
تراث التقدم الحيوي للنظم الغذائية املستدامة

لطاملا التزمت صناعة األلبان واألجبان األمريكية الرائدة عامليًّا يف مجال االستدامة بالحفاظ عىل صّحة 
الناس واملجتمعات والحرص عىل الكوكب. والتقّدم الذي تّم إنجازه مذهل ذلك أّن عدد األبقار الحلوب 
يف الواليات املتحدة كان 25 مليون بقرة يف العام 1944. وباملقارنة إزداد حجم انتاج اللنب عام 2007 
بقيمة 60 باملائة مقارنة بالعام 1944 علًم أّن عدد األبقار ال يتخطّى 9 ماليني بقرة، أي ما يعادل ثلث 
القطيع الذي كان متوفّرًا آنذاك. وبفضل استخدام مزارعي األلبان واألجبان األمريكية لإلدارة الحريصة 
واعتمدهم املستمّر ملمرسات مبتكرة مثال تلك املتعلّقة براحة البقرة والعلف املحّسن وعلم الوراثة 
بشكل  فعالة  بطريقة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اللنب  إنتاج  يتّم  الحديث،  الحظائر  وتصميم 
خاص، حيث يتّم استخدام املاء واألرايض وغريها من املوارد بكّميات أقّل بكثري من أّي وقت مىض.  

األمريكية واألجبان  األلبان  قطاع  إستدامة 

أظهرت صناعة األلبان واألجبان األمريكية عىل مّر األجيال سعيها 

املستمّر والثابت إىل تطبيق ممرسات الزراعة الفضىل وهي تستخدم 

التكنولوجيا وتقنيات اإلدارة املتقّدمة للحّد من البصمة البيئية إلنتاج 

اللنب وتصنيعه. 

هل 

تعلمون؟

يف 2017 انخفض حجم املوارد املستخدمة إلنتاج 3,79 ليرت من اللنب )غالون واحد(، بنسبة 30 باملائة يف ما يتعلّق باملاء و21 باملائة بالنسبة     	

        لألرايض و19 باملائة  لبصمة الكربون مقارنة بالعام 2007 .

وبحسب دراسات مراحل إنتاج اللنب السائل لعام 2008، تقترص حاليًّا مساهمة صناعة األلبان واألجبان األمريكية عىل 2 باملائة فحسب من   	

        انبعاثات الغازات الدفيئة. ويتخذ مجتمع األلبان واألجبان األمريكية خطوات استباقية لخفض هذه النسبة أكرث بعد. وباملقابل ال بّد من الذكر 

        أن قطاع النقل ينتج 28,9 باملائة من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتحتّل الواليات املتحدة املرتبة األوىل عامليًّا إذ تنتج أكرث وتستهلك موارد أقّل: 	

تنتج الواليات املتحدة أربعة أضعاف كمية اللنب املنتجة كمعّدل عامليّا وهي رائدة عامليًّا يف مجال كفاءة القطعان.	 

ويبلغ معّدل بصمة انبعاثات غازات الدفيئة  لكل 3,79 ليرت )غالون واحد( من اللنب األمرييك حواىل 50 باملائة أقّل من املعّدل العاملي.	 

وملزارعي األلبان واألجبان األمريكية تاريخ طويل كوكالء ممتازين 

ألراضيهم وحيواناتهم يحمون ويحافظون عىل املوارد الطبيعية 

ويحّسنون راحة البقرة إىل أقىص حّد. كم وأّن مصّنعي األلبان 

واملنتجات اللينية يف الواليات املتحدة األمريكية.



األمريكية واألجبان  األلبان  قطاع  إستدامة 

ملتزمون بالتحسني املستمّر واإلرشاف البيئي

يبذلون أقىص جهودهم للحّد من استخدام الطاقة واملاء، وتخفيض انبعاثات 

الغازات الدفيئة، كم وتحويل النفايات إىل قيمة.

ويضع هذا الشغف الذي ميتّد عىل طول سلسلة االمداد األلبان واألجبان 

األمريكية يف موقع ميّكنها من مساعدة مصّنعي املأكوالت واملرشوبات يف 

أنحاء العامل كلّه عىل االستفادة من الطلب املتنامي عىل املزيد من املنتجات 

الشهيّة واملغّذية املصنوعة من موارد مسؤولة اجتمعيًّا وبيئيًّا واقتصاديًّا. 

أضف أّن مجموعة كبرية من منتجات ومكّونات األلبان واألجبان األمريكية 

الكاملة والطبيعية التي تساعد عىل تعزيز الصحة والعافية العامليّتني بني 

املجموعات العمرية كافّة، تبدأ من اللنب املغّذي الذي تنتجه األبقار الحلوب. 

وال يعتمد اإلنتاج الناجح عىل رعاية من الدرجة األوىل لألبقار فحسب بل 

وعىل الهواء واملاء النقيّني والرتبة الصحية والنظم البيئية النابضة بالحياة.

ويكمن الهدف يف املساعدة عىل إطعام سّكان العامل الذي يتوقّع أن يصل 

عددهم املتنامي إىل 9 مليارات يف العام 2050، عرب الطريقة األكرث مسؤولية 

بيئياً. ويشمل ذلك التزاًما بالتحسني املستمر يف مجاالت تتوافق مع أهداف 

التنمية املستدامة لألمم املتحدة، ال سيم منها تلك التي تركّز عىل سالمة 

الغذاء وصّحة الناس والوكالة املسؤولة عىل املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك 

الحيوانات.

ويحاول مزارعو األلبان واألجبان األمريكية جاهدين تحقيق هذه األهداف 

البيئية مع مراعاة التكلفة.

األبقار الحلوب: معيدة التدوير األصلية
تنتج البقرة الحلوب األمريكية 144 حصة من اللنب يوميًّا )علًم أن الحصة 

تعادل 250 مل( تحتوي عىل مغذيات أساسية لصحة اإلنسان مثال 

الكالسيوم والفيتامني د والبوتاسيوم والربوتني.

لتعزيز التغذية  إىل أقىص حّد ممكن، تتّبع األبقار الحلوب األمريكية  حمية 

مصّممة خصيًصا لتزويد تغذية مثىل وتقديم فوائد عىل طول سلسلة 

الطعام. وباستطاعة األبقار هضم مواد ال يستطيع البرش هضمها مثال 

املنتجات الناجمة عن معالجة األغذية، ومنها لب الحمضيات وقرش اللوز، 

وذلك يحّد من النفايات املرتبطة بإنتاج األغذية.

رعاية الحيوان
95 باملائة من مزارع األلبان واألجبان األمريكية هي مؤسسات عائليّة، 

وبغّض النظر عن حجمها فهي تهتّم بتأمني أفضل املنتجات املمكنة للعائالت 

يف أنحاء العامل كلّه. وتتصّدر صّحة األبقار وسالمتها وراحتها الئحة أولويات 

مزارعي األجبان واأللبان األمريكية وهي أكرب محرّك ملؤسساتهم.

كم أّن 99 باملائة من اللنب األمرييك ينتج يف مزارع تشارك بشكل طواعية 

يف برنامج »مزارعون يؤّمنون إدارة مسؤولة« )FARM(، وهو برنامج رعاية 

حيوانات املاشية األول عامليا املعرتف به من قبل املنظمة الدولية للتقييس 

)األيزو(.

إلتزام صناعة األلبان واألجبان األمريكية
تفتخر صناعة األلبان واألجبان األمريكية برتاثها الغنّي يف وكالة األرايض 

وبالتزامها طويل األمد يف إنتاج األلبان واأللبان املستدام. وقد جمع »إتحاد 

 )The Dairy Sustainability Alliance®( »األلبان واألجبان لإلستدامة

أكرث من 125 منظمة من جميع أنحاء سلسلة القيمة ملعالجة التحديات 

البيئية واإلستدامية بشكل استباقي قبل التنافسية. تتبّنى هذه الرشكات التي 

تطبق اإللتزام باإلستدامة يف إنتاج األلبان معايري مهمة  مثل رعاية الحيوان، 

والوكالة البيئية وسالمة الغذاء والتتبّع ومساهمت املجتمع.

كيف تؤمن األلبان واألجبان األمريكية تغذيًة مستدامة

تعّزز املأكوالت واملرشوبات الغنية باملغّذيات الصّحة والعافية

تحول النظم الهضميّة الالهوائية يف مزارع األلبان 

واألجبان الروث ونفايات الطعام إىل مصدر طاقة 

متجّددة كم وإىل سمد وألياف

بفضل معدتها رباعيّة الحجريات، ميكن للبقر هضم 

الطعام الذي ال يستطيع اإلنسان تناوله، وتحويله إىل 

لنب مغّذي



ويستمّر مزارعو ومصّنعو األلبان واألجبان األمريكية  يف تأمني منتجات سليمة 

ومغّذية وباستخدام موارد أقّل بشكٍل تدريجّي للقيام بذلك من خالل اعتمد 

ممرسات وتكنولوجيات زراعية حديثة فور توفّرها.وقد وضع منوذج االنتاج 

هذا مزارعي األلبان واألجبان األمريكية يف مركز الصدارة عامليًّا يف مجال كفاءة 

القطيع. وتذكر بيانات وزارة الزراعة األمريكية أّن إنتاج اللنب للبقرة الواحدة 

يف الواليات املتحدة  بلغ 10785 كجم يف عام 2020 ، مقارنة بـ 6959 كجم يف 

اإلتحاد األورويب و 6408 كجم يف أسرتاليا و 4466 كجم يف نيوزيلندا.

 Global Dairy( ويف 2019 نرشت الفاو واملنصة الدولية لأللبان واألجبان

Platform( تقريرًا حول التغرّي املناخي أفاد أّن أمريكا الشملية تحتل الصدارة 

عامليًّا يف ما يتعلّق بالجهود املبذولة للحّد من انبعاثات غاز الدفيئة الناجمة عن 

قطاع األلبان واألجبان، ذلك أنّه من بني سبع مناطق متّت دراستها تبنّي أن أمريكا 

الشملية هي الوحيدة حيث شّدة االنبعاثات كم واالنبعاثات املطلقة انخفضت 

يف خالل اإلطار الزمني للتقرير )2005-2015( يف حني أّن إنتاج اللنب اإلجميل 

ارتفع. 

الهدف: إنبعاثات محايدة أو أفضل
تعتمد صناعة األلبان واألجبان األمريكية مقاربة مفتوحة وشفافة وذات 

ركيزة علميّة لقياس تقّدمها والتبليغ عنه. يف 2008، أسس مزارعو األلبان 

 Innovation( واألجبان األمريكية مركز االبتكار لأللبان واألجبان األمريكية

Center for U.S. Dairy( لتقييم وإدارة وتحسني االستدامة البيئية 

واالجتمعية واالقتصادية لأللبان واألجبان األمريكية بشكل مستمّر ابتداًء 

من املزرعة ووصوالً إىل املائدة. ونتيجًة لذلك أجريت تقييمت لدورة 

الحياة لفهم اآلثار البيئية. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن من بني كّل انبعاثات 

غازات GHG الدفيئة يف الواليات املتحدة األمريكية تقترص حاليًّا مساهمة 

صناعة األلبان واألجبان بدءاً من إنتاج العلف ووصوالً إىل نفايات ما بعد 

االستهالك عىل 2 باملائة فحسب.

ماشية  وقطاع  املناخي  التغرّي   .2018 واألجبان  لأللبان  الدولية  املنّصة  و  الفاو   1

منخفض  مستقبل  يف  واألجبان  األلبان  قطاع  دور   - الدويل  واألجبان  األلبان 

IGO  3.0  -CC BY-NC-SA اليسنس:    .pp  36 روما.  الكربون. 

تضع صناعة األلبان واألجبان األمريكية أهدافاً ذات معايري عالية 

لتعزيز دورها يف بناء مستقبل مستدام. وتشمل هذه الطموحات 

تحقيقها انبعاثات الكربون املحايدة أو أفضل من ذلك، وتحسني 

استخدام املياه والجودة من خالل اإلستفادة املثىل من السمد 

الطبيعي واملغذيات بحلول عام 2050. ستساعد هذه األهداف 

صناعة األلبان واألجبان األمريكية عىل بناء وقياس التقدم املحرز 

نحو رؤيتها يف أن يكون ذلك حالً بيئيًا.

قيادة عاملية، قياسات مرتكزة عىل العلم
يف 2019 أصبحت صناعة األلبان واألجبان األمريكية القطاع 

الصناعي الزراعي األّول الذي يحصل عىل مصادقة بروتوكول 

انبعاثات غازات الدفيئة )GHG Protocol( ملورد حساب واإلفادة 

عن االنبعاثات الخاّصة بها. 

وللحصول عىل هذا التعيني املرموق، أجريت دراسات شاملة 

 World Resources( »من قبل »وورلد ريسورسز إنستيتوت

Institute(  )WRI(  للتأكد من مطابقة صناعة األلبان واألجبان 

األمريكية ملواصفات بروتوكول انبعاثات غازات الدفيئة للرشكات.

الحد من النفايات، إعادة االستخدام، إعادة التدوير 

- أسلوب األلبان واألجبان األمريكية
يقوم مجتمع صناعة األلبان واألجبان األمريكية بتحسني الكفاءة 

والتكنولوجيات للحّد أكرث من النفايات وتحويلها إىل قيمة.

ومن املنتجات الثانوية ملزارع األلبان واألجبان األمريكية نذكر روث 

البقر الذي يتحىّل بامكانية االستدامة وهو سمد طبيعي يتحول 

أيًضا إىل مورد طاقة متجّددة. ويخّصب روث البقر الغنّي باملغّذيات 

األرايض الزراعية لتعزيز منو غلّة املحاصيل لألشخاص والحيوانات 

مًعا. وتنتج البقرة الواحدة 64 ليرت من الروث يوميًّا، وهي كّمية 

من السمد تكفي لزراعة 25 كيلوجرام من الذرة أو 38 كيلوجرام 

من الطمطم.

وتتعّمق صناعة األلبان واألجبان األمريكية يف مفهوم االستدامة 

البتكار قيمة إضافية من الروث. وتقوم األنظمة الهضمية الالهوائية 

وتكنولوجيا التبّخر بالحّد من االنبعاثات وتحّول الروث ونفايات 

املأكوالت التجارية إىل كهرباء، ووقود للسيارات والشاحنات، 

وألياف، وإىل سمد طبًعا.
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واألجبان لأللبان  الدولية  املنّصة  و  الفاو  املصدر: 

ملنطقة االنبعاثات ا يف  للتغرّي  املئوية  النسبة 

)2015  -  2005 ( املطلقة 

 GHG شّدة انبعاثات غازات

الدفيئة بحسب املناطق

1



الحّد من النفايات وتحويلها إىل قيمة

األمريكية واألجبان  األلبان  صناعة  يف  املياه  استصالح  عن  مثال 

مجفف، لنب 

اللنب، بروتينات 

اللنب )برميات(  رشاحة 

لجنب ا

)الرشش( املصل 

باملائة   87 اللنب  تركيبة 

املاء من 

لغسل: تدويرها  معاد  مياه 

ملنشآت ا

ملعدات ا

لري  تدويرها  معاد  مياه 

صيل ملحا ا

مصدر  منقاة  عذبة/  مياه 

لألبقار رشب 

تدويرها  معاد  مياه 

للطعام: غري  الستخدامات 

ملراجل ا

لتنسيق  تدويرها  معاد  مياه 

ئق ا لحد ا

)املصل( الرشش  بروتني 

الرشش  /برميات  رشاحة 

ملصل( ا (

لالكتوز ا

إستصالح املياه
يعد الحفاظ عىل املياه مجااًل رئيسيًا للتطوير. يف مزارع األلبان، يتم 

إعادة استخدام املياه بعدة طرق - من خالل األنابيب للمساعدة يف تربيد 

الحليب إىل حظائر التنظيف ووصوالً إىل تنظيف وري املحاصيل. ومبا أّن 

حوايل 87٪ من الحليب عبارة عن ماء، ومبساعدة التقنيات الحديثة، يجد 

املصنعون طرقًا السرتداد وإعادة استخدام املياه عند انتهاء عملية صناعة 

الجنب وتجفيف مسحوق الحليب.

الزراعة التجّددية
تقوم صناعة األلبان واألجبان األمريكية بالعمل مع مجتمع منتجي 

األلبان واألجبان الكبري لالستثمر يف ممرسات لتعزيز صّحة الرتبة وتفادي 

انبعاثات الكربون أو التقاطها. ويزداد عدد مزارع األلبان واالجبان يف أنحاء 

الواليات املتّحدة األمريكية التي تعتمد هذه املمرسات ومنها الحراثة 

املحاِفظة عىل الرتبة، وتناوب املحاصيل املتنّوعة، ومحاصيل التغطية. 

وقد ساعد مثال املزج بني طرق الزراعة بال حرث والحراثة بالحد األدىن 

مزارعي األلبان واألجبان يف املناطق التي تعاين من الجفاف عىل إدارة ندرة 

املياه والتخفيف من استخدام املواد الكيميائية والنفط والحّد من كمية 

جزيئات الغبار يف الهواء. وهذه املمرسات، الصغرية منها كم والكبرية، ال 

تركّز عىل البيئة فحسب بل وتطبّق مًعا لتعزيز صّحة وعافية املستهلكني 

واملجتمعات والبقر واملوظّفني.

ويهتّم الناس مبعرفة من يزرع وينتج طعامهم كم ومصدره وكيفية صنعه، 

وينظرون إىل سلسلة الطعام بكاملها بحثًا عن هذه األجوبة. تلتزم صناعة 

األلبان واألجبان األمريكية مبمرسات إنتاج مسؤولة وتحسني مستمّر عىل 

طول سلسلة القيمة وتظهر بذلك أثرها اإليجايب بدًءا من املزرعة ووصوالً 

إىل املائدة.

تواصلوا معنا

ملزيد من املعلومات وإيجاد ممّثل ملجلس تصدير األلبان واألجبان األمريكية بالقرب منكم، زوروا  موقع

WW021A | حقوق النرش محفوظة لصالح مجلس تصدير األلبان واألجبان األمريكية بإدارة دايري مانجمنت إنك. عالمة تجارية

أمفي ش.م.ل.
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ThinkUSAdairyMENA.com
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