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  تقرير مرحلي حول مبادرة التحرر من التبغ
 املقدمة

 من تالها وما ،2003 مايو/أيار يف التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العاملية الصحة منظمة اتفاقية اعتماد منذ .1
 االتفاقية نصوص لتنفيذ األعضاء الدول بدعم املنظمة تقوم عليها، املنظمة يف األعضاء الدول تصديق
 فيما ملساعدا للبلدان التقين الدعم أيضاً املنظمة تقدم كما. الوطنية والتشريعات اساتالسي يف اإلطارية

 االتفاقية يف املقترحة التدابري أقوى لتنفيذ الالزمة اخلطوات واختاذ التحتية البىن لتقوية جهود من تبذله
 من جمموعة 2008 عام يف ظمةاملن أدخلت ذلك، إىل وإضافةً. ا اخلاصة التوجيهية املبادئ ويف اإلطارية
 يف البلدان ملساعدة ،MPOWER(1( التبغ وباء دحر إىل الرامية السياسات حزمة تنفيذ إىل اهلادفة التدابري
 .اإلطارية االتفاقية تضمنتها واليت التبغ، على الطلب لتقليل فعالة تدابري لتنفيذ سعيها

 وقد. التبغ لدخان املباشر غري التعرض أخطار من الناس ةمحاي قضية اإلطارية االتفاقية من 8 املادة وتعاجل .2
 وفاًء اتباعها، البلدان على يتعين اليت التوجيهية املبادئ تنفيذ االتفاقية هذه أطراف مجيع اعتمدت
 مجيع محاية ينبغي أنه على التوجيهية املبادئ هذه وتنص. االتفاقية هذه من 8 املادة مبوجب بالتزاماا
 املغلقة العمل أماكن مجيع يف باتاً منعاً التدخني يمنع أن ينبغي كما التبغ؛ لدخان التعرض من األشخاص

 الناس محاية أجل من التنفيذ وواجبة واضحة تشريعات وجود ضرورة مع املغلقة، العامة األماكن ومجيع
 .التبغ لدخان التعرض من

. التبغ مكافحة بشأن اإلطارية االتفاقية يف أطراف اآلن هي املتوسط شرق إقليم بلدان من بلداً 19 إن .3
 من العديد لدى أن كما التدخني، حلظر جزئياً شاملة تشريعات لديه اإلقليم، بلدان نصف حوايل أن كما

. تنفيذية إخطارات أو وزارية مراسيم تفرضها العامة األماكن يف التدخني على قيوداً األخرى البلدان
 مع تتفق وال شاملة، ليست التبغ لدخان املباشر غري التعرض من احلماية فإن ذلك، من الرغم وعلى

 انظر( الذكر السالفة اإلطارية االتفاقية من 8 املادة بتنفيذ اخلاصة التوجيهية واملبادئ القانونية االلتزامات
 ).1 اجلدول

 لدخان املباشر غري لتعرضا مستويات حول ارتيادية دراسة عنها أسفرت اليت النتائج التقرير هذا يوضح .4
 محاية سبيل يف البلدان تواجهها اليت التحديات وكذلك اإلقليم، بلدان من بلداً 11 يف أجريت واليت التبغ،

 التقرير هذا فإن اإلقليم، يف الراهن الوضع إىل واستناداً. التبغ لدخان املباشر غري التعرض من السكان
 منعاً التدخني مبنع اخلاصة السياسات إنفاذ حتسني على البلدان ساعدةمل اإلجراءات من عدد باختاذ يوصي

                                                 
لتبغ؛ رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه؛ ومحاية الناس من دخان التبغ؛ وتقدمي املساعدة لإلقالع عن تعاطيه؛ والتحذير من أخطار تعاطي ا   1

 .ذ احلظر على اإلعالن عن التبغ، أو الترويج له أو رعاية شركاته لألنشطة؛ وزيادة الضرائب على التبغوإنفا
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 اليت بالسياسات العالقة ذات التدابري لتنفيذ الراهن الوضع عن تفاصيل 1 املرفق ويقدم. هلا واالمتثال باتاً
 .اإلقليم يف األعضاء الدول يف MPOWER التبغ وباء دحر إىل ترمي

  الراهن لوضعا حتليل
 بالدخان الصلة ذات األمراض عبء حول عاملية دراسة نتائج نشرت 2011 يناير/الثاين نونكا شهر يف .5

 غري اإلناث من% 35و املدخنني غري الذكور من% 33و األطفال من% 40 أن أظهرت ،2املباشر غري
 هذا أن إىل التقديرات وتشري. املباشر غري للدخان 2004 عام تعرضوا قد العامل أرجاء شىت يف املدخنات
 نامجة وفاة 165 000و اإلقفاري، القلب مرض عن نامجة وفاة 379 000 حدوث يف تسبب قد التعرض

 سرطان عن نامجة وفاة 21 400و الربو، عن نامجة وفاة 36 900و السفلي، التنفسي اجلهاز أمراض عن
 نطاق سيعتو طريق عن كبرية صحية مكاسب حتقيق املمكن من أن الدراسة هذه نتائج وتؤكد. الرئة

 .العامل يف السليب التدخني معدالت خلفض والسريرية العمومية الصحية اإلجراءات

 ومعهد األعضاء الدول مع بالتعاون املتوسط، لشرق العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي املكتب وأجرى .6
 2010 الفترة يف هوبكرت، جونز جامعة يف العمومية للصحة بلومربغ لكلية التابع العامل، يف التبغ مكافحة

 هذه واستهدفت. اإلقليم يف التبغ لدخان املباشر غري التعرض مستويات حول ارتيادية دراسة ،2011 –
 األماكن من مستعرضة شرحية فحص خالل من وذلك املباشر، غري الدخان مستويات تقييم الدراسة
 لرصد كوسيلة) PM2.5( دقيقةال اجلزيئات اعتيان طريقة وإدخال املشاركة، البلدان عواصم يف العامة

 األردن،: هي بلداً 11 الدراسة هذه يف شارك وقد. التبغ دخان من األماكن خلو لسياسات االمتثال
 ومصر، وعمان، والعراق، والسودان، وجيبويت، اإلسالمية، إيران ومجهورية والبحرين، وباكستان،

  .واليمن ولبنان،

لرعاية لمرافق : أنواع من األماكنيف مخسة  (PM25)ت الدقيقة للجزيئا أخذ عيناتمت يف تلك الدراسة و .7
) رفيهمن بينها مطاعم وأماكن أخرى للت(الصحية، ومرافق تعليمية، ومكاتب عمومية، وأماكن ترفيهية 

ومبلداً مشاركاً 11يف  244وبلغ جمموع األماكن اليت مت أخذ العينات منها ومراقبتها . بات نقل عامكَر .
لتدخني يف أماكن نسبة لولوحظت أعلى  .من هذه األماكن 98يف  فاعلوجود تدخني وقد لوحظ 

الرعاية وأماكن كما لوحظ التدخني يف حوايل ربع األماكن التعليمية . الترفيه، تلتها أماكن النقل العام
  ).1انظر الشكل (الصحية 

أماكن الرعاية الصحية كانت  وبدا أن. كان هناك تباين شديد فيما يتعلق بوجود الفتات حظر التدخني .8
، مث األماكن )%53(، تلتها املكاتب العمومية )%59(اليت ا الفتات حتظر التدخني  األماكنهي أكثر 
وكانت سلطنة عمان هي ) %20(، مث أماكن النقل العام )%27(، فأماكن الترفيه )%49(التعليمية 

 ).30من  28، %93(وجود الفتات حلظر التدخني  صاحبة النسبة األعلى من األماكن اليت مل يالحظ فيها

 

                                                 
جملة . بلداً 192حتليل استعادي للبيانات املستمدة من : العبء املرضي العاملي الناجم عن التعرض غري املباشر لدخان التبغ. أوبريغ إم وآخرون   2

 .46-139-377:،2011النست 
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  *البلدان يف للتدخني التام املنع سياسات فيها تطبق اليت األماكن. 1 اجلدول

 الرعاية مرافق البلد
 الصحية

 املرافق
 التعليمية

 املرافق
 وسائل احلانات املطاعم املغلقة املكاتب احلكومية

 العام النقل
 نعم ال ال ال نعم نعم نعم األردن

 نعم ال ال ال ال نعم نعم أفغانستان
 ال ال ال ال ال نعم نعم املتحدة العربية اإلمارات
 نعم - نعم نعم نعم نعم نعم باكستان
 ال ال ال ال ال ال ال البحرين

 ال ال ال ال ال ال ال تونس
 نعم - نعم نعم نعم نعم نعم اإلسالمية إيران مجهورية

 نعم نعم نعم ال ال نعم نعم يةالسور العربية اجلمهورية
 نعم ال ال نعم نعم نعم نعم جيبويت
 ال - ال ال ال ال ال السودان
 ال ال ال نعم نعم ال ال الصومال

 ال ال ال ال ال ال ال العراق
 ال ال ال ال ال ال ال عمان
 نعم ال نعم ال نعم نعم نعم احملتلة الفلسطينية األرض
 ال ال ال ال ال ال ال قطر

 ال - ال ال ال ال ال الكويت
 نعم ال ال نعم نعم نعم نعم +لبنان
 نعم - نعم نعم نعم نعم نعم ليبيا
 نعم ال ال نعم نعم نعم نعم مصر

 ال ال ال نعم نعم نعم نعم املغرب
 ال - ال ال نعم نعم نعم السعودية العربية اململكة
 ال ال ال ال ال ال ال اليمن

 الصحة منظمة جنيف، التبغ، تعاطي أخطار من التحذير. 2011 العاملي التبغ وباء عن العاملية الصحة ظمةمن تقرير: املصدر
  .2011 العاملية؛

تسمح  فإا التزالالتدخني يف األماكن العامة،  اإلقليم علىعديد من بلدان اللدى  شديدةعلى الرغم من وجود قيود * 
  .متاماً من التدخني ال ميكن اعتبار مثل هذه األماكن خالية، وذا، لذلكبالتدخني يف أماكن خمصصة 

  .2011أغسطس /آب 29 يف إصدارهكافحة التبغ الذي مت مللقانون اجلديد لمت حتديث املعلومات بالنسبة للبنان وفقاً + 
  .املعلومات غري متوافرة -
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  )ان املشاركةيف مجيع البلد(الحظ حبسب نوع املكان مـتواتر التدخني ال. 1الشكل 

 هذا يف للدراسة خضعت اليت األماكن من أي يف يرى كان ما نادراً فإنه. التبغ عن لإلعالن نسبةلوبا .9
 مثانية يف الترفيه أماكن ويف بلدان، أربعة يف التعليمية املرافق يف السجائر بيع جيري كان أنه غري .املشروع
 .بلدان

تشريعات حتظر استخدام التبغ يف األماكن العامة املغلقة،  نتائج الدراسة أنه على الرغم من وجود تظهرو .10
. يف الكثري من بلدان اإلقليم، فإن إنفاذ هذه التشريعات وااللتزام ا اليزاالن ميثالن حتديني يف هذا الصدد

وفضالً عن ذلك، فإن عدداً قليالً جداً من البلدان يدرج األماكن العامة ضمن األماكن اليت يحظر فيها 
وعلى سبيل املثال، يتم، يف العادة، استبعاد املطاعم واملقاهي من احلظر، باستثناء قلّة من . عاطي التبغت

ويسمح يف كثري من البلدان بالتدخني يف مناطق أو مواقع خمصصة لذلك يف أماكن ميكن . البلدان
مهور لوجود أماكن وتعاين بعض البلدان من قصور دعم اجل. اعتبارها، خبالف ذلك، خالية من الدخان

وقصور دعم اجلمهور هذا، يشكل حتدياً ألصحاب . خالية متاماً من الدخان، وخباصة أماكن الترفيه
كما أن التشريعات يف بعض البلدان تتضمن تعاريف غامضة وغري دقيقة وال تعين املسؤوليات عن . القرار

الن دائماً جزءاً من التشريعات اخلاصة حبظر علماً بأن الرصد والتقييم ال ميث. تنفيذ التشريعات وإنفاذها
 .التدخني يف األماكن العامة
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 التوجهات املستقبلية

بغية التغلب على العوائق احلالية أمام جعل مجيع األماكن العامة خالية متاماً من الدخان، توصي املنظمة  .11
 .ختاذ اإلجراءات التالية على حنو عاجلبا بقيام بلدان اإلقليم يف إطار النظم التشريعية اخلاصة ا وحدها،

 .حظر التدخني متاماً يف مجيع األماكن العامة املغلقة •

استخدام لغة واضحة غري مثرية للجدل يف صياغة التشريعات لتاليف حدوث أي نزاع يف مرحلة  •
 .التنفيذ

 .تعزيز التنفيذ باعتماد آليات إنفاذ مبتكرة •

 .ذ التشريعاتتوفري تدريب منتظم للمسؤولني عن تنفي •

إعداد وتنفيذ محالت مسندة بالبينات لرفع مستوى الوعي العام مبخاطر التعرض غري املباشر لدخان  •
 .التبغ، واحلاجة إىل جعل األماكن العامة خالية متاماً من الدخان

يف األماكن اليت ال يسمح فيها بالتدخني، على أن تكون " ممنوع التدخني"التحقق من وضع الفتات  •
 .الالفتات بارزة ومرئية بوضوحهذه 

 .تشديد عقوبات خمالفة أحكام التشريعات الوطنية اخلاصة مبكافحة التبغ •

إقامة وتنفيذ آليات للرصد والتقييم املنتظم باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من حظر التدخني يف األماكن  •
 .العامة

مبكافحة التبغ يف املناهج التعليمية الوطنية لضمان نقل املعلومات بشكل إدراج املعارف ذات الصلة  •
 .جيد إىل مجيع مستويات اتمع

ضمان أن يتم حظر التدخني يف األماكن العامة يف إطار ج شامل ملكافحة التدخني على املستوى  •
افحة التبغ، ومن قبل الوطين، مبا يشمل مجيع التدابري املوصى ا يف االتفاقية اإلطارية بشأن مك

 .املنظمة

وقد أعد املكتب اإلقليمي، بالتعاون مع الدول األعضاء، تشريعات منوذجية ملكافحة التبغ، إضافة إىل  .12
وكالمها يتضمن قواعد صارمة بشأن جعل األماكن العامة خالية من التبغ، استناداً . منوذج لالئحة تنفيذية

وبلدان اإلقليم مدعوة العتماد تشريعات . طارية ومبادئها التوجيهيةمن االتفاقية اإل 8إىل أحكام املادة 
فهناك دالئل تشري بوضوح إىل خطورة الدخان غري املباشر على صحة اإلنسان؛ . مماثلة حلماية اجلمهور

وسيواصل املكتب اإلقليمي . وتقع على وزراء الصحة مسؤولية مكافحة ومحاية صحة السكان يف بلدام
 .دول األعضاء من أجل بلوغ هذا املرمىالعمل مع ال
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  البلدان يف) الضرائب وزيادة احلظر وفرض والتحذير املساعدة وعرض واحلماية الرصد( MPOWER التبغ دحر سياسات تنفيذ/بتدابري املتعلق الوضع: 1 املرفق
 ااالت  MPOWER ئبالضرا وزيادة احلظر وفرض والتحذير املساعدة وعرض واحلماية الرصد سياسة تدابري  البلد

 الرئيسية
 احملرز للتقدم
  2008 منذ
 يف التغري
 جمموعة
 مؤشرات
 احلماية
 وعرض
 املساعدة
 والتحذير
 احلظر وفرض
 وزيادة

 منذ الضرائب
2008  

  الضرائب زيادة  احلظر فرض  التحذير  املساعدة عرض  احلماية  الرصد
 اإلقالع برامج  التدخني حظر سياسات  الرصد

  التدخني عن
 لتحذيراتا

  الصحية
  الضرائب فرض  اإلعالن حظر

 معدل 
 االنتشار

 بني
 البالغني

 التدخني(
 اليومي؛

 التقديرات
 القياسية
 لألعمار

  )2009 يف

 معدل
 االنتشار

 بني
 الشباب

 الذين(
 يتعاطون

 منتج أي
 من

 منتجات
 التبغ
  )حالياً

 اليت األماكن أنواع
 التام احلظر مشلها

   للتدخني

   االلتزام
  ألضعف؛ا=1(

  )األقوى=10

 املعاجلة توافر
 ببدائل
 أو النيكوتني
 خط خدمات
 عن اإلقالع
  التدخني

 من(%  احلجم
)/ العبوة سطح
  نصية أو مصورة

 على( مباشر حظر
 الرئيسية األنواع

 للوسائط
   1)اإلعالنية

 غري حظر
 على( مباشر

 األنواع
 الرئيسية
 اليت للوسائط
 للتبغ تروج
 غري بشكل
  2 )مباشر

 بءالع
 الضرييب
 العام
 من(% 
 سعر
 جتزئة
 أكثر

 العالمات
 التجارية
  )شعبية

 أنواع
 الضرائب

 أو مكوس(
 رسوم
  )استرياد

 التعليمية، املؤسسات  %9.8  ...  أفغانستان
 الصحية، الرعاية ومرافق
  النقل ووسائل

  

 خاصة خدمات  ...
  فقط حمدودة

 الوطين التلفزيون  يوجد ال
 اإلعالم ووسائل
  فقط املطبوع

 استرياد رسوم  %9  يوجد ال
  فقط

...  

                                                 
  .متوافرة غري املعلومات... 

 .واإلنترنت البيع، منفَذو اإلعالنات، ولوحات ،الدوليةو احمللية والصحف واالت والدولية، الوطنية واإلذاعة التلفزيونية القنوات 1
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 الوطين اخلط  ...  يوجد ال  %19.9  %18.5  البحرين
  لإلقالع

 عدا األنواع مجيع  3مصورة 50%
 التلفزيونية القنوات
 وسائلو الدولية
  املطبوع اإلعالم

 األنواع مجيع
 عدا

 التخفيضات
 وتبادل

 العالمات
  التجارية

 رسوم  29%
  فقط االسترياد

 التحذير
  ظراحل وفرض

 عدا األماكن مجيع  %19.0  ...  جيبويت
  واحلانات املطاعم

 خاصة خدمات  ...
  فقط حمدودة

 أنواع مجيع  مصورة 50%
  الوسائط

 أنواع مجيع
  الوسائط

 احلماية  فقط مكوس  31%
 والتحذير
  احلظر وفرض

 عدا األماكن مجيع  %12.0  %19.2  مصر
  واحلانات املطاعم

 عامة خدمات  2
  فقط حمدودة

50% عدا األنواع مجيع  رةمصو 
 التلفزيونية القنوات
 ووسائل الدولية
  املطبوع اإلعالم

 األنواع مجيع
 تبادل عدا

 العالمات
  التجارية

 احلماية  فقط مكوس  74%
 والتحذير
 وزيادة

  الضرائب
 مجهورية

 إيران
  اإلسالمية

 الوطين اخلط  8  األماكن مجيع  26.6%  11.0%
  لإلقالع

 عدا األنواع مجيع  مصورة% 50
 التلفزيونية القنوات
  واإلنترنت الدولية

 أنواع مجيع
  الوسائط

 احلماية  فقط مكوس  13%
 والتحذير
  احلظر وفرض

 خاصة خدمات  ...  4العام النقل وسائل  %17.2  %15.2  العراق
  فقط حمدودة

 احلجم( مصورة
  4)حمدد غري

 عدا األنواع مجيع
 البيع منفَذ

  4واإلنترنت

 األنواع مجيع
 الظهور عدا
 األفالم يف

 شاشة وعلى
  التلفزيون

 استرياد رسوم  3%
  فقط

 احلماية
 والتحذير
  احلظر وفرض

 عدا األماكن مجيع  %26.1  %25.9  األردن
  املغلقة واملكاتب املطاعم

 عامة خدمات  7
  فقط حمدودة

 عدا األنواع مجيع  مصورة% 30
  اإلنترنت

 األنواع مجيع
 الظهور عدا
 األفالم يف

 بشكل مكوس  75%
  رئيسي

 احلماية
  والتحذير

                                                 
 .  2011 أغسطس/آب 9 بتاريخ اخلليجي التعاون جملس لدول التقييس هيئة عن الصادرة ،GSO 246/2011 رقم الالئحة يف احملدد النحو على املعلومات حتديث مت 3
   .2012 فرباير/شباط 7 خبتاري والصادر ،2012 لسنة 19 رقم التبغ ملكافحة اجلديد القانون وفق بالعراق اخلاصة املعلومات حتديث مت 4
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 شاشة وعلى
  نالتلفزيو

 عامة خدمات  ...  5األماكن مجيع  %17.6  %17.1  الكويت
  فقط حمدودة

 عدا األنواع مجيع  3مصورة 50%
 التلفزيونية القنوات
 وسائلو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم

  واإلنترنت

 األنواع مجيع
 الظهور عدا
 األفالم يف

 شاشة وعلى
  التلفزيون

 استرياد رسوم  34%
  فقط

 احلماية
  والتحذير

 عدا األماكن مجيع  %59.7  %36.9  لبنان
  6واحلانات املطاعم

 خاصة خدمات  2
  فقط حمدودة

 عدا األنواع مجيع  نصية 15%
 التلفزيونية القنوات
 سائلوو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم

  واإلنترنت

 أنواع مجيع
  الوسائط

 بشكل مكوس  47%
  رئيسي

 احلماية
 والتحذير
  احلظر وفرض

 خاصة خدمات  3  األماكن مجيع  %8.1  %22.7  ليبيا
  فقط حمدودة

 عدا األنواع مجيع  نصية 25%
 التلفزيونية القنوات
 وسائلو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم

  واإلنترنت

 األنواع مجيع
 عدا

 التخفيضات
 وتبادل

 العالمات
  التجارية

  ...  فقط مكوس  2%

 عدا األماكن مجيع  %11.0  %16.0  املغرب
  واحلانات املطاعم

 خاصة خدمات  ...
  فقط حمدودة

 عدا األنواع مجيع  نصية
 اإلعالم وسائل

 الدويل، املطبوع
  واإلنترنت

 األنواع مجيع
 تبادل عدا

 العالمات
 التجارية
 يف والظهور
 وعلى األفالم
 شاشة

...  ...  ...  

                                                 
 .2012 فرباير/شباط 12 بتاريخ 2012 لسنة 23 رقم الوزاري املرسوم وفق بالكويت اخلاصة املعلومات حتديث مت 5
 .2011 أغسطس/آب 29 بتاريخ والصادر التبغ مكافحة بشأن اجلديد القانون وفق بلبنان اخلاصة املعلومات حتديث مت 6
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  التلفزيون
 خاصة خدمات  ...  يوجد ال  %3.3  %3.9  عمان

  فقط حمدودة
50% استرياد رسوم  %31  يوجد ال  يوجد ال  3رةمصو 

  فقط
...  

 خاصة خدمات  1  األماكن مجيع  %10.1  %16.9  باكستان
  فقط حمدودة

 األنواع مجيع  يوجد ال  مصورة 40%
 تبادل عدا

 العالمات
  التجارية

 بشكل مكوس  62%
  رئيسي

 احلماية
 والتحذير
 وزيادة

  الضرائب
 عامة خدمات  ...  يوجد ال  %17.9  ...  قطر

  فقط دودةحم
 عدا األنواع مجيع  3مصورة% 50

 التلفزيونية القنوات
 وسائلو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم

  واإلنترنت

 أنواع مجيع
  الوسائط

 استرياد رسوم  33%
  فقط

  التحذير

 اململكة
 العربية

  السعودية

 الوطين اخلط  ...  يوجد ال  14.9%  9.5%
  لإلقالع

 عدا األنواع مجيع  3مصورة% 50
 التلفزيونية تالقنوا

 وسائلو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم
 البيع، ومنفذ

  واإلنترنت

 األنواع مجيع
 الظهور عدا
 األفالم يف

 شاشة وعلى
 التلفزيون،

 مناسبات ويف
  الرعاية

 استرياد رسوم  29%
  فقط

  التحذير

 توجد ال  ...  يوجد ال  %15.6  ...  الصومال
  خدمات

 ستريادا رسوم  %10  يوجد ال  يوجد ال  يوجد ال
  فقط

...  

 توجد ال  ...  يوجد ال  %7.4  %12.0  السودان
  خدمات

 عدا األنواع مجيع  نصية% 15
 التلفزيونية القنوات
 وسائلو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم

  واإلنترنت

 أنواع مجيع
  الوسائط

 بشكل مكوس  72%
  رئيسي

...  
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 اجلمهورية
 العربية

  السورية

 عدا األماكن مجيع  24.5%  ...
 حلكوميةا املكاتب
  املغلقة واملكاتب

 عامة خدمات  5
  فقط حمدودة

 أنواع مجيع  نصية 15%
  الوسائط

 أنواع مجيع
  الوسائط

  احلماية  فقط مكوس  33%

 عامة خدمات  ...  يوجد ال  %11.4  %31.1  تونس
  فقط حمدودة

 عدا األنواع مجيع  نصية
  البيع منفذ

 أنواع مجيع
  الوسائط

 بشكل مكوس  65%
  رئيسي

...  

 اإلمارات
 العربية
  املتحدة

 التعليمية، املؤسسات  19.5%  7.2%
  الصحية الرعاية ومرافق

 الوطين اخلط  7
  لإلقالع

 عدا األنواع مجيع  مصورة% 50
 التلفزيونية القنوات
 وسائلو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم

  واإلنترنت

 أنواع مجيع
  الوسائط

 استرياد رسوم  29%
  فقط

  التحذير

 الضفة
 الغربية
 وقطاع

  غزة

 عدا األماكن مجيع  40.2%  ...
  واحلانات املغلقة املكاتب

 خاصة خدمات  9
  فقط حمدودة

 غري( نصية 10%
  )إلزامية

 عدا األنواع مجيع
 التلفزيونية القنوات
 وسائلو الدولية،
 ،املطبوع اإلعالم
 البيع، ومنفَذ

  واإلنترنت

 بشكل مكوس  %78  يوجد ال
  رئيسي

...  

 توجد ال  ...  يوجد ال  %14.1  %21.1  اليمن
  خدمات

 غري( نصية
 أنواع مجيع  )إلزامية

  الوسائط
 األنواع مجيع
 تبادل عدا

 العالمات
  التجارية

  ...  فقط مكوس  53%

  

 

  


