
يعتمد الطلب على القطن على الطلب العالمي على األنسجة وعلى منافسة بدائله.	 
يتأثر أداء قطاع القطن تأّثًرا شديًدا بالسياسات والبرامج المنفذة في العديد من البلدان.	 
يسهم قطاع القطن إسهاًما كبيًرا في اقتصادات العديد من البلدان النامية وفي سبل كسب عيش الماليين من أصحاب 	 

الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم. 
يواجه القطن عدًدا من مواطن انعدام اليقين التي ينبغي معالجتها لكي يصبح هذا القطاع أكثر قدرة على الصمود وأكثر 	 

استدامة ويواصل دعم النمو االقتصادي والتنمية.
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سوق القطن والتغيرات في الطلب على منتجات النسيج

ســرعة  إلــى  نظــًرا  أهميــة  الطبيعيــة  األليــاف  أكثــر  القطــن  ُيعــّد 
المنــازل.  وأثــاث  األلبســة  فــي  اســتخدامه  نطــاق  واتســاع  نمــوه 
صناعــة فــي  القطــن  مــن  المائــة  فــي   80 يقــارب  مــا  ويســتخدم 
ُتســتخدم  بينمــا  المنــازل،  أثــاث  فــي  المائــة  فــي  و15  األلبســة 
النســبة المتبقيــة وقدرهــا 5 فــي المائــة ألغــراض غيــر نســيجية، مثــل 
هــي  للقطــن  المنتجــة  الــدول  وأكبــر  التبطيــن.  ومــواد  المرشــحات 

والبرازيــل. األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تليهمــا  والهنــد،  الصيــن 

إنــه يعتمــد علــى  وإن الطلــب علــى القطــن هــو طلــب متفــّرع، إذ 
الطلــب العالمــي علــى المنتجــات النســيجية. كمــا تؤثــر المنافســة مــن 
ــة األخــرى  ــاف االصطناعي ــل البوليســتر واأللي ــل القطــن مث جانــب بدائ
علــى أداء القطــاع. وعلــى مــدى العقــد الماضــي، تزايــد اســتخدام 
المنســوجات تزايــًدا ثابًتــا وذلــك بصــورة عامــة بفعــل النمــو الســكاني 
وارتفــاع الدخــل فــي البلــدان الناميــة فــي المقــام األول، ال ســيما فــي 
آســيا. وعــاوة علــى ذلــك، تزايــد الطلــب علــى األليــاف الطبيعيــة علــى 
نحــو كبيــر للغايــة فــي الســنوات األخيــرة، مدعوًمــا بالمنحــى المتزايــد 
ــزد اســتخدام مغــازل القطــن فــي  ــم ي نحــو االســتدامة. ومــع ذلــك، ل
الســنوات العشــر األخيــرة. وكان الســبب الرئيســي الكامــن وراء ذلــك 
كلفــة  إلــى  وباإلضافــة  البوليســتر.  أمــام  القطــن  تنافســية  تراجــع 
األليــاف نفســها، يتحمــل المصنعــون تكاليــف اإلنتــاج المرتفعــة علــى 
طــول سلســلة قيمــة األلبســة، فــي حيــن بقيــت أســعار البيــع بالتجزئــة 
راكــدًة نســبًيا. وقــد ســّرعت هوامــش الربــح الضيقــة واألعبــاء الماليــة 
عمليــة تدعيــم صناعــات األنســجة واأللبســة. وقــد ســاهم ذلــك فــي 
خفــض النفقــات والعمالــة واســتخدام الطاقــة لــكل كيلوغــرام تجــري 
معالجتــه، وكانــت لــه فوائــد بالنســبة إلــى الحصــول علــى المعلومــات 
ورأس المــال، وزيــادة القــدرات مــن أجــل إدارة الخدمــات اللوجســتية 
بمزيــد مــن الكفــاءة. وتجــري عمليــة التدعيــم ضمــن البلــدان، بــل وضمن 
ــك، وبســبب الضغــوط الناجمــة  ــى ذل ــا. وباإلضافــة إل الشــركات أيًض
عــن الكلفــة فــي سلســلة القيمــة واالعتمــاد المتبــادل بيــن منتجــي 
القطــن ومصنعيــه، بــات التنســيق والتعــاون بيــن شــرائح اإلنتــاج هاًمــا 

مــن أجــل اســتمرارية قطــاع القطــن علــى المــدى الطويــل.

التطورات في األسواق والسياسات في كبرى البلدان المنتجة 
والمستهلكة للقطن

نّفــذ العديــد مــن البلــدان سياســات وبرامــج بهــدف دعــم قطــاع القطن. 
وشــمل ذلــك تقديــم دفعــات مباشــرة إلــى المنتجيــن وشــراء القطــن 
مــن قبــل الحكومــة واســتخدام المخزونــات االحتياطيــة بغيــة تحقيــق 
ــر  ــة واتخــاذ تدابي االســتقرار فــي األســعار وضمــان اإلمــدادات المحلي
حدوديــة بهــدف حمايــة الصناعــات المحليــة ومنــح إعانــات للتأميــن علــى 

المحاصيــل وتوفيــر آليــات لدعــم األســعار.

موجز السياسات التجارية

آخر االتجاهات والتوقعات في سوق القطن
العالمي والتطورات على مستوى السياسات

منظمة األغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خالل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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ألياف ونسالة الكتان، قبل المحالج

محاصيل األلياف غير المحددة في أماكن أخرى

السيزال وألياف األغاف واأللياف القاسية المماثلة

 األلياف الطبيعية األخرى

اإلنتاج العالمي لأللياف الطبيعية )32 مليون طن في عام 2018(

Fabio Palmeri و El Mamoun Amrouk :المؤلفان



وفــي الصيــن، صّبــت التغيــرات فــي سياســة القطــن لصالــح نقــل 
قطــاع القطــن إلــى الجــزء الغربــي مــن البــاد، الــذي يهيمــن عليــه 
ذلــك  أّدى  وقــد  األكبــر.  والعائــدات  لــآالت  المتزايــد  االســتخدام 
إلــى زيــادة اإلنتــاج وســاهم فــي تطويــر أكبــر صناعــة لغــزل القطــن 
الســنوات  فــي  أيًضــا  اإلنتــاج  توســع  الهنــد،  وفــي  العالــم.  فــي 
األخيــرة وبقــي متأثــًرا بشــدة بالتغيــرات فــي الحــد األدنــى ألســعار 
الدعــم الــذي تحــدده الحكومــة الوطنيــة كل عــام. كمــا زاد اســتخدام 
مغــازل القطــن فــي الهنــد، مّمــا جعــل البــاد ثانــي أكبــر مســتخدم 
األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  وفــي  العالــم.  فــي  للقطــن 
يســتفيد مزارعــو القطــن مــن تأميــن مدعــوم للمحاصيــل وقــروض 
للتســويق، كمــا لهــم الحــق فــي اســتام دفعــات مباشــرة ومعاكســة 
مشــاريع  فــي  االســتثمار  علــى  تركيــا  وعكفــت  الدوريــة.  للتقلبــات 
الفتــرة وفــي  الماضــي،  القــرن  مــن  الثمانينــات  منــذ  ضخمــة  ري 
منــذ 2019/2018، جــرى نقــل مــا يقــارب ثلثــي إنتــاج القطــن إلــى 
المنطقــة التــي ينفــذ فيهــا مشــروع جنــوب شــرق األناضــول. وفــي 
فييــت نــام، حيــث إنتــاج القطــن محــدود، زاد اســتخدام المغــازل بشــكل 
كبيــر فــي العقــد الماضــي، مدعوًمــا باتفاقات التجــارة الحرة مع الصين 
وجمهوريــة كوريــا، وزيــادة االســتثمارات مــن قبــل البلديــن. وعلــى نحو 
مماثــل لحالــة فييــت نــام، اســتفادت باكســتان مــن اســتثمارات كبيــرة 
مــن قبــل الصيــن فــي البنيــة التحتيــة ونشــاط المنســوجات. وُتعــّد 
بنغاديــش أيًضــا أحــد المســتهلكين الرئيســيين للقطــن، حيــث أنشــأت 
سلســلة إمــداد محليــة متكاملــة مــن مرحلــة الغــزل إلــى مرحلــة تجميــع 
األلبســة، مدعومــة باســتثمارات أجنبيــة مباشــرة فــي هــذا القطــاع. 
ــة  ــة مصــر العربي ــاج فــي جمهوري ــا، فقــد شــهد اإلنت ــا فــي أفريقي أّم
ــم  ــر الدع ــا بفضــل الهوامــش المربحــة وتدابي ــا قوًي والســودان ارتفاًع

الحكوميــة.

مواطن القوة في قطاع القطن والتحديات التي يواجهها

يســهم قطــاع القطــن إســهاًما كبيــًرا فــي اقتصــادات البلــدان الناميــة، 
ال ســيما البلــدان األقــل نمــًوا، ويمثــل مصــدًرا رئيســًيا لتوفيــر ســبل 
كســب العيــش والدخــل لماييــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي 
المناطــق الريفيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وكــون القطــاع مصــدًرا 
رئيســًيا إليــرادات التصديــر بالنســبة إلــى بعــض أفقــر البلــدان فــي 
احتياجاتهــم  تلبيــة  مــن  والمجتمعــات  األفــراد  يمّكــن  فإنــه  العالــم، 
ــة. وهــذا مــا  ــد األمــن الغذائــي ويحســن حالتهــم التغذوي علــى صعي
يجعــل القطــاع مســاهًما هاًمــا فــي تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة

لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

بيــد أن القطــن يواجــه عــدًدا مــن التحديــات ومواطــن انعــدام اليقيــن 
علــى جانبــي اإلنتــاج والطلــب علــى الســواء، وال بــد مــن معالجتهــا 
كــي يحقــق القطــاع إمكاناتــه الكاملــة فــي دعــم النمــو االقتصــادي 
والتنميــة االقتصاديــة. وهنــاك دالئــل متزايــدة علــى أثــر إنتــاج القطــن 
علــى االســتخدام المســتدام لألراضــي والميــاه والنظــم اإليكولوجيــة. 
ويجــري وضــع االســتراتيجيات الراميــة إلــى التصــدي لهــذه العوامــل 
الخارجيــة الســلبية فــي ظــّل االنحســار العــام لتوفــر األراضــي والموارد 
المائيــة. وهنــاك تحــٍد آخــر يتمثــل فــي تقــارب ســعر البيــع والكلفــة 
بالنســبة إلــى المصنعيــن بســبب ركــود أســعار البيــع بالتجزئــة وارتفــاع 
وحشــد  جديــدة  تكنولوجيــات  تطبيــق  مــن  بــد  وال  اإلنتــاج.  تكاليــف 
المــوارد بغيــة ضمــان اســتمرارية القطــاع وبقائــه مصــدًرا جيــًدا للدخــل 

وللتنميــة االقتصاديــة ككّل.

آفاق المستقبل

إن صناعــة القطــن هــي أحــد أكثــر الصناعــات أهميــة فــي العالــم، 
ــن مــن األشــخاص علــى طــول  فهــي توفــر الدخــل لعشــرات المايي
سلســلة القيمــة الخاصــة بالقطــن، وتربــط المنتجيــن فــي المناطــق 
فــي  وتســهم  والعالميــة  واإلقليميــة  المحليــة  باألســواق  النائيــة 

محاربــة الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي.

اإلجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

تحسين الشفافية في األسواق والسياسات الخاصة بهذا  	
القطاع.

تعزيز االلتزام بمعايير االستدامة على جميع مستويات سلسلة  	
القيمة. 

تحقيق مكاسب مستدامة في صعيد اإلنتاجية في مختلف  	
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