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   :ملخص
احة للحفاظ علي البيئة، فقد ظهر ما يسمي بالسياحة املستدامة، والتنمية السياحية املتواصلة، االجتاهات اليت تشجع صناعة السي العديد منظهرت 

فالتحول حنو . تركز هذه االجتاهات علي ضرورة احلفاظ علي البيئة واملوارد الطبيعية. االقتصاد األخضرووالسياحة اخلضراء، واملمارسات اخلضراء، 
ودف هذه الدراسة إيل التعرف علي أمهية االقتصاد األخضر كمدخل فعال . الدول والقطاعات مبا فيها مصر مجيع يفاالقتصاد األخضر أصبح ضرورة 

وقد قامت مصر بوضح خطة ". ٢٠٢٠رؤية "الستدامة قطاع السياحة املصري، جبانب عرض لبعض مالمح خطة التنمية السياحية املستدامة يف مصر 
وقد . مليار دوالر إيرادات سياحية ٢٦، وحتقيق ٢٠٢٠مليون سائح حبلول  ٢٠، واليت تستهدف "٢٠٢٠رؤية "لتحقيق التنمية السياحية املستدامة 

 اعتمد تنفيذ اخلطة علي ست حماور رئيسية هم وجود إطار مؤسسي مناسب، وضمان الوصول السهل واألمن واألمان، والتوسع يف املنتج السياحي،
وبناًء علي ذلك؛ فإن مصر تسري يف طريقها لتصبح مقصداً . ية، وحتسني جودة اخلدمة، وتعزيز دعم املنتج يف السوقوتوفري البنية األساسية التحتية والفوق

  .أخضر أو مقصداً سياحياً مستداماً
  .االقتصاد األخضر، التنمية املستدامة، السياحة، مصر: الكلمات املفتاحية

Abstract:  
There are many trends that encourage tourism industry to preserve the environment such as 
sustainable tourism, sustainable development, green tourism, and the green economy. All these 
trends focus on the need to preserve the environment and natural resources. The aim of this study 
is to identify the importance of the green economy as an effective entry point for the 
sustainability of the Egyptian tourism sector, in addition to presenting some of the features of 
Egypt's sustainable tourism development plan "Vision 2020". Egypt has outlined a plan to 
achieve sustainable tourism development "Vision 2020", targeting 20 million tourists by 2020, 
and achieving $ 26 billion in tourism revenues. The implementation of the plan was based on six 
main axes: ensure an appropriate institutional framework, ensure easy access, safety and security, 
expand the product base, provide the necessary infrastructure and superstructure, improve quality 
of service, and promote the product to the market.  
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