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2هدف التنمية المستدامة الهدف

ئي القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذا

وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة 

المستدامة

أهداف8يتم تحقيقها عن طريق 

منظمة األغذية والزراعة هي الجهة الوصية 

.2مؤشرات في إطار الهدف 9على 



زيادة االستثمار ، بما في ذلك من خالل تعزيز التعاون 

ث الدولي ، في البنية التحتية الريفية ، وخدمات البحو

واإلرشاد الزراعي ، وتطوير التكنولوجيا ، ومصارف 

جية جينات النباتات والماشية من أجل تعزيز القدرة اإلنتا

.موا  الزراعية في البلدان النامية ، وال سيما البلدان األقل ن

:من أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى2الهدف 



االستثمار في الزراعة

التدفقات العامة التدفقات الخاصة

االستثمار األجنبي 

المباشر

الخارجية

األسهم الخاصة 

واالئتمان

المحلية

االنفاق الحكومي

المحلية

تدفقات التنمية

الخارجية

هناك مصادر مختلفة لالستثمار في الزراعة



SDG 2.a.1والمؤشر  a.2، الهدف2الهدف 

للنفقات  (AOI)مؤشر االتجاه الزراعي: SDG 2.a.1المؤشر 

:الحكومية

للزراعةيشير إلى التدفقات العامة المحلية •
ع يقارن مساهمة الحكومة النسبية في القطاع الزراعي مقارنة بمساهمة القطا•

GDP))في الناتج المحلي اإلجمالي 



INDICATOR 2.A.1 – AOI FORMULA

𝑨𝑶𝑰 =
𝑨𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝑮𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔

𝑨𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒂𝒅𝒅𝒆𝒅 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝑮𝑫𝑷

Where: 

حصة الزراعة من اإلنفاق الحكومي

=
اإلنفاق الحكومي على الزراعة

إجمالي اإلنفاق الحكومي
∗ 𝟏𝟎𝟎

والبحريالبريوالصيدالغاباتذلكفيبماالزراعة

حصة القيمة المضافة الزراعية من الناتج المحلي اإلجمالي =

=
القيمة المضافة للزراعة

𝑮𝑫𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎



SDG INDICATOR 2.A.1- عملية تجميع البيانات

الوالية المؤسسية 
والقانونية

آليات التنسيق
تطبيق : المنهجية

GFSM  وCOFOG

تم جمع بيانات 

االنفاق الحكومي 

على الزراعة 

واإلبالغ عنها إلى 

المنظمة

المؤشر

2.a.1

تقوم المنظمة 

باحتسابه



التصنيف الوظيفي-االنفاق الحكومي على الزراعة-منظمة االغذية والزراعة

قائمة فئات 

COFOG
الموجودة في 

استبيان منظمة 

االغذية والزراعة

TABLE A: Government expenditure on agriculture and 

related functions

General Government 
Memorandum: 

Central 

Government 

(Including Social 

Security Funds of 

central 

government)

Central Government (excluding social security funds)

Social Security 

Funds

State 

Government

s

Local 

Government

s

Consolidation 

Column

General 

Government3
Budgetary 

Central 

Government

Extrabudgetary 

Units

Consolidation 

Column

Central 

Government2

Functional classification2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 EXPENDITURE (TOTAL OUTLAYS)

704 Economic Affairs

7042 Agriculture, forestry, fishing, and hunting

→ Recurrent

→ Capital

70421 Agriculture (crops and animal husbandry)

→ Recurrent

→ Capital

70422 Forestry

→ Recurrent

→ Capital

70423 Fishing and hunting

→ Recurrent

→ Capital

7048 R&D Economic Affairs

70482 R&D Agriculture, forestry, fishing, and hunting

705 Environmental protection

7054 Protection of Biodiversity and Landscape

→ Recurrent

→ Capital

7055 R&D Environmental Protection

→ Recurrent

→ Capital

7z1 Other, please specify: ________________________

7z2 Other, please specify: ________________________



COFOGتصنيف وظائف الحكومة 

التصنيف الدولي•

؛الغرضتصنيف اإلنفاق الحكومي حسب •

؛UNSDونشرتها OECDالتي وضعتها منظمة •

مستويات ؛3الهرميالتصنيف •

؛الزمنوعبر عبر البلدان يسمح بتحليل متسق لإلنفاق الحكومي •

.السياساتأداة لصنع •



COFOGتصنيف وظائف الحكومة 

المجموعات

الطبقات

مجموعتان أو أكثر من 

ثالثة أرقام داخل كل قسم 

، والتي تشير إلى القطاع 

االجتماعي واالقتصادي

فصل واحد أو أكثر من 

أربعة أرقام داخل كل 

مجموعة

أقسام من 10

المستوى األول أو 

رقمين
االقسام



COFOG: TEN 2-DIGIT DIVISIONS

الخدمات العامة01
الدفاع02
النظام العام وشؤون السالمة العامة03
الشؤون االقتصادية04
حماية البيئة05
االسكان06
الصحة07
الترفيه والثقافة والدين08
التعليم09
الحماية االجتماعية10



COFOG ECONOMIC AFFAIRS (04): 

NINE 3-DIGIT GROUPS

04 الشؤون االقتصادية

الشؤون االقتصادية والتجارية والعمالية العامة041
الزراعة والحراجة والصيد البحري البري042
الوقود والطاقة043
التعدين والتصنيع والبناء044
النقل045
االتصاالت046
صناعات اخرى047
البحوث والتطوير في مجال الشؤون االقتصادية048
شؤون اقتصادية غير مصنفة في مكان آخر049



COFOG AGRICULTURE FORESTRY, 

 :(042)الصيد البحري والبري

NINE 3-DIGIT CLASSES

042 الزراعة والحراجة والصيد البحري البري

الزراعة0421

الحراجة0422

الصيد البحري والبري0423



(  048)البحوث والتطوير في مجال الشؤون االقتصادية 
سبعة فصول مكونة من اربعة ارقام

048 البحوث والتطوير في مجال الشؤون االقتصادية

0481
البحوث والتطوير في مجال الشؤون االقتصادية العامة 

والتجارة والعمل

0482
البحري البحث والتطوير في الزراعة والغابات والصيد

والبري

البحث والتطوير في الوقود والطاقة0483

البحث والتطوير في التعدين والتصنيع والبناء0484

0485 في النقلالبحث والتطوير

البحث والتطوير في االتصاالت0486

البحث والتطوير في الصناعات األخرى0487



COFOG ENVIRONMENTAL PROTECTION (05): 

SIX 3-DIGIT GROUPS

05 حماية البيئة

تصريف النفايات051

تصريف مياه الصرف الصحي052

تخفيف التلوث053

حماية التنوع الحيوي والمناظر الطبيعية054

البحوث والتطوير في مجال حماية البيئة055

حماية البيئة غير المصنفة في مكان آخر056



FAO - اإلنفاق الحكومي على الزراعة(GEA)

وضعت بالتعاون مع صندوق النقد •
الدولي ؛

استبيان من 7الجدول مع يتماشى•
ب اإلنفاق حس"-صندوق النقد الدولي

(COFOG)وظيفة الحكومة 

اع لمزيد من التفاصيل حول قطيسعى •
أس ، باإلضافة إلى تفاصيل رالزراعة
المال 

استبيان المنظمة حول 

االنفاق الزراعي

استبيان صندوق النقد 

الدولي حول احصاءات 

المالية الحكومية



لياستبيان منظمة االغذية والزراعة واستبيان صندوق النقد الدو

الصادر  GEAيكرر استبيان •

عن منظمة األغذية والزراعة 

المجاميع ذات الصلة في 

من استبيان 7الجدول 

صندوق النقد الدولي الخاص
GFSبنظام 

ة تفاصيل إضافي GEAتطلب•

تتعلق بقطاعي الزراعة 

.وحماية البيئة

Table A of GEA questionnaireTable 7 of GFS questionnaire



VERTICAL CONSISTENCY

مجموع النفقات

(704)الشؤون االقتصادية 

(705)حماية البيئة 



VERTICAL CONSISTENCY

مجموع النفقات

الخدمات العامة+ (701)
الدفاع+ (702)

النظام العام وشؤون السالمة العامة+ (703)

الشؤون االقتصادية+ (704)

حماية البيئة+ (705)

االسكان+ (706)

الصحة+ (707)

الترفيه والثقافة والدين+ (708)

التعليم+ (709)

الحماية االجتماعية( 710)+



VERTICAL CONSISTENCY

(704)الشؤون االقتصادية 

(7042)الزراعة والغابات والصيد البحري والبري 

البحوث والتطوير في مجال الشؤون 

(7048)االقتصادية 



VERTICAL CONSISTENCY

(704)الشؤون االقتصادية 

الشؤون االقتصادية والتجارية والعمالية العامة+ (7041)

الزراعة والحراجة والصيد البحري البري+ (7042)

الوقود والطاقة+ (7043)

التعدين والتصنيع والبناء+ (7044)

النقل+ (7045)
االتصاالت+ (7046)

صناعات اخرى+ (7047)

بحوث وتطوير في مجال الشؤون االقتصادية+ (7048)

شؤون اقتصادية غير مصنفة في مكان أخر+ (7049)



VERTICAL CONSISTENCY

(7042)الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري 

(النفقات الجارية)الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري 

(يةالنفقات االستثمار)الزراعة والحراجة والصيد البحري والبري 



VERTICAL CONSISTENCY

(7042)الزراعة والغابات والصيد البحري والبري 

(70421)الزراعة 

(70422)الحراجة 

(70423)الصيد البحري والبري 



HORIZONTAL CONSISTENCY

وحدات الحكومة الحكومة المركزية

المركزية المتعلقة 

بالموازنة

وحدات خارج 

الموازنة
عامود التجميع



HORIZONTAL CONSISTENCY

الحكومة العامة

الحكومة 

المركزية

صناديق 

الضمان 

االجتماعي

حكومة الواليةعامود التجميع حكومة محلية



a.1.2استبيان ومؤشر (  (GEAاإلنفاق الحكومي على الزراعة 

2.a.1  البسطمكونات

GEA استبيان

TABLE A:
Government expenditure on agriculture 

and related functions

General Government Memorandum: 

Central 

Government 

(Including 

Social 

Security 

Funds of 

central 

government)

Central Government (excluding social security 

funds)

Social 

Security 

Funds

State 

Governm

ents

Local 

Governm

ents

Consolida

tion 

Column

General 

Governme

nt3

Budgetary 

Central 

Governme

nt

Extrabudge

tary Units

Consolidati

on Column

Central 

Government2

Functional classification2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 EXPENDITURE (TOTAL OUTLAYS)

704 Economic Affairs

7042 Agriculture, forestry, fishing, and hunting

→ Recurrent

→ Capital

70421

Agriculture (crops and animal 

husbandry)

→ Recurrent

→ Capital

70422 Forestry

→ Recurrent

→ Capital

70423 Fishing and hunting

→ Recurrent

→ Capital

7048 R&D Economic Affairs

70482

R&D Agriculture, forestry, fishing, and 

hunting

705 Environmental protection

7054 Protection of Biodiversity and Landscape

→ Recurrent

→ Capital

7055 R&D Environmental Protection

→ Recurrent

→ Capital

7z1

Other, please specify: 

________________________

7z2

Other, please specify: 

________________________

اإلنفاق الحكومي على الزراعة

إجمالي اإلنفاق الحكومي

حصة الزراعة من اإلنفاق الحكومي

=
نفاقاإل الحكومي على الزراعة

إجمالي اإلنفاق الحكومي
∗ 𝟏𝟎𝟎



INDICATOR 2.A.1 – و المنهجية التصنيفات

AOI =
حصة الزراعة من اجمالي الناتج المحلي

مرتكز على
منهجية احصاءات المالية 

الحكومية

تصنيف وظائف الحكومة

مرتكز على
نظام الحسابات القومية

التصنيف الدولي الموحد لجميع

األنشطة االقتصادية

حصة الزراعة من االنفاق الحكومي

حريالزراعة بما في ذلك الغابات والصيد البري والب* 



INDICATOR 2.A.1 – AOI FORMULA

𝑨𝑶𝑰 =
𝑨𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝑮𝒐𝒗𝒆𝒓𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔

𝑨𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒂𝒅𝒅𝒆𝒅 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝑮𝑫𝑷

Where: 

حصة الزراعة من اإلنفاق الحكومي

=
اإلنفاق الحكومي على الزراعة

إجمالي اإلنفاق الحكومي
∗ 𝟏𝟎𝟎

والبحريالبريوالصيدالغاباتذلكفيبماالزراعة

حصة القيمة المضافة الزراعية من الناتج المحلي اإلجمالي =

=
القيمة المضافة للزراعة

𝑮𝑫𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎



التحليل/سياسة استخدام المؤشر والتفسير

AOI = 1 
اعي يعني التوجه الحيادي للحكومة المركزية نحو القطاع الزر

بالنسبة لمساهمة القطاع في االقتصاد

AOI >1 
يعني توجها أعلى للحكومة المركزية نحو القطاع الزراعي

𝑨𝑶𝑰.بالنسبة لمساهمة القطاع في االقتصاد =
1.25

0.23
= 𝟓. 𝟑𝟗

AOI < 1 
ي   يعني انخفاض توجه الحكومة المركزية نحو القطاع الزراع

.بالنسبة لمساهمة القطاع في االقتصاد

𝑨𝑶𝑰 =
3.5

3.5
= 𝟏. 𝟎𝟎

𝑨𝑶𝑰 =
2.72

20.45
= 𝟎. 𝟏𝟑



التحليل/سياسة استخدام المؤشر والتفسير

A AOI=1  بلدقد ال يكون الهدف الصحيح ألي

.درجات الالمركزية ؛ مرحلة تطور الزراعة ؛ انعدام األمن الغذائي: الفرق في•

.ال يزال يوفر تحليل اتجاه مفيد ، ومقارنات بين البلدان ذات القطاعات الزراعية المماثلة•

AOI>1: 

الزراعة والبنية التحتية الريفية ؛تحسين •

خدمات اإلرشاد•

تعويض نقص االستثمارات الخاصة أو األجنبية ؛•

عائدات أعلى في الزراعة مقارنة بالقطاعات األعلى ؛•

AOI<1:

تحتاج القطاعات األخرى إلى تدخل حكومي أعلى من الزراعة ؛•

التدفقات الخاصة والمحلية على الزراعة ؛•



INDICATOR 2.A.1 -

DATA REPORTING

STATUS IN ESCWA

Country 2015-2020 FAO source
Algeria No data
Bahrain No data
Egypt Data available GEA questionnaire
Iraq No data
Jordan Data available GEA questionnaire
Kuwait Data available IMF GFS database
Lebanon Data available GEA questionnaire
Libya No data
Mauritania No data
Morocco No data
Oman Data available FAO Derived from MOF
State of Palestine
Qatar No data
Saudi Arabia No data
Somalia Data available IMF GFS database
Sudan No data
Syrian Arab Republic No data
Tunisia No data FAO Derived from MoF
United Arab Emirates Data available GEA questionnaire
Yemen No data

يمكننا تقديم المساعدة الفنية 
لبلدكوالتدريب عن بعد 

Email: Gary.Jones@fao.org
Atang.Moletsane@fao.org

mailto:Gary.Jones@fao.org
mailto:Atang.Moletsane@fao.org


-استبيان منظمة االغذية والزراعة والمؤشر  CALENDAR

إرسال : مايو
GEAاستبيان 

:  من يونيو إلى أغسطس
مراجعة ، التحقق من 
صحة ، معالجة بيانات 

GEA

تجميع بيانات : سبتمبر
النفقات حول الزراعة 
واحتساب المؤشر 
واصدار اعالمي

من أكتوبر إلى 
قاعدة : نوفمبر

ية البيانات اإلحصائ
يةوالبيانات اإلخبار

:  مارس-فبراير 
احتساب المؤشر 
والتحليل للتقرير

العالمي



INDICATOR 2.A.1 – المراجع

• FAO e-learning course on SDG indicator 2.a.1
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=361

• IMF Government Finance Statistics Manual 2014.
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/g
fsfinal.pdf

• Eurostat – Manual on sources and methods for the 
compilation of COFOG statistics 2011.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/591733
3/KS-RA-11-013-EN.PDF

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=361
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5917333/KS-RA-11-013-EN.PDF


شكرا  


