Tuyên ngôn Davos về Thúc đẩy Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECP) tại các
nước đang phát triển.
Chúng tôi, thành viên của Mạng lưới Toàn cầu về Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn
(RECPnet) và các đại diện của các cơ quan bảo trợ, chính phủ của nhà tài trợ và các chuyên gia liên
quan, đã cùng nhau họp từ ngày 12 đến 16 tháng 10 năm 2015 tại Davos, Thụy Sĩ, để kỷ niệm 20
năm hợp tác và thành tựu trong việc thiết lập một mạng lưới của những đơn vị cung cấp dịch vụ về
sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên ở phạm vi toàn cầu. Nỗ lực này đánh dấu một bước quan
trọng và đại diện cho đóng góp vào thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt ở các nước đang phát
triển, thông qua phát triển công nghiệp bền vững và toàn diện và sản xuất và tiêu dùng bền vững:


Tự hào về nỗ lực thành lập các đơn vị cung cấp dịch vụ RECP tại 58 quốc gia đang phát triển,
đặc biêt là các Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Quốc gia (NCPCs) và Mạng lưới Quốc gia về
Sản xuất Sạch hơn (NCPNs) trong suốt 20 năm qua nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Tổ chức
Phát triển Công nghiệp Liên hợp Quốc (UNIDO) và Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc
(UNEP), cùng với mạng lưới RECPnet với 71 thành viên đại diện cho 56 quốc gia đang phát
triển.



Bày tỏ sự trân trọng tới các nhà tài trợ đã hỗ trợ tài chính để thành lập các NCPCs và NCPNs,
chương trình RECP và các sáng kiến liên quan. Chính phủ Thụy Sĩ đặc biệt ghi nhận hỗ trợ
này trong việc thành lập các NCPCs, NCPNs và RECPnet. Các nhà tài trợ khác đã hỗ trợ các
hoạt động ở cấp độ quốc gia, khu vực và/hoặc ở các chủ đề cụ thể, đặc biệt là chính phủ Áo,
Canada, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Làn, Na-Uy, Slovenia, Thụy Điển, Mỹ
cùng Liên minh châu Âu, Mạng lưới Môi trường Toàn cầu, Quỹ Mục tiêu Thiên Niên Kỷ, Quỹ
One UN và Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc;



Nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc về xu hướng báo động trong tiêu thụ và khai thác tài nguyên
và phát sinh rác thải, những vấn đề này đã vượt quá khả năng của trái đất và gây ra suy thoái
môi trường, biến đổi khí hậu, biến mất đa dạng sinh học và đe dọa tới sức khỏe của con
người;



Kêu gọi hành động khẩn cấp và hợp tác từ các chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức
dân sự xã hội tham gia vào việc tách rời phát triển kinh tế ra khỏi việc tăng sử dụng tài nguyên
thiên nhiên và vấn đề suy thoái môi trường;



Khuyến khích, từ các dấu hiệu thay đổi tích cực ở các cấp độ khác nhau, và đặc biệt chúng
tôi hoan nghênh các cam kết đối với Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), liên quan tới việc
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện và lâu dài, năng suất lao động và toàn diện
và tất cả mọi người đều có việc làm (SDG 8), xây dựng các công trình hạ tầng kiên cố, thúc
đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững và khuyến khích đổi mới (SDG9), và đảm bảo
duy trì sản xuất và tiêu dùng bền vững (SDG 12). Chúng tôi cũng hoan nghênh những cam
kết thể hiện trong Chương trình nghị sự Hành động Addis Ababa và vai trò của các NCPCs
và NCPNs tại mục 122 của nghị sự;



Nêu bật vai trò của tri thức và công nghệ góp phần vào việc nâng cao hiệu quả tài nguyên và
năng lược và giảm phát thải rác thải và lồng ghép các cơ hội kinh tế, xã hội và môi trường
dưới các hình thức đổi mới bền vững – xã hội, tổ chức, tài chính và công nghệ - và trong tất
cả các lĩnh vực; và



Tái khẳng định các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt tại các nước đang
phát triển, để đảm bảo việc tiếp cận với các tri thức phù hợp, các công nghệ sạch hơn và an
toàn cho môi trường, và các dịch vụ tài chính, và đẩy mạnh tích hợp các yếu tố này vào các
chuỗi giá trị và thị trường toàn cầu;

Theo đó, chúng tôi:
1. Quyết tâm cải tiến và tăng cường nỗ lực để thúc đẩy, duy trì và nhân rộng hoạt động hiệu quả
tài nguyên và sản xuất sạch hơn ở tất cả các cấp độ như một sự đóng góp vào mục tiêu Phát
triển Bền vững và thông qua các cam kết cao hơn với các khuyến nghị toàn cầu như chương
trình 10 năm về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (10YFP), Trung tâm và Mạng lưới Công
nghệ Khí hậu (CTCN), Tiếp cận chiến lược vê Quản lý hóa chất quốc tế (SAICM) và các thỏa
thuận môi trường đa phương, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế liên quan.
2. Quyết tâm cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất phù hợp và hiệu quả cho khu vực
chính phủ để sáng tạo và thực hiện các chính sách và chiến lược thúc đẩy RECP; cho khu
vực doanh nghiệp để thực hiện RECP nhằm mang lại lợi ích trong vận hành, sản phẩm và
hiến lược; cho các tổ chức dân sự xã hội để ủng hộ và là tác nhân thay đổi về RECP,
3. Cam kết hợp tác để thúc đẩy hoạt động và vai trò của RECPnet, phù hợp với các khuyến nghị
từ Ban chấp hành đại diện cho Hội đồng thành viên, cũng như từ UNIDO và các quy trình
đánh giá độc lập do UNEP khởi xướng, và vận hành như một thành viên trong mạng lưới và
các sáng kiến theo hướng thành viên đang hỗ trợ các dịch vụ RECP và chia sẻ thông tin thuộc
sở hữu quốc và định hướng quốc gia tại các nước thành viên;
4. Kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, học viên và các tổ chức dân sự xã
hội quan tâm và cam kết tham gia mạng lưới RECPnet và nỗ lực của mạng lưới nhằm thúc
đẩy phát triển bền vững thông qua việc ứng dụng nhanh và toàn diện các chính sách, phương
pháp, công nghệ và ứng dụng về hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong các lĩnh
vực công nghiệp trên toàn thế giới; và
5. Yêu cầu chương trình hợp tác UNIDO-UNEP về RECP tiếp tục hoạt động như Ban thư ký
RECPnet và bất cứ khi nào có thể, sẽ mở rộng các hỗ trợ cho mạng lưới, theo nhu cầu của
các thành viên và khu vực, bằng cách nâng cao năng lực để đóng góp cho chương trình nghị
sự 2030 vì mục tiêu Phát triển Bền vững.

