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 منظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت 
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 ملخص تنفیذي 

 
، 2021دیسمبر  كانون األول/  3  -نوفمبر  تشرین الثاني/  30ن (یالرابعة والعشر  تھادورالجمعیة العامة في  اعتمدت  

وطلبت من المجلس التنفیذي   ،والتشغیلي الختیار وإنشاء مكاتب إقلیمیة / مواضیعیةمدرید، إسبانیا) اإلطار القانوني  
 .الجمعیة صدرت عنالتي  التوجیھاتتحسینھ في الوقت المناسب على أساس 

 
العامة.  الجمعیة  طلب  على  بناء  المنظمة  أمانة  أعدتھ  الذي  المنقح  والتشغیلي  القانوني  اإلطار  التقریر  ھذا  یعرض 

منظمة السیاحة لویشیر التقریر أیضا إلى التقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقات البلد المضیف إلنشاء مكاتب  
 العالمیة على النحو الذي طلبتھ الجمعیة العامة.

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر 

 اإلطار القانوني والتشغیلي إلنشاء
 مكاتب إقلیمیة لمنظمة السیاحة العالمیة 

 CE/116/4(b))الوثیقة (
 
 

 فیذي،إن المجلس التن

 اإلطار القانوني والتشغیلي إلنشاء مكاتب إقلیمیة لمنظمة السیاحة العالمیة، في التقریر حول  وقد نظر

الذي أعدتھ األمانة، و  یحیط علما مع اإلرتیاح  .1 القانوني والتشغیلي  شكر األمانة على  یبتحسین اإلطار 
   النھج الموجھ والمنتظم والمركز المقترح؛

 
كافة   یؤید .2 مع  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  إقلیمیة/مواضیعیة  مكاتب  إلنشاء  والتشغیلیة  القانونیة  األطر 

 المتطلبات والخطوات التي تنطوي علیھا؛
 

بكل   یطلب .3 یتقید  أن  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  أو مواضیعي  إقلیمي  باستضافة مكتب  بلد مھتم  أي  إلى 
المحددة،   یقوماإلجراءات  ووأن  على  اإلطار ،  إلى  باإلمتثال  خطي  التزام  بتقدیم  الخصوص،  جھ 

 الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي؛ القانوني والتشغیلي
 

 أن یكون أي اتفاق مع البلد المضیف متقیدا، بالحد األدنى، بھذا اإلطار القانوني والتشغیلي؛  یطلب .4
 

أن یقدم تقریرا إلى المجلس التنفیذي وإلى الجمعیة العامة حول أي تقدم محرز   إلى األمین العام  ویطلب .5
 بشأن إنشاء مكاتب إقلیمیة/مواضیعیة.

  
 
 
 
 

 
 المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس. لإلطالع على  .مشروع مقرر ھذا  1
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  الخلفیة -أوال

 ات عن اإلھتماممعلومات مفصلة عن الخلفیة، والتعبیرفي دورتھا الرابعة والعشرین  لجمعیة العامة  اقدمت األمانة إلى   .1
 اإلطار القانوني والتشغیلي المقترح إلنشاء المكاتب اإلقلیمیة.  عن وكذلك ،التي وردت، والتقدم المحرز

تأییدا  ،  )CE/DEC/5(CXII)(منظمة  للمجلس التنفیذي لا  مقررعلى    )(XXIV) 740(  قرارھا  صادقت الجمعیة العامة في  .2
 في الریاض. لإلقتراح الذي تقدمت بھ المملكة العربیة السعودیة حول إنشاء مكتب إقلیمي لمنظمة السیاحة العالمیة

العامة    نظرت .3 العام،  في  الجمعیة  األمین  / فتقریر  إقلیمیة  مكاتب  وإنشاء  الختیار  والتشغیلي  القانوني  اإلطار  اعتمدت 
أساس    ،مواضیعیة المناسب على  الوقت  في  التنفیذي تحسینھ  المجلس  أعطیت،وطلبت من  التي  ورحبت    التوجیھات 

مكاتب   الستضافة  أفریقیا  وجنوب  والمغرب  وكینیا  وغانا  فیردي  وكابو  والبرازیل  األرجنتین  بمقترحات  الجمعیة 
 منظمة.لإقلیمیة ل

دورتھ    أقر .4 في  التنفیذي  مكاتب  )CE/DEC/5(CXV)(المقرر    115المجلس  إنشاء  العامة،  الجمعیة  بتصدیق  رھنا   ،
واألرجنت والمغرب  البرازیل  في  امتثال  ،ینإقلیمیة  البلدان  شریطة  و  ھذه  القانونیة  الذي لللشروط  التشغیلي  إلطار 

 .اعتمدتھ الجمعیة العامة

العامة .5 الجمعیة  إرشادات  إلى  یستند  منقًحا  وتشغیلیًا  قانونیًا  إطاًرا  التنفیذي  المجلس  إلى  األمانة  اإلعالم حول   ،تقدم    مع 
الذي   النحو  على  العالمیة  السیاحة  منظمة  مكاتب  المضیف إلنشاء  البلد  اتفاقات  بشأن  المفاوضات  في  المحرز  التقدم 

 طلبتھ الجمعیة العامة.

 

  المكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة لمنظمة السیاحة العالمیة  ینظماإلطار التشغیلي الذي  -ثانیا

المكت .6 اإلقلیمیاضطلع  والمواضیعیةتب  إلیھ  ة  الموكلة  و  ا بالوظائف  العام،  واألمین  العاّمة  الجمعیة  قِبَل  أنشطة تمن  نفِّذ 
 بما یتماشى مع مھّمة المنّظمة واألولویات الرئیسیة وبرنامج العمل. اإلقلیم منّظمة السیاحة العالمیة في 

 
ل المكت .7 متثل للشروط والمعاییر الخاّصة  تجزًءا ال یتجّزأ من المنّظمة. بالتالي، یجب أن    ة والمواضیعیةتب اإلقلیمیاشّكِ

القرار   بموجب  المعتمدة  األولى  الفئة  من  إط  2(XXI)656بالكیانات  في  ُوِضعَت  الكیانات التي  إدارة  نموذج  ار 
 .3(XIX)602القرار  بواسطةالخارجیة الذي اعتمدتھ الجمعیة العاّمة 

 
وفقًا الحتیاجاتھم وأولویاتھم،   .8 المنّظمة بطریقة المركزیة  فعّالة مع أعضاء  إقامة عالقة  اإلقلیمي على  المكتب  یحرص 

مع المنّظمات الدولیة واإلقلیمیة والمؤّسسات المانحة وأصحاب المصلحة في القطاع    حثیث فضًال عن ضمان التنسیق ال
أماالخاصّ  المواضیعي    .  إیجادالمكتب  على  فقط  أعضاء   المعارف  فیركز  یستفید  بحیث  مكثفة،  بطریقة  ونشرھا 

النمو المنظمة من التوصیات السلیمة والمبادئ التوجیھیة واالستراتیجیات المقترحة ونماذج األعم ال التي تھدف إلى 
 ، أي نظًرا لألزمة العالمیةوالمستدام والتنافسي لقطاع السیاحة على الصعید العالمي واإلقلیمي وعلى الصعید الوطني.  

الوباء المستمر وحالة الطوارئ المناخیة واالضطرابات السیاسیة، یتعین على كل من المكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة 
 عزیز مرونة القطاع والتعافي المطرد. االضطالع بأنشطة لت

 
منّظمة السیاحة العالمیة ھي أصغر وكالة متخّصصة في منظومة األمم المتّحدة، على الرغم من أنَّھا تخدم قطاًعا یُمثِّل   .9

التصدیر عائدات  حیث  من  فئة  أكبر  (بیانات    ،ثالث  الكیمیائیة  والمواد  الوقود  الرئیسي ).  2019بعد  الھدف  ویتمثل 
ن  یالرابعة والعشر  الجمعیة العامة في دورتھا الذي أقرتھ    2023-2022  للفترة  العمل  ي للمنظمة، في إطار برنامجالثان

لألعضاء " الذي تنوي منظمة السیاحة العالمیة من خاللھ زیادة خدماتھا  العضویة  وزیادةتنویع الخدمات لألعضاء  "  بـ
 مخصصة أكثر.وتعزیزھا وتنویعھا بطریقة 

 
  5،  في منظومة األمم المتحدة، یتمثل االتجاه الحالي لكیانات / وكاالت األمم المتحدة في أن یكون لدیھا، في المتوسط   .10

الواقع.    6إلى   أرض  على  بالعملیات  مقارھا  ربط  لتحسین  إقلیمیة  في ومكاتب  نھج موحد  یوجد  نفسھ، ال  الوقت  في 

 
 A/21/8(I)(f(لمزیٍد من المعلومات، یُرجى مراجعة الوثیقة  2
 A/19/11لمزیٍد من المعلومات، یُرجى مراجعة الوثیقة  3
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المواضیعیة.   المكاتب  الوثیقةتشغیل  بھذه  اإلقلیمیة والمواضیعیة  ترفق  المتحدة  األمم  بمكاتب  في  قائمة شاملة  ، وذلك 
 المرفق الثاني والمرفق الثالث. 

 
 ، أي األعضاء ) خدمة أعضاء منظمة السیاحة العالمیة1ھي:    الخصائص المشتركة للمكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة .11

 . التقنیة) تقدیم الخبرة 3) العمل على المستویین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي؛ 2 ین والمنتسبین؛ الفاعلین والمشارك
 

) على عكس المكاتب المواضیعیة التي قد  1ھي:    االختالفات الرئیسیة بین المكاتب اإلقلیمیة والمكاتب المواضیعیة .12
  ؛للمكاتب اإلقلیمیة أن تتخذ إجراءاتھا على المستویین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي فقط  یجوزتعمل على المستوى العالمي،  

على  2 فقط  تركز  المواضیعیة  المكاتب  المعرف)  مكثفة  إیجاد  بطریقة  الخبرة   ،ونشرھا  اإلقلیمیة  المكاتب  تقدم  بینما 
  تنطويطة ھادفة ومثبتة بالبحوث،  أنشب  تقوم) على عكس المكاتب المواضیعیة التي  3الفنیة في سیاق أكثر عمومیة؛  

المكاتب اإلقلیمیة على عنصر سیاسي وتساعد مقر المنظمة في ضمان الدعوة والتوعیة من خالل تعزیز التعاون مع  
في   األخرى  والمنظمات  المتحدة  األمم  الصلةمنظومة  ذات  واألقالیم  طریق  ،  المؤسسات  عن  مع  العالقات  تفعیل 

. ومع ذلك،  فاعلین ومنتسبین جددأعضاء    واستقطابالمصلحة من القطاع الخاص،  المانحة، والشراكة مع أصحاب  
 احتیاجات الدول األعضاء بشكل أفضل.  تلبیةمكتبًا مواضیعیًا من أجل أن یستضیف لمكتب اإلقلیمي أیًضا ل یمكن

 
التابعة لألمم المتّحدة، دور    ا، باعتبارھة والمواضیعیةتب اإلقلیمیاالمك  تؤدي .13 جزًءا ال یتجّزأ من الوكالة المتخّصصة 

وللمساھمة بشكٍل كبیر في   ،المعنيّ   اإلقلیمالوسیط لمواصلة تعزیز الِقیَم العالمیة والمبادئ األساسیة لألمم المتّحدة في  
 .2030لعام  النھوض باألھداف السبعة عشر الواردة في خّطة األمم المتّحدة للتنمیة المستدامة

 
الُمعیَّن  في ظل .14 األعلى  الموّظف  أو  العام  األمین  قِبَل  من  العام  المتّحدة  ،اإلشراف  األمم  في  المتّبعة  للممارسة  ، وفقًا 

یجوز  األعضاء،  للدول  أفضل  تقدیم خدمات  وبھدف  المنّظمة،  أمانة  في  الصلة  ذات  اإلدارات  مع  الوثیق  وبالتنسیق 
 شطة التالیة: للمكتب اإلقلیمي القیام باألن

 
االجتماعیة - التنمیة  لدعم  المتّحدة بصورة عاّمة  األمم  قّوة وقدرة منظومة  للسیاحة عن طریق و  تسخیر  االقتصادیة 

األمم  وفَِرق  المستدامة)  للتنمیة  المتّحدة  األمم  (مجموعة  المتّحدة  لألمم  المقیمین  المنّسقین  نظام  مع  التعاون  تعزیز 
 ؛  اإلقلیمالمتّحدة القُطریة في 

 
المؤّسسات  - ذلك  في  بما  الموارد،  أجل حشد  المانحة من  التنمیة والجھات  استراتیجیة مع مجتمع  صیاغة شراكات 

 المالیة اإلقلیمیة والدولیة؛  
 

تحالف مع شركاء التنمیة اآلخرین، والمجتمع المدني، والقطاع الخاّص، والمؤّسسات التعلیمیة في سبیل دعم   إقامة -
الدول األعضاء؛ دھا  تُحدِّ التي  الُمعدَّل واألنشطة  العمل  ومساعدة األمانة في عملیة استقطاب أعضاء جدد    برنامج 

 حة العالمیة.لالنضمام إلى منّظمة السیا اإلقلیمومنتسبین من  فاعلین
 

 األنشطة البرنامجیة التالیة: تقومة والمواضیعیة أن تب اإلقلیمیالمكل .15
 

عیة والمبادئ التوجیھیة یضاإجراء أبحاث السوق حول مجاالت األولویات البرنامجیة وإعداد الدراسات المو -
 على المستوى اإلقلیمي أو دون اإلقلیمي أو الوطني؛

 
نظام وطني لمعلومات السیاحة، من أجل التخطیط لقطاع السیاحة وإدارتھ على  دعم الدول األعضاء لتطویر   -

 نحو أفضل؛ 
 

 حول تنمیة القطاع؛ من اإلقلیم جمع الممارسات الجیّدة  -
 

القدرات وورش عمل ألصحاب المصلحة في القطاَعْین العام والخاّص   - لبناء  تقدیم دورات تدریبیة وبرامج 
 من الدول األعضاء؛ 
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في مجاالت مختلفة، وھي: االستدامة،   اإلقلیمتسھیل تنظیم مؤتمرات ومنتدیات منّظمة السیاحة العالمیة في   -
 واالبتكار، والتعلیم، واالستثمارات، واإلحصاء، إلخ، بما في ذلك مسابقات الشركات الناشئة؛

 
 .اإلقلیمأنشطة أخرى بحسب ما تُملیھ االحتیاجات والظروف الخاّصة في   -

 
  ،كما ھو متبع في األمم المتحدة المعین، األعلىتحت اإلشراف العام لألمین العام أو الموظف  ،ضمن نفس مسار العمل .16

إنشاء    یتمذات الصلة في أمانة المنظمة، وبھدف تحسین أداء الخدمات ألعضاء المنظمة،    الدوائربالتنسیق الوثیق مع  
ونشرھا ضمن   على نحو سلیم،  المعارف  إیجادمما یؤدي إلى    ،راناألقمع  بحوث  المكتب مواضیعي للقیام باألنشطة و

 .اختصاصھا
 

العالمي،  اتم .17 الصعید  الناشئة على  العالمیة ومواكبة الشیا مع االتجاھات والتحدیات  السیاحة  حتیاجات أعضاء منظمة 
العالمی  المستویات  على  مواضیعي  مكتب  إنشاء  یمكن  للمنظمة،  الرئیسیة  واألولویات  ودون  واألھداف  واإلقلیمیة  ة 

االستدامة مجاالت  في  واإلقلیمیة   ،والرقمنة  ،واالبتكار  ،والثقافة  ، ثووالبح  ،والتعلیم  ،واألمن  ،والسالمة  ،المرونة، 
 .أمور أخرى جملةوریادة األعمال، من  ،واالستثمار

 . التغطیة الجغرافیة واألسماء المحتملة للمكاتب اإلقلیمیة والمواضیعیة18

 التغطیة الجغرافیة  اإلسم تعلیق 
 (المستوى) 

 المكتب

 

تسمیة المكاتب على  لدى
المستوى دون اإلقلیمي، 
تعطى األفضلیة لتوزیع  
وتصنیف األمم المتحدة  
 ومنظمة السیاحة العالمیة؛ 

 

 حولأیضا التناقش یمكن 
شركاء منظمة  تسمیةكیفیة 

السیاحة العالمیة  
والمنظمات الدولیة 

 لألقالیمواإلقلیمیة األخرى 
في   ذلك  وأخذ ،الفرعیة

 االعتبار.

المكتب اإلقلیمي لمنظمة  
 السیاحة العالمیة في 

 (إسم اإلقلیم)
 

مكتب منظمة السیاحة العالمیة 
 (إسم اإلقلیم الفرعي) في

 إقلیمي،
 إقلیمي فرعي 

 

 إقلیمي

 

 منظمة السیاحة العالمیة،مكتب  
 مركز لــ

بناء علیھ: عالمي أو إقلیمي  
 لمنظمة السیاحة العالمیة

 عالمي، إقلیمي، 
 إقلیمي فرعي 

 مواضیعي 

 

تّم إنشاء أّول مكتب إقلیمي، وھو مكتب الدعم اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ التابع لمنّظمة السیاحة العالمیة، في العام   .19
، نُِقَل المكتب إلى موقعھ  2012. وفي العام اإلقلیمفي أوساكا، الیابان، للمساعدة في تطویر وتعزیز السیاحة في  1995

 الیابان. الحالي في نارا، 
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م المكاتب اإلقلیمیة -ثالثا  لمنّظمة السیاحة العالمیة والمواضیعیة اإلطار القانوني الذي یُنّظِ
 

 االتّفاق مع البلد الُمضیف 
 

إبراَم اتّفاٍق مع الدولة الُمضیفة یضمن اإلطار القانوني المالئم، وتحدیدًا   / المواضیعي  یقتضي إنشاء المكتب اإلقلیمي .20
القرار    بواسطةالمبادئ والشروط الخاّصة بالكیانات الخارجیة المنشأة ضمن الفئة األولى كما اعتمدتھا الجمعیة العاّمة  

656(XXI)یانات من الفئة األولى.. أُرفِقَت بھذه الوثیقة القائمة الكاملة للشروط المطبّقة على الك 
 

 وضع المكاتب اإلقلیمیة
 

باعتبارھا تُمثِّل وكالة متخّصصة تابعة لألمم المتّحدة ضمن أراضي  المواضیعیة    /ینبغي االعتراف بالمكاتب اإلقلیمیة   .21
أحكام   األقّل  على  المنّظمة  على  تُطبِّق  بأن  الُمضیفة  الدولة  تتعّھد  أن  یجب  لذلك،  الُمضیفة.  امتیازات الدولة  اتّفاقیة 

بتاریخ   المتحدة  لألمم  العاّمة  الجمعیة  اعتمدتھا  التي  وحصاناتھا،  المتخّصصة  الثاني/نوفمبر   21الوكاالت  تشرین 
العمل 1974 امتیازات وحصانات إضافیة لضمان  إمكانیة منح  ذلك على  یؤثّر  أن  الثامن عشر، من دون  ، ومرفقھا 

ولتتما للمكتب،  االمتیازاشالسلیم  مع  التي ى  تلك  أو  البلد  في  األخرى  المتّحدة  األمم  لمكاتب  الممنوحة  ت والحصانات 
 تتمتّع بھا المنّظمة في المقّر الرئیسي. 

 
یُعَدّ ذلك أساسیًا، تماشیًا مع ممارسات منّظمة السیاحة العالمیة وغیرھا من المنّظمات التابعة لمنظومة األمم المتّحدة،   .22

منّظمة  أعضاء  ولممثّلي  لموّظفیھا  الالزمة  والحصانات  واالمتیازات  المنّظمة،  عملیات  استقاللیة  ضمان  أجل  من 
وریة لضمان احترام الوضع القانوني للمنّظمة وإطارھا، بغّض النظر عن السیاحة العالمیة. عالوةً على ذلك، فھي ضر

 على المنّظمة.  تترتبأّي مسؤولیة قانونیة أو مالیة  ولتالفيالبلد الذي یستضیف المكتب، 
 

ُمخصَّصة  .23 مھّمة  شراء  عملیات  إجراء  عند  المباشرة  غیر  الضرائب  جمیع  من  المنّظمة  تُعفى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ل جزًءا من تكلفة السلع المشتراة لالستخد ام الرسمي، وال سیّما الضرائب على القیمة الُمضافة و/أو الرسوم التي تُشّكِ

من قِبَل المنّظمة أو الخدمات الُمقدَّمة إلیھا. في مثل ھذه الحاالت، یتعیّن على الدولة الُمضیفة اتّخاذ الترتیبات المالئمة  
 ریبة.إللغاء أو سداد مبلغ الرسم أو الض

 
كمبدأ عام، تحظى المنّظمة بمعاملٍة تتماشى مع االمتیازات والحصانات واإلعفاءات والتسھیالت التي تتمتّع بھا األمم   .24

المتّحدة والوكاالت المتخّصصة األخرى والتي ال تقّل عن تلك التي تمنحھا الدولة الُمضیفة لألمم المتّحدة والوكاالت  
 المتخّصصة األخرى. 

 برنامج العمل
 

الجمعیة  .25 لھا  حدّدتھا  التي  المھّمة  تنفیذ  المنّظمة،  من  یتجّزأ  ال  جزًءا  ل  تُشّكِ باعتبارھا  اإلقلیمیة،  المكاتب  على  یتعیّن 
 العاّمة تحت إشراف األمین العام.

 
 تُدار المكاتب من مقّر المنّظمة ویرأسھا موّظف یُعیِّنھ األمین العام. .26

 المیزانیة والترتیبات المالیة
 

فیما یتعلق بمتطلبات الشروط المطبقة على الكیانات من الفئة األولى التي اعتمدتھا الجمعیة العامة، تجدر اإلشارة إلى   .27
السیاحة  منظمة  میزانیة  یتجزأ من  ال  تكون جزًءا  أن  ینبغي  المواضیعیة   / اإلقلیمیة  المكاتب  أن  الرغم من  على  أنھ 

 تشغیل ھذه المكاتب.  إلتاحةاالشتراكات  طرأ زیادة علىالعالمیة، فإن ذلك لن یكون ممكنًا ما لم ت
 

لذلك، فإن اإلمكانیة الوحیدة في الوقت الحاضر إلنشاء مكتب إقلیمي / مواضیعي وتنظیمھ والحفاظ علیھ لالضطالع  .28
ھذه المساھمة الطوعیة  بإدارة  األمانة    وتقومبوالیتھ بفعالیة ھي أن تمولھ الدولة المضیفة من خالل مساھمة طوعیة.  

األجھزة   قبل  المعتمد من  العمل  لبرنامج  للمكتب ولضمان حسن سیرهئالرلالمتثال  الالزم  لتقدیم  وكذلك    ،اسیة  الدعم 
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للمكتب والتنسیق الذي یقدمھ المقر الرئیسي للمنظمة. عالوة على ذلك، تخضع إدارة المكتب للنظام المالي والقواعد  
 . المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة

 
 : الخصوص على وجھ في عمل المكتب ما یلي وتشمل مساھمة الدولة الُمضیفة

 
رواتب مدیر وموّظفي المكتب وغیرھم من الموّظفین الذین قد یتّم تعیینھم للعمل في المكتب من وقٍت آلخر،   )أ(

 المحلّیین؛ للمستخدَمینبما في ذلك المخّصصات اإلقلیمیة وتكالیف التوظیف 
 

 التعزیز المؤّسسي والتحدیث والمسائل اإلداریة األخرى للمنّظمة التي لھا تأثیر على المكتب.  )ب(
 

 إضافةً إلى ذلك، تتحّمل الدولة الُمضیفة التكالیف التالیة:  .29
 

 العمالة والمعدّات واللوازم والخدمات أو الممتلكات األخرى بحسب الحاجة.  )أ(
 

 تُقدَّم إلى المنّظمة مجانًا مباني المكتب في الموقع المتّفق علیھ مع الدولة الُمضیفة.  .30

 
 التوظیف 

 
 المكتب وتوظیفھم وإبرام عقودھم لقواعد المنّظمة وأنظمتھا وسیاساتھا.یخضع اختیار جمیع موّظفي  .31

 
األمین   .32 ویخضعون إلشراف  المنّظمة  قِبَل  من  یُعیَّنون  المكتب،  رئیس  فیھم  بَمن  المكتب،  موّظفي  جمیع  فإنَّ  بالتالي، 

المتّحدة، وال یجوز لھم أن یطلبوا أو أن  العام أو أّي موّظف رفیع ُمكلَّف بذلك، على غرار الممارسة الُمعتَمدة في األمم  
 یقبلوا أّي تعلیمات من أّيِ سلطٍة خارجیة.

 
وباإلضافة إلى الموّظفین، یجوز للمنّظمة أیًضا تعیین أفراد للعمل بعقد محدّد المدّة بصفتھم أصحاب عقود خدمات أو  .33

 خبراء لدعم أنشطة المكتب.  

 وضع موّظفي المكتب
 

نّظمة باالمتیازات والحصانات المنصوص علیھا في المادّة السادسة من االتّفاقیة، في حین یُمنَح یتمتّع جمیع موّظفي الم .34
یعملون بصفة «خبراء» الذین  لممارسة وظائفھم بشكٍل مستقّل وفعّال،   4األشخاص  الالزمة  االمتیازات والحصانات 
 من المرفق الثامن عشر.  3وتحدیدًا تلك المنصوص علیھا في الفقرة 

 
ن أجل تمكینھم من أداء مھامھم باستقاللیة وكفاءة، ینبغي على الدولة الُمضیفة أن تعتبر جمیع األفراد، بغّض النظر  م .35

المكتب،   تنفیذ مھّمة  إطار  في  تندرج  المنّظمة ألداء خدمات  بھم  الذین تستعین  إقامتھم،  أو مكان   بمثابة عن جنسیتھم 
. وعندما یحملون صفة «خبراء»، یحّق لھم  5المادّة السادسة من االتّفاقیةمن  18«موّظفین» بالمعنى المقصود في البند 

 من االتّفاقیة كحدٍّ أدنى.  20و 19أیًضا التمتُّع باالمتیازات والحصانات المنصوص علیھا في البندَْین 
 

وزوجتھ/زوجھا وأقاربھ(ـا) باإلضافة إلى االمتیازات والحصانات الممنوحة للموّظفین، ینبغي منح رئیس/ـة المكتب   .36
الدولة   في  وعائالتھم  الدبلوماسیون  بھا  یتمتّع  التي  والتسھیالت  والحصانات  االمتیازات  نفس  یُعیلھم/تُعیلھم،  الذین 

 الُمضیفة.
 

لھم  .37 الممنوحة  والحصانات  واالمتیازات  وضعھم  تُثبت  شخصیة  ھویة  ببطاقة  المكتب  موّظفي  جمیع  تزوید  وینبغي 
 مع البلد الُمضیف.بموجب االتّفاق  

 
ف الخبراء بموجب الفقرة  4   لالتّفاقیة كأشخاص، غیر الموّظفین المندرجین في نطاق أحكام المادّة السادسة من االتّفاقیة، یعملون في أجھزة وھیئات تابعة للمنّظمة من المرفق الثامن عشر   3یُعرَّ

 أو یقومون بمھام لصالحھا.
الثامنة. وتق  5 المادّة  المادّة وأحكام  الذین تسري علیھم أحكام ھذه  الموّظفین  د كّل وكالة متخّصصة فئات  الدول األطراف في ھذه االتّفاقیة بھا فیما یتعلّق بتلك  تُحدِّ وم بموافاة حكومات جمیع 

 ، المادّة السادسة من االتّفاقیة).18ذه الفئات (البند الوكالة، وتوافي بھا األمین العام لألمم المتّحدة. وتوافي الحكومات المذكورة أعاله من وقٍت إلى آخر بأسماء الموّظفین المشمولین بھ
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 التنقل 
 

نھم من دخول مركز العمل ومغادرتھ والعودة إلى وطنھم في أوقات األزمات  .38 یُمنَح جمیع موّظفي المكتب تسھیالت تُمّكِ
الدولیة. ولھذه الغایة، یتعیّن على الدولة الُمضیفة أن تُصِدر لجمیع موّظفي المكتب على وجھ السرعة، ومجانًا وبدون  

 كافّة التأشیرات والتصاریح واألذونات الالزمة.قیود، 
 

أعضاء  .39 ممثّلي  لجمیع  والمغادرة  واإلقامة  الدخول  لتسھیل  المالئمة  التدابیر  اتّخاذ  الُمضیف  البلد  على  یتعیّن  كذلك، 
 المنّظمة وأّي أشخاص آخرین یجب أن یتمّكنوا، بسبب وظائفھم، من الوصول إلى المكتب بصفٍة رسمیة. 

 األمن 
 

ُمصانة، بغّض النظر عن مالكھا، فال یجوز ألّي وكیل للدولة الُمضیفة    والمواضیعیة  أنَّ مباني المكاتب اإلقلیمیة  بما .40
 دخولھا بدون موافقة األمین العام.

 
مع   .41 یتماشى  بما  وموّظفیھ  ومنشآتھ  المكتب  مبنى  وأمن  سالمة  لضمان  الالزمة  التدابیر  جمیع  الُمضیفة  الدولة  تتّخذ 

 منیة اإللزامیة التي تقتضیھا إدارة األمم المتّحدة لشؤون السالمة واألمن.المعاییر األ

 االجتماعات
 

ما یتعلّق باالجتماعات والمؤتمرات التي تعقدھا المنّظمة في الدولة الُمضیفة.  على  تُطبَّق االتّفاقیة والمرفق الثامن عشر   .42
واألشخاص الذین یؤدّون وظائف تتعلّق باجتماع أو مؤتمر    ومن دون اإلخالل بأحكام االتّفاقیة، یتمتّع جمیع المشاركین

بشكٍل   وظائفھم  لممارسة  الالزمة  والمجامالت  والتسھیالت  والحصانات  باالمتیازات  الُمضیفة،  الدولة  في  للمنّظمة 
 مستقّل في ھذا الصدد. 

 
 إلى سلطات الدولة الُمضیفة.في حال انعقاد االجتماعات والمؤتمرات خارج مباني المكتب، ینبغي توجیھ إشعار مسبق  .43

 منع االنتھاكات
 

ألھداف  .44 الفعّال  التحقیق  ضمان  بغرض  إّال  المكتب  وموّظفي  للمنّظمة  المخّصصة  والحصانات  االمتیازات  تُمنَح  ال 
إذا كانَت ستُعیق   الموّظفین  أّي موّظف من  الحصانة عن  في رفع  الحّق والواجب  العام  لألمین  المنّظمة وأغراضھا. 

 العدالة ویمكن رفعھا بدون المساس بمصالح المنّظمة. سیر 
 

العدل   .45 إقامة  تسھیل  أجل  الُمضیفة من  والدولة  المنّظمة  یجبتتعاون  أّي كما  ومنع  الشرطة  أنظمة  ، وضمان مراعاة 
 تجاوز فیما یتعلّق باالمتیازات والحصانات واإلعفاءات والتسھیالت الممنوحة للمنّظمة وموّظفیھا. 

 اتمراجعة العملی
 

وأھدافھا،   .46 المنّظمة  غایات  في  أھمیة  ذات  مساھمةً  ل  یُشّكِ المكتب  كاَن  إذا  مّما  التأكُّد  بھدف  تقییماٍت  المنّظمة  تُجري 
م تقاریر دوریة عن أداء وعملیات المكاتب اإلقلیمیة إلى الجمعیة العاّمة والمجلس التنفیذي.   وتُقدِّ

 الواجب اتّباعھا  الخطوات - ة / مواضیعیةتب إقلیمیاإجراءات إنشاء مك
 

قِبَل إحدى الدول األعضاء إلى أمانة   مواضیعي  /   یتّم تقدیم خطاب نوایا رسمي (طلب) الستضافة مكتب إقلیمي .47 من 
 .منّظمة السیاحة العالمیة، إلى جانب االلتزام بجمیع المتطلّبات الواردة في االتّفاق مع البلد الُمضیف

 
العالمیة   .48 لطلب الوارد من دولة عضو (استجابة صارمة  ابالنسبة للمكتب المواضیعي فقط: تقدم أمانة منظمة السیاحة 

  لجنة البرنامج والمیزانیة إلى    الجمعیة العامة في برنامج العمل في نفس فترة السنتین)  أقرتھي الذي  للموضوع الرئیس
بشأنھ فیھ وتصدر توصیة إضافیة  تنظر  اللجنة ھي ھیئة متفرعة عن ،  لكي  أن ھذه  للمنظمةا  علما  التنفیذي   .لمجلس 

مواضیعي  و مكتب  إنشاء  طلب  یخضع  ال  اإلقلیمي،  المكتب  اجتماعات   إدارجھ  لضرورةبخالف  أعمال  جداول  في 
 اللجنة اإلقلیمیة المعنیة.
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في   .49 األعضاء  الدول  بین  طلبًا  العالمیة  السیاحة  منّظمة  أمانة  اللجنة   اإلقلیمتنشر  اجتماع  في  الموضوع  إدراج  یتّم  أو 

 اإلقلیمیة لدعمھ وتقدیم توصیات إضافیة بشأنھ.
 

التنفیذي إلقراره، بما في ذلك أّي معلومات ذات   .50 العالمیة الطلب الموصى بھ إلى المجلس  م أمانة منّظمة السیاحة  تُقدِّ
 . صلة بإبرام االتّفاق المتعلّق باستضافة المكتب

 
م أمانة  .51  منّظمة السیاحة العالمیة الطلب الذي تّم إقراره إلى الجمعیة العاّمة للتصدیق علیھ. تُقدِّ

 معلومات -التطور الحالي والتقدم  

العامة،   .52 الجمعیة  بتصدیق  رھناً  التنفیذي،  المجلس  بقرار  والمغرب   بإقرارعمالً  البرازیل  في  إقلیمیة  مكاتب  إنشاء 
القانوني والتشغیلي الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة، األمانة على اتصال بالبرازیل  واألرجنتین شریطة امتثالھا لإلطار 

 والمغرب واألرجنتین لمناقشة اإلطار القانوني والتشغیلي الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة.
 

الجمعیة العامة،    في أعقابشأن إبرام اتفاق البلد المضیف متقدمة للغایة ولكنھا لم تنتھ بعد.  المفاوضات مع البرازیل ب .53
األرجنتین والمغرب، لكن لم یتم إحراز أي تقدم. وحتى اآلن، قدمت األرجنتین   إلىنموذج اتفاقیة البلد المضیف    أرسل

في  المنصوص علیھا  للمتطلبات  االمتثال  الالزم، السیما من خالل  القانوني  اإلطار  بتوفیر  الصریح  التزامھا  وحدھا 
 طلبھ الجمعیة العامة للنظر في الترشیح.ت، الذي ت)(XXI)656(القرار 

 
اتص .54 على  السیاحة  األمانة  لمنظمة  اإلقلیمي  للمكتب  والتشغیلي  القانوني  اإلطار  لتحسین  الیابان  بحكومة  أیضا  ال 

عام   في  أنشئ  الذي  الھادئ،  والمحیط  آلسیا  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  اإلقلیمي  الدعم  ومكتب  في    1995العالمیة، 
الیابان العامة    بواسطة  ،أوساكا،  الجمعیة  ت  )،(X)305(قرار  في  في  للمساعدة  السیاحة  . في عام  اإلقلیمنمیة وتعزیز 

، أنشأ مكتب الدعم اإلقلیمي مكتب اتصال في  2017في عام  و، انتقل المكتب إلى مقره الحالي في نارا، الیابان.  2012
 بجامعة األمم المتحدة.  ،طوكیو

 
وحصاناتھا على منظمة السیاحة العالمیة منذ أن تعھدت الیابان بتطبیق أحكام اتفاقیة امتیازات الوكاالت المتخصصة   .55

عام   للشروط  2020في  وفقًا  اإلقلیمي  الدعم  مكتب  الیابانیة إلصالح  الحكومة  مع  بالتعاون  الجھود  األمانة  ، عززت 
، السیما من خالل )(XXI)656(لكیانات من الفئة األولى التي تم تبنیھا من خالل قرار الجمعیة العامة  على ا  الساریة
 اق البلد المضیف لعمل مكتب الدعم اإلقلیمي في الیابان. إبرام اتف

 
*** 
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 الشروط التي تنطبق على كیانات الفئة األولى  المرفق األول:
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 المتحدة ووكاالتھا المتخصصةتب اإلقلیمیة لكیانات األمم اعلى المكعامة لمحة  : الثانيالمرفق 
 

1. Overview – per type of entity 

Type of Entity Agency Number 
Funds and Programmes UNDP 

UNCDF 
UNV 
UNEP 
UNFPA 
UN Habitat 
UNICEF  
WFP 

All have regional Offices 

Other Entities UN Women 
UNOPS 
UNHCR 

3 have regional offices 

Related Organization IAEA 
IOM 

2 have regional offices 

Specialized Agencies FAO                      
ICAO 
IFAD 
ILO 
IMF 
ITU,  
UNESCO,  
UNIDO,  
UNWTO, 
UPU,  
WHO,  
WIPO 

12 ave regional offices 

 
2. Overview – per Number and Location  

AGENCY Regional Office Location 
UNDP 5 Regional Offices UNDP Regional Service Centre for Africa in 

Addis Ababa (Regional office) 
UNDP Regional Hub Arab States in Amman, 
Jordan  
UNDP Bangkok Regional Hub  
UNDP Istanbul Regional Hub  
UNDP Regional Center in Panama 

UNCDF 3 Regional Offices UNCDF Regional Office in Dakar, Senegal  
Regional Office in Addis Ababa  
Regional Office Bangkok 

UNV 6 Regional Offices UNV Regional Office Arab States in Amman, 
Jordan  
UNV Regional Office Asia and the Pacific in 
Bangkok, Thailand  
UNV Regional Office for West and Central 
Africa in Dakar, Senegal  
UNV Regional Office Europe and the CIS in 
Istanbul, Turkey 
UNV Regional Office Latin America and the 
Caribbean in Panama City, Panama  
UNV Regional Office East and Southern 
Africa in Nairobi, Kenya   

UNEP 9 Regional Offices UNEP Regional Office for Asia and the 
Pacific in Bangkok, Thailand   
UNEP Regional Office in Europe in Geneva, 
Switzerland   



 
 

CE/116/4(b) 
 

Page 12 of 19 
 

UNEP Latin America and Caribbean Office in 
Panama City, Panama   
UNEP - Caribbean Sub-Regional Office in 
Jamaica  
UNEP - Southern Cone Sub-Regional Office 
in Uruguay 
UNEP Regional Office for West Asia (ROWA) 
in Bahrain  
UNEP Regional Office for North America 
(RONA) in Washington  
UNEP West Africa Sub Regional Office in 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 UNEP sub-regional office for the Pacific in 
based in Apia, Samoa 

UNFPA 6 Regional Offices Regional Offices for Arab States in Cairo, 
Egypt  
Regional Office for Asia and the Pacific in 
Bangkok, Thailand  
Regional Office for East and Southern Africa 
in Johannesburg, South Africa  
Regional Office for Eastern Europe and 
Central Asia in Turkey, Istanbul  
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, in Panama  
Regional Office for West & Central Africa in 
Dakar, Senegal  
Sub-regional office in Kingston, Jamaica 
Sub-regional office in Suva, Fiji 

UN-HABITAT 4 Regional Offices UN Habitat Regional Office Africa - Nairobi 
Kenya 
UN Habitat Regional office Arab States, 
Cairo, Egypt  
UN Habitat Regional Office Asia and the 
Pacific - Fukuoka, Japan  
UN Habitat Regional Office Latin America 
and the Caribbean, Rio de Janeiro, Brazil 

UNICEF 7 Regional Offices UNICEF East Asia and the Pacific Regional 
Office, Bangkok, Thailand 
UNICEF Eastern and Southern Africa 
Regional Office, Nairobi, Kenya 
UNICEF Europe and Central Asia Regional 
Office, Geneva, Switzerland 
UNICEF Latin America and the Caribbean 
Regional Office, Panama City, Panama 
UNICEF Middle East and North Africa 
Regional Office, Amman, Jordan 
UNICEF South Asia Regional Office, 
Kathmandu, Nepal 
UNICEF West and Central Africa Regional 
Office, Dakar, Senegal 

WFP 6 Regional Offices WFP Regional Bureau for Asia Bangkok, 
Thailand  
WFP Regional Bureau for Middle East, Cairo, 
Egypt 
WFP Regional Bureau Dakar, Senegal  
WFP Regional Bureau Johannesburg, South 
Africa  
WFP Regional Bureau for Nairobi, Kenya  
WFP Regional Bureau Panama 

UNCTAD6 1 Regional Office UNCTAD Regional Office for Africa - Addis 
Ababa, Ethiopia 

 
6 UNCTAD has an office in New York.  The New York office is an extension of UNCTAD's Office of the Secretary-General based in 
Geneva. 
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UNHCR 7 Regional Offices UNHCR Regional Bureau for the Americas, 
Panama City, Panama  
UNHCR Regional Bureau for the East and 
Horn of Africa, Nairobi, Kenya  
UNHCR Regional Bureau for the Middle East 
and North Africa, Amman, Jordan  
UNHCR Regional Bureau for West and 
Central Africa, Dakar, Senegal  
UNHCR Regional Bureau for Asia and the 
Pacific, Bangkok, Thailand  
UNHCR Regional Bureau for Europe, 
Geneva  
UNHCR Regional Bureau for Southern Africa, 
Pretoria, South Africa 

UNODC 8 Regional Offices Egypt - RO Middle East and North Africa 
India - RO South Asia 
Kenya - RO East Africa 
Panama - RO Central American and the 
Caribbean 
Senegal - RO West and Central Africa 
South Africa - RO 
Thailand - RO South East Asia and the 
Pacific  
Uzbekistan - RO Central Asia 

UNOPS 5 Regional Offices UNOPS Middle East, Amman, Jordan  
UNOPS Asia, Bangkok, Thailand  
UNOPS Europe and Central Asia, Geneva, 
Switzerland  
UNOPS Latin America and the Caribbean, 
Panama  
UNOPS Africa Regional Office, Copenhagen, 
Denmark 

UN-WOMEN 6 Regional Offices UN Women Regional Office for Asia and the 
Pacific - Bangkok, Thailand  
UN Women East and Southern Africa 
Regional Office - Nairobi, Kenya  
UN Women West and Central Africa Regional 
Office - Dakar, Senegal  
UN Women Americas and the Caribbean 
Regional Office - Clayton, Panama  
UN Women Arab States Regional Office - 
Cairo, Egypt  
UN Women Europe and Central Asia 
Regional Office, Istanbul, Turkey 

IAEA 3 Regional Offices Regional Safeguards Offices – Toronto, 
Canada  
Regional Safeguards Offices – Tokyo, Japan  
IAEA and RCA Regional Office, Korea 

IOM 9 Regional Offices IOM Regional Office Asia and Pacific - 
Bangkok, Thailand  
IOM Regional Office for the European 
Economic Area, EU and NATO - Brussels, 
Belgium  
IOM Regional Office for South Eastern 
Europe, Eastern Europe and Central Asia - 
Vienna, Austria  
IOM Regional Office for East and Horn of 
Africa -Nairobi, Kenya  
IOM Regional Office for West and Central 
Africa - Dakar, Senegal  
IOM Regional office for Southern Africa - 
Pretoria, South Africa  
IOM Regional Office Middle East and North 
Africa - Cairo, Egypt  
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IOM Regional Office for Central America, 
North America, and the Caribbean - San 
José, Costa Rica, 
IOM Regional Office in South America - 
Buenos Aires, Argentina 

UNAIDS 6 Regional Offices Regional Support Team for Eastern and 
Southern Africa, Johannesburg, South Africa 
Regional Support Team for West and Central 
Africa 
Regional Support Team for Asia and the 
Pacific  
Regional Support Team for Eastern Europe 
and Central Asia 
Regional Support Team for Latin America 
and the Caribbean 
Regional Support Team Middle East and 
North Africa 

FAO 5 Regional Offices 
10 Sub-regional 
Offices 

Regional Office for Africa, Accra, Ghana 
Regional Office for Asian and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional Office for Europe and Central, 
Budapest, Hungary 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, Santiago, Chile 
Regional Office for Near East and North 
Africa, Cairo, Egypt 

ICAO 7 Regional Offices Asia and Pacific Office (APAC) Bangkok 
Middle East Office (MID), Cairo 
Western and Central Africa Office (WACAF), 
Dakar 
South American Office (SAM), Lima 
North American, Central American and 
Caribbean Office (NACC), Mexico City 
Eastern and Southern Africa Office (ESAF), 
Nairobi 
European and North Atlantic Office 
(EUR/NAT), Paris 

IFAD 15 Regional Hubs Panama City 
Lima 
Brasilia (Regional South-South and 
Triangular Cooperation and Knowledge 
Center) 
Dakar 
Abidjan 
Addis Ababa (Regional South-South and 
Triangular Cooperation and Knowledge 
Center) 
Nairobi 
Yaoundé 
Johannesburg 
Cairo 
Istanbul 
New Delhi 
Beijing (Regional South-South and Triangular 
Cooperation and Knowledge Center) 
Hanoi  
Jakarta 

ILO 5 Regional Offices Regional Office for Africa, Abidjan, Ivory 
Coast 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, Lima, Peru 
Regional Office for the Arab States, Beirut, 
Lebanon 
Regional Office for Asia and the Pacific, 
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Bangkok, Thailand 
Regional Office for Europe and Central Asia, 
Geneva 

IMF 7 Regional Offices Regional Office for Asia and the Pacific 
(OAP), Tokyo, Japan 
IMF REGIONAL OFFICE IN CENTRAL 
AMERICA, PANAMA, AND THE 
DOMINICAN REPUBLIC, Guatemala City 
IMF Office in the Pacific Islands, Suva, Fiji 
IMF office for the Western Balkans, Vienna, 
Austria 
IMF CAPACITY DEVELOPMENT OFFICE IN 
THAILAND (CDOT) 
EASTERN CARIBBEAN CURRENCY UNION 
(ECCU) 
IMF EUROPE OFFICE IN PARIS AND 
BRUSSELS 

IMO Only Regional 
Coordinators 

IMO has four Regional Coordinators based 
in Abidjan, Côte d’Ivoire for west and central 
Africa (Francophone); Accra, Ghana for west 
and central Africa (Anglophone); Nairobi, 
Kenya for eastern and southern 
Africa; Manila, the Philippines for East 
Asia; and a Regional Maritime Adviser for the 
Caribbean based in Port of Spain, Trinidad 
and Tobago.  

ITU 6 Regional Offices ITU Regional Office for Africa, Addis Ababa 
Regional Office for the Americas, Brasilia 
Regional Office for the Arab States, Cairo, 
Egypt 
Regional Office for Asia and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional office for the Commonwealth of 
Independent States (CIS), Moscow, Russia 
Regional Office for Europe, Geneva, CH 

UNESCO 12 (including 
Regional offices and 
Regional Bureau) 

Asia and Pacific Regional Bureau for 
Education and as a Cluster Office in the Asia-
Pacific region, Bangkok, Thailand 
Regional Bureau for Education in the Arab 
States, Beirut, Lebanon 
Regional Bureau for Sciences in the Arab 
States - Cluster Office for Egypt and Sudan 
Regional Office for West Africa (Sahel), 
Dakar, Senegal 
Regional Office for Southern Africa, Harare, 
Zimbabwe 
Regional Office for Culture in Latin America 
and the Caribbean - Cluster Office to Cuba, 
Dominican Republic and Haiti, in HAVANA, 
Cuba 
Asia and Pacific Regional Bureau for 
Sciences, Jakarta, Indonesia 
Regional Bureau for Sciences in Latin 
America and the Caribbean, Montevideo, 
Uruguay 
Regional Office for Eastern Africa, Nairobi, 
Kenya 
Regional Office in Maghreb, Rabat, Morocco 
Regional Bureau for Education in Latin 
America and the Caribbean, Santiago, Chile 
UNESCO Regional Bureau for Science and 
Culture in Europe, Venice, Italy 

UNIDO 19 Regional Offices Info available only for: 
Regional Hub, Mexico 
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UNIDO Regional Office Brazil, Brasilia 
UNIDO Regional Office Egypt, Cairo 
Regional Office India, New Delhi 
Africa: Regional office in Ethiopia, in Nigeria 
and South Africa 
Asia: Regional Office in China, India, 
Thailand 
LAC: Regional Office in Mexico, Colombia, 
Uruguay 

UNWTO  2 Regional Offices UNWTO Regional Support Office for Asia 
and the Pacific – Nara, Japan 
UNWTO Regional Office for the Middle East - 
Riyadh, Saudi Arabia 

UPU 7 Regional Offices UPU IB Regional Office for the countries of 
Southern and East Africa in Harare, 
Zimbabwe 
UPU IB Regional Office for the for the 
countries of West and Central Africa, 
Cotonou, Benin 
UPU IB Regional Office for the Arab region, 
Cairo, Egypt 
UPU IB Regional Office for Europe and CIS, 
Berne, CH 
UPU IB Regional Office for Asia and the 
Pacific, Bangkok, Thailand 
UPU IB Regional Office for Latin America, 
San Jose, Costa Rica 
UPU IB Regional Office for the Caribbean, 
Saint Lucia 

WHO 6 Regional Offices Regional Office for Africa, Brazzaville, 
Republic of Congo 
Regional Office for the Americas, PAHO, 
Washington DC. 
Regional Office for South-East Asia, New 
Delhi, India 
Regional Office for Europe, Copenhagen, 
Denmark 
Regional office for the Easter Mediterranean, 
Cairo, Egypt 
Regional Office for Western Pacific, Manila, 
Philippines 

WIPO 7 External Offices WIPO Algeria Office, Alger 
WIPO Brazil Office, Rio de Janeiro 
WIPO Office in China, Beijing 
WIPO Japan Office, Tokyo 
WIPO Nigeria Office, Abuja 
WIPO Office in the Russian Federation, 
Moscow 
WIPO Singapore Office 

WMO 4 Regional Offices Regional Office for Africa, Addis Ababa, 
Ethiopia 
Regional Office for the Americas 
Regional Office for Asia and the South-West 
Pacific, Singapore 
Regional Office for Europe, Geneva, CH 
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 لمحة عامة على المكاتب المواضیعیة لكیانات األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة : الثالثالمرفق 
 

 
1. Overview – per Type and Location 
2. AGENCY Thematic 

Office 
Title Location and Relevant 

Information 
UNDP Yes – regional 

level 
Thematic Hubs Thematic Hubs – Africa 

 
UNDP Resilience Hub for 
Africa, based in Nairobi, Kenya 
 
UNDP Africa Sustainable 
Finance Hub based in Pretoria, 
South Africa 
 
 

UNCDF No NA NA 
UNV No NA NA  
UNEP No NA NA 
UNFPA No NA NA 
UN-HABITAT No NA NA 
UNICEF No NA NA 
WFP No NA NA 
UNCTAD No NA NA 
UNHCR Yes – regional 

level 
Regional Centre for 
Emergency 
Preparedness 
(eCentre) 

The eCentre is part of UNHCR 
Regional Bureau for Asia and 
the Pacific and is based in 
Bangkok, Thailand. It supports 
UNHCR operations within the 
region. 
 
The eCentre plays a unique 
role within UNHCR as the only 
dedicated platform to building 
emergency preparedness 
capacities targeting 
government partners and 
NGOs throughout Asia and the 
Pacific. 

UNODC No NA NA 
UNOPS No NA NA 
UN-WOMEN No NA NA 
IAEA No NA NA 
IOM Yes – regional 

and global 
The African Capacity 
Building Centre 
(ACBC) 
 
Global Migration 
Data Analysis 
Centre (GMDAC) 

The African Capacity Building 
Centre (ACBC), based in 
Tanzania, provides Africa-wide 
technical assistance in matters 
pertaining to migration and 
border management. (Moshi, 
Tanzania) 
 
Global Migration Data Analysis 
Centre (GMDAC). The Centre 
is based in Berlin, Germany, 
and was established as IOM’s 
response to growing calls for 
comprehensive high-quality 
data on global migration 
trends. (Berlin, Germany) 

UNAIDS No NA NA 
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FAO No NA NA 
ICAO No NA NA 
IFAD No NA NA 
ILO Yes – global 

and regional 
International 
Training Centre 
(ITC) 
 
Inter-American 
Centre for 
Knowledge 
Development in 
Vocational Training 
(CINTERFOR) 

ITC – Turin, Italy 
 
ILO/CINTERFOR – 
Montevideo, Uruguay - The 
Inter-American Centre for 
Knowledge Development in 
Vocational Training 
(ILO/Cinterfor) is a technical 
service of the International 
Labour Organization (ILO). For 
people, enterprises and 
countries in the field of 
vocational training and the 
development of human 
resources. 

IMF Yes – regional IMF Capacity 
Development Office 
in Thailand (CDOT) 
 
Ten IMF Regional 
Technical 
Assistance Centers 
(RTACs) 
 

CDOT: Capacity development 
is delivered to the beneficiary 
countries by a group of 
regional advisors, working 
closely with and supported by 
IMF functional departments, 
TA missions and training 
providers, and resident 
advisors and short-term 
experts. These advisors also 
collaborate with regional 
development partners. 
(Thailand) 
 
 

IMO No NA NA 
ITU No NA NA 
UNESCO Yes – regional Regional Bureau for 

Education / Sciences 
/ Culture 

Regional Bureau for Education 
in the Arab States and Cluster 
Office for Lebanon, Syria, 
Jordan, Iraq and the 
Palestinian Territories (Beirut) 
 
Regional Bureau for Sciences 
in the Arab States – Cluster 
office for Egypt and Sudan 
(Cairo) 
 
Regional Office for Culture in 
Latin America and the 
Caribbean – Cluster office to 
Cuba, Dominican Republic and 
Haiti (Havana) 
 
Asia and Pacific Regional 
Bureau for Sciences and 
Cluster Office for Brunei 
Darussalam, Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Timor-
Leste (Jakarta) 
 
Regional Bureau for Sciences 
in Latin America and the 
Caribbean – Cluster Office for 
Argentina, Paraguay and 
Uruguay (Montevideo) 



 
 

CE/116/4(b) 
 

Page 19 of 19 
 

 
South-East Europe and part of 
Mediterranean, UNESCO 
Regional Bureau for Science 
and Culture in Europe (Venice) 

UNIDO Yes – national 
and global 

9 Investment and 
Technology 
Promotion Office 
(ITPO)  
 
Their mandate is to 
promote 
international 
cooperation in the 
economic, 
technological, 
industrial and 
scientific spheres 
between the specific 
country national 
enterprises and 
SMEs, associations 
and organizations 
and firms and SMEs 
from developed and 
developing 
countries. 

ITPO Germany (Bonn) 
 
ITPO Russian Federation 
(Moscow) 
 
ITPO Italy (Rome) 
 
ITPO Nigeria (Abuja) 
 
ITPO Bahrain (Manama) 
 
ITPO China (Beijing)  
 
ITPO China (Shanghai)  
 
ITPO South Korea (Seoul) 
 
ITPO Japan (Tokyo) 

UNWTO  No NA NA 
UPU No NA NA 
WHO Yes - global Other offices - global 

and they operate 
across borders 

WHO Global Service Centre – 
Kuala Lumpur, Malaysia 
(administrative support) 
 
WHO Lyon Office is part of the 
Department of Country 
Readiness Strengthening, 
Lyon, France (Emergency 
Preparedness) 
 
WHO Centre for Health 
Development – the WHO Kobe 
Centre, Kobe, Japan 
(Research, capacity building 
and information exchange).  
 
WHO Academy (Global), 
Campus in Lyon in 2023 

WIPO No NA NA 
WMO No  NA NA 
 
 

 
 
 


