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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.
وأضففففاف الر ففففايبي ففففخ ورلففففة نمفففف صصففففا لتقففففديم قتففففا التشففففخي والر يففففة المسففففتقبهية
والتو هفففاال اخافففتراتييية لمنظومفففة اخلبفففان ففففي ففففق  2030أن هفففاا الهقفففا ،الفففاة يمقففف نفففد دراافففاال
فففو الوضفففع النفففالي لقطفففاع اخلبفففان
اافففتراتييية فففو قطفففاع اخلبفففان يهفففدف الفففح نفففر تشفففخي
فففففي افففففق  2030ومناقشففففة تو ففففياال هففففاا التشففففخي والمصففففادقة نهيهففففا مشففففاركة المهنيففففي وكفففف
اخطراف ذاال الصهة.
و فففيّ الر فففايبي أن مردوديفففة قطفففاع اخلبفففان ففففي تفففوق و ودتفففه ماطالتفففا متفففدقيتي وهفففو مفففا يتطهففف
إنففداد ااففترات ييية وطنيففة لتنميففة قطففاع اخلبففان ووضففع ا ففرا،اال تنليميففة وا ففرى لهمواكبففة لففه نهففح
مختهل اخ مد لبهوغ أفض النتا .
وتو فففها  4ففففرل إلفففح مناقشفففة ووضفففع تو فففياال ففففي تفففاا نمهيفففة التشفففخي وهفففي ففففرل م هلفففة
اإلقتففففال والتيميففففع والتصففففنيع واخاففففتهخال والتففففروي هففففدف مماليففففة مشففففاك منظومففففة اخلبففففان فففففي
تففوق وضففمان قيانتهففا اخقتصففادية واطدهارهففا مففا يتففيغ ضففمان اخمفف العففاا ي لتففوق و هففوغ نففد
اهففداف منهففا تنديففد اففمر النهيفف وفففق قانففد اليففود وتنميففة اخقتففال لتنقيففق اخكتلففا ،الففااتي والنففد
م كهلة اخقتا ية في دود  10الما ة.
وترقفففو الدراافففة اخاتشفففرافية لمنظومفففة اخلبفففان الفففح ضفففمان اافففتقرار قمفففو القطيفففع نسفففبة  0 6الما فففة
فففخ المشفففرية  2030/ 2020ورففففع التيميفففع نسفففبة  67الما فففة ففففي فففدود  2020و 86الما فففة ففففي
اففففق  2030والتنويففف الصفففناني الفففح  73الما فففة ففففي اففففق  2020و 97الما فففة ففففي اففففق  2030مفففا
يم فف مفف النففد مفف مسففالا التوطيففع المواطيففة الففح اقفف ضففمان تطففور اففنوة ل قتففال فففي ففدود 2
الما ة واخقتا ية نسبة 3ر 1الما ة في افق .2030
ضفففرور رففففع فففادراال النهيففف نسفففبة  14الما فففة ففففي اففففق  2030ففففي
وأو فففح ممفففدو التشفففخي
فففي يتو ففف رففففع اخافففتهخال اللفففردة لهنهيففف ومشفففتقاته ففففي تفففوق نسفففبة  3 8الما فففة ففففي اففففق
2030
وقالفففا ممثهفففة ديفففوان تر يفففة المالفففية وتفففوفير المرنفففح افففنا ،طيتفففوقي مففف هتفففه إن قطفففاع اخلبفففان
ففففي تفففوق يسفففاهم نهفففح المسفففتوى اخقتصفففادة نسفففبة  11الما فففة ففففي قيمفففة اخقتفففال اللخ فففي و25
الما ة في ما يهم اخقتال الصناني وفي دود  40الما ة في ما يخ م اليد المامهة.

