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Дүниежүзілік аккредиттеу күні 2022 ж.

Аккредиттеу: экономикалық өсу мен қоршаған 
ортаның тұрақтылығы

IAF жəне ILAC Дүниежүзілік аккредиттеу ұйымдары 9 маусымда Дүниежүзілік 
аккредиттеу күнін атап өту үшін тағы бір рет жиналады. 2022 жылғы 
жиналыстың тақырыбы – «Аккредиттеу: экономикалық өсу мен қоршаған 
ортаның тұрақтылығы». Бұл тақырып аккредиттеу жəне сəйкестікті 
бағалау жаһандық проблемаларды жаһандық шешуді қалай қамтамасыз 
ететініне назар аударуға арналған.



БҰҰ-ның Орнықты даму мақсаттары (ОДМ) адамзаттың алдына нақты міндеттер 
қойды, оларға қазір жəне болашақта назар аудару қажет.

ОДМ-ның екі негізгі элементі-бұл екі мақсатқа тұрақты қол жеткізуге деген ортақ 
ұмтылыспен байланысты бір мезгілде экономикалық өсу жəне қоршаған ортаны 
қорғау.

IAF жəне ILAC ынтымақтастығы оң нəтижелерге қол жеткізу үшін əртүрлі бағыттарды 
біріктіруге болатындығын көрсетеді.

Біздің екі аккредиттеу ұйымы бизнесті, үкіметті, тұтынушыларды жəне басқа топтарды 
жақсартылған экономикалық жəне экологиялық көрсеткіштерге қол жеткізу құралы 
ретінде аккредиттеуге қол жеткізуге қолдау көрсету үшін ұзақ уақыт жұмыс істеп 
келеді. Осы екі мақсатқа жету əрқашан басты назарда болды, бірақ хабардарлықты 
арттыру арқылы, кем дегенде, 26 Тараптар Конференциясының арқасында 
аккредиттеу ұсынатын шешімдердің кең спектрі барлық ұйымдарға көп нəрсеге қол 
жеткізуге көмектеседі.

Қоршаған ортаны қорғау, климаттың өзгеруін басқаруға көмектесу, жабық циклді 
экономиканы дамыту немесе тиімділікті өлшеуге арналған құралдарды ұсыну арқылы 
аккредиттеу жəне сəйкестікті бағалау үнемі қайта қаралып, дамып отырады, бұл 
ОДМ-ді қазір де, болашақта да қолдау үшін қажетті құралдардың болуын қамтамасыз 
етеді.

Экологиялық нормаларды қолдайтын сынақ зертханаларын аккредиттеудің алғашқы 
шараларынан бастап жəне ISO 14001 стандартына, экологиялық көрсеткіштерге 
бағытталған салалық стандартқа сəйкес сертификаттау органдарын аккредиттеуге 
жəне валидтеу мен верификаттау стандарттарын енгізуге дейін, IAF жəне ILAC 
ұйымдарға тұрақты экономикалық саясатты жəне экологиялық көрсеткіштерді 
өлшеуге, басқаруға жəне/немесе есеп беруге, өсуге көмектесуге тырысады.

Қоршаған орта, əлеуметтік сала жəне басқару критерийлері (ESG) ұйымға əсер етуді 
өлшеу мен негізделген инвестициялық шешімдерді түсіндірудің танымал əдісіне 
айналғандықтан, аккредиттеу қоғамдастығы əртүрлі қызметтерді ұсынатын жəне 
аккредиттеу мен сəйкестікті бағалауға қатысты тиісті шешімдерді ұсынудың 
басымдықтарын белгілейтін бірқатар ұйымдармен өзара əрекеттесуді жалғастырады.

«Планета Б жоқ» деген тіркес экономикалық өсу мен қоршаған ортаның бір уақытта 
тұрақтылығының қажеттілігін баса көрсетеді.

2022 жылғы Дүниежүзілік аккредиттеу күні Халықаралық аккредиттеу форумына 
(www.iaf.nu), Халықаралық зертханаларды аккредиттеу жөніндегі ынтымақтастық 
(www.ilac.org) жəне олардың мүшелеріне аккредиттеу экономикалық даму мен 
қоршаған ортаның тұрақтылығын қалай қамтамасыз ететіні туралы айтып беруге 
мүмкіндік береді. IAF жəне ILAC аккредиттеудің тұрақты дамудағы, экономикалық 
өсудегі жəне қоршаған ортадағы, оның ішінде оны қолданудың қосымша 
суреттемелері: Экономикалық даму жəне қоршаған ортаны қорғаудағы рөлін түсіндіру 
үшін кең ауқымды ақпарат береді.




