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 بمناسبة اليوم العاملي للمترولوجيا

 2020مايو  20

 جل تجارة عاملية "أالقياسات من "

 

املماثلة في دول العالم  يئات واملؤسساتاله الخليج العربيةتشارك هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول 

     تحت شعارالعام  حتفل به هذاي   والذي من كل عام، مايو  20املترولوجيا العاملي الذي يصادف يوم  احتفالها بيوم

 ." جل تجارة عامليةأالقياسات من "

 ،بشكل عام عضاءال  دول ال يف ات التقييس الوطنيةهيئ جميع العاملين في إلى أتقدموبهذه املناسبة يطيب لي أن 

  ،اسبةخاص بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بهذه املن رولوجيا بشكلفي نشاط املتمنهم والعاملين 
 
على دور  مؤكدا

 .اليوميةجه الحياة املترولوجيا في مختلف أو 

بشكل غير  شرتي انالذ (19 كوفيد) جائحة فايروس كورونايواجه والعالم العام  هذابهذه املناسبة حتفل نإننا 

 ء.لبالايرفع عنا العباد من هذه الجائحة وأن عز وجل أن يحفظ لى املو  راجين من، لعالمق في كل بقاع امسبو 

 تم اختيار لقد 
 
. التجارة العاملية لمترولوجيا فيالكبيرة ل هميةل لشعار االحتفال بهذه املناسبة لهذا العام نظرا

 أو، حاء العالمفي جميع أنيتم تداولها  تيالعن عدد املنتجات والخدمات  همحدأ ساءلتيوعلى سبيل املثال.. قد 

القياسات  عتبريكما أنه قد ، املتداولة لكمياتامقدار أو عن  ،ازغالكهرباء أو مثل المقدار الطاقة التي تعبر الحدود 

 ، كأمر مسلم به
 
ارة تجي سالمة فاللعدالة و لضمان ا والحكوماتاملصنعون والناقلون ه وم بيقما الثقة في واضعا

 .هاالسلع ونقل

دولية لتوفير الضمانات والثقة الالزمة بأن هذه القياس الأنظمة العديد من تم إنشاء لقد ، الحظ لحسنو 

 اس سليم للتجارة العاملية.، وأنها أسقيقةالقياسات د

او و  ا قدره، سجلت التجارة العاملية لل(WTO) يةملنظمة التجارة العاملا إلحصاءات فق  ا قياسي   19.67 منتجات رقم 

 سعرها نسبة كبيرة من التجارة العاملية للمنتجات يتم تحديد. وبالنظر إلى أن م2018عام  كي فييون دوالر أمرييلتر 

ا  املترولوجيا، يصبح من الواضح أن (SI Unit) باستخدام وحدات القياس القانونية  تلعب دور 
 
 ، بل و هائال

 
في  ،محوريا

 عاملية.التجارة ال



 

 

لحماية املنتجين واملستهلكين على املستويين واصفات القياسية ملواالفنية اللوائح  ملعالول افي دالحكومات  تتبنى

٪ من التجارة العاملية تتأثر 80( أن حوالي OECDة التعاون االقتصادي والتنمية )تقدر منظمو  ،الوطني والدولي

 بحيث ال يصبح تطبيق ،ياس سليميجب أن يكون هناك نظام قه ليوع ،الفنية أو اللوائحباملواصفات القياسية 

 واملواصفات القياسية الفنية اللوائح 
 
ا للتجارة ) عائقا ( مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف أو منع التدفق الحر TBTفني 

اتللسلع أو  ا متكرر   لوائح.وال القياسية مطابقة السلع واملنتجات لهذه املواصفات مدى لبيان طلب اختبار 

فاعلية  رتكزتو ، واملستهلكين التجارية عمالال في د الثقة لل التكاليف وتزيتقة تقييم املطابق جراءاتإ في ثقةال أن

  العاملي القوي والفعال. املترولوجياعلى نظام  اإلجراءاته هذ

ا على  نعتمد اآلخر من بلد على الجانب أو من  ، إما من متجر قريبيتم نقلها إليناالتي  نتجاتالسلع واملجميع 

املكتب  ويعمل، تسليم السلع والخدمات التي نحتاجها بشكل آمن وموثوق الدقيقة  اتتضمن القياس لذا لعالما

في  املترولوجيا الوطنية وهيئات( OIMLالقانونية ) للمترولوجيا ةالدولي ( واملنظمةBIPMالدولي للوزان واملقاييس )

ة لضمان العدالة والثقة والحماي يةي التجارة العاملالدور الذي يلعبه القياس فعزيز تعلى كل دولة من دول العالم 

  .واملستهلك املنتج لكليهما

، بالتعاون والتنسيق مع ومنها املترولوجيا توحيد أنشطة التقييس املختلفة هدفتم انشاء هيئة التقييس ب لقد

ية اجر قطاعاتها اإلنتنافسية الصناعات الخليجية وتطويول العضاء لرفع كفاءة وتأجهزة التقييس الوطنية بالد

ك والبيئة والصحة العامة ويدعم االقتصاد ل التبادل التجاري وحماية املستهلوالخدمية بما يساهم في تسهي

 الخليجي ويحقق متطلبات االتحاد الجمركي والسوق الخليجية املشتركة.

 في م2010يونيو  2 بتاريخ تحت مظلة هيئة التقييس ئهإنشا منذالتجمع الخليجي للمترولوجيا  عملولقد 

في مجال املترولوجيا  اءاتاإلجر حيد وتو ( CMCsالقياس واملعايرة ) ضاء لالعتراف الدولي بقدراتعوصول بالدول ال ال

البينية الل تنظيم برامج املقارنات ـــــــــــــ لك من خوذ ة والدوليةـــــة اإلقليميــــسهيل التجارة البينيالقانونية من أجل ت

(Inter- laboratories Comparison)  تقييوتنظيم برامج( م االقرانPEER Review)  شورة الفنية املبرامج وتقديم

 .العضاءملترولوجية في الدول الفنية ا اإلمكانات زلتعزي

  
 
هود اليوم الذي نستذكر به الجهذا عضاء الدول ال  فياملترولوجيا بارك للعاملين في نشاط سرني أن أيختاما

 معترف بها دولي داقية عاليةذات موثوقية ومص فير قياساتلتو يبذلونها الكبيرة التي 
 
 سبحانه وتعالى أسأل هللا، كما ا

 نا أن يوفق
 
 لوصول إلى مستويات متقدمة في مجال املترولوجيال الدول العضاءفي تحقيق أهداف وتطلعات  جميعا

 .الصحة والعافيةن يمتع الجميع بأو 

 .فيقالتو وهللا ولي 

 . وبركاتههللاوالسالم عليكم ورحمة 


