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 ُهوَّة المعرفة وُهوَّة الفقر

 2007صفحة غالف تقرير أقل البلدان نموًا لعام 

بل إن الخريطة العليا تعيد تصنيف حجم ). آما جرت العادة(بيَّن فيهما البلدان بحسب مساحتها  ُت
البلدان بحسب ما تنتجه من معارف ُتسّوق تجاريًا،، بينما ُيعاد تصنيف حجمها في الخريطة 

 .السفلى بحسب عدد الفقراء الذين يعيشون فيها

بلدان في الخريطة العليا تبعًا لنسبة وعلى نحو أآثر تحديدًا، ُأعيد تصنيف حجم ال 
واإلتاوات أو رسوم . اإليرادات المتأتِّية، على نطاق عالمي، عن اإلتاوات ورسوم التراخيص

التراخيص يدفعها َمن يريد أن يستخدم فكرًة ما أو اختراعًا ما أو ابتكارًا فنيًا يعود من الناحية 
ويمكن للبلدان أن ).  فكرية خاصة بشخص آخرأي أنه ُيمثِّل ملكية(القانونية إلى شخص آخر 

أو ) عندما تتوفر لديها معرفة تجارية تهم األجانب(تحصل على مثل هذه المدفوعات من الخارج 
عندما تريد أن تستخدم المعرفة التجارية (أنها يمكن أن ُتسدِّد هذه المدفوعات لوآالء أجانب، 

تأتِّية عن المعارف واالبتكارات الُمسوَّقة تجاريًا وهذه اإليرادات الم). المتوفِّرة لدى األجنبي
أما البلدان الواقعة في الجنوب . تترآز بقوة في البلدان المتقدمة الواقعة في نصف الكرة الشمالي

 فعادة ما ُتسدِّد مثل هذه المدفوعات ولكنها 
واليات المتحدة، ما وقد تلّقى بلد واحد، هو ال. ال تتلقى منها سوى القليل، إن ُوِجد، من الخارج

 يزيد عن نصف 

 الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، (
جنيف بتوقيت مساء السابعة )الساعة

ُيحظر اقتباس محتويات هذه النشرة الصحفية أو  
التقرير المتصل بها أو تلخيصها في وسائط اإلعالم 
المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل 
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وفي الخريطة السفلى على صفحة غالف التقرير، ُأعيد تصنيف حجم األقاليم بحسب نسبة  
أي أولئك الذين يعيشون على أقل من دوالر أمريكي واحد في (سكانها الذين يعانون من فقر شديد 

ففي أآثر من . ويترّآز الفقر بقوة في البلدان النامية الواقعة في نصف الكرة الجنوبي). اليوم
وجميع . ين بلدًا، يعيش ما يزيد عن ثلث السكان على أقل من دوالر أمريكي واحد في اليومعشر

 .هذه البلدان، باستثناء بلدين، تقع في أفريقيا

وُتظِهر آلتا الخريطتين أن ُهوَّة المعرفة العالمية تعكس بصورة تكاد تكون تامة ُهوَّة الفقر  
 البلدان الفقيرة من االرتقاء بمستواها التكنولوجي، والحد من الفقر يتطلب أن تتمكن. العالمية

. أسباب ذلك وآيفية بلوغ هذه األهداف2007 
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