
 
 )2008 – 2006( مشروع نظام الحكم في العراق –منتدى الفدراليات 

 
 :المواد التعليمية عن الفدرالية التي تم تطويرها خالل المرحلة األولى

 
 الهند، – دول فدرالية 5 دقيقة يقدم مقارنة ما بين 42  بثالث لغات لمدة DVD، قرص تحدي التعددية .1

 . باللغة العربية، والكردية السورانية، واالنجليزية–وسويسرا، وبلجيكا، واسبانيا، وآندا 
ثنائية اللغة يستغرق آل  DVDأقراص عشرة وحدات دراسية، ، جلسات آينجستوناستكشاف الفدرالية،  .2

 . دقيقة، تتناول مواضيع متعددة عن الفدرالية، باللغتين العربية واالنجليزية22منها حوالي 
 170( صفحة باللغة االنجليزية، والعربية 140رون واتس، . ن تأليف دآتاب م ، مقارنة األنظمة الفدرالية .3

 ).أيار/يصدر في مايو(والكردية ) صفحة
قيد . ( صفحة باللغة االنجليزية، والعربية والكردية60إصدار منتدى الفدراليات،  ، تمهيد عن الفدرالية .4

  )اإلعداد
 

 :المواد التعليمية خالل المرحلة الثانية
 

 صفحة، قيد الترجمة حاليًا إلى العربية لتتم طباعتها 50 سلسلة من الكتيبات، يقع آل منها في حوالي الميالحوار الع
 )أيار/تصدر في مايو: (في المنطقة المعنية

 حوارات حول األصول، والبنية والتغيير الدستوري في الدول الفدرالية، )1
 ية،حوارات حول توزيع السلطات والمسئوليات في الدول الفدرال )2
 حوارات حول أنظمة الحكم التشريعية، والتنفيذية والقضائية في الدول الفدرالية، )3
 تبصرات مقارنة،: حوارات حول ممارسة الفدرالية المالية )4
 حوارات حول العالقات الخارجية في الدول الفدرالية، )5
  )2007يصدر في أواخر صيف (حول الحكم المحلي والمناطق الخاصة بالعواصم في الدول الفدرالية حوارات  )6
 

 :مواد متوفرة حاليًا للتوزيع لألآادميين والمؤسسات العراقية
بالعربية ( صفحة 24) 2006 ( الجديد في مجال الفدرالي على الصعيد العالمي–مجلة الفدراليات  •

 )واالنجليزية
ة

ا
ا

بالعربية ( صفحة 24، )2006(دافيد آاميرون . ، ورقة بقلم دنجاح الفدرالية في العراقآيف يمكن إ •
 )واالنجليزية

لفدرالية،  •  ) صفحة باالنجليزية100( صفحة 462) 2005(دليل الدول 
لفدرالية، أربعة مقاالت، •  ) صفحة باالنجليزية100 ( صفحة68) 2003 (العالقات المالية في الدول 
  ) صفحة باالنجليزية100( صفحة 125) 2002 (حكومية في الدول الفدرالية،العالقات البين •

 
 :قع االنترنت لمشروع العراق في منتدى الفدرالياتللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة مو

en=lang?asp.MiddleEast/programs/org.forumfed.www://http
    في أوتاوا، آنداHorg.forumfed@lemieuxمارك ليميو، مدير المشروع، : يمكنكم أيضًا االتصال بـ 

 
، ثم انقر  Horg.forumfed.wwwتفضل بزيارة مكتبتنا االلكترونية والتي تضم موادًا عن الفدرالية بعدة لغات، 

 .                       ثم اذآر الموضوع المطلوبLibrary؛  أو انقر Arabic  ثم Publicationsعلى 
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