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Tất cả các đại biểu tham dự "Hội thảo về hợp tác và hài hòa hóa công 
tác bảo hộ giống cây trồng khu vực Châu Á" đã nhận thức được tầm quan 
trọng về sự tồn tại một hệ thống bảo hộ giống cây trồng hài hòa trên phạm vi 
quốc tế và có hiệu quả (Ở đây được hiểu là "BHGCT") ở mỗi quốc gia nhằm 
không chỉ hỗ trợ ngành Nông Lâm nghiệp thông qua việc khuyến khích công 
tác chọn tạo và phát triển các giống cây trồng mới mà còn mở rộng thương 
mại các sản phẩm nông lâm nghiệp trên phạm vi quốc tế. Tầm quan trọng của 
việc tăng cường mỗi hệ thống trong sự hài hòa cũng được nhận thức một cách 
đầy đủ. Thông qua việc thừa nhận và hiểu biết lẫn nhau về tầm quan trọng của 
Công ước UPOV và vai trò của UPOV đối với việc làm hài hòa các hệ thống 
bảo hộ giống cây trồng phù hợp với Công ước UPOV ở mỗi quốc gia, các Đại 
biểu thông qua Tuyên bố chung dưới đây. 

 
Các Đại biểu khuyến khích 
 

 Hiểu biết thực trạng Bảo hộ giống cây trồng của mỗi quốc gia và 
những trường hợp riêng biệt. 

 Cân nhắc đến việc thiết lập một diễn đàn thường xuyên để đánh giá tầm 
quan trọng của việc thảo luận nhằm tìm kiếm các khả năng hợp tác để 
phát triển bảo hộ giống cây trồng khu vực Đông Á 

 Đẩy mạnh sự hợp tác qua lại, tùy thuộc mức độ và nhu cầu của mỗi 
quốc gia bằng việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, đặc biệt xây dựng 
năng lực trong khu vực. 

 Thiết lập ban thư ký luân phiên hàng năm dựa trên ý nguyện của mỗi 
quốc gia. 


