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إلهداءا

 الرحمن الرحٌم بسم هللا

 قلإعملوافسيرىهللاعملكمورسولهوالمؤمنون(صدقهللاالعظيم)

 ٗاىرؼة ٗسٖز اىيٞاىٜ ٕا قذ ٗصيدتؼذ ٍش٘ار ط٘ٝو ٍيئ تاىؼقثاخ ٗاىصؼ٘تاخ ٗاألىٌ 

 اىٚ ّٖاٝح اىَطاف ماُ سادٛ فٞٔ اىصثز ٗدػ٘اخ ٗاىذٛ ٗصثز سٗجرٜ ٗاتْائٜ ٗدػٌ

 شقٞقٜ األمثز

 ّؼٌ سِْٞ قضٞرٖا تاىرؼة ٗسٖز اىيٞاىٜ ٗظزٗف اىحٞاج اىصؼثح اىرٜ ىٌ ذسرطٞغ

 اى٘ق٘ف فٜ طزٝقٜ إذٛ ٍشزٗع  ذخزجٜ اىَاجسرٞز اىٚ

 اىٚ ٍِ احَو اسَٔ

 ٕا اّا اىًٞ٘ احقق ٍا مْد ذصث٘ ىٔ ٗمٌ ذَْٞد اُ افزح ٍؼل ٗذفزح تٜ ٗىنِ اتٜ

 اىَزض فصو تْْٞا اىحيٌ اتٜ ىقذ ذحذٝد مو صؼاب مٜ اقف ْٕا ٗذزاّٜ تؼذ ٕذا اىؼَز

 أرج٘ ٍِ هللا أُ َٝذ فٜ ػَزك ٗٝؼطٞل اىصحح ىرزٙ ثَاراً قذ حاُ قطافٖا تؼذ ط٘ه

 اىًٞ٘ ٗفٜ اىغذ ٗإىٚ األتذ اّرظار ٗسرثقٚ ميَاذل ّجً٘ إٔرذٛ تٖا

 اٍٜ ٝا ّثغ اىحْاُ

 إىٚ تسَح.. إىٚ ٍؼْٚ اىحة ٗإىٚ ٍؼْٚ اىحْاُ ٗاىرفاّٜ .. إىٚ ٍالمٜ فٜ اىحٞاج 

 إىٚ ٍِ ماُ دػائٖا سز ّجاحٜ ٗحْاّٖا تيسٌ جزاحٜ إىٚ أغيٚ اىحثاٝة... اىحٞاج ٗسز اى٘ج٘د

 اخٜ ٗاتٜ ٗصذٝقٜ ٍحَذ

 إىٚ ٍِ ػزفد ٍؼٔ ٍؼْٚ اىحٞاج

 إىٚ أخٜ ٗرفٞق درتٜ ٕٗذٓ اىحٞاج تذّٗل الشٜء ٍؼل أمُ٘ أّا ٗتذّٗل أمُ٘ ٍثو أٛ

 فٜ ّٖاٝح ٍش٘ارٛ أرٝذ أُ أشنز ػيٚ ٍ٘اقفل اىْثٞيح إىٚ ٍِ ذطيؼد ىْجاحٜ.. شٜء 

 صثاح... تْظزاخ األٍو

 سٗجرٜ ٗصذٝقرٜ ٗرفٞقح درتٜ ٗصاحثح اىقية اىطٞة



 و
 

 .. ٍ٘قذٓ ذْٞز ظيَح حٞاذٜإىٚ شَؼح .. إىٚ ٍِ تٖا أمثز ٗػيٞٔ أػرَذ 

 ....إىٚ ٍِ ت٘ج٘دٕا أمرسة ق٘ج ٍٗحثح ال حذٗد ىٖا

 إىٚ ٍِ رافقرْٜ ٍْذ أُ حيَْا ٍؼْاً 

 ٍؼل سزخ اىذرب خط٘ج تخط٘ج ٍٗا ذشاه ذزافقْٜ حرٚ اُٟ

 ٗاىسؼادج فٜ ضحنرٌٖ اصحاب اى٘ج٘ٓ اىَفؼَٔ.. إىٚ ٍِ أرٙ اىرفاؤه تؼٌْٖٞ ... اشقائٜ

..تٖا أسٕزخ أٝاٍٜ ٗذفرحد تزاػٌ ىيغذ تاىثزاءج ٗاىَحثٔ
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 شكروتقدير 

الددددل أيمددددنهلسددددرإلددددتأسددددترل الكروددددلالدددددكتورعظدددديماامتنددددرنأتقدددددمص ددددرلوالشددددكرو

أصدددداتصتقددديميددددالعدددونوالنصددد تكوددلعلدددوصقصدددولاإلشددراؾعلدددترسدددرلتو والدددل لددميتدددوان 

لددددو ددددللهددددلهالمريلدددده كمددددرأننددددوأتومددددهصرلشددددكرإلددددتكددددلشدددد وسددددرهمصتزويددددد 

 صرلمعلومرتاللزمهإلثراءهلهالرسرله.

كمدددددرأتومدددددهصرلشدددددكرإلدددددتالسدددددرتلقالفرودددددلأعودددددرءلمندددددهالمنرقشدددددهلتكودددددل م

لمليظدددرتالسدددديدقالتدددوأثدددرتصدددرا لمومنرقشدددهالرسدددرله مقددددراتم دددودهمالمعصدددرعن دددرصر

مدددرمدددرءصمودددمونالرسدددرله وإلدددتكدددلأسدددرتلتوصمرمعدددهاإلسدددراءالدددلينصكودددل موصدددلتإلدددت

هددددلهالمريلدددده إلددددتكددددلهددددؤاءالشددددكروالتقدددددير وأسددددرلهللاأنييقددددقل ددددمروددددتال ددددرلق

وتقديرال لق.
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 المل و

 القانون فً االنتخابٌة العملٌة فً للمشاركة اإلعاقة ذوي لتمكٌن القانونٌة الوسائل

 االردنً

 الطالب إعداد

 عصام عبد الجلٌل الكساسبة

 الدكتور إشراف

 هلسهأٌمن 

يصددددرزال دددددؾالسددددرسل ددددلهالدراسددددهفددددوإمكرنيددددهتيقيددددقال دددددؾالميددددور التددددرلو:التعرؾ

لو اايتيرمدددددرتال رصدددددهفدددددوالترشدددددي واانت دددددربفدددددوعلدددددتاليمريدددددهالقرنونيدددددهليدددددق

الدوليهوالقوانينالدا ليه.ااتكرقيرت

اسددددت رعتالقددددوانينالعرصيددددده:أهم دددددرممموعدددددهمددددنالنتددددر  إلددددتوتوصددددلالصريدددد 

وااردندددوانتممدددحاهدددميقدددوقالمعدددوقينفدددتنصدددووقرنونيدددهميدددددق وتلكدددتنظدددرافدددراد

الممتمدددح والم دددرتاليكوميددده وال رصدددهالدددتاهميدددهقوددديهااعرقددده ممدددريدددؤدىالدددترفدددح

مسدددتوىالدددوعتالعدددرمص دددر كمدددرتيسدددرعلدددتالمعنيدددينوم دددرتاا تصدددروامكرنيدددهاا دددلم

ايكدددرمالم تلكدددهال رصدددهصدددرلمعوقين وااسدددتكردقمن دددر وت صيق دددر فودددلعمدددريدددؤدىعلدددتا

اليدددهومددددودمثددددلهددددلهالقدددوانينمددددنرفددددحمعنويددددرتالمعدددوقينواشددددعررهمصددددلاتيت مواهتمددددرم

الممتمدددحصقودددريرهم فودددلعدددنهدددلهالقدددوانينيرصدددتعلدددتانشدددرءم دددهمعنيدددهمت صصددده

لقدددددأهددددتمقددددرنون اعرقدددهوتنظدددديمشددددؤونالمعدددوقينفدددترسددددمالسيرسددددهالعرمدددهفددددتممددددرلا

لو ااعرقددددهصمشددددرركت مصرانت رصددددرتووددددمرنكرفددددهيقددددوق ممددددن ددددللالشدددد رويقددددوق

قدددرنونيقدددوقالشددد رو2017(لسدددنه20(مدددنقدددرنونرقدددم)44تودددمين مصدددنوالمدددردق)

(مددددددن3قدددددددوردصرلمددددددردق)يقددددددوقالشدددددد رولو اإلعرقددددددرتالم تلكدددددهان لو اإلعرقددددده

قدددرنونيقدددوقالشددد روالمعدددوقينعلدددتأنفلسدددكهالمملكدددهتمدددرهالمدددوا نينالمعدددوقينتن لدددق

مدددددنالقددددديمالعرصيدددددهاإلسدددددلميهوالدسدددددتورالردندددددوواإلعدددددلنالعدددددرلموليقدددددوقاإلنسدددددرن
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والمصددددردألواليكددددرمالمنصددددووعلي ددددرفددددوااتكرقيددددرتالدوليددددهالمتعلقددددهصيقددددوقالشدددد رو

 .عوقينالم


