO

435 Dövlәtlәr arası tәşkilatların yaradılmaında әn çox yayılmış üsul?

•

sosial әlaqә
hamısı doğrudur
beynәlxalq sülhün әldә edilmәsi
beynәlxalq müqavilә bağlanması
iqtisadi әlaqә

436 Aşagida göstәrilәın hansı ASEANa aid deyil?

•

Tailand
Sinqapur
İndoneziya
ÇXR
Malaziya

437 BMTnin Ali orqanlarına aid deyil?

•

Baş Mәclis
Qәyyumluq Şurası
Tәhlükәsizlik Şurası
Beynәlxalq Valyuta Fondu
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Beynәlxalq Mәhkәmә

438 Beynәlxalq Valyuta Fondunun tәsnifatına görә inkişaf etmış ölkәlәr sirasına aid deyil?

•

İsveç
Meksika
Kanada
ABŞ
Fransa

439 İqtisadi vә Sosial Komitәnin neçә üzvü var?

•

190
195
220
222
100

440 Avropa Mәrkәzi Bankının Neçә üzvü var?

•

25
18
12
11
24

441 Avropa İnvestisiya Bankının neçә üzvü var?

•

11
25
36
58
20

442 Hesablama Palatasının neçә üzvü var?

•

20
18
25
24
45

443 Nazirlәr Şurasının sәdrlik hansı sistemlә hәyata keçirilir?

•

Rotasiya sistemi
heç bir sistem yoxdur
Psixoloji sistem
Siyasi sistem
İqtisadi sistem

444 Millәtlәr Liqası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1939
1919
1949
1958
1929

445 Kapitalizmin inkişafı xas olan ziddiyәtlәr nә ilә nәticәlәndi?
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•

Sәnayenin inkişafı
Dünya Bankının inkişafı
TMK sıradan cıxması ilә
Dünya Müharibәsi
İqtisadi әlaqәlәrin güclәnmәsi

446 Beynәlxalq hüquqşünasların fikrinә görә ilk beynәlxalq tәşkilat nә vaxt harda yaradılıb?

•

1945 BMT
1993 MDB
1975 ATӘT
1815 Reyn
1949 NATO

447 әrәb Mәğrib Birliyi Ölkәlәri Üzv Ölkәlәr? 1. Liviya 2. Merakeş 3. Tunis

•

yalnız 3
1,3
2,3
1,2,3
1,2

448 Cәnubi Şәrqi Asiya ölkәlәrinin Assosiasiyası üzv ölkәlәr( ASEAN) üzv ölkәlәr? 1. Bruney 2. Kamboca
3. Tailand 4. Sinqapur

•

2,4
1,2,3,4
1,3
yalnız 2
2,3,4

449 MDB üzv ölkәlәr? 1. Makedoniya 2. Belarus 3. Rusiya 4. Azәrbaycan

•

2,3,4
2,3
3,4
1,3
1,2,3,4

450 Cәnubi konusun Ümumi Bazarı ( MERCORUS) üzv ölkәlәr?1. Argentina 2, Paraqvay 3. Uruqvay

•

1,2
1,2,3
2,3
yalniz 2
1,3

451 Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyasi (LAİA) üzv ölkәlәr? 1. Çili 2. Ekvador 3. Peru

•

1,2
1,2,3
2,3
yalnız 1
1,3

452 Şәrqi Karib Dövlәtlәrinin Tәşkilatına üzv ölkә hansıdır?
ABŞ
Kanada
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•

Meksika
Venesuela
Dominikan Respublikası

453 Avrasiya İqtisadi Birliyi (EAEC) üzv ölkәlәri? 1. Belarus 2. Qazaxıstan 3. Rusiya 4. Litva

•

1,2,3
1,2,3,4
3,4
2,3
2,3,4

454 Mәrkәzi Amerika Ümümumi Bazarı (CACM) gömrük birliyi ölkәlәrini seçin: 1. KostaRika 2. Salvador
3. Honduras

•

yalnız 1
1,2,3
1,2
2,3
1,3

455 әrәb Ümumi Bazarı gömrük birliyi dövlәtlәri?

•

Livan
Oman
Küveyt
İordaniya
BӘӘ

456 İqtisadi әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ECO) üzv ölkәlәr? 1. Azәrbaycan 2. Türkiyә 3. Pakistan 4, Sinqapur

•

1,2
1,3
1,2,4
1,2,3
2,3,4

457 Şәrqi Afrika Koooperisiyasının (EAC) üzv ölkәlәr? 1. Keniya 2.Tanzaniya 3. Uqanda

•

1,3
2,3
1,2
1,2,3
yalnız 3

458 Şimali Amerika Azad Ticarәt zonası (NAFTA) üzv ölkәlәr 1.ABŞ 2. Kanada 3. Meksika

•

1,3
1,2,3
yalnzı 3
yalnız 1
2,3

459 Mәrkәzi Avropa Azad Ticarәt Zonası (CEFTA) üzv ölkәlәr? 1. Avstriya 2. Polşa 3. Çexiya 4. Sloveniya

•

yalnız 1
2,3
1,2,3
2,3,4
65/100
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1,3,4

460 Baltika Azad Ticarәt Zonasına aid olan ölkә?

•

hamısı
Finlandiya
Rusiya
Estoniya
Makedoniya

461 Avropa Azad Ticarәt Assoisasiyası (EFTA) aid olan ölkәlәri? 1.İslandiya 2. Norveç 3. Belçika 4. İsveçrә

•

2,3,4
1,2
1,2,3
1,2,4
2,3

462 Bütün Amerika üçün Müәssisә Tәşәbüsü teşkilatı aid olan ölkәlәr 1.ABŞ 2. Kanada 3. Meksika

•

yalnız 2
2,3
1,2,3
1,3
yalnız 1

463 Boksit hasilatçısi Ölkәlәrinin Beynәlxalq Assoisayisı (İBA) üzvdür? 1. Haiti 2. Qana 3. Yamayka 4.
Boliviya

•

Yalnız 4
1,3,4
2,3,4
1,2,3
2,3

464 Mis ixracatçısı Ölkәlәrinin Hökumәtlәrarası Şurası(SİPEC) üzvdür. 1. Avstraliya 2. Zair 3. Peru 4.
Hindistan

•

yalnız 3
1,3
2,3,4
1,2,3
2,4

465 OPECә üzvdür. 1. Venesuela 2. Çili 3. Liviya 4. Rusiya

•

yalnız 1
2,3
2,4
1,3
1,2

466 Göstәrilәn hansı әrәb Neft İxracatçıları ölkәlәrinin tәşkilatına aidiir? 1. Misir 2. İraq 3. Yәmәn 4. Suriya

•

3,4
1,3
1.4
1.2
2,3
66/100

30.12.2016

467 Göstәrilәn hansı ölkәlәr OPECin üzvüdür? 1. әlcәzair 2. Azәrbaycan 3. Bәә 4. İran

•

yalnız 3
3,4
1,2,3,4
1,3,4
1,3

468 Dünya әmtәә bazarlarının tәnzimlәmәsi üzrә hökumәtlәrarası tәşkilatlara aiddir? 1. Beynәlxalq
Tәşkilatlar 2. Beynәlxalq Tәşkilatlar 3. Beynәlxalq Tәdqiqat Qrupları 4. Beynәlxalq Mәşvәrәtçi Komitәlәr

•

Yalnız 2,3
1,2,4
1,3,4
1,2,3,4
2,3,4

469 Regional fondlara vә maliyyә tәşkilatlarına aidiir? 1. Karib Dәnizi Fondu 2. OPEKin Xüsusi Fondu 3.
Avropa Valyuta Fondu

•

yalnız 1
2,3
1,2
1,2,3
1,3

470 Regional banklara hansı aidiir? 1. Avropa İnvestisya Bankı 2. Asiya İnkişaf Bankı 3. Latın Amerikası
İxrac Bankı

•

yalnız 3
1,3
1,2
1,2,3
2,3

471 Avropa Tәhlükәsizlik vә әmәkdaşliq Tәşkilatı (ATәT) neçәnci ildә yaradılıb?

•

1973
1974
1970
1971
1975

472 Avropa Şurasının neçә üzvü var?

•

49
46
45
47
44

473 Avropa Şurası neçәnci ildә yaradılıb?

•

1947
1963
1958
1949
1972
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474 BMTnin Atom Enerjisi ezrә Beynәlxalq Agentliyi?

•

LAKİK
YUNİDO
AİK
MAQATE
FAO

475 Beynәlxalq Telekomunikasiya İttifaqı neçәni ildә yaradılıb?

•

1998
1996
1945
1994
1997

476 WMO tәşkilatı neçәnci ildә hansı sәbәbәlә yaradılıb?

•

Doğru cavab yoxdur
1963 Tәhsilә yardım mәqsәdilә
1951 Sәhiyyәyә yardım mәqsәdilә
1950. Meteroloji tedqiqatlar sahәsindә әmәkdaşlıq yardım mәqsәdi
1972 Turizm sektoruna yardım mәqsәdilә

477 Beynәlxalq әmәk Tәşkilatı neçәnci ildәn BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatı statusuna malikdir?

•

1953
1948
1974
1946
1949

478 WFPnın әsas rolu?

•

Doğru cavab yoxdur
Beynәlxalq müqavilә imzalamaq
maliyyә yardımı etmәk
adambaşına gәlirin sәviyyәsi aşağı olan vә әrzaq resurlarında kәskin çatişmazlıq hiss edilәn ğlkәlәrә yardım etmәk
Sәhiyyә sisteminә yardım etmәk

479 Beynәlxalq Tәşkilatlar hansı qruplara bölünür?1.BMT sisteminә daxil olan beynәlxalq iqtisadi
tәşkilatlar 2. BMT sisteminә daxil olmayan beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar 3. Regional tәşkilatlar

•

yalnız 3
1,3
1,2
1,2,3
2,3

480 Dövlәtlәr arası tәşkilatların yaradılmaında әn çox yayılmış üsul?

•

sosial әlaqә
hamısı doğrudur
beynәlxalq sülhün әldә edilmәsi
beynәlxalq müqavilә bağlanması
iqtisadi әlaqә

481 Göstәrilәn qaydalardan hansıları Beynәlxalq hökumetıәrarası tәşkilatın yaradilma qaydalarına aiddir?1.
tәsis sәnәdinin qәbulu 2. tәşkilatınin strukturunun formalaşdırılması 3. baş orqan çağırılması
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•

Yalnız 3
1,3
2,3
1,2,3
1,2

482 Beynәlxalq tәnzinlәnmә aşağidakı әsas istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir. 1. iqtisadi vә sәnaye
әmәkdaşlığı 2. nәqliyyat sahәsindә әmәkdaşliq 3. valyuta maliyyә sferasında әmәkdaşliq

•

yalnız 3
2,3
1,2
1,2,3
1,3

483 Müasir Mәrhәlәrdә beynәlxalq tәnzimlәmәsinin әsas vәzifәlәri? 1. özәl sahibkarliğin inkişafı yardım
göstәrmәk 2. ölkәlәr arasında müxtәlif formalarda iqtisadi әmәkdaşlıq inkişaf 3. dünya iqtisadiyyatının
inkişafı vә valyuta maliyyә sferasında sabitliyinin tәmin edilmәsi.

•

Yalnız 1
2,3
1,2
1,2,3
1,3

484 BMTnin әtraf Mühit üzrә proqramı nәcә adlanır?

•

FAO
YUNEP
YUNESCO
YUNİDO
AİK

485 Minillik Bәyannamә nin mәqsәdlәrinә aidiir? 1. Ümumi ibtidai tәhsilә nail olmaq 2. gender bәrabәrliyini
tәmin etmәk 3. Uşaq ölümü hallarını azaltmaq 4. Ana sağlamlığının yaxşılaşdırmaq

•

1,3,4
1,2,3
1,2,4
2,3,4
1,2,3,4

486 BMTnin xәrclәrinә nәzarәt etmәk üçün hansı mexanizmi müvcuddur?

•

hamısı doğrudur
Xarici nәzarәt
Daxili nәzarәt
Heç bir mexanizm yoxdur
Siyasi nәzarәt

487 BMTnin Tәhsil Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri tәşkilatı necә adlanır?

•

İSESKO
YUNESKO
YUNİDO
FAO
UNİCEF

488 Qәyyumluq Şurasının fәaliyyәti Nizannamәsinin neçәnci fәsli ilә tәnzimlәnir
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•

17
13
20
9
5

489 Asiya vә Sakit Okean İqtisadi vә Sosial Komissiyası (ASOİSK) nә zaman tәsis edilmişdir?

•

1966
1947
1948
1950
1952

490 Latın Amerikası vә Karib hövzәsi İqtisadi Komissiyası (LAKİK) nә zaman yaradılıb?

•

1949
1948
1958
1946
1947

491 Afrika İqtisadi Komissiyası (AFİK) neçәnci ildә yaradılıb?

•

1959
1958
1961
1956
1957

492 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrüffatı Tәşkilatı nә zaman yaradılmışdır?

•

1947
1946
1951
1945
1948

493 BMTnin әsas orqanları? 1.Baş Mәclis 2. Tәhlükәsizlik Şurası 3. Dünya Bankı 4. Qәyyumluq Şurası

•

1,3
1,2,3,4
1,2,3
2,3,4
1,3,4

494 BMTnin neçә üzvü var?

•

210
205
191
200
190

495 BMT günü?

•

11 fevral
24 oktyabr
30 oktyabr
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3 iyun
12 aprel

496 BMT TŞnın neçә daimi üzvü var?

•

27
5
10
7
15

497 Yalta konfransı nә zaman kecirilmişdir?

•

1 yanvar 1942ci il
1 dekabr 1943cü il
30 oktyabr 1943cü il
11 fevral 1945ci il
14 avqust 1941ci il

498 Atlantika Xartiyası adlanan sәnәd nә zaman imzalanmışdır?

•

12 iyun 1941ci il
14 avqust 1941ci il
1 dekabr 1943cü il
30 oktyabr 1943cü il
1 yanvar 1942ci il

499 Müttәfiqlәr Bәyannamәsi neçәnci ildә imzalanmışdır?

•

1949 3 iyun
1941 12 iyun
1941 14 avqust
1919 18 may
1962 12 aprel

500 Daha inkişaf etmiş inteqrasiya modelidir?

•

Birlәşmiş millәtlәr tәşkilatı
Müstәqil dövlәtlәr birliyi
Avropa Birlәşmiş Ştatları
Avropa birliyi
Böyük yeddilәr

501 Avropa Kömür vә Polad Birliyi (AKPB) yaradılması haqqında Paris müqavilәsi imzalandı?

•

1923ci ilin mayında
1950ci ilin mayında
1951ci ilin aprelindә
1929cu ilin aprelindә
1921ci ilin noyabrında

502 Avropa Kömür vә Polad Birliyinin tәrkibinә neçә dövlәt daxildir?

•

7
5
3
10
6

71/100

30.12.2016

503 Avropa Kömür vә Polad Birliyinin yaradılması mәqsәdi nәdir?

•

üzv olan ölkәlәrin iqtisadi inkişafının daha da yaxşılaşdırılması
üzv olan ölkәlәrin ümumi kömür vә polad bazarının yaradılması
üzv olan ölkәlәr arasında iqtisadi әmәkdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi
üzv olan ölkәlәr arasında ticarәt birliyinin yaradılması
üzv olan ölkәlәrin qarşılıqlı fәaliyyәtinin dәrinlik dәrәcәsinin genişlәnmәsi

504 Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası (EFTA) yaradılıb?

•

1923ci ilin mayında
1951ci ilin aprelindә
1960ci il mayında
1929cu ilin aprelindә
1956cı ilin oktyabrında

505 Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyası (EFTA) neçә dövlәt tәrәfindәn formalaşdırılıb?

•

7
4
6
5
10

506 Vahid Kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәti (VKTS) neçә fundamental prinsipә әsaslanır?

•

4
3
7
6
5

507 Vahid Kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәtinin (VKTS) fundamental prinsiplәrinә aiddir:

•

üzv ölkәlәrinin valyutala birliyi
Bazarın vahidliyi
Ölkәlәrin qarşılqlı münasibәtlәri
Ticarәtin vahidliyi
siyasi münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması

508 Vahid Kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәtinin (VKTS) fundamental prinsiplәrinә aiddir:

•

Birlik ölkәlәrindә mövcud olacaq әrzaq problemlәrini minimuma çatdırmaq
Birlik ölkәlәrindә ticart münasibәtlәrinin yaxşılaşdırılması
Birlik ölkәlәrindә iqtisadi münasibәtlәrin daha da tәkmillәşdirilmәsi
Birlik ölkәlәrindә istehsal edilәn әmtәәlәrlә münasibәtdә imtiyazlar
Birlik ölkәlәrinin hövqәladә hallarda birbirlәrinin daxili siyasәtinә müdaxilәsi

509 Vahid Kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәtinin (VKTS) fundamental prinsiplәrinә aiddir:

•

Maliyyә hәmrәyliyi
İqtisadi birlik
Ölkәlәrin iqtisadi azadlığı
Ölkәlәrin siyasi birliyi
Mәhsulların eynicinsliyi

510 Valyuta birliyinin yaradılmasına nә zaman başlanıldı?

•

1998ci ilin martın 1dәn
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1997ci ilin yanvarın 1dәn
1999cu ilin martın 1dәn
2002ci il yanvarın 1dәn
1994cü ilin martın 1dәn

511 mikrosәviyyәdә baş verәn inteqrasiyanın makrosәviyyәyә çatması nә zaman baş verir?

•

әhәmiyyәtli dәrәcәdә hüquqi xarakterli amillәrin tәsiri altında
әhәmiyyәtli dәrәcәdә siyasi xarakterli amillәrin tәsiri altında
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi inkişafının artımı zamanı
әhәmiyyәtli dәrәcәdә iqtisadi xarakterli amillәrin tәsiri altında
әhәmiyyәtli dәrәcәdә sosial xarakterli amillәrin tәsiri altında

512 iqtisadi inteqrasiya proseslәri özündә mikroiqtisadi sәviyyәni әks etdirir?

•

qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrә malik Inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә
İnkişaf etmәkdә olan bazar tәsәrrüfatına malik ölkәlәrdә
İnkişaf etmәkdә olan keçid iqtisadiyyatına malik ölkәlәrdә
İnkişaf etmiş bazar tәsәrrüfatına malik ölkәlәrdә
geniş ticarәt әlaqәlәrinә malik ölkәlәrdә

513 Keyfiyyәt bumu?

•

yüksәk iqtisadi potensiala malik olan ölkәlәrin birliklәrinin daha da dәrinlәşmәsidir
iqtisadi inkişafı daha güclü olan ölkәlәr arasında regional sazişlәrin imzalanmasıdır
mövcud regional sazişlәrin yeni şәrtlәr әlavә edilmәklә yenidәn imzalanmasıdır
regional qarşılqılı tәsәrrüfat fәaliyyәtinin dәrinlәşmәsidir
yeni regional sazişlәrin daha güzәştli şәrtlәrlә imzalanmasıdır

514 Kәmiyyәt bumu?

•

daha çox ölkәlәr arasında birlik yaratmaq mәqsәdilә regional sazişlәrin imzalanmasıdır
regional qarşılqılı tәsәrrüfat fәaliyyәtinin dәrinlәşmәsidir
mövcud regional sazişlәrin yeni şәrtlәr әlavә edilmәklә yenidәn imzalanmasıdır
inteqrasiyanın daha inkişaf etmiş kompleks formalarından istifadәdir
yeni regional sazişlәrin güzәştli şәrtlәrlә imzalanmasıdır

515 İnteqrasiya bumu nun hansı forması mövcuddur?

•

“ticarәt bumu”
“zaman bumu”
“xüsusi çәki bumu”
“keyfiyyәt bumu”
“dәrәcә bumu”

516 İnteqrasiya bumu nun hansı forması mövcuddur?

•

“zaman bumu”
“say bumu”
“xüsusi çәki bumu”
“dәrәcә bumu”
“kәmiyyәt bumu”

517 ÜTTnin göstәricilәrinә әsasәn hazırda dünya üzrә fәaliyyәtdә olan neçә ticarәtiqtisadi saziş
mövcuddur?

•

170
250
300
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130
200

518 Müvәqqәti inteqrasiya qruplaşmaları hansı ölkәlәr üçün sәciyyәvidir?

•

dünyanın kasıb ölkәlәri
yeni sәnayelәşmiş ölkәlәr
keçid dövrünü yaşayan ölkәlәr
inkişaf etmiş ölkәlәr
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

519 inteqrasiya birliklәrinin inkişafı daha geniş vüsәt almışdır?

•

XX әsrin sonlarında
XIXXX әsrlәrdә
XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin sonlarında
XX әsrin ikinci yarısında

520 İqtisadçılar inteqrasiyanın daha hansı formalarını göstәrirlәr?

•

iqtisadisiyasi vә hüquqi inteqrasiya
siyasi vә tam hüquqi inteqrasiya
tam iqtisadi vә siyasi inteqrasiya
iqtisadi vә sosial inteqrasiya
mәdәni vә iqtisadi inteqrasiya

521 inteqrasiya tәkamülünün beşinci mәrhәlәsindә........?

•

inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
azad ticarәt zonaları yaradılır
gömrük birliyi yaradılır
ümumi bazar yaranır
imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır

522 inteqrasiya tәkamülünün dördüncü mәrhәlәsindә.....?

•

ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edәn ölkәlәr iqtisadi birliyә çevrilir
ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edәn ölkәlәr әmtәә vә xidmәtlәrin tәkc üzv ölkәlәrdә deyil, hәm dә ümumi
dünya bazarında reallaşdırılması barәdә razılığa gәlirlәr
ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә әmtәә vә xidmәtlәrin deyil, hәm dә istehsal amillәrinin
sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr
imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalandıqdan sonra inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә iqtisadi deyil, hәm dә qarşılıqlı siyasi
inkişaf barәdә razılığa gәlirlәr
ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edәn ölkәlәr әmtәә vә xidmәtlәrin tәkc üzv ölkәlәrdә deyil, hәm dә ümumi
dünya bazarında reallaşdırılması barәdә razılığa gәlirlәr

523 inteqrasiya tәkamülünün üçüncü mәrhәlәsi....?

•

ölkәlәr arasında imtiyazlı ticarәt sazişlәrinin imzalanması ilә әlaqәdardır
ümumi bazarın yaradılması ilә әlaqәdardır
azad ticarәt zonalarının yaradılması ilә әlaqәdardır
gömrük birliyinin yaradılması ilә әlaqәdardır
inteqrasiyanın iqtisadi birliyә çevrilmәsi ilә әlaqәdardır

524 inteqrasiya tәkamülünün İkinci mәrhәlәsindә...?

•

ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edәn ölkәlәr istehsal amillәrinin sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr
әn yüksәk sәviyyәdә inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
ölkәlәrin inteqrasiyası azad ticarәt zonalarının yaradılmasına keçir
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ölkәlәr qarşılıqlı yaxınlaşmaya hәlә ilk addımlarını atarkәn onlar arasında imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır
gömrük birliyinin yaradılması ilә әlaqәdar ölkә sürәtlә inkişaf edir

525 inteqrasiya tәkamülünün birinci mәrhәlәsindә

•

әn yüksәk sәviyyәdә inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә әmtәә vә xidmәtlәrin deyil, hәm dә istehsal amillәrinin
sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr
gömrük birliyinin yaradılması ilә әlaqәdar ölkә sürәtlә inkişaf edir
ölkәlәrin inteqrasiyası azad ticarәt zonalarının yaradılmasına keçir
ölkәlәr qarşılıqlı yaxınlaşmaya hәlә ilk addımlarını atarkәn onlar arasında imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır

526 inteqrasiya tarixәn neçә әsas mәrhәlәdәn keçmәklә tәkamül edib?

•

7
6
4
2
5

527 İnteqrasiya..........?

•

mәşğulluğun artımı vә sosial sabitliyә gәtirib çıxarır
adәtәn xarici investisiya axınına gәtirib çıxarır
üzv ölkәlәrinin mәnafelәrini hәr zaman öndә tutur
ölkәlәrin istehsalçıları arasında artan rәqabәti formalaşdırır
adәtәn miqrasiya axınına gәtirib çıxarır

528 İkinci yaxşı nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

M.Dyuvatripon
P.Robson
C.Vayner
L.Keoxane
C.Mid

529 әgәr gömrük birliyinin yaradılması nәticәsindә ticarәtdәn yayınma effekti meydana gәlәrsә......?

•

bu birlikdә iştirak edәn ölkәlәrin rifahı birmәnalı olaraq pislәşәcәk
bu birlikdә iştirak edәn ölkәlәrinin sәsvermәsi ilә hәmin birliyin fәaliyyәt göstәrmәsi ilә bağlı yığıncaq
keçirilәcәk
bu birlikdә iştirak edәn ölkәlәr arasında çaxnaşma yaranacaq
bu birlikdә iştirak edәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsi aşağı düşәcәk
bu birlikdә iştirak edәn ölkәlәrdәn hansının ticarәtdәn yayındığı aşkarlanır vә birlikdәn kәnarlaşdırılır

530 Gömrük birliyinin yaranmasının әsas әlamәti nәdir?

•

üzvölkәlәrin istehsal amillәrinin sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlmәlәri
üzvölkәlәrin qarşılıqlı ticarәtlәri nәticәsindә inteqrasiya prosesi gedәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin
artımı
üzvölkәlәrin qarşılıqlı ticarәtlәrindә gömrük rüsumlarının lәğv edilmәsidir
inteqrasiya prosesi gedәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin üzv ölkәlәrin tәsiri nәticәsindә müsbәt artımı
üzvölkәlәrin qarşılıqlı ticarәtdә tarif vә qeyritarif maneәlәrinin aradan qaldırılması

531 dinamik effektlәr....

•

inteqrasiya prosesi gedәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin sabit vәziyyәtdә artımı
gömrük birliyinin funksiya göstәrmәsinin daha sonrakı mәrhәlәlәrindә meydana gәlәn iqtisadi nәticәlәr
gömrük birliyinin funksiya göstәrmәsinin daha sonrakı mәrhәlәlәrindә meydana gәlәn iqtisadi nәticәlәr
inteqrasiya prosesi gedәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin üzv ölkәlәrin tәsiri olmadan sabit artımı
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gömrük birliyinin yaradılmasından dәrhal sonra onun bilavasitә nәticәsi kimi meydana gәlәn iqtisadi nәticәlәr

532 Statik effektlәr....

•

inteqrasiya prosesi gedәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin üzv ölkәlәrin tәsiri olmadan sabit artımı
gömrük birliyinin funksiya göstәrmәsinin daha sonrakı mәrhәlәlәrindә meydana gәlәn iqtisadi nәticәlәr
inteqrasiya prosesi gedәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin sabit vәziyyәtdә artımı
gömrük birliyinin yaradılmasından dәrhal sonra onun bilavasitә nәticәsi kimi meydana gәlәn iqtisadi nәticәlәr
gömrük birliyinin yaradılmasından öncә üzv ölkәlәrin tәsiri nәticәsindә meydana gәlәn iqtisadi nәticәlәr

533 C.Vaynerin nәzәriyyәsinә görә gömrük birliyinin yaradılması nәticәsindә iqtisadiyyatda hansı effektlәr
yaranır?

•

sabit effektlәr vә müntәzәm effektlәr
daimi effektlr vә müntәzәm effektlәr
nümayiş effeklәri vә domino effektlәri
statik effektlәr vә dinamik effektlәr
daimi effektlәr vә dәyişkәn effektlәr

534 Gömrük birliyi nәzәriyyәsinin formalaşması kimin adı ilә bağlıdır?

•

R.Şuman
V.Halşteyn
C.Vayner
J.Monne
J.Rueff

535 İqtisadi inteqrasiya proseslәrinin inkişafının praktiki zәrurәtinin işlәnmәsi vә әsaslandırılması cәhdlәrinә
kimin әsәrlәrindә rast gәlinmәyib?

•

J.Monne, P.Robson
M.Paniç, E.Benua
A.Smitt,C.M.Keyns
J.Rueff, R.Şuman
V.Halşteyn

536 İnteqrasiyanın mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

Әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması
Regional tәsәrrüfat tәşkilatlarının yaradılması
Milli sәnayenin gәnc sahәlәrinin dәstәklәnmәsi
İqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәrinә dәstәk
Dünya bazarlarında mövqelәrin güclәndirilmәsi

537 İnteqrasiyanın mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

İqtisadiyyatda ticarәtin liberallaşdırılması
Ticarәt siyasәti vәzifәlәrinin hәlli
Әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması
Masştab iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә
İqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәrinә dәstәk

538 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aid deyil:

•

İnkişaf edәn ölkәlәrin iqtisadi, siyasi mühitinin inkişaf etdirilmәsi vә hövqәladә hallarda özünü müdafiә
imkanlarının yaxşılaşdırılması
İnteqrasiya ölkә iqtisadiyyatları inkişafda olduğu zaman daha müvәffәqiyyәtlә inkişaf edir
Ölkәlәr qarşısında inkişaf, maliyyәlәşdirmә, iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi, siyasi әmәkdaşlıq vә s. sahәlәrdә duran
iqtisadi vә digәr problemlәrin ümumiliyi
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İnteqrasiya edәn ölkәlәrin coğrafi yaxınlığı, әksәr hallarda ümumi sәrhәdin vә tarixәn formalaşmış iqtisadi
әlaqәlәrin mövcudluğu
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә bazar yetkinliyi dәrәcәsinin yaxınlığı

539 İnteqrasiyanın mәqsәdlәrinә aiddir?

•

Milli qanunvericiliklәrin, norma vә standartların hazırlanması
Ölkәnin ETTnin nailiyyәtlәrindәn maksimum istifadә
Masştab iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә
Ölkәnin iqtisadi inkişafının optimal hәddә çatdırılması
Regional tәsәrrüfat tәşkilatlarının yaradılması

540 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aiddir:

•

Sevidc effekti
Pareto effekti
Qurvid effekti
Qarşılıqlı әmәkdaşlıq effekti
Domino effekti

541 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aiddir:

•

Qarşılıqlı әmәkdaşlıq effekti
İnkişaf effekti
Pareto effekti
Nümayiş effekti
Siyasiiqtisadi әlaqә effekti

542 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
Ölkәlәr qarşısında inkişaf, maliyyәlәşdirmә, iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi, siyasi әmәkdaşlıq vә s. sahәlәrdә duran
iqtisadi vә digәr problemlәrin ümumiliyi
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә bazar yetkinliyi dәrәcәsinin yaxınlığı
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin liderlәrinin siyasi iradәsi, Nümayiş effekti, Domino effekti
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin coğrafi yaxınlığı, әksәr hallarda ümumi sәrhәdin vә tarixәn formalaşmış iqtisadi
әlaqәlәrin mövcudluğu

543 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aiddir:

•

İnteqrasiya edәn ölkәlәrin siyasi әlaqәlәrinin mövcudluğu
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin siyasi mühitinin inkişaf etdirilmәsi
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi mühitinin inkişaf etdirilmәsi
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin liderlәrinin siyasi iradәsi
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi әlaqәlәrin mövcudluğu

544 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
Ölkәlәr qarşısında inkişaf, maliyyәlәşdirmә, iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi, siyasi әmәkdaşlıq vә s. sahәlәrdә duran
iqtisadi vә digәr problemlәrin ümumiliyi
İnteqrasiya ölkә iqtisadiyyatları inkişafda olduğu zaman daha müvәffәqiyyәtlә inkişaf edir
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә bazar yetkinliyi dәrәcәsinin yaxınlığı
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin coğrafi yaxınlığı, әksәr hallarda ümumi sәrhәdin vә tarixәn formalaşmış iqtisadi
әlaqәlәrin mövcudluğu

545 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aiddir:

•

İnkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin optimal hәddә çatdırması
İnteqrasiya ölkә iqtisadiyyatları inkişafda olduğu zaman daha müvәffәqiyyәtlә inkişaf edir
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İnkişafda olan ölkәlәrini qtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә ölkәdәki siyasi mühitin qarşılıqlı vәhdәti
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi potensialının inkişaf etmiş ölkәlәrinkinә yaxınlığı
İnkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin inkişaf etmiş ölkәlәrinki kimi inkişaf edir

546 İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şәrtlәrinә aiddir:

•

İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi potensialının inkişaf etmiş ölkәlәrinkinә yaxınlığı
İnkişafda olan ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә ölkәdәki siyasi mühitin qarşılıqlı vәhdәti
İnteqrasiya edәn ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә bazar yetkinliyi dәrәcәsinin yaxınlığı
İnkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin vә ölkәdәki siyasi mühitin qarşılıqlı vәhdәti
İnkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin inkişaf etmiş ölkәlәrinkinә yaxınlığı

547 İnteqrasiya prosesi ümumi sistemin hansı hәlqәlәrini әhatә edir?

•

regional idarәetmә vә qәrarların icrası sferası
istehsal, istehlak, bölgü, mübadilә
istehlak, bölgü vә yenidәn bölgü, regional idarәetmә
bazar mübadilәsi, istehsal, qәrarların qәbul edilmәsi sferası
qәrarların qәbul edilmәsi vә icrası sferası

548 İqtisadi inteqrasiyanın әsasını tәşkil edir?

•

müstәqil dövlәtlәrin iqtisadi әmәkdaşlıqları xarici iqtisadi siyasәti
müstәqil fәaliyyәt göstәrәn subyektlәrin dövlәtlәrarası iqtisadi әmәkdaşlıqları
müstәqil fәaliyyәt göstәrәn subyektlәrin iqtisadi maraqları vә beynәlxalq әmәk bölgüsü
dövlәtlәrarası iqtisadi vә siyasi әmәkdaşlıqlar
iqtisadi әmәkdaşlıq әsasında fәaliyyәt göstәrәn millәtlәr tәşkilatı

549 Milli tәsәrrüfat mexanizmlәrinin yaxınlaşmasına, qarşılıqlı uyğunlaşmasına vә artımına gәtirәn,
dövlәtlәrarası sazişlәr formasını qәbul edәn vә razılaşdırılmış şәkildә dövlәtlәrarası orqanlar tәrәfindәn
tәnzimlәnәn obyektiv iqtisadi qarşılıqlı tәsir prosesidir...

•

Beynәlxalq millәtlәr tәşkilatı
Beynәlxalq bazar
Beynәlxalq iqtsadi әmәkdaşlıq
Beynәlxalq valyuta münasibәtlәri
Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya

550 Şәrqi vә Cәnubi Afrika ölkәlәrinin İmtiyazlı Ticarәt Zonasının Şәrqi vә Cәnubi Afrika ölkәlәrinin
Ümumi Bazarına çevrilmәsi barәdә müqavilә imzalanıb?

•

1992ci ildә
1991ci ildә
1994cü ildә
1993cü ildә
1995ci ildә

551 Afrika İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında saziş imzalanıb?

•

1992ci ildә
1993cü ildә
1991ci ildә
1994cü ildә
1995ci ildә

552 Qәrbi Afrika Dövlәtlәrinin İqtisadi Birliyinә neçә dövlәt daxildir?
10 dövlәt
14 dövlәt
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•

15 dövlәt
16 dövlәt
12 dövlәt

553 Qәrbi Afrika Dövlәtlәrinin İqtisadi Birliyi yaradılıb?

•

1970ci ildә
1988ci ildә
1993cü ildә
1975ci ildә
1996ci ildә

554 Afrikada inteqrasiya proseslәri başlanıb?

•

1965ci ildә
1963cü ildә
1961ci ildә
1960cı illәrdә
1964cü ildә

555 MERCOSUR yaradılıb?

•

1994cü ildә
1992ci ildә
1991ci ildә
1990cı ildә
1993cü ildә

556 MERCOSUR müqavilәsi nәzәrdә tutur?

•

qiymәtli metallar ticarәti üzrә tәnzimlәmә tәdbirlәri hәyata keçirilmәsini
qeyritarif mәhdudiyyәtlәrinin aradan qaldırılmasını
radioaktiv materiallarla bağlı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini
vәtәndaşların sağlamlığı ilә bağlı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini
milli mәdәni sәrvәtin müdafiәsinә yönәlmiş restriktiv tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini

557 And strategiyası nın mәqsәdidir?

•

sadalananların hamısı
Latın Amerikasının vahidliyinә töhfә
And Qrupu ölkәlәrinin beynәlxalq әlaqәlәrinin dәrinlәşdirilmәsi
And iqtisadi mәkanının inkişafı
sadalananalarn heç biri

558 Karib İctimaiyyәti vә Karib Ümumi Bazarının mәqsәdidir?

•

sadalananların hamısı
texniki, sosial vә mәdәni sahәlәrdә әmәkdaşlıq
xarici iqtisadi siyasәtin koordinasiyası
vahid xarici tarifә, әmtәәnin mәnşәsinin müәyyәn edilmәsinin vahid qaydalarına, razılaşdırılmış fiskal siyasәtә
malik ümumi bazar formasında iqtisadi inteqrasiya
sadalananalarn heç biri

559 Aşağıdakılardan hansı Cәnubi Amerika regionunda inteqrasiyanın sürәtlәnmә sәbәlәrindәndir?

•

sadalananların hamısı
regionda inteqrasiya mexanizmlәrinә radikal surәtdә yenidәn baxış
Cәnubi Amerika ölkәlәri tәrәfindәn 1980ci illәrin sonlarında hәyata keçirilәn xarici ticarәtin liberallaşdırılması
bir tәrәfdәn ticarәtdә güclәnәn rәqabәt, digәr tәrәfdәn yeni texnologiyalardan vә investisiyalardan istifadә
nәticәsindә gәlirlәrin artımı daha iri vә açıq bazarların yaradılmasına tәkan vermәsi
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qitәnin siyasi hәyatında müsbәt dәyişikliklәr

560 Cәnubi Sakit Okean Forumu fәaliyyәtdәdir?

•

1974cü ildәn
1972ci ildәn
1970ci ildәn
1971ci ildәn
1973cü ildәn

561 AsiyaSakit Okean regionunda yaradılan azad ticarәt zonasında әsas maneәlәr sırasına aşağıdakılarıdan
hansı aid edilә bilәr?

•

sadalananların hamısı aiddir
APEC çәrçivәsindә bir neçә subregional qruplaşmaların olması
ölkәlәri qәbul edilmiş qәrarları yerinә yetirmәyә mәcbur edәn qarşılıqlı öhdәliklәrin olmaması
iqtisadi, siyasi vә sosialmәdәni inkişaf baxımından ölkәlәr arasında iri fәrq
sadalananların heç biri

562 AsiyaSakit Okean İqtisadi әmәkdaşlıq Forumunun fәaliyyәt mәqsәdidir?

•

sadalananların hamısı
әmtәәlәrlә, xidmәtlәrlә qarşılıqlı ticarәtin vә transsәrhәd investisiyaların stimullaşdırılması
regionda açıq çoxtәrәfli ticarәt sisteminin inkişaf etdirilmәsi vә güclәndirilmәsi
üzvölkәlәrin iqtisadi artımına dәstәk
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının normalarına uyğun olaraq qarşılıqlı ticarәtdә mәhdudiyyәtlәrin ixtisarı

563 AsiyaSakit Okean İqtisadi әmәkdaşlıq Forumu (APEC) yaradılıb?

•

1986cı ildә
1990cı ildә
1988ci ildә
1989cu ildә
1987ci ildә

564 CәnubŞәrqi Asiya ölkәlәrinin Assosiasiyası – ASEAN yaradılıb?

•

1968ci ildә
1965ci ildә
1966cı ildә
1967ci ildә
1964cü ildә

565 Şimali Amerikada inteqrasiya proseslәrinin aktivlәşdirilmәsinә yönәldilmiş ilk rәsmi tәdbir hesab edilir?

•

ABŞın Kanada vә Meksika ilә ticarәtsiyasi birliyinin tәşkil edilmәsi
1965ci ildә bağlanmış avtomobilqayırma sәnayesi mәhsulları ilә ticarәtin liberallaşdırılması haqqında saziş
1959cu ildә ABŞ vә Kanada birgә hәrbi istehsal haqqında sazişin bağlanması
Ebbot planı
sәrbәst ticarәt haqqında ABŞKanada sazişi

566 NAFTAnın mәqsәdidir?

•

sadalananların hamısı
bu sazişin ticarәt mübahisәlәrinin hәllindә sәmәrәli surәtdә yerinә yetirilmәsi vә tәtbiqi
ölkәlәr arasında ticarәtdә maneәlәrin aradan qaldırılması vә әmtәә vә xidmәtlәrin sәrbәst hәrәkәtinin
stimullaşdırılması
sazişin üstünlüklәrinin genişlәndirilmәsi vә güclәndirilmәsi mәqsәdilә gәlәcәk çoxtәrәfli regional iqtisaid
әmәkdaşlıq üçün çәrçivәlәrin müәyyәn edilmәsi
üzvölkәlәrdә investisiya qoyuluşları üçün imkanların әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılması
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567 NAFTAnın mәqsәdidir?

•

sadalananların hamısı
üzvölkәlәrdә investisiya qoyuluşları üçün imkanların әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılması
azad ticarәt zonası çәrçivәsindә rәqabәtin әdalәtli şәrtlәrinin müәyyәn edilmәsi
ölkәlәr arasında ticarәtdә maneәlәrin aradan qaldırılması vә әmtәә vә xidmәtlәrin sәrbәst hәrәkәtinin
stimullaşdırılması
bu sazişin ticarәt mübahisәlәrinin hәllindә sәmәrәli surәtdә yerinә yetirilmәsi vә tәtbiqi

568 Aşağdakı mәrhәlәlәrdәn hansı NAFTA çәrçivәsindә müәyyәn edilmiş mübahisәlәrin hәlli
mәrhәlәlәrindәn deyil?

•

sadalananların hamısı
әgәr Komissiya da mübahisәni hәll edә bilmirsә, o baxılmaq üçün 5 üzvdәn ibarәt olan vә mübahisәnin әdalәtli
tәnzimlәnmәsinә zәmanәt verәn xüsusi müәtәxәssilәr qrupuna göndәrilir
danışıqların birinci raundu әrzindә razılığa gәlmәk mümkün olmursa, onda iş baxılmaq üçün Azad Ticarәt üzrә
Komissiyaya göndәrilir
mübahisәlәrin hәlli üçün tәrәflәr arasında danışıqların aparılması
sadalananların heç biri

569 Şimali Amerika Azad Ticarәt Zonası haqqında Saziş (NAFTA) qüvvәyә mindi?

•

1992ci il 1 yanvar
1995ci il 1 yanvar
1993 cü il 1 yanvar
1994cü il 1 yanvar
1996cı il 1 yanvar

570 Ölkәlәrin Avrozonaya daxil edilmәsi üçün aşağıdakı meyarlardan hansı әsas hesab olunur?

•

sadalananların hamısı
İnflyasiya sәviyyәsi Avropa Birliyinә daxil olan ölkәlәrdәn әn aşağı inflyasiya sәviyyәsinә malik olan üç üzv
ölkәnin orta inflyasiya sәviyyәsini 1,5%i keçmәmәlidir
Dövlәt borcu ÜDMnin 60%dәn çox olmamalıdır
Dövlәt büdcәsinin kәsiri ÜDMnin 3%dәn çox olmamalıdır
Әn azı iki il әrzindә mübadilә kursları mexanizmi ilә nәzәrdә tutulmuş valyuta kursunun tәrәddüd sәrhәdlәrinә
әmәl olunmalı, digәr Avropa Birliyi ölkәlәrinin valyutasına münasibәtdә devalvasiya hәyata keçirilmәmәlidir

571 Vahid Kәnd Tәsәrrüfatı Siyasәtinin fundamental prinsiplәrindәndir?

•

sadalananların hamısı
Maliyyә hәmrәyliyi
Birlik ölkәlәrindә istehsal edilәn әmtәәlәr münasibәtdә imtiyazlar
Bazarın vahidliyi
sadalananların heç biri

572 Aşağıdaklardan hansı Avropa Birliyinin mәqsәdlәrindәndir?

•

sadalananların hamısı
üzvölkәlәrin iqtisadi qanunvericiliklәrinin yaxınlaşdırılması
ümumi bazar çәrçivәsindә rәqabәt qaydalarının müәyyәn edilmәsi
vergi sistemlәrinin unifikasiyası
iqtisadi siyasәtin razılaşdırılması prinsiplәrinin işlәnmәsi

573 Aşağıdaklardan hansı Avropa Birliyinin mәqsәdlәrindәndir?

•

sadalananların hamısı
kapitalın, insanların, xidmәtlәrin sәrbәst hәrәkәti üçün mәhdudiyyәtlәrin lәğvi
üçüncü ölkәlәrlә ticarәtdә vahid gömrük tarifinin müәyyәn edilmәsi
üzvölkәlәr arasında ticarәtdә olan mәhdudiyyәtlәrin mәrhәlәmәrhәlә tam aradan qaldırılması
81/100

30.12.2016

kәnd tәsәrrüfatı vә nәqliyyat sahәsindә ümumi siyasәtin hәyata keçirilmәsi

574 Avropa Birliyi öz başlanğıcını götürüb?

•

Mәrkәzi Amerika Ümumi Bazarının yaradılması
Mәrkәzi Avropa Azad Ticarәt Zonasınn yaradılması
Avrasiya İqtisadi Birliyi yaradılması
1951ci ilin aprelindә Avropa Kömür vә Polad Birliyinin yaradılması
Avropa Azad Ticarәt Assosiasiyasının yaradılması

575 Aşağıdakı dövlәtlәrdәn hansı MDByә daxildir ?

•

Avstriya, Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka, Almaniya, Yunanıstan, İrlandiya, İspaniya, İtaliya, Lüksemburq,
Niderland
Argentina, Boliviya, Paraqvay, Uruqvay
Anqola, Burundi, Cibuti, Eritreya, Efiopiya, Komor adaları, Konqo, Keniya, Madaqaskar, Malavi, Mavritaniya,
Misir
Azәrbaycan, Ermәnistan, Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Tacikistan
Bәhreyn, Küveyt, Oman, Qәtәr, Sәudiyyә Әrәbistanı, BӘӘ

576 Aşağıdakılardan hansı inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi inteqrasiyasına tәsir göstәrәn zәiflәdici
amillәrdәn hesab olunur?

•

sadalananların hamısı
xarici amillәr
qarşılıqlı münasibәtlәrin xüsusiyyәtlәri
hәr bir ölkәnin daxili iqtisadi vәziyyәti ilә bağlı amillәr
siyasi qeyrisabitlik

577 Bu vә ya digәr inteqrasiya blokunun yaradılmasının ümumilikdә beynәlxalq iqtisadiyyatın maraqlarına
nә dәrәcәdә cavab verdiyini qiymәtlәndirmәk üçün hansı meyardan istifadә olunur?

•

Sadalananların hamısı
inteqrasiyanın daha inkişaf etmiş formalarına sürәtli keçid zәruridir, çünki, bu, istehsal amillәrinin daha rasional
bölgüsünü vә istifadәsini tәmin edir
әmtәәnin mәnşә ölkәsinin müәyyәn edilmә qaydaları şәffaf olmalı vә qruplaşma daxilindә proteksionizm alәtinә
çevrilmәmәlidir
inteqrasiya sazişlәri üzrә nәzәrdә tutlan yeni üzvlәrin qәbulu şәrtlәri kifayәt qәdәr liberal olmalı vә inteqrasiya
bloklarının genişlәnmәsinә maneә yaratmamalıdırlar
inteqrasiya blokunun yaradılmasından sonra onun üzvlәri arasındakı münasibәtlәrdә antidempinq qaydalarından
bir daha istifadә edilmәmәli, üçüncü ölkәlәrә münasibәtdә onların tәtbiqinin aydın qaydaları müәyyәn edilmәlidir

578 Bu vә ya digәr inteqrasiya blokunun yaradılmasının ümumilikdә beynәlxalq iqtisadiyyatın maraqlarına
nә dәrәcәdә cavab verdiyini qiymәtlәndirmәk üçün hansı meyardan istifadә olunur?

•

gömrük birliyi çәrçivәsindә tәtbiq edilәn ümumi gömrük tarifi müvafiq sahә üzrә әn aşağı tarifli ölkәdәki әn aşağı
tarifdәn yüksәk olmamalıdr vә hәtta daha әlverişli şәrait rejimi çәrçivәsindә ın aşağı tarifi ötmәmәlidir;
keçid dövrü 10 ildәn çox olmamalıdır vә ayrıayrı sahәlәrdә ticarәtin liberallaşdırılmasının dәqiq qrafiki müәyyәn
edilmәlidir;
regional ticarәt sazişlәri istisna olmadan iqtisadiyyatın bütün sahәlәrini әhatә etmәlidir;
sadalananların hamısı
daha әlverişli şәrait rejimi şәrtlәri daxilindә ticarәtin liberallaşdırılması istәnilәn yeni inteqrasiya blokunun
yaradılmasına tәkan vermәli vә ya onu müşaiyәt etmәlidir;

579 İnteqrasiya prosesinin beşinci mәrhәlәsindә ?

•

inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
gömrük birliyinin yaradılması
ölkәlәrin inteqrasiyası azad ticarәt zonalarının yaradılmasına keçir
imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır
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inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә әmtәә vә xidmәtlәrin deyil, hәm dә istehsal amillәrinin – kapital vә işçi qüvvәsinin
sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr

580 İnteqrasiya prosesinin dördüncü mәrhәlәsindә ?

•

inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
gömrük birliyinin yaradılması
ölkәlәrin inteqrasiyası azad ticarәt zonalarının yaradılmasına keçir
imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır
inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә әmtәә vә xidmәtlәrin deyil, hәm dә istehsal amillәrinin – kapital vә işçi qüvvәsinin
sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr

581 İnteqrasiya prosesinin üçüncü mәrhәlәsindә ?

•

inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
gömrük birliyinin yaradılması
ölkәlәrin inteqrasiyası azad ticarәt zonalarının yaradılmasına keçir
imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır
inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә әmtәә vә xidmәtlәrin deyil, hәm dә istehsal amillәrinin – kapital vә işçi qüvvәsinin
sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr

582 İnteqrasiya prosesinin ikinci mәrhәlәsindә ?

•

inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
gömrük birliyinin yaradılması
ölkәlәrin inteqrasiyası azad ticarәt zonalarının yaradılmasına keçir
imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır
inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә әmtәә vә xidmәtlәrin deyil, hәm dә istehsal amillәrinin – kapital vә işçi qüvvәsinin
sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr

583 İnteqrasiya prosesinin birinci mәrhәlәsindә?

•

inteqrasiya iqtisadi birliyә çevrilir
gömrük birliyinin yaradılması
ölkәlәrin inteqrasiyası azad ticarәt zonalarının yaradılmasına keçir
imtiyazlı ticarәt sazişlәri imzalanır
inteqrasiya edәn ölkәlәr tәkcә әmtәә vә xidmәtlәrin deyil, hәm dә istehsal amillәrinin – kapital vә işçi qüvvәsinin
sәrbәst hәrәkәti barәdә razılığa gәlirlәr

584 Müxtәlif tipli inteqrasiya birliklәrinin inkişafı neçәnci әsrdәn daha geniş vüsәt almışdır?

•

XX әsrdәn
XX әsrin birinci yarısında
XIX әsrin ikinci yarısında
XIX әsrin birinci yarısında
XX әsrin ikinci yarısında

585 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların çoxtәrәfli tәnzimlәmә sferası üzrә tәsnifi prinsipinә görә beynәlxalq
iqtisadi tәşkilatlar bölünür ?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn beynәlxalq vә regional iqtisadi tәşkilatlar
sadalananların hamısı
Dünya ticarәtinin tәnzimlәnmәsi sistemindә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
İqtisadi vә sәnaye әmәkdaşlığını vә dünya tәsәrrüfatının sahәlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
Dünya tәsәrrüfatının tәnzimlәnmәsi sistemindә regional iqtisadi tәşkilatlar

586 Avropa Şurası aşağıdakı hansı fәaliyyәt sferalarını әhatә edir?

•

sadalananlarn hamısı
sәhiyyә, tәhsil, mәdәniyyәt, tarixi abidәlәr, idman, gәnclik, yerli vә regional idarәetmә
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әtraf mühit
hüquqi sahәdә әmәkdaşlıq
sadalananların heç biri

587 Avropa Şurası aşağıdakı hansı fәaliyyәt sferalarını әhatә edir?

•

sadalananların hamısı
sosial vә iqtisadi mәsәlәlәr
insan haqları
kütlәvi informasiya vasitәlәri
hüquqi sahәdә әmәkdaşlıq

588 İqtisadi әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının çәrçivәsindә yaranan avtonom tәşkilatdır?

•

sadalananların hamısı
Beynәlxalq Energetika Agentliyi
Nüvә Enerjisi Agentliyi
Tәhsil sahәsindә Tәdqiqatlar vә Yeniliklәr Mәrkәzi
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının İnkişaf Mәrkәzi

589 İqtisadi әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatının әsas funksiyasıdır?

•

turist xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә texniki yardımın göstәrilmәsi
dünya tәsәrrüfat sistemindә meydana gәlәn ziddiyyәtlәrin yumşaldılması mәqsәdilә üzvölkәlәrin iqtisadi
siyasәtinin koordinasiyasıdır
sadalananların hamısı
ölkәlәrin iqtisadi artımına kömәk edәn turizmin inkişafının tәmin edilmәsi
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin turizm sahәsindә maraqlarının qorunması

590 Ümumdünya Turizm Tәşkilatının mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin turizm sahәsindә maraqlarının qorunması
ölkәlәrin iqtisadi artımına kömәk edәn turizmin inkişafının tәmin edilmәsi
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri
turist xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә texniki yardımın göstәrilmәsi

591 Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentliyin funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

nüvә enerjisi sahәsindә elmitәdqiqat işlәrinin ehtiyaclarının ödәnilmәsi mәqsәdi ilә materialların, xidmәtlәrin,
avadanlıqların vә texniki vasitәlәrin tәqdim edilmәsi
atom energetikasının inkişafını vә atom enerjisinin dinc mәqsәdlәrlә praktiki tәtbiqini, hәmçinin bu sahәdә
tәdqiqatların hәyata keçirilmәsini dәstәklәmәk
sadalananların hamısı
elmi işçilәrlә vә mütәxәssislәrlә mübadilәnin vә onların hazırlığının dәstәklәnmәsi
elmi vә texniki informasiya ilә mübadilәyә yardım

592 Narkotika Vasitәlәrinә Nәzarәt üzrә Beynәlxalq Şura әsas mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

sadalananların hamısı
hökumәtlәrin narkotika vasitәlәri üzәrindә nәzarәt haqqında müqavilәlәrә әmәl etmәlәrinә nәzarәtin hәyata
keçirilmәsi
hökumәtlәrә istifadә etmәyә icazә verilәn narkotika vasitәlәrinә ehtiyacların qiymәtlәndirilmәsi
icazә verilәn psixotrop vasitәlәrin hәrәkәtinә nәzarәt
sadalananların heç biri

593 Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

sadalananların hamısı

84/100

30.12.2016

beynәlxalq ticarәt gәmiçiliyinә aid texniki mәsәlәlәr üzrә hökumәtlәr arasında әmәkdaşlığın vә informasiya
mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi
dәnizdә, dәniz naviqasiyasında tәhlükәsizliyә aid mәsәlәlәrdә standart vә normaların qәbul edilmәsinә kömәklik
göstәrilmәsi, dәnizlәrin gәmilәrdәn çirklәnmәsinin qarşısının alınması vә bu cür çirklәnmә ilә mübarizә, bu
mәsәlәlәrlә әlaqәdar hüquqi mәsәlәlәrә baxılması
hökumәtlәr tәrәfindәn beynәlxalq ticarәt gәmiçiliyinә toxunan ayrıseçkilik hәrәkәtlәrinin vә hәddәn artıq
mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin aradan qaldırılmasına nail olmaq
sadalananların heç biri

594 Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatının mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

beynәlxalq aviaxәtlәrdә uçuşların tәhlükәsizliyinә dәstәk verilmәsi
beynәlxalq mülki aviasiyanın problemlәrinin öyrәnilmәsi, onun üçün beynәlxalq norma vә qaydaların müәyyәn
edilmәsi
sadalananların hamısı aiddir
dünya әhalisinin tәhlükәsiz, müntәzәm, sәmәrәli vә qәnaәtcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödәnilmәsi
beynәlxalq hava konvensiyalarının layihәlәrinin hazırlanması

595 Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatının mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

mülki tәyyarәlәrin istehsalı vә istifadәsinin dәstәklәnmәsi, beynәlxalq mülki aviasiya üçün aviaxәtlәrin,
aeroportların vә areonaviqasiya avadanlığının yaradılması
sadalananların hamısı aiddir
prosedur formallıqlarının (gömrük, immiqrasiya vә sanitar tәlәblәri) ixtisarı ilә beynәlxalq hava daşımalarına
dәstәk verilmәsi
dünya әhalisinin tәhlükәsiz, müntәzәm, sәmәrәli vә qәnaәtcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödәnilmәsi
bütün dünya üzrә beynәlxalq mülki aviasiyanın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә onun inkişaflna nail olunması

596 Ümumdünya Poçt İttifaqının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

sadalananların hamısı aiddir
üzvölkәlәrin ehtiyac duyduğu poçt xidmәti sahәsindә texniki yardım göstәrilmәsindә iştirak
poçt xidmәtlәrinin sәmәrәli işini tәmin etmәklә xalqlar arasında әlaqәlәrin inkişafına dәstәk
üzvölkәlәrin poçt xidmәtlәrinin rәqabәt qabiliyәtlәrini dәstәklәmәklә beynәlxalq әmәkdaşlığın dәrinlәşdirilmәsi
beynәlxalq poçt xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә onun müasirlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi

597 Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir ?

•

sadalananların hamısı aiddir
beynәlxalq sәhiyyә sahәsindә koordinasiya, üzvölkәlәrә mәslәhәtlәr verilmәsi
BMT, onun ixtisaslaşmış tәşkilatları, dövlәt sәhiyyә orqanları, hәmkarlar ittifaqları vә digәr tәşkilatlarla
әmәkdaşlıq
sazişlәrin bağlnaması vә normativ vә töviyәlәrin işlәnmәsinә yardım
beynәlxalq standartların işlәnmәsi vә tәtbiqindә әmәkdaşlıq

598 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondunun mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Fondun inkişaf etmәkdә olan üzvölkәlәrinә әrzaq istehsalının artırılması vә qidalanma sәviyyәsinin
yüksәldilmәsindә yardım üçün әlavә vәsaitlәrin mobillәşdirilmәsi
әrzaq istehsalının artırılmasına yönәlmiş layihә vә proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
sadalananların hamısı aiddir
sadalananların hec biri aid deyil
aclıq vә yoxsulluğun aradan qaldırılması üşün göstәrilәn sәylәrә dәstәk, әhalinin daha yoxsul tәbәqәlәrinә yardım
göstәrilmәsi

599 BMTnin әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

sadalananlarn hamısı aiddir
kәnd tәsәrrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadәyә yardım;
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun artırılmasına yardım
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kәnd vә meşә tәsәrrüfatının bütün sahәlәrindә texniki yardım göstәrilmәsi
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texnologiyaların ötürülmәsinә yardım

600 BMTnin İnvestisiyaların İnkişafı Fondunun mәqsәdi?

•

inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun artırılmasına yardım mәqsәdilә yaradılıb
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin iqtisadi inkişafına dәstәk mәqsәdilә onlara yardım vә borc formasında әlavә
maliyyә mәnbәlәrini tәmin edir
bu fond әtraf mühiin qorunması vә yaxşılaşdırılması mәqsәdilә yaradılmışdır
inkişaf layihәlәrinin dәstәklәnmәsi vә fövqәladә yardımın göstәrilmәsi üçün çoxtәrәfli әrzaq yardımının
göstәrilmәsi mәqsәdilә yaradılıb
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texnologiyaların ötürülmәsinә yardım mәqsәdilә yaradılıb

601 Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar qrupun aiddir?

•

Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı

602 Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar qrupun aiddir?

•

Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

603 Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar qrupun aiddir?

•

Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
Narkotika Vasitәlәrinә Nәzarәt üzrә Beynәlxalq Şura
Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı

604 Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar qrupun aiddir?

•

Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatı İnkişafı Fondu

605 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların çoxtәrәfli tәnzimlәmә sferası üzrә tәsnifi prinsipinә görә beynәlxalq
iqtisadi tәşkilatlar bölünür?

•

Dünya ticarәtinin tәnzimlәnmәsi sistemindә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
sadalananların hamısı
İqtisadi vә sәnaye әmәkdaşlığını vә dünya tәsәrrüfatının sahәlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
Beynәlxalq tәsәrrüfat әlaqәlәrinin inkişafına yardım edәn beynәlxalq qeyrihökumәt tәşkilatları vә birliklәri
Dünya tәsәrrüfatının tәnzimlәnmәsi sistemindә regional iqtisadi tәşkilatlar

606 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların tәşkilati prinsipinә görә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar bölünür?

•

BMT sisteminә daxil olmayan beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
BMT sisteminә daxil olan beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
Sadalananların hamısı doğrudur
Sadalananların heç biri doğru deyil
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Regional iqtisadi tәşkilatlar

607 Dünya tәsәrrüfat sistemindә tәnzimlәnmәni hәyata keçirәn beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar hansı prinsiplәr
üzrә tәsniflәşdirilir?

•

siyasi vә tәşkilati
heç biri doğru deyil
hüquqi vә siyasi
siyasi vә çoxtәrәfli tәnzimlәmә sferası üzrә
tәşkilati vә çoxtәrәfli tәnzimlәmә sferası üzrә

608 Üstmilli tәşkilatların mәqsәdidir?

•

bir sahәdә әmәkdaşlığı hәyata keçirmәk
inteqrasiyanı hәyata keçirmәk
sadalananların heç biri
konkret mәqsәdlәrin әldә edilmәsi üçün üzvlәrin maraqlarına uyğun fәaliyyәt göstәrmәk
fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin assosiasiya, federasiya formasında birliklәri yaratmaq

609 Sәlahiyyәt dairәsinә görә dövlәtlәrarası tәşkilatlar bölünürlәr ?

•

dövlәtlәrarası vә üstmilli
ümumi sәlahiyyәtli vә xüsusi sәlahiyyәtli tәşkilatlara
universal vә regional
açıq vә qapalı
hökumәtlәrarası vә qeyrihökumәt tәşkilatlarına

610 İştirakçıların dairәsinә görә beynәlxalq tәşkilatlar bölünür ?

•

heç biri doğru deyil
hökumәtlәrarası vә qeyrihökumәt tәşkilatlarına
universal vә regional
açıq vә qapalı
dövlәtlәrarası vә üstmilli

611 Üzvlüyün xarakterinә vә iştirakçıların hüquqi tәbiәtinә görә beynәlxalq tәşkilatlar bölünür?

•

universal vә regional
hökumәtlәrarası vә qeyrihökumәt tәşkilatları
açıq vә qapalı
dövlәtlәrarası vә üstmilli
heç biri doğru deyil

612 BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar qrupun aid deyil:

•

Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı
Narkotika Vasitәlәrinә Nәzarәt üzrә Beynәlxalq Şura
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik  MAQATE
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı

613 Azәrbaycan neçәnçi illәr üzrә Tәhlükәsizlik şurasının qeyridaimi üzvü seçilmişdir?

•

20102011ci illәr üzrә
20122013cü illәr üzrә
20082009cu illәr üzrә
20092010cu illәr üzrә
20072008ci illәr üzrә
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614 BMTnin prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

müharibә şәraiti yaranmış ölkәlәrin qonşu dövlәtlәrdәn hәrbi yardım qәbul etmәsi prinsipi
bu prinsiplәri qәbul etmәklә bütün hәrәkәtlәrdә Tәşkilatın bütün üzvlәrinә kömәklik göstәrmәk prinsipi
nizamnamә üzrә qәbul edilәn öhdәçiliyi vicdanla yerinә yetirmәk prinsipi
onun bütün üzvlәrinin bәrabәrliyi prinsipi
dövlәtlәrin daxili işlәrinә qarışmamaq prinsipi

615 BMTnin üzvlük haqqının hәcmi onun büdcәsinin necә faizi hәcmindә ola bilәr?

•

0,007%29%
0,05%25%
0,001%35%
0,001%25%
0,04%26%

616 Çoxtәrәfli tәnzimlәmә dairәsinә görә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar bölünürlәr: 1. regional tәşkilatlar; 2.
dünya ticarәtinin tәnzimlәnmәsi sisteminә daxil olan beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar; 3. sahibkarlıq
fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn beynәlxalq vә regional iqtisadi tәşkilatlar; 4. beynәlxalq
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin inkişafına yardım göstәrәn beynәlxalq qeyri hökümәt tәşkilat vә birliklәri; 5. qapalı
tәşkilatlar.

•

2,3,4
2,3,5
2,4,5
1,4,5
1,2,3

617 Regional tәşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

BMT, BMK, BVF
NAFTA, ASEAN, Aİ
ASEAN, BMT, ÜTT
ÜTT, Aİ, BMK
OPEK, MDB, NATO

618 Beynәlxalq tәşkilatlar kompetensiyasına görә bölünürlәr:

•

dövlәtlәrarası (hökümәtlәrarası) tәşkilatlar; qeyrihökümәt tәşkilatları
bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; regional tәşkilatlar
dövlәtlәrarası tәşkilatlar; fövqәldövlәt tәşkilatları.
üzv dövlәtlәr arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәni sferaları әhatә edәn universal tәşkilatlar;
ancaq bir münasibәti әhatә edәn ixtisaslaşmış tәşkilatlar.
bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; ancaq ilkin tәsisçilәrin dәvәti ilә üzv olmaq hüququ verәn
qapalı tәşkilatlar.

619 Beynәlxalq tәşkilatların yaranmasının geniş yayılmış üsulu beynәlxalq müqavilәlәrin bağlanılmasıdır.
Müqavilә tәşkilatın tәsis sәnәdi olub nә cür adlana bilәr: 1. nizamnamә; 2. konvensiya; 3. bәyannamә;
4.ticarәt sәnәdlәri; 5. status.

•

1,2,4
2,4,5
1,2,3
1,3,5
1,2,5

620 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların әsas mәqsәdlәrinә nәlәr aiddir: 1. ölkәlәrarası sosialmәdәni әlaqәlәrin
inkişaf etdirilmәsi; 2. inkişaf etmiş ölkәlәrin maraqlarını müdafiә etmәk; 3. iqtisadi maraqlar nәzәrә
alınmaqla әmәkdaşlığın әsas istiqamәtlәrini vә mexanizmini müәyyәn etmәk; 4. azad bazar iqtisadiyyatına
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keçidә kömәk mәqsәdilә bir sıra az inkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadi inkişafı vә yenidәnqurmanı müdafiә
etmәk; 5. dünya ticarәtini çoxtәrәfli,bәrabәr hüquqlu әsasda genişlәndirmәk.

•

1,2,5
2,3,4
1,2,3
3,4,5
2,3,5

621 BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatlarına hansı aid deyil?

•

BMTnin Ticarәt vә İnkişaf üzrә Konfransı (UNCTAD)
Dünya Bankı Qrupu (World Bank Group)
Birlәşmiş Millәtlәrin Sәnaye İnkişafı Tәşkilatı – YUNİDO (UNİDO)
BMTnin Tәhsil, Elm vә Mәdәniyyәt Mәsәlәlәri Tәşkilatı (UNESCO)
Beynәlxalq Valyuta Fondu (İMF)

622 BMTnin prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

beynәlxalq münasibәtlәrin sülh vasitәsi ilә hәll edilmәsi prinsipi
nizamnamә üzrә qәbul edilәn öhdәçiliyi vicdanla yerinә yetirmәk prinsipi
BMTnin bütün üzvlәrinin bәrabәrliyi prinsipi
beynәlxalq münaqişәlәrin lazım gәlәrsә hәrbi vasitәlәrlә hәll edilmәsi prinsipi
beynәlxalq münasibәtlәrdә bir ölkәnin digәr ölkәyә güc tәtbiq etmәsindәn imtina etmәk prinsipi

623 BMTnin qәrargahı hansı şәhәrindә yerlәşir?

•

Vaşinqton
Cenevrә
Paris
NyuYork
Vyana

624 Çoxtәrәfli tәnzimlәmә dairәsinә görә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlara aid deyil.

•

verilәn cavablardan hamsı aiddir.
dünya tәsәrrüfatının tәnzimlәnmәsi sisteminә daxil olan regional iqtitsadi tәşkilatlar.
dünya ticarәtinin tәnzimlәnmәsi sisteminә daxil olan beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar.
iqtisadi, sәnaye vә dünya tәsәrrüfatının sahәlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatlar.
sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsini hәyata keçirәn beynәlxalq vә regional iqtisadi tәşkilatlar.

625 Universal tәşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Dünya Bankı
BMT
OPEK
NATO
ÜTT

626 Beynәlxalq tәşkilatlar iştirakçıların tәrkibinә görә bölünürlәr:

•

üzv dövlәtlәr arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәni sferaları әhatә edәn universal tәşkilatlar;
ancaq bir münasibәti әhatә edәn ixtisaslaşmış tәşkilatlar.
bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; regional tәşkilatlar.
dövlәtlәrarası tәşkilatlar; fövqәldövlәt tәşkilatları.
bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; ancaq ilkin tәsisçilәrin dәvәti ilә üzv olmaq hüququ verәn
qapalı tәşkilatlar.
dövlәtlәrarası (hökümәtlәrarası) tәşkilatlar; qeyrihökümәt tәşkilatları

627 Çoxtәrәfli tәnzimlәmә nәyә tәsir göstәrir?
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•

iştirakçı dövlәtlәrin milli suverenliyinә toxunaraq, beynәlxalq ticarәt iqtisadi münasibәtlәrә dair dövlәt
qәrarlarının daha düzgün qәbul edilmәsinә
iştirakçı olmayan dövlәtlәrin milli suverenliyinә toxunmayaraq yerdә qalan iştirakçı dövlәtlәrin daxili işlәrinә,
milli suverenliyinә müdaxilә edәrәk, beynәlxalq ticariiqtisadi vә siyasi münasibәtlәrә dair dövlәt qәrarlarının
daha düzgün qәbul edilmәsinә.
iştirakçı dövlәtlәrin milli suverenliyinә toxunmayaraq, beynәlxalq iqtisadi vә siyasi münasibәtlәrә dair dövlәt
qәrarlarının daha düzgün qәbul edilmәsinә.
iştirakçı olmayan dövlәtlәrin daxili işlәrinә qarışaraq, beynәlxalq ticarәt iqtisadi münasibәtlәrә dair dövlәt
qәrarlarının daha düzgün qәbul edilmәsinә.
iştirakçı dövlәtlәrin milli suverenliyinә toxunmayaraq, beynәlxalq ticarәt iqtisadi münasibәtlәrә dair dövlәt
qәrarlarının daha düzgün qәbul edilmәsinә.

628 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların әsas mәqsәdlәrinә nәlәr aiddir: 1. siyasi proseslәri tәnzimlәmәk; 2.
qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr üzrә müvafiq layihәlәr hazırlamaq; 3. ölkәlәrin daxili maliyyә
problәmlәrini ikitәrәfli yardım paketlәri ayırmaqla aradan qaldırmaq; 4. azad bazar iqtisadiyyatına keçidә
kömәk mәqsәdilә bir sıra az inkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadi inkişafı vә yenidәnqurmanı müdafiә etmәk; 5.
maliyyә sabitliyini qorumaq.

•

2,4,5
1,3,5
2,3,5
1,2,4
1,4,5

629 BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatlarına hansı aid deyil?

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu (İMF)
Atom Enerjisi üzrә Beynәlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)
BMTnin Әrzaq vә Kәnd Tәsәrrüfatı Tәşkilatı (FAO)
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO)
Ümumdünya Meteorologiya Tәşkilatı (WMO)

630 BMTnin İqtisadi vә Sosial Şurası necә ixtisaslaşmış müәssisәni әlaqәlәndirir?

•

14
9
5
2
10

631 BMTnin әsas orqanlarına hansı aid deyil?

•

Beynәlxalq Mәhkәmә
İqtisadi vә Sosial Şura
BMT Tәhlükәsizlik Şurası
BMT Baş Mәclisi
Ticarәt vә Tariflәr üzrә Baş Saziş

632 BMTnin prinsiplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

beynәlxalq münasibәtlәrin sülh vasitәsi ilә hәll edilmәsi prinsipi
dövlәtlәrin daxili işlәrinә qarışmamaq prinsipi
xalqların özünüidarә etmәsi vә bәrabәr hüquqlu olması prinsipi
әmәkdaşlıq vә tәrksilah prinsipi
dövlәtlәrin BMTnin razılığı ilә digәr dövlәtlәrә hәrbi yardım göstәrmәk prinsipi

633 BMT neçәnçi ildә yaradılıb?

•

1987
1945
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1944
1948
1991

634 Çoxtәrәfli tәnzimlәmә dairәsinә görә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar bölünürlәr: 1. iqtisadi, sәnaye vә
dünya tәsәrrüfatının sahәlәrini tәnzimlәyәn beynәlxalq tәşkilatlar; 2. dünya ticarәtinin tәnzimlәnmәsi
sisteminә daxil olan beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar; 3. dünya tәsәrrüfatının tәnzimlәnmәsi sisteminә daxil
olan regional iqtitsadi tәşkilatlar; 4. siyasi tәşkilatlar; 5. universal tәşkilatlar.

•

1,3,4
1,3,5
1,4,5
1,2,3
1,2,5

635 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların әsas mәqsәdlәrinә nәlәr aiddir: 1. qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr
üzrә müvafiq layihәlәr hazırlamaq; 2. maliyyә sabitliyini qorumaq; 3. dünyaya inteqrasiya etmәk istәyәn
ölkәlәrә yardım göstәrmәk; 4. siyasi proseslәri nizama salmaq; 5. iqtisadi maraqlar nәzәrә alınmaqla
әmәkdaşlığın әsas istiqamәtlәrini vә mexanizmini müәyyәn etmәk.

•

1,2,3
2,3,5
2,4,5
1,4,5
1,2,5

636 BMTyә aid olan tәşkilatlar aşağıdakı hansı 3 qrupa ayrılır? 1. BMTyә aid olan tәşkilatlar 2. BMTnin
fondları, proqramları vә işçi orqanları 3. BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatları 4. BMT tәrkibindә müstәqil
fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatlar 5. BMT ilә әlaqәli avtonom tәşkilatlar

•

1,2,3
3,4,5
1,3,5
1,2,5
2,3,5

637 Tәşkilati prinsipinә görә beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar bölünürlәr: 1. BMT sisteminin beynәlxalq
iqtisadi tәşkilatları; 2. Dünya Bankına daxil olan tәşkilatlar; 3. BMT siseteminә daxil olmayan beynәlxalq
iqtsadi tәşkilatlar; 4. Sahәvi iqtisadi tәşkilatlar; 5. Regional iqtisadi tәşkilatlar.

•

1,3,4
1,3,5
1,4,5
1,2,3
1,2,5

638 Böyük yeddilәr müşavirәsi deyilәn forum neçәnçi ildә vә hansı tәşkilat çәrçivәsindә yaradılmışdır?

•

1975ci ildә BVF çәrçicәsindә
1996ci ildә ÜTT çәrçicәsindә
1975ci ildә İӘİT çәrçicәsindә
1970ci ildә BMT çәrçicәsindә
1970ci ildә QATT çәrçicәsindә

639 Beynәlxalq tәşkilatlar üzvlükdә iştirak şәrtlәrinә görә bölünürlәr:

•

bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; ancaq ilkin tәsisçilәrin dәvәti ilә üzv olmaq hüququ verәn
qapalı tәşkilatlar.
dövlәtlәrarası tәşkilatlar; fövqәldövlәt tәşkilatları.
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dövlәtlәrarası (hökümәtlәrarası) tәşkilatlar; qeyrihökümәt tәşkilatları.
bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; regional tәşkilatlar.
üzv dövlәtlәr arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәni sferaları әhatә edәn universal tәşkilatlar;
ancaq bir münasibәti әhatә edәn ixtisaslaşmış tәşkilatlar.

640 Dünya tәsәrrüfat әlaqәlәrinin tәnzimlәnmәsi qarşılıqlı iqtisadi strategiyanın işlәnib hazırlanmasının
forma vә metodları neçә inkişaf yolu keçmişdir?

•

5
1
2
3
4

641 BMTnin ixtisaslaşmış tәşkilatlarına hansı aid deyil?

•

Beynәlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)
Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatı (İCAO)
Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU)
Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatı (İMO)
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı (WTO)

642 BMTyә әn çox üzvlük haqqı hansı ölkәlәr ödәyir?

•

Çin, Hindistan, Yaponiya
ABŞ, Çin, İspaniya
Böyük Britaniya, ABŞ, Rusiya
Fransa, İtaliya, Kanada
ABŞ, Yaponiya, Almaniya

643 BMTnin mәqsәdlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Millәtlәr arasında, xalqların hüquq bәrabәrliyi vә özünümüәyyәnetmә prinsipinә hörmәt әsasında dostluq
münasibәtlәri inkişaf etdirmәk.
Beynәlxalq sülhü vә tәhlükәsizliyi qoruyub saxlamaq.
Ümumi mәqsәdlәrә çatmaq üçün millәtlәrin hәrәkәtlәrini uzlaşdırmaq üçün mәrkәz rolunu oynamaq.
İqtisadi, sosial, mәdәni vә ya humanitar xarakterli beynәlxalq problemlәrin hәll edilmәsindә beynәlxalq
әmәkdaşlığa nail olmaq.
Beynәlxalq ticarәti tәnzimlәmәk vә xüsusilә xammal asılılığı olan ölkәlәrә yardım göstәrmәk

644 Millәtlәr liqası necәnci ildә yaradılıb?

•

1930cu ildә
1929cu ildә
1908ci ildә
1945ci ildә
1919cu ildә

645 Sahәvi tәşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

BMT
Aİ
heç biri
MDB
OPEK

646 Beynәlxalq tәşkilatlar üzvlüyün xarakterinә vә iştirakçının statusuna görә bölünürlәr:

•

dövlәtlәrarası (hökümәtlәrarası) tәşkilatlar; qeyrihökümәt tәşkilatları.
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üzv dövlәtlәr arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mәdәni sferaları әhatә edәn universal tәşkilatlar;
ancaq bir münasibәti әhatә edәn ixtisaslaşmış tәşkilatlar.
bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; regional tәşkilatlar.
bütün dövlәtlәr üçün açıq olan universal tәşkilatlar; ancaq ilkin tәsisçilәrin dәvәti ilә üzv olmaq hüququ verәn
qapalı tәşkilatlar.
dövlәtlәrarası tәşkilatlar; fövqәldövlәt tәşkilatları

647 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar nәyә deyilir?

•

Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar TMKlararası çoxsahәli razılaşdırılmış mәqsәdi, daimi orqanı, sәriştәsi olan
beynәlxalq әmәkdaşlıq institutu vә beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәmәk alәtidir.
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar dövlәtdaxili razılaşdırılmış mәqsәdi, daimi orqanı, sәriştәsi olan beynәlxalq
әmәkdaşlıq institutu vә beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәmәk alәtidir.
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar dövlәtlәrarası çoxsahәli razılaşdırılmış mәqsәdi, daimi orqanı, sәriştәsi olan
beynәlxalq әmәkdaşlıq institutu vә beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәmәk alәtidir.
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar dövlәtlәrarası çoxsahәli razılaşdırılmış mәqsәdi, qeyri daimi orqanı, sәriştәsi olan
beynәlxalq әmәkdaşlıq institutu vә beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәmәk alәtidir.
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar dövlәtlәrarası birsahәli razılaşdırılmış mәqsәdi, daimi orqanı olmayan, sәriştәsi olan
beynәlxalq әmәkdaşlıq institutu vә beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәri tәnzimlәmәk alәtidir.

648 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların әsas mәqsәdlәrinә nәlәr aiddir: 1. ölkәlәr arasında iqtisadi әmәkdaşlığı
inkişaf etdirmәk; 2. siyasi problemlәri hәll etmәk; 3. azad bazar iqtisadiyyatına keçidә kömәk mәqsәdilә bir
sıra az inkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadi inkişafı vә yenidәnqurmanı müdafiә etmәk; 4. ölkәlәrin tәdiyyә
balansini stabillәşdirmәk; 5. dünya ticarәtini çoxtәrәfli,bәrabәr hüquqlu әsasda genişlәndirmәk.

•

1,3,5
1,2,3
1,2,4
1,2,5
3,4,5

649 Doğum, xәstәlik, ölüm haqqında qlobal statistik mәlumatların toplanmasını hәyata keçirәn tәşkilat
hansıdır?

•

Ümumdünya İnformasiya Tәşkilatı
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
Ümumdünya Dәniz Tәşkilatı
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Ümumdünya Rabitә Tәşkilatı

650 AİB nә vaxtdan Avropa İttifaqı adlandırılmışdır?

•

1992ci il 31 dekabr
1994cü il 1 yanvar
1992ci il 1 fevral
1990ci il 1 yanvar
1993cü il 31 dekabr

651 Asiya vә Amerika dövlәtlәrinin daxil olduğu inteqrasiya әmәkdaşlığı sahәsindә mövcud olan әn böyük
iqtisadi tәşkilat hansıdır?

•

OPEK
Aİ
İӘİT
NAFTA
ATES

652 OPEK tәşkilatının statusu hansına uyğundur?

•

Beynәlxalq hökümәtlәrarası tәşkilat
Ticarәt tәşkilatı
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Universal tәşkilat
Hәrbi tәşkilat
Әrzaq tәşkilatı

653 İşçi qüvvәsinin hәrәkәtinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilatlar
hansılardır?

•

Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı, Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Valyuta Fondu, Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı
Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı, Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı, Beynәlxalq Valyuta Fondu
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı, Beynәlxalq Miqrasiya Tәşkilatı

654 Beynәlxalq Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı daha necә adlanır?

•

İnkişaf Bankı
Dövlәtlәrarası İnkişaf Bankı
Dünya Bankı
Beynәlxalq Bank
Regional Bank

655 AİB çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrәn Müvәqqәti Edinburq Kreditlәşmә Fondu neçәnci ildә yaradılmışdır
?

•

1989
1985
1990
1992
1987

656 İslam Konfransı Tәşkilatında Fәlәstin Muxtariyyәti dә daxil olmaqla neçә müsәlman ölkәsi tәmsil
olunur ?

•

21
15
57
11
27

657 FAOnun fәaliyyәti aşağıdakı mәnbәlәr hesabına maliyyәlәşdirilir:

•

Sadalananların hamısı doğrudur
İnkişaf proqramının yardımı
üzv olan dövlәtlәrin trast fondu
üzv olan dövlәtlәrin üzvlük haqqı
Ümumdünya Bankının ayırmaları

658 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişaf Fondunda neçә ölkә iştirak edir ?

•

160
166
173
188
190

659 Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişaf Fondu nә vaxt yaradılmışdır?
1973
1974
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•

1971
1976
1970

660 Avropa İttifaqı çәrçivәsindә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә әsas mәqsәd nәdir ?

•

Heç biri
Xarici investisiyalar barәdә vahid qayda tәtbiq etmәk
Vergiqoyma sistemi üzrә uyğunluq yaratmaq
Dövlәtlәrarası qarşılıqlı әlaqәlәrin daha da möhkәmlәnmәsi, sahibkarlığın daha sәmәrәli aparılması, vahid daxili
bazarın, iqtisadi vә valyuta ittifaqlarının, gömrük ittifaqının fәaliyyәtinә zәmin yaratmaq
Sığorta işi vә audit sahәsi üzrә qanunvericilik qәbul etmәk

661 İәİTin әsas mәqsәdlәrinә daxildir:

•

sadalananların hamısı doğrudur
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә yardım göstәrilmәsi sahәsindә fәaliyyәtin stimullaşdırılması vә koordinasiyası
tәşkilatda inkişaf edәn vә etmәyәn ölkәlәrin dayanıqlı iqtisadi vә sosial inkişafına yardım etmәk
beynәlxalq öhdәliklәrә uyğun olaraq, dünya ticarәtinin çoxtәrәfli әsasda inkişafına nail olmaq
maliyyә sabitliyinin qorunması ilә üzv ölkәlәrdә dayanıqlı iqtisadı artımın, mәşğullun vә hәyat sәviyyәsinin daha
yüksәk sәviyyәsinә nail olunması

662 Avropa İnvestisiya Bankı nә vaxt yaradılmışdır?

•

1981
1958
1965
1963
1972

663 Avropa İnvestisiya Bankı hәr bir layihәnin dәyәrinin neçә faizini maliyyәlәşdirir?

•

60%ә qәdәri
40%
70 %
80 %ә qәdәr
50 %ә qәdәri

664 Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyasına aşağıdakılardan hansı xas deyil?

•

Bütün cavablar doğrudur
Dünya bazarında әn yüksәk reytinqә malik xüsusi istiqrazlar buraxır
Xüsusi sektorun layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir
Xarici investorlara qeyrikommersiya xarakterli siyasi risklәrә görә zәmanәt verir
Xüsusi sektor tәrәfindәn reallaşdırılan layihәlәrinin әlavә maliyyәlәşdirilmәsinә kömәk edir

665 Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılması barәdә müqavilә neçәnci ildә imzalanmışdır ?

•

2000
1998
2005
1993
2003

666 Ağ kitab nә ilә әlaqәdar qәbul edilmişdir?

•

Aİ ölkәlәrinin iqtisadi ,valyuta vә siyasi ittifaqının yaradılması ilә
Aİ ölkәlәrinin siyasi ittifaqının yaradılması ilә
Aİ haqqında müqavilәnin qüvvәyә minmәsi ilә
Avropa Valyuta İttifaqının yaradılması ilә
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•

Aİ ölkәlәrinin vahid daxili bazarının yaradılması ilә

667 Avropa İttifaqına 2004cü ildә daxil olan ölkәlәr :

•

İngiltәrә, Danimarka, İrlandiya
Yunanıstan, İspaniya
Kipr, Malta , Macarıstan
Rumınya, Bolqarıstan
İtaliya, Hollandiya

668 Azәrbaycan Respublikası neçәnci ildәn FAOnun üzvüdür?

•

1998
1995
2000
1999
2003

669 FAOnun Ali rәhbәr orqanıdır :

•

Direktorluq
Mәhkәmә
Katiblik
Şura
Konfrans

670 FAOnun konfransı direktoru neçә il müddәtinә seçir ?

•

7
5
9
4
8

671 Avropa Azad Ticarәt Birliyinin tәrkibinә aşağıdakı qurumlar daxildir: 1) AATB şurası 2) AATB katibliyi
3) AATB müşahidә orqanı 4) BVF 5) Tәhlükәsizlik şurası

•

1; 3; 4
1; 2; 3
1; 3; 5
3; 4; 5
2; 4; 5

672 Avropa İttifaqı haqqında müqavilә fәaliyyәtә başlamışdır:

•

Qırmızı kitaba müvafiq olaraq
Maastrixt müqavilәsinә müvafiq olaraq
Roma müqavilәsinә müvafiq olaraq
Ağ kitaba uyğun olaraq
Avroatomun yaradılması müqavilәsinә әsasәn

673 Avropa İttifaqının әsas orqanlarına aid deyildir:

•

Avropa mәhkәmәsi
Avropa yenidәnqurma vә inkişaf bankı
Avropa İttifaqının komissiyası
Avropa parlamenti
Avroşura
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674 İlk gömrük әmәkdaşlığı tәşkilatı:

•

NAFTA
BENİLYUKS
MDB
ATӘT
İӘİT

675 GAAT vә ÜTT arasında fәrq nәdir?

•

GAAT çoxtәrәfli beynәlxalq sazişdir, ÜTT isә onun әsasında qurulmuş beynәlxalq tәşkilat
ÜTT GAATın yeni adıdır
ÜTT geniş әhatә dairәsinә sahib, daha formal tәşkilatdır
GAAT geniş әhatә dairәsinә sahib, daha formal tәşkilatdır
GAAT ÜTTin yeni adıdır

676 YUNKTAD belә tәşkilatdır 1) Nümayәndәlik 2) Çoxtәrәfli 3) Ticarәtiqtisadi 4) Siyasi 5) Muxtar

•

1,4
3,5
2,3
1,3
2,5

677 Avropa İttifaqı öz fәaliyyәtindә hansı problemlәri ön plana çәkmişdir :

•

Valyuta ittifaqının formalaşması
Siyasi ittifaqın formalaşması
1993cü ildәn Aİdә vahid vәtәndaşlığın qәbul edilmәsi
Bütün cavablar doğrudur
İqtisadi ittifaqın formalaşması

678 Avropa İnvestisiya Bankı sәnaye layihәlәrinin vә infrastrukturun inkişafına nә qәdәr müddәtә borc
verir?

•

Sәnaye layihәlәrinә 810 ilә; infrastruktura 16 ilә
Sәnaye layihәlәrinә 610 ilә ; infrastruktura 15 ilә
Sәnaye layihәlәrinә 712 ilә; infrastruktura 20 ilә
Sәnaye layihәlәrinә 912 ilә; infrastruktura 20 ilә
Sәnaye layihәlәrinә 512 ilә ; infrastruktura 17 ilә

679 Avropa Azad Ticarәt Birliyi ilә Avropa İttifaqı arasında Vahid iqtisadi mәkan yaradılmasına dair
müqavilә bağlanmışdır :

•

1994
1992
1990
1987
1989

680 BMTnin Uşaq Fondu hansıdır?

•

BYİB
YUNKTAD
YUNİDO
YUNESEF
YUNESKO
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681 Avropa Azad Ticarәt Birliyinin әsas mәqsәdlәrinә hansılar daxildir 1) İqtisadi fәallığın artmasına yardım
etmәk 2) Maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsi 3) İstehsalın inkişafına yardım etmәk 4) İnvestorlara risklәrә
görә zәmanәt vermәk 5) Azad ticarәt zonasının әrazisindә istehsal edilәn xammalın tәminatında
bәrabәrsizliyin aradan qaldırılması

•

2; 4; 5
2; 3; 4
1; 2; 3; 5
1; 2; 4
1; 2; 3; 4

682 Poçt xidmәti işinin sәmәrәliliyini yüksәltmәk üçün ölkәlәrin әmәkdaşlığını tәmin etmәk vә bu sahәdә
inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәrә texniki xidmәt göstәrmәk hansı tәşkilata aiddir?

•

Beynәlxalq Dәniz Tәşkilatına
Ümumdünya Poçt İttifaqına
Beynәlxalq Telekommunikasiyalar üzrә İttifaqa
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatına
Ümumdünya Meteoroloji Tәşkilatına

683 Avropa Azad Ticarәt Birliyinin tәrkibinә hansı qurum daxil deyil ?

•

müxtәlif komitәlәr
BVF
AATB mәhkәmәsi
AATB şurası
AATB katibliyi

684 EKOSOSun mәşğul olduğu mәqsәdlәrә aid deyil:

•

Hәrbi әmәkdaşlıq
Sәnaye әmәkdaşlığı
Ticarәt әmәkdaşlığı
Elmitexniki әmәkdaşlıq
Әhali mәsәlәlәri

685 BMTİP –nin fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәrinә aiddir:

•

İqtisadi inkişaf planlarının hazırlanması üzrә işlәrin aparılması
Әtraf mühitә dair proqramlar
İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin sәnaye inkişafına yardım
Dünya ölkәlәrinә iqtisadi yardım göstәrilmәsi
Kadrların hazırlanmasında yardım göstәrilmәsi

686 Avropa İttifaqının әsas orqanlarına aid deyildir:

•

Avropa mәhkәmәsi
Avropa İttifaqının Komissiyası
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı
Avroşura
Avropa Parlamenti

687 Nәyә görә bәzi adamlar ÜTTnin ölkәnin milli suverenliyinә xәlәl gәtirdiyini tәsdiqlәyirlәr?

•

Yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur
ÜTT, daxili siyasәtin xarici ticarәtә tәsir edәn hissәsinә nәzarәt edir
ÜTT, ticarәti inkişaf etdirmәklә yanaşı mәdәniyyәtlәr arasında fәrqi silir
ÜTT, ölkәlәrә nә istehsal etmәk lazım olduğunu diktә edir
ÜTTnin tәtbiq etdiyi ticarәt siyasәti ölkәlәri hәddәn artıq mәhdudlaşdırır
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688 GAATÜTTnin tәlәbi aşağıdakılardan hansıdır?

•

İxrac subsidiyaları 2%dәn çox ola bilmәz
İxrac subsidiyalarına icazә verilmir
İdxal kvotaları azaldıla bilmәz
Tariflәr 1%dәn çox ola bilmәz
Tariflәrә icazә verilmir

689 GAAT ölkәlәrinin Uruqvay danışıqları raundunda hansı tәşkilatın yaradılmasına qәrar verilib?

•

Beynәlxalq Valyuta Fondu
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Millәtlәr Tәşkilatı
Ümumdünya Turizm Tәşkilatı
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı

690 Aşağıda sadalananlardan hansı, GAAT/ÜTTnin әsas funksiyalarına aid deyil:

•

Ticarәt mübahisәlәrinin hәllinә yardım
Beynәlxalq ticarәtin vә ticarәt siyasәtinin inkişafına nәzarәt
Әmәk şәraitinin, sәhiyyәnin vә hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması
Çoxtәrәfli ticarәt müqavilәlәrin icrasına nәzarәt
Çoxtәrәfli ticarәt danışıqları

691 Millәtlәr Cәmiyyәti:

•

Ticarәt mübahisәlәrini hәll etmәk üçün yaradıldı
Hәrbi әmәkdaşlığı genişlәndirmәk mәqsәdilә yaradıldı
Azәrbaycan müstәqillik әldә etdikdәn sonra yaradıldı
Maliyyә böhranından dәrhal sonra yaradıldı
I Dünya müharibәsindәn dәrhal sonra 1919cu ildә yaradıldı

692 Bütün beynәlxalq tәşkilatlarda qәrar qәbul etmәk üçün әsas sayılır:

•

bütün dövlәtlәr tәrәfindәn tanınmaq
sәsvermә
yardım göstәrmәk
universal xarakter daşımaq
regional xarakter daşımaq

693 Böyük Yeddi liyә daxil olan ölkәlәr: 1) İspaniya 2) ABŞ 3) Fransa 4) Yaponiya 5) Çin 6) Rusiya

•

2, 3, 4
1,2, 3
1,3, 4
3,4,5
2, 4, 5

694 1975ci ildә Böyük Yeddilәr in müşavirәsi deyilәn forum yaradıldı:

•

ÜTT çәrçivәsindә
AYİB çәrçivәsindә
İӘİT çәrçivәsindә
BVF çәrçivәsindә
BMK çәrçivәsindә

695 Beynәlxalq Valyuta Fondunun әn iri sәhmdarı hansı ölkәdir?
Almaniya
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•

Yaponiya
ABŞ
İtaliya
Fransa

696 BMTnin Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzvlәrinә aiddir: 1) Böyük Britaniya 2) İtaliya 3) Çin 4)
Almaniya 5)Fransa

•

1, 2, 5
1, 3, 5
1, 3, 4
1, 2, 4
3, 4, 5

697 Qara Dәniz İqtisadi әmәkdaşlıq Tәşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil

•

Ukrayna
Gürcüstan
Rusiya
Ruminiya
Macarıstan

698 Aşağıdakılardan biri regional vә regionlararası xarakterә malik beynәlxalq tәşkilatlara nümunәdir:

•

Beynәlxalq Maliyyә Korporasiyası
Beynәlxalq Valyuta Fondu
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı
Beynәlxalq Gömrük tәşkilatı
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı

699 ÜTT çәrçivәsindә xidmәtlәr vә xidmәtlәrlә beynәlxalq mübadilә hansı sazişlә tәnzimlәnir?

•

ÜTTnin tәsis edilmәsi haqqında Sazişlә
Xidmәtlәrlә Ticarәt üzrә Baş Saziş
Hava sәrnişin vә yük daşımaları sahәsindә danışıqlar
İkitәrәfli vә çoxtәrәfli sazişlәr
TRİPS üzrә Saziş

700 Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına qәbul olunması tarixi :

•

1995
1986
1989
1973
1992
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