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. كم مرة قمت بعمل احتجت فيه إلى القياس؟ بالتأكيد لم تكن تسأل نفسك هذا السؤال عادة، ولكّن ذلك ينعكس في لحظة. توّقف للحظة وفّكر في يوم عادي، ربما يوم أمس
أو فحصت ( قمت بقياس حجم)، وهل مألت سيارتك بالوقود (لقد قمت بقياس كتلة) نتجتها أغذائية أو  ، و هل اشتريت موادا  (لقد قمت بقياس الوقت)هل نظرت الى ساعتك 

؟ هذه التصرفات إلى جانب مناشط ال تعد وال تحصى في حياتنا اليومية تشتمل على شيء من أنواع القياس؛ نحن معتادين على هذا، وهو (قد تم قياس الضغط)ضغط الدم لديك 
 .العديد من القياساتأمر مفروغ منه، أن نتخذ 

سيارة عندما تتجاوز سرعتها الحد، أو الفرامل دواسة  نكبس على ،ببساطة وتلقائيا،نحن نتخذ قرارات بناء على نتائجها، مثلما . هناك مظاهر كثيرة الستخدام هذه القياسات
الكهرباء والماء والغذاء والوقود، على سبيل المثال : تريه يتم احتساب سعره بالقياساتكثير مما نش. خفض كمية الطعام الحلو إذا كان لدينا مستوى السكر في الدم مرتفعا جدان

 .ال الحصر
في بعض األحيان نفكر ونحن نعي  أهمية هذه القياسات ، ولكن في الغالب تشكل هذه القياسات جزءا ال . ربما كنت تفاجأ بمدى أهمية القياسات الدقيقة في حياتك اليومية

ومع ذلك، مع الدور الذي تقوم به اآلن التقنيات الحديثة في حياتنا، تتطلب دقة وموثوقية هذه القياسات التحسين . تنا، ونعتمد عليها حتى دون أن نالحظ ذلكيتجزأ من حيا
لنظام الدولي والذي، بدوره، يضمن أننا قادرون على ولكن ربما فقط أولئك منا الذين يشاركون في القياس يدركون كيف يعتمد عالمنا الحديث ذو التقنية العالية على ا. المستمر

 .القيام بالقياسات التي نحتاجها بموثوقية

، هدفنا هو أن نتعاضد معا ونعمل ( BIMLو BIPM( ) الوكالة الدولية للمقاييس والموازين ، والمنظمة الدولية للقياس القانوني )بصفتنا مديري منظمتين عالميتين للقياس 
، هو 5781مايو هو يوم الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية المتر عام  02إن يوم . أن نرفع من مستوى الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به علم القياس في حياتنا جميعاوإياك من اجل 

حياة اليومية، من أجل لفت االنتباه إلى أثر الات في ، موضوع القياس0252لقد  اخترنا لعام . باليوم العالمي للقياس (  المترولوجيا)اليوم الذي يحتفل فيه مجتمع القياس 
 .القياسات علينا كمواطنين عبر حياتنا اليومية

ندعو المعنيين في ميدان القياسات ليحيوا معنا ذكرى هذا التاريخ المهم ، و كذلك مساعدة المحيطين بنا إلى إننا : 0252انضم إلينا في االحتفال باليوم العالمي للقياس لعام 
 .التعرف على مساهمة المنظمات الحكومية الدولية والوطنية التي تعمل لصالحهم على مدار العام
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