
أقل 10 وجهات زيارة ف العالم

تسببت جائحة كوفيد 19 ف انخفاض هائل ف السياحة الدولية. لم تصل الوجهات
الرئيسية مثل فرنسا وإسبانيا والواليات المتحدة والصين وإيطاليا إل أرقام عام 2019
عن وصول 1.46 مليار (UNWTO) حت اآلن ، عندما أعلنت منظمة السياحة العالمية
سائح حول العالم. ومع ذلك ، بالنسبة للوجهات األقل زيارة مثل تيمور الشرقية ، أو
الجنة الاريبية مثل مونتسيرات وسانت فنسنت وجزر غرينادين ، يمن أن تون األزمة

فرصة للحصول عل بعض الظهور. من حيث السفر ، استقبلت الدول العشر األول 40٪ من إجمال الوافدين حول العالم.
تتصدر فرنسا وإسبانيا والواليات المتحدة الترتيب ، تليها الصين وإيطاليا وتركيا والمسيك. أكملت تايالند وألمانيا والمملة
المتحدة قائمة الوجهات العشر األكثر زيارة.ومع ذلك ، هناك أيضا تصنيف للدول الت بالاد كان لديها زوار. تأثرت هذه الوجهات
هذه ه .سب االعتراف الدولل فجميع أنحاء العالم بعوامل مختلفة ، مثل تاريخ العنف والفقر ، أو أنها ليست كبيرة بما ي ف
.Tourism Review الوجهات العشر األقل زيارة ف عام 2019 والت قدمتها

سان مارينو

هذه الدولة الصغيرة الواقعة ف شمال إيطاليا ، والت تبلغ مساحتها أكثر من 61 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سانها 33000 نسمة
، سجلت 111000 وافد دول (أولئك الذين مثوا بين عشية وضحاها ف منشأة). يمن للزوار استشاف البلد بأكمله ف يوم
.واحد أو حت أقل من ذلك

ليختنشتاين

ف عام 2019 ، سجلت هذه الدولة الصغيرة 98000 وافد دول وفقًا لمنظمة السياحة العالمية. تبلغ مساحتها 160 كيلومترا
مربعا بين النمسا وسويسرا ، ويبلغ عدد سانها 39000 نسمة. تعتبر قلعة فادوز من األماكن الت يجب زيارتها، مع إطالالت رائعة
.عل المدينة ووادي الراين. تنقسم إمارة ليختنشتاين إل 11 بلدية ، جميعها محاطة بالجبال

أنغيال

هذا اإلقليم البريطان فيما وراء البحار هو جزيرة صغيرة ف منطقة البحر الاريب ، ف جزر األنتيل الصغرى ، تغط 91 كيلومترا
.مربعا ، ويعيش فيها ما يقرب من 16000 شخص. ف عام 2019 ، استقبلت أنغيال 95000 سائح

عادة ما ينطلق زوار الجزيرة بالركاب أو البحارة ف قوارب كبيرة وصغيرة. تضم الجزيرة بعضا من أجمل الشواط ف منطقة
.البحر الاريب ، وبينما ال تشتهر أنغيال بالسياحة الدولية ، فإننا نوص بشدة بزيارتها

باالو

جمهورية باالو ه أرخبيل يضم أكثر من 500 جزيرة صغيرة ، وه جزء من واليات ميرونيزيا االتحادية ، وتقع ف غرب المحيط
.العاصمة الحالية ،Ngerulmud ه أكبر جزيرة, حيث توجد Babeldaob الهادئ. جزيرة

باالو ه وجهة مثالية لهواة الغوص. ف عام 2019 ، شهدت الدولة الجزيرة انخفاضا ف عدد السائحين الوافدين إل أقل من



95000.

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت فيسينت وجزر غرينادين ه منطقة أخرى من دول الومنولث البريطان ف منطقة البحر الاريب. تقع هذه الدولة الجزرية
غرب بربادوس ، وتبلغ مساحتها 369 كيلومترا مربعا. ف عام 2019 ، استقبلت 85000 زائر ، عل الرغم من أنها اشتهرت
.Pirates of the Caribbean بونها موقع تصوير فيلم

تيمور الشرقية

يبلغ عدد سان هذه الدولة الجزيرة الواقعة ف جنوب شرق آسيا حوال 1.3 مليون نسمة. وه مستعمرة برتغالية سابقة احتلتها
إندونيسيا الحقًا قبل إعالن استقاللها ف عام 2002. وقد دمرتها الحرب الت تركت السان يعيشون ف فقر مدقع. ف عام 2019 ،
.استقبلت 81000 زائر فقط

غينيا بيساو

.ساحل المحيط األطلس لسنوات ، دفع عدم االستقرار والعنف السياح بعيدًا عن هذا البلد الواقع بين السنغال وغينيا عل
تتميز جمهورية غينيا بيساو بشواطئها الرملية البيضاء ومناخها االستوائ وتنوعها البيولوج الغن بشل ال يصدق ، سواء ف البر
.أو البحر. ف عام 2019 ، استقبلت 52000 سائح

جزر القمر

هذا البلد الصغير المون من ثالث جزر رئيسية ف جنوب شرق إفريقيا ، بالقرب من مدغشقر ، يعان أيضا من مزيج من عدم
لقضاء اليوم عل ان المثالالم والفقر المدقع. تقع جزر القمر بجوار مياه المحيط الهندي مباشرةً ، وه االستقرار السياس
.الشواط الجميلة ونسيان كل شء عن الثقافة الغربية. ف عام 2019 ، سجلت الدولة 45000 زائر فقط

جزر سليمان

يتون هذا البلد من أكثر من 990 جزيرة ، ولن يتركز معظم السان ف ست جزر رئيسية. إنها مستعمرة بريطانية سابقة تقع
شرق بابوا غينيا الجديدة وعادة ما يتم السفر إليها من بريسبان أو أستراليا أو فيج. السفن الت غرقت خالل الحرب العالمية
.الثانية ه مشهد رائع للغواصين ، عل الرغم من أنها استقبلت ف عام 2019 فقط 29000 سائح

مونتسيرات

هذه الجنة الت نادرا ما يتم زيارتها، وتقع ف منطقة البحر الاريب ، تتطلع إل اكتساب شعبية كوجهة للرحالة الرقميين. أبلغ
.إقليم ما وراء البحار البريطان الواقع جنوب شرق بورتوريو عن 10000 سائح ف عام 2019
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