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Светскиот ден на акредитација 2019 ја нагласува
улогата на акредитацијата во додавањето на
вредност на синџирите на снабдување
Синџирите на снабдување имаат клучна улога во доставувањето на
производи и услуги до корисниците, бизнисите и јавниот сектор на
навремен, економичен и квалитетен начин. Синџирите на снабдување
постојано прераснуваат од комплексни системи кои што поминуваат
повеќе граници во нови и различни синџири на снабдување чија
цел е осигурување дека потребите на заинтересираните страни се
исполнети, вклучувајќи ја потребата за обезбедување на одржливост и
одговорно снабдување.
Акредитацијата и останатите алатки на инфраструктурата за квалитет,
како што се стандардите, метрологијата и оценувањето на сообразност,
обезбедуваат широко прифатени алатки кои помагаат да се достави
вредност на синџирите на снабдување. Овие алатки помагаат во врска
со довербата и осигурувањето, овозможувајќи доверба и кај крајните
производи и услуги и кај начинот на коишто тие се поставени на пазарот
и се употребуваат.
Од акредитацијата на лабораториите коишто ја тестираат безбедноста
на играчките, инспекцијата на производствените процеси, до акредитираната сертификација на производителите на храна, според
стандардите за безбедноста на храната, акредитацијата додава вредност
на синџирите за снабдување преку поддржување на широкиот спектар
на потреби на заинтересираните страни.
Глобалните синџири на снабдување кои поминуваат преку меѓународни
граници се важни корисници на глобалната природа на акредитацијата.
Меѓународниот форум за акредитација (IAF) и Меѓународната соработка за акредитација на лаборатории (ILAC), заедно управуваат со
акредитацијата базирано на меѓународно развиени и прифатени
стандарди. Како такви, лабораториите, инспекциските тела и телата за
сертификација се акредитирани согласно меѓународните стандарди.
Телата за оценување на сообразност , ги користат глобалните стандарди
за да оценат примероци, производи, услуги, системи за управување и
личности. Воспоставениот систем за глобална акредитација, обезбедува
доверба за секој дел од синџирите за снабдување, помагајќи им на
бизнисите да ги достават производите и услугите, на кои, најважно од
се, потрошувачите можат да им веруваат.
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Системот за акредитација е проценет да ги покрива економиите кои
претставуваат 96% од глобалниот бруто домашен производ (БДП) (извор:
Светскиот економски форум); членките на Меѓународниот форум за
акредитација (IAF) ги акредитираат телата за сертификација и телата за
верификација/валидација, а членките на Меѓународната соработка за
акредитација на лаборатории (ILAC) ги акредитираат лабораториите и
инспекциските тела. Овој систем помага да се докаже дека работата на
телата за акредитација низ светот е доследна, одржувајќи меѓународни
стандарди од едно тело за акредитација до друго.
Генералното прифаќање на акредитацијата од страна на телата со
регионално влијание и домашните регулатори во рамките посебните
влади исто така им помага на владите членки на Светската трговска
организација (СТО) да ги исполнат своите одговорности според Техничките бариери на Трговскиот договор. Овој пример ја покажува една
од клучните цели на акредитацијата, како поддршка на трговијата.
Целта на Светскиот ден на акредитација 2019 е да го нагласи и прослави
начинот на кој акредитацијата додава вредност на синџирите на
снабдување. Нејзината цел овозможува широката публика на бизниси,
влади, регулатори и потрошувачи подобро да ја сфатат улогата на
акредитацијата во додавањето вредност на синџирите на снабдување.
Изворите како што се www.business-benefits.org и www.publicsectorassurance.org ќе ги поддржат настаните, печатените медиуми и
телевизиската покриеност. Работилници и семинари ќе се одржат во
согласност со прославата на Светскиот ден на акредитација во повеќе
од 100 економии, со цел да се подигне свеста во врска со вредноста
која што ја има акредитацијата при поддржување на синџирите на
снабдување.
За дополнителни информации, контактирајте го вашето локално
тело за акредитација. https://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_
SIGNATORIES/4 и https://ilac.org/ilac-membership/
Понатамошни студии на случај, истражувања и дополнителни
материјали се достапни на http://www.publicsectorassurance.org/
topic-areas/health-safety/

