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 جمهورية بنغالديش الشعبية
تقرير محدث عن االستنتاجات التي خرجت بها بعثة اإلشراف على مشروع 
تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هاور ومشروع التأقلم مع تغير 

 المناخ وحماية سبل العيش

 مقدمة –أوال 

 موجز المشروع –ألف 
ومشروع التأقلم مع تغير المناخ وحماية سبل  يمول مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية ف: هاور -1

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ومنحة من الصندوق  30.05العيش بقرض من الصندوق قيمته 
مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وقرض من حساب األمانة للمرفق اإلسبان: للتمويل المشترك  4.13بقيمة 

حة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات مليون يورو، ومن 55.0ألغراض األمن الغذائ: قدره 
مليون  35مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ومساهمة من حتومة بنغالديش تعادل  9.9الصغيرة وقدرها 

 .دوالر أمريت:

ف: مجموعات للمناقشة، تمّعن المشارتون ف: المعتتف بأتثر األدوار حسما للمجلس التنفيذي، وُطلب منهم  -2
من هذا المشروع ف: الحد من الفقر ف: حوض هاور. وأما أهدافه اإلنمائية فه: تحسين تتمثل الغاية 

( البنية 5مستويات المعيشة والحد من ضعف الفقراء. وتتضمن متونات المشروع المجمعة ما يل:: )
ل العيش؛ ( حماية سب0( إدارة الموارد المجتمعية؛ )3( البنية األساسية المجتمعية؛ )5األساسية لالتصاالت؛ )

 ( بناء القدرات والمعرفة لبناء الصمود. وقد نفذت دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية المشروع 5)
مقاطعة فرعية ف: خمس مقاطعات من حوض هاور وه: تيشوريغانج، نيتروتونا، سونامغانج،  52ف: 

لعيش مشروع تحسين سبل هابيغانج، وبراهمانباريا. ويرفد مشروع التأقلم مع تغير المناخ وحماية سبل ا
العيش والبنية األساسية ف: هاور بأنشطة ذات صلة بالمناخ تمول من خالل برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 .أصحاب الحيازات الصغيرة

 المصوغات والتحديث – باء
مة المشروعان من قبل نفس وحدة إدارة المشروع الت: يوجد مقرها ف: دائرة الهندسة ف: وزارة الحتو ُينفذ  -3

المحلية والتنمية الريفية والتعاونيات. وتعد دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية المؤسسة الحتومية الرئيسية 
الموتل إليها تنمية البنى األساسية الريفية وشبه الحضرية. ويتم تحويل مخصص تبير ألغراض تنمية البنية 

ائرة الهندسة هذه، الت: تنفذ أيضا مشروعات األساسية من البرنامج اإلنمائ: السنوي للحتومة من خالل د
 تمولها جهات مانحة أخرى.

عندما ُعرض مشروع التأقلم مع تغير المناخ وحماية سبل العيش على المجلس التنفيذي للمصادقة عليه ف:  -4
، أثار أعضاء المجلس عددا من التساؤالت حول 5453سبتمبر/أيلول  59دورته التاسعة بعد المائة، بتاريخ 
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مالءمة دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية لدور التيان المنفذ المقترح. ونجمت هذه المخاوف عن ما ُنشر 
بشأن هذه الدائرة. وقد أثار هذا التقرير  5453ف: تقرير لمؤسسة الشفافية الدولية عن بنغالديش لعام 

تتضمن الشك بوقوع الفساد، والتدخالت الحتومية، والمفاوضات غير الرسمية مع تحذيرات من قضايا عديدة 
المتعاقدين، واالفتقار إلى الشفافية، وعدم اتباع اإلجراءات النظامية ف: استخدام المرتبات وصيانتها وف: 

فق المجلس على استخدام الوقود، وعدم تفاية الرصد والتقييم ف: المشروعات الت: تنفذها هذه الدائرة. وقد وا
هذا المشروع ولتنه طلب من الصندوق أن يقوم باإلبالغ عن نتائج أول بعثة إشراف رسمية يوفدها. وأوفدت 

، بالتزامن مع ثالث بعثة إشراف لمشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية 5455هذه البعثة ف: مايو/أيار 
 ف: هاور.

 تحديث عن بعثة اإلشراف –ثانيا 

 العملية والمنهجية –ألف 
األساسية ف: هاور ومشروع حماية سبل  على مشروع تحسين سبل العيش والبنيةأوفدت بعثة اإلشراف  -5

، بمشارتة من دائرة إدارة البرامج، 0202مايو/أيار  02إلى  9العيش والتأقلم مع تغير المناخ ف: الفترة من 
وأما أهدافها فتانت التالية:  1.الداخلية اف والمراجعةوشعبة المراقب المال: والخدمات المالية، ومتتب اإلشر 

( استعراض 3( تحديد المشاتل التشغيلية الحالية والمحتملة؛ )0( تقدير التقدم المحرز ف: التنفيذ؛ )0)
 ( اقتراح حلول إلدخال التحسينات.4المظاهر االئتمانية؛ )

اإلدارة المالية بما يتماشى مع المبادئ وُأجريت االستعراضات االئتمانية، بما ف: ذلك تقدير مخاطر  -6
التوجيهية لإلشراف واإلدارة المالية المعمول بها ف: الصندوق، مع إيالء اهتمام مخصوص للمالحظات الت: 

 أوردها أعضاء المجلس التنفيذي.

مستوى وُأجري تقدير شامل لترتيبات التوريد واإلدارة المالية ف: تل من المشروعين على المستوى المرتزي و  -7
عداد ورصد  المقاطعة. وتمت تغطية مجاالت عديدة تتضمن المحاسبة، واإلبالغ المال:، والتوريد، وا 

 الميزانيات، والصرف، والمراجعة واالمتثال لبنود اتفاقية القرض والمنحة والمبادئ التوجيهية التشغيلية.

ضافة إلى العمل بصورة وثيقة مع وحدة إدارة المشروع ف: داتا، فقد -8 زارت البعثة أيضا خمسة متاتب على  وا 
مستوى المقاطعات الختبار ترتيبات اإلدارة المالية وتقدير التقدم المال: والمادي المحرز ف: التنفيذ. 
واستعرضت السجالت المالية ذات الصلة بصورة معمقة على مستوى وحدة إدارة المشروع وعلى مستوى 

د وفات اإلنفاق، والتسويات المصرفية، وسجالت األصول والعقو المقاطعة، بما ف: ذلك الوثائق الداعمة لتش
 والتوريد.

                                                      
1
 وهو مدير البرنامج القطري لبنغالديش ف: الصندوق ورئيس البعثة؛ والسيدة  Hobert Boirardتألفت البعثة من السيد   

Virginia Cameron   تبيرة الموظفين الماليين ف: الصندوق؛ والسيدةAnta Sow  خبيرة إدارة مالية؛ والسيدSean Timings  :أخصائ
أخصائ: الرصد  Wanaporn Yangyuenthamمدير البرنامج القطري ف: الصندوق ف: بنغالديش؛ والسيد  Nicolas Sayedتوريد؛ والسيد 

  Shamsul Hoqueأخصائية تغير المناخ ف: الصندوق؛ والسيد  Paxina Chilesheوالتقييم والتمايز بين الجنسين ف: الصندوق؛ والسيدة  
 أخصائ: ف: إدارة الموارد الطبيعية ومصايد األسماك. Nazrul Islamأخصائ: ف: البنى األساسية؛ والسيد 
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والتقت البعثة أيضا بأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما ف: ذلك وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط؛ وأمين  -9
دسين ف: عام شعبة الحتومة المحلية ف: وزارة الحتومة المحلية والتنمية الريفية والتعاونيات؛ وتبير المهن

دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية؛ ودائرة مراجعة المشروعات الت: تتلقى معونة أجنبية ف: متتب المراجع 
العام ف: بنغالديش؛ وممثلين عن البنك الدول: ومصرف التنمية اآلسيوي، وتلتا المؤسستين تنفذان 

ع ختام: مع وزارة الحتومة المحلية مشروعات من خالل دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية. وُعقد اجتما
 والتنمية الريفية والتعاونيات. وتم نشر تقرير اإلشراف تامال على موقع الصندوق على شبتة اإلنترنت.

 استنتاجات بعثة اإلشراف )اإلدارة المالية والتوريد( –باء 
وعلى الرغم من السياق  اإلشراف بنتيجة مفادها إحراز تقدم تشغيل: جيد ف: تنفيذ المشروعين. خرجت بعثة -11

المعقد والمحفوف بالتحديات، حيث أن منطقة حوض هاور تتعرض للفيضانات لحوال: نصف السنة، أجرى 
المشروعان بنجاح معظم العمل التحضيري، وقاما بأنشطة ميدانية تبيرة، باالستناد إلى النجاحات المحرزة 

ندسة ف: الحتومة المحلية. وقد أحرزت نتائج واعدة ف: المشروعات السابقة للصندوق الت: نفذتها دائرة اله
 لجهة تحسين سبل العيش وتوريد الدخل والعمالة. وترد النتائج التشغيلية المفصلة ف: تقرير اإلشراف.

حظ: أداء اإلدارة المالية للمشروعين بتقدير ُمرض إلى حد ما. وأما المجاالت الرئيسية الت: تتطلب اهتماما  -11
( ضعف اإلبالغ المال: نتيجة 5( الموظفون الماليون ف: وحدة إدارة المشروع؛ )5ية: )مخصوصا فه: التال

 لعدم تفاية النظم التشغيلية المؤتمتة للمحاسبة واإلبالغ.

 واستعرضت اللجنة أيضا الملفات ذات الصلة بالبنى األساسية لالتصاالت ف: المقاطعات الخمس  -12
ريد الت: يتم االحتفاظ بها على مستوى وحدة إدارة المشروع ، عالوة على سجالت التو 5455-5450للفترة 

الخاصة بالسلع والخدمات. وتان التوريد على وجه العموم متسقا مع خطة التوريد المصادق عليها ومع 
القواعد واإلجراءات الناظمة ف: الحتومة. إال أنه تمت صياغة بعض التوصيات والموافقة عليها حول تطوير 

أفضل، بما ف: ذلك رصد أفضل إليصال خطة التوريد، وتحسين نظام األرشفة، ومواءمة  ممارسات وضوابط
استراتيجية التخفيف من المخاطر على المستوى الصغري مع المشروعات الجارية األخرى الت: تنفذها دائرة 

مسبقة الهندسة ف: الحتومة المحلية. وتتضمن هذه المواءمة منح المرونة للصندوق إلجراء استعراضات 
لقرارات التوريد، قبل منح العقود، تإجراء لرصد االمتثال. وف: أثناء قيام البعثة بعملها، تان المشروعان قد 
 بدآ بالفعل بإصدار استدراج للعروض من خالل بوابة التوريد اإللتترونية للحتومة )انظر المقطع جيم أدناه(.

جية، وه: الدائرة الت: تقوم بمراجعة جميع أجرت دائرة مراجعة المشروعات الت: تتلقى معونة خار  -13
المشروعات الت: تمولها جهات مانحة خارجية ف: بنغالديش، بمراجعة لمشروع تحسين سبل العيش والبنية 

، مع 5450من عام  تشرين األول، ف: سبتمبر/أيلول و أتتوبر/5450-5453للفترة  2األساسية ف: هاور
زيارات لمدة خمسة إلى ستة أيام لوحدة إدارة المشروع ولتل متتب من متاتبه ف: المقاطعات الخمس. واستلم 

، أي بعد ستة أيام 5455يناير/تانون الثان:  1الصندوق تقرير المراجعة الت: خرجت به هذه الدائرة بتاريخ 
بالقوائم المالية للمشروع وبحساباته الخاصة  فقط من التاريخ المقرر له. وعّبر المراجع عن رأي غير مقّيد

وبتشوفات نفقاته. ولوحظ بأن تقرير المراجعة لم يمتثل بصورة تاملة للمبادئ التوجيهية للصندوق، فيما 

                                                      
2
 يونيو/حزيران. 34يوليو/تموز إلى  5تمتد السنة المالية في بنغالديش من   
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يتعلق باستتمال المعلومات، ألنه تان يفتقر إلى بيان باألصول الثابتة، ومقارنة للميزانية باألرقام الفعلية 
طلبات السحب. والتقت البعثة بهذه الدائرة للفت انتباهها لهذه النواقص، والت: سيتم التطرق والجدول الزمن: ل

حماية سبل  إليها ف: السنة القادمة. وسيتم إجراء أول مراجعة لحسابات مشروع التأقلم مع تغير المناخ و
 .5450، ألن الصرف بدأ ف: نوفمبر/تشرين الثان: 5455العيش ف: السنة المالية 

 اإلصالح الجاري لدائرة الهندسة في الحكومة المحلية –م جي
الشرتاء المانحين ومع اإلدارة الجديدة لدائرة الهندسة ف: عقدت بعثة اإلشراف مناقشات مستفيضة مع  -14

، أدخلت هذه الدائرة 5453الحتومة المحلية. ومنذ نشر تقرير الشفافية العالمية الخاص ببنغالديش عام 
 3ففت من مخاطر أشار إليها تقرير الشفافية العالمية.تغييرات تبيرة، وخ

ودائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية ه: ف: الوقت الحال: أحد أربع دوائر رئيسية يدعمها مشروع إصالح  -15
( تعزيز القدرات من 5المرحلة الثانية، الذي يموله البنك الدول:، والذي يهدف إلى ما يل:: ) -التوريد العام
( إدخال 3( تعزيز إدارة ورصد التوريد؛ )5برنامج مستدام إلعداد مهنيين ماهرين ف: التوريد؛ )خالل إيجاد 

( خلق وع: أتبر بنظام توريد عام جيد التشغيل من خالل إشراك المجتمع 0التوريد الحتوم: اإللتترون:؛ )
ر الرئيسية لتنفيذ فعال المدن: ومراتز التميز والمستفيدين والقطاع الخاص. وتمثل هذه اإلجراءات العناص

لقانون التوريد وتشريعاته، والذي يتضمن نهجا متدرجا ضمن الوتاالت المستهدفة. لجعل هذ النظام أتثر 
دخال التحسينات على االتصاالت، وتغيير السلوك، والمحاسبة االجتماعية،  شفافية، وتقليص النفقات، وا 

المرحلة  -التشغيل. ونتيجة لمشروع إصالح التوريد بحيث يتم رفع الوع: العام بأهمية نظام توريد جيد
من التوريد الذي تجريه دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية  4بالمائة 25الثانية، يتم تنفيذ ما يقدر بحوال: 

لألشغال المدنية والسلع ف: وقت البعثة، بما ف: ذلك مع البنك الدول: والصندوق، وبصورة متزايدة مع 
سيوي، من خالل التوريد اإللتترون: ف: الحتومة. وتتوفر تقارير متاحة للجمهور ف: مصرف التنمية اآل

المرحلة الثانية، تتضمن تقدير المخاطر المنتظم لفئات المخاطر الرئيسية،  -مشروع إصالح التوريد العام
 على موقع البنك الدول: على شبتة اإلنترنت.

عملية إصالح داخلية ف: ظل إدارتها الجديدة، مع إطالع  تذلك تشهد دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية -16
عالوة على ذلك، فهنالك خارطة طريق  .ممثلين عن الجهات المانحة ف: البالد على مجمل التقدم المحرز

يمولها مصرف التنمية اآلسيوي، لمدة سنتين، بشأن مشروع للحوتمة الرشيدة، يرتز على تعزيز الحوتمة 
ف: عمليات دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية. ويتوقع أن ُيستتمل  المشروع هذا العام، والشفافية والمساءلة 

بالغ الجهات المانحة من خالل عملية تنسيق للشرتاء المانحين.  وا 

                                                      
3
 سبع سنوات لشغله لهذا المنصب.بعد  5450تخلى المدير التنفيذي السابق )كبير المهندسين في الدائرة( عن منصبه بنهاية عام   

4
تم تنفيذ التوريد الحكومي اإللكتروني بالنسبة لمشروعات الصندوق مع دائرة الهندسة في الحكومة المحلية، بما في ذلك مشروع تحسين   

 .5455سبل العيش والبنية األساسية في هاور ومشروع التأقلم مع تغير المناخ وحماية سبل العيش، منذ مارس/آذار 
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 التوصيات وسبيل المضي قدما –ثالثا 
أحاطت بعثة اإلشراف علما بالمبادرات التبيرة الت: تنفذها دائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية بدعم من  -17

منظمة الشفافية العالمية ف: بنغالديش ومجتمع الجهات المانحة لتحسين الحوتمة، والشفافية والمساءلة ف: 
 الدائرة.

، 5455دته ثمان سنوات، استهل عام مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية ف: هاور مشروع م -18
وبالتال: فإنه يدخل سنته الثالثة من التنفيذ. وقد وجدت بعثة الصندوق بأن المشروع قد أحرز تقدما جيدا 

 نسبيا ف: جميع متوناته من الناحية التشغيلية.

األساسية ف:  وأما من ناحية اإلدارة المالية والتوريد حظ: أداء تل من مشروع تحسين سبل العيش والبنية -19
هاور ومشروع التأقلم مع تغير المناخ وحماية سبل العيش بتصنيف ُمرض إلى حد ما من قبل بعثة 
اإلشراف، إذ لوحظ أن هنالك حاجة للمزيد من بناء قدرات الموظفين واألدوات للمشروعين، لت: يلبيا أفضل 

 المعايير الدولية الخاصة بالتوريد واإلدارة المالية.

تومة ووحدة إدارة المشروع ودائرة الهندسة ف: الحتومة المحلية على استنتاجات البعثة وما تبعها ووافقت الح -21
من توصيات، تما ه: مفصلة ف: تقرير اإلشراف. وتمت مناقشة خطة إجراءات واالتفاق عليها، بغية 

 .5455ضمان تنفيذ التحسينات قبل نهاية عام 

راف الت: يجريها ورصد أداء مشروعاته والمخاطر المتوقعة، ويبقى الصندوق حذرا من خالل عمليات اإلش -21
وسوف يتعامل على الفور وبحزم مع أية خروقات قد تنشأ، وذلك وفقا لسياسة عدم قبول  الصندوق أي 

 شتل من أشتال التدليس والفساد ف: مشروعاته.

وضمان التنفيذ التامل ، لرصد التقدم المحرز 5455وسوف يتم إرسال بعثة لدعم التنفيذ ف: نهاية عام  -22
 للتوصيات.


