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A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

Press Release 

 

The New Urban Communities Authority (NUCA) of Egypt’s Ministry of Housing, 

Utilities, and Urban Communities wins the Scroll of Honour 2021 

 

Cairo, 21 September 2021 – The New Urban Communities Authority (NUCA) of Egypt is 

awarded the UN-Habitat Scroll of Honour, one of the world’s most prestigious prizes 

presented to individuals, cities, organizations, and projects working on sustainable 

urbanization. 

 

Among 170 nominations from Africa, Asia, Europe and Latin America, NUCA received the 

prize along with four other organizations from Kenya, China, Estonia, and Chile. The 

winners were selected based on their outstanding contributions to urban development 

including innovative urban COVID-19 responses, reducing urban greenhouse gas 

emissions, and advancing the Sustainable Development Goals, particularly Goal 11: 

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable.  

 

NUCA was selected for its pivotal role in the implementation of Egypt’s social housing 

programme which provided 660,000 units ensuring the fair provision of adequate housing 

in terms of location, connectivity, affordability, and services such as schools, hospitals, 

playgrounds, and green spaces in 21 newly built cities, serving over 3 million citizens. The 

programme caters to different levels of income and offers accessible services including 

flexible payment schemes to ensure inclusivity and integration. It also targets the inclusion 

of people with special needs and increased ownership by women.  

 

“Everyone has a fundamental right to housing, and the selection of the New Urban 

Communities Authority is a recognition of its efforts and of the vision of the Ministry of 

Housing in providing adequate, healthy and safe housing for all,” said Erfan Ali, UN-

Habitat’s Regional Representative of Arab States. “I would like to seize the opportunity to 

congratulate them for their tremendous efforts and impactful work”. 

 
NUCA will receive the Scroll of Honour award, a plaque engraved with its name and 

achievement, during the Global Observance of World Habitat Day, which will be 

celebrated on Monday 4 October 2021 in Yaounde, Cameroon, as part of Urban October 

“for a Better Urban Future for everyone”. 

 

ENDS 
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an urbanizing world 

 

UN-Habitat 

UN-Habitat works in over 90 countries supporting people in cities and human settlements 

and focusing on urban development. Working with governments and local partners, its 

high impact projects combine world-class expertise and local knowledge to deliver timely 

and targeted solutions. www.unhabitat.org 

 

For more information contact Rania Hedeya – UN-Habitat Egypt Office Country Director 

rania.hedeya@un.org 

 

  

mailto:rania.hedeya@un.org
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 بيان صحفي

 

 في مصرالتابعة لوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 ٢٠٢١تفوز بلقب الشرف 

 

التي يمنحها برنامج لجائزة التقديرية افي مصر على  حصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - ٢٠٢١سبتمبر  ٢١القاهرة، 

لألفراد والمدن والمنظمات والمشاريع التي تعمل   ، وتقدماألمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم

 .على التحضر المستدام

 

مرشح من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية، وذلك إلى جانب أربعة فائزين آخرين   ١٧٠هيئة على الجائزة من بين  ال حصلت

في التنمية الحضرية بما في ذلك  المتميزة من كينيا، والصين، وإستونيا، وتشيلي. وقد تم اختيار الفائزين بناًء على مساهمتهم 

؛ الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في المناطق الحضرية؛ وتحقيق أهداف  ١٩-كوفيد ـاالستجابات الحضرية المبتكرة ل

 .: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة١١التنمية المستدامة، خاصة الهدف  

 

والمجتمعات العمرانية لدورها المحوري في تنفيذ  والمرافق تم اختيار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة اإلسكان

ضمان توفير عادل للسكن المالئم من حيث الموقع، واالتصالية، ل ألف وحدة    ٦٦٠برنامج اإلسكان االجتماعي في مصر والذي قدم  

 جديدة مدينة    ٢١والقدرة على تحمل التكاليف، والخدمات مثل المدارس والمستشفيات والمالعب والمساحات الخضراء، وذلك في  

يلبي البرنامج احتياجات شرائح مختلفة من الدخل ويوفر خدمات لضمان الشمولية والتكامل بما ماليين مواطن. ٣تخدم أكثر من 

 فيها خطط الدفع المرنة. كما يستهدف دمج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وزيادة ملكية النساء.

 

الدول العربية: "لكل فرد حق  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في وقد صرح د/عرفان علي، المدير اإلقليمي لمكتب 

أساسي في السكن، واختيار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو اعتراف بجهودها وبرؤية وزارة اإلسكان في توفير السكن 

 أود أن أغتنم الفرصة ألهنئهم على جهودهم الهائلة وعملهم المؤثر".أضاف "" و المالئم والصحي واآلمن للجميع.

 

ستتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجائزة، والتي هي عبارة عن لوحة منقوشة باسم المؤسسة وإنجازاتها، في اليوم العالمي  

الكاميرون، كجزء من فعاليات شهر أكتوبر الحضري   في ياوندي، ٢٠٢١أكتوبر  ٤للموئل الذي سيتم االحتفال به يوم االثنين 

 لتعزيز مستقبل حضري أفضل للجميع.

 

 النهاية

 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

دولة لدعم الناس في المدن والمستوطنات البشرية والتركيز  ٩٠يعمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكثر من 

عمل البرنامج مع الحكومات والشركاء المحليين وتجمع مشاريعه ذات التأثير الكبير بين الخبرات العالمية يعلى التنمية الحضرية.  

 حلول هادفة في الوقت المناسب والمعرفة المحلية لتقديم 

www.unhabitat.org.  

 

http://www.unhabitat.org/
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مديرة مكتب مصر برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  -لمزيد من المعلومات، برجاء االتصال برانيا هدية 

rania.hedeya@un.org 
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