
 مقدمة بحث عن الحقوق والواجبات

تؤدي الحقوق والواجبات دوًرا أساسيًا في تطوير األمم ونمو المنظمات الدولية، حيث إن الحقوق تمنح اإلنسان الفرصة لكي 

يصبح جزًءا من عملية التنمية، في حين أن الواجبات من جهة أخرى هي ما تجعل الفرد ملزًما بتأدية دوره في التنمية، إذ 

المواطن في دولة ديمقراطية، يتمتع ببعض الحقوق الرئيسية، بينما بعيدًا عن تلك الحقوق، فإنه يمتلك كذلك مجموعة من  أن

.الواجبات األساسية التي عليه القيام بها   

 بحث عن الحقوق والواجبات

ر، التنمية، والسالم داخل البالد، إن الجميع لديهم الكثير من الحقوق والواجبات ناحية مجتمعهم، وذلك بهدف تحقيق االزدها

وحتى يتم االلتزام بالواجبات، يتم منح كافة المواطنين مجموعة من الحقوق األساسية عن طريق دستور الدولة، حيث إنه 

من األساسي تقديم جميع الحقوق للمواطنين من أجل تعزيز التنمية الفردية والحياة االجتماعية لكل منهم، كما أن النظام 

مقراطي في الدول يعتمد بطريقة كلية على استقالل الشعب، وفي المقابل، يستقر هذا النظام على الواجبات التي يقدمها الدي

.الشعب له، مما يساهم في الحفاظ على التوازن داخل المجتمع   

 الفرق بين الحقوق والواجبات

زات الممنوحة للفرد، في حين أن الواجبات هي ما يتمثل الفرق األساسي بين الحقوق والواجبات في أن الحقوق هي االمتيا

يُلَزم به الفرد، والتي من خاللها ينبغي على المواطنين تأدية األدوار المطلوبة منهم، من حيث فرض الضرائب، تطبيق 

من  القانون، االلتحاق بالمدارس، خدمة المحاكم، احترام الجميع، المشاركة في الديمقراطية، احترام التنوع، وغيرها

الواجبات، وهي من األمور بالغة األهمية، وكذلك، فإنه من حقوق كل مواطن حرية التعبير، العرائض واالجتماعات، إيواء 

.االستدعاء أو االحتجاز، وغيرها من الحقوق   

 أهمية االلتزام بالحقوق والواجبات

موجب الدستور، بينما الواجبات تُعرف بأنها الحقوق هي االمتيازات التي يتم منحها للمواطنين، كما أنها تكون محمية ب

:الشيء الذي يكون المواطن ملزم بالقيام به ألغراض قانونية وأخالقية، وتتمثل أهمية االلتزام بالحقوق والواجبات فيما يلي   

 عند احترام حقوق اآلخرين وتأدية الواجبات، فإن المجتمع لن يتعرض ألعمال الشغب والفوضى :النظام. 

 حينما يقوم الشخص بتأدية واجبه واحترام حقوق اآلخرين، فإن المجتمع يؤدي عمله  :االجتماعية الرقابة

 .بطريقة سليمة، مما يساعد على حفظ النظام داخل البالد

 إن السالم يسود المجتمع الذي يحصل فيه المواطنون على حقوقهم ويقومون بواجباتهم مثلما هو  :السالم

 .ؤدي إلى التقليل من وقوع الخالفات واالحتكاكات فيما بين المواطنينمتوقع منهم، حيث إن ذلك ي

 تنمو الدولة بطريقة أسرع حينما ال يتدخل المواطنون في حقوق بعضهم البعض، إلى جانب تأديتهم  :التنمية

 .يةلواجباتهم والتزاماتهم، فإن هذا يساهم في تحقيق التقدم من النواحي االقتصادية، السياسية، واالجتماع

 أمثلة على الحقوق والواجبات

:الحقوق هي ما تقدمه الدولة للمواطنين، وتتضمن على اآلتي   

 الحق في الحياة. 

 الحق في الكرامة اإلنسانية. 

 للمواطنين حقوق في تعليم جيد. 

 الحق في حرية تأسيس جمعيات. 

 الحق في الحصول على الحرية الشخصية. 

  عادلةمن حقوق المواطن أن يحصل على محاكمة. 

 من حقوق المواطنين أيًضا حرية الترشيح والتصويت في االنتخابات. 



بينما الواجبات تمثل االلتزامات التي يُطالَب كل مواطن بتقديمها مقابل حصوله على حقوقه في الدولة، ومن األمثلة على 

:الواجبات نجد التالي  

 التصويت خالل االنتخابات. 

 احترام القانون في الدولة. 

 السالم والنظام في البلد تحقيق. 

 الحفاظ على سمعة الدولة الطيبة. 

 االلتزام بالقوانين والتشريعات في الدولة. 

 طاعة واحترام النفس، المجتمع، والحكومة. 

 االلتزام بدفع الرسوم والضرائب في موعدها. 

  أجل حماية البالدعدم التهرب من التجنيد في القوات المسلحة حينما تكون الخدمة العسكرية إجبارية من. 

بحث عن الحقوق والواجبات خاتمة  

يمكن التأكيد على أن الحقوق والواجبات ركنان يعتمدان على القناعات والمبادئ، والتي يتم تحديدها من جهات كثيرة، سواًء 

اهتمامه عي من أجل الحصول على حقوقه، فضاًل عن كانت مهنية، شخصية، أو عامة، لذلك يجب على كل مواطن الس

بعيش أسرته حياة مستقرة في الدولة، عالوةً على ضرورة التزامه بواجباته تجاه الدولة واألمة، مما يساعد على الحياة في 

.مجتمع متقدم ويسوده السالم  
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