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يشغل الدكتور/ صالح المزاحمي منصب مدير إدارة مؤشرات البحث 

منذ شهر   (GCC-Stat) والتطوير في المركز اإلحصائي الخليجي

، وهو أيًضا مدير إدارة اإلحصاءات السكانية 2017مارس 

 .واالجتماعية باإلنابة

كتور/ المزاحمي سابقًا منصب نائب المدير العام للتخطيط والدراسات في وزارة الصحة شغل الد

كإحصائي صحي إقليمي في منطقة الظاهرة.  1992بسلطنة عمان، حيث التحق بوزارة الصحة في عام 

، تم تعيينه مديراً إلدارة المعلومات واإلحصاءات الصحية في الوزارة. وكان أيًضا 2004وفي عام 

لجنة وطنية مرتبطة بالصحة واإلحصاءات، مثل لجنة وفيات األمهات، والخطة  12ا نشًطا في عضوً 

الصحية الخمسية، والتأمين الصحي. وتم تعيينه أيًضا منسق مسوح وطنية لبعض المسوح المتعلقة 

، والمسح العالمي للتبغ بين الشباب  GSHSبالصحة، مثل المسح العالمي لصحة الطالب في المدارس

GYTS وغيره ،. 

يحمل الدكتور صالح درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة كوينزالند في بريسبين، أستراليا 

(. وكانت رسالة الدكتوراه حول دراسة أنماط الوفيات في ُعمان من خالل المراجعة المتعمقة 2015)

 .لألنماط الوبائية والديموغرافية

ن قابوس في سلطنة عمان بدرجة بكالوريوس في الرياضيات تخرج الدكتور صالح من جامعة السلطا

، حصل على درجة الماجستير في علم األوبئة التطبيقية من 2003. وفي عام 1992والحوسبة في عام 

 .جامعة كورتين للتكنولوجيا في بيرث، أستراليا

 عنوان العرض

 .أنظمة إحصائية حديثةبناء القدرات اإلحصائية في مجلس التعاون الخليجي:  مدخل هام نحو 

 نبذة مختصرة

تقدم الورقة ملخصاً لمفهوم بناء القدرات من منظور المركز االحصائي للعمل الخليجي المشترك وفق 

استراتيجيات ومهام المركزـ اضافة الى ان الورقة تشمل  تعريفاً باالستراتيجية المتبعة في تطوير بناء 

لدول مجلس التعاون الخليجي. كما تسلط الضوء على مفهوم القدرات اإلحصائية في النظام اإلحصائي 

بناء القدرات اإلحصائية في العمل المشترك والدعم الفني المقدم في هذا المجال للدول األعضاء 



وللعاملين بالمركز على حد سواء. وتعرض الورقة األنشطة اإلقليمية  التي يقوم بها المركز االحصائي 

الخليج العربية في مجال بناء القدرات. إضافة الى المبادرات التي يقوم بها لدول مجلس التعاون لدول 

المركز في مجال االبتكار االحصائي بما فيها تزايد االعتماد على البيانات اإلدارية كمصدر أساسي 

لإلحصاءات على المستوى الوطني والخليجي ومايحتاجه هذا التحول من تطوير في القدرات 

   .مة للتعامل مع هذه المستجداتاإلحصائية الالز

كما تستعرض الورقة أيضا أهم مقومات بناء القدرات االحصائية بدًء من عملية التأهيل األكاديمي الذي  

المبني على المزج بين اإلحصاء التقليدي كعلم والتقدم العلمي الهائل في الثورة المعلوماتية وكذلك 

ليب منهجية في استقطاب االحصائيين المجيدين وتطويرهم تشجيع االبتكار في االحصائي واتباع أسا

في مجال التقنية والمعلوماتية. واالستفادة من الفرص التدريبية اإلقليمية والدولية وانتهاج أسلوب نقل 

  .المعرفة بين أجيال االحصائيين المتعاقبة

ب ان تتوافر في االحصائي  تستعرض الورقة أيضا االحتياجات التدريبية والمهارات اإلحصائية التي يج

في المستقبل بحيث تقترح الورقة ضرورة آن يشمل التدريب والتأهيل لإلحصائيين على أدوات تواكب 

 .ثورة البيانات والبيانات الضخمة وكيفية االستفادة منها في دعم األنظمة اإلحصائية

مثل ضرورة مراجعة قوانين وتخلص الورقة الى مجموعة من التوصيات التي تساهم في بناء القدرات، 

اإلحصاءات العامة الوطنية وتطويرها لتتالءم مع روح العصر ومتطلبات النهوض باإلحصاءات 

الرسمية، والسعي المستمر لزيادة مساهمة التمويل الحكومي لالحصاءات الرسمية، واالستفادة من 

حصائية على المستوى الوطني بما الفرص التدريبية االقليمية والدولية، والعمل على تعزيز القدرات اإل

 فيها الجهات المنتجة للبيانات. وتعزيز الشراكات بين االحصاء والقطاعات االخرى.

 


