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هل تسهم المساعدة اإلنمائية في الحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؟
Gabriele Restelli
وفقًا لما تمت مناقشته في موجز سياسة وحدة الهجرة القسرية رقم  ،2017/01بالتزامن مع إطالق األجندة األوروبية بشأن الهجرة في مايو  ،2015وقمة فاليتا التالية،
شهدنا تقاربًا بين المصالح الجيوسياسية الموجودة مسبقًا وبين اهتمام االتحاد األوروبي اآلخذ في التوسع بما يسمى "أزمة" الالجئين ،والهجرة بشكل عام .وقد القت
المساعدة اإلنمائية تأييدًا متزايدًا باعتبارها أداة لوقف تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء ،من خالل معالجة "األسباب الجذرية" المفترضة وتخصيص الموارد ألنشطة
مراقبة الحدود.
ترتكز هذه المساعدة اإلنمائية البديلة عن سياسة الهجرة على افتراضات تم دحضها بدرجة كبيرة عبر البحوث التجريبية .وعلى وجه الخصوص ،تبين أن التنمية
االقتصادية والتنقل الدولي هما عمليتان مترابطتان ،وليستا بديلتين .عالوة على ذلك ،فإن قاعدة األدلة الداعمة ألثر المساعدة اإلنمائية على تدفقات الهجرة محدودة
ومتناقضة .على الرغم من وجود عدة قنوات يمكن من خاللها أن تؤثر المساعدة اإلنمائية على الهجرة ومحدداتها ،إال أن األدلة المتاحة تشير إلى أنه من غير المرجح أن
يكون التأثير الكلي انخفاضًا في تدفقات الهجرة .وحتى في ظل أفضل الظروف ،لتحقيق احتمال الحصول على تأثير رادع ،يتعين على البلدان المانحة االلتزام باستثمارات
أعلى بكثير في المساعدة اإلنمائية بمقدار أكثر مما بذلوه خالل العقود الماضية .وكما هو موضح من قبل صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لصالح إفريقيا ،فمن
المحتمل أن يترجم هذا إلى موارد مستنزفة من األهداف اإلنمائية التقليدية.
ويرغب موجز السياسة هذا في معاملة هذا النهج كمشكلة من خالل دراسة االفتراضات التي تستند إليها سياسات االتحاد األوروبي وقاعدة األدلة ذات الصلة .وللتحقيق
في اآلليات التي يحتمل أن تكون وراء العالقة بين المساعدات/الهجرة ،فإننا نرى أنه ينبغي على سياسة التنمية أن تعود إلى إعطاء األولوية ألهداف التنمية (أي القضاء
على الفقر) بدالً من أهداف مراقبة الهجرة.
خلفية السياسة
وف ًقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRشهد عام  2016أعلى معدّل للنزوح في التاريخ حيث تم إجبار ما يزيد عن  65مليون شخص على
ترك منازلهم بسبب العنف أو النزاع أو الكوارث الطبيعية .ويعتقد أن يكون هذا أسوأ سيناريو حتى إذا ما قورن بالحرب العالمية الثانية .فضالً عما سبق ،كان عام
 2016أكثر األعوام دموية في تاريخ الهجرة فحسب البيانات الواردة في السجالت ،تعرضت أكثر من  5000روح بشرية للغرق في البحر األبيض المتوسط وحده.
استجابة لما ذكر أعاله ،حشدت سلطات االتحاد األوروبي والدول األعضاء تمويالً هائالً لردع الالجئين والمهاجرين على حدود أوروبا .ويتمثل السبب الرئيسي في أنه،
وفقًا لإلحصاءات الرسمية ،شهدت الدول األوروبية وصول أعداد هائلة من الالجئين والمهاجرين إلى أراضيهم منذ عام  .2014وتشمل سياسة الهجرة الحالية لالتحاد
األوروبي حز ًما من تكليف جهات خارجية بمراقبة الحدود والمساعدة اإلنمائية لتشجيع بلدان المرور العابر على "التعاون" لردع المهاجرين ومعالجة ما يسمى "األسباب
الجذرية".
أصبحت فكرة إدارة الهجرة من خالل معالجة "األسباب الجذرية" جز ًءا من سياسة االتحاد األوروبي في ثمانينيات القرن العشرين والتي اكتسبت شعبية خالل
التسعينيات .وقد ظهرت هذه الفكرة مع تأسيس صندوق االتحاد األوروبي االستئماني للطوارئ تحقيقًا لالستقرار ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية
صرح الممثل السامي لالتحاد األوروبي قائالً" :نحن على
والمشردين في إفريقيا (صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لصالح إفريقيا) .عند تقديمه لشراكة المساعدات،
ّ
استعداد لالستثمار في التنمية االقتصادية واالجتماعية على المدى الطويل ،وتحسين حياة الناس ومعالجة العوامل الدافعة للهجرة" .يهدف الصندوق إلى الدمج بين أدوات
الهجرة التقليدية ،مثل إدارة الحدود ومراقبتها ،مع تدابير االستثمار في برامج التنمية.
سلط الضوء على االستخدام
تترسخ هذه السياسة في األجندة األوروبية بشأن الهجرة ،والتي عممت استخدام تدابير التنمية للحد من المحفزات للهجرة غير النظامية .وقد ُ
المتزايد للمساعدات لتحقيق أهداف إدارة الهجرة بواسطة كل من البرلمان األوروبي والمنظمات غير الحكومية .حيث طلبوا من المفوضية األوروبية والدول األعضاء
عدم "تقديم مساعدة مستهدفة" لمراقبة الهجرة على حساب إعادة التوجيه الرئيسي لسياسة التنمية الخاصة باالتحاد األوروبي بعيدًا عن القضاء على الفقر.

افتراض خاطئ
يعتمد استخدام المساعدة اإلنمائية للحد من الهجرة على المفهوم النظري للهجرة المترسخ في النظريات الكالسيكية الحديثة .وقد وضعت هذه النظريات إطار خيارات
التنقل نتيجة لعدم المساواة بين مناطق األصل والمقصد .ومن هذا المنطلق ،سنجد أن الهجرة والتنمية االقتصادية مرتبطتان ارتبا ً
طا سلبيًا وخطيًا ،وبالتالي ،يكون كل
منهما بديالً عن اآلخر .إذا كان يمكن اعتبار المساعدة اإلنمائية على أنها إعادة توزيع للثروة من الشمال إلى الجنوب ،فمن المتوقع حدوث انخفاض في الهجرة ألن
الفجوة االقتصادية بين البلدان المانحة والمتلقية ستنخفض هي أيضًا من خالل المساعدة اإلنمائية.
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شكك أحد اإلطارات البديلة في خطية العالقات بين الهجرة والتنمية ،مفترضًا نظرية المرحلة الصعبة للهجرة 1.تفترض هذه النظريات أن التنمية االقتصادية وتكوين
تطورا من معدل التنقل الداخلي والخارجي المرتفع ،ألن الهجرة هي جزء ال يتجزأ من عملية
الدولة وأنماط تنقل السكان مترابطة بشكل كبير .وتستفيد المجتمعات األكثر
ً
سا  -على شكل حرف  ،Uيغيّر االتجاه عندما يصل دخل الفرد في أحد األماكن إلى قرابة 6000
التنمية ،وليست بديالً لها .وستتبع عالقات التنمية والهجرة شكالً معكو ً
–  8000دوالر أمريكي .وفقًا لهذا الرأي ،فمن المحتمل أن يؤدي تقديم المساعدات إلى زيادة الهجرة على المدى القصير إلى المتوسط ،ألنه يحسن القوة الشرائية
لألفراد ،مما يسمح لهم بتحمل تكاليف الهجرة.
الشكل  .1المرحلة الصعبة للهجرة :تدفقات الهجرة بنا ًء على الدخل في بلد المنشأ

المصدر.2014 ،Clemens :
يدعم الدليل التجريبي الحالي وجهة النظر األخيرة بشدة .فبينما ترتبط تدفقات الهجرة الدولية باالختالفات الحاصلة بين بلد المقصد واألصل ،مما يدعم فكرة انتقال األفراد
المعوقة (Beine
إلى البلدان ذات الدخل األعلى ( Beineو2015 ،Parson؛ )2010 ،Mayda؛ ُوجد أيضًا أن القيود االئتمانية يمكن أن تكون ضمن العوامل
ّ
وآخرون2016 ،؛  Berthélemyوآخرون .)2009 ،وبما أن األشخاص بحاجة إلى موارد للتنقل ،فستؤدي الموارد اإلضافية إلى زيادة الهجرة إذا كان مستوى الدخل
األولي منخفضًا .وكما هو موضح في الشكل  ،1يعتمد التأثير العام لزيادة الدخل على ما إذا كان التأثير اإليجابي المتمثل في تخفيف القيود المفروضة على الميزانية،
يفوق التأثير السلبي المتمثل في تقليص الفروقات في مستوى الدخل .في المراحل المبكرة من التنمية االقتصادية ،ستؤدي زيادة الدخل إلى زيادة معدّل الهجرة .ويتسق
ذلك مع مالحظة أن بلدان الهجرة االعتيادية ،مثل المكسيك والمغرب والفلبين ،ليست من ضمن البلدان ذات الدخل المنخفض.
"معالجة األسباب الجذرية" :هل تتبع البلدان المانحة منهجها الخاص؟
مصادر لطالبي
كبيرا ،إال أنه تبين أنها تركز المزيد من الموارد على البلدان التي تمثل
على الرغم من أن دوافع البلدان المانحة في تخصيص المساعدات تختلف اختالفًا
ً
َ
اللجوء والمهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها .ومع ذلك ،على الرغم من الجدل ال ُمثار حديثًا بخصوص معالجة "األسباب الجذرية" ،إال أن معظم وثائق السياسات تفشل
في تحديد تلك األسباب الجذرية .فعلى سبيل المثال ،يذكر صندوق االتحاد األوروبي االستئماني أربعة مجاالت ذات أولوية:





الفرص االقتصادية وفرص العمل
مرونة المجتمع
الحوكمة ومنع نشوب النزاعات
مراقبة الهجرة وإدارتها

من ناحية ،ال يغطي ذلك إال المحددات ذات الصلة للهجرة بصورة جزئية وال يقدم تحليالً شامالً لدور الدوافع المحددة .ومن ناحية أخرى ،يبدو أنها تشدد على شبكات
التهريب كسبب جذري ،وهو ما يبدو عدم اعتراف بأن هذه الشبكات تش ّكلت في الغالب نتيجة لعدم وجود أنماط هجرة منتظمة .وبالتالي ،بعي ًدا عن اإلشارات العامة إلى
الفرص االقتصادية والحصول على الخدمات األساسية ،سنجد أنه من الصعب فهم الدوافع المحددة التي يتوقع أن تستهدفها مشاريع تقديم المساعدات.
حتى برغم تبني هذه الفئات العريضة ،فإن تخصيص المساعدة اإلنمائية الرسمية للمفوضية األوروبية وأعضاء االتحاد األوروبي يظهر اتجاهات متناقضة حيال "معالجة
األسباب الجذرية" .فكما هو مبين في الشكل ،2

 1المرحلة الصعبة للهجرة والهجرة االنتقالية تستخدم أيًا منهما لإلشارة إلى اإلطار النظري ذاته أو لإلشارة إلى نفس األدوات المفاهيمية ذاتها لكنها تطبق على عمليات
المدى القصير والطويل ،على التوالي.
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تظل الحصة المتزايدة من المساعدة اإلنمائية داخل األراضي األوروبية .بلغت نفقات الالجئين الموجودين داخل البلدان المانحة ذروتها بنسبة  ٪16من إجمالي
المدفوعات في عام  ،2016مقارنة بأقل من  ٪4في عام  .2013وعلى العﻜﺲ ،فإن القﻄاعات الﻤﺮتﺒﻄة ارتﺒاﻃًا وثﻴقًا بهﺬه "األسﺒاب الﺠﺬرية" ،مﺜﻞ الﺒﻨﻴة الﺘﺤﺘﻴة
االقﺘﺼادية وخﺪمات اإلنﺘاج والﺤﻜﻮمة والﻤﺠﺘﻤع الﻤﺪني ،انﺨفﻀﺖ منذ عام .2015
باإلضافة إلى ما سبق ،بينما لم يتم تغيير فئات اإلبالغ لدى البلدان المانحة لتعكس إدراج "الهجرة بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول" كهدف تنموي ضمن جدول
األعمال لعام  ،2030سنجد دليالً على أنه يتم تحويل مقدار متزايد من الموارد في سبيل إدارة الهجرة ودعم قوات األمن .وهذا يعزز القلق حيال سياسات االتحاد
األوروبي الحالية التي تسهم في تشويه المعنى األساسي للمساعدة اإلنمائية على النقيض من معاهدات التأسيس الخاصة بها (أي ،المادة  208من معاهدة عمل االتحاد
األوروبي) ،بالرغم من إجراءات الدعم المحتملة غير المتوافقة مع التزامات الحماية الدولية.
الشكل  .2إجمالي المساعدات التي قدمتها المفوضية األوروبية والدول األعضاء (بماليين الدوالرات األمريكية ،اليسار) وحصة فئات المساعدات (يمين)

المصدر :نظام إبالغ الدائنين/التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
"معالجة األسباب الجذرية" :كيف يمكن للمساعدات التأثير على الهجرة؟
حتى لو تم تخصيص المساعدات للقطاعات "الصحيحة" ،فإن ذلك لن يسفر عن نتائج جديرة باالهتمام بخصوص نتائج الهجرة .أوالً ،كما نوقش أعاله ،ينبغي االعتراف
بأن تأثير المساعدات من خالل الفرص االقتصادية يمكن أن يؤدي إلى حركات هجرة أكثر أو أقل .فمن خالل دعم النمو االقتصادي ،يمكن للمساعدة اإلنمائية تقليل
الفروق في مستويات الدخل وبالتالي ممارسة تأثير رادع على الهجرة .لكن يمكن أن تُسهم المساعدة اإلنمائية أيضًا في التخفيف من القيود المفروضة على الميزانية والتي
تمنع المهاجرين المحتملين من الهجرة فعليًا .ومع ذلك قد يستغرق هذا التأثير األخير ،غير المدعوم بأدلة قاطعة في المواد المنشورة ،وقتًا أطول من التأثير األول
المفترض .جدير بالذكر أن أكثر التقديرات تفاؤالً تشير إلى أن النمو يجب أن يستمر لمدة ثالثة أجيال على األقل ليكون له تأثير رادع على الهجرة .وهكذا ،حتى عندما
تسهم المساعدة في التنمية االقتصادية والبشرية ،فإن مستويات الدخل المنخفض ستؤدي إلى زيادة الهجرة بسبب زيادة الموارد المتاحة.
تأثيرا إيجابيًا على الهجرة عن طريق زيادة عوامل الجذب أمام البلدان المانحة لصالح مواطني البلد المتلقي .وتعمل زيادة
ثانيًا ،يمكن أن تُحدث المساعدة اإلنمائية
ً
االتصاالت الثنائية من خالل تنفيذ مشاريع المساعدا ت على زيادة المعلومات المتاحة بين المهاجرين المحتملين في البلد المتلقي ،مما يعني انخفاض تكاليف المعامالت.
كما أن زيادة المساعدات يمكنها تحفيز السكان المستفيدين على اعتبار البلد المانح أكثر سخا ًء من حيث النفقات االجتماعية .مما سيؤدي إلى جذب المهاجرين غير المهرة
بشكل خاص ،ممن يفضلون بلدان المقص د التي لديها نظام رعاية اجتماعية أفضل من حيث إعادة التوزيع .على العكس ،تميل البلدان ذات االختالفات الكبيرة في األجور
المرتبطة بالمهارات إلى جذب عدد غير متناسب من المهاجرين األكثر تعلي ًما؛ وهي ظاهرة يشار إليها باسم الفرز اإليجابي.
ثالثًا ،المساءلة واالنفتاح السياسيان من العوامل األخرى المحددة للهجرة المحتملة والتي يمكن أن تتأثر من المساعدة اإلنمائية .ويبقى أن نرى ما إذا كانت المساعدات
تعزز االنتقال إلى أنظمة أكثر ديمقراطية وانفتا ًحا  .ومع ذلك ،بافتراض أفضل الظروف ،فمن المحتمل أن يكون لها تأثير مزدوج على زيادة تدفقات الهجرة .من ناحية،
يميل تحسين الظروف السياسية والحقوق إلى االرتباط بمزيد من الهجرة ( Adseraو. )Neumayer, 2005 ,2015 ،Pytlikovaومن ناحية أخرى ،فإن تصور
الفرد لدولته األصلية على أنها دولة فاسدة يؤثر بشكل إيجابي على طموحات الهجرة ( Dimantوآخرون )Lapshyna، 2014 ،2013 ،وهكذا ،حتى عندما تسهم
المساعدات في خلق مجتمعات أكثر انفتا ًحا وديمقراطية ،فإن النتيجة ستكون على األرجح زيادة الهجرة فاألثر السابق يتفوق على األخير.
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سنجد أن القناة الرابعة ،والتي يمكن من خاللها التأثير على المساعدات ،مرتبطة بالعنف والنزاع .إن وجود نزاع داخلي هو من عوامل الضغط الهامة التي تؤدي إلى
نزوح األشخاص بالقوة وتقوض االستقرار السياسي وكذلك االقتصادي ( Beineو Hatton ،2015 ،Parsonو2005 ،Williamson؛ .)Neumayer، 2005
مصدرا
فقد أثبت العنف أنه قوة دافعة هامة بشكل خاص في التدفقات األخيرة إلى أوروبا .ومع ذلك ،تظل مسألة ما إذا كانت المساعدة اإلنمائية تسهم في الحد من النزاع
ً
للتساؤل .على سبيل المثال ،تقترح الدراسات بأن المساعدات اإلنسانية والغذائية تسهم في إطالة أمد النزاع ،بسبب تعرضها لالستغالل والنهب من قبل األطراف
المتحاربة .وعلى هذا الغرار ،قد يتم إفساد برامج التنمية على أيدي مجموعات سياسية لها دوافع أخرى ،مما قد يؤدى إلى تصاعد أعمال العنف .وبالتالي ،فعلى األرجح
ستعتمد مسألة ما إذا كانت المساعدة ستسهم في حل النزاعات ،وبالتالي تقليل النزوح والهجرة أيضًا ،على عدة شروط محددة ،بما في ذلك أشكال التسليم ونمط النزاع
واالستقرار المحدد مسبقًا في المنطقة.
القناة األخيرة مرتبطة بالتعليم والتدريب .على الرغم من أن وسيلة البحث هذه أكثر حداثة ومحدودية ،أال أنها تشير بوضوح إلى وجود تأثير إيجابي للمساعدات على
معدالت االلتحاق والحضور واإلكمال .إذا كانت المساعدات تقدم إلى قطاع التعليم ،فمن المحتمل أن تؤدي إلى المزيد من الهجرة إلى أوروبا ،ألن هناك نزوعًا
إلى مزيد من الهجرة من البلدان التي لديها مستويات أعلى من التعليم العالي ويكون المهاجرون عمو ًما أكثر تعلي ًما من المتخلفين عنهم.
باإلضافة إلى ما سبق ،بإمكان المساعدات أن تدفع الحكومات المتلقية إلى التعاون من أجل ردع الهجرة عن طريق فرض الشروط .فكثير ما تقدم البلدان المانحة
مدفوعات مشروطة بضوابط أكثر صرامة بشأن تدفقات المهاجرين إلى الخارج في البلدان المتلقية .على سبيل المثال ،بتقديم إطار الشراكة الجديدة للهجرة ،أعلنت
المفوضية األوروبية أنه "سيتم دمج مزيج من الحوافز اإليجابية والسلبية في سياسات التنمية والتجارة لمكافأة البلدان الراغبة في التعاون الف ّعال مع االتحاد األوروبي
بشأن إدارة الهجرة" .ومع ذلك ،ينبغي أال ينظر إلى هذا على أنه أحد آثار المساعدة اإلنمائية ،بل على أنه نتيجة سياسة العصا و الجزرة ،حيث تنخفض الهجرة بالعصا
أما المساعدات فهي الجزرة المتدلية أمام بلدان المنشأ والمرور العابر ذات الصلة .عالوة على ذلك ،تميل الشروط إلى نتائج عكسية حيث يمكن للحكومات المتلقية أن
تهدد بعدم التعاون بشأن مراقبة الهجرة ،إذا لم تتم تلبية مطالبها .أردوغان في تركيا والقذافي في ليبيا هما خير مثال لهذه السياسة.
لذلك ،يمكن تحديد عدة قنوات يمكن أن تتأثر الهجرة من خاللها بالمساعدات سواء أكان التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر .يوضح الشكل  3هذه العالقات .تشير
سمك الخطوط قوة األدلة التجريبية المتاحة .من ناحية ،ثبت أن االفتراض القائل بأن المساعدات المساهمة في
الخطوط المتقطعة إلى وجود عالقة سلبية ،في حين يمثل ُ
التنمية االقتصادية من شأنها أن تقلل من الهجرة خاطئ في البلدان ذات الدخل المنخفض .ومن ناحية أخرى ،توجد العديد من الطرق األخرى التي يمكن أن تتأثر بها
الهجرة ،ويشير الكثير منها إلى زيادة في تدفقات الهجرة إذا قُدمت المساعدات.
الشكل  .3تأثيرات المساعدات على محددات الهجرة

فروق مستوى الدخل
الحقوق السياسية

النزاع

السكاني

المساعدات

التعليم

التنمية االقتصادية

الهجرة

سلسلة موجز سياسة وحدة الهجرة القسرية
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الدليل التجريبي آلثار المساعدات على تدفقات الهجرة
سيعتمد األثر اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية على تفاعل اآلليات المذكورة أعاله .وستحدد مختلف أنواع برامج المساعدات وأنماط تقديمها وظروفها في البلدان المتلقية مدى
تأثر كل نتيجة متعلقة بالهجرة .وحتى اآلن ،لم يتم التحقيق في التأثير اإلجمالي للمساعدات على الهجرة سوى بواسطة دراسات قليلة فقط وبشكل تجريبي .لذا ،فإن األدلة
محدودة ومتناقضة .حيث تدعم مجموعة الدراسات األولى نظرية المفاضلة بين المساعدة وبين الهجرة إلى البلدان المانحة .بل على العكس ،ترى مجموعة الدراسات
أثرا إيجابيًا للمساعدات على الهجرة من البلدان التي يقل فيها متوسط دخل الفرد عن  8000دوالر أمريكي ،ويجدون أيضًا أن زيادة التنقل أكبر بالنسبة للمهاجرين
الثانية ً
وأخيرا ،ال تجد مجموعة الدراسات الثالثة أي تأثير هام للمساعدة الثنائية ،مما يسلط الضوء على أن المانحين األفراد ليس لهم رقابة على الهجرة بأنفسهم.
المهرة.
ً
إن التعمق في القضايا المنهجية التي ربما تفسر تضارب النتائج ليس ضروريًا ألنه حتى عندما يتم إيجاد تأثير رادع ،سيكون له مردود محدود للغاية .على سبيل المثال ،وف ًقا
إلى  Gamsoو ،)2016( Yuldashevفإن زيادة المساعدات التي تستهدف حوكمة أفضل بنسبة  ٪10من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد المتلقي ستخفض معدالت الهجرة
بنسبة  ٪1فقط .ومع مراعاة حالة التدفقات نحو إيطاليا القادمة من المغرب عام  ،2015كانت البلدان المانحة بحاجة إلى زيادة مساعدات الحوكمة بنسبة  ٪21.000من أجل
تحقيق انخفاض في عدد الوافدين يتراوح بين  14.880إلى  14.731عام .2016
وبالتالي ،فإن التأكيد على أن المساعدات لها تأثير رادع عام على الهجرة ال تدعمه أدلة مقنعة .على النقيض من ذلك ،فإن المواد المنشورة األوسع نطاقًا بشأن المساعدات
والهجرة تشير إلى العديد من الطرق التي يمكن للمساعدات من خاللها أن تعزز التنقل إذا حققت األهداف المرجوة .وعالوة على ذلك ،حتى عندما يتم تحديد مثل هذا
التأثير الرادع ،تشير التقديرات إلى حاجة البلدان المانحة إلى زيادة مدفوعاتها بطريقة غير مسبوقة وغير واقعية للحصول على تأثير جدير بالمالحظة.
اآلثار السياسية
االستنتاج األول ،الذي يجب على صانعي السياسة أن يضعوه في اعتبارهم ،هو عدم وجود دليل مقنع يدعي أن المساعدة اإلنمائية ستقلل تدفقات الهجرة إلى أوروبا.
ومع ذلك ،وبالنظر إلى القنوات العديدة التي يمكن للمساعدة من خاللها التأثير على محددات الهجرة ،يمكن للبلدان المانحة أن تحول اهتمامها إلى كيفية تنظيم تدفقات
الهجرة بدالً من استهداف القضاء عليها .على سبيل المثال ،يمكن للمساعدة اإلنمائية أن تحسن مستويات االلتحاق بالمدارس والتعليم ألولئك المسافرين .ومع ذلك ،ينبغي
القيام بذلك مع الحفاظ على أهداف سياسة التنمية كإحدى األولويات .بينما يمكن اعتبار دمج الهجرة في جدول أعمال األمم المتحدة اإلنمائي من النجاحات المحققة ،من
خالل التحرك للوصول إلى "نجاح عملية الهجرة من أجل التنمية" بشكل مرغوب فيه ،إال أن مجرد استخدام المساعدات كأدوات ألغراض مراقبة الهجرة ال يعد
نجا ًحا بالتأكيد.
وبالنظر إلى أنه في أفضل السيناريوهات ،سيكون للمساعدات أثر رادع محدود للغاية على تدفقات الهجرة ،ينبغي على صانعي السياسة التفكير فيما إذا كانت النتائج
المتوقعة ،بشأن وقف الهجرة ،تبرر االستثمار الذي من المرجح أن يكون له آثار ضارة على أهداف التنمية .ووفقًا لما تمت مناقشته على نطاق واسع في المنشورات
الموجودة ،يشكل التعاون اإلنمائي والعمل اإلنساني تحديات في مجاالت السياسات التي يصعب فيها تحقيق نتائج مستدامة حتى في أفضل الظروف .وبالتالي توجد
براهين مقنعة لتركيز اإلنفاق في المواضع األكثر قيمة .إن تخصيص المساعدة استجابة لمخاوف الهجرة يؤدي إلى إنقاص الموارد المخصصة ألهداف الﺘﺨفﻴﻒ مﻦ حﺪة
الفقﺮ ،على الرغم من كونها أداة غير فعّالة وغير مؤثرة لﺘﺤقﻴق الﻨﺘائج الﻤﺘﻮقعة لمراقبة الهﺠﺮة.
يجب على صانعي السياسة مراعاة السياسة اإلنمائية وربطها مع السياسا ت األخرى ،مثل التجارة والزراعة والعمل ،والتي قد تؤدي إلى تأثيرات معاكسة .تشير األدلة
إلى أن الهجرة مدفوعة ،بصورة جزئية على األقل ،بالطلب على القوى العاملة الرخيصة في أسواق العمل المقسمة في البلدان األوروبية .كما توضح أيضًا أن التكامل
يعوض
التجاري المرتفع لبلدان المنشأ قد يرتبط بزيادة التنقل .ولذلك ،فإن الطلب المستمر على األيدي العاملة منخفضة األجر وكذلك تعزيز التجارة الثنائية يمكن أن ّ
بالكامل تأثير الردع المحتمل للمساعدات على الهجرة من البلدان النامية .وبالتالي ،يلزم مراعاة ترابط السياسات عند محاولة معالجة "األسباب الجذرية" للهجرة.
يتمثل أحد المعاني الضمنية األخيرة في الحاجة إلى إجراء تقييم سليم لبرامج المساعدة الحالية التي تستهدف تدفقات الهجرة .بالنظر إلى أن السياسات الحالية تعتمد على
قاعدة أدلة ضعيفة جدًا ،يجب على البلدان المانحة التأكد من دمج التصاميم البحثية الفعالة في المشروعات التي تهدف إلى التأثير على دوافع الهجرة .وهذا من شأنه
السماح بتقييم تأثيرها بجانب أي عوامل خارجية باإلضافة إلى الفوائد غير المتوقعة .وهكذا ،يمكن أن تعتمد البرمجة في المستقبل على أدلة أقوى لتوجيه المساعدة نحو
تلك القطاعات واألنماط التي تحقق أقصى المكاسب لبلدان المقصد واألصل وكذلك للمهاجرين أنفسهم.
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