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المحترم، فييي تيرهييرم الميييدم اليير الميينتمر الاييامن لحيي   العميي    كيم جونغ وون قال الرفيق  
االعتماد علر الذات في فتييرا الة يية الةماييية الجديييدا لتنمييية اقت يياد الدوليية  جيي  الكوري، إن  
 .النفس علر  والعلمي  المة ط  واالعتماد  الحكومي االعتماد  أن يت ور إلر

ا   جيي  أن  كييون االعتميياد عليير الييذات فييي فتييرا الة يية الةماييية الجديييدا اعتمييادا  كومييي 
 علر النفس.

واالكتفاء الذاتي هو تنشيط االقت اد تنشييي ا عامييا عليير   األساس في االعتماد علر الذات
ن اق الدولة كلها، وزهادا انتاج وتوزهع المنتجات الالزمة فييي معيشيية الشييع  اليير اق يير درجيية 
ممكنة. ال بد لروح االعتماد علر الذات والعادات النضالية لجماهير الشييع ، حييا اة  االنتيياج 

لمعتمييد عليير المييواد الةييام والتينيييات الذاتييية وهجيي  تحييييق واالدارا، أن تجييد نفاييها فييي االنتيياج ا
توجيه الدولة المو د للشئون االقت اد ة وتشييديد نمييام الدوليية المو ييد فييي اال  يياء واسييتنها  
شرايين االقت اد الوطني. وال  مكن ت وهر االقت اد وتنشي ه علر نحو متوازن اال عنييدما يييت  

د العامة من قا  الدولة التي تملك ك  ما لييديها ميين قييو  تحييق التوجيه المو د لشنون االقت ا 
 وتكنولوجيا وموارد، ووضع م الحها في الميام األول.

يناغيير أن  كييون االعتميياد عليير الييذات فييي فتييرا الة يية الةماييية الجديييدا اعتمييادا مة  ييا 
 علر النفس.

ن االنايييياية  ال  مكيييين منييييع تاديييييد الوقيييي  وااليييييدي العامليييية والمييييواد الةييييام واالمييييوال وضييييما 
واألنجعييية الي ييو  فييي الانيياء االقت ييادي إال عنييد تحديييد الهييدا والترتييي  لالعتميياد الحكييومي 

 علر الذات.
فميين المهيي ، كمييا هييو مشييار اليييه فييي الميينتمر الاييامن لحيي   العميي  الكييوري، تحديييد هييدا 

ين االقت يياد االعتماد علر الذات، بت وهر ال ناعتين المعدنية والكيماوهيية اللتييين تشييكالن شييراي
الييوطني وتكتايياان االهمييية الي ييو  فييي ت ييور االقت يياد العييام وتحاييين معيشيية الشييع ، اليير 



حيييييناعتين مايييييتيلتين تعتميييييدان علييييير الميييييواد الةيييييام المحليييييية، وتع هييييي  اسيييييتياللية ال يييييناعات 
االساسييية. وال بييد ميين تعيييين الهييدا والترتييي  لالعتميياد عليير الييذات تعيينييا حييحيحا فييي كافيية 

، بما فيها ال راعيية وال ييناعة الةفيفيية ونييي  الاييكك الحديد يية والانيياء، و لييو  هييذا الهييدا الميادين
بنجيياح اعتمييادا عليير الييذكاء والجهييود الذاتييية و تعائيية المييوارد الاشييرهة والماد يية فيهييا. عند ييذ فيييط 

  مكن جني ثمار قيمة لالعتماد علر الذات وخالل فترا وجي ا.
ليييذات خيييالل الة ييية الةماسيييية الجدييييدا، اعتميييادا علمييييا وهتعيييين أن  كيييون االعتمييياد علييير ا

 علر النفس.
 العلوم والتكنولوجيا قاطرا في بناء االشتراكية وقوا دافعة ر ياية لت ور االقت اد الوطني.
واالعتميياد عليير الييذات، واليييا   عليير العلييوم والتكنولوجيييا و ييدم  كفييي  بيي ن  كييون قييوا دافعيية 

 ادي.ميتدرا وموثوقة للت ور االقت 
ال بد من دفع العم  الرامر إلر تع ه  شرايين إقت اد الاالد وتماسكه بيوا، وتحاييين ادارا 

 االقت اد وتحييق ت ايع االنتاج ومحلية المواد الةام، باليوا والذكاء الذاتيين. 
الاييير نحييو  طييرح الميينتمر الاييامن لحيي   العميي  الكييوري خ يية خماسييية جديييدا تهييدا إليير

الت يياعد االقت ييادي الماييتد   وتحاييين معيشيية الشييع  الملحييوو، عليير أسيياس الوضييع اليييا   
 القت اد الدولة وامكانياته.

االتجام العييام للة يية الةماسييية لتنمييية اقت يياد الدوليية هييو تنشيييط مجميي  االقت يياد الييوطني 
لمحورهيييية لت ييييور وارسيييياء أسييييس متينيييية لتحاييييين معيشيييية الشييييع  بتركييييي  اليييييو  عليييير الحلييييية ا

 االقت اد.
والمهميية المرك هيية للة يية الةماسييية الجديييدا هييو التماييك بال ييناعتين المعدنييية والكيماوهيية 
كحلية مفتا ية وتركي  التوظيفات عليهمييا لت ايييع االنتيياج فييي كافيية ق اعييات االقت يياد الييوطني 

هلكات الشييعاية بتيي مين وتع ه  األسس الماد يية والتكنولوجييية للي يياا ال راعييي وزهييادا انتيياج الماييت
 المواد الةام واللوازم لي اا ال ناعة الةفيفة بما فيه الكفا ة.

 دد المنتمر الاامن لح   العم  الكييوري أن اقت يياد جمهورهيية كورهييا الد ميراطييية الشييعاية 
اقت يياد ماييتي  ومة يييط  ةييدم لم ييلحة الشيييع . وههنييا تكميين الة يييا   والم ا ييا الجوهرهييية 

 رها الد ميراطية الشعاية.القت اد جمهورهة كو 
 اقت اد جمهورهة كورها الد ميراطية الشعاية اقت اد ماتي .

االقت ييياد المايييتي  هيييو االقت ييياد اليييذي  ايييير علييير قدمييييه ال  عتميييد علييير  ييييرم، أي انيييه 
و كلمة أخر  اقت اد يتمتييع ب ساييه اليوهيية لل ييناعات الماييتيلة وهعتمييد عليهييا فييي ت ييورم. وميين 



 اد الماييتي   ةتلييت اختالفييا جوهرهييا عيين االقت يياد الييذي  عتمييد عليير اليييو  هذم النا ية فاالقت
 األجناية والذي يتاثر تاثرا كايرا ب باط عام  من العوام  الةارجية.

 اقت اد جمهورهة كورها الد ميراطية الشعاية مة ط.
فاالقت يياد المة ييط اقت يياد يت ييور ب ييورا مة  يية ومتوازنيية تحيي  توجيييه الدوليية المو ييد 

 ارتها االستراتيجية.واد
تمارس الدولة في جمهورهة كورها الد ميراطية الشعاية توجيها وادارا مركيي هين فتضييع أهييدافا 
وطرقييا لت ييوهر االقت يياد باألرقييام باالسييتناد اليير االدارا المو ييدا لمييوارد اليياالد وتييدرجها ضييمن 

 دال واستهالكا.خ تها بحيث تنم  بشك  مة ط نشاطاتها االقت اد ة انتاجا وتوزهعا وتاا 
 ةتلييييت االقت يييياد المة ييييط لجمهورهيييية كورهييييا الد ميراطييييية الشييييعاية اختالفييييا جوهرهييييا عيييين  
االقت اد الراسمالي الذي يهدا الر زهادا الر ح، اليا مة علر الملكية الراسييمالية، والييذي تاييودم 

 العفوهة وعدم التوازن االقت ادي وفوضي االنتاج.
  ميراطية الشعاية  ةدم الشع .االقت اد في جمهورهة كورها الد

 ةييدم االقت يياد لم ييلحة الشييع ، هييذا  عنييي أن شيينون االقت يياد كلهييا يييت  تنميمهييا عليير 
 مادأ تركي  الاراء المادي كله علر زهادا رفاهية الشع ، حا   االقت اد.

لهذا الاا  فيي ن اقت يياد جمهورهيية كورهييا الد ميراطييية الشييعاية  ةتلييت اختالفييا جوهرهييا عيين 
ت اد الراسمالي  يث يتركيي  كيي  الاييراء المييادي فييي أيييدي االقلييية ميين ال اييية الماييتغلة التييي االق

 تحوز علر وسا   االنتاج في  ين  عاني الاواد األعم  من الحرمان والفير.
واليييوم فيي ن أبنيياء الشييع  فييي جمهورهيية كورهييا الد ميراطييية الشييعاية  عملييون جاهييدين عليير 

 للمهام التي طر ها المنتمر الاامن لح   العم  الكوري.تحاين ادارا االقت اد تلاية  
 


