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כך עולה מסקר חדש של ארגון התיירות העולמי ,כאשר אירופה מובילה בראש מבצעי ההקלות 65% ,מכלל יעדי העולם
עדיין תחת מגבלות נסיעה ,כולל ישראל
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המחקר האחרון של ארגון התיירות העולמי ) (UNWTOמראה כי  22%מכלל היעדים ברחבי העולם ) 48יעדים( החלו
להקל על ההגבלות ,כאשר אירופה מובילה בראש .עם זאת ,יחד עם זאת  65%מכל היעדים ברחבי העולם ) 141יעדים(
ממשיכים לסגור לחלוטין את גבולותיהם לתיירות בינלאומית.
זורב פולוליקשווילי ) (Zurab Pololikashviliמזכ”ל ארגון התיירות העולמי אמר בתגובה לסקר" :הפעלת התיירות
חשובה ביותר  -לפרנסות ,לעסקים ולכלכלות לאומיות .הסקר האחרון מראה כי מספר גדל והולך של יעדים מתחילים
להיפתח בצורה אחראית ומדודה .עם זאת ,המשבר לא נגמר ,ארגון הבריאות העולמי ימשיך לעבוד עם המדינות
החברות ברחבי העולם כדי למתן את השפעת המגיפה ולהבטיח שכאשר הזמן יתאים ,התיירות תוכל לסייע בהחלמה
אחראית ובת קיימא" .
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נסיעות בינלאומיות בתוך אירופה צצות מחדש בעוד אזורים אחרים נותרים סגורים .על פי נתוני הארגון ,נכון ליום 15
ביוני 22% ,מכל היעדים ) 48יעדים( הקלו כעת על מגבלות הנסיעה ,לעומת  3%בלבד ) 7יעדים( ב 18 -במאי .היעדים
שהקלו על מגבלות הנסיעה כוללים:
 37יעדים באירופה ,בהם  24מתוך  26המדינות החברות באיחוד
 6יעדים באמריקה
 3יעדים באסיה ובאוקיאנוס השקט
 2יעדים באפריקה
במקביל ,דו"ח הגבלות הנסיעות הקשורות ל  -COVID-19מבהיר כי יעדים רבים מקפידים על גישה זהירה בהקלת
המגבלות .נכון ליום  15ביוני 24% ,מכל היעדים ברחבי העולם ) 51יעדים( היו תחת הגבלות נסיעות במשך  19שבועות ו-
 80) 37%יעדים( במשך  15שבועות.
בסך הכל  65%מהיעדים ברחבי העולם ) 141יעדים( ממשיכים בסגר מלא של גבולותיהם .באפריקה ,שיעור היעדים
שנותרו סגורים לתיירים עומד כיום על  .85%ביבשת אמריקה  76%מהיעדים שומרים על סגירת גבולות מלאה ,וכך גם
 67%מהיעדים באסיה והאוקיאנוס השקט ו  92%-מהיעדים במזרח התיכון .באירופה ,סגירות הגבול המלאות הללו
מצטמצמות כעת ל  26%-מכלל היעדים.
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