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 األمم المتحدة 
 مكتب األمم المتحدة في نيروبي 

 دولة فلسطين 
 

 ( EOI) االهتمامإبداء طلب 
 

 (UNPD) شععع اة إللمشعععتر  أل في إلألمم إللمتحدة(. ال يمكن لUNONمكتب إلألمم إللمتحدة في نيروبي ) نني بة عب لتم وضعععذ  اإل إلارععع     
إللرد على أي   وال يمكنهإللمزودة، محتو  أل إللم لوم أل  أو موثوقية أو إلكتم لفيم  يت لق بدقة   ، أو ضعمني   ك   صعر ح، تقديم أي ضعم   من

نيروبي   إللمتحدة في إلألمم مكتب توجيه جميذ إلسعععععتت ععععع  إلتك  لىعن إلال تم م. وعليه يطلب منك  بدإلءا اإل إللطلب   إلسعععععتت ععععع  إلأل ب  عععععو 
 ه.أدن  إللموفرأو عنوإل  إللبر د إلالكتروني  إللت كس قم ب ست دإلم 
 ب إللت بير عن إلا تم م:  عنوإل  طل

 خدم أل إلستش   ة لتنتيا أعم ل ت و ة أ إلضي بطر قة تش  كية
 .2020ني     9إللت   خ: 

 .2020ني     30آخر موعد لالستالم: 
 UNON17417طلب إللت بير عن إلا تم م قم طلب إللت بير عن إلال تم م: 

   Kenneth Gaciura إلالكتروني موجه ال تم م: كينيث ج سيو إلعن طر ق إللت كس أو إللبر د  عنوإل  إلالستج بة
 : قم إللت كس

 .kenneth.gaciura@un.org  ،unon-procurement-rfx@un.orgعنوإل  إللبر د إلالكتروني:
 : UNSPSC  مز 

80101500  ،81121505  ،81171801  ،86132102 
 

 وصف المتطلبات
السعععععععتدا ل أبدإلء ي ععععععع ى  ،فل عععععععطينبرن مج إلألمم إللمتحدة للم عععععععتوطن أل إللاشعععععععر ة )إللمو  ( في  ني بة عن نيروبي ب لمكتب إلألمم إللمتحدة في 

نط ق لتنتيا أعم ل ت عععععو ة أ إلضعععععي بطر قة تشععععع  كية. ل دم أل إلالسعععععتشععععع   ة إلعملية تح عععععي  إللشعععععرك أل إللمل لة للمشععععع  كة في  من ال تم م إل
 .عملية ت و ة إلأل إلضيإلألعم ل  و إللدي م بم ح إلأل إلضي وجزء من 

ض إللتي تشععععععم  إللحق في إلمتالخ وإلسععععععت دإلم إلأل  ض و إلأل  إللحق في   يجب أ  تتضععععععمن إلل ملية م ععععععح  تشعععععع  كي  ورعععععع مال ل  إلضععععععي و م ية
 وخ صعة تلكض، وتشعم  م عح إلسعت دإلم إلأل   وبيت لحم  إلل لي   مح فظ أل ملكية إلأل ض في أجزإلء م ينة من سعيتضعمن إلل م  م عح . وإلل ق 

 يئة ت عععععو ة  م تمد منإلل 1952ل عععععنة   40ق نو   قم لوفًق  لععععععععععععععععععع  ضجب أ  تتم جميذ أعم ل ت عععععو ة إلأل  وإلرعععععي. ي إللمي  بحقوق  عإللمت لقة 
 إللموقذ.في  ه ممثلي إللهيئة و   ي فل طين وتحت إلررإلف( فLWSCإلأل إلضي وإللمي ه )

 
 إلل لي   أل رعععععرقيلتجم  أل إلل عععععكنية ضعععععمن تجم ل  في إللمن طق إللثالث إللم عععععتهدفة ض و  جرإلء م عععععح تشععععع  كي ل   لل ط ء  إللهدف إلل  م 
 : تشم  إلأل دإلف إللتت يلية م  يلي. تجم  أل( 8) رم ل غرب بيت لحموررقي يط  و 
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 :ت و ة أ إلضي يقود   إللمجتمذ

و ي إلدإلة ادإل ة إلأل إلضي ل  لح   (STDMإللحي زة إلالجتم عية ) ملكية  نموذج إلأل ض ب ست دإلم  في  حقلإللمجتمذ لمذ  سم خرإل ط   −
للمز د من إللم لوم أل إللرج ء ز   ة على م ععععععععععععععتو  إللمح فظ أل ) إللتقليدية  أنظمة  دإل ة إلأل إلضععععععععععععععيفي  لتشعععععععععععععع ي  إللتجوة  إللتقرإلء،

https://stdm.gltn.net/). 
إلأل ض" م ععععتقلة عن إللقوإلنين إللتقليدية -عالق أل "إللم ععععتتيد تحديد إللتر  وإللحلول ل ععععد  اه إللتجوة من خالل وضععععذ م ي   لتمثي  −

 .وإللرسمية
إللمت لقة إللمشعععععععععععع  كة في إلل ملي أل   من خالل إلل ععععععععععععمودلت ز ز  ج في إللمنطقة إللمت لقة ب أل ضت ز ز إللقد ة على أدإلء إللوظ  ف   −

 ب أل ض.

 :من خالل ت جي  إلأل إلضي إلل مودت ز ز 

 .إللت و ة وت جي  إلأل إلضيأعم ل  فذ إللوعي وتحتيز إللمجتمذ على إللمش  كة إللت  لة في  −
 ض.و قوق إلست دإلم إلأل   ضإللتركيز على منظو  إللمرأة إللتل طينية فيم  يت لق بحي زة إلأل   −
 . يئة ت و ة إلأل إلضي وإللمي ه   ر وت جي  ملكية إلأل إلضي وإلست دإلمه  وفق رروط وم  يير −

 :إللتغيير ل ن عةمن صرة 

من خالل إللمشععع  كة في عملية إللت عععو ة  اه إللحقوق   دعم إللجهود لز  دة إللوعي إللمجتم ي بحقوق إللمرأة في إلمتالخ إلأل ض وتأكيد −
 .وإللت جي 

 م لوم ألإللجمذ و صعععععد  نظم   على أسععععع  مبني في إللمنطقة ج ،   ضإلأل  -لت طيطلإللمن عععععقة للتغيير في إللنظ م إللمقيد إللمن صعععععرة   −
 .ر ملة

 :إللتنتيا وإللمت ب ةخطط 

 .م ليو وضذ خطة تنتيا متك ملة ضمن  ط   زمني  −
 .عوإلم  إلل طرتأخا ب ين إلالعتا   أدوإلأل لدي    اإل إللنج ح ، وإللتي ، وتطو ر وضذ منهجية لرصد آلي أل إللتنتيا وقي   إللنج ح −

إلنته ء   ععد  ب د    ضععمن وث  ق إلل ط ء وإللتي سععت وإللتي سععيتم توفير   ضعع فية في وثيقة إلل ط ءإللشععروط إلاموإلصععت أل و إللتت صععي  و إللتقديم  سععيتم
 .إلا تم م مر لة  بدإلء

 
 م   لكتروني  أو عبر   وإ سععععععععععع له مو دللرد إللء نموذج ىإللشعععععععععععرك أل للت بير عن إل تم مه  عن طر ق ملمكتب إلألمم إللمتحدة في نيروبي  دعوي 

 ى: إللموق عععععععة  ل مو دإلل ةسععععععععععععععتمععععععع   م رعععععععععععععععععععع ملعععععععة الإلا تمععععععع  بعععععععدإلء تهم اطلاععععععع  ين إللمهتمين توجيعععععععهمو ديجوز لل ني. إللبر عععععععد إلالكترو 
kenneth.gaciura@un.org  ،rfx@un.org-procurement-unon 2020ني     23. وذلك لغ ية . 

 خ نة ضععععععمن طلب إللت بير عن إلا تم م إللمرج ي وعنوإل عبر إللبر د إلالكتروني ، مذ ذكر إللرقم  إلا تم م بدإلء    ألطلا  جب   سعععععع ل جميذي 
 .إللموضوع

إللعاين يرغبو  في  إللمل لينين مو دإللإللغرض منعه تحعديعد  ء. وأنمع  عاإل ليس دعوة لتقعديم عطع  إلا تمع م بعدإلء   لتمع   يرجى مال ظعة أ  : ع م
 . تقديم عط ءإللمش  كة في 

mailto:unon-procurement-rfx@un.org
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مكتب إلألمم إللمتحدة . إلا تم م بدإلء   ألطلا مر لة إلسعتالم لمقدمي إلل روض ب د  غالق   للموإلصعت أل إللمطلوبةسعيتم  صعدإل  إللتت صعي  إللك ملة 
عمليعععة  و / أو إلا تمععع م بعععدإلء طلعععب  في أي وقعععت خالل إلا تمععع م بعععدإلء طلعععب  حتتظ بععع لحق في تغيير أو  لغععع ء متطلاععع ألفي نيروبي ي 
ين إللاين مو دلإلفقط   .إللمو د /شعععععركة  لل صعععععدإل  وث  ق إلل ط ء   ال يضعععععمن تلق  ي  إلا تم م بدإلء   طلب وب لت لي فإ    سععععع ل  د على إلل ط ء. 

 ية.ل ط ء إللنه   إلقد تتلقى وث  ق  إللمقدمة، إلا تم م بدإلء   ألطلا إللتقييم إللموضوعي لع خالل منحدة، ت ألمم إللممن قب  إلسيتم إلعتا   م مل لين 
 

 متطلبات / معلومات محددة )إن وجدت(
   ب ت ليم أل طلب  بدإلء إلال تم م. (UNGM)بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشتر  أل ين إللت جي  مو ديجب على إلل

 
 ملحوظة

 : إلل نوإل  إللت لي مج ًن  على نظ م إللمشتر  أل ب ألمم إللمتحدة  ب  تتوفر م لوم أل عن إللمن ق ة
https://www.ungm.org/Public/Notice  

ين إللاين يرغبو  في تلقي  رع   إلأل إللشعرإلء مو دإلل بتح عي   سعوم  مز ة من( ي عمح له  UNGM)بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشعتر  أل  فقط  
 .http://www.ungm.org إللمهتمو  ب دمة تنبيه إللمن ق ة مدعوو  لالرترإلخ فيإللمو دو   . إلال تم م تلق  ي   بدإلءأو طلا أل 

 م   إلا تم م أبدإلءطلب  ل مو دلإلألسعععععععععععععتج بة لنموذج  إللم ططة  كم ل / تقديمإلل ط ء  ين إللمهتمين ب لمشععععععععععععع  كة في عملية مو دجب على إللي 
  إللمتحدة في نيروبي إلألمم مكتب   سع له  عبر إللت كس أو إللبر د إلالكتروني  لى  لكترونيً  )من خالل إللرإلبط إللمتوفر في إلل عتحة إللت لية( أو

 .في إلالعلى قب  ت   خ إلاغالق إللمحدد
 

 موردلاالستجابة لنموذج 
 

 EOIUNON17417 :طلب إللت بير عن إلا تم م  قم     ج سيو إل كينيث :لىموجه إل
 kenneth.gaciura@un.org  ، unon-procurement-rfx@un.org :إللبر د إلالكتروني

  :إللت كس
 :قب من 

 خدم أل إلستش   ة لتنتيا أعم ل ت و ة أ إلضي بطر قة تش  كية  :إللموضوع
 

 تنويه
بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية )مج ًن ( في   يمكن للشععععرك أل إللمشعععع  كة فقط في طلا أل إلألم نة إلل  مة ل مم إللمتحدة ب د إلالنته ء من ت ععععجيله  •

 (.www.ungm.org)( UNGM)للمشتر  أل 
رععععععععععععركتك م ععععععععععععجلة أ  يرجى إللتحقق من لالسععععععععععععتج بة،  نموذج  اإل إللعن طر ق   سعععععععععععع ل    إللم طط لهب ل ط ء   ال تم مب إللبدء  تقديمعند  •

وأ  طلاك قد تم تقديمه  لى إلألم نة   (www.ungm.org)  (UNGM)بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشعتر  أل في   إللق نوني إللك م  ب سععمه 
 .إلل  مة ل مم إللمتحدة

قب  إللمشععع  كة في أي إلسعععتد إلج   مم إللمتحدةإلالم نة إلل  مة ل في  إلالولإللم عععتو   نوصعععي بشعععدة جميذ إللشعععرك أل ب لت عععجي  على إلألق  في •
 .ل روضل

 من خالل:( متض )  لكتروني أو  ء  اإل إللنموذج يدو  ىمال ظة: يمكنك ملإلليرجى 
expressed?EOI=EOIUNON17417-https://www.un.org/Depts/ptd/node/add/interest 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ungm.org/Public/Notice
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ungm.org/
https://www.un.org/Depts/ptd/node/add/interest-expressed?EOI=EOIUNON17417
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 (. لزإلمية " * " تكو   ةعالم إللتي تحم  إللمج الألجميذ د )يجب  كم له بوإلسطة إللمو  
 

 الشركةمعلومات 
 *: (UNGM)بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشتر  أل عبر  مو دإللرقم إللم رف لل

 (*:DBAإلالسم إللق نوني للشركة )ليس إلالسم إللتج  ي أو إلسم إلل
 *: جهة إلالت  ل ب لشركة

 *: إلل نوإل 
 :إللمح فظة       *:   إللمدينة

 *: إللرمزإللبر د 
 *: إللبلد

 *:  قم إلله تف
 *: إللت كس قم 

 عنوإل  إللبر د إلالكتروني*:
 :إللموقذ إلاللكتروني للشركة

 
 إلأل لية للت جي  مذو ، ةإللمرفقو  ، ع د، ج، أ، ب، إللوإل دة في إللمتطلا أل إلألس سية ك فة ن لن أ  رركتن  ت توفي 

 .إلا تم م  بدإلءطلب  من صتحة ت ليم أل إلالولىإلألمم إللمتحدة على إللنحو إللمبين في إللتقرة 
 : عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت   خإلل   : عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععإللتوقيذ

 ععععععععععععععععععععععععععععع : عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععإلاسم وإلل نوإل
 

 طلب التعبير عن اإلهتمام تعليمات
 التسجيل كمورد لدى األمم المتحدة (1

مذ  (www.ungm.org)بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشعععععععععتر  أل  ي إللمتطلا أل إللموضعععععععععحة أعاله فب سعععععععععتيت ء ك فة  مهتمين على إللمو دين إلل
على إللموقذ:  يمكن إلل ثو  على م لومع أل  ول عمليعة إللت ععععععععععععععجيع . مل اًل للمشععععععععععععععع  كعة في أي طلعبكو  ي إلألمع نعة إلل ع معة ل مم إللمتحعدة ل

https://www.un.org/Depts/ptd/vendors. 
 شروط األهلية

 :م  يلي إلالعال  عنتكو  مل اًل للت جي  في إلألمم إللمتحدة ، يجب لكي 
 ي: رركة أو فرد مد ج ف أو مرتاطة به ي، أو رركة فرعية أو رركة ت ب ة( غير مد جة ف أصلية. رركتك )ب اض فة  لى أي رركة أ

  ق  مة إللجزإلءإلأل إللمو دة لمجلس إلألمن إللت بذ ل مم إللمتحدة. 1
) list-consolidated-sc-https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un (أو ، 
تم إلاف عععع ح عن ذلك أ  ي  إللنتط مق ب  إللغاإلء،  ب  ععععو  مشععععروع محكمة إللجن  ية إللدوليةإلل قذإلمو في   ل تم إلد إلج إللشععععركة في . 2

 .ي كت ب لش اة إللمشتر  أل في إلالمم إللمتحدة 
من قب  إلألمم إللمتحدة أو أي منظمة أخر    تم ت ليقه  ( أورعركة فرعية أو رعركة ت ب ةأو  أصعليةب. لم تتم  زإللة رعركتك )وكالك أي رعركة 

 ؛ ت ب ة ل مم إللمتحدة )بم  في ذلك إللبنك إللدولي(

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.un.org/Depts/ptd/vendors
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
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كم  لم ي  قب عليه  خالل إلل ععنوإلأل ، ( لي ععت قيد إللتحقيق إللرسععميرععركة فرعية أو رععركة ت ب ة أو أصععليةج.    رععركتك )وكالك أي رععركة 
محظو ة ، بم  في ذلك على سعبي  إللمث ل  أي أعم لأو مم  سعة  إللمتحدة للدول إلألعضع ء في إلألممإللثالث إلل ع بقة من قب  أي سعلطة وطنية  

 إللت  د أو إلال تي ل أو إلاكرإله أو إللتوإلطل أو إلل رقلة أو أي مم  سة أخر  غير أخالقية ؛: ال إللح ر
وال يوجد  كم أو  جرإلء ق نوني م لق ضد رركتك  لن رركتك عن  فالسه ، ولم تش  خ في  جرإلءإلأل إلافال  أو إللحرإلسة إللقض  ية ،د. لم ت 

 في إللم تقب ؛ يمكن أ  يض ف رركتك
 ذإل   ضو خالل إلل  م إللم ضي،ك  أ  رركتك ال توظف أو تتوقذ توظيف أي ر   )أر   ( يكو  أو ك   من موظتي إلألمم إللمتحدة . ع

إللثالث  ب ععععتته موظًت  في إلألمم إللمتحدة خالل إلل ععععنوإلأل مو دإلل ك   موظف إلألمم إللمتحدة قد أجر  أو ك   لديه ت  مالأل مهنية سعععع بقة مذ
 (.ST / SGB / 2006/15ي إلألخيرة من إلل دمة مذ إلألمم إللمتحدة )وفًق  لقيود إلألمم إللمتحدة فيم  ب د إلنته ء إلل دمة إللمنشو ة ف

إلاكرإله أو  إلال تي ل أو  أو ركتك ب دم إلالن رإلط في إللمم  سععععع أل إللمحظو ة )بم  في ذلك على سعععععبي  إللمث ل ال إللح عععععر: إللت ععععع دو. تت هد رععععع 
مذ إلألمم إللمتحدة أو أي طرف آخر ، ولمم  سععععة إلألعم ل إللتج   ة بطر قة تح عععب  ،أي مم  سععععة أخر  غير أخالقية(  إلل رقلة أو  إللتوإلطل أو

 .إلألمم إللمتحدةفي  أي م  طر م لية أو تشغيلية أو سم ة أو م  طر أخر  ال دإلعي له 
 

 معليهيجب  ل مم إللمتحدة لد  إلألم نة إلل  مة بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشععععتر  أل ين إللم ععععجلين ب لت   فيمو دإلل :  سججججلينمللموردين ال
ي إللمقدمة فيم  يت لق بت جيلهم محدثة ف  إللتأكد من أ  إللم لوم أل وإللوث  ق )مث  إللبي ن أل إللم لية وإلل نوإل  وإلسم جهة إلالت  ل، وم   لى ذلك(

 .إللك م يرجى إللتحقق وإللتأكد أ  إللشركة م جلة ب سمه  إللق نوني . بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشتر  أل
 

 بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشعععععتر  أل  ين غير إللم عععععجلين ب د إللتقدم بطلب للت عععععجي  فيمو دإلل : يجب علىللموردين المهتمين بالتسجججججيل
(http://www.ungm.org ،) عععععععععلععععععععى مععععععععوقععععععععذ:  إللععععععععمعععععععع ععععععععلععععععععومعععععععع أل  ععععععععول عععععععععمععععععععلععععععععيععععععععة إللععععععععت ععععععععععععععععععععععجععععععععيعععععععع  إليععععععععجعععععععع ديععععععععمععععععععكععععععععن

https://www.un.org/Depts/ptd/vendors بعععععدإلء طلعععععب تععععع   خ  غالق ين  كمععععع ل عمليعععععة إللت ععععععععععععععجيععععع  قبععععع مو دب على إلل. يجععععع  
 طلب قب  موعد  غالق  إلألمم إللمتحدةسعععكرت   ة مذ   بوإلبة إلألمم إللمتحدة إلل  لمية للمشعععتر  أل إللاين لم يكملوإل عملية ت عععجي  إللمو دين .إلا تم م
نوصعي بشعدة جميذ إللشعرك أل ب لت عجي  على  ة. إلألم نة إلل  مة ل مم إللمتحد مل لة للمشع  كة في إللتم   إلل روض منلن ت تبر  إلا تم م بدإلء 

 . روضللقب  إللمش  كة في أي إلستد إلج  مم إللمتحدةإلألم نة إلل  مة ل في  الولإلإلألق  في إللم تو  
 

 .رفض الطلب أو إلغاء تسجيل موجود بالفعل إلى موردإشعار هام: قد يؤدي أي تسجيل مزور أو غير مكتمل أو معيب لل

 اإلهتمامإبداء طلب  مليةع (2
م إللموجه إلا تم  بدإلء طلب  ب ال تم م من خالل  توجيه ت بير م  له   إلاللتم   إللم ططين إللمهتمين ب لمشععععععععععععع  كة في عملية مو ديجب على إلل

فإ  مكتب إلالمم   إلالت عععع الأل إل تت ع  جمنظرإل إللى .  طلبإلل  اإل ضععععمنبحلول ت   خ إلاغالق إللمحدد  بي إللمتحدة في نيرو  إلألمم مكتبإللى 
 .إلا تم م بدإلء طلب  ليس في وضذ ي مح بتأكيد إلستالم إللمتحدة في نيروبي

 .ط ءإلل  صدإل  وث  ق  ين قب مو دلل له إللم ططإلل ط ء مال ظة أنه ال يمكن توفير مز د من إللتت صي  عن  يرجى
: إللمتعع  ععة على إلا تمعع م بععدإلء طلععب  ععاإل وفقععً  للشععععععععععععععروط إللوإل دة في إلل ععععععععععععععتحععة إللتمهيععديععة لعععععععععععععععععععععععععععع  إلا تمعع م بععدإلء طلععب  يتم  صععععععععععععععععدإل 

https://www.un.org/Depts/ptd/eoi 
 

 .الملزم قانوًنا واألصلي باللغة اإلنجليزية ه النص
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