
 
 نظام التعليم والصحة وتفوق االشتراكية الزوتشية على ضوئه

 
 د. سردارام

 رئيس المركز المغولي لدراسة زوتشيه
 

إن تفوق االشتراكية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حيث تكون جمااارير الشااعد ساايد  
 مركز .كل شىء ويكون كل شيء في خدمتها، يتجلى في نظامها التعليمي االشتراكي بصور   

 :كيم جونغ ايل  قال القائد العظيم
قد أقام حزبنا نظام التعليم االشتراكي األكثر تفوقا ونظام دراسة الشعد كلااه ويااديررما  لااى "

حساااااد الدولااااة والمجتماااا ، فاااارلئ ينفاااار تنفياااارا رائعااااا مهمااااة تربيااااة جمياااا  أفااااراد المجتماااا  كبنااااا  
 "لالشتراكية والشيو ية متطورين من كل الوجوه.

ام التعليم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نظاما للتعليم األكثر تقاادما وتفوقااا، يعد نظ 
 يجعل كل واحد يتعلم مجانا مدى حياته ويحقق رغبته ومهارته بما فيه الكفاية.

يتبنااى نظااام التعلاايم فااي جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية نظامااا شااامال للتعلاايم المجاااني 
 رصة التعلم لكل االجيال الصا د .وااللزامي ليتيح ف

فقااد اتبعااه جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية نظااام التعلاايم االفتاادائي االلزامااي العااام فااي 
م. و لااى راارا االساااس، مارسااه 1958م، ونظااام التعلاايم اال اادادا االلزامااي العااام فااي 1956

عليميااة للاابالد مناار  ااام نظااام التعلاايم المجاااني العااام  لااى حساااد الدولااة فااي كاال الم سسااا  الت
1959. 

ساانة مناار 11تبنااه جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية نظااام التعلاايم االلزامااي العااام لمااد  
ا خاصاااا فتطبياااق التعلااايم 1972أيلاااول ب سااابتمبر  اااام  م ألول مااار  فاااي العاااالم وأصااادر  قانوناااا
 رية الالزمة له.م وانتهه فنجاح أ مالها التحضي2012سنة في  ام   12االلزامي العام لمد  

ساانة ماان ساانة واحااد  للتعلاايم فااي مرحلااة مااا قباال  12يتكون نظام التعليم االلزامي العام لمد  
 المدرسة وخمس سنوا  للتعليم االفتدائي وثالث سنوا  لال دادا وثالث سنوا  للثانوا.

ل تبني جمهورية كوريا الديمقراطيااة الشااعبية فرو ااا للماادارس ماان اجاال  اادد قلياال ماان االطفااا 
الساااااكنين فااااي المناااااطق الجبليااااة والجاااازر، النائيااااة  اااان الماااادن، وتاااا من لهاااام قطااااارا  ومراكااااد 
وحافال  للرراد الى المدارس والعود  منها. تااوفر جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية كاال مااا 



ا لتعلاااايم التالماااار  األيتااااام فااااي الماااادارس الداخليااااة االفتدائيااااة  يلاااازم لاااايس فقاااا  لحيااااا  ولكاااان أيضااااا
 دادية.واال 

الواق  القائم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حيث الزامية التعليم مضاامونة بمجانيتااه 
 يظهر، دون أدنى تحفظ، تفوق النظام التعليمي االشتراكي الرا ال يقارن م  نظيره الراسمالي.

قتااادرين يقاااوم نظاااام التعلااايم فاااي جمهورياااة كورياااا الديمقراطياااة الشاااعبية فتنشااا ة الموراااوبين الم 
 والمتطورين من كل األوجه.

تحاااث جمهورياااة كورياااا الديمقراطياااة الشاااعبية التالميااار  لاااى حاااوز الاااو ي السياساااي والفكااارا 
والمعااارا المتعاادد  الناااواحي والجساام السااليم كاااي يسااارموا فاااي فناااء دولااة اشاااتراكية قويااة و لااائ 

 فتطبيق مبادئ  لم التربية االشتراكية.
االشاااتراكي يحتاااوا  تنمياااة القااادر  التطبيقياااة للتالمااار  فتشاااديد إن المضااامون الرئيساااي للتعلااايم 

التربية السياسية والفكريااة، وتقااديم النجاحااا  العلميااة والتكنولوجيااة المتقدمااة لهاام، وتعزيااز التعلاايم 
العلماااي والتكنولاااوجي والتربياااة البدنياااة. أماااا طريقاااة التربياااة والتااادريس التنويرياااة، وجمااا  النظرياااة 

س، والجمااا  ماااا فاااين التااادريس والعمااال االنتااااجي، والجمااا  ماااا فاااين التربياااة والممارساااة فاااي التااادري
العائلياااة والتربيااااة المدرساااية والتربيااااة االجتما ياااة، والجماااا  فاااين التربيااااة دون المدرساااية والتربيااااة 
 المدرسية وتعلاايم الكبااار فحااددتها جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية بطاارق التعلاايم االشااتراكي

 وتطبقها فدقة.  
تركز جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية فااي األيااام االخياار  توليفااا  الدولااة  لااى تحسااين 
التعليم مضامينه وطرقه وشروطه وبي ته م  إيااالء جهودرااا الكبياار  فااي تعزيااز التعلاايم ا  اادادا 

 العام ورى تض  لنفسها ردفا  اليا لبناء دولة التربية القوية، دولة الموروبين القوية.  
  جمهوريااااة كوريااااا الديمقراطيااااة الشااااعبية بقااااو ، التعلاااايم واالختبااااار والتطبيااااق باساااات دام وتاااادف

وساااائل وتقنياااا  االتصاااال المعلومااااتي الحاااديث وفاااي مقااادمتها الكومبياااوتر والتلفزياااون وتقنياااا  
 الوسائ  المتعدد  بما ينسجم م   صر اقتصاد المعرفة.

 كيييم ايييل  ييونغماا خرا فااي جامعااة  فنيااه التاايإن المكتبا  االلكترونية والقا ا  الرياضية  
وغيررااا ماان الجامعااا ، والمرافااق التعليميااة العصاارية والمساااكن الجديااد  التااي تاام فنا رااا لصااالح 
 المدرسين لهي داللة واضحة  لى سياسة االرتمام بالتربية والتى يمارسها حزد العمل الكورا.

فااي جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية شااروطا فعليااة تجعاال كاال كمااا ياا من نظااام التعلاايم 
 الكادحين يتلقون تعليماا  اليا بما فيه الكفاية حسد رغباتهم ورواياتهم وم  مزاولة أ مالهم.

كما يقوم فااي كاال ارجاااء الاابالد نظااام منسااق للااتعلم ماا  مزاولااة العماال يشاامل معارااد المصاان  



نيه با تبار التوزي  الجغرافااي لالقتصاااد الااوطني وخصااائ  والمزر ة والمصيد  البحرية التى ف
 ميادينه.

يتلقى المولفون والكادحون معاشا ثافتا مقافل  ملهم ورم يعملون ويتعلمون مجانا منتساابين 
 الى نظام تعليمي للتعلم م  مزاولة العمل.

  يتلقااى الكااادحون التعلاايم العااالي وراام يعملااون فيت صاا  كاال ماانهم فااي مجالااه ماان مجاااال
 العلوم والتكنولوجيا، ويسارم مسارمة كبير  في تطور االقتصاد الوطني.

ُفِنَيْه دار الدراسة الشعبية الكبرى وقامه مكتبااا  ودور الكتااد فااي أرجاااء الاابالد كلهااا. كمااا 
تاام انشاااء نظااام ال اادما  المعلوماتيااة العلميااة والتكنولوجيااة  لااى نطاااق الاابالد كلهااا. وتاام انشاااء 

ن بعد في الجامعااا  الرئيسااية. وبالنتيجااة يشااب  كاال افناااء الشااعد انفسااهم بااالتعلم نظام التعليم  
 في أا مكان كانوا ويغنون كنوز معارفهم.

جمهورياااة كورياااا الديمقراطياااة الشاااعبية دولاااة كريماااة منتجاااة ومطلقاااة للقمااار الصااانا ي. وقاااد 
نولوجياااااا فتحااااارز تجااااااوز  جمهورياااااة كورياااااا الديمقراطياااااة الشاااااعبية المساااااتوى الرائاااااد للعلاااااوم والتك

نجاحاتهااا المدرشااة فااي شااتى ميااادين االقتصاااد الااوطني وتحااث فناااء الحضااار  االشاااتراكية. وال 
يمكااان تصاااور الواقااا  القاااائم فاااي جمهورياااة كورياااا الديمقراطياااة الشاااعبية بعيااادا  ااان نظاااام التعلااايم 

 االشتراكي المتقدم والمتفوق.
ين فبناااء الدولااة االشااتراكية القويااة سينشااا الكثياار ماان مورااوبى العلااوم والتكنولوجيااا المضااطلع

لتحويل أفناء الشعد كله إلااى أصااحاد الموارااد   كيم جونغ وون بفضل مبادر  الرفيق المحترم  
 العلمية والتقنية، وارتمامه الدائم بالتعليم، وبفضل نظام التعليم االشتراكي االكثر تقدما وتفوقا.

ساااتور االشاااتراكي لجمهورياااة كورياااا تااان  المااااد  السادساااة وال مساااون مااان البااااد الثالاااث للد
الكيمجونغ يليااة العظيمااة، أولويااة جمااارير  –الديمقراطيااة الشااعبية، الاارا يجسااد الكيم يلسااونغية 

الشااااعد،  لااااى ان الدولااااة تعاااازز وتطااااور نظااااام العااااالل المجاااااني العااااام وتوطااااد نظااااام الطبيااااد 
مااادادا  المادياااة المسااا ول  ااان كااال منطقاااة ونظاااام الطاااد الوقاااائي وتحسااان اجراءاتهاااا لتقاااديم اال

 لقطاع الصحة وتحمي حيا  الشعد وتزيد من صحة الكادحين.
كماااا يااان   لياااه الدساااتور فاااان جمهورياااة كورياااا الديمقراطياااة الشاااعبية تعااازز وتطاااور نظاااام 

 العالل المجاني العام فتضمن حيا  وصحة الشعد ضمانا مامونا.
لاااارا يكااااون مضاااامونه قااااام قباااال بضااااعة أ ااااوام، نظااااام ال دمااااة الطبيااااة الوطنيااااة  اااان بعااااد وا

 االساسي تمكين االستشار  فين الطبيد والمريض وتقديم الدور  الفنية لالطباء.
تاام فااي رااره الاابالد، ادخااال نظااام د اام العمليااة الجراحيااة  اان بعااد، ونظااام إدار  صااحة الماارأ  



  ن بعد ونظام إدار  صحة الطفل  ن بعد.
، يااتم احااراز كثياار ماان النجاحااا  بفضل قيام النظام الااوطني ل دمااة العااالل الطبااي  اان بعااد

 في فح  المرضى و الجهم ووقايتهم من األمراض.
د ني أضرد مثاال  لى  لئ. إنَّ مولااودا حااديثاا الحاادى العااامال  فااي قضاااء كيوناا  سااون  
بمحافظااة رااامكيون  الشاامالية الواقعااة فااي شاامالي جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية كااان فااي 

دتااااه ولكنااااه اسااااتعاد  افيتااااه با جوبااااة ودنَّ أحااااد الصاااابيان فااااي مدينااااة حالتااااه ال طياااار  بمجاااارد وال
 سامزيون  اد يمشى  لى قدميه.

وفي البلدان االخرى تتلقى ف ة ماان  وا االمتيااازا  فقاا  خدمااة  الجيااة  اان بعااد، فااي حااين 
يعيش الجمي  حيا  سعيد  في صحة و افية ورم يستفيدون من نظام خدمة العالل  ن بعد في 

 ريا الديمقراطية الشعبية.جمهورية كو 
حقاااا، إن جمهورياااة كورياااا الديمقراطياااة الشاااعبية فاااالد حقيقياااة للشاااعد ال تب ااال بااااا شااايء 

 لمصلحة صحة وحيا  أفناء الشعد وتوفر لهم التسهيال  الطبية االكثر تقدما.
فااي مقدمااة الصاافوا  لااى طريااق ال دمااة  كيييم جونييغ وون واليااوم يسااير الرفيااق المحتاارم 

 اجل الشعد.المتفانية من 
فنشاااطاته الد وبااة ماان أجاال فااالده وشااعبه قااائال انااه ا ا أجهااد  كيييم جونييغ وون يقااوم الرفيااق 

 نفسه سنة واحد  تطور  البالد  شر سنوا .
يجهد نفسه في خدمة الشااعد فقااد أقساام يمينااه و لااى منباار   كيم جونغ وون وم  ان الرفيق  

عظاايم سااماء لمصاايره ويسااتميه  لااى الماا تمر الثااامن لحاازد العماال الكااورا بااان يعتباار شااعبه ال
 طريق ال دمة المتفانية للشعد كما يليق بافنه البار الحقيقي.  

وهللا أنَّ جمهوريااة كوريااا الديمقراطيااة الشااعبية لهااي فلااد المحبااة العظيمااة الاارا يعتباار الشااعد 
 الكادح سماء وال يب ل بشيء ألجله.

 


