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Акредитација: Подршка спровођењу 
циљева одрживог развоја

Светски дан акредитације 2021. наглашава 

улогу акредитације у подршци спровођењу 

циљева одрживог развоја.

ILAC и IAF одржавају блиско стратешко партнерство и техничку сарадњу са Организацијом 

Уједињених нација за индустријски развој (UNIDO) јер препознају важну улогу коју 

акредитација има у постизању агенде одрживог развоја и њеног утицаја на индустријски 

развој и економски раст.

Амбициозна стратегија Уједињених нација (УН) да 
заустави сиромаштво до 2030. године и оствари 
значајан глобални социјални и еколошки напредак 
могла би створити готово 380 милиона радних 
места и могућности у вредности од 12 билиона 
долара (9 билиона фунти) у секторима који се 
крећу од приступачног становања и енергетске 
ефикасности до кружних модела економије и 
напредака у здравству. Циљеви одрживог развоја 
(SDG) УН представљају нацрт за постизање боље и 
одрживије будућности. Они се баве глобалним 
изазовима, укључујући сиромаштво, неједнакост, 
климатске промене, деградацију животне средине 
и правду.

Постоји 17 циљева одрживог развоја са 169 
повезаних подциљева којима се настоје усмерити 
сви глобални, регионални и национални развојни 
напори. Акредитација и, с њом, друге институције 
инфраструктуре квалитета (ИК), укључујући 
метрологију, стандардизацију, оцењивање 

усаглашености и надзор нас тржиштем, кључни 
су камен темељац у подршци циљевима 
одрживог развоја и три међусобно повезана 
тематска приоритета: стварање заједничког 
просперитета, унапређење економске 
конкурентности и заштита животне средине.

Техничке и оперативне основе које су кључне за 
функционисање развијених и друштава у 
развоју остварују се кредитацијом. То подржава 
циљеве политике у областима, укључујући 
прекограничну трговину, безбедност хране, 
здравље и заштиту животне средине, као и 
индустријски и инфраструктурни развој.

Тиме се пружа поуздана платформа за 
дефинисање, развој и верификацију захтева за 
производе и услуге, помажући да се осигура и 
докаже да производи и услуге испуњавају 
одређене захтеве. 



С обзиром је постигнут низ успеха широм света, 
тема овогодишњег Светског дана акредитације 
2021. изабрана је како би се осигурало да 
креатори политике наставе да користе 
акредитације и услуге инфраструктуре квалитета 
за подршку својој агенди циљева одрживог 
развоја. To пружа могућност члановима ILAC-a и 
IAF-a да размене примере како се то може 
применити за постизање циљева као што су 
повећање трговине, решавање здравствених и 
безбедносних проблема и побољшање општег 
укупног квалитета производње у привреди. 

Тема, такође, може деловати као окидач за 
еволуцију и осигурати да акредитација и даље 
буде релевантна у случају све бржих 
технолошких иновација, утицаја 4. индустријске 
револуције и претњи које представљају 
климатске промене, загађење и смањење 
ресурса.

Извори попут business-benefits.org и 
publicsectorassurance.org подржаће догађаје, 
штампу и телевизијско извештавање, а 
радионице и семинари одржаће се заједно са 
прославом Светског дана акредитације у преко 
100 економија света ради подизања свести о 
вредности коју акредитација игра подржавајући 
циљеве одрживог развоја.

Креаторима политике, предузећима и другим заинтересованим странама пружа се техничко знање 

и капацитет за повећану примену, мерења и праћење многих циљева садржаних у циљевима 

одрживог развоја и пружа подршка за њихово постизање.

Афирмишући партнерство између ILAC-a, IAF-a и UNIDO-а недавна публикација „Квалитет и стандарди 

и њихова улога у одговору на COVID-19“, која испитује ефекте пандемије COVID-19 на трговину, 

наглашава важну улогу коју акредитација може играти у ублажавању негативних утицаја и подршци 

циљевима одрживог развоја.
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За више информација, контактирајте своје национално акредитационо тело.
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 и https://ilac.org/ilac-membership/
Детаљне студије случаја, истраживања и материјали за подршку су доступни на 
http://www.publicsectorassurance.org/




