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ألهداف التي تم تشخيصها لتطوير منظومة األلبان في أفق
 2030تهم ضمان مردودية القطاع ورفع تنافسيته
كشفففل المفففدير المفففاا لهميمفففع المهنفففي المشفففترال لهنفففوا النمفففرا ،واخلبفففان كمفففا الر فففايبي الخمفففي
ّ
قطففففاع اخلبففففان فففففي تففففوق فففففي افففففق  2030تتمثفففف فففففي
أن اخهففففداف التففففي تففففم تشخيصففففها لهنهففففو
ضمان مردودية القطاع وديمومته ودفع قدراته التنافسية.
وأضفففاف السفففيد كمفففا الر فففايبي فففة ور فففة لمففف صصفففا لتقفففديم قتفففا التشفففخي والر يفففة
المسفففتقبهية والتو هفففار اخجففففتراتييية لمنظومفففة اخلبفففان فففففي ففففق  2030أن هفففاا الهقففففا ،الفففا يمقفففف
لفففدر دراجفففار اجفففت راتييية حفففو قطفففاع اخلبفففان يهفففدف الففف لفففر تشفففخي حفففو الوضفففع النفففالي
لقطففففاع اخلبففففان فففففي افففففق  2030ومناقشففففة تو ففففيار هففففاا التشففففخي والمصففففادقة لهيهففففا مشففففاركة
المهنيين وك اخطراف ذار الصهة.
و فففيّن السفففيد كمفففا الر فففايبي أن مردوديفففة قطفففاع اخلبفففان ففففي تفففوق و ودتفففه ما التفففا متفففدقيتين وهفففو
مففففا يتطهفففف تلففففداد اجففففتراتييية وطنيففففة لتنميففففة قطففففاع اخلبففففان ووضففففع ا ففففرا،ار تن ي يففففة وا ففففر
لهمواكبة له له مختهل اخ مدر لبهوغ أفض النتا .
وتو فففها  4ففففرل تلففف مناقشفففة ووضفففع تو فففيار ففففي تفففاا لمهيفففة التشفففخي وهفففي ففففرل م ه فففة
اإلقتففففال والتيميففففع والتصففففنيع واخجففففتهةال والتففففروي هففففدف مماليففففة مشففففاك منظومففففة اخلبففففان فففففي
تففوق وضففمان قيالتهففا اخقتصففادية وا دهارهففا مففا يتففيغ ضففمان اخمففن العففاا ي لتففوق و هففوغ لففدر
اهففداف منهففا تنديففد جففمر النهيفف وفففق قالففدر اليففودر وتنميففة اخقتففال لتنقيففق اخكت ففا ،الففااتي والنففد
من كه ة اخقتا ية في حدود  10الما ة.
وترقفففو الدراجفففة ا خجتشفففرافية لمنظومفففة اخلبفففان الففف ضفففمان اجفففتقرار قمفففو القطيفففع نسفففبة  0 6الما فففة
فففة المشفففرية  2030/ 2020ورففففع التيميفففع نسفففبة  67الما فففة ففففي حفففدود  2020و 86الما فففة ففففي
اففففق  2030والتنويففف الصفففنالي الففف  73الما فففة ففففي اففففق  2020و 97الما فففة ففففي اففففق  2030مفففا
يم ففن مففن النففد مففن مسففالك التو يففع الموا يففة الفف اقفف ضففمان تطففور جففنو ل قتففال فففي حففدود 2
الما ة واخقتا ية نسبة 3ر 1الما ة في افق .2030
ضفففرورر رففففع فففادرار النهيففف نسفففبة  14الما فففة ففففي اففففق  2030ففففي
وأو ففف ممفففدو التشفففخي
حفففين يتو ففف رففففع اخجفففتهةال ال فففرد لهنهيففف ومشفففتقاته ففففي تفففوق نسفففبة  3 8الما فففة ففففي اففففق
2030

