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املسح االجتماعي السنوي يعكس اتساع حجم الفجوات 

االجتماعية في إسرائيل
* تقرير مكتب اإلحصاء املركزي: تكلفة سلة املشتريات لعائلة مؤلفة من 3ر3 أنفار 

بلغت 13 ألف شيكل وهو مدخول صعب املنال بالنسبة لألغلبية الساحقة من اجلمهور * 
الشريحة األضعف تبقى العرب *

دّل املسح االجتماعي األخير الصادر عن مكتب اإلحصاء املركزي 
اإلسرائيلي على أن الفجوة االجتماعية تتسع من حني إلى آخر وتسفر 
عن إبقاء إسرائيل في أعلى نسب الفجوات االجتماعية من بني الدول 
املتطورة، وهذا ينعكس في الفجوات الهائلة في معدالت املداخيل، 

وفي شكل مصروف العائلة.
مكتب  أعدها  التي  املشتريات  سلة  في  األم��ر  هذا  جّل  وينعكس 
احتساب  يجري  أساسها  وعلى   ،2009 للعام  املركزي  اإلحصاء 
التضخم املالي، فيظهر أن تكلفة سلة املشتريات الشهرية لعائلة تسكن 
ومعدل  أشخاص،  3ر3  هو  باملعدل  فيها  األنفار  وع��دد  املدينة  في 
العاملني فيها هو 3ر1 شخص، بلغت في العام 2009 املاضي 13 
ألف شيكل، أي ما يعادل 3450 دوالرا )وفق سعر معدل صرف 

الدوالر في العامني املاضي واجلاري- 8ر3 شيكل(.

وباإلمكان القول إن هذا الدخل، وخاصة معدل الفرد الواحد من 
من   %70 حوالي  عن  جدا  بعيدا  يعتبر  للعائلة،  املستوى  بهذا  دخل 
املواطنني، وهذا واقع تدركه حكومات إسرائيل، وهذا ما دفع احلكومة 
بإتباع حسابني للتضخم  التفكير  السابقة برئاسة إيهود أوملرت، إلى 
املالي، األول عام وهو املتداول به، والثاني للشرائح الفقيرة، يتم على 
أساسه احتساب شكل الدعم االجتماعي للعائالت الفقيرة وحجمه. 
ويرتكز حساب التضخم للشرائح الفقيرة والضعيفة على أساس 
سلة مشتريات تكون فيها حصة املواد االستهالكية األساسية، إضافة 
سلة  في  احمل��ددة  حصتها  من  أعلى  واملياه،  الطاقة  مصروفات  إلى 
أن  املفترض  من  كان  التي  املبادرة،  هذه  أن  إال  العامة،  املشتريات 
ُتدرج  تعد  تبخرت ولم  العام 2009،  ابتداء من  بها  العمل  يجري 

على جدول األعمال.
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املشتريات  سلة  تكلفة  أن  األخير  االجتماعي  املسح  من  ويظهر 
ارتفعت في العام 2009 بنسبة 4ر5% مقارنة مع العام 2008، ولكن 
معها تغير شكل توزيعة الصرف، وبشكل خاص تخفيض نسبة املواد 

الغذائية ورفع نسبة تكلفة البيوت وصيانتها.
أما توزيعة سلة املشتريات فنجدها كالتالي: املواد الغذائية مبا فيها 
اخلضراوات والفواكه حتتل نسبة 3ر16% من مصروف العائلة، بدال 
من 2ر17% في العام 2008، في حني أن نسبة الصرف على السكن، 
مثل تسديد القروض السكنية أو إيجار البيوت وغيرها، تصل إلى 
4ر24% بدال من 9ر22% في العام 2008، تضاف إليها نسبة 7ر%9  
للصرف على الصيانة العامة بكل جوانبها، وهذا بدال من 1ر10% في 
العام 2008، ونسبة 8ر3% للصرف على األثاث واملعدات البيتية، 

كما كان في العام املاضي.
وتصرف العائلة حسب هذا املقياس نسبة 2ر3% على امللبوسات 
واألحذية بدال من 5ر3% في العام 2008، أما الصرف على الصحة 
فقد بلغت نسبته 1ر5%، في حني تصرف العائلة على قطاع التربية 
نسبة  واالتصاالت  واملواصالت  9ر%13،  نسبة  والترفيه  والتعليم 

1ر19%، وأمور متفرقة بنسبة 5ر%4.

فوارق شاسعة
ويقسم املسح اجلمهور إلى خمس فئات، من حيث حجم مدخول 
العائلة، وليس من حيث تعداد السكان، مبعنى أنه في فئتي املداخيل 
األدنى )األولى والثانية( جند 70% من اجلمهور، ونرى أنه في حني 
أن تكلفة سلة املشتريات العامة 13 ألف شيكل، فإن معدل مدخول 
 7634 بلغ   2009 العام  في  )األول(،  األدن��ى  اخُلمس  في  العائلة 

شيكال، وهو ما يعادل أقل من 59% من تكلفة سلة املشتريات.
 9574 ك��ان  فيه  العائالت  دخ��ل  معدل  ف��إن  الثاني،  اخُلمس  أم��ا 
شيكال، ما يعادل أقل من 74%، وحتى أن اخُلمس الثالث ال يصل 
مدخوله إلى مستوى سلة املشتريات، إذ أن معدل دخل العائلة فيه 
بلغ 12108 شيكالت، وهو ما يعادل 93% من تكلفة السلة املعلنة. 
في حني أن اخُلمس الرابع معدل دخل العائلة فيه 15402 شيكل، 
أي أكثر من 118% من سلة املشتريات، وفي اخُلمس اخلامس كان 
معدل الدخل 20335 شيكال، وهو ما يعادل أكثر من 156% من 

تكلفة سلة املشتريات.
ومن هنا تتضح الفوارق الكبيرة في شكل مصروف العائلة، ففي 
على  مصروفها  من  الساحقة  الغالبية  الفقيرة  الشرائح  تصرف  حني 

احلد األدنى من مقومات احلياة األساسية، فإن الشرائح الغنية يكون 
بإمكانها أن تصرف أكثر على مستوى أعلى من مقومات احلياة، ويبقى 
لها أن تصرف أكثر على الرفاه ونوعية الغذاء والصحة، وسنقرأ هنا 
األدنى  اخُلمس  بني  مقارنة  املشتريات، وجنري  لسلة  أخرى  توزيعة 

واخُلمس األعلى.
فمثال تصرف عائالت اخُلمس األدنى 3ر22% من مصروفها 
على املواد الغذائية مبا فيها اخلضراوات والفواكه، بينما تصرف 
ع��ائ��الت اخُل��م��س األع��ل��ى 8ر13% م��ن م��ص��روف��ه��ا ع��ل��ى امل���واد 
ما  ف��إذا  املئوية،  النسبة  عند  يتوقف  ال  الفرق  ولكن  الغذائية، 
مقابل  أنفار،   5 األدن��ى  اخُلمس  أنفار عائالت  معدل  أن  اعتبرنا 
3ر3 أنفار في اخُلمس األعلى، سنرى أن معدل الفرد الواحد من 
املواد الغذائية في عائالت اخُلمس األدنى هو 336 شيكال، في 
حني أن معدل الفرد لعائالت اخُلمس األعلى هو 850 شيكال، 

أي أعلى بنسبة %253.
فاخُلمس  الصرف،  أيضا في مختلف جوانب  نقرأه  وهذا منوذج 
وأثاثه  وصيانته  املسكن  على  مصروفه  من  3ر%39  يصرف  األدن��ى 
ومعداته، رغم تواضع الظروف السكنية، في حني أن عائالت اخُلمس 
األعلى تصرف 37% من مدخولها على هذه البنود، ولكن هذا يعني 
أن العائلة في اخُلمس األدنى تصرف 3 آالف شيكل على هذا البند، 

مقابل 7523 شيكال لدى عائالت اخُلمس األعلى.
احل��دي��ث عن  ي��ج��ري  أي��ض��ا حينما  تستفحل  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه   
عائالت  في  الواحد  الفرد  ص��رف  فمعدل  والتعليم،  الصحة 
بينما  اخُلمس األدنى على مجال الصحة أقل من 72 شيكال، 
الفرد في عائالت اخُلمس األعلى يصرف 327 شيكال، مبعنى 
أن الفرد في الشريحة الغنية يصرف أكثر بنسبة 454% من الفرد 

في الشريحة الفقيرة.
العائالت  الفرد في  وهذا الشكل من الصرف ال يعني إطالقا أن 
الغنية بحاجة إلى عالج أكثر، وإمنا هذا هو انعكاس مباشر لظاهرة 
تنعم  الغنية وامليسورة  الشرائح  أن  إذ  للفقراء وطب لألغنياء،  طب 
بتأمينات صحية أعلى من تلك التي يضمنها التأمني الصحي العام، 
من مستوى خبراء ومختصني، واإلسراع في الدور للطبيب املختص، 
وغيرها من اخلدمات الصحية، التي تصل إلى حد متويل العالج في 

اخلارج.
التعليم،  الفوارق في الصرف أيضا في الصرف على مجال  جند 
التعليم  ج��ان��ب  ه��ن��اك  ول��ك��ن  م��ج��ان��ي،  امل��درس��ي  التعليم  أن  رغ��م 
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الالمنهجي زيادة في إثراء تعليم الطالب، الذي مينح احلق للمدرسة 
وللمجلس البلدي والقروي في وضع مخطط له، وهذا اجلانب من 
جهاز التربية والتعليم مشروط أيضا برسوم معينة يدفعها األهالي، 
وقسم من امليزانية يساهم فيه املجلس البلدي والقروي. وهذا األمر 
خلق فجوات كبيرة أيضا في مستوى التعليم والتربية بني التجمعات 
السكانية املختلفة، فحيث توجد شرائح اجتماعية غنية، ومستوى 
بلدة اجتماعي عاٍل، جتد مستوى اخلدمات التربوية أعلى، والفجوة 

تزداد بشكل خاص بني البلدات العربية واليهودية.
وهناك مطالبات ال يبدو حاليا أن لها آذانا صاغية، تطالب بتغيير 
مقياس متويل هذا اجلانب التعليمي، بحيث يجري جباية الرسوم من 
خالل املؤسسات الرسمية بشكل عام وقطري، لتوزع وزارة التعليم 

امليزانيات بالتساوي، ووضع حد لهذه الفجوات القائمة.

فجوات بني العرب واليهود
صدر في شهر تشرين الثاني تقرير الفقر السنوي الرسمي، الذي 
يتحدث عن العام 2009، وهو عام شهد فيه االقتصاد اإلسرائيلي 
هذه  أن  إال  العاملية،  االقتصادية  لألزمة  كانعكاس  اقتصادية،  أزمة 
وفي  متطورة،  دول  ف��ي  رأي��ن��اه  ال��ذي  احلجم  بهذا  تكن  ل��م  األزم���ة 
مقدمتها الواليات املتحدة، بل وصلت من اخلارج إلى إسرائيل في 
وقت متأخر نسبيا، مقارنة مع الدول األخرى، أي في الربع األخير 
من العام 2008، ووصلت ذروتها في الثلث األول من العام 2009، 
ثم شهدنا بدء التراجع في الثلث الثاني، وانتهت السنة كلها بخروج 

كامل من األزمة االقتصادية، لتنقلب كل املعطيات.
غير أن امللفت للنظر في تقرير الفقر السنوي أن املعطيات جاءت أقل 
من املتوقع، واألهم من هذا أن الفقر تراجع في العام 2009 بني اليهود 

بدال من أن يرتفع، بينما ارتفع بنسبة عالية جدا نسبيا بني العرب.
وحسب التقرير فقد كان في العام 2009 حوالي 775ر1 مليون 
فقير في إسرائيل، بزيادة 123500 فقير جديد عن العام 2008، 

العام  6ر23% في  السكان، مقابل  وهم يشكلون 25% من مجمل 
2008، أما على مستوى العائالت، فإنهم شكلوا 5ر20% مقابل 

9ر19% في العام 2008.
وكان عدد الفقراء العرب في العام املاضي أكثر من 813 ألف فقير، 
مقابل 961 ألف فقير يهودي، وبهذا فإن نسبة الفقراء العرب كانت 
في العام املاضي 46%، وهذا يشكل ارتفاعا عن العام 2008، حينما 
كانت نسبتهم 5ر44%، علما أن نسبة العرب في إسرائيل، كانت 
في العام املاضي 20%، وهي نسبة تشمل املواطنني الفلسطينيني في 
القدس احملتلة والسوريني في اجلوالن احملتل الذين يدخلون ضمن 

إحصائيات إسرائيل. 
وعلى مستوى العائالت، فقد ازداد عدد العائالت الفقيرة ب� 15 
ألف عائلة، من بينها 14300 عائلة عربية مقابل 700 عائلة يهودية 
جديدة، مبعنى أن 95% من العائالت الفقيرة اجلديدة هي عائالت 
عربية، فقد كان في إسرائيل في العام املاضي 435 ألف عائلة، من 
بينها حوالي 36% عائالت عربية، رغم أن نسبة العائالت العربية من 
مجمل العائالت في إسرائيل ال تصل إلى 15%، وأيضا هنا يوجد 
ارتفاع عن العام 2008، فقد كانت نسبة العائالت العربية من مجمل 

العائالت الفقيرة في إسرائيل في ذلك العام، أقل من %34.
وبذلك يكون الفقر على مستوى العائالت اليهودية قد تراجع من 
بني  أما   ،2009 العام  في  2ر%15  إلى   2008 العام  في  3ر%15  
العائالت العربية فقد ارتفع الفقر من 4ر49% في العام 2008 إلى 
5ر53% في العام 2009، وعلى مستوى األفراد، فقد كان 16% من 

اليهود فقراء، مقابل 55% من العرب فقراء. 
وهذا األمر انعكس في تقرير آخر ملكتب اإلحصاء املركزي متعلق 
هو اآلخر بسلة املشتريات، وتوزيع صرف العائالت، فقد تخصص 
التقرير الذي صدر قبل عدة شهور في فارق الصرف بني العائالت 

العربية والعائالت اليهودية.
وقد رأينا في ذلك التقرير أن توزيع مصروف العائلة اليهودية قريب 

وكان عدد الفقراء العرب في العام املاضي أكثر من 813 ألف فقير، مقابل 
961 ألف فقير يهودي، وبهذا فإن نسبة الفقراء العرب كانت في العام املاضي 
46%، وهذا يشكل ارتفاعا عن العام 2008، حينما كانت نسبتهم 5ر44%، علما أن 
نسبة العرب في إسرائيل، كانت في العام املاضي 20%، وهي نسبة تشمل املواطنني 
الفلسطينيني في القدس احملتلة والسوريني في اجلوالن احملتل الذين يدخلون 

ضمن إحصائيات إسرائيل. 
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توزيع مصروف  أنه مختلف كليا عن  املطروح، في حني  للمقياس 
العائلة العربية، وهذا ألن العائلة العربية تشكل منوذجا للعائلة الفقيرة 
في إسرائيل، هذا إذا عرفنا أن حوالي 50% من اجلمهور العربي في 

إسرائيل يعيش حتت خط الفقر.
ال��ي��ه��ودي، ألن  اجلمهور  ل��دى  ال��وض��ع وردي  أن  يعني  وه��ذا ال 
الفجوات االجتماعية بني الفقراء واألغنياء أكبر بأضعاف من الفجوات 
املوجودة داخل اجلمهور العربي، وهذا ألن أعلى مستويات الرواتب 

جندها بني اليهود، وهذا ما يرفع معدالتها بني اجلمهور اليهودي.
ولهذا نرى أنه في حني تصرف العائلة اليهودية 16% من مصروفها 
الشهري على مجمل املواد الغذائية، فإن هذه النسبة تصل لدى العائلة 
العربية إلى 24% بسبب تدني مستوى الرواتب، إال أن العائلة اليهودية 
تصرف 22% من مصروفها على املسكن، مقابل 17% لدى العائلة 
العربية، وهذا يعود إلى أن نسبة كبيرة من العائالت العربية تعيش 
في محيط عائلتها وفي بيوت موروثة، أو مبنية على أراض خاصة، 
كما أن الغالبية الساحقة من البلدات العربية تعتبر مناطق ريفية، حيث 

أسعار البيوت أقل تكلفة.
وما يدعم هذا التفسير للصرف على املسكن، هو أن جميع النسب 
املئوية األخرى املرتبطة باملسكن متشابهة بني اجلمهورين، فالصيانة 
العائلة  لدى   %11 مقابل   ،%10 نسبة  تشكل  اليهودية  العائلة  لدى 
العربية، والصرف على األثاث واملعدات يصل إلى 4% لدى العائلة 
اليهودية، مقابل 6% لدى العائلة العربية، وهذا الفارق يعود إلى تدني 

مدخوالت العائلة العربية مقارنة مع مدخوالت العائلة اليهودية.

فجوات في الرواتب
السنوي  التقرير  املسح االجتماعي، صدر  تقرير  ومبوازاة صدور 
الرسمي للرواتب في القطاع العام، بينما اصدر مركز »أدفا« تقريرا 
آخر، حول الفجوات في الرواتب في املجمل العام، مبعنى القطاعني 

العام واخلاص.

وأكد التقرير السنوي لرواتب العاملني في القطاع العام في إسرائيل 
كبار  وب��ني  العاملني  من  األعظم  ال��س��واد  بني  الرهيبة  الفجوة  على 
املسؤولني في مختلف القطاعات، فحينما يتبني أن 31% من العاملني 
يتقاضون رواتب تقل عن احلد األدنى لألجر ويحتاجون إلى تكملة 
دخل من مؤسسة الضمان، وأن 54% من املعلمني يتقاضون أقل من 
املعدل العام لألجور، يتضح في املقابل أن ما يرفع معدالت األجور 
هي رواتب كبار املسؤولني، التي تصل في كثير من األحيان إلى ما 

بني 6 وحتى 15 ضعفا من معدل األجور.
وجاء في التقرير الصادر عن وزارة املالية أن أكثر من 97 ألفا من 
العاملني في القطاع العام في إسرائيل، وهم يشكلون نسبة 31% من 
مجمل العاملني، تقاضوا رواتب تقل عن احلد األدنى من األجر في 
العام املاضي، الذي كان يعادل حوالي ألف دوالر، أي 3850 شيكال 
شهريا، ويظهر أيضا أن 13% من مجمل العاملني في القطاع العام 
وعملوا بوظائف كاملة، احتاجوا في العام املاضي لتلقي مخصصات 

تكملة راتب حتى يصلوا إلى راتب احلد األدنى.
13% آخرون يتقاضون  كما ظهر أنه إضافة إلى نسبة 31% هناك 
حتى 5 آالف شيكل في الشهر، وهو ما يعادل 62% من معدل األجور 
الذي كان قائما في العام املاضي 2009،  حوالي 8 آالف شيكل، كما 
يظهر أن 54% من املعلمني في إسرائيل تقاضوا رواتب غير صافية، 

تقل عن املعدل العام لألجور.
ت��زال  ال  االجتماعية  الفجوات  أن  أظهر  فقد  أدف��ا  تقرير  أم��ا 
على حالها، في أحسن األحوال، ولكنها اتسعت بني قطاعات 
مختلفة، خاصة في مجال املداخيل ومعدالت الرواتب، وهذا 
فإن  أخ��رى،  والنساء، ومن جهة  بالعرب  يتعلق  ما  في  ن��راه  ما 
في  التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  اجل��دي��دة  الضريبية  التخفيضات 
من  الفجوات  ه��ذه  توسيع  ف��ي  ستساهم  اجل��دي��د،  ال��ع��ام  مطلع 
حيث الرواتب الصافية، بعد خصم الضرائب ورسوم الضمان 

االجتماعي والصحة.

ولهذا نرى أنه في حني تصرف العائلة اليهودية 16% من مصروفها الشهري 
على مجمل املواد الغذائية، فإن هذه النسبة تصل لدى العائلة العربية إلى %24 
بسبب تدني مستوى الرواتب، إال أن العائلة اليهودية تصرف 22% من مصروفها 
على املسكن، مقابل 17% لدى العائلة العربية، وهذا يعود إلى أن نسبة كبيرة 
من العائالت العربية تعيش في محيط عائلتها وفي بيوت موروثة، أو مبنية 
على أراض خاصة، كما أن الغالبية الساحقة من البلدات العربية تعتبر مناطق 

ريفية، حيث أسعار البيوت أقل تكلفة.
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ويقول التقرير إن معدالت املداخيل لدى الشرائح الفقيرة والضعيفة 
ارتفعت بشكل طفيف منذ العام 2000 وحتى العام 2008، في حني 
أن االرتفاع كان مضاعفا وأكثر بالنسبة للشرائح الغنية والكبيرة، ويتم 
في إسرائيل تقسيم مستويات الدخل إلى عشر مراتب، ولكن هذا ال 
يعني أن عدد السكان في كل واحدة من هذه املراتب متساٍو، وهذا 
ما يثبته جدول آخر نأتي عليه، ولكن أصحاب املداخيل الدنيا الذين 
يتم إدراجهم في املرتبة األولى )الدنيا(، زادت مداخيلهم منذ العام 
2000 وحتى العام 2008 بنسبة 4ر1%، في حني تراجعت مداخيل 
من هم في املرتبة الثانية )أيضا هي الدنيا( بنسبة 4ر2%، والتراجع 
رأيناه في الفترة نفسها ملن هم في املرتبة الثالثة بنسبة 1ر1%، في حني 
أن االرتفاع احلاد نسبيا وجدناه لدى من هم في املرتبة العليا، إذ زادت 

مداخيلهم بنسبة 9ر%3.
وكي نعرف حجم التوزيعة السكانية على سلم التدريج االجتماعي 
السابق ذكره هنا، فيما يتعلق بسلة املشتريات، نقرأ جدول معدالت 
كانت  إسرائيل  في  األجيرين  من   %33 حوالي  أن  فنرى  الرواتب، 
رواتبهم في العام 2007 حتى مستوى احلد األدنى من األجر، الذي 
يالمس ألف دوالر، في حني أن هذه النسبة كانت في العام 2000 
ولكنها  و2006   2003 العامني  في  أكثر  وارتفعت   ،%29 حوالي 

استقرت عند نسبة 33% في العام 2008.
ولكن يضاف إلى هؤالء نسبة 6% من األجيرين الذين يتقاضون 
50% من معدل الرواتب في إسرائيل، مبعنى أكثر بحوالي 60 دوالرا 
الذين  نسبة  وكانت  العام،  ذلك  في  الرواتب  من  األدن��ى  احلد  من 
تقاضوا ما بني 50% وحتى 75% من معدل الرواتب في العام 2001 
75% وحتى معدل الرواتب كانت نسبتهم من  حوالي 21%، ومن 
بني األجيرين 3ر12% فقط. وهذا يعني أن قرابة 72% من األجيرين 
تقاضوا من رواتب جوع وحتى معدل الرواتب في إسرائيل، في حني 
أن 4ر18% تقاضوا ضعفي معدل الرواتب، و7ر9% تقاضوا أكثر من 

ضعفي معدل الرواتب.

في املقابل فإن الفجوات القائمة على أساس التمييز العنصري في 
أكثر من مجال ال تزال قائمة، فالفجوة بني معدالت رواتب الرجال 
ال تزال على حالها، وإن تقلصت بشكل طفيف، مقارنة مع العام 
2000، ففي ذلك العام كان معدل رواتب النساء يساوي 5ر61% من 
معدل رواتب الرجال، في حني أن هذا املعدل ارتفع في العام 2008 
إلى 1ر63% ولكن الفجوة تبقى كبيرة، واملهم أنه ما بني العام 2007 
والعام 2008 حصل تراجع في هذا املجال، فمعدل رواتب النساء 

كان في 2007 يساوي 2ر%64.
وعلى مستوى اليهود والعرب، أو على مستوى اليهود في ما 
فجوات  إلى  لتتحول  حالها،  على  بقيت  الفجوات  فإن  بينهم، 
ثابتة على مر السنني، فمعدل رواتب اليهود الغربيني )األشكناز( 
ف��ي ح��ني أن معدل  ال��ع��ام،  ال��روات��ب  ي��س��اوي 138% م��ن معدل 
أما  البالد،  في  الرواتب  معدل  يساوي  الشرقيني  اليهود  روات��ب 
معدل رواتب العرب فإنه »حافظ« على نسبته، أي 67% من معدل 
الرواتب العام، مبعنى أن اليهودي األشكنازي يتقاضى راتبا أكثر 

من ضعفي راتب العربي.

]ب. ج[

في املقابل فإن الفجوات القائمة على أساس التمييز العنصري في أكثر 
من مجال ال تزال قائمة، فالفجوة بني معدالت رواتب الرجال ال تزال على 
حالها، وإن تقلصت بشكل طفيف، مقارنة مع العام 2000، ففي ذلك العام كان 
معدل رواتب النساء يساوي 5ر61% من معدل رواتب الرجال، في حني أن هذا 
املعدل ارتفع في العام 2008 إلى 1ر63% ولكن الفجوة تبقى كبيرة، واملهم أنه 
ما بني العام 2007 والعام 2008 حصل تراجع في هذا املجال، فمعدل رواتب 

النساء كان في 2007 يساوي 2ر%64.


