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●        6th of October City is new member of EBRD Green Cities in Egypt 

●        EBRD President signs agreements to support greening of Cairo, Alexandria and 6th of 
October City 

●        6th of October City falls under remit of Egypt’s new city planning entity, NUCA 

  
Egypt is signing up to a vision of green and sustainable cities. Under the guidance of the New Urban 

Communities Authority (NUCA), the country’s new city planning entity, 6th of October City joins Cairo and 

Alexandria as a member of the European Bank for Reconstruction and Development’s (EBRD) flagship 

urban sustainability programme, EBRD Green Cities. 

During a visit to Egypt, EBRD President Odile Renaud-Basso signed Memoranda of Understanding 

(MoUs) today – witnessed by Rania Al-Mashat, Minister of International Cooperation, Mahmoud Sharawi, 

Minister of Local Development, Sayed Ismail, Deputy Minister of Housing for Infrastructure and 

Jacqueline Azer, the Deputy of the Governor of Cairo -  stating that “the Bank will assist the governorates 

of Cairo and Alexandria and NUCA in identifying, prioritising and connecting cities’ environmental 

challenges with sustainable infrastructure investments and policy measures.” 

President Renaud-Basso said: “The EBRD looks forward to working with Egypt on this flagship 

programme, to support the development of greener infrastructure, building a better and more sustainable 

future for city residents.” 

“Contributions from our donors, including the TaiwanBusiness-EBRD Technical Cooperation Fund and 

the Austrian Federal Ministry of Finance via the EBRD-administered City Regeneration and Environment 

(CREATE) Fund, are fundamental in providing the necessary support for the implementation of Green 

City Action Plans (GCAPs) in Egypt,” added the President. 

Minister Al-Mashat said: “The path to a green future begins in our cities. The government of Egypt is 

paving the way for inclusive and resilient infrastructure through sustainability-led urban development and 

low-carbon mobility. Our partnership with the EBRD in its flagship urban sustainability programme serves 
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as a regional example for future city development, ensuring a green and safe urban environment for all. 

This is integral to achieving the 2030 Sustainable Development Goals.” 

The purpose of the €2.5 billion EBRD Green Cities programme is to provide finance to invest in 

sustainable municipal infrastructure to help cities become greener. With almost three-quarters of 

greenhouse gas emissions coming from cities, this is an effective way to tackle climate change. 

With support from the EBRD and international donors, each member city draws up a tailor-made GCAP to 

identify its own priorities in tackling its most pressing environmental challenges. 

Urgent improvements to the transport networks of Cairo and Alexandria have been identified as the 

trigger projects for those two cities. In Cairo, the EBRD is interested in supporting the rehabilitation and 

upgrade of metro Line 2. In Alexandria, the focus is on upgrading and electrifying an existing metro line 

that connects downtown Alexandria with the north-eastern town of Abu Qir. 

In addition, the development of a dry port in 6th of October City, a modern satellite town that forms part of 

the urban area around Cairo, is the first project to be explored under the EBRD’s MoU with NUCA. 

NUCA is in charge of urban development in Egypt. Four in 10 Egyptians live in cities and the urban 

population in this country of more than 100 million people is rising by more than 2 per cent a year. Aiming 

to establish new urban centres, redistribute the population away from the narrow strip of the Nile Valley 

and extend the axis of urban expansion to desert and remote areas, NUCA identifies new city sites and 

formulates their development strategies. It also ensures the good functioning and management of 

infrastructure and public facilities in new cities. Today’s MoU identifying the trigger project in 6th of 

October City paves the way for the EBRD and NUCA to explore further cooperation on green 

infrastructure development in other cities that are under NUCA’s remit.  

With the MOUs signed today, 6th of October City becomes the programme’s 46th member. 
Egypt is a founding member of the EBRD. Since the start of its operations there in 2012, the Bank has 
invested close to €7.2 billion in 127 projects in the country. 

برنامج المدن الخضراء التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
 أكتوبر 6والتنمية يرحب بانضمام مدينة 

دة اإلعمار والتنمية توقع اتفاقات بشأن تدابير االستدامة لثالث مناطق عمرانية في  رئيسة البنك األوروبي إلعا 

 مصر

أكتوبر عضو جديد في برنامج المدن الخضراء التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في  6مدينة        ●
 مصر

 أكتوبر مدنًا خضراء  6واالسكندرية ومدينة رئيسة البنك توقع اتفاقات لدعم جعل القاهرة        ●

مدينة السادس من أكتوبر تقع ضمن اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهة المسئولة عن        ●
 تخطيط المدن الجديدة في مصر 

  
بتوجيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهة المسئولة عن  تشترك في رؤية المدن الخضراء والمستدامة. مصر

برنامج االستدامة تخطيط المدن الجديدة في مصر، تنضم مدينة السادس من أكتوبر إلى القاهرة واإلسكندرية كعضو في 
 .للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التابع  برنامج المدن الخضراء الحضرية الرائد

شهدتها   -لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أوديل رينو باسو، خالل زيارتها لمصر، مذكرات تفاهم  وقعت اليوم رئيسة ا
ماعيل نائب وزير اإلسكان للبنية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وسيد إس

ضمن "قيام البنك بمساعدة محافظتي القاهرة واإلسكندرية وهيئة  والتي تت -التحتية وجاكلين عازر نائبة محافظ القاهرة 
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المجتمعات العمرانية الجديدة في تحديد التحديات البيئية للمدن وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة 
 وإجراءات السياسات". 

"يتطلع البنك إلى العمل مع مصر في هذا البرنامج   تنمية: "وقد صرحت رينو باسو رئيسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار وال
 الرائد، لدعم تطوير بنية تحتية أكثر مراعاة للبيئة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة لسكان المدن."

دة  البنك األوروبي إلعا-وأضافت: "إن المساهمات من الجهات المانحة، بما في ذلك صندوق التعاون الفني "تايوان بيزنس
( الذي CREATEلنمسا عبر صندوق تجديد المدن والبيئة، والمسمى اختصاًرا باسم )ل اإلعمار" ووزارة المالية االتحادية

يديره البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، تعتبر أساسية في توفير الدعم الالزم لتنفيذ خطط عمل برنامج المدن الخضراء 
 في مصر". 

الحكومة  هذه هي بداية المسار نحو مستقبل أخضر في مدننا. “ يا المشاط وزيرة التعاون الدولي:ومن جانبها صرحت ران
المصرية تمهد الطريق لبنية تحتية شاملة ومرنة من خالل التنمية العمرانية التي تقودها االستدامة والتنقل منخفض 

والتنمية في برنامجه الرائد لالستدامة الحضرية تُعد بمثابة مثال  إن شراكتنا مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  الكربون.
وهو جزء ال يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية  إقليمي لتنمية المدن المستقبلية، مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع،

 ". 2030المستدامة لعام 

مليار يورو   2.5إلعادة اإلعمار والتنمية والبالغ حجم تمويله   يتمثل الهدف من برنامج المدن الخضراء التابع للبنك األوروبي
تعد هذه   في توفير التمويل لالستثمار في البنية التحتية البلدية المستدامة لمساعدة المدن على أن تصبح أكثر اخضراًرا.

 حتباس الحراري من المدن.الطريقة فعالة لمعالجة تغير المناخ، خاصة في ظل انبعاث ما يقرب من ثالثة أرباع غازات اال

ومن خالل الدعم المقدم من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية والجهات المانحة الدولية، تضع كل مدينة عضو في  
 البرنامج "خطة عمل للمدينة الخضراء" مصممة خصيًصا لتحديد أولوياتها في مواجهة التحديات البيئية األكثر إلحاًحا. 

ففي   يد التحسينات العاجلة لشبكات النقل في القاهرة واإلسكندرية على أنها مشاريع االنطالق لهاتين المدينتين.هذا وقد تم تحد 
وفي اإلسكندرية، ينصب   القاهرة، يهتم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بدعم إعادة تأهيل وتحديث خط المترو الثاني.

لحالي الذي يربط وسط مدينة اإلسكندرية بمدينة أبو قير في ناحية الشمال الشرقي  التركيز على تحديث وكهربة خط المترو ا
 من االسكندرية. 

باإلضافة إلى ذلك، يأتي تطوير ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، التي تشكل جزًءا من المنطقة العمرانية الحديثة 
م بين البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وهيئة  حول القاهرة، كأول مشروع يتم استكشافه بموجب مذكرة التفاه

 المجتمعات العمرانية الجديدة. 

مصريين في    10يعيش أربعة من كل  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة المسئولة عن التنمية العمرانية في مصر.
تحدد  في المائة سنويًا.  2مليون نسمة بأكثر من   100المدن ويزداد عدد سكان الحضر في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 

الهيئة مواقع المدن الجديدة وتضع استراتيجياتها التنموية بهدف إنشاء مراكز حضرية جديدة، وإعادة توزيع السكان بعيًدا عن  
من الهيئة حسن  كما تض الشريط الضيق لوادي النيل، وتوسيع محور التوسع العمراني ليشمل المناطق الصحراوية والنائية.

وتمهد مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها اليوم الخاصة بمشروع   سير وإدارة البنية التحتية والمرافق العامة في المدن الجديدة.
مدينة السادس من أكتوبر الطريق أمام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية والهيئة الستكشاف مزيد من التعاون في تطوير  

  التحتية الخضراء في مدن أخرى تقع ضمن اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. البنية

 أكتوبر العضو السادس واألربعين في برنامج المدن الخضراء. 6وبتوقيع مذكرات التفاهم اليوم، أصبحت مدينة 
، استثمر البنك األوروبي 2012م ومنذ بداية عملياته في عا مصر عضو مؤسس بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

 مشروًعا في البالد.  127مليار يورو في  7.2إلعادة اإلعمار والتنمية ما يقارب 
 


