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 شمال أفريقياا7وسط و الشرق

 ا"لحوظالتراجع

بدأنا وقد الصحافة بحرية بشأن مسائل مرتـبطة السلطات  توتر ـمراتب ـثامني ب اـ.غرب تراجع يـعكس
وضع هذا نLحظ نذ اـل عام ـم دة باـلسجن صحافي إدانة ولـيست. 2009 اـل فاذ مع عام . ـقضى وقد( الـن
صحيفة ضد السلطات نظّمته الذي ا.الي واjختناق الصحف، eحدى التعسفي واeغLق ،)أشهر ثمانية
.التصنيف في ا.غرب تراجع تفسّر بأن كفيلة ممارسات إj أخرى

تونس بأن علمـاً (164 ا.رتبة إلى 154 ا.رتبة من تنتقل التي) 10(- تونس على نفسها ا.Lحظة تنطبق
لد يزال وj). 2009و 2008 اـلعامv ـبv ـمراتب 9 ـخسرت ً الـب الـتصنيف أسفل في تراـجعه في ـمستمرا
ـفكرة عن يعـبّر شخص أي ضد التوـنسية اـلسلطات تـنفذها التي التـلقائي الـقمع لسـياسة نتـيجة اـلعا.ي
فة ظام مخاـل واقع. للـن ـنّي أن واـل عديل تب ادة ـت كرّر 61 ا. وبات قانون من ـم لق العـق ً مـق إلى يؤدي }نه جدا
ـية، بمنـظـمات اـتـصال أي تـجـريم ـاية في يـتـسبب قد ما أجنـب ضرار اـ.ـطاف نـه eتونس بـمـصالح با

.اjقتصادية

jكبير حد إلى الصحافة حرية مساحة تتقلّص حيث) 3(- اليمنو) 8(- سوريا في الوضع يختلف و .jو
. التعذيب و تمامـاً مستمرة التعسفي اjحتجاز عمليات تزال

ـعـلى اـنـقضّ الذي القـمع أن سيما j التـصنيف أسفل في مكانتـها ـعـلى ـتـحافظ تزال فL إيران أما
vنترنت ومستخدمي الصحافيeقد 2009 يونيو/حزيران في نجاد أحمدي محمود انتخاب إعادة غداة ا

. 2010 العام في تشدد

البلدان بعض في نسبي تحسن: قليلة ا"كاسب

الوضع في تحسنـاً 2010 العام وتصنيف 2009 العام تصنيف بv ا.لحوظ التقدّم يعكس ا}ولى، للوهلة
حالي هم من أنه إj. اـل عام في اـلوضع صعوبة مدى ـعلى الـتشديد اـ. كرّس هذا، وفي. 2009 اـل عام ـي اـل
.البلدان هذه في معـبّر تقدم أي إحراز دون من السابق التوازن إلى عودة 2010
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تنتقل بها فإذا العا.ي، التصنيف في مرتبةً 18" ربحت" التي ا}راضي خارج إسرائيل حال هي هذه
بة من عام وـلكن. 132 إلى 150 ا.رـت ها التي اjنتـهاكات من ـيخلُ لم 2010 اـل اeسرائيلي الـجيش ارتكـب

جانب اـلـصحافيv حاjت من يـتـضح ـكـما اـلـصحافة ـحـرية ضد فيا.عتقـلـv ا} في قاـفـلة اـلـسLم   
الدفاع ـجـيش ـجـنود لـنـيران داـئـمة أهدافـاً باتوا الذين الفـلـسطينيv اـلـصحافيv أو 2010 مايو/أيار

ومع. ا.اضي أغسطس/آب في لبناني صحافي قتل حيث لبنان جنوب في الخLف حتى أو اeسرائيلي،
ارنة يـمكن j ذلك، ية خLله في جرت الذي 2009 اـلعام بـبداية 2010 اـلعام مـق :اـ.صبوب اـلرصاص عمـل
فترة، هذه في هم من ـمصرعهم صحافيv ستة jقى اـل نان بيـن ناء  اـث ما أداء أـث واستهدف ا.ـهني واجبـه
 بالقصف تأوي وسائل اeعLم   ا}قل  على مبانٍ ثLثة

بةً 11 ـكسبت التي الفـلسطينية ا}راضي ـعلى نـفسها ا.Lـحظة وتنـطبق بدjً 150 (2010 اـلعام في مرـت
2009 العام في عليه كانت مما" خطــورة أقل" بساطة بكل هي العام هذا انتهاكات أن الواقع). 161 من

.وفتح حماس حركتي بv ذراع الحديد ثمن يدفعون زالوا ما الصحافيون كان لو حتى

وعة الـقضائية الدعاوى عدد انـخفض ،اـلجزائر في قدّم يـفسر ما مـلحوظ، ـبشكل اـلصحافيv ضد ا.رـف ـت
لد هذا راتب 8 الـب صنيف في ـم عا.ي الـت v. اـل عامv وـب جزائر تراجـعت ،2009و 2008 اـل بة 20  اـل مرـت

.القضائية الدعاوى تعدد بسبب

عراق كـسب بة 15  اـل ً) 130( مرـت ظرا ية ا}وضاع تحـسن إلى ـن تل رغم وعـلى البLد في ا}مـن ثة مـق Lث
vصحافي vغتيال تعرّضا اثنان بينهم من ،2010 أغسطس/آب 31و 2009 سبتمبر/أيلول 1 بLومنذ. ل

ثة توفي الـحـv، ذلك Lأواخر في اـلـعراق من ا}مريـكـية اـلـقوات اـنـسحاب ـمـنذ شهر ـغـضون في ث
ـما أـغـسطس/آب ـداية ـيـسجل ـب ـبة ـب وّطنv لحـق سLمة  ا. ـنه  ـعاني ـم من اـلـضروري أن  j ـت ـجـديدة. 

vوخصوصـاً الصحافي.

 العربي الخليج في ملحوظ تراجع

بازدياد التراجع هذا تفسير ويمكن. 144 إلى 119 من التصنيف في مرتبته في تراجعـاً البحرين يشهد
.اeنترنت ومستخدمي ا.دونv ضد ا.وجهة تلك خصوصا وا.حاكمات، اjعتقاjت عدد

كويت سجّل ضـاً اـل اضـاً أـي بة، 27 بخـسارته الـتصنيف في ملحـوظـاً انخـف هذا فإذا مرـت لد ـب قل الـب من ينـت
بة بة إلى 60 ا.رـت سبب 87 ا.رـت سلطات ضراوة ـب حامي التنكـيل عـلى اـل دوّن باـ. قادر عـبد محـمد وا. اـل

بل إثر مرـتv اـ.سجون الـجاسم من ـق ظام من مقرّـبة شـخصيات رفع ـقضايا  ما ضده، الـن نافى ـب مع يـت
.الخليج في ديمقراطية كأول صــورة إعطاء في نفسها السلطات رغبة
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أوروبا تسقط من عليائها
 و X مجال للراحة في ا7نظمة

 الديكتاتورية

إن التصنيف السنوي لحرية الصحافة يكشف في نسخته التاسعة مفاجآت سارة ويسلّط الضوء على"
صادي طور اjقـت وقت ـمضى أن الـت من أي  أكثر  يوم  ؤكد ـبعض اjتجـاهات. نLحظ اـل مة وـي حـقائق قاـت
من ا}شكال. شكل  بأي  مع بـعضها الـبعض  فق  واحترام الـحقوق ا}سـاسية j تـت وإصLح ا.ؤسـسات 

حرية الصحافة معركة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، معركة في سبيل البقاء في سيظل الدفاع عن
ـمة في ا}نـظ ـدالة  أجل الـع ومن  ـلم  ضد الـظ ـركة  ـمة، ومـع أوروبا القدـي ـيات  في ديمقراـط ـقّظ دائم  تـي
التوتاليتارية التي j تزال متناثرة في العالم. وفي هذا السياق، يجدر التنويه بمحرّكي حرية الصحافة
vالحقوقي vشادة بعزم الناشطeفنلندا وأيسلندا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا في الطليعة، وا
والصحافيv وا.دوّنv في أنحاء العالم كافة الذين يدافعون ببسالة عن حق اjستنكار والتنديد وj يزال
مصيرهم يشغل بالنا. إننا لنكرر دعوتنا إلى إطLق سراح ليو شياوبو بما يمثله من رمز لغليان حرية
التعبير في الصv، هذا الغليان الذي تحتويه في الوقت الحالي الرقابة ا.مارسة في البLد، كما أننا
ً إذا ما أصرّت على اjستمرار في انتهاج هذه نحذر السلطات الصينية التي قد تبلغ طريقـاً مسدودا

يار بمـناسبة إصدار ا.نـظمة" نه أـمv عام ـمراسلون بL حدود جان فراـنسوا جوـل . هذا ما أعـل  –الدرب
أكتوبر/20 التصنيف العا.ي لحرية الصحافة في . 2010  تشرين ا}ول

" من الدول ا}عضاء في اjتحاد ا}وروبي ما زال يخسر ا.راكز: ما يثير القلق هو أن عدداً  وأضاف 
في التصنيف العا.ي. وإن لم يستدرك اjتحاد ا}وروبي الوضع، فقد يخسر مكانته كرائد عا.ي في
مجال احترام حقوق اeنسان. فكيف له أن يبدو مقنعـاً عندما يطلب من ا}نظمة اjستبدادية إخضاع

 سياساتها للتحسينات؟ من ا.لحّ أن تستعيد الدول ا}وروبية وضعها ا.ثالي.

في الطرف ا�خر من التصنيف، نشعر بالقلق إزاء تشدّد بعض الحكومات. فقد انضمت رواندا واليمن
وهذا  .vعالم حـيال اـلصحافي في اـل ية  لدان ا}كثر قمـع إلى خـانة الـب شمالية  وريا اـل ــورما وـك وسوريا وب

عام بالخير لـل شر  توجّه j يـب . ول�سف، ما من مؤشر يدل على وجود أي تحسّن في معظم2011 اـل
".  البلدان اjستبدادية

 اXتحاد ا7وروبي يفقد الريادة

في وضع حـرية الـصحافة  تدهور  عن قلقـها إزاء   ً مراراً وتـكرارا حدود   Lأعـربت منظـمة مـراسلون ب
في اjـتحاد27  ـيؤكد هذه ا.Lحظة. ـفمن أصل2010 اjـتحاد ا}وروبي. وتصنيف اـلعام ً عضواً   بلدا

ً مراكز أدنى ً في ا.راكز العشرين ا}ولى فيما يحتلّ أربعة عشر بلدا ا}وروبي، يتواجد ثLثة عشر بلدا
) ا.رتـبة: ويترّبع البـعض عـلى مـراكز دنـيا اليـونان  (70 من ا.رتـبة العـشرين  ا.رتـبة) ،)70 ، وبلغـاريا 

ا.رتبة( (52 ورومانيا  ا.رتبة) ). j يخفى أنه j يمكن اعتبار اjتحاد ا}وروبي بمجموعة49 ، وإيطاليا 
.vوالسيئ vب الصالحLالط vتزال الهوة تتسع ب j متجانسة من حيث حرية الصحافة. وإنما 

j تعرف عدة بلدان ديمقراطية حيث أشارت مراسلون بL حدود إلى وجود عدد من ا.شاكل أي تقدّم.
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عام، ما أكّد بارزة في هذا اـل لتv شهدتا حوادث وأحداثـاً  يا اـل ينـطبق هذا اـلوضع ـعلى فرـنسا وإيطاـل
سلطة: وسائل اeعLم، وازدراء اـل سائد انتـهاك حمـاية ا.ـصادر، وتـركّز  عن عـكس اjتـجاه اـل عجزهـما 

 السياسية بالصحافيv وعملهم واستدعاؤهم أمام القضاء.

ً  أوروبا الشمالية في الصدارة أبدا

هذا العام أيضـاً، تتقاسم عدة دول ا.ركز ا}ول فنلندا وأيسلندا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا.:
. لطا.ا كانت النرويج وأيسلندا2002 وهي تحتل صدارة التصنيف منذ إعداده للمرة ا}ولى في العام

 للثانية. وبهذا، تشكل هذه الدول2009  للدولة ا}ولى والعام2006 في أعلى التصنيف باستثناء العام
 الست مثاjً يحتذى في مجال احترام الصحافيv ووسائل اeعLم وحمايتهم من ا.Lحقة القضائية.

حتى أنها مستمرة في التقدّم شأن أيسلندا التي اقترحت مشروع قانون نموذجيـاً وفريداً من نوعه في
" . ويتميز بلد مثل السويد بإطاره" ا.بادرة ا}يسلندية لوسائل اeعLم الحديثة العالم في هذا الصدد هو 

( وقوة مؤسـساته( صالح ممـارسة مهـنة الـصحافة،  في  الذي يـصب  قانون حـرية الـصحافة  الـقانوني 
 واحترام السلطات ا.ضادة، بما في ذلك الصحافة، في أداء الديمقراطية السليم.

ً أن يكون ا"رء صحافيـاً  عشر دول حيث X يجدي نفعـا

إذا كانت مراسلون بL حدود تسلّط الضوء في السنوات السابقة على الثLثي الجهنمي إريتريا وكوريا
ضم أكبر ـت وعة  عام مجـم هذا اـل شكلون  سيئv ـي فإن الطLب اـل ستان،  شمالية وتركماـن يز10 اـل  دول تتـم

باضطهاد الصحافة واjفتقار الكامل ل�عLم. في هذه الدول، j يزال وضع حرية الصحافة في تدهور
، أصبح فرق2010 مستمر حتى بات يصعب التمييز بv دولة وأخرى وإعداد هرمية معيّنة. وفي العام

 نقطة في43.25 و2009  نقطة في العام37.5  بينما كان24.5 النقاط بv البلدان العشرة ا}خيرة
. 2007 العام

من اeشارة إلى أنه منذ إعداد التصنيف العا.ي للمرة ا}ولى في العام ، j تنتمي كوباj 2002 بدّ 
عن إلى اeفراج  قدّم أسـاسـاً  هذا الـت عزى  الدول الـعشر ا}خـيرة. وـي وعة  صحافيـاً و14 إلى مجـم  22

عام في خLل صيف اـل ابة2010 ـناشطـاً  قدّم فـعلي في ظل رـق يداني لم ـيشهد أي ـت  مع أن اـلوضع اـ.
 وقمع j يزاjن خبز ا.عارضv السياسيv واeعLميv اليومي.

ساحة للحـرية/ مبر أي ـم نوـف ثاني شرين اـل في ـت ية  قد انتخـابات بر.اـن قب أن تـع ــورما حـيث يرـت قدّم ب j ـت
 وتردّ على مبادرات اeعLم النادرة بالسجن وا}شغال الشاقة.

وأخيراً، يجدر التشديد على أن عدة بلدان هي في حالة حرب وتشكل مسرحـاً لصراع كامن أو حرب
( أفغاـنستان وباـكستان واـلصومال وا.ـكسيك ـتشهد ـعلى ـحالة ـفوضى داـئمة وتـترسّخ فـيها ثـقافة( ية  أهـل

عنف وإفLت من العقاب تعدّ الصحافة أبرز أهدافها. في هذه البلدان التي تعتبر من ا}كثر خطــورة
تابونييه ستيفان  في اـلـعالم، ـيـستهدف ا.ـتـحاربون اـلـصحافيv ـبـشكل مـبـاشر ـكـما يـظـهره احـتـجاز 

   يوم.300 وهيرفيه غسكيار كرهينتv في أفغانستان منذ

 النمو اXقتصادي X يرادف حرية الصحافة

عام فإن ـتصنيف اـل شابهـاً،  ند واـلصv مـت وروسيا والـه رازيل  من الـب كل  في  مو اjقـتصادي  كان الـن إذا 
ا.رتبة(2010 ) التي58  كشف النقاب عن تباينات كبيرة في أوضاع حرية الصحافة. تقدّمت البرازيل 

17ً  في حv أن الهند تراجعت2009  مركزاً مقارنة بالعام13 تشهد تطــوراً تشريعيـاً مناسبـاً  مركزا
بة . أما روسيا التي اتشحت بالدموية في السنة ا.اضية فما زالت تحافظ على122 وباتت في ا.رـت
ا.رتبة( ). وحتى لو كانت الصv تضمّ عالم التدوين ا}كثر حيوية وتعبئة، إj أنها140 مركزها السيئ 
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في ا.رتـبة من موقعـها  وسجنها  في قـمع ا}صوات ا.عـارضة  تزال مـستمرة   j 171وهذه البلدان .
 ا}ربعة تضطلع بمسؤوليات قوى ناشئة ويجدر بها أن تفي بالتزاماتها في مجال الحقوق ا}ساسية.

cسقوط مدو

سبب عزا  لبv، ـي في الـف في الـتصنيف.  حاداً  تدهــوراً  زستان  ونان وقيرغـي يا والـي لبv وأوكراـن عرف الـف ـت
التدهور ا}ساسي إلى ا.جــزرة التي وقع ضحيتها حوالى ثLثv صحافيـاً برعاية متموّل محلي. وفي
أوكرانيا، يجدر التوقف عند التدهور البطيء والثابت لحرية الصحافة منذ انتخاب فيكتور يانوكوفيتش

فبراير/ . وفي اليونان، j يمكن التغاضي عن اjضطرابات السياسية وأعمال العنف2010 في شباط
التي تعرّض لها عدة صحافيv. وفي قيرغيزستان، ينبغي التذكير بحملة الكراهية العرقية في سياق

 من الضياع السياسي.

التي تحـسّنت الدول  هذا الـعام بالـخدّاع. الـواقع أن مـوقف بـعض  في  أحرز  وصف أي تـقدّم  يـجدر 
 صعب وحتى كارثي. هذه2009 مرتبـتها في الـتصنيف اـلعا.ي استعادت مرـكزها التقـليدي ـبعد عام

).25) (+ وغينيا بيساو27 (+، وكوريا الجنوبية)22 (+هي حال الغابون
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 Note Country Rank

= 0,00 Finland 1
⇑ 0,00 Iceland -
⇑ 0,00 Netherlands -
= 0,00 Norway -
= 0,00 Sweden -
⇑ 0,00 Switzerland -
⇑ 0,50 Austria 7
⇑ 1,50 New Zealand 8
⇓ 2,00 Estonia 9
⇓ 2,00 Ireland -
⇓⇓ 2,50 Denmark 11
⇑ 2,50 Japan -
⇓ 2,50 Lithuania -
⇓ 4,00 Belgium 14
⇑ 4,00 Luxembourg -
⇓ 4,00 Malta -
⇑ 4,25 Germany 17
⇓ 5,38 Australia 18
⇑ 6,00 United Kingdom 19
= 6,75 United States of America 20
⇓ 7,00 Canada 21
⇑⇑ 7,00 Namibia -
⇑ 7,50 Czech Republic 23
⇑ 7,50 Hungary -
⇓ 7,67 Jamaica 25
⇑⇑ 8,00 Cape Verde 26
⇑ 8,00 Ghana -
⇑ 8,00 Mali -
⇑ 8,08 Costa Rica 29
⇓⇓ 8,50 Latvia 30
⇓ 8,50 Trinidad and Tobago -
⇑ 8,88 Poland 32
⇑ 10,50 Chile 33
⇑⇑ 10,75 Hong-Kong 34
⇑ 11,50 Slovakia 35
⇑ 11,50 Surinam -
⇓ 11,75 Uruguay 37
⇓ 12,00 South Africa 38
⇑ 12,25 Spain 39
⇓⇓ 12,36 Portugal 40
⇑⇑ 13,00 Tanzania 41
⇑⇑ 13,33 Papua New Guinea 42
⇑⇑ 13,33 South Korea -
⇓ 13,38 France 44
⇓⇓ 13,40 Cyprus 45
⇓ 13,44 Slovenia 46
⇓ 13,50 Bosnia and Herzegovina 47
⇑⇑ 14,50 Taiwan 48
⇑ 15,00 Burkina Faso 49
= 15,00 Italy -
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⇑⇑ 15,83 El Salvador 51
⇓ 16,00 Maldives 52
⇓ 16,00 Romania -
= 16,25 Paraguay 54
⇓ 16,35 Argentina 55
⇑ 16,38 Haiti 56

nc 16,50
Organization of Eastern Caribbean

States 57
⇑⇑ 16,60 Brazil 58
⇓⇓ 16,63 Guyana 59
⇑ 17,00 Togo 60
⇓⇓ 17,25 Cyprus (North) 61
= 17,50 Botswana 62
⇑⇑ 17,50 Croatia -
⇑ 17,75 Bhutan 64
⇓⇓ 18,00 Mauritius 65
⇑ 18,00 Seychelles -
⇑⇑ 18,25 Guinea-Bissau 67
⇓⇓ 18,40 Macedonia 68
⇑⇑ 18,50 Central African Republic 69
⇑ 19,00 Benin 70
⇓ 19,00 Bulgaria -
⇑⇑ 19,00 Comoros -
⇓⇓ 19,00 Greece -
⇑⇑ 19,00 Kenya -
⇑⇑ 19,13 Moldova 75
⇑⇑ 19,42 Mongolia 76
⇑⇑ 20,25 Guatemala 77
⇓⇓ 20,50 Lebanon 78
⇓⇓ 21,00 Malawi 79
⇑ 21,50 Albania 80
⇓⇓ 21,83 Panama 81
⇑⇑ 22,00 Zambia 82
⇓ 22,33 Nicaragua 83
⇓⇓ 22,50 Liberia 84
⇓⇓ 23,00 Serbia 85
⇑ 23,25 Israel (Israeli territory) 86
⇓⇓ 23,75 Kuwait 87
nc 23,75 Tonga -
⇓ 23,75 United Arab Emirates -
⇑ 24,00 Lesotho 90
⇑⇑ 24,25 Sierra Leone 91
⇓⇓ 24,83 Kosovo 92
⇓ 25,00 Senegal 93
⇓⇓ 25,00 Timor-Leste -
⇑ 25,38 Mauritania 95
⇓⇓ 25,50 Uganda 96
⇑ 26,13 Dominican Republic 97
⇓⇓ 26,50 Mozambique 98
⇓⇓ 27,00 Georgia 99

⇑
27,00

United States of America (extra-
territorial) -
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⇑⇑ 27,50 Armenia 101
⇓⇓ 27,50 Ecuador -
⇓ 28,13 Bolivia 103
⇑⇑ 28,50 Angola 104
⇓⇓ 28,50 Montenegro -
⇑⇑ 28,50 Niger -
⇑⇑ 28,75 Gabon 107
⇓ 28,88 Burundi 108
⇓⇓ 30,00 Peru 109
= 30,50 Djibouti 110
nc 33,00 Samoa 111
⇑⇑ 33,17 Chad 112
⇓⇓ 33,50 Guinea 113
⇑ 33,60 Congo 114
⇓ 34,50 Tajikistan 115
⇑⇑ 34,88 Madagascar 116
⇓⇓ 35,83 Indonesia 117
⇓⇓ 36,00 Côte d'Ivoire 118
⇓ 36,38 Nepal 119
⇓ 37,00 Jordan 120
⇓⇓ 38,00 Qatar 121
⇓⇓ 38,75 India 122
⇑⇑ 39,50 Zimbabwe 123
⇓⇓ 40,25 Oman 124
⇑⇑ 40,50 Gambia 125
⇓ 42,50 Bangladesh 126
⇑⇑ 43,33 Egypt 127
⇓⇓ 43,83 Cambodia 128
⇓⇓ 44,30 Cameroon 129
⇑⇑ 45,58 Iraq 130
⇓⇓ 46,83 Ukraine 131
⇑⇑ 47,00 Israel (extra-territorial) 132
⇑ 47,33 Algeria 133
⇓ 47,33 Venezuela -
⇓ 47,40 Morocco 135
⇑ 47,50 Mexico 136
⇓ 47,50 Singapore -
⇓⇓ 49,25 Turkey 138
⇑ 49,38 Ethiopia 139
⇑⇑ 49,90 Russia 140
⇓⇓ 50,75 Malaysia 141
⇑⇑ 51,00 Brunei 142
⇓⇓ 51,13 Honduras 143
⇓⇓ 51,38 Bahrein 144
⇓⇓ 51,50 Colombia 145
⇓⇓ 51,50 Nigeria -
⇑ 51,67 Afghanistan 147
⇓ 51,83 Democratic Republic of Congo 148
⇑ 52,75 Fiji 149
⇑⇑ 56,13 Palestinian Territories 150
⇑ 56,17 Pakistan 151
⇓ 56,38 Azerbaijan 152
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⇓⇓ 56,83 Thailand 153
⇓ 57,00 Belarus 154
⇓⇓ 57,50 Swaziland 155
⇓⇓ 60,00 Philippines 156
⇑ 61,50 Saudi Arabia 157
⇑ 62,50 Sri Lanka 158
⇓⇓ 63,00 Kyrgyzstan 159
⇓ 63,50 Libya 160
⇑ 66,00 Somalia 161
⇓⇓ 68,50 Kazakhstan 162
⇓ 71,50 Uzbekistan 163
⇓⇓ 72,50 Tunisia 164
⇑ 75,75 Vietnam 165
⇑ 78,00 Cuba 166
⇓ 79,00 Equatorial Guinea 167
⇑ 80,50 Laos 168
⇓⇓ 81,00 Rwanda 169
⇓ 82,13 Yemen 170
⇓ 84,67 China 171
⇓⇓ 85,33 Sudan 172
⇓ 91,50 Syria 173
⇓ 94,50 Burma 174
⇓ 94,56 Iran 175
⇓ 95,33 Turkmenistan 176
⇓ 104,75 North Korea 177
⇓ 105,00 Eritrea 178
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