يف خندق العمل

التمويل والتنمية :أي اجملاالت احلكومية أكثر تأثرا
بالفساد؟
لورا ألونسو :بالنسبة ملا يمكن أن أسميه "الفساد الكبير"،
تتركز أعلى املستويات التي شهدتها األرجنتين على مر
التاريخ — مناطق اخلطر — يف اجملاالت املعتادة :مشروعات
البنية التحتية الكبيرة ،والصناعات االستخراجية ،واجلمارك.
لذلك نستهدف الفساد يف هذه اجملاالت من خالل جمموعة
خمتلفة من التدابير سعيا منا للحد من اخملاطر ،وزيادة
الرقابة والشفافية يف إطار عمليات الشراء والتعاقد ،ومراقبة
سلوكيات وممتلكات موظفي القطاع العام ،وتعزيز نظام
التدقيق الداخلي يف كل من هذه اجملاالت.

صورة :بموافقة مكتب مكافحة الفساد يف األرجنتين.

ِ
أشرت إىل أن حكومة األرجنتين ترى
التمويل والتنمية:
حماربة الفساد جزءا من حماربة الفقر ،فما العالقة بينهما؟
لورا ألونسو :املواطنون الذين يعيشون يف الفقر هم ضحايا
الفساد ،نظرا ألنه يؤدي ،بجانب انعدام الكفاءة وضعف إدارة
الدولة ،إىل تدين جودة اخلدمات العامة واستثمارات البنية
التحتية ،مما يؤثر تأثيرا مباشرا على جودة معيشة هؤالء
املواطنين .ودائما ما يكون املواطنون األكثر احتياجا هم
أول ضحايا الفساد .وهؤالء حمرومون أيضا من فرص العمل
اجلديدة ،ألننا نعلم جميعا أن الفساد من العوامل التي تؤثر
لألسف على جودة االستثمار اخلاص.

ثنائية الفقر
والفساد

لورا ألونسو تشرح األسباب الداعية لضرورة مكافحة
الفساد على العديد من اجلبهات
ديفيد بيدروزا

ع َّين الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري السيدة لورا
ألونسو رئيسا ملكتب مكافحة الفساد يف عام  2015بعدما
عملت يف جملس النواب وشغلت منصب املدير التنفيذي لفرع
منظمة الشفافية الدولية يف األرجنتين .وقد تخرجت يف جامعة
بوينس آيرس ،وحصلت على درجة املاجستير يف اإلدارة العامة
والسياسة العامة من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
ويف هذه املقابلة التي أجراها معها ديفيد بيدروزا جمللة التمويل
والتنمية يف  22يونيو ،تشرح ألونسو مدى أهمية مكافحة
الفساد يف النضال ضد الفقر ،والدور الذي يجب أن يضطلع به
خمتلف األطراف الفاعلة من القطاعين العام واخلاص يف هذا
الصدد ،وكيف يمكن استخدام التكنولوجيا يف زيادة الشفافية.
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التمويل والتنمية :ما الدور الذي ينبغي أن يضطلع به
القطاع اخلاص؟
لورا ألونسو :من الضروري إشراك القطاع اخلاص يف
ردع الفساد من خالل ممارسات العمل السليمة وتشجيع
الشركات على اإلبالغ عن أي خمالفات حال وقوعها يف
إطار عمليات الشراء أو مفاوضات العقود يف القطاع العام.
وبالنسبة للتحالفات بين القطاعين العام واخلاص ،أطلق
مكتب مكافحة الفساد آلية إبالغ رفيعة املستوى استنادا
إىل املشورة الفنية املقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ومعهد بازل للحوكمة .وخالل املشروع
األول لإلدارة الوطنية للطرق حتت مظلة الشراكة بين
القطاعين العام واخلاص ،تم توقيع ثمانية عقود بالفعل،
ومل يتم اإلبالغ عن أي فساد يف هذه العملية ،مما يشير إىل
أن تصميم العمليات وإدراج شروط لضمان النزاهة — وآلية
اإلبالغ رفيعة املستوى تلك — جميعها عوامل ساهمت يف
خلق الثقة لدى املستثمرين الذين جاؤوا بأعداد كبيرة لتقديم
عروضهم ،بما يف ذلك مستثمرون أجانب مل يسبق لهم
االستثمار يف األرجنتين.
التمويل والتنمية :كيف استفادت احلكومة من التكنولوجيا
يف مكافحة الفساد؟

يف خندق العمل

التمويل والتنمية :يبدو يل ذلك جهدا متعدد اجلوانب.
لورا ألونسو :إن رغبة الرئاسة يف املضي قدما على جميع
اجلبهات — اإلدارية والتشغيلية والتنفيذية والتشريعية —
هي التي تضمن استمرارية هذه اإلصالحات الصغيرة
والكبيرة التي ساهمت يف حتسين العملية اإلدارية بمعدالت
سريعة للغاية .ومل تكن اإلصالحات تدريجية .فبعض
التغييرات جاءت كصدمة حقيقية ،مثل بدء استخدام امللفات
اإللكترونية الذي تطلب تدريب عشرات اآلالف من موظفي
اإلدارة العامة الذين اعتادوا على استخدام امللفات الورقية.
ويعمل اجمللس الوطني للتحديث على تعميم استخدام امللفات
اإللكترونية على مستوى اإلدارات احمللية أيضا ،وتبذل جهود
كبيرة يف الوقت احلايل لتطبيق نظام امللفات اإللكترونية
على مستوى السلطات القضائية أيضا .وعندما بدأت عملي
يف مكتب مكافحة الفساد ،مل يكن يحق له االطالع على أي
قواعد بيانات حكومية .أما اآلن فيحق لنا االطالع على أكثر
من  15قاعدة بيانات .ويف العام األخير إلدارتنا ،سيتم
إجراء مراجعات مكثفة لقواعد البيانات بمقارنتها ببعضها
البعض ،مما سيتيح لنا التحقق من الذمم املالية ملوظفي
القطاع العام وممتلكاتهم وخلفياتهم الثقافية واالجتماعية.
التمويل والتنمية :ما اإلجراءات التي تم اتخاذها إلتاحة
مزيد من البيانات للجمهور؟
لورا ألونسو :جميع قواعد البيانات متاحة على املوقع
اإللكتروين ” .”www.datos.gob.arوتنشر على املوقع أيضا
البيانات اخلاصة بإقرارات  45ألف موظف يف الذراع التنفيذية
للخدمة املدنية الذين يفصحون عن ممتلكاتهم وذممهم

سؤال وجواب

لورا ألونسو :تخلفت اإلدارة يف األرجنتين عن ركب
التكنولوجيا .ولكن منذ نشأة وزارة التحديث ،أحرز تقدم
كبير يف جمال التحديث اإلداري ،بدءا باستخدام امللفات
اإللكترونية التي أتاحت إدارة معظم اإلجراءات اإلدارية
الداخلية إلكترونيا ،مما ساهم يف زيادة شفافية خمتلفة
اإلجراءات وإحكام الرقابة عليها .وتضمن ذلك أيضا
استحداث جمموعة من اإلجراءات التي يمكن إتمامها عن بعد
والتي ساهمت يف تسريع عملية التخليص اجلمركي وحتسين
اآلليات الرقابية .ووقع الرئيس ماكري قرارا بإصالح امللفات
اإللكترونية ،وتنفيذ سياسة مهمة واسعة النطاق قائمة على
مفهومي البيانات املفتوحة واحلكومة املفتوحة .ونعمل
جاهدين يف الوقت احلايل على تعزيز قابلية التشغيل البيني
لقواعد البيانات احلكومية ،مما ساعد — يف حالة مكتب
مكافحة الفساد — بجانب استخدام امللفات اإللكترونية،
على تعزيز الرقابة وأتاح مراجعة شاملة خملتلف العمليات
املهمة على مستوى اإلدارة كل على حدة ،ومكننا من إعداد
إحصاءات وبيانات قابلة للمقارنة.

املالية ملكتب مكافحة الفساد .ونحن البلد الوحيد الذي يقوم
بنشر جزء كبير من هذه املعلومات بشفافية وحتديثها سنويا.
وتوجد كذلك معلومات عن التعدين ،واستغالل الغاز والبترول
يف األرجنتين ،وبيانات عن السكان والتعليم ،وبيانات
مرتبطة بالصحة العامة واالقتصاد .وقد استعادت امليزانية
األرجنتينية شفافيتها السابقة ،بل أصبحت أكثر شفافية،
وكانت شفافية امليزانية قد تراجعت لألسف خالل السنوات
املاضية .واستعاد أيضا نظام اإلحصاءات العامة األرجنتيني
جودته ،وهذه البيانات ليست غير ذات أهمية عندما يتعلق
األمر بإبالغ الوكاالت الدولية.
التمويل والتنمية :ما اخلطوة املهمة التالية؟
لورا ألونسو :ستشهد الشهور التالية إعداد خطة وطنية
ملكافحة الفساد على مدار السنوات اخلمس القادمة ،ولن
تستند اخلطة إىل مسؤوليات مكتب مكافحة الفساد وحده،
بل ستشارك فيها جميع الدوائر احلكومية والوزارات،
بحيث تسهم كل جهة بسياسات قطاعية حمددة يف نطاق
اختصاصها ،بما يف ذلك الوكاالت الرئيسية الالمركزية،
مثل إدارة الضمان االجتماعي ،أو مصلحة الضرائب ،أو
مصلحة اجلمارك ،أو على سبيل املثال الوكالة املسؤولة عن
تنظيم جودة الغذاء والدواء يف األرجنتين.

التمويل والتنمية :كيف تقيسين النجاح؟
لورا ألونسو :ال يمكن ألي بلد يف العامل التعايف من املرض
املسمى بالفساد؛ ألن تلك البلدان التي ترتفع فيها مستويات
الشفافية والرقابة الداخلية عادة ما تكون ممارساتها
باخلارج ضعيفة .لذلك يبدو يل أن العمل متعدد األطراف
أمر ضروري ملنع الفساد ومكافحته .وتشارك األرجنتين يف
جمموعة مسؤويل النزاهة العامة املنبثقة عن منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،كما تترأس جمموعة العمل
املعنية بمكافحة الفساد املنبثقة عن جمموعة العشرين.
وبالرغم من أنه ال يمكن ألي بلد التخلص من الفساد تماما،
فإن ما يميز بلدا عن اآلخر هو كيفية تعامل املؤسسات مع
هذا املرض .ويف حالة األرجنتين ،أرى أنه يمكن قياس
الفساد من خالل اإلصالحات ،الكبيرة والصغيرة ،التي تتسم
باالستمرارية واالستدامة ،والتي ال يقتصر تنفيذها على
املستويات الفيدرالية أو اإلدارية ،بل تشمل أيضا السلطة
القضائية واملقاطعات والبلديات .وإذا ما استمر تنفيذ هذه
اإلصالحات الكبيرة والصغيرة على مدار السنوات العشر
القادمة ،سيكون ذلك هو مقياس جناح هذه املرحلة.

ديفيد بيدروزا مسؤول شؤون التواصل يف إدارة التواصل
بصندوق النقد الدويل.
تم تنقيح هذه املقابلة ملراعاة الطول والوضوح.
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