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1. Asiya inkişaf bankında hansı sahələrə üstünlük verilir?

• nəqliyyat və rabitə sahəsi
√ Sadalananlardan hamısı doğrudur
• Kənd təsərrüfatına
• energetika
• infrastruktura sahəsinə

2. Qərbi Afrika inkişaf Bankının neçə üzvü var?

√ 13
• 19
• 18
• 15
• 14

3. Afrika ölkərinin İqtisadi Komissiyasına aşağıdakılar aiddir:

• Kənd təsərrüfatı şöbəsi
√ Sadalananlardan hamısı aiddir
• ümumafrika sənədləri və informasiya bölməsi
• Sənaye şöbəsi
• Təbii ehtiyyatlar şöbəsi

4. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının məqsədləri:

• Mədəni əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
√ sadalananlardan hamısı doğrudur
• İştirakçı ölkələr arasında tarif sistemində müəyyən maneələrin aradan qaldırılması
• Nəqliyyat sisteminin yaradılması
• Həmin ərazi daxilində turizmin inkişafına zəmin yaratmaq

5. Cənubi Sakit Okean Forumu neçənci ildə yaradılıb və neçə ölkə daxildir?

• 1988-ci il 15 ölkə
• 1993-cü il 13 ölkə
• 1998-ci il 15 ölkə
• 1991-ci il 13 ölkə
√ 1971-ci il 15 ölkə

6. Qara dəniz İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının əsas məqsədi deyil?

√ Hərbi əməkdaşlığın inkişafına zəmin yaratmaq
• Elmi texniki əməkdaşlığın inkişafına zəmin yaratmaq
• Bir çox sahələrdə çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı
• Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün şəraitin yaxşılaşdırılması
• Fərdi və kollektiv müəssisələrin, firmaların təşəbbüskarlığına maraq yaratmaq

7. Qərb Afrika İnkişaf Bankının əsas məqsədinə aid deyil ?

• üzv olan ölkərin taraz inkişafına kömək etmək
• Milli maliyə institutlarının və müəssisələrin kapitalında iştirak edir
• kiçik və orta müəssisələrə yardım edir
• yüksək əhəmiyyətli layihələri maliyyələşdirmək
√ Dünyada iqtisadi inteqrasiyanı reallaşdırmaq

8. Cənubi Sakit Okean Forumu çərçivəsində yaranan təşkilatlara aid deyil ?



• Hökumətlərarası Turizm Təşkilatı
• Forumun Telekommunikasiya Proqramı
√ Asiya İnkişaf bankı
• Forumun balıqçılıq üzrə agentliyi
• Marketinqə yardım fondu

9. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq İnkişaf Birliyinin (IDA) əsas mənbələrindən deyildir?

• Dünya Bankı gəlirlərindən transfertlər
• Heç biri
• Üzv ölkələrin kapitalda iştirak payları
√ Beynəlxalq Valyuta Fondundan edilən transfertlər
• Əlavə ayırmalar

10. Qərbi Afrikanın İqtisadi və Valyuta İttifaqına hansı ölkə daxil deyil?

• Mali
√ Konqo
• Benin
• Seneqal
• Niger

11. Şərqi və Cənubi Afrikanın Ümumi bazarının əsas məqsədinə aid deyil?

• Xarici və yerli investisiya cəlb edilməsinə şərait yaratmaq
√ Müxtəlif siyasi mövqedən çıxış etmək
• Birgə makroiqtisadi proqram və siyasət işləyib hazırlamaq
• Beynəlxalq formlara üzv olan ölkələrin birliyi mövqeyini saxlamaq
• Afrika iqtisadi birliyi yaradılması tədbirlərinə üstünlük vermək

12. Qərbi Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyinin əsas məqsədi:

• Dünya ölkələri arasında iqtisadi ittifaq yaradılmasına yardım etmək
• Sabit dinamik artım və inkişafa nail olmaq
√ Ümumi bazar, iqtisadi və valyuta ittifaqi yaradılmasına köməklik göstərmək
• Dünya siyasətinin əlaqələndirilməsinə kömək etmək
• Hərbi sabitliyin möhkəmlənməsinə köməklik göstərmək

13. Qara Dəniz İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatına daxil deyil?

• Ruminiya
• sadalananlardan hamısı
√ Macarıstan
• Ukranya
• Gürcüstan

14. Mərkəzi Afrika Dövlətlərinin İnkişaf Bankı  neçənci ildə yaranıb?

• 1992
• 2000
• 1983
• 1987
√ 1975

15. Aşağıdakılardan hansı Dəmir Filizi İxracatçısı Ölkələrinin Assosiasiyasıdır?

• FAO
• BVF
• İMO
• İCAO



√ AİEC

16. Amerika dövlətlərinin regional iqtisadi təşkilatlarına aid deyil:

√ Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası
• Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası
• Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası
• Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı
• Amerika İnvestisiya Korporasiyası

17. Qərbi Afrika Dövlətlərinin İqtisadi Birliyi neçənci ildə yaranıb?

√ 1975
• 1991
• 1996
• 1999
• 1989

18. Afrika Birliyi Təşkilatı özündə neçə dövləti birləşdirir?

√ 53
• 63
• 69
• 77
• 57

19. ərəb Neft İxracatçısı Ölkələrinin Təşkilatına hansı ölkə aidir?

√ Küveyt
• Braziliya
• Rusiya
• Kanada
• Azərbaycan

20. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO) nə vaxt yaradılmışdır?

• 1919
• 1814
√ 1958
• 1995
• 1901

21. Aşağıdakılardan hansı Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatıdır ?

• YUNEP
√ İCAO
• BYİB
• BMTİP
• YUNESKO

22. İəİT-in üzvləri aşağıdakılardan hansıdır?

√ Yalnız sənayecə inkişaf etmiş ölkələr
• İnkişaf etməkdə olan ölkələr
• Cırtdan ölkələr
• Müstəmləkə ölkələr
• Kasıb ölkələr

23. İKT-nin məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?



• beynəlxalq təşkilatlarda üzv-ölkələr arasında məsləhətləşmələrin keçirilməsi
• rasizmin və müstəmləkəçiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına yardım
√ dünya ölkələrininı münasibətlərinin inkişafına şərait yaratmaq
• öz ərazisinin azad olması üçün mübarizə aparan fələstin xalqına yardim göstərilməsi
• müsəlman həmrəyliyinin gücləndirilməsi

24. İəİT-in rəsmi məqsədləri deyil

• təşkilatda iştirak edən və etməyən ölkələrin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişafına yardım etmək
• beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq, dünya ticarətinin çoxtərəfli əsasda inkişafına nail olmaq
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərilməsi sahəsində fəaliyyətin stimullaşdırılması və koordinasiyası

√ atom energetikasının inkişafını və atom enerjisinin dinc məqsədlərlə praktiki tətbiqini, həmçinin bu sahədə tədqiqatların həyata
keçirilməsinin dəstəkləməsi

• onların ticarət və ümumi iqtisadi siyasətlərin səmərəli koordinasiya metodlarının işlənməsi

25. İəİT-in neçə üzvü var

• 25
• 27
√ 29
• 28
• 26

26. İəİT-in üzvləri (İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı):

√ sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdir
• iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdir
• texniki baxımdan inkişaf etməkdə olan ölkələrdir
• BMT yə daxil olan ölkələrdir
• sənayecə inkişaf etməkdə olan ölkələrdir

27. Afrika Birliyi Təşkilatı neçənci ildə yaradılıb?

• 1993  -cü il
• 1998-ci il
• 1948-ci il
• 1991-ci il
√ 1963-cü il

28. Öz məqsədlərinə  nail olmq üçün İəİT

√ hamısı
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə texniki yardım göstərir;
• üzv-ölkələrin dövlət hakimiyyətlərinin bütün qolları ilə münasibətlər qurur və həyata keçirir;
• iş proqramlarının yerinə yetirilməsini təşkil edir və İƏİT adından həyata keçirilən fəaliyyətə nəzaərət edir;
• elm və texnika sahəsində tədqiqatların aparılmasına və kadrların peşəkar hazırlığına kömək edir;

29. İəİT-nın əsas funksiyası

• kadrların hazırlanmasına köməklik göstərilməsidir
• idxal əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə yardım edilməsidir
• ehtiyacların müəyyən edilməsi və ticarətin inkişafına yardım proqramlarının işlənməsidir
√ dünya təsərrüfat sistemində meydana gələn ziddiyyətlərin yumşaldılması məqsədilə üzv-ölkələrin iqtisadi siyasətinin koordinasiyasıdır
• beynəlxalq ticarət haqqında informasiyanın təqdim edilməsidir

30. Ümumdünya Turizm Təşkilatının məqsədlərinə daxil deyil:

• ölkələrin iqtisadi artımına kömək edən turizmin inkişafının təmin edilməsi
• turist xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində texniki yardımın göstərilməsi
• turizmin inkişafının təmin edilməsi



√ milli turizmin inkişafı üçün  layihələrin işlənib hazırlanması
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin turizm sahəsində maraqlarının qorunması

31. Şimali əməkdaşlığa aşağıdakı ölkələrdən hansı daxil deyil?

√ Kanberra
• Norveç
• Danimarka
• İslandiya
• İsveç

32. ATəT-in iqtisadi sahədə funksiyaları aşağıdakılardan biri ilə əlaqədar deyil:

• dayanıqlı iqtisadi inkişafın əldə edilməsinə səy göstərmək
• ətraf mühitin qorunması üzrə əməkdaşlığı həyata keçirmək

• beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə, həmçinin fundamental insan haqlarının, iqtisadi və sosial tərəqqinin və bütün
xalqların rifahının təmin edilməsinə yardım göstərmək

√ BMT ilə əlaqələri və praktiki əməkdaşlıq yaratmaq
• beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri və praktiki əməkdaşlığı gücləndirmək

33. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ən yüksək səlahiyyətli orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

• Nazirlər Şurası
√ Direktorlar Şurası
• İcra Şurası
• Təftiş Şurası
• Şura

34. ATəT-in iqtisadi sahədə funksiyaları əlaqədar deyil:

• dayanıqlı iqtisadi inkişafın əldə edilməsinə səy göstərmək
• ətraf mühitin qorunması üzrə əməkdaşlığı həyata keçirmək;

• beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə, həmçinin fundamental insan haqlarının, iqtisadi və sosial tərəqqinin və bütün
xalqların rifahının təmin edilməsinə yardım göstərmək

√ Şimali İnvestisiya Bankı (Finlandiya, Helsinki) – bank şərtləri ilə borc və zəmanət verilməsi yolu ilə Şimal regionunun inkişafına
yardım, layihələrin maliyyələşdirilməsi və Şimal ölkələrinin ixraclarının inkişafına yardım

• beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri və praktiki əməkdaşlığı gücləndirmək

35. əDL-in tərkibində fəaliyyət göstərmir

√ İqtisadi Məsələlər Agentliyi
• ərəb Telekommunikasiya İttifaqı
• ərəb Valyuta Fondu
• Ərəb Neft İnstitutu
• Ərəb Dəniz Nəqliyyatı Akademiyası

36. Iqtisadi sahədə Şimali əməkdaşlıq nəzərdə tutmur:

√ texnologiyaların idarəedilməsi üzrə Məsləhət Qrupunun vəsaitləri hesabının yaradılması
• Şimal ölkələrində istehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə yardım
• ətraf mühitin qorunmasının və təbii resurslardan ekoloji dayanıqlı istifadənin təmin edilməsi
• məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, əmək şəraitinin və sosial təminatın yaxşılaşdıırlması
• yerli əhaliyə fayda verən transsərhəd əməkdaşlığına və layihələrin reallaşdırılmasına yardım

37. Şimali əməkdaşlığın üzv olmadığı ölkə

• Danimarka
• İsveç
• İslandiya
• Finlandiya



√ Meksika

38. Millələr Birliyi fəaliyyətin əsas istiqamətlərinə daxil deyil:

• siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın dəstəklənməsi;
• məsləhətçilik, nümayəndəçilik və informasiya funksiyalarının yerinə yetirilməsi
√ vətəndaşların demokratik siyasi proseslərdə iştirak etmək hüququ.

• proqramların işlənməsi və reallaşdırılması, iqtisadi və sosial inkişaf, texnologiya, elm, təhsil, peşəkar tədris, insan haqları, demokratiya
və s. məsələlər üzrə konfransların, seminarların, praktikumların və digər tədbirlərin təşkili və keçirilməsi

• üzv-ölkələrin iqtisadiyyatlarının sabit inkişafına yardım;

39. ərəbDövlətləri Liqası özündə neçə ölkəni birləşdirir

√ 22
• 13
• 19
• 24
• 17

40. Regional fondlara və maliyyə təşkilatlarına aiddir:

√ Karib İnvestisiya Fondu
• Amerikaarası İnkişaf Bankı
• Mərkəzi Amerika İqtisadi İnteqrasiya Bankı
• Afrika İnkişaf Bankı
• Latın Amerikası İxrac Bankı

41. İslam İnkişaf Bankına neçə dövlət üzvdür

√ 47
• 53
• 67
• 32
• 49

42. İKT-nin məqsədləridir:

√ hamısı
• beynəlxalq təşkilatlarda üzv-ölkələr arasında məsləhətləşmələrin keçirilməsi
• müsəlman həmrəyliyinin gücləndirilməsi
• rasizmin və müstəmləkəçiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına yardım
• iqtisadi, sosial, mədəni, elmi sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı

43. Millətlər Birliyi neçə üzvünü özündə birləşdirir

• 47
• 36
• 49
• 51
√ 53

44. Avropa Şurasının maliyyə orqanı kimi yaradılmışdır

√ Sosial İnkişaf Fondu
• sosial təşkilati qruplar
• iqtisadi təşkilatlar
• regional təşkilatlat
• orta müəssisələr

45. Parlament Assambleyası Avropa Şurasının:



√ məşvərətçi orqanıdır
• iqtisadi təşkilatıdır
• heç biri
• məşvərətçi təşkilatıdır
• siyasi təşkilatıdır

46. Avropa Şurasının fəaliyyəti nəyə əsaslanır

√ konvensiya və sazişlərin işlənməsinə
• regional idarəetməyə
• iqtisadi məsələlərə
• səhiyyə məsələlərinə
• hüquqi sahədə əməkdaşlığa

47. Agentliyin strukturuna daxildir

√ İƏİT Şurası
• İƏİT Agentliyi
• İƏİT konvensiyası
• İƏİT üzvləri
• İƏİT Komitəsi

48. Şurada qəbul olunan qərarlar aid edilmir

• səsvermədə iştirak etməyən üzv-ölkələrə
• AvəB variantları
√ heç biri
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə
• milli konstitusiyaları bu qərarın yerinə yetirilməsinə imkan verməyən ölkələrə

49. Öz məqsədlərinə  nail olmq üçün İəİT

• üzv-ölkələrə iqtisadi və sosial siyasətin məqsədlərinin formalaşdırılmasında yardım edir;
• əmtəələr, xidmətlər və cari ödəmələrin yolunda olan maneələrin aradan qaldırılmasına çalışılır;
• iqtisadi resurslarıdan səmərəli istifadəyə yardım edir;
√ hamısı
• koordinasiya edilmiş siyasətin həyata keçirilməsi üçün köməklik göstərir;

50. YUNEP nə vaxt yaradılmışdır ?

• 1890
√ 1972
• 2001
• 2013
• 1910

51. Şuranın tərkibinə daxildir

√ İcra Komitəsi
• hər biri
• Bir sıra təşkilatlar
• İcrimai siyasi qruplar
• Konvensiya

52. Agentliyin əsas fəaliyyət istiqamətlərinə aiddir:

• üzv-ölkələrin texniki və elmi istifadəçilərinin nüvə enerjisi məsələləri üzrə informasiya ilə təmin edilməsi
• üzv-ölkələrin atom enerjisi sahəsində siyasətlərinin koordinasiyası və fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi
• nüvə energetikasının inkişafı və yanacaq tsikli üzrə proqramların həyata keçirilməsi



• nüvə enerjisi sahəsində inkişaf meylləri üzrə üzv-ölkələrdə tədqiqatların həyata keçirilməsinə yardım etmək
√ hamısı

53. Agentliyin məqsədlərinə aid deyil:

• nüvə enerjisi siyasətinin və ondan istifadə praktikasının koordinasiyasında və tənzimlənməsində üzv-ölkələrə yardım göstərmək
• üzv-ölkələrin inkişaf proqramlarının, birgə təşəbbüslərinin hazırlanması
• üzv-ölkələr arasında elmi-texniki informasiya ilə mübadilənin həyata keçirilməsi (xüsusilə birgə orqanlarda iştirak etmək yolu ilə)
√ neftə alternativ olan mənbələrdən istifadə səviyyəsi təhlil edilir
• beynəlxalq tədqiqatların təşkili və həyata keçirilməsi

54. NEA-nın üzvləri

√ Yeni Zelandiya və Cənubi Koreya istisna olmaqla İƏİT-in yerdə qalan bütün üzv-ölkələridir
• İƏİT-yə üzv olmayan ölkələri
• İnkişafda olan İƏİTnin üzv ölkələri
• İnkişaf etməkdə olan İƏTnin üzv ölkələri
• İƏİT-nin üzv ölkələri

55. Katibliyin şöbələrinə daxildir

• gəmilərin təhlükəsizliyi;
• hüquqi məsələlər və beynəlxalq əlaqələr;
• konfranslar;
√ hamısı
• dəniz mühiti;

56. Katiblik neçə şöbədən ibarətdir

√ 6
• 26
• 36
• 46
• 16

57. İMOnun tərkibində neçə komitə fəaliyyət göstərir

• 16
√ 5
• 30
• 31
• 29

58. İCAO-nun tərkibində neçə komitə var

• 5
• 13
• 11
• 9
√ 7

59. İCAOnun komitələrinə daxil deyil

• heç biri
• avianaviqasiya xidmətlərinin birgə dəstəklənməsi
√ beynəlxalq hava konvensiyaları
• kadrlar
• texniki əməkdaşlıq

60. İCAO-nun məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil:



• prosedur formallıqlarının (gömrük, immiqrasiya və sanitar tələbləri) ixtisarı ilə beynəlxalq hava daşımalarına dəstək verilməsi;
• bütün dünya üzrə beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması
• dünya əhalisinin təhlükəsiz, müntəzəm, səmərəli və qənaətcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi;

• mülki təyyarələrin istehsalı və istifadəsinin dəstəklənməsi, beynəlxalq mülki aviasiya üçün aviaxətlərin, aeroportların və areonaviqasiya
avadanlığının yaradılması;

√ tibb və səhiyyə sahəsində təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi

61. UPU-nun funksiyalarına aid deyil

√ tibb və səhiyyə sahəsində təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi
• üzv-ölkələrin poçt xidmətlərinin rəqabət qabiliyətlərini dəstəkləməklə beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi;
• üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu poçt xidməti sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
• beynəlxalq poçt xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• poçt xidmətlərinin səmərəli işini təmin etməklə xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına dəstək;

62. Beynəlxalq Kakao Təşkilatı (İCCO) neçənci ildə yaradılıb

√ 1972
• 1990
• 182
• 1984
• 1954

63. Şuranın ixtisaslaşmış komitələrinə daxil deyil

√ maliyyə üzrə
• kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə
• kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə
• meşəçilik məsələləri üzrə
• balıqçılıq məsələləri üzrə

64. Şuranın tərkibnə neçə ixtisaslaşmış komitə daxildir?

• 6
• 7
• 3
• 4
√ 5

65. Şuranın tərkbinə neçə baş komitə daxildir?

• 6
• 2
√ 3
• 4
• 5

66. ÜəP-in əsas rolu nədən ibarətdir

• fövqəladə yardımın koordinasiyasını həyata keçirməkdən
√ adambaşına gəlirin səviyyəsi aşağı olan və ərzaq resurslarında kəskin çatımazlıq hiss edən ölkələrə yardım göstərməkdən
• donor-ölkələrdən əmtəə, xidmət formasında könüllü yardımları qəbul etməkdən
• xüsusi Komitə tərəfindən bəyənilmiş layihələrin reallaşdırılmasından
• inkişaf layihələrinin dəstəklənməsindən

67. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları qrupuna aiddir:

• Ümumdünya ərzaq Proqramı – ÜƏP (WFP)
• Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası – BMK (İFC);



• Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası – BİA (İDA);
√ Beynəlxalq əmək Təşkilatı – BƏT (İLO);
• Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı – BYİB (İBRD);

68. BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aid deyil:

• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA);
√ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU);
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO);
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO).
• YUNKTAD/ÜTT-nin Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO);

69. Assosiasiya edilmiş təşkilatlara aid deyil;

• Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO);
√ Narkotika Vasitləri üzrəində Nəzarət üzrə BMT-nin Beynəlxalq Proqramı (UNDCP);
• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD);
• Ümumdünya Əqli Mülkiyyəti Təşkilatı (WIPO);
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO);

70. İlkin orqanın fəaliyyətin nəyə əsasən yönəlir

√ təşkilatın gələcək orqanlarının prosedur qaydaları layihələrinin işlənməsinə, mənzil-qərargahın yaradılmasına, gündəlikdə duran
məsələlərə aid sənədlərin və tövsiyələrin hazırlanmasına

• beynəlxalq təşkilatın sturkturunun formalaşdırılmasına
• beynəlxalq müqavilə və ya yaradılan təşkilatın nizamnaməsinə
• beynəlxalq müqavilənin bağlanmasına
• təsis sənədinin qəbuluna;

71. Beynəlxalq təşkilatların tətbiq meyarlarına daxil deyil

• üzvlüyün xarakterinə və iştirakçıların hüquqi təbiətinə görə
• üzvlükdə iştirak şərtlərinə görə
• səlahiyyət dairəsinə görə
• iştirakçıların dairəsinə görə
√ orqanın üzv-dövlətlərinin mövqelərinin razılaşdıırlmasına görə

72. Beynəlxalq təşkilatların hüquqi təbiəti nə ilə müəyyən edilir

• təşkilatın struktrunun formalaşması ilə
• beynəlxalq əməkdaşlığın forması ilə
√ müqavilə əsasına malik ümumi məqsədlərin, prinsiplərin, səlahiyyətlərin və üzv-dövlətlərin maraqlarının mövcudluğu ilə
• Baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması ilə
• təsis sənədlərinin qəbulu ilə

73. Üstmilli təşkilatların xüsusiyyətlərinə aid deyil:

• bu məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə təşkilatın üzv-dövlətlər üçün məcburi olan qaydalar müəyyən etmək və bu qaydaların yerinə
yetirilməsinə nəzarət və məcburetmə mexanizmi yaratmaq səlahiyyəti

√ təşkilatlarda konkret məsələlər istisna olaraq yalnız beynəlxalq təşkilatın ixtiyarına verilməsi
• beynəlxalq təşkilatın konstitusiyaya görə, dövlətin daxili işinə aid olan məsələlərə qarışmaq hüququ;

• qaydaların müyəən edilməsi və onlara əməl edilməsi üzrə qeyri-nümayəndəlik orqanlarına, yəni beynəlxalq qulluqçulara geniş
səlahiyyətlərin verilməsi

• təşkilatın öz qərarları ilə üzv-dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin üzərinə öhdəlik qoymaq və onları bu öhdəlikləri yerinə yetirməyə
məcburetmə hüququ

74. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına aid deyil

• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu (İFAD).
• BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı – YUNESKO (UNESCO).
• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı – BƏT (İLO)



• BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
√ BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı – YUNKTAD (UNCTAD)

75.  Bonny Light  hansı OPEK üzv dövlətinə daxildir?

√ Nigeriya
• Kanada
• Küveyt
• Liviya
• Türkiyə

76. Ümumdünya Poçt İttifaqının funksiyalarına aid deyil?

• poçt xidmətlərinin səmərəli işini təmin etməklə xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına dəstək;
√ bütün dünya üzrə İnternetlə təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması;
• üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu poçt xidməti sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
• beynəlxalq poçt xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• üzv-ölkələrin poçt xidmətlərinin rəqabət qabiliyətlərini dəstəkləməklə beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi;

77. Regional fondlara aid deyil?

√ Latın Amerikası İxrac Bankı;
• OPEK-in Xüsusi Fondu;
• Ərəb Valyuta Fondu;
• And Ehtiyat Fondu;
• Karib İnvestisiya Fondu;

78. Regional banklara aid deyil?

• Avropa İnvestisiya Bankı;
√ Karib İnvestisiya Fondu;
• Karib İnkişaf Bankı;
• Mərkəzi Afrika dövlətlərinin İnkişaf Bankı;
• Afrika İnkişaf Bankı;

79. Beynəlxalq Valyuta Fondu neçə ölkəni birləşdirir?

√ 188
• 101
• 17
• 33
• 200

80. Aşağıdakılardan hansı ÜTT-nin səfilidir?

• OPEK
• BMT
• MAQATE
• YUNKTAD
√ GATT

81. MAQATE :

√ Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
• Neft ixrac edən ölkələr birliyi
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı
• İslam Konfransı Təşkilatı



82. İnkişafa Yardım Komitəsinin funksiyalarına daxil deyil

• üzv-ölkələrə yradım göstərilməsi məsələlərinə və siyasətinə baxmaq
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə təqdim ediləcək lazımi resurs həcmini təmin etmək
• ölkələrə onların dayanıqlı inkişaflarını təmin etmək üçün dəstək vermək
• dünya iqtisadiyyatında iştirak üçün potensial yaratmaq

√ inkişaf etməkdə olan ölkələrə borclar, subsidiyalar və digər maliyyə vəsaitlərinin təqdim edilməsi üzrə üzv-ölkələrin hökumətlərinə
məsləhətlər vermək, onlara texniki yardım göstərmək

83. İəİT çərçivəsində fəaliyyət göstərir

√ Nüvə Enerjisi Agentliyi – NEA (NEA)
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO)
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)
• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)
• Beynəlxalq Energetika Agentliyi – BEA (İEA)

84. Afrika Bankının tərkibində hansı fond fəaliyyət göstərir?

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

85. Afrika İnkişaf Bankının tərkibinə neçə dövlət daxildir?

√ 77
• 68
• 72
• 74
• 66

86. OPEC-in ali orqanı nə hesab edilir

√ Konfrans
• Agentlik
• İqtisadi təşkilat
• Komitə
• Şura

87. OPEC-in məqsədləri:

√ hamısı
• üzv-ölkələrin maraqlarının müdafiəsi üçün daha səmərəli kollektiv və fərdi vasitələrin müəyyən edilməsi
• neft istehsalçısı ölkələri üçün sabit gəlirlərin təmin edilməsi ilə onların maraqlarının qorunması
• istehlakçı ölkələri neftl səmərəli, müntəzəm və rentabelli təchiz etmə
• üzv-ölkələrin neft siyasətlərinin əlaqələndirilməsi və unifikasiyası

88. Afrika İnkişaf Bankının əsas məqsədi hansıdır?

• Dünya üzrə ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafına köməklik göstərmək
• Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf strategiyasını hazırlamaq
• Sadalananlardan hamısı doğrudur
• Heç biri doğru deyil
√ Investisiya proqramları və layihələrinin maliyyələşdirilməsi

89. Afrika İnkişaf Bankı neçənci ildə yaradılıb?

• 1992



• 1983
• 1958
• 1998
√ 1964

90. Mərkəzi Afrika Dövlətlərinin inkişaf bankının əsas məqsədi:

• Üzv ölkələrin iqtisadi və social inkişafına köməklil etmək
• Texniki-iqtisadi hesablamaları maliyyələşdirmək
• Sənaye, kənd təsərrüfatı, energetika, elmi tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsi
√ Sadalananlardan hamısı doğrudur
• Iqtisadi inteqrasiyanın inkişafına dair layihələrin maliyyələşdirilməsi

91. Cənubi Afrika İnkişaf Birliyi neçənci ildə yaranıb?

• 1975
• 1974
√ 1992
• 1990
• 1978

92. MDB sahələrarası əməkdaşlıq orqanları hansılardır?

√ Dövlətlərarası Bank
• Iqtisadi məhkəmə
• Müdafiə nazirləri şurası
• Sərhəd Qoşunları Komandanlığı şurası
• Parlamentlər arası Assambleya

93. Afrika İqtisadi Komissiyasının əsas məqsədi:

• Dünya ölkələrinin iqtisadi və sosial inkişafına kömək etmək
√ regionda iqtisadi və texniki inkişafa şərait yaradana bilən siyasət işləyib hazırlamaq
• Hərbi problemlər üzrə tədqiqat aparılmasını genişləndirmək
• Sadalananlardan hamısı aiddir
• Dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına köməklik etmək

94. Asiya İnkişaf Bankı neçənci ildə yaradılıb?

√ 1974
• 1968
• 1970
• 1964
• 1972

95. NAFTA regional iqtisadi blokuna hansı ölkə daxil deyil :

• ABŞ
√ Argentina
• Meksika
• sadalananlardan hamısı
• kanada

96. MERKOSUR- iqtisadi inteqrasiya qruplaşmasına daxil deyil:

• Argentina
• Paraqvay
√ Venesuela
• uruqvay
• Braziliya



97. BMT ilə  əlaqəli avtonom təşkilatlar deyil.

• Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA).
• YUNKTAD/ÜTT-nin Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (İnternational Trade centre UNCTAD/WTO)
• Ümumdnya Ticarət Təşkilatı – ÜTT (World Trade Organization – WTO).
√ Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı – ÜTT (World Tourism Organization – WTO)

98. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)nın məqsədlərinə daxildir

√ bütün növ telekkomunikasiyaların istifadəsi üçün beynəlxalq əməkdaşlığın dəstəkənməsi və genişləndirilməsi,texniki vasitələrin
inkişafına və onların optimal istismarına dəstək.

• beynəlxalq aeronaviqasiya üçün normalar qəbul olunması
• aeronaviqasiya məsələləri üzrə informasiyanının toplanması
• uçuş qaydalarının hazırlanması
• maliyyə məsələlərini həll edilməsi

99. BİT- lərin yaranması neçə mərhələdən ibarətdir?

• 5
• 2
√ 3
• 7
• 4

100. BİT- lərin yaranmasının I mərhələsi hansı illəri əhatə edir?

• 1944-1945
• 1944-1970
• 1945-1970
√ 1945- 1950
• 1945-1948

101. Dünya Bankı qrupunun funksiyaları hansıdır?

• Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyi prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə, dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək
verir və gəmilərdən dənizin çirklənməsinin aradan qaldırılması məqsədilə səylər göstərir

• Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir.

√ Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım
təqdim edir.

• Pul-kredit sferasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə səy göstərir, maliyyə məsələləri üzrə
məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi və yardım göstərilməsi üçün daim forum rolunu oynayır

• Hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün zəruri olan beynəlxalq normaları müəyyən
edir və mülki aviasiya ilə əlaqədar bütün sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığın koordinatoru rolunda çıxış edir.

102. BMT- nin yaranmasına əsas səbəb nə idi?

• İEOÖ- lərə uzunmüddətli kreditlərin verilməsi
• İEÖ- lərə kreditlərin verilməsini təmin etmək
√ 2- ci Dünya müharibəsindən sonra zəifləmiş və iqtisadiyyatı çökmüş dövlətlərə yardım etmək
• Bütün gəlirləri bərabər bölüşdürmək
• Vahid dünya bazarını formalaşdırmaq

103. Azərbaycan neçənci ildə BMT- yə üzv olmuşdur?

• 1991
• 1995
• 1994
• 1993



√ 1992

104. BMT –nin  Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə aid deyil?

√ Almaniya
• Çin
• Fransa
• Rusiya
• ABŞ

105. BMT- nin maliyyələşməsi ən çox hansı ölkələrin payına düşür?

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

106. Aşağıdakı ölkələrdən hansı BMT- nin üzvü deyil?

• Malta
• Azərbaycan
√ Vatikan
• ABŞ
• Kuba

107. BMT-nin Nizamnaməsi neçənci ildə imzalandı?

• 1944 iyulun 26-sı
√ 1945 iyulun 26-sı
• 1945 iyulun 25-i
• 1944 iyunun 26-sı
• 1945 iyunun 26-sı

108. Paris Sülh Konfransı nə vaxt keçirilmişdir?

√ 10.01.1919
• 09.01.1945
• 09.01.1919
• 10.01.1944
• 10.01.1945

109. BMT- nin neçə ixtisaslaşmış təşkilatı var?

• 10
• 7
√ 14
• 28
• 24

110. İqtisadi və Sosial Şuranın neçə üzvü hər üç il müddətinə seçilir?

• 15
• 10
• 22
• 20
√ 18

111. İqtisadi və Sosial Şura neçə üzvdən  ibarətdir?



√ 54
• 58
• 50
• 53
• 56

112. Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı?

√ Texniki yardım və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, kadrların hazırlanması yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına
dəstək verir

• Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına
dəstək verir

• Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya
tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir

113. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu?

√ Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

• Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya
tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir

• Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid
məsələlərdə əməkdaşlığın inki.afına dəstək verir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

114. Ümumdünya əqli Mülkiyyəti Təşkilatı?

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

√ Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid
məsələlərdə əməkdaşlığın inki.afına dəstək verir

• Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına
dəstək verir

• Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya
tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir

115. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı?

• Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir

• Bütün növ elektrik əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir, radio və televiziya
tezliklərindən istifadəni koordinasiya edir, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tədbirlər və tədqiqatlar həyata keçirir

• Poçt xidmətinin beynəlxalq normalarını müəyyən edir, texniki yardım təqdim edir və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın inkişafına
dəstək verir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

√ Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

116. Dünya Bankı Qrupu?

• Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir

• Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir

√ Yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait və texniki yardım
təqdim edir



• Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

117. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı?

√ Səhiyyə problemlərinin həllinə və Yerin bütün əhalisinin sağlamlığının maksimal surətdə gücləndirilməsinə yönəldilmiş proqramların
həyata keçirilməsini koordinasiya edir

• Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

• Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir

118. BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı?

√ Ümumi təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına, ümumdünya təbiət və mədəni abidələrin qorunmasına,
beynəlxalq elmi əməkdaşlığa, mətbuat və kommunikasiyaların azadlığının təmin edilməsinə dəstək verir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

• Səylərini kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, həmçinin kənd əhalisinin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir

• Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

119. Beynəlxalq əmək Təşkilatı ?

• Əqli mülkiyyətin beynəlxalq müdafiəsini stimullaşdırır, müəllif hüquqları, ticarət nişanları, sənaye nümunələri və patentlərinə aid
məsələlərdə əməkdaşlığın inkişafına dəstək verir

• Yerin atmosferinin və iqlim dəyişikliklərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar elmi tədqiqatları stimullaşdırır, meteorologiya göstəriciləri ilə
ümumdünya mübadiləsinə dəstək verir

• Ərzaq istehsalının artırılması və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yoxsul qruplarının qidalanması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə maliyyə resurslarının mobilizasiyası ilə məşğul olur

√ Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində siyasət və proqramlar işləyir və həyata
keçirir, bütün dünya ölkələri tərəfindən istifadə edilən beynəlxalq əmək standartlarını müəyyən edir

• Texniki yardım və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, kadrların hazırlanması yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye inkişafına
dəstək verir

120. BMT-nin iqtisadi fəaliyyəti özündə hansı əsas istiqaməti əks etdirir ?

• bütün ölkələr üçün ümumi olan qlobal iqtisadi problemlərin həlli
√ sadalananların hamısı
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin təsərrüfat artımına dəstək
• regional iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli
• müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə malik ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığına dəstək

121. Ödəmə qabiliyyəti  müəyyən edilir?

• Ümumi Milli Məhsulun həcmi əsasında
• Sadalananların heç biri
√ Ümumi Milli Məhsulun həcmi və bir sıra korrektələr - xarici borcun həcmi, adambaşına düşən gəlirin aşağı səviyyəsi və s. əsasında
• adambaşına düşən gəlirin aşağı səviyyəsi əsasında
• xarici borcun həcmi əsasında

122. BMT sisteminə daxildir?

• BMT-nin sülhün dəstəklənməsi üçün həyata keçirdiyi əməliyyatlar

√ BMT-nin özü, BMT-nin sülhün dəstəklənməsi üçün həyata keçirdiyi əməliyyatlar, həmçinin Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu
istisna olmaqla ixtisaslaşmış təsisatlar



• Heç biri doğru deyil
• Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu istisna olmaqla digər ixtisaslaşmış təsisatlar
• BMT özü

123. Aşağıdakılardan hansı BMT-nin funksional komitəsidir?

• Statistika komissiyası
√ Sadalananların hamısı
• İnsan haqları komissiyası
• Sosial inkişaf komissiyası
• Əhalinin yerləşdirilməsi və inkişaf üzrə komissiya

124. Aşağıdakılardan hansı BMT-nin daimi komitəsidir?

• Əhali məntəqələri üzrə komissiya
√ Sadalananların hamısı
• Hökumətlərarası təşkilatlrla danışıqlar Komitəsi
• Qeyri-hökumət təşkilatları Komitəsi
• Proqramlar və koordinasiya Komitəsi

125. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondunun məqsədlərinə aiddir?

• Heç biri aid deyil
• ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi

• Fondun inkişaf etməkdə olan üzv-ölkələrinə ərzaq istehsalının artırılması və qidalanma səviyyəsinin yüksəldilməsində yardım üçün
əlavə vəsaitlərin mobilləşdirilməsi

• aclıq və yoxsulluğun aradan qaldırılması üşün göstərilən səylərə dəstək, əhalinin daha yoxsul təbəqələrinə yardım göstərilməsi
√ Hamısı aiddir

126. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı –FAO neçənci ildə yaradılıb?

• 1949
• 1946
• doğru variant yoxdur
• 1944
√ 1945

127. BMT-nin ətraf Mühit Üzrə Programı –YUNEP neçənci ildə yaradılıb?

√ 1972
• Doğru variant yoxdur
• 1970
• 1973
• 1966

128. Üstmilli təşkilatların xüsusiyyətlərinə aid deyil?

• təşkilatın öz qərarları ilə üzv-dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin üzərinə öhdəlik qoymaq və onları bu öhdəlikləri yerinə yetirməyə
məcburetmə hüququ

√ baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması
• beynəlxalq təşkilatın konstitusiyaya görə, dövlətin daxili işinə aid olan məsələlərə qarışmaq hüququ

• təşkilatın üzv-dövlətlər üçün məcburi olan qaydalar müəyyən etmək və bu qaydaların yerinə yetirilməsinə nəzarət və məcburetmə
mexanizmi yaratmaq səlahiyyəti

• qaydaların müyəən edilməsi və onlara əməl edilməsi üzrə qeyri-nümayəndəlik orqanlarına, yəni beynəlxalq qulluqçulara geniş
səlahiyyətlərin verilməsi

129. Beynəlxalq təşkilatların təşkilati strukturunu formalaşdırır?

• beynəlxalq müqavilənin bağlanması
√ beynəlxalq təşkilatların orqanları
• beynəlxalq təşkilatın hüquqi təbiətinin müəyyən edilməsi



• baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması
• beynəlxalq təşkilatın sturkturunun formalaşdırılması

130. Təsis sənədinin adı aşağıdakı kimi ola bilər?

√ nizamnamə
• status
• qətnamə
• auksion
• protokol

131. Dövlətlərarası təşkilatın yaradılmasının ən çox yayılmış üsulu hansıdır?

√ beynəlxalq müqavilənin bağlanması
• doğru cavab yoxdur
• beynəlxalq təşkilatın hüquqi təbiətinin müəyyən edilməsi
• baş orqanların çağrılması və onların fəaliyyətə başlaması
• beynəlxalq təşkilatın sturkturunun formalaşdırılması

132. Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatın yaradılma mərhələlərinə aiddir?

• təsis sənədinin qəbulu
√ hamısı aiddir
• baş orqanın üzvlərinin seçilməsi
• baş orqanın çağrılması
• təşkilatın strukturunun formalaşdırılması

133. Beynəlxalq təşkilatlar sistemində neçə təşkilat mövcuddur?

√ 4000-dən çox
• Doğru variant yoxdur
• 2500-ə qədər
• 5000-dən çox
• 3000-dən az

134. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların siyasi-təşkilati normalarına aiddir:

• qərarların qəbul edilməsi qaydası
√ hamısı aiddir
• nizamnamə
• prosedur
• üzvlük

135. YUNKTAD-ın əsas vəzifələrinə aid deyil:

• BMT sisteminin iqtisadi inkişaf sahəsində digər təşkilatlarının fəaliyyətinin koordinasiyasında iştirak
√ regional iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli
• beynəlxalq ticarətin inkişafına dəstək
• dövlətlər arasında bərabərhüquqlu əməkdaşlığın təmin edilməsi
• müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində tövsiyələrin verilməsi

136. BMT Baş Məclisi neçənci ildə Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı necə adlanır:

• YUNİDO
√ YUNKTAD
• YUNESKO
• BVF
• FAO

137. BMT-də hər bir dövlətin üzvlük haqqı necə müəyyən edilir:



• hərbi gücünə görə
√ dünya iqtisadiyyatında malik olduğu yerə görə
• əhalisinin sayına görə
• ərazisinin sahəsinə görə
• iqtisadi gücünə görə

138. BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təsisatlarına aiddir:

• Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT)
√ Hamısı aiddir
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)
• BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)

139. BMT-nin funksional komissiyalarına aiddir:

• Statistika komissiyası
• Əhalinin yerləşdirilməsi və inkişaf üzrə komissiya
√ hamısı aiddir
• İnsan haqları komissiyası
• Sosial inkişaf komissiyası

140. İqtisadi və Sosial Şuranın sessiyaları müvafiq olaraq hansı şəhərlərdə keçirilir:

√ Nyu-York, Cenevrə
• London, Cenevrə
• Madrid, Strazburq
• Berlin, Çikaqo
• Paris, London

141. Təhlükəsizlik Şurasının ümumi funksiyalarına aiddir:

• üzvü olmayan dövlətlərin Beynəlxalq Məhkəmənin Statusunda iştirakı şərtlərini müəyyən edir
√ Hamısı aiddir
• BMT-nin yeni üzvlərinin qəbulu
• baş katibin namizədliyi üzrə tövsiyələr verir
• strateji ərazilərin idarəedilməsinə nəzarəti həyata keçirir

142. Təhlükəsizlik Şurasının neçə üzvü var:

• səkkiz
• on üç
√ on beş
• on altı
• beş

143. Baş Məclisin əsas komitələrinə aiddir:

• hüquqi məsələlr üzrə komitə
√ hamısı aiddir
• inzibati və büdcə məsələləri üzrə komitə
• iqtisadi və maliyyə məsələləri üzrə komitə
• sosial, humanitar və mədəniyyət məsələləri üzrə komitə

144. Baş Məclisin qərar qəbul etdiyi məsələlərə aiddir:

• Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlərinin seçilməsi
√ Hamısı aiddir
• BMT-yə yeni üzvlərin qəbul olunması



• Qəyyumluq Şurasının üzvlərinin seçilməsi
• İqtisadi və Sosial Şuranın üzvlərinin seçilməsi

145. Beynəlxalq Məhkəmə harda yerləşir:

√ Haaqada (Niderland)
• Berlində (Almaniya)
• Cenevrədə (Belcika)
• Parisdə (Fransa)
• Nyu-Yorkda (ABŞ)

146. İlk beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar nə vaxt yaradılmışdır:

√ XIX əsrin sonlarında
• XX əsrin 30-cu illərində
• XX əsrin ortalarında
• XX əsrin əvvəlində
• XX əsrin ortalarında

147. Latın  Amerikası  İnteqrasiya  Birliyi  hansı  müqaviləyə  əsasən  yaradılıb?

• Panama
• Versal
• Roma
• Heç  biri
√ Montevidio

148. Şimali  Amerika  Azad  Ticarət  Zonası (NAFTA)-ya  neçə  dövlət  daxildir?

• 7
• 15
• 34
• 17
√ 3

149. Şimali  Amerika  Azad  Ticarət  Zonası  (NAFTA)-nın  ilk  təməli  neçənci  ildə   qpyulub?

• 1947
√ 1965
• 1989
• 2010
• 1994

150. BMT-nin  yaradılması  barədə  nizamnamə  təsdiq  edilib:

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

151. BMT-nin  iqtisadi  və  sosial  şurası  nə  vaxt  yaradılıb  və  neçə  üzvü  var?

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

152. BMT-nin  sənayenin  inkişafı  təşkilatı  neçə  ölkəni  birləşdirir?



• 172
√ 168
• 187
• 182
• 178

153. Beynəlxalq  Valyuta  Fondu   neçə  ölkəni  birləşdirir?

• 187
• 168
√ 185
• 158
• 178

154. Paris  klubu  nə  vaxt  yaradılıb?

• 1956
• 1946
√ 1961
• 1986
• 1945

155. Beynəlxalq  Energetika  Agentliyi  nə  vaxt  yaradılıb?

√ 1974
• 1947
• 1982
• 1961
• 1958

156. BMT-nin  Ticarət  və  İnkişaf  Üzrə  Konfransı  harada  yaranıb?

• Paris
• Roma
√ Cenevrə
• Heç  biri
• London

157. Cənubi-Şərqi  Asiya  dövlətləri  Birliyi (ASEAN)  nə  ilə  diqqəti  cəlb  edir?

√ ASOR (Asiya  Sakit Okean  Regionu) beynəlxalq  münasibətlər  sistemində  dinamik  iqtisadi  artım  təmin  etmək
• İrriqasiya  işləri , kənd  rayonlarının  inkişafı, heyvandarlıq, balıqçılığın  inkişafını  təmin  etmək
• Ölkələrin  iqtisadi  və  sosial  inkişafı  fəaliyyəti  üzrə  razılaşdırılmış  siyasət  yeritmək
• Heç  biri
• Ada  ölkələrini  birləşdirmək

158. OPEC  neçə  ölkəni  birləşdirir?

√ 12
• 14
• 8
• 10
• 16

159. Ümumdünya  İntellektual  Mülkiyyət  təşkilatı  neçə  ölkə  daxildir?

• 142
√ 156
• 158



• 162
• 146

160. Beynəlxalq  əmək  təşkilatı  hansı  sülh  müqaviləsinə  əsasən  yaradılıb?

• Panama
√ Versal
• Paraqvay
• Heç  biri
• Montevidio

161. Beynəlxalq  əmək  TəŞkilatının  iqamətgahı  haradadır?

√ Cenevrə
• Roma
• London
• Heç  biri
• Paris

162. BMT-nin  Avropa  İqtisadi  komissiyası  neçə  dövləti  birləşdirir  və  nə  vaxtdan  fəaliyyət  göstərir?

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

163. Cənubi  Afrika  inkişaf Birliyi  inkişaf  proqramında  daxili  strukturlardan  balıq  ovlamaq  və  meşə  təsərrüfatı  sahəsinə  hansı  dövlət
müəyyənləşdirilib?

• Namibiya
• Heç  biri
• Anqola
√ Molovi
• Zimbabve

164. Şərqi  və  Cənubi  Afrikanın  Ümumi  Bazarı  Birliyinin  əsas  məqsədlərinə  aid  deyil?

• Sabit  dnamik  artım  və  inkişafa  nail   olmaq
√ Hamısı  aiddir
• Eyni  siyasi  mövqedən  çıxış  etmək
• Afrika  İqtisadi  Birliyi  yaradılması  tədbirlərinə  üstünlük  vermək
• Xarici  və  yerli  investisiya  cəlb  edilməsinə  şərait  yaratamaq

165. Şərqi  və  Cənubi  Afrikanın  ümumi  Bazarı  neçə  dövləti  birləşdirir?

• 21
• 22
√ 20
• 17
• 19

166. Verilən  dövlətlərdən  hansı  ərəb  İqtisadi  birliyi  Şurasına  aiddir?

• Suriya
√ Hamısı  aiddir
• Suriya
• Fələstin
• Somali



167. 1925-ci  ildə  sənaye  nümunələri  və  modelləri  barədə  razılaşma:

• Lakorn
• Paris
• Lissabon
√ Haaqa
• Madrid

168. 1974-cü  ildə  baş  tutmuş  FAO-nun  konfransı  hansıdır?

√ Ərzaq  konfransı
• Qida  üzrə  Ümumdünya  Konfransı
• Balıq  ehtiyatlarının  inkişafı  və  səmərəli  istifadə  edilməsi  üzrə  Ümumdünya  konfransı
• Aqrar  islahat  və  kənd  təsərrüfatının  inkişafı  Ümumdünya  konfransı
• Ərzaqla  təmin  olunma  üzrə  Ümumdünya  konfransı

169. FAO-nun  ərazi  şöbəsinə  aşağıdakılardan  hansı  aid  deyil?

• Afrika
• Asiya-Sakit  okean
√ Hamısı  aiddir
• Latın  Amerikası  və  karib  hövzəsi
• Avropa

170. FAO-nun  fəaliyyəti  əsasən  aşağıdakı  mənbələr  hesabına  maliyyələşdirilmir?

• Ümumdünya  Bankının  ayırmaları
√ Hər  il  yeni  layihə  əsasında  ayrılan  maliyyə
• Üzv  olan  dövlətlərin  üzvlük  haqqı
• Üzv  olan  dövlətlərin  trast  fondu
• İnkişaf  proqramının  yardımı

171. FAO-nun  ALİ  rəhbər  orqanı  aşağıdakılardan  hansıdır?

√ Konfrans
• Heç  biri
• Konsulluq
• Departament
• Komitə

172. Beynəlxalq  kənd  təsərrüfatının  inkişaf  fondunda  hansı  departament  yoxdur?

• Hüquqi  xidmət
√ İqtisadi  və  sosial  siyaset
• Təhlil  və  Tədqiqat
• Daxili  Audit
• Proqramların  idarə  edilməsi

173. Beynəlxalq  kənd  təsərrüfatının  inkişaf  fondu  neçə  növ  borc  verir?

• 2
• 4
• Borc  vermir
√ 3
• 1

174.

Avropa  İqtisadi  məkanı  aşağıdakılardan  hansıların  qərarı  nəzərə  alınaraq   yaradılıb?
1)Avropa  Azad  Ticarət  Birliyi
2)Avropa  Mülki  Avisasiya  Konfransı
3)Avropa  Nəqliyyat  Nazirlərinin  Konfransı
4)Avropa  İttifaqı



• 1 ,3
• 1 ,2
√ 1,4
• 2,4
• 2, 3

175. Avropa iqtisadi əməkdaşlığı təşkilatı hansı fəaliyyətləri görmür ?

• Dünyada sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi
• Hamısı
• Beynəlxalq ticarətin genişlənməsinə şərait yaradılması
• İ.E.O.Ö.-lərin iqtisadi inkişafına köməklik göstərmək
√ Üzv olan tərəflər arasında etibarlı hüquqi şəxs kimi çıxış etmək

176. İnvestisiya Təminatı üzrə Beynəlxalq Agentlik hansı halda təminatı öz üzərinə götürmür ?

√ Təbii fəlakətlərin törətdiyi ziyanlar
• Yerli ölkə tərəfindən müqavilənin pozulması
• Mülkiyyətin zəbt edilməsi halları
• Yerli valyutanın dönərli olmaması halları
• Yerli ixtişaşlar üzündən dəyən ziyan

177. B.M.K.-nın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil :

• Ətraf  mühitin mühafizəsinin inkişafı üçün xüsusi maliyyə vəsaitlərinin cəlb olunmasına köməklik etmək
• Üzv olan ölkələrin vergiqoyma sistemində B.Y.İ.B. ilə əməkdaşlıq edir
• İqtisadi inkişafın və iqtisadi siyasətin hazırlanması
√ Üzv olan ölkələrdə xüsusi sahibkarlığı dövlət sahibkarlığı ilə əvəz etmək
• Hamısı aiddir

178. B.Y.İ.B.-nin fəaliyyətinə daxil deyil :

• Üzv olan ölkələrə kredit vermək
• İnformasiya mübadiləsi üzrə köməklik
• İnformasiya mübadiləsi üzrə xidmətlər
√ Xüsusi xarici kapital qoyuluşunu yerli dövlət kapitalı ilə əvəz etmək
• İqtisadi siyasət məsələləri üzrə təkliflər hazırlamaq

179. Ümumdünya Bankı qrupuna hansı institut daxil deyil ?

• B.İ.B
√ B.İ.M.
• B.Y.İ.B.
• B.M.K.
• İ.T.B.A.

180. B.V.F.-in əsas məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil ?

• Üzv olan ölkələrin valyuta siyasətlərini əlaqələndirmək və yaxşılaşdırmaq
• Üzv olan ölkələrdə maliyyə və valyuta məsələlərində məsləhət , yardım edilməsi
√ Üzv olan ölkələrə xarici valyuta şəklində borc və kredit verilməsini yerli valyutalar ilə dəyişdirilməsinin təmin edilməsi
• Beynəlxalq valyuta münasibətlərində davranış kodeksinə riayət edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi
• Üzv olan ölkələr arasında çoxtərəfli ödəniş sisteminin təmin edilməsi

181. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı maliyyələşmə prosesini hansı miqyasda aparır?

• Yalnız Avropa miqyasında
• İ.E.Ö. miqyasında
• İ.E.O.Ö. miqyasında



√ Qlobal və regional miqyasda
• Yalnız Qlobal miqyasda

182. Mis ixracı üzrə hökümətlərarası şurasının (SİPEK) yaradılmasından sonra ilk misçıxaran ölkə və ya ölkələr hansılardır ?

• Zambiya
• Çili
√ hamısı
• Zair
• Peru

183. Təbii kauçuk üzrə Beynəlxalq təşkilat (BTKT) nə vaxt yaradılıb və ilk üzvlərindən biri hansı dövlətdir ?

• 1969, Honk-Konq
• 1973, Myamma
• 1985, Kamboca
• 1970, KXDR
√ 1980, Vyetnam

184. BKT-yə əsasən kofe istehsalinda qabaqcıl olmayan ölkələr hansılardır ?

√ Çili, Paraqvay
• Benin, Qana
• Keniya, Kolumbiya
• Anqola, Kosta-Rika
• Salvador, Meksika

185. OAPEK neçənci ildə və hansı ölkələrin əməkdaşlığı ilə yaradılıb?

• 1971, Bəhreyn, Liviya
• 1972, Tunis, Səudiyyə Ərəbistan
√ 1968, Səudiyyə Ərəbistan, Liviya, Küveyt
• Düzgün cavab yoxdur
• 1964, Küveyt, Qətər

186. OPEK neçənci ildə yaradılıb və bura hansı regionların neftçıxaran ölkələri üzvdür ?

• 1965, Avropa, Şərq ölkələri, PSÖ
√ 1960, Asiya, Afrika, Latın Amerikası
• 1956, QərbiAvropa, Şimal-qərbiAfrika
• Düzgün cavab yoxdur
• 1951, Şərqi Asiya, Cənubi Afrika

187. Ticarət və inkişaf konfransının sessiyaları neçə ildən bir keçirilir və indiyə qədər neçəsi baş tutub ?

• 4 ildən, 6
√ 4 ildən, 11
• 5 ildən, 15
• 4 ildən, 17
• 5 ildən, 9

188. BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə konfransı neçənci ildə yaradılıb və hansı sayda üzvü var ?

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

189.  Dünya iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi  dedikdə nə nəzərdə tutulur?



• Amerika Birləşmiş Ştatları
• Xüsusi sahibkarlar
√ Beynəlxalq şirkətlər
• Milli kompaniyalar
• Almaniya Federativ Respublikası

190.

Düzgün variantı seçin.
1) dünyanın ən nüfuzlu hərbi siyasi təşkilatı

2) ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilat

3) Regional təşkilat
a) ASEAN
b) NATO
c) BMT

• 1-a, 2-b, 3-c
• 1-c, 2-b, 3-a
• 1-a, 2-c, 3-b
√ 1-b, 2-c, 3-a
• 1-b, 2-a, 3-c

191. ÜTT-nin fəaliyyət sahələrinə aid olmayanı göstərin:

• üzvlər arasında ticarət münaqişələrinin tənzimi
• üzv olan ölkələrin ticarət siyasətinə nəzarət
• təşkilatın hüququ əsaslarlı üzərində nəzarət
• ticarət üzrə çoxtərəfli danışıqlar
√ Heç biri

192. ÜTT( ümumdünya ticarət təşkilatı) Baş razılaşmanın hüquqi əsası kimi neçənci ildən fəaliyyət göstərir ?

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

193. Ümumdunya ticarət təşkilatının (ÜTT) yaradılması barədə akt nə vaxt və harada təsdiq edilmişdir ?

• 1993-cü il, Londonda
• 1995-ci il, Berlində
• 1994-cü il Cenevrədə
• 1997-ci il, Torkidə
√ 1994-cü il, Mərakeşdə

194. Ticarət üzrə çoxtərəfli beynəlxalq danışıqlar ən çox hansı şəhərdə təşkil olunub ?

• Pekində
• Tokioda
• Genuyada
√ Cenevrədə
• Londonda

195. İllik iqtisadi yardımla əlaqədar  donor ölkələrdən hansı 1-ci yerdə qərarlaşıb ?

√ ABŞ
• Çin
• Almaniya
• Səudiyyə Ərəbistan
• Yaponiya



196. BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) neçə uzvü var ?

• 34
• 41
√ 48
• 53
• 26

197. Avropa İqtisadi Komissiyasına neçə Avropa və digər region ölkəsi aiddir ?

√ 30 Avropa ölkəsi, ABŞ, Kanada
• 19 Avropa ölkəsi , Abş, Meksika
• 40-dan artıq Avropa ölkəsi, Kanada
• Düzgün cavab yoxdur
• 25 Şərqi , 7 qərbi, Meksika, Avstraliya

198. Aşağıdakılardan hansı maliyyə təşkilatı deyil ?

• İB
• BİB
• BMK
√ heç biri
• BVF

199. Baş məclisdə iqtisadi məsələlərlə hansı qurumlar məşğul olur ?

√ İnvestisiya üzrə komitə
• inzibati və büdcə məsələləri üzrə
• Beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə
• Düzgün variant yoxdur
• Sosial, humanitar, mədəni məsələlər üzrə

200. Hansı Baş məclisdə olan əsas komitələrdən deyil ?

• beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə
• inzibati və büdcə işləri
√ ictimai və özəlləşdirmə uzrə
• hüquq məsələlərinə dair
• iqtisadi və maliyyə məsələləri üzrə

201. BMT sisteminin iqtisadi funksiyaları aid deyil ?

• Ətraf mühitin qorunması
√ Siyasi sahədə hüquq normalarına riayət olunması
• Fövqəladə hallarda humanitar yardım göstərilməsi
• Zəif inkişaf edən dövlətlərə iqtisadi yardım
• Müasir dövrün qlobal iqtisadi problemləri

202. BİM-in tənzimlənməsində boyük rolu olan ixtisaslaşdırılmış qurumlar:

• İqtisadi və sosial şura
• Beynəlxalq valyuta fondu
• BMT-nin ərzaq və k/t üzrə təşkilatı
√ hamısı aiddir
• Beynəlxalq inkişaf birliyi

203. BMT-nin nizamnaməsində əsas orqanlar sırasına aiddir :

• Hüquqi-ictimai şura



• Parlament şurası
√ Baş Assambleyası, Təhlükəsizlik şurası
• hamısı
• MAGATE

204. BMT-nin prinsiplərinə aid deyil

• Başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq
√ hamısı aiddir
• Öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi
• Beynəlxalq münaqişələrin sülh yolu ilə həlli
• Öz üzvlərinin müstəqil bərabərliyi

205. BMT-nin vəzifələrinə aid deyil :

√ Şərqlə qərb arasında əməkdaşlığın artırılması
• Dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinin yaradılması
• İqtisadi, sosial, mədəni, humanitar digər sahələrdə problemlərin həlli
• Dövlətlərin müəyyən məqsəd əsasında qüvvələrini birləşdirilməsi
• Kollektiv tədbirlərin sülh yolu ilə həlli

206. BMT-nin hazırda neçə üzvü var ?

• 175
• 195
√ 185
• 165
• 205

207.  Yeddilər qrupu  na daxil olmayan ölkəni seçin :

√ İspaniya
• Fransa
• İtaliya
• Kanada
• Rusiya

208. BMT hansı ildə yaradılmışdır və təsisçi dovlətlərin sayı nə qədər idi?

• 1950-ci il, 50 dövlət
• 1940-cı il, 40 dövlət
√ 1945-ci il, 50 dövlət
• 1945-ci il , 45 dövlət
• 1940-cı il 45 dövlət

209. Hazırda dünya miqyasında beynəlxalq təşkilatlarım sayi nə qədərdir?

• 2500
• 4000
• 2795
• 3500
√ 5000-dən artıq

210.

Avropa Birliyinin Strukturuna Aiddir?
1. Hesablama Palatasi
2. Avropa Mərkəzi Bankı
3. İqtisadi və sosial Komitə

• 2,3
• yalnız 3



√ 1,2,3
• 1,2
• 1,3

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

• 1,3
• yalnız 1
√ 1,2,3
• 2,3
• 1,2

212. İnkişaf etməkdə olan ölkələr arasında Ticarət danışıqları Protokolu (PTN) üzv ölkələr?
1. Misir      2. Israil    3. Cənubi koreya    4. Tunis

√ 1,2,3,4
• 1,2,4
• 2,4
• 3,4
• 2,3,4

213. Malenaziya Qrupu (MSG) üzv ölkələr?
1. Fici    2. Vanuatu    3. Solomon adları

√ 1,2,3
• yalnız 1
• 1,2
• 1,3
• 2,3

214. ASEAN ölkələrinin Azad ticarət haqqında sazişi üzv ölkələr?
1. Bruney    2. Laos    3. Tailand

√ 1,2,3
• yalnız 1
• 1,2
• 1,3
• 2,3

215. And Ümümu Bazarı(CAN) üzv ölkələr?
1. Kolumbiya     2. Ekvador     3. Venesuela

√ 1,2,3
• yalnız 2
• 1,3
• 1,2
• 2,3

216.

MDB-yə üzv ölkələr?
1. Qirğizistan
2. Moldova
3. Tacikistan

• 1,2
• yalnız 3
√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3

217. Avropa İqtisadi Birliyinə aid olan ölkələr?
1.İsveç    2. Litva    3. Polşa



√ 1,2,3
• 1,3
• 1,2
• 2,3
• yalnız 2

218. FAO üzv ölkələrin sayı neçədir?

√ 174
• 145
• 210
• 200
• 220

219. BMT-nin Atom Enerjisi ezrə Beynəlxalq Agentliyi?

• FAO
• LAKİK
√ MAQATE
• AİK
• YUNİDO

220. Dövlətlər arası təşkilatların yaradılmaında ən çox yayılmış üsul?

• sosial əlaqə
• iqtisadi əlaqə
• hamısı doğrudur
• beynəlxalq sülhün əldə edilməsi
√ beynəlxalq müqavilə bağlanması

221. Aşagida göstəriləın hansı ASEANa aid deyil?

√ ÇXR
• Malaziya
• Sinqapur
• İndoneziya
• Tailand

222. BMT-nin Ali orqanlarına aid deyil?

√ Beynəlxalq Valyuta Fondu
• Təhlükəsizlik Şurası
• Baş Məclis
• Beynəlxalq Məhkəmə
• Qəyyumluq Şurası

223. İqtisadi və Sosial Komitənin neçə üzvü var?

• 100
• 190
√ 222
• 220
• 195

224. Avropa Mərkəzi Bankının Neçə üzvü var?

√ 11
• 25
• 24



• 18
• 12

225. Avropa İnvestisiya Bankının neçə üzvü var?

√ 25
• 11
• 20
• 58
• 36

226. Hesablama Palatasının neçə üzvü var?

• 20
• 18
√ 25
• 24
• 45

227.  Millətlər Liqası  neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1949
• 1958
√ 1919
• 1929
• 1939

228. Beynəlxalq hüquqşünasların fikrinə görə ilk beynəlxalq təşkilat nə vaxt harda yaradılıb?

• 1949 NATO
• 1975 ATƏT
√ 1815 Reyn
• 1993 MDB
• 1945 BMT

229. Cənubi Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası üzv ölkələr( ASEAN) üzv ölkələr?
1. Bruney     2. Kamboca   3. Tailand   4.  Sinqapur

√ 1,2,3,4
• yalnız 2
• 1,3
• 2,4
• 2,3,4

230. MDB üzv ölkələr?
1. Makedoniya    2. Belarus   3. Rusiya   4. Azərbaycan

√ 2,3,4
• 1,2,3,4
• 3,4
• 1,3
• 2,3

231. Cənubi konusun Ümumi Bazarı ( MERCORUS) üzv ölkələr?1. Argentina    2, Paraqvay    3. Uruqvay

√ 1,2,3
• yalniz 2
• 2,3
• 1,3
• 1,2



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

√ 1,2,3
• yalnız 1
• 1,2
• 1,3
• 2,3

233. Şərqi Karib Dövlətlərinin Təşkilatına üzv ölkə hansıdır?

• Venesuela
• Meksika
• Kanada
• ABŞ
√ Dominikan Respublikası

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

√ 1,2,3
• 2,3
• 3,4
• 2,3,4
• 1,2,3,4

235. Mərkəzi Amerika Ümümumi Bazarı (CACM) gömrük birliyi ölkələrini seçin:
1. Kosta-Rika     2. Salvador    3. Honduras

√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• yalnız 1
• 1,2

236. İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) üzv ölkələr?
1. Azərbaycan   2. Türkiyə   3. Pakistan   4, Sinqapur

√ 1,2,3
• 1,3
• 2,3,4
• 1,2
• 1,2,4

237. Şimali Amerika Azad Ticarət zonası (NAFTA) üzv ölkələr
1.ABŞ   2. Kanada   3. Meksika

√ 1,2,3
• 1,3
• yalnız 1
• yalnzı 3
• 2,3

238. Mərkəzi Avropa Azad Ticarət Zonası (CEFTA) üzv ölkələr?
1. Avstriya   2. Polşa   3. Çexiya   4. Sloveniya

√ 2,3,4
• 2,3
• 1,3,4
• yalnız 1



• 1,2,3

239. Avropa Azad Ticarət Assoisasiyası (EFTA) aid olan ölkələri?
1.İslandiya   2. Norveç    3. Belçika  4. İsveçrə

√ 1,2,4
• 1,2
• 2,3
• 2,3,4
• 1,2,3

240.

OPEC-ə üzvdür.
1. Venesuela
2. Çili
3. Liviya
4. Rusiya

√ 1,3
• 2,3
• 1,2
• yalnız 1
• 2,4

241.

Göstərilən hansı ərəb Neft İxracatçıları ölkələrinin təşkilatına aidiir?
1. Misir
2. İraq
3. Yəmən
4. Suriya

√ 1.2
• 1,3
• 2,3
• 3,4
• 1.4

242.

Göstərilən hansı ölkələr OPEC-in üzvüdür?
1. əlcəzair
2. Azərbaycan
3. Bəə
4. İran

√ 1,3,4
•  3,4
• 1,3
• yalnız 3
• 1,2,3,4

243. Avropa Təhlükəsizlik və əməkdaşliq Təşkilatı (ATəT) neçənci ildə yaradılıb?

√ 1975
• 1971
• 1970
• 1974
• 1973

244. Avropa Şurasının neçə üzvü var?

√ 47
• 46
• 44
• 49
• 45



245. Avropa Şurası neçənci ildə yaradılıb?

√ 1949
• 1963
• 1972
• 1947
• 1958

246. BMT-nin Atom Enerjisi ezrə Beynəlxalq Agentliyi?

√ MAQATE
• YUNİDO
• FAO
• LAKİK
• AİK

247. Beynəlxalq Telekomunikasiya İttifaqı neçəni ildə yaradılıb?

√ 1994
• 1996
• 1997
• 1998
• 1945

248. Beynəlxalq əmək Təşkilatı neçənci ildən BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı statusuna malikdir?

√ 1946
• 1948
• 1949
• 1953
• 1974

249.

Beynəlxalq tənzinlənmə aşağidakı əsas istiqamətlər üzrə həyata keçirilir.
1. iqtisadi və sənaye əməkdaşlığı
2. nəqliyyat sahəsində əməkdaşliq
3. valyuta- maliyyə sferasında əməkdaşliq

√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• yalnız 3
• 1,2

250.

Müasir Mərhələrdə beynəlxalq tənzimləməsinin əsas vəzifələri?
1. özəl sahibkarliğin inkişafı yardım göstərmək
2. ölkələr arasında müxtəlif formalarda iqtisadi əməkdaşlıq inkişaf
3. dünya iqtisadiyyatının inkişafı və valyuta maliyyə sferasında sabitliyinin təmin edilməsi.

√ 1,2,3
• 2,3
• 1,3
• Yalnız 1
• 1,2

251. BMT-nin ətraf Mühit üzrə proqramı nəcə adlanır?

√ YUNEP
• YUNİDO
• AİK
• FAO
• YUNESCO



252.

 Minillik Bəyannamə nin məqsədlərinə aidiir?
1. Ümumi ibtidai təhsilə nail olmaq
2. gender bərabərliyini təmin etmək
3. Uşaq ölümü hallarını azaltmaq
4. Ana sağlamlığının yaxşılaşdırmaq

√ 1,2,3,4
• 1,2,4
• 2,3,4
• 1,3,4
• 1,2,3

253. BMT-nin Təhsil Elm və Mədəniyyət Məsələləri təşkilatı necə adlanır?

√ YUNESKO
• UNİCEF
• FAO
• YUNİDO
• İSESKO

254. Asiya və Sakit Okean İqtisadi və Sosial Komissiyası (ASOİSK) nə zaman təsis edilmişdir?

√ 1947
• 1950
• 1952
• 1966
• 1948

255. Latın Amerikası və Karib hövzəsi İqtisadi Komissiyası (LAKİK) nə zaman yaradılıb?

√ 1948
• 1947
• 1946
• 1958
• 1949

256. Afrika İqtisadi Komissiyası (AFİK) neçənci ildə yaradılıb?

√ 1958
• 1957
• 1956
• 1961
• 1959

257. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərüffatı Təşkilatı nə zaman yaradılmışdır?

• 1946
• 1948
• 1951
√ 1945
• 1947

258.

BMT-nin əsas orqanları?
1.Baş Məclis
2. Təhlükəsizlik Şurası
3. Dünya Bankı
4. Qəyyumluq Şurası

√ 1,2,3,4
• 2,3,4
• 1,3,4



• 1,3
• 1,2,3

259. BMT-nin neçə üzvü var?

√ 191
• 210
• 205
• 190
• 200

260. BMT günü?

√ 24 oktyabr
• 11 fevral
• 12 aprel
• 3 iyun
• 30 oktyabr

261. BMT TŞ-nın neçə daimi üzvü var?

√ 5
• 27
• 15
• 7
• 10

262.  Yalta  konfransı nə zaman kecirilmişdir?

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

263.  Atlantika Xartiyası  adlanan sənəd nə zaman imzalanmışdır?

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

264. Daha inkişaf etmiş inteqrasiya modelidir?

• Müstəqil dövlətlər birliyi
• Avropa Birləşmiş Ştatları
√ Avropa birliyi
• Birləşmiş millətlər təşkilatı
• Böyük yeddilər

265. Avropa Kömür və Polad Birliyinin yaradılması məqsədi nədir?

• üzv olan ölkələrin iqtisadi inkişafının daha da yaxşılaşdırılması
• üzv olan ölkələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin dərinlik dərəcəsinin genişlənməsi
• üzv olan ölkələr arasında ticarət birliyinin yaradılması
• üzv olan ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
√ üzv olan ölkələrin ümumi kömür və polad bazarının yaradılması

266. Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (EFTA) yaradılıb?



• 1956-cı ilin oktyabrında
• 1923-ci ilin mayında
• 1929-cu ilin aprelində
√ 1960-ci il mayında
• 1951-ci ilin aprelində

267. Valyuta birliyinin yaradılmasına nə zaman başlanıldı?

• 1997-ci ilin yanvarın 1-dən
• 1999-cu ilin martın 1-dən
• 2002-ci il yanvarın 1-dən
• 1994-cü ilin martın 1-dən
√ 1998-ci ilin martın 1-dən

268. iqtisadi inteqrasiya prosesləri özündə mikroiqtisadi səviyyəni əks etdirir?

• geniş ticarət əlaqələrinə malik ölkələrdə
• qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrə malik Inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
• İnkişaf etməkdə olan bazar təsərrüfatına malik ölkələrdə
• İnkişaf etməkdə olan keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrdə
√ İnkişaf etmiş bazar təsərrüfatına malik ölkələrdə

269.  İnteqrasiya bumu nun hansı forması mövcuddur?

• “zaman bumu”
• “dərəcə bumu”
√ “keyfiyyət bumu”
• “xüsusi çəki bumu”
• “ticarət bumu”

270.  İnteqrasiya bumu nun hansı forması mövcuddur?

√ “kəmiyyət bumu”
• “zaman bumu”
• “dərəcə bumu”
• “xüsusi çəki bumu”
• “say bumu”

271. inteqrasiya birliklərinin inkişafı daha geniş vüsət almışdır?

√ XX əsrin ikinci yarısında
• XX əsrin sonlarında
• XIX əsrin sonlarında
• XX əsrin əvvəllərində
• XIX-XX əsrlərdə

272. inteqrasiya təkamülünün İkinci mərhələsində...?

• gömrük birliyinin yaradılması ilə əlaqədar ölkə sürətlə inkişaf edir
• ən yüksək səviyyədə inteqrasiya iqtisadi birliyə çevrilir
√ ölkələrin inteqrasiyası azad ticarət zonalarının yaradılmasına keçir
• ölkələr qarşılıqlı yaxınlaşmaya hələ ilk addımlarını atarkən onlar arasında imtiyazlı ticarət sazişləri imzalanır
• ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti barədə razılığa gəlirlər

273. inteqrasiya təkamülünün birinci mərhələsində

• ölkələrin inteqrasiyası azad ticarət zonalarının yaradılmasına keçir

• ümumi bazara çatdıqda inteqrasiya edən ölkələr təkcə əmtəə və xidmətlərin deyil, həm də istehsal amillərinin sərbəst hərəkəti barədə
razılığa gəlirlər



√ ölkələr qarşılıqlı yaxınlaşmaya hələ ilk addımlarını atarkən onlar arasında imtiyazlı ticarət sazişləri imzalanır
• gömrük birliyinin yaradılması ilə əlaqədar ölkə sürətlə inkişaf edir
• ən yüksək səviyyədə inteqrasiya iqtisadi birliyə çevrilir

274. İnteqrasiya..........?

• ölkələrin istehsalçıları arasında artan rəqabəti formalaşdırır
• üzv ölkələrinin mənafelərini hər zaman öndə tutur
• məşğulluğun artımı və sosial sabitliyə gətirib çıxarır
• adətən miqrasiya axınına gətirib çıxarır
√ adətən xarici investisiya axınına gətirib çıxarır

275.  İkinci yaxşı  nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

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

276. İnteqrasiyanın məqsədlərinə aid deyil?

• Milli sənayenin gənc sahələrinin dəstəklənməsi
• Dünya bazarlarında mövqelərin gücləndirilməsi
• Əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması
√ Regional təsərrüfat təşkilatlarının yaradılması
• İqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə dəstək

277. İnteqrasiyanın məqsədlərinə aid deyil?

• Masştab iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə
• İqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə dəstək
• Ticarət siyasəti vəzifələrinin həlli
• Əlverişli xarici siyasət mühitinin yaradılması
√ İqtisadiyyatda ticarətin liberallaşdırılması

278. İnteqrasiyanın obyektiv ilkin şərtlərinə aid deyil:

• İnteqrasiya edən ölkələrin coğrafi yaxınlığı, əksər hallarda ümumi sərhədin və tarixən formalaşmış iqtisadi əlaqələrin mövcudluğu

• Ölkələr qarşısında inkişaf, maliyyələşdirmə, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, siyasi əməkdaşlıq və s. sahələrdə duran iqtisadi və digər
problemlərin ümumiliyi

√ İnkişaf edən ölkələrin iqtisadi, siyasi mühitinin inkişaf etdirilməsi və hövqəladə hallarda özünü müdafiə imkanlarının yaxşılaşdırılması
• İnteqrasiya edən ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və bazar yetkinliyi dərəcəsinin yaxınlığı
• İnteqrasiya ölkə iqtisadiyyatları inkişafda olduğu zaman daha müvəffəqiyyətlə inkişaf edir

279. İnteqrasiyanın məqsədlərinə aiddir?

• Regional təsərrüfat təşkilatlarının yaradılması
• Milli qanunvericiliklərin, norma və standartların hazırlanması
√ Masştab iqtisadiyyatının üstünlüklərindən istifadə
• Ölkənin iqtisadi inkişafının optimal həddə çatdırılması
• Ölkənin ETT-nin nailiyyətlərindən maksimum istifadə

280. NAFTA-nın məqsədidir?

• üzv-ölkələrdə investisiya qoyuluşları üçün imkanların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması
√ sadalananların hamısı

• sazişin üstünlüklərinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi məqsədilə gələcək çoxtərəfli regional iqtisaid əməkdaşlıq üçün çərçivələrin
müəyyən edilməsi

• ölkələr arasında ticarətdə maneələrin aradan qaldırılması və əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkətinin stimullaşdırılması



• bu sazişin ticarət mübahisələrinin həllində səmərəli surətdə yerinə yetirilməsi və tətbiqi

281. Avropa Birliyi öz başlanğıcını götürüb?

• Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasının yaradılması
• Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarının yaradılması
√ 1951-ci ilin aprelində Avropa Kömür və Polad Birliyinin yaradılması
• Avrasiya İqtisadi Birliyi yaradılması
• Mərkəzi Avropa Azad Ticarət Zonasınn yaradılması

282. Avropa Şurası aşağıdakı hansı fəaliyyət sferalarını əhatə edir?

• sosial və iqtisadi məsələlər
• insan haqları
• kütləvi informasiya vasitələri
• hüquqi sahədə əməkdaşlıq
√ sadalananların hamısı

283. İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının çərçivəsində yaranan avtonom təşkilatdır?

• Beynəlxalq Energetika Agentliyi
• Nüvə Enerjisi Agentliyi
√ sadalananların hamısı
• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişaf Mərkəzi
• Təhsil sahəsində Tədqiqatlar və Yeniliklər Mərkəzi

284. İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının əsas funksiyasıdır?

√ dünya təsərrüfat sistemində meydana gələn ziddiyyətlərin yumşaldılması məqsədilə üzv-ölkələrin iqtisadi siyasətinin koordinasiyasıdır
• sadalananların hamısı
• ölkələrin iqtisadi artımına kömək edən turizmin inkişafının təmin edilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin turizm sahəsində maraqlarının qorunması
• turist xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində texniki yardımın göstərilməsi

285. Ümumdünya Turizm Təşkilatının məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• sadalananların heç biri
√ sadalananların hamısı
• ölkələrin iqtisadi artımına kömək edən turizmin inkişafının təmin edilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin turizm sahəsində maraqlarının qorunması
• turist xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində texniki yardımın göstərilməsi

286. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin  funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

• atom energetikasının inkişafını və atom enerjisinin dinc məqsədlərlə praktiki tətbiqini, həmçinin bu sahədə tədqiqatların həyata
keçirilməsini dəstəkləmək

√ sadalananların hamısı
• elmi işçilərlə və mütəxəssislərlə mübadilənin və onların hazırlığının dəstəklənməsi
• elmi və texniki informasiya ilə mübadiləyə yardım

• nüvə enerjisi sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə materialların, xidmətlərin, avadanlıqların və texniki
vasitələrin təqdim edilməsi

287. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinə aid texniki məsələlər üzrə hökumətlər arasında əməkdaşlığın və informasiya mübadiləsinin həyata
keçirilməsi

√ sadalananların hamısı
• sadalananların heç biri

• hökumətlər tərəfindən beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinə toxunan ayrıseçkilik hərəkətlərinin və həddən artıq məhdudlaşdırıcı tədbirlərin
aradan qaldırılmasına nail olmaq



• dənizdə, dəniz naviqasiyasında təhlükəsizliyə aid məsələlərdə standart və normaların qəbul edilməsinə köməklik göstərilməsi, dənizlərin
gəmilərdən çirklənməsinin qarşısının alınması və bu cür çirklənmə ilə mübarizə, bu məsələlərlə əlaqədar hüquqi məsələlərə baxılması

288. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının məqsədlərinə  aşağıdakılardan hansı daxildir?

• bütün dünya üzrə beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onun inkişaflna nail olunması
• dünya əhalisinin təhlükəsiz, müntəzəm, səmərəli və qənaətcil hava daşımalarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi
• prosedur formallıqlarının (gömrük, immiqrasiya və sanitar tələbləri) ixtisarı ilə beynəlxalq hava daşımalarına dəstək verilməsi

• mülki təyyarələrin istehsalı və istifadəsinin dəstəklənməsi, beynəlxalq mülki aviasiya üçün aviaxətlərin, aeroportların və areonaviqasiya
avadanlığının yaradılması

√ sadalananların hamısı aiddir

289. Ümumdünya Poçt İttifaqının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir ?

• poçt xidmətlərinin səmərəli işini təmin etməklə xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına dəstək
• üzv-ölkələrin poçt xidmətlərinin rəqabət qabiliyətlərini dəstəkləməklə beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
√ sadalananların hamısı aiddir
• üzv-ölkələrin ehtiyac duyduğu poçt xidməti sahəsində texniki yardım göstərilməsində iştirak
• beynəlxalq poçt xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

290. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir ?

• beynəlxalq standartların işlənməsi və tətbiqində əməkdaşlıq
√ sadalananların hamısı aiddir
• beynəlxalq səhiyyə sahəsində koordinasiya, üzv-ölkələrə məsləhətlər verilməsi
• BMT, onun ixtisaslaşmış təşkilatları, dövlət səhiyyə orqanları, həmkarlar ittifaqları və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq
• sazişlərin bağlnaması və normativ və töviyələrin işlənməsinə yardım

291. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondunun məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Fondun inkişaf etməkdə olan üzv-ölkələrinə ərzaq istehsalının artırılması və qidalanma səviyyəsinin yüksəldilməsində yardım üçün
əlavə vəsaitlərin mobilləşdirilməsi

• sadalananların hec biri aid deyil
√ sadalananların hamısı aiddir
• aclıq və yoxsulluğun aradan qaldırılması üşün göstərilən səylərə dəstək, əhalinin daha yoxsul təbəqələrinə yardım göstərilməsi
• ərzaq istehsalının artırılmasına yönəlmiş layihə və proqramların maliyyələşdirilməsi

292. BMT-nin ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• kənd təsərrüfatına kapital qoyuluşlarına, resurslardan daha rasional istifadəyə yardım;
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə texnologiyaların ötürülməsinə yardım
• kənd və meşə təsərrüfatının bütün sahələrində texniki yardım göstərilməsi
• inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsulunun artırılmasına yardım
√ sadalananlarn hamısı aiddir

293. Aşağıdakı təşkilatlardan hansı BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aiddir?

√ Ümumdünya Turizm Təşkilatı
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı
• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu

294. Aşağıdakı təşkilatlardan hansı BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aiddir?

• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı



295. Aşağıdakı təşkilatlardan hansı BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar qrupun aiddir?

√ Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
• Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişafı Fondu
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

296. Üstmilli təşkilatların məqsədidir?

√ inteqrasiyanı həyata keçirmək
• sadalananların heç biri
• konkret məqsədlərin əldə edilməsi üçün üzvlərin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərmək
• fiziki və ya hüquqi şəxslərin assosiasiya, federasiya formasında birlikləri yaratmaq
• bir sahədə əməkdaşlığı həyata keçirmək

297. Səlahiyyət dairəsinə görə dövlətlərarası təşkilatlar bölünürlər ?

√ ümumi səlahiyyətli və xüsusi səlahiyyətli təşkilatlara
• dövlətlərarası və üstmilli
• hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarına
• açıq və  qapalı
• universal və regional

298. İştirakçıların dairəsinə görə beynəlxalq təşkilatlar bölünür ?

• dövlətlərarası və üstmilli
• heç biri doğru deyil
• hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarına
√ universal və regional
• açıq və  qapalı

299. Üzvlüyün xarakterinə və iştirakçıların hüquqi təbiətinə görə beynəlxalq təşkilatlar bölünür?

• dövlətlərarası və üstmilli
• heç biri doğru deyil
√ hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları
• universal və regional
• açıq və  qapalı

300. Azərbaycan neçənçi illər üzrə Təhlükəsizlik şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir?

• 2009-2010-cu illər üzrə
√ 2012-2013-cü illər üzrə
• 2007-2008-ci illər üzrə
• 2008-2009-cu illər üzrə
• 2010-2011-ci illər üzrə

301. BMT-nin prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• onun bütün üzvlərinin bərabərliyi prinsipi
• nizamnamə üzrə qəbul edilən öhdəçiliyi vicdanla yerinə yetirmək prinsipi
√ müharibə şəraiti yaranmış ölkələrin qonşu dövlətlərdən hərbi yardım qəbul etməsi prinsipi
• dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi
• bu prinsipləri qəbul etməklə bütün hərəkətlərdə Təşkilatın bütün üzvlərinə köməklik göstərmək prinsipi

302. BMT-nin üzvlük haqqının həcmi onun büdcəsinin necə faizi həcmində ola bilər?

• 0,04%-26%



• 0,007%-29%
√ 0,001%-25%
• 0,001%-35%
• 0,05%-25%

303. Regional təşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

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

304. Beynəlxalq təşkilatlar kompetensiyasına görə bölünürlər:

√ üzv dövlətlər arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sferaları əhatə edən universal təşkilatlar; ancaq bir münasibəti
əhatə edən ixtisaslaşmış təşkilatlar.

• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; ancaq ilkin təsisçilərin dəvəti ilə üzv olmaq hüququ verən qapalı təşkilatlar.
• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; regional təşkilatlar
• dövlətlərarası təşkilatlar; fövqəldövlət təşkilatları.
• dövlətlərarası (hökümətlərarası) təşkilatlar; qeyri-hökümət təşkilatları

305. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına hansı aid deyil?

• BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri Təşkilatı (UNESCO)
• Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı – YUNİDO (UNİDO)
√ BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı (UNCTAD)
• Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF)
• Dünya Bankı Qrupu (World Bank Group)

306. BMT-nin prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• beynəlxalq münasibətlərdə bir ölkənin digər ölkəyə güc tətbiq etməsindən imtina etmək prinsipi
• beynəlxalq münasibətlərin sülh vasitəsi ilə həll edilməsi prinsipi
• BMT-nin bütün üzvlərinin bərabərliyi prinsipi
√ beynəlxalq münaqişələrin lazım gələrsə hərbi vasitələrlə həll edilməsi prinsipi
• nizamnamə üzrə qəbul edilən öhdəçiliyi vicdanla yerinə yetirmək prinsipi

307. BMT-nin qərargahı hansı şəhərində yerləşir?

• Vaşinqton
• Vyana
• Cenevrə
• Paris
√ Nyu-York

308. Çoxtərəfli tənzimləmə dairəsinə görə beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara aid deyil.

• iqtisadi, sənaye və dünya təsərrüfatının sahələrini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar.
• dünya təsərrüfatının tənzimlənməsi sisteminə daxil olan regional iqtitsadi təşkilatlar.
• sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsini həyata keçirən beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlar.
√ verilən cavablardan hamsı aiddir.
• dünya ticarətinin tənzimlənməsi sisteminə daxil olan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.

309. Universal təşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ BMT
• Dünya Bankı
• NATO
• OPEK



• ÜTT

310. Beynəlxalq təşkilatlar iştirakçıların tərkibinə görə bölünürlər:

• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; ancaq ilkin təsisçilərin dəvəti ilə üzv olmaq hüququ verən qapalı təşkilatlar.
√ bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; regional təşkilatlar.
• dövlətlərarası (hökümətlərarası) təşkilatlar; qeyri-hökümət təşkilatları

• üzv dövlətlər arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sferaları əhatə edən universal təşkilatlar; ancaq bir münasibəti
əhatə edən ixtisaslaşmış təşkilatlar.

• dövlətlərarası təşkilatlar; fövqəldövlət təşkilatları.

311. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına hansı aid deyil?

• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO)
√ Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik – MAQATE (İAEA)
• Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (WMO)
• Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF)
• BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)

312. BMT-nin əsas orqanlarına hansı aid deyil?

• BMT Baş Məclisi
• İqtisadi və Sosial Şura
√ Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş
• Beynəlxalq Məhkəmə
• BMT Təhlükəsizlik Şurası

313. BMT-nin prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• əməkdaşlıq və tərksilah prinsipi
• dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi
√ dövlətlərin BMT-nin razılığı ilə digər dövlətlərə hərbi yardım göstərmək prinsipi
• beynəlxalq münasibətlərin sülh vasitəsi ilə həll edilməsi prinsipi
• xalqların özünüidarə etməsi və bərabər hüquqlu olması prinsipi

314. BMT neçənçi ildə yaradılıb?

• 1948
√ 1945
• 1991
• 1987
• 1944

315.

BMT-yə aid olan təşkilatlar aşağıdakı hansı 3 qrupa ayrılır?
1. BMT-yə aid olan təşkilatlar
2. BMT-nin fondları, proqramları və işçi orqanları
3. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları
4. BMT tərkibində müstəqil fəaliyyət göstərən təşkilatlar
5. BMT ilə əlaqəli avtonom təşkilatlar

• 1,2,5
• 3,4,5
√ 2,3,5
• 1,2,3
• 1,3,5

316. Beynəlxalq təşkilatlar üzvlükdə iştirak şərtlərinə görə bölünürlər:

• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; regional təşkilatlar.

• üzv dövlətlər arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sferaları əhatə edən universal təşkilatlar; ancaq bir münasibəti
əhatə edən ixtisaslaşmış təşkilatlar.

√ bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; ancaq ilkin təsisçilərin dəvəti ilə üzv olmaq hüququ verən qapalı təşkilatlar.



• dövlətlərarası təşkilatlar; fövqəldövlət təşkilatları.
• dövlətlərarası (hökümətlərarası) təşkilatlar; qeyri-hökümət təşkilatları.

317. BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına hansı aid deyil?

• Ümumdünya Poçt İttifaqı (UPU)
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (WTO)
• Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İCAO)
• Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (İTU)
• Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO)

318. BMT-yə ən çox üzvlük haqqı hansı ölkələr ödəyir?

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

319. BMT-nin məqsədlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq.
√ Beynəlxalq ticarəti tənzimləmək və xüsusilə xammal asılılığı olan ölkələrə yardım göstərmək
• İqtisadi, sosial, mədəni və ya humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həll edilməsində beynəlxalq əməkdaşlığa nail olmaq.
• Ümumi məqsədlərə çatmaq üçün millətlərin hərəkətlərini uzlaşdırmaq üçün mərkəz rolunu oynamaq.

• Millətlər arasında, xalqların hüquq bərabərliyi və özünümüəyyənetmə prinsipinə hörmət əsasında dostluq münasibətləri inkişaf
etdirmək.

320. Millətlər liqası necənci ildə yaradılıb?

• 1929-cu ildə
√ 1919-cu ildə
• 1945-ci ildə
• 1908-ci ildə
• 1930-cu ildə

321. Sahəvi təşkilatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

• Aİ
√ OPEK
• MDB
• heç biri
• BMT

322. Beynəlxalq təşkilatlar üzvlüyün xarakterinə və iştirakçının statusuna görə bölünürlər:

• üzv dövlətlər arasında mövcud olan bütün siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sferaları əhatə edən universal təşkilatlar; ancaq bir münasibəti
əhatə edən ixtisaslaşmış təşkilatlar.

• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; ancaq ilkin təsisçilərin dəvəti ilə üzv olmaq hüququ verən qapalı təşkilatlar.
• dövlətlərarası təşkilatlar; fövqəldövlət təşkilatları
√ dövlətlərarası (hökümətlərarası) təşkilatlar; qeyri-hökümət təşkilatları.
• bütün dövlətlər üçün açıq olan universal təşkilatlar; regional təşkilatlar.

323. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar nəyə deyilir?

• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətdaxili razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq institutu və
beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, qeyri daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq
institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası birsahəli razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı olmayan, səriştəsi olan beynəlxalq
əməkdaşlıq institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.



• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar TMKlararası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq
institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

√ Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dövlətlərarası çoxsahəli razılaşdırılmış məqsədi, daimi orqanı, səriştəsi olan beynəlxalq əməkdaşlıq
institutu və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləmək alətidir.

324. AİB nə vaxtdan Avropa İttifaqı adlandırılmışdır?

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

325. OPEK təşkilatının statusu hansına uyğundur?

• Ticarət təşkilatı
• Hərbi təşkilat
• Universal təşkilat
√ Beynəlxalq hökümətlərarası təşkilat
• Ərzaq təşkilatı

326. FAO-nun fəaliyyəti aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilir:

• Ümumdünya Bankının ayırmaları
• İnkişaf proqramının yardımı
• üzv olan dövlətlərin trast fondu
• üzv olan dövlətlərin üzvlük haqqı
√ Sadalananların hamısı doğrudur

327. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişaf Fondu nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1976
• 1973
• 1970
• 1974
• 1971

328. Avropa İnvestisiya Bankı nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1958
• 1972
• 1981
• 1963
• 1965

329. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına aşağıdakılardan hansı xas deyil?

• Bütün cavablar doğrudur
• Xüsusi sektor tərəfindən reallaşdırılan  layihələrinin əlavə  maliyyələşdirilməsinə kömək edir
√ Xüsusi sektorun layihələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir
• Xarici investorlara qeyri-kommersiya xarakterli siyasi risklərə görə zəmanət verir
• Dünya bazarında ən yüksək reytinqə malik xüsusi istiqrazlar buraxır

330. Avrasiya İqtisadi Birliyinin yaradılması barədə müqavilə neçənci ildə imzalanmışdır ?

• 2003
√ 2000
• 1993
• 2005
• 1998



331. FAO-nun Ali rəhbər orqanıdır :

• Katiblik
• Direktorluq
√ Konfrans
• Şura
• Məhkəmə

332. Avropa İttifaqı haqqında müqavilə fəaliyyətə başlamışdır:

• Ağ kitaba uyğun olaraq
• Qırmızı kitaba müvafiq olaraq
• Avroatomun yaradılması müqaviləsinə əsasən
√ Maastrixt müqaviləsinə müvafiq olaraq
• Roma müqaviləsinə müvafiq olaraq

333. Avropa  İttifaqının əsas orqanlarına aid deyildir:

• Avropa İttifaqının komissiyası
• Avropa parlamenti
• Avroşura
• Avropa məhkəməsi
√ Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı

334. İlk gömrük əməkdaşlığı təşkilatı:

• ATƏT
• NAFTA
• İƏİT
√ BENİLYUKS
• MDB

335. GAAT və ÜTT arasında fərq nədir?

• GAAT geniş əhatə dairəsinə sahib, daha formal təşkilatdır
• ÜTT geniş əhatə dairəsinə sahib, daha formal təşkilatdır
√ GAAT çoxtərəfli beynəlxalq sazişdir, ÜTT isə onun əsasında qurulmuş beynəlxalq təşkilat
• GAAT ÜTT-in yeni adıdır
• ÜTT GAAT-ın yeni adıdır

336.

YUNKTAD belə təşkilatdır
1) Nümayəndəlik
2) Çoxtərəfli
3) Ticarət-iqtisadi
4) Siyasi
5) Muxtar

• 1,3
• 1,4
• 2,5
• 3,5
√ 2,3

337. Avropa İttifaqı öz fəaliyyətində hansı problemləri ön plana çəkmişdir :

• Valyuta  ittifaqının  formalaşması
√ Bütün cavablar doğrudur
• 1993-cü ildən Aİ-də vahid vətəndaşlığın qəbul edilməsi
• Siyasi ittifaqın formalaşması
• İqtisadi  ittifaqın formalaşması



338. BMT-nin Uşaq Fondu hansıdır?

• YUNESKO
• BYİB
√ YUNESEF
• YUNİDO
• YUNKTAD

339. Avropa Azad Ticarət  Birliyinin tərkibinə hansı qurum daxil deyil ?

• AATB katibliyi
• müxtəlif  komitələr
• AATB şurası
• AATB məhkəməsi
√ BVF

340. EKOSOS-un məşğul olduğu məqsədlərə aid deyil:

• Elmi-texniki əməkdaşlıq
√ Hərbi əməkdaşlıq
• Əhali məsələləri
• Sənaye əməkdaşlığı
• Ticarət əməkdaşlığı

341. Avropa İttifaqının əsas orqanlarına aid deyildir:

• Avroşura
• Avropa məhkəməsi
• Avropa Parlamenti
• Avropa İttifaqının Komissiyası
√ Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

342. GAAT-ÜTT-nin tələbi aşağıdakılardan hansıdır?

• Tariflərə icazə verilmir
• İxrac subsidiyaları 2%-dən  çox ola bilməz
• Tariflər 1%-dən çox ola bilməz
• İdxal kvotaları azaldıla bilməz
√ İxrac subsidiyalarına icazə verilmir

343. GAAT ölkələrinin Uruqvay danışıqları raundunda hansı təşkilatın yaradılmasına qərar verilib?

• Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
√ Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
• Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı
• Ümumdünya Turizm Təşkilatı
• Beynəlxalq Valyuta Fondu

344. Aşağıda sadalananlardan hansı, GAAT/ÜTT-nin əsas funksiyalarına aid deyil:

• Çoxtərəfli ticarət müqavilələrin icrasına nəzarət
• Ticarət  mübahisələrinin  həllinə yardım
• Beynəlxalq ticarətin və ticarət siyasətinin inkişafına nəzarət
• Çoxtərəfli ticarət danışıqları
√ Əmək şəraitinin, səhiyyənin və həyat  səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

345. Millətlər Cəmiyyəti:

• Maliyyə böhranından dərhal sonra yaradıldı



• Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yaradıldı
• Hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə yaradıldı
• Ticarət mübahisələrini həll etmək üçün yaradıldı
√ I Dünya müharibəsindən dərhal sonra 1919-cu ildə yaradıldı

346. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda qərar qəbul etmək üçün əsas sayılır:

• regional xarakter daşımaq
• bütün dövlətlər tərəfindən tanınmaq
√ səsvermə
• yardım göstərmək
• universal xarakter daşımaq

347. 1975-ci ildə  Böyük Yeddilər in müşavirəsi deyilən forum  yaradıldı:

√ İƏİT çərçivəsində
• BMK çərçivəsində
• ÜTT  çərçivəsində
• BVF çərçivəsində
• AYİB çərçivəsində

348. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ən iri səhmdarı hansı ölkədir?

• Yaponiya
• İtaliya
• Fransa
• Almaniya
√ ABŞ

349.

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə aiddir:
1) Böyük Britaniya
2) İtaliya
3) Çin
4) Almaniya
5)Fransa

√ 1, 3, 5
• 1, 2, 5
• 1, 3, 4
• 1, 2, 4
• 3, 4, 5

350. Qara Dəniz İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı regional qruplaşmasına daxil deyil

• Ruminiya
√ Macarıstan
• Gürcüstan
• Ukrayna
• Rusiya


