
АККРЕДИТТЕУ:
Тұрақты Даму Мақсаттарын 
іске асыруды қолдайды

''\" I "1,, ,,-.: \ , 'f,, 

~~:--~;;;'.:. - -- -- -- -- -- -- -- --:.,... ~ ~ 
',/. ~ ~,, 

-'✓I, :\'' 
'''" I 11\'' 



2 WAD 

202

Brochure2
2015 жылғы 25 қыркүйекте Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бас Ассамблеясында əлемдік 

көшбасшылар қабылдаған 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған орнықты даму саласындағы күн тəртібі кең 
жəне өршіл іс-қимыл жоспарын білдіреді.

Оның негізінде - тұрақты даму саласындағы 17 мақсат (ТДМ) жəне 169 міндет тұр, олардың басты 
мақсаты-ешкімді назардан тыс қалдырмау.

    Біріккен Ұлттар Ұйымының 2030 жылға дейінгі Тұрақты даму саласындағы күн тəртібі жақсы əлем құру 
жоспарын білдіреді. Əл-ауқатты арттырудың, кедейлікті жоюдың жəне планетаны қорғаудың бұл өршіл жоспары 
бүкіл əлемде тұрақты бейбітшілік үшін қажеттілік ретінде танылған. Жергілікті жəне Ұлттық үкіметтерді, бизнесті, 
өнеркəсіпті жəне жеке тұлғаларды қоса алғанда, қоғамның барлық салаларында консенсус, ынтымақтастық жəне 
инновация қажет.

Экономикалық, əлеуметтік жəне экологиялық аспектілерді біріктіретін тұрақты даму саласындағы 17 
мақсаттан (ТДМ) құралған 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған күн тəртібі үш негізгі бағытты қамтиды: адамдар, 
өркендеу жəне планета.

Метрология, стандарттау, сəйкестікті бағалау жəне нарықты қадағалауды қоса алғанда, сапа 
инфрақұрылымының басқа мекемелерімен ынтымақтастықта аккредиттеу дамыған жəне дамушы қоғамдардың 
жұмыс істеуі үшін өте маңызды техникалық негіздерді қамтамасыз етеді. Ол өнеркəсіптің дамуына, əлемдік 
нарықтардағы сауданың бəсекеге қабілеттілігіне, табиғи жəне адами ресурстарды тиімді пайдалануға, тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігіне, денсаулық пен қоршаған ортаны қорғауға ықпал етеді. 

Осылайша, аккредиттеудің оң əсері негізгі бағыттарға сəйкес келеді: адамдар, өркендеу жəне планета,  
əзірлеушілерге, кəсіпорындарға жəне басқа да мүдделі тараптарға ТДМ-дағы көптеген мақсаттар мен міндеттерді 
іске асыру, өлшеу жəне бақылау үшін шешімдер ұсынады, сондай-ақ оларға қол жеткізуге қолдау көрсетеді.
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АДАМДАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН 
ҚАНАҒАТТАНДЫРУ 

Бұл тобы əл-ауқатты жақсартуға бағытталған. Бұл 
мақсаттар аштықпен күресуге, теңсіздікті азайтуға жəне 
денсаулыққа қол жетімділікті қамтамасыз етуге 
бағытталған. Аккредиттеу адамдардың қажеттіліктерін 
қолдайды, өйткені ол өнімнің қауіпсіз екенін жəне сапа 
күтілетінін растайды. Аккредиттелген өлшемдер 
тұтынушыларды қорғауды қамтамасыз етеді, ал денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік қорғау жүйелерін құзыретті 
мамандармен қамтамасыз етеді.
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Гендерлік сезімтал стандарттарды қолдану жəне 
техникалық сəйкестікті таңдау арқылы сəйкестікті бағалау 
гендерлік теңдікке жəне əйелдердің экономикалық 
мүмкіндіктерін кеңейтуге оң əсер етеді. Қорытындылай келе, 
сəйкестікті бағалауды аккредиттеу нарықта қауіпсіз емес, 
зиянды немесе экологиялық зиянды өнімдердің пайда 
болуын болдырмауға көмектеседі.

Аккредиттеу бəсекеге қабілетті ішкі 
нарықтарды құрайды жəне техникалық 
кедергілерді жою 
арқылы импорттаушылар үшін де, 
экспорттаушылар үшін де сауданы 
жеңілдетеді.  

Сəйкестікті бағалау азық-түліктің тұтынуға жарамды 
жəне қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар ауыл 
шаруашылығы мен азық-түлік өндірісінің тұрақты дамуына 
қол жеткізуге көмектеседі. Бұл өз кезегінде аштықты жоюға 
жəне адамдардың салауатты өмір салтын ұстануына, 
Əлеуметтік жəне экономикалық əл-ауқатын жақсартуға 
мүмкіндік бере отырып, барлық адамдар үшін барабар 
тамақтану мен таза сумен қамтамасыз етуге ықпал етеді. 
ILAC жəне IAF өзара тану туралы келісімдер саудаға ықпал 
ететіндіктен, экономикалық дамуға ықпал етеді.
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Практикалық мысал: 
CNАS медициналық зертханасын аккредиттеу денсаулық 
пен əл-ауқатқа ықпал етеді.

Медициналық зертханалар адам денсаулығын бағалауда 
жəне ауруларды дұрыс диагностикалауда, емдеуде жəне болжауда 
маңызды рөл атқарады. Медициналық зертханалардың сапасы мен 
техникалық деңгейі халықтың денсаулығы мен əл-ауқатына тікелей 
байланысты.

Қытай ұлттық сəйкестікті бағалау аккредиттеу қызметі (CNAS) 
2005 жылдың тамызында өзінің алғашқы медициналық зертханалық 
аккредиттеу сертификатын берді. 2020 жылдың желтоқсан айының 
соңында CNAS 453 медициналық зертхананы аккредиттеді. 
Аккредиттеуді Қытайдың медициналық зертханалары сапа мен 
техникалық мүмкіндіктерді жақсартудың маңызды құралы ретінде 
мойындады. 2007 жылдың желтоқсанында CNAS Азия-Тынық мұхиты 
аккредиттеу ынтымақтастығын (APAC) жəне ILAC медициналық 
зертханаларды аккредиттеу туралы өзара тану туралы келісімге қол 
қойды. CNAS аккредитациясы дені сау Қытайды құруға үлкен үлес 
қосуды жалғастыруда.

Практикалық мысал: GhaNAS, NiNAS 
жəне SOA аккредитациясы Батыс 
Африкадағы Денсаулық сақтау 
жүйелерін қолдайды

Аккредиттеу Батыс Африкада, əсіресе COVID-19  
пандемиясында денсаулық сақтауды қолдайды. Батыс 
Африка мемлекеттерінің қауымдастығы (ECOWAS) 
стандарттары мен үйлестіру моделі (ECOSHAM) деп 
аталатын аймақтық  стандарттау механизміне ие, бұл 
барлық мүше мемлекеттердің  мүддесі үшін екі аймақтық 
стандартты қабылдауға мүмкіндік береді, қолды 
санитарлық тазартқыштар мен қорғаныс  маскалары 
халықтың пайдалануына арналған.

ECOWAS  аккредиттеу механизмі Гананың аккредиттеу органына 
(GhaNAS), Нигерияның аккредиттеу органына (NiNAS) жəне сегіз 
мүше мемлекетті  қамтитын Батыс Африканың аккредиттеу жүйесіне 
(SOAC) негізделген. Осы үш орган бекітілген екі стандартқа 
негізделген сертификаттау  схемалары үшін мүше елдердің 
өнімдерін сертификаттау бойынша  аккредиттеу функцияларын 
қабылдайды.
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ӨРКЕНДЕТУ

ТДМ-ның бұл тақырыбы өнеркəсіпке, инновацияларға жəне 
инфрақұрылымға, лайықты жұмыс пен экономикалық өсуге 
қатысты. Аккредиттеу бəсекеге қабілетті ішкі нарықтарды 
құрайды, сонымен қатар техникалық кедергілерді жою арқылы 
импорттаушылар үшін де, экспорттаушылар үшін де сауданы 
жеңілдетеді. Экономикалық даму, өркендеуге қол жеткізудің 
негізгі факторы ішкі жəне трансшекаралық саудамен 
байланысты. Нормативтік талаптарды, ұлттық стандарттарды, 
сауда серіктестерінің талаптарын жəне тұтынушылардың 
қажеттіліктерін сақтау қажеттілігін сəйкестікті бағалауды 
сенімді аккредиттеу арқылы көрсетуге болады.
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ТДМ контекстіндегі өркендеу барлық адамзаттың бақуатты жəне бақытты өмірден 
рахат алуын жəне экономикалық, əлеуметтік жəне технологиялық прогрестің 
табиғатпен үйлесімді түрде жүруін қамтамасыз етуге тырысады.

Scaling Up Nutrition (2015)

7

ТДМ 7 Сəйкестікті бағалаудың аккредиттелген қызметтері тиімді саясат пен бағдарламалардың 
негізінде жатыр, олардың көмегімен елдер ТМД 7-ге жету үшін қажетті энергетикалық ауысуды жүзеге 
асыра алады. Осы проблемаларды шешу жəне ТДМ 7 жету үшін ерекше күш салу қажет. 
Энергетикалық проблеманы шешу, мүмкін, аккредиттеу өз жемісін беретін климаттың өзгеруімен қатар 
адамзаттың ең қиын міндеті болып табылады. 

ТМД 8 жергілікті салалардың құнын қосу, экономикалық əртараптандыру жəне экспортты 
ілгерілету, сондай-ақ өнеркəсіп пен салалық қызметтерде лайықты жұмыс орындарын құру үшін 
əлеуметін арттыру арқылы құрылымдық өзгерістер мен экономикалық өсуге шақырады.

ILAC жəне IAF-ті өзара тану тетіктері елдің өркендеу жолының маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылатын халықаралық саудаға жəрдемдесуге бағытталған.

Осыған байланысты аккредиттелген сəйкестікті бағалау қызметтері көптеген қызметтерді 
қамтиды, соның ішінде объективті жəне халықаралық танылған критерийлер негізінде өнімнің өмірлік 
циклын бағалау, экологиялық таза технологиялар мен қызметтерді жобалау мен пайдалануды тексеру 
жəне сертификаттау, еңбекті қорғау жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік менеджменті жүйелерінің аудиті.

Практикалық мысал: итальяндық зерттеу ЕҚ жəне ӨҚ аккредиттелген 
менеджмент жүйелерінің артықшылықтарын анықтайды 

Accredia итальяндық аккредиттеу органы, INAIL мемлекеттік 
сақтандыру компаниясы жəне Италияның AICQ сапа институты жүргізген 
зерттеу еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік менеджменті жүйесінің 
аккредиттелген сертификаты бар компаниялар жұмыс орнындағы 
жазатайым оқиғалардың ауырлығы мен жиілігін төмендететінін көрсетті.
Аккредиттелген сертификаттаудың таралуын арттыру үшін сақтандырушы 
тəуекелдің аздығына байланысты төмен сыйлықақылар бере алады. Бұл 
схема қызметкердің денсаулығы мен əл-ауқатын қорғайды.
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ТМД 9 инфрақұрылымды, өнеркəсіпті жəне инновацияларды нығайту жолымен əлеуметтік 
инклюзивті жəне экологиялық тұрақты экономикалық дамуға ықпал етеді. Сəйкестікті бағалау 
қызметтері жаңа технологияларды үнемі қолдайды жəне экономикалық жəне өнеркəсіптік өсуге ықпал 
етеді, салалардағы сауда əлеуетін нығайтады жəне барлық елдердің халықаралық сауда мен 
технологиялық прогрестің артықшылықтарын пайдалана алатындығына кепілдік береді.

ТМД 10 тұрақты инфрақұрылым құру, инклюзивті жəне тұрақты индустрияландыруға 
жəрдемдесу жəне инновацияларды ынталандыру арқылы барлық əйелдер мен ерлерді, сондай-ақ 
барлық əлеуметтік топтарды кеңейтуге шақырады.

ТМД 11 экономикалық өсу орталықтары ретінде қарастырылатын қалалар мен мегаполистерді 
тиімді дамытуға шақырады. Аккредиттелген сəйкестікті бағалау қызметтері өмір сүру деңгейін 
теңестіруге жəне жаһандық көмірқышқыл газының шығарылуын азайтуға, жеткіліксіз жəне шамадан 
тыс инфрақұрылым мен жылдам урбанизацияға байланысты қызметтерге ықпал етеді.

Практикалық мысал: Испанияның салықтық 
жеңілдіктер туралы Заңында ғылыми зерттеулер, 
əзірлемелер жəне инновациялар үшін қолданылатын 
аккредиттелген сертификация.

Корпоративтік салық салу туралы испан заңнамасына 
сəйкес өтініш берушілерге салық шегерімдерін алу 
мақсатында ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды орындау туралы 
негізделген есептерді салық əкімшілігіне ұсыну 
мүмкіндігі ұсынылады. 

Бұл есептер сенімділіктің маңызды кепілдіктерін қамтамасыз ету үшін Ұлттық аккредиттеу орталығы 
(Entidad Nacional de Accreditacion, ENAC) аккредиттеген сертификаттау органы берген техникалық 
біліктілік туралы есеппен расталуы керек

Практикалық мысал: Жаңа Зеландия Үкіметі құрылысқа келісім беретін органдарды бағалау үшін 
аккредиттеудің қолданылуы
Құрылыс жəне тұрғын үй құрылысы департаменті 2006 жылғы Құрылыс туралы Ережеге (құрылыс келісімі 
органдарын аккредиттеу) сəйкес құрылыс келісімдері органдарын аккредиттеудің стандарттары мен 
өлшемдерін жариялады. Жаңа Зеландияның халықаралық аккредитациясы (IANZ) құрылысқа келісім 
беретін органдардың Құрылыс жəне тұрғын үй құрылысы департаментінің тіркеу үшін осы стандарттар мен 
критерийлерге сəйкестігіне бағалау жүргізеді.
Мақсат-ғимараттардың қауіпсіз пайдалануға болатындай етіп салынуын жəне қызмет көрсетілуін 
қамтамасыз ету. Ол ғимараттардың тұрақты дамуға ықпал ететін етіп жобалануын, салынуын жəне 
пайдаланылуын жəне адамдар онда тұратындарды жəне жұмыс істейтіндерді қорғауын талап етеді.
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ТДМ бұл компоненті табиғи əлемді қорғауға қатысты. 
Сауда жəне тұтыну қоршаған ортаға шектеулі табиғи 
ресурстарды пайдалану, ластану жəне қалдықтар 
арқылы əсер етеді. Бұл климатқа, шектеулі табиғи 
ресурстардың тұрақтылығына, ауаның, жердің жəне 
мұхиттардың ластануына əсер етеді. Аккредиттеу 
ластану мен парниктік газдарды азайту, сондай-ақ 
қалдықтар мен ластануды бақылау арқылы 
экологиялық көрсеткіштерді жақсартуға ықпал етеді.

ПЛАНЕТАНЫ ҚОРҒАУ
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Адам қызметінің планетаға əсері табиғи ресурстардың тұрақтылығы мен ұтымды 
пайдаланылуына жəне биосфераны қорғауға қауіп төндіріп, қауіпті деңгейге жетті. БҰҰ ТДМ экологиялық 
тұрақтылық басты басымдық болып табылатын экономикалық дамуға кешенді тəсілдемені қабылдауға 
бағытталған. ILAC жəне IAF өзара тану туралы келісімдер аясында аккредиттеу жəне сəйкестікті бағалау 
бойынша аккредиттеу қызметтері планетаны қорғауға бағытталған саясат пен іс-əрекеттерді жүзеге 
асыруға айтарлықтай үлес қосады.

Таза ауыз су мен санитарияға қол жетімділікті кеңейтуде 
айтарлықтай прогреске қол жеткізілгеніне қарамастан, миллиардтаған 
адамдар - негізінен ауылдық жерлерде - бұл негізгі қызметтерге қол жеткізе 
алмайды. Суды сынау жөніндегі аккредиттеу, су ресурстарын басқару 
жүйелерін сертификаттау жəне сəйкестікті бағалау жөніндегі басқа да 
қызметтер ұлттық жəне жергілікті реттеуші органдарға, мемлекеттік немесе 
жеке сумен жабдықтау жəне су бұру операторларына, өнеркəсіп 
кəсіпорындарына, үй шаруашылықтарына жəне басқа да мүдделі 
тараптарға су ресурстарын тиімді басқару үшін техникалық құралдар 
ұсынады. Бұл ластануды азайту, төгінділерді жою жəне қауіпті химиялық 
заттар мен материалдардың шығарылуын азайту арқылы судың сапасын 
жақсартуға көмектеседі.
Практикалық мысалдар: Үндістан Үкіметі ауылдық жерлерде таза ауыз 
судың қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін зертханаларды аккредиттеуді 
міндеттейді 

Үндістандағы дамудың көптеген аймақтарында ауыз су əртүрлі зиянды 
элементтерге ұшырайды. Шын мəнінде, көптеген ауылдық жерлерде 
мышьяк, фтор жəне темір сияқты ауыр металдар суда болады. Ластанған су 
жай лас емес, ол өте қауіпті.
Барлық азаматтарды қауіпсіз ауыз сумен қамтамасыз ету үшін Jal Shakti 
министрлігі барлық сынақ зертханаларын аудандық деңгейде техникалық 
құзыреттілікті жəне ISO/IEC 17025:2017 халықаралық стандартына 
сəйкестікті қамтамасыз ету үшін сертификаттау органдарын аккредиттеу 
жөніндегі ұлттық кеңесте (NABL) аккредиттеу қажеттілігі туралы хабардар 
етті.
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11Əлемдік тұтыну жəне өндіріс - жаһандық экономиканың қозғаушы күші - 
табиғи орта мен ресурстарды планетаға жойқын əсерін тигізетін етіп 
пайдалануға негізделген. Келісілген халықаралық шеңберге сəйкес сапалы 
инфрақұрылым, əсіресе аккредиттеу химиялық заттар мен қалдықтарды 
экологиялық қауіпсіз басқаруға қол жеткізуге көмектеседі. Бұл олардың ауаға, 
суға жəне топыраққа шығарылуын едəуір азайтады, олардың адам 
денсаулығы мен қоршаған ортаға тигізетін кері əсерін азайтады.

Практикалық мысал: Еуропада кемелерді қауіпсіз кəдеге жаратуды 
қолдайтын аккредиттеу  

ЕО регламенті кемелерді қайта өңдеу туралы ережесінде тəуелсіз 
тексерушілер ISO/IEC 17020 сəйкес инспекциялық орган ретінде аккредиттелуі 
керек делінген. Регламенттің мақсаты Одаққа мүше мемлекеттердің туы 
астында жүзетін кемелерді кəдеге жаратуға байланысты теріс əсерді азайту 
болып табылады. Тексеру жүргізу үшін Құзыретті ұйымдарды пайдалану 
реттеуші органның жұмыстың тиімді орындалатынына сенімділігін қамтамасыз 
етеді.

Біз жағалаудағы сулар ластануға байланысты үнемі нашарлап, 
мұхиттың қышқылдануы экожүйелер мен биоəртүрлілікке теріс əсер ететін 
уақытта өмір сүріп жатырмыз. Бұл сонымен қатар кішігірім балық аулауға теріс 
əсер етеді. Аккредиттелген сынақтар, инспекциялар жəне сертификаттау 
соңғы 20 жыл ішінде жарияланған балық аулау жəне аквамəдениет 
саласындағы көптеген ерікті стандарттардың, сондай-ақ "балық аулау жəне 
аквамəдениет" жобасы аясында жасалған схемалар мен халықаралық 
келісімдердің маңызды бөлігі болды.

Климаттың өзгеруін азайту жəне оған бейімделу экономикалық қызметтің "климатқа қолайлы" 
немесе "көміртекті бейтарап"болуына байланысты. Аккредиттелген сынақтарды, өлшеулерді жəне 
валидация жəне верификация қызметтерін пайдалану энергия тиімділігі бағдарламаларында, 
жаңартылатын энергия көздері мен көміртегі бағасын белгілеу, төмен көміртекті дамыту жобаларын 
қаржыландыру жəне ICAO CORSIA сияқты төмен көміртекті шешімдер мен көміртекті азайту 
схемаларын алға жылжыту сияқты мемлекеттік саясатта үлкен рөл атқара отырып, климаттың өзгеру 
қаупіне жаһандық реакцияны күшейтеді.
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