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Hörmətli xanım Sədr!
Hörmətli cənab Baş direktor!

Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti adından ÜƏMT üzv
dövlətləri
Assambleyalarının
63-cü sessiyasının
iştirakçılarını
salamlayıram, səmərəli iş və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmağı
arzulayıram. Ayrıca olaraq Baş Assambleyanın təşkilinə görə ÜƏMT
Katibliyinə təşəkkürümü bildirirəm.
Qlobal əqli mülkiyyət ekosisteminin səmərəliliyi və rahatlığı dövrün
çağırışlarını qabaqcadan görmək və onlara cavab vermək qabiliyyəti ilə
qiymətləndirilir. ÜƏMT-nin rəhbərliyi ilə səylərin birləşdirilməsi və birgə iş
əqli mülkiyyətin davamlı gələcəyinin arxitektonikasının qurulduğu bazadır.
Cənab D.Tanqın fikrincə, əsas məqsəd “hər küncündə hamının
xeyrinə innovasiya və yaradıcılıq fəaliyyətinin dəstəklənməsini təmin
edən əqli mülkiyyət (ƏM) olan dünyanın yaranmasına töhfə
verməkdir”.
Bu gün, münaqişədən sonrakı dövrdə, Azərbaycanda işğaldan
azad edilmiş torpaqlarda minaların təmizlənməsi və dağıntıların
bərpası istiqamətində fəal iş aparılır. Ağıllı-kənd və ağıllı-şəhərlərin
qurulması işində əqli mülkiyyət sahəsinə mühüm yer ayrılır.
Hörmətli həmkarlar!
Əqli mülkiyyətin iqtisadi rifahın mühüm elementinə funksional
çevrilməsi getdikcə aktuallaşır. Bu, milli innovasiya ekosistemlərinin
formalaşmasına əhəmiyyətli köməklik göstərəcəkdir.
Qeyd edim ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə yaradılan
Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi
fəaliyyət göstərir, Agentliyin nümayəndəsi də Mərkəzin Direktorlar
Şurasının üzvüdür. Agentliyin tabeliyində Texnologiyaların
Kommersiyalaşdırılması və Transferi Mərkəzinin, o cümlədən
universitetlərin əqli mülkiyyət kafedralarının Agentlikdə filiallarının
yaradılması da bu məqsədə xidmət edir.

Milli strategiyanın işlənib hazırlanması məqsədilə hüquq,
iqtisadiyyat və sosiologiyanın vəhdəti əsasında əqli mülkiyyətin
yenidən nəzərdən keçirilməsi, patent hüququ və müəlliflik
hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı zənginləşdirilməsi,
innovasiya prosesində əqli mülkiyyətin rolu kimi problemlər üzərində
iş aparılır.
Agentliyin fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin edilməsi baxımından
Azərbaycanda vahid qurumda birləşdirilən və müasir çağırışlara uyğun
olan model əsasında yaradılan əqli mülkiyyətin yeni institusional
strukturu müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Agentliyin
fəaliyyətinin
fəal
şəkildə
həyata
keçirilən
rəqəmsallaşdırılması yeni obyektlərin qorunmasının uçotu, onlardan
istifadə üsulları və həyat elmləri və süni intellekt sahəsində tətbiq sahələri
ilə bağlı tədqiqatların aparılmasına, o cümlədən müstəsna hüquqların
məhdudlaşdırıcı vasitə kimi deyil, əqli fəaliyyət nəticələrinin yaradılması
istiqamətində onların rolunun yenidən nəzərdən keçirilməsinə imkan verib.
Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm!

