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  الزمالء األعزاء،

إننا . باليوم العالمي للقياس (المترولوجيا)، إنه اليوم الذي يحتفل فيه مجتمع عالم القياس 0781مايو الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية المتر عام  02يوم يوافق 

هدفنا هو جعل هذه (  BIMLوالمنظمة الدولية للقياس القانوني   BIPMوالموازين للمقاييسالمكتب الدولي )كمدراء لمنظمتين عالميتين تهتم بعلم القياس 

علم القياس في جميع  يؤديهالذكرى عالمة لنرتبط مع بعضنا البعض ونعمل معكم لرفع مستوى الوعي بالدور المهم ، والذي غالبا ما يكون غير مالحظ، الذي 
 .وكذلك نغتنم هذه الفرصة لنتحدث إلى  شركائنا في ميدان علم القياس وندعوكم لتشاركونا لنحيي ذكرى هذا التاريخ المهم. مناحي حياتنا

نا أو في أوقات واء كنا نؤدي أعمالس ،موثوقة للقياس لضمان سالمتنا نعبر عن أهمية  الحصول على نتائجهذا العام ، اخترنا موضوع القياس من أجل السالمة، ل
لدور الحيوي ا ع، ولكن كثير من الناس ال يدركونتغطي طيفا عريضا من المواضي" سالمة "، مفردة " علم القياس "تماما كما هو الحال في  . الراحة أو المرح

إنها مسؤوليتنا الجماعية كمتخصصين في القياس لضمان . قياس الجيدالسالمة تعتمد بشكل حاسم على ال . الذي يقوم به مجتمعنا العالمي المتخصص بعلم القياس
لعالج باألشعة لاالعتمادية، سواء كانت للطائرات التي تحلق بنا، أو لحماية السيارات من آثار االصطدام، أو أيضا  تحقيقأن لدينا نتائج قياس موثوقة لنساعد على 

 .الذي قد يحتاجه أحد منا يوما ما

مراكز القياس الوطنية والمنظمات الوطنية للقياس . التي نقوم بها القياسات ويثقون فيالذين يستخدمون ، وبين الناس نبثها يجب علينا أن الرسالة التيهي  هذه
ذا  بحيث تمكن لعالمنا المعاصر، خبرة في مجال القياس بال معززة معرفة خدمهاتالمحلية التي القانوني في جميع أنحاء العالم، تسعى جاهدة لتوفر للمجتمعات 

 .باعتمادية وأمان هعملؤدي التقنية العالية لي

 األمم المتحدة دفع مثير للقلق وهو رقم،  في حوادث الطرق في العالم سنويا، يقتلون مليون شخص 0.1نحو  على سبيل المثال، للسالمة على الطرق دعونا ننظر

 ذات أهمية خاصة OIMLالتي قدمتها المنظمات الدولية للقياس   التوصيات وهناك عدد من. "(0202-0200)الطرق مبادرة العقد لسالمة "إلى إعالن برنامج 

أجهزة قياس  األمثلة على ذلك من. ضوابط قانونيةيمكن أن تخضع ل التي مجموعة من األجهزة إرشادات بشأن أنها أعطت كما، السالمة على الطرق في مجال
 لمركباتل اآللية موازينوال ، (لقياس نسبة الكحول في الدم) التنفسأجهزة تحليل المركبات، و رادار رصد سرعة، و عدادات السرعة اإلطارات،الهواء في  ضغط

 .على الطرق

مراكز  لكل من اإلشعاع المؤين في مجالالمعايرات خدمات المقارنات و وفري BIPM للمقاييس و الموازينالمكتب الدولي من الناس يعلم أن  قليل مثال آخر،

 الذرية للطاقةالمكتب الدولي  /منظمة الصحة العالمية  وكذلك أيضا لبرنامج ة،تخصصمالالمراكز  ، و لبعضالمكتبالمسجلة في عضوية  القياس الوطنية في الدول

(WHO/IAEA)   . للمقاييس و الموازين المكتب الدولي قدمها يالخدمات التي هذه BIPM من حوالي سبعة ماليين السنوي ل العالج برامج دقة في دعم تساعد

 يتم تشخيصهممليون  362أكثر من و، الطب النووي بواسطة يتم تشخيصهم مليون 33، وكذلك في جميع أنحاء العالم عالج باألشعةالمرضى الذين يخضعون لل

في  ألنهم يعملون اإلشعاع التي يتلقونها من الشخصيةالجرعة مليون شخص لفحص  00نحو  يتم رصد، وباإلضافة إلى ذلك(. x-ray) األشعة السينية بواسطة

 .مجال اإلشعاعات المؤينة

أن سالمتهم مسؤوليتنا نحن  ،كل ما يفعله الناس، وأيا كانت الطريقة التي يتصرفون بها، وبرغم أنهم قد ال يعرفون هذه الحقيقة. هذه ليست سوى أمثلة قليلة
 ".نحن نقيس ألجل سالمتك"رسالتنا إلى العالم بأسره هو : كما يقول شعار هذا العام . نؤدي واجبنا، ونقوم به على خير وجهمجتمع القياس، نحن 

لسنة في االحتفال باليوم العالمي للقياس، وساعدوا الناس ليتعرفوا على إسهامات المنظمات الحكومية الدولية والوطنية التي تعمل على مدار ا الذا شاركون
 .لمصلحتهم
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