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  الملخص
حتى أصبحت سوقاً سياحياً واعداً، يحقق عائدات  ازدادت أهمية السياحية البيئية

وتهدف هذه الدراسة إلي تحليل اإلستراتيجية الوطنية للسياحة . بمليارات الدوالرات
وقد توصلت الدراسة إلي أن . البيئية في مصر، ومدي مساهمتها في حماية البيئة

لمبادئ التي تدعم اإلستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية في مصر ترتكز علي عدد من ا
حماية البيئة، كما تشتمل علي سبع برامج للعمل الوطني، والتي تهتم بالحفاظ علي 
البيئة، وحماية التراث الثقافي والطبيعي، والتوسع في المحميات الطبيعية، والمساهمة 

  .بشكل كبير في تحقيق التنمية السياحية المستدامة
اتيجية وطنية، حماية البيئة، تنمية سياحية مستدامة، إسترالسياحة البيئية، : الكلمات الدالة

  .مصر
Abstract 
The importance of eco-tourism has grown to become a unique tourist market, 
generating billions of dollars in revenue. The aim of this study is to analyze the 
national strategy of ecotourism in Egypt and its contribution to the protection of the 
environment. The study concluded that the national strategy for ecotourism in Egypt 
is based on a number of principles that support the protection of the environment. It 
also includes seven programs for national action, which are concerned with preserving 
the environment, protecting the cultural and natural heritage, the expansion of 
protected areas, and Sustainable tourism development. 
Keywords: ecotourism, national strategy, environmental protection, sustainable 
tourism development, Egypt. 


