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مقدمه
سازمان هاى  و  نهادها  تردىد  بدون 
درتنظىم  منطقه اى  و  جهانى  اقتصادى 
روابط اقتصادى خارجى بىن کشورهاى 
دلىل  مى کنند.  اىفا  مهمى  نقش  مختلف 
اىن امر، گسترش سرىع روابط تجارى و 
مالى بىن کشورهاى جهان، به خصوص 
دىگر،  سوى  است.از  اخىر  قرن  نىم  در 
اىن سازمان ها و نهادها با گره زدن منافع 
جهان  مختلف  کشورهاى  اقتصادى 
به  ىکدىگر سبب صلح و ثبات منطقه اى و 

جهانى مى شوند.
در اىن فصل، ما به بررسى تعداد معدودى از اىن نهادها و سازمان ها خواهىم پرداخت 

از سازمان تجارت جهانی چه می دانید؟

2
فصل

آشنایی با برخی نهادها و 
سازمان های مؤثر در اقتصاد جهان
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اّما قبل از شروع بحث باىد به دو نکتٔه مهم اشاره کنىم؛ اّول اىنکه تقرىباً تمامى نهادها و 
سازمان هاى اقتصادى بىن المللى و منطقه اى مهم دنىا پس از جنگ جهانى دوم تأسىس 
شده اند و اىن زمان مقارن است با گسترش سرىع روابط اقتصادى بىن کشورهاى جهان. 
دوم اىن که شاخص ترىن نهادها و سازمان هاى مهم و مؤثر بىن المللى، مؤسسات وابسته 

به سازمان ملل متحد هستند.

1ــ صندوق بین المللى پول1
ىکى از مؤسسات اقتصادى مهم وابسته به سازمان ملل متحد، صندوق بىن المللى 
پول است. قرارداد تأسىس صندوق    بىن المللى پول را نماىندگانى از 44 کشور جهان، در 
ژوىىٔه سال 1944 در »برتن وودز«2 امرىکا امضا کردند اّما امروزه تمامى کشورهاى مستقل 
دنىا عضو اىن صندوق هستند. هدف اصلى و اولىٔه اىجاد صندوق، همکارى کشورهاى 
اساسنامٔه  در  که  همان طور  هر حال،  به  بود.  بىن المللى  پولى  مسائل  حل  جهت  عضو 
صندوق نىز آمده است، اىن مؤسسه از ابتداى تأسىس اهداف دىگرى را نىز دنبال مى کرد 

که عبارت بودند از:
الف( ارتقاى سطح اشتغال در کشورهاى عضو، افزاىش درآمد واقعى و توسعٔه منابع 

تولىدى آنها از طرىق گسترش بازرگانى بىن المللى؛
به  نسبت  پول ها  ارزش  رقابت آمىز  کاهش  از  و جلوگىرى  ارزى  ثبات  تشوىق  ب( 

ىکدىگر؛
پ( کمک به برطرف کردن مشکالت موازنه پرداخت هاى خارجى کشورهاى عضو 

از طرىق اعطاى وام به اعضا در صورت نىاز.
صندوق بىن المللى پول به منظور دست ىابى به اهداف گفته شده، اصولى را سرلوحٔه 

مقررات پولى جهان قرارداد که مهم ترىن آنها عبارت بودند از:

International monetary fund ــ1

Bretton Woods ــ2
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1ــ تثبىت نرخ ارز1 در کشورهاى عضو از طرىق تعرىف ارزش پول هاى مختلف 
برحسب طال. براى مثال، قىمت رسمى دالر به طال 0/9 گرم طال، قىمت رسمى پوند انگلىس 

2/2 گرم طال و رىال اىران34 % گرم طال تعىىن شد.
2ــ حدود نوسان ارزش پول ها نسبت به ىکدىگر 1 درصد باال ىا پاىىن نرخ برابرى 
اجازٔه  با  و  در شراىط خاص  پول کشورهاى عضو،  ارزش  در  تغىىر  و  تعىىن شد  ارزها 

صندوق امکان پذىر بود.
3ــ تعىىن دالر به عنوان پول کلىدى و قابلىت تبدىل به طال به منظور حفظ ارزش آن. 
اىن تصمىم گىرى به دلىل قدرت اقتصادى عظىم امرىکا در آن زمان صورت گرفت. تولىد 

داخلى اىن کشور در آن زمان 40  درصد تولىد کل دنىا بود.
اىن اصول تا سال 1971 که سىستم پولى بىن المللى دستخوش دگرگونى هاىى شد، 
به طور کامل پابرجا بود. از دالىل اصلى دگرگونى سىستم پولى بىن المللى، کاهش قدرت 
آلمان، ژاپن و ساىر کشورهاى  اقتصادى امرىکا و تقوىت اقتصاد کشورهاى دىگر نظىر 
رو  به   رشد بود. از سوى دىگر، رشد تراز پرداخت هاى خارجى منفى امرىکا که به دنبال 
جنگ هاى کره و به خصوص وىتنام به اوج خود رسىد، سبب تضعىف دالر و در نهاىت، 
غىرقابل تبدىل شدن آن به طال شد. ىکى از پىامدهاى دگرگونى در سىستم پولى بىن المللى، 
پذىرش انعطاف در نرخ ارزها )از سال 1973( و چندارزى شدن نظام پولى بىن المللى است.

فعالیت 5   ــ6
در مورد مهم ترین هدف صندوق بین المللى پول گفت وگو کنید.

1 ــ به پول کشورهاى خارجى »ارز« گفته مى شود. به عبارت دىگر، پول هاى خارجى براى اتباع ىک کشور 
محسوب  ارز  ما  کشور  مردم  براى  هند  روپىٔه  و  امرىکا  دالر  فرانسه،  فرانک  آلمان،  مارک  مثالً  هستند؛  ارز  خاص 

مى شوند. هم چنىن به بهاى ىک واحد پول خارجى برحسب پول راىج داخلى »نرخ ارز« مى گوىند.
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2ــ بانک جهانى1
از دىگر مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، بانک جهانى است. بانک جهانى 
متشکل از سه مؤسسٔه مالى است که اهداف کم و بىش مشترکى را دنبال مى کنند. اىن سه 
مؤسسه عبارت اند از: بانک بىن المللى توسعه و ترمىم، مؤسسٔه مالى بىن المللى و سازمان 
بىن المللى توسعه. گرچه زمان تأسىس و هدف اولىٔه اىن سه مؤسسه متفاوت است ولى به دلىل 
وظاىف نزدىک و شباهت سازمانى آنها با ىکدىگر، اىن مؤسسات را هم زمان و به دنبال هم 

بررسى مى کنىم.
سال  در  مؤسسه  اىن  جهانى(:  )بانک  ترمىم  و  توسعه  بىن المللى  بانک  1ــ 
1944 در کنفرانس برتن وودز و هم زمان با تأسىس صندوق بىن المللى پول پاىه گذارى شد 
ولى فعالىت هاى خود را در سال 1946 آغاز کرد. اىن بانک که بعدها بانک جهانى خوانده 
شد، با هدف جبران خرابى هاى ناشى از جنگ دوم جهانى در کشورهاى عضو به وجود 
آمد. بانک جهانى تا سال 1948 و شروع برنامٔه مارشال2 تمامی توان خود را بر بازسازى 
اروپا متمرکز کرد ولى پس از آن، اعطاى اعتبار به کشورهاى در حال توسعه را مهم ترىن 

وظىفٔه خود قرار داد.
2ــ مؤسسۀ مالى بىن المللى: مؤسسٔه مالى بىن المللى در25 ماه مه سال 1955 
مىالدى به عنوان شعبه اى از بانک جهانى تأسىس گردىد. از وظاىف مهم اىن مؤسسه گسترش 
فعالىت هاى اقتصادِى بخش خصوصى در کشورهاى در حال توسعه است. مؤسسٔه مزبور 
براى دست ىابى به اىن هدف، به مؤسسات بخش خصوصى کشورهاى در حال توسعه وام 
مى دهد؛ بدون اىن که از دولت ها براى بازپرداخت اىن وام ها ضمانت بگىرد. اىن وام ها باىد 
در جهت مدرنىزه کردن، گسترش فعالىت هاى صنعتى و افزاىش بازدهى اىن گونه فعالىت ها 
صرف شوند. هدف اصلى مؤسسٔه مالى بىن المللى از سرماىه گذارى در بنگاه هاى اقتصادى 

بخش خصوصى کسب سود نىست اّما غالباً سود نىز به دست مى آورد.
World Bankــ 1

2 ــ امرىکا بعد از جنگ جهانى دوم، براى بازسازى اقتصادهاى آسىب دىدٔه کشورهاى هم پىمان خود در اروپا 
مبالغ هنگفتى صرف کرد. اىن برنامٔه بازسازى به طرح ىا برنامٔه مارشال معروف است.
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ژانوىه سال  در 26  توسعه  بىن المللى  سازمان  توسعه:  بىن المللى  3ــ سازمان 
1960 مىالدى به عنوان شعبٔه دىگرى از بانک جهانى و به منظور رسىدگى به وضعىت بدهى 
کشورهاى در حال توسعه تأسىس گردىد. سازمان مزبور داراى دو گروه عضو است؛ گروه 
اّول شامل 17 کشور صنعتى است که سهم خود را به طال ىا ارزهاى قابل تبدىل پرداخت 
کرده اند و گروه دوم شامل کشورهاىى است که 10 درصد سهم خود را به ارز و مابقى را 

به صورت پول داخلى خود پرداخت کرده اند.
از وظاىف اصلى سازمان بىن المللى توسعه، گسترش فعالىت هاى اقتصادى، افزاىش 
بهره ورى و سطح زندگى در کشورهاى در حال توسعه از طرىق اجراى طرح هاى مطالعاتى، 
برگزارى سمىنارها و سخنرانى ها و همچنىن اعطاى اعتبار با شراىط آسان به کشورهاى 
مذکور است. شراىط اعطاى اعتبار از طرف اىن سازمان از شراىط بانک جهانى بهتر است.

اىن سازمان وام هاى اعطاىى را فقط براى انجام طرح هاى توسعه و با ضمانت دولت ها 
پرداخت مى کند و کمک هاى توسعٔه خود را فقط به کشورهاىى ارائه مى دهد که درآمد 

سرانٔه آنها بسىار پاىىن باشد.

3ــ سازمان تجارت جهانى1 
و  تعرفه  عمومى  »موافقت نامٔه  عنوان  با  موافقت    نامه اى   1947 اکتبر  سى ام   در 
اىن  اصلى  رسىد.هدف  جهان  کشور   23 نماىندگان  امضاى  سابق(  به  ) گات  تجارت«2 
موافقت نامه، اىجاد نظام اقتصادى بىن المللى آزاد بود و در آن از دولت هاى امضاکننده 
به کمترىن حد برسانند  خواسته شده بود که دخالت خود را در امور تجارت بىن الملل 
تا بنگاه هاى تولىدى از قدرت و امکانات رقابتى ىکسانى در سطح بىن المللى برخوردار 

شوند.»گات« در نظر داشت اىن هدف نهاىى را از طرىق اصول زىر تحقق بخشد:
الف( اصل دولت کاملة الوداد: براساس اىن اصل، چنان چه ىکى از اعضا در 
زمىنٔه عوارض گمرکى وارداتى ىا صادراتى شراىط مساعدى را به کشورى اعطا کند، ساىر 

World Trade Organization ( = WTO)ــ 1

Bretton Woods ــ2
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کشورهاى عضو خودبه خود باىد اىن شراىط را رعاىت کنند.
ب( اصل تَسّرى رفتار داخلى: براساس اىن اصل، مقررات مربوط به کاالهاى 
داخلى و خارجى باىد ىکسان باشد. هدف از اىن اصل، جلوگىرى از وضع مقرراتى است 

که بىن کاالهاى داخلى و خارجى تبعىض قائل مى شود.
پ( کاهش تدرىجى عوارض گمرکى: اعضاى گات با انجام مذاکرات همه جانبه 

در اجالس مختلف، درصدد کاهش مرحله اى و گام به گام عوارض گمرکى بوده اند.
گرفتن  نظر  در  گات  مقدارى:  محدودىت هاى  برقرارى  ممنوعىت  ت( 
محدودىت هاى تجارى از طرىق تعىىن سهمىه براى صادرات و واردات کشورهاى عضو را 
منع مى کند. البته اىن اصل استثنائات متعددى نىز دارد که از آن جمله مى توان مورد کسرى 
تراز پرداخت ها و تجارت با کشورهاى در حال توسعه را نام برد. به هرحال، چنانچه کشورى 

بخواهد از محدودىت هاى مقدارى استفاده کند، حق وضع مقررات تبعىضى را ندارد.
ث( تنظىم قواعد و مقررات صادراتى: گات در زمىنٔه صادرات و گسترش آن 
مقرراتى وضع کرده است. بر اىن اساس، چنانچه کشورى به »دامپىنگ«1 مبادرت کند )ىعنى 
کاالىى را در خارج با قىمتى کمتر از داخل بفروشد(، ساىر کشورها مجازند که با وضع 

عوارض »ضد دامپىنگ« به مقابله با آن برخىزند.
اىن  مىالدى  دهٔه 1980  اواىل  تا  اّما  بود  کشور  ابتدا 23  در  گات  اعضاى  تعداد 
تعداد به 83 کشور رسىد و پس از آن نىز افزاىش ىافته است. اعضاى گات به طور مستمر 
با ىکدىگر ارتباط و گفت وگو دارند و نشست هاى آنها که به »دور« معروف است، هر چند 
سال ىک بار در سطح وزرا برگزار مى شود. در سال 1973 دور هفتم اىن مذاکرات در شهر 
توکىو )ژاپن( برگزار گردىد. برخى از نتاىج اىن دور مذاکرات را که به دور توکىو معروف 

است، به طور خالصه با هم مى خوانىم:
1ــ کاهش عوارض گمرکى بىن اعضا به طور متوسط به مىزان 40 درصد؛ البته اىن 

امر عمالً در اىن حد تحقق نىافت.
1 ــ  dumping: ارزان  فروشى در کوتاه مدت به منظور حذف رقبا از بازار و در نهاىت، به دست گرفتن بازار 

است. 



162

2ــ از بىن بردن ىا )دست کم( کاهش محدودىت هاى غىرتعرفه اى در بىن اعضا؛ اىن 
امر در عمل با موفقىت قابل توجهى همراه بوده است.

3ــ آزادى بىشتر تجارت در بخش هاى مختلف اقتصاد به جز حمل و نقل هواىى 
نظامى.

امروزه اىن موافقت نامه )گات( به »سازمان تجارت جهانى« تغىىر نام داده است.

فعالیت 6  ــ6
در مورد اصل تسّری رفتار داخلى گفت وگو کنید.

4ــ سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد )فائو(
سازمان توسعۀ صنعتى سازمان ملل متحد )یونیدو(

در بىن مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، دو سازمان اقتصادى اهمىت وىژه اى 
دارند. اىن دو عبارت اند از: »فائو« و »ىونىدو« که اّولى در زمىنٔه توسعٔه کشاورزى و دومى 

در زمىنٔه توسعٔه صنعتى فعالىت دارند.
سازمان فائو در تارىخ 16 اکتبر سال 1945 توسط 44 کشور عضو سازمان ملل 
ـ باال   بردن  ـ همان گونه که در اساسنامٔه آن آمده استـ  متحد تأسىس شد. هدف اىن سازمانـ 
سطح زندگى و بهبود تغذىٔه مردم جهان، توزىع مناسب مواد غذاىى در مناطق مختلف جهان 

و در ىک کالم، اىجاد »امنىت غذاىى« است.
فائو تنها بر علىه »سوء تغذىه« مبارزه نمى کند بلکه درصدد است با ارائٔه اطالعات الزم 
به کشورهاى مختلف، بازدهى کشاورزى و سطح تغذىه را در جهان افزاىش دهد. مقر اىن 

سازمان در ُرم )مرکز اىتالىا( قرار دارد.
سازمان توسعٔه صنعتى سازمان ملل متحد )ىونىدو( در سال 1966 براساس قطعنامٔه 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد تأسىس گردىد. براساس قطعنامٔه ىونىدو، هدف اىن سازمان 
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گسترش توسعٔه صنعتى در کشورهاى عضو است. ىونىدو فعالىت هاى خود را به دو صورت 
مستقل و هماهنگ کننده انجام مى دهد. فعالىت هاى مستقل اىن سازمان شامل جمع آورى 
و ارسال اطالعات مربوط به فّناورى، سازمان دهى امور ادارى، ارائٔه کمک هاى فنى و 
تعلىم نىروى انسانى است. ىونىدو مرکز هماهنگ کنندهٔ فعالىت هاى صنعتى کشورهاى عضو 
نىز هست و اىن فعالىت را بىشتر از طرىق ارتباط و همکارى نزدىک با نهادهاى اقتصادى 

منطقه اى انجام مى دهد. مقر اىن سازمان در وىن )مرکز اترىش( قرار دارد.

فعالیت 7 ــ6
در مورد فعالیت های یونیدو گفت وگو کنید.

)1  ECO(   5  ــ اکو
اىن  اهمىت  دلىل  دارد.  نام  »اکو«  منطقه اى  مهم  اقتصادى  سازمان هاى  از  ىکى 
سازمان، پاىه گذارى آن توسط سه کشور استراتژىک و مهم اىران، پاکستان و ترکىه است. 
ـ که نام اختصارى سازمان همکارى عمران منطقه اى  اىن سازمان در ابتدا با نام »آر سى دى«ـ 
است ــ آغاز به کار کرد و بعد از انقالب اسالمى اىران، با ىک وقفٔه زمانى با نام »اکو« به 
حىات خود ادامه داد. سازمان اکو پس از فروپاشى شوروى سابق و پىوستن چند عضو 
جدىد به  آن، از اهمىت قابل توجهى برخوردار شد. اعضاى جدىد اىن سازمان عبارت اند 
از: افغانستان، آذرباىجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقىزستان، ازبکستان و تاجىکستان. اىن 
سازمان هم اکنون با ده عضو، حدود 330 مىلىون نفر جمعىت و 7 مىلىون کىلومترمربع وسعت 
خاک آنها، هم چنىن امکانات گسترده و فراوان مادى )نظىر نفت و گاز( بعضى از اعضا براى 

کمک به توسعٔه کشورهاى عضو، از شراىط مطلوبى برخوردار است.
مهم ترىن اهداف اکو به طور خالصه عبارت اند از:

الف( بهبود شراىط براى توسعٔه اقتصادى پاىدار کشورهاى عضو؛
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ب( اتخاذ تدابىرى براى حذف تدرىجى موانع تجارى در منطقٔه اکو؛
پ( تهىٔه برنامٔه مشترک براى توسعٔه منابع انسانى؛

ت( تسرىع برنامه هاى توسعٔه زىر بناهاى حمل و نقل و ارتباطات.
از نظر تولىد، سه کشور بنىان گذار اىن سازمان پشتوانٔه انسانى و تواناىى هاى داخلى 
بهترى دارند و تولىدکنندٔه محصوالت کشاورزى و نىمه صنعتى هستند. از سوى دىگر، 
پىوستن اعضاى جدىد به اکو )جمهورى هاى تازه استقالل ىافتٔه شوروى سابق(، تواناىى هاى 
صنعتى سازمان را افزاىش داده است. اگرچه هر ىک از اعضاى جدىد در تعداد معدودى از 
تولىدات تخصص دارند اّما تخصص آنها در تولىدات خود بسىار باالست و از فّناورى هاى 
پىشرفته اى برخوردارند. بدىن ترتىب، هر ىک از آنها مى توانند نىازهاى متقابل اعضا را 

تهىه و تأمىن کنند.
از نظر تجارت، گسترش تسهىالت تجارى و مبادالتى بىن اعضا مى تواند توسعٔه تجارت 
به بهبود نظام بازار و ارتقاى سطح کّمى  و  را بىن اعضا تحقق بخشد. اىن امر هم چنىن 
کىفى تولىدات داخلى همٔه کشورها کمک مى کند. در عىن حال، بسىارى از تولىدات را که 
هم اکنون به دلىل مقىاس کوچک جنبٔه بازارى ندارند، به تولىدات تجارى مبدل مى سازد.

از نظر کسب فّناورى، همان گونه که مى دانىم ىکى از راه هاى دست ىابى به فّناورى 
جدىد براى کشورهاى در حال توسعه، انتقال فّناورى و کسب فّناورى هاى نوىن است که 
از راه هاىى چون برقرارى روابط و همکارى هاى اقتصادى با کشورهاى صاحب فّناورى 
انجام مى گىرد. سازمان همکارى اقتصادى )اکو( در اىن زمىنه فرصت مناسبى را فراهم 
آورده است. دلىل اىن امر آن است که بسىارى از کشورهاى عضو اکو در زمىنٔه خاصى 

از فّناورى باالىى برخوردارند؛ از جمله:
الف( ازبکستان در زمىنٔه هواپىماسازى و ماشىن آالت کشاورزى؛

ب( قزاقستان در زمىنٔه هسته اى و صناىع دفاعى ــ نظامى؛
پ( قزاقستان، ازبکستان و تاجىکستان در زمىنٔه غنى سازى اورانىم؛

ت( آذرباىجان و اىران در زمىنٔه صناىع و تجهىزات نفتى؛
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ث( ترکىه، پاکستان و اىران در زمىنٔه صناىع سبک و نىمه سبک صنعتى؛
به هر حال، »اکو« نىز مانند هر پىمان اقتصادى دىگرى مشکالتى دارد که مانع گسترش 

روابط بىن کشورهاى عضو مى شود.
مهم ترىن اىن مشکالت عبارت اند از:

1ــ نبودن تواناىى ها و امکانات تولىد بعضى از کاالهاى سرماىه اى در کشورهاى 
عضو اکو و فقدان هم تکمىلى در اىن زمىنه ها؛

به  وىژه اىران،  بىن برخى از اعضاى اکو  2ــ شباهت اقتصادى و تولىدات مشابه 
پاکستان و ترکىه و وجود رقابت مىان آنها و در نهاىت، کاهش کاراىى اکو؛

3ــ عدم اطمىنان سىاسى و تفاوت در اىدئولوژى حاکم بر کشورهاى عضو.
زبان رسمى اکو انگلىسى است و هر کشورى که از نظر جغرافىاىى با اکو هم جوار 

است و با اهداف آن موافقت دارد، مى تواند به عضوىت آن درآىد.
در ساختار کنونى سازمان اکو، شوراى وزىران خارجٔه کشورهاى عضو در رأس 
قرار دارند و حداقل سالى ىک بار به طور متناوب در کشور ىکى از دولت هاى عضو تشکىل 
جلسه مى دهند. شوراى قائم مقامان وزارت امور خارجه، رکن بعدى سازمان است. شوراى 
برنامه رىزى متشکل از رؤساى سازمان هاى برنامٔه دولت هاى عضو است که آنها نىز حداقل 
سالى ىک بار تشکىل جلسه مى دهند. کمىته هاى فنى اکو، دبىرخانه و سازمان هاى تخصصى 

از دىگر اجزاى تشکىالتى سازمان اکوست.

فعالیت 8  ــ6
 توانایى های اقتصادی کشورهای عضو اکو گفت وگو کنید. در مورد مجموعهٔ

  6  ــ سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقى )آ.سه.آن(
ىکى از نهادهاى منطقه اى نسبتاً قدىمى در شرق آسىا »آ.سه.آن« نام دارد. اىن سازمان 
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ىک سازمان اقتصادى بىن المللى است و در سال 1967 و با عضوىت کشورهاى مالزى ، 
فىلىپىن، تاىلند، اندونزى و سنگاپور تأسىس شده است. هدف از تأسىس آ.سه.آن، برقرارى 
همکارى هاى اقتصادى بىن کشورهاى جنوب شرقى آسىا بوده اّما عمالً دراىن زمىنه موفقىت 
چندانى نداشته است. دلىل اىن عدم موفقىت را مى توان در ىکى از گزارش هاى »اکافه« 
)E.C.A.F.E( )کمىسىون اقتصادى براى آسىا و خاوردور وابسته به سازمان ملل متحد( دىد.

آسىا  در  منطقه اى  همکارى هاى  در  موفقىت  عدم  عوامل  گزارش،  اىن  براساس 
عبارت اند از: عدم همکارى هاى سىاسى، بُعد مسافت، رقىب بودن کاالهاى تولىد و باالخره 

اختالف درجٔه توسعه در کشورهاى منطقه.

پرسش
1ــ سازمان ها و نهادهای اقتصادی منطقه ای و جهانى چگونه سبب صلح و 

ثبات مى شوند؟
2ــ صندوق بین المللى پول برای تحقق چه اهدافى تشکیل شده است؟

3ــ بانک بین المللى توسعه و ترمیم به چه منظوری به وجود آمد؟
4ــ شرایط اعطای وام سازمان بین المللى توسعه و مؤسسهٔ مالى بین المللى 

را مقایسه کنید و تفاوت ها و شباهت های آنها را بگویید.
5  ــ اصل دولت کاملة الوداد در سازمان تجارت جهانى به چه موضوعى اشاره 

دارد؟
6  ــ هدف از تأسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( چه بوده 

است؟
7ــ اهداف اکو را ذکر کنید.

8  ــ چه عواملى از گسترش روابط بین کشورهای عضو اکو جلوگیری مى کند؟


