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ऩरयचम
एउटा भहत्िऩूणन कदभको रूऩभा बायत य दक्षऺण अफ्रिकारे 2 अक्टोफयभा द्धिश्व व्मिसागमक सॊगठन

(WTO) राई सफै दे शहरूभा COVID-19 का औषधी, खोऩ, गनदान य सम्फक्षधधत ऩेटेधट य अधम फौद्धिक
सम्ऩद्धिसॉग सम्फक्षधधत अनुदान नफ्रदन िा रागू नगनन योज्ने अनुभगत नफ्रदन अनुयोध गमो। अधम प्रद्धिगध
भहाभायीको अिगधको रागी, जफ सम्भ द्धिश्व फथान हगतमाय प्रगतयोध ऺभता प्राप्त हुॉदैन।

ब्रीफ्रपङ दस्तािेजको उद्दे श्म मस प्रश्नोिय य उियदामी सफ्रहत मो भहत्िऩूणन द्धिकास; गचफ्रकत्सक, भ्माक्षक्सन
य गनदानको ऩहुॉचभा IP फाधाहरूको प्रबािको ऩुनयािरोकन; COVID-19 को सधदबनभा IP अियोधहरूको

ऩरयऺण गने तीनिटा भुद्दा अध्ममन; य अनुच्छे द IXको छूटका उदाहयण जुन द्धिगतभा फौद्धिक सम्ऩद्धि

अगधकाय सम्झौता (TRIPS) सम्झौताको ट्रे डसम्फक्षधधत ऩऺअधतगनत प्रािधानराई सम्भानका साथ प्रदान
गरयएको द्धिकाससॉग सम्फक्षधधत थऩ द्धिियणहरू प्रदान गनुन हो।

प्रश्नोिय
के कुयाको प्रस्ताि गरयएको छ?
2 अक्टोफय 2020भा दक्षऺण अिीका य बायतरे WTOको TRIPS काउक्षधसरभा एउटा सॊमक्त
ु सॊचाय ऩेश गये
जसको शीषनक "COVID-19को योकथाभ, योकथाभ य उऩचायका रागग TRIPS सम्झौताको केही
प्रािधानहरूफाट छुट" गथमो।

उक्त प्रस्तािरे WTO सदस्महरूराई एउटा छूट प्रदान गनन अनुयोध गदनछ ताफ्रक उनीहरूरे कोगबड 19 का
उत्ऩादन य टे क्नोरोजीसम्फक्षधधत TRIPS सम्झौताको बाग II को धाया 1 (कऩीयाइट य सम्फक्षधधत

अगधकाय), 4 (औद्योगगक फ्रडजाइन), (प्माटे धट) य 7 (अऻात जानकायीको सॊयऺण) अधतगनत केफ्रह दागमत्ि
सुरू गनन िा रागू गनन नऩयोस ्।

प्रस्ताद्धित छूट केिर COVID-19 भा रागू हुनेछ। मसरे न त कुनै TRIPS का दागमत्िहरूफाट छूटको सुझाि
गछन य न त मसरे COVID-19 को योकथाभ य उऩचायका रागग आिश्मक ऩनेबधदा फढी छूटको सुझाि
फ्रदधछ।

मफ्रद मसरे छूट फ्रदमो बने के फुझाउॉ छ?
छूट प्रदान गरयको बने मसरे WTO का सदस्म दे शहरूराई न अनुदान छनौट गनन फ्रदधछ न त COVID-19
सम्फक्षधधत औषधी, सुइ, गनदान य अधम भास्क य बेक्षधटरेटयसफ्रहत प्रद्धिगधहरूका रागग भहाभायी य अधम
IPको ऩेटेधट गरन अनुभगत फ्रदधछ। मसरे अनुसधधान य द्धिकास (R&D), गनभानण, स्केगरङ य COVID-19
सम्फक्षधधत उऩकयणहरूको आऩूगतनभा सहमोग गनन आिश्मक नीगत स्थानका साथ दे शहरू प्रदान गदन छ।
15-16 अक्टोफयभा बएको WTO TRIPS काउक्षधसर फैठकको नगतजा के बमो?
दक्षऺण अफ्रिका य बायतरे 16 अक्टोफयभा बएको WTO ऩरयषदको फैठकभा छूट द्धिषमभा प्रस्ताि गये एको
गथमो। 1सत्रको सभमभा केधमा य इस्िाफ्रटनीरे दक्षऺण अफ्रिका य बायतको प्रस्ताि गनन सयकायी

सहआमोजक फधन साभेर बए य रगबग 100 दे शहरूरे मसको स्िागत गये य छूटका रागग सभग्र सभथनन
दे खाए जफफ्रक EU सफ्रहत नौ WTO सदस्महरूरे प्रस्तािको सभथनन गये नन ्।

WTO रे 15-16 अक्टोफयभा बएको TRIPS काउक्षधसरभा छरपर गरयएका कुयाहरूको साय फनाएय
एक द्धिऻगप्त जायी गर्मो।

16 अक्टोफयभा बएको TRIP छूट प्रस्तािका सभथनक य द्धियोधीहरू:

- सहआमोजक: इस्िागतनी, बायत, केधमा, दक्षऺण अिीका

- ऩूणन सभथनन: अजेक्षधटना, फङ्गरादे श, इक्षजप्ट, इण्डोनेगशमा, भारी, भरयशस, भोजाक्षम्फक,

नेऩार, गनकायागुआ, ऩाफ्रकस्तान, श्रीरङ्का, ्मुगनगसमा, बेनेजुएरा, होरी सी, UNAIDS, WHO

- थऩ छरपरका रागग साभाधम आिश्मकताको स्िागत गये य सभथनन गने दे शहरू: चाड (कभ
द्धिकगसत दे श (LDC) सभूह), गचरी, चाइना, कोरक्षम्फमा, कोस्टा

रयका, इक्िेडय, एर साल्बाडोय, जभाइका (अफ्रिकन, क्माये द्धफमन य प्रशाधत दे शहरू

(APC) सभूह), नाइजेरयमा, फ्रपगरद्धऩधस, सेनेगर, तधजागनमा (अिीका सभूह), थाइल्माण्ड, टकी

- द्धियोध गने िा सभथनन नगने: अष्ट्रेगरमा, ब्राजीर, क्मानडा, EU, जाऩान, निे, क्षस्िजयल्माण्ड, मुके,
मुएस

फहु अधतयसयकायी य अधतयानद्धष्ट्रम नागरयक सभाज य अधम सॊगठनहरूरे TRIPSको छूट प्रस्तािका

रागग TRIPS ऩरयषद मा फैठकभा िा WTOको फाफ्रहय आफ्नो सभथनन व्मक्त गये , जसभा मी ऩगन सभािेश
छन ्: अिीकन कभीशन अप ह्युभन एण्ड ऩीऩल्स' याइ्स, अम्नेस्टी इधटयनेशनर, ड्रग पय नेग्रेक्टे ड

फ्रडक्षजजेज इगनगसएफ्रटब (DNDi), ह्युभन याइ्स ् िाच, MSF, ऩीऩल्स हे ल्थ भोबभेधट, साउथ सेधटय, थडन
िल्डन नेटिकन, एचआईबी / एड्सभा सॊमक्त
ु सॊमक्त
ु याष्ट्र कामनक्रभ (UNAIDS), मुनीटाइड, सॊमक्त
ु याष्ट्र
कामानरमका द्धिशेषऻहरूको उच्च आमुक्तका रागग भानि अगधकाय य द्धिश्व स्िास््म सॊगठन

(WHO)। द्धिश्वव्माऩी 300 बधदा फढी नागरयक सभाज सॊगठनहरूरे सयकायहरूराई मस प्रस्तािको सभथनन
गनन अनुयोध गये का छन।

मस प्रफ्रक्रमाका अधम चयणहरू के हुन ्?
चचानहरू आगाभी WTO TRIPS को ऩरयषदको सबा, मस िषन 20 नोबेम्फय य फ्रडसेम्फयको सुरूिातभा
जेनेबाभा जायी यहनेछ।

अफ्रहरेदेक्षख गरएय िषनको अधतसम्भभा दक्षऺण अफ्रिका य बायतरे छूट प्रस्तािका रागग WTO का

सदस्महरूफाट सहमोग िृद्धि गनन खोक्षजयहे का छन ्। TRIPS ऩरयषदको आगाभी सत्रराई ध्मानभा याखेय 16-17
फ्रडसेम्फयभा हुने एक साभाधम ऩरयषद सत्र तम गननका रागग WTO साभाधम ऩरयषदभा एउटा रयऩोटन ऩेश
गरयने छ। मो अनुभान गरयएको छ फ्रक 16-17 फ्रडसेम्फयको सबाभा छरपरको अको चयण हुनेछ, य मो
प्रफ्रक्रमा 2021 सम्भ जायी यहने सम्बािना छ।

[i] दक्षऺण अिीकाको खुरा य फधद फमान महाॉ ऩाउन सफ्रकधछ; बायतको उद्घाटन द्धिियण महाॉ ऩाउन
सफ्रकधछ।

के कुनै छूट TRIPS सम्झौता अधतगनतको दागमत्िफाट अनुयोध गनुन कानूनी हो?

हो। WTO (WTO सभझौता) को स्थाऩना गने भायाकेश सभझौताको दपा IX 3 य 4 रे मो ऩुद्धि गछन फ्रक

असाधायण ऩरयक्षस्थगतभा TRIPS जस्ता WTO सक्षधध अधतगनतका केही दागमत्िहरूफाट हुने छुट द्धिश्व व्माऩाय
सॊगठनको भधत्रीभण्डर सम्भेरन(अधतयारको अिगधभा WTO को जनयर काउक्षधसररे मो सभायोह गनन
सक्छ)भा गनणनम गरन सफ्रकधछ। असाधायण ऩरयक्षस्थगतभा शतन य सभम सभाप्त बएको आधायभा छूटभा
कुनै औगचत्म हुनु ऩछन । एक फषनबधदा फढीको छूटका रागग भधत्रीभण्डर सम्भेरनरे मसको सभागप्त
नबएसम्भ िाद्धषनक सभीऺा गने छ।

के प्रस्ताि गरयएको छूट द्धिकासोधभुख दे शहरूभा भात्र रागू हुधछ?
होइन। उक्त प्रस्तािरे सफै WTO सदस्महरूका रागग रागू हुन छूटको भाग गदन छ - जसभा द्धिकासशीर,
द्धिकगसत य कभ द्धिकगसत दे शहरू (LDCहरू) सभािेश हुधछ।
WTOभा छूटका रागग अक्षधतभ गनणनम कसयी हुधछ?
WTO (WTO सभझौताको धाया IX)को गनणनमअनुसाय छूटको आिेदन सफैबधदा ऩफ्रहरे TRIPS काउक्षधसरभा
ऩेश गनुन ऩछन य त्मसऩगछ भधत्रीभण्डर सम्भेरन िा साभाधम काउक्षधसरभा गनणनम गनुन ऩछन ।

छूटका रागग आिेदन प्राप्त गरयसकेऩगछ TRIPS काउक्षधसररे 90 फ्रदनगबत्र द्धिचाय गनुऩ
न ने छ य गनणनमका
रागग सफै द्धिश्व व्माऩाय सॊगठनका सदस्महरू सक्षम्भगरत बएको सिोच्च गनणनम सॊस्था - भधत्रीभण्डर

सम्भेरनभा प्रगतिेदन फुझाउनु ऩछन । भधत्रीभण्डर सम्भेरन प्रत्मेक दईु फषनभा आमोक्षजत हुधछ य अको

सम्भेरन जुन 2021भा गने मोजना गरयएको हुधछ। मसभध्मे WTO को साभाधम ऩरयषदरे भधत्रीभण्डर
सम्भेरन (WTO सभझौताको धाया IV.2)को तपनफाट कामन गदन छ। मसका रागग 16-17 फ्रडसेम्फयभा हुने
साधायण सबाको फैठकबधदा अगघ WTO जनयर काउक्षधसरभा प्रगतिेदन फुझाउने छ।

छूट फ्रदने गनणनम द्धिश्व व्माऩाय सॊगठनका सफै सदस्महरूको सहभगतभा ऩुग्ने छ। सहभगत हुन नसकेको

खण्डभा भतदान गये य गनणनम गरन सफ्रकधछ। भतदानभापनत गनणनम गरन तीन चौथाई फहुभत आिश्मक
ऩछन ।

WTO सदस्महरूरे छूट प्रदान गनन द्धिगतभा सहभगत गरयएको छ?
हो, WTO सदस्महरूद्वाया धेयै छूट अऩनाइएको छ।
उदाहयणका रागग 2003भा WTO सदस्महरू TRIPS सम्झौता य सािनजगनक स्िास््मका रागग दोहा

घोषणाऩत्र को अनुच्छे द 6 सम्फक्षधधत छूटको गनणनमभा ऩुगे। मस छूटरे अगनिामन इजाजतऩत्र अधतगनत

जेनेरयक औषगध उत्ऩादन गने दे शहरूराई आपैंरे उत्ऩादन गने उत्ऩादन ऺभता नबएका अधम दे शहरूभा
औषधी आऩूगतन गनन अनुभगत फ्रदन एउटा सॊमधत्र स्थाऩना गर्मो।

कभ द्धिकगसत दे शहरू (LDC हरू) राई प्रदान गरयएको सॊक्रभण अिगध य छूट:
LDC हरूरे सम्झौताको धाया 66.1 अधतगनत TRIPS सम्झौताको कामानधिमनफाट द्धिशेष छूटको

ऩाउॉ छन ्। LDC सदस्महरूरे जुराई 2021 सम्भ TRIPS सम्झौताको कुनै ऩगन ऩऺ (धाया 3, 4 य 5 फाहे क)

कामानधिमन गनुन ऩदै न। मो सङ्क्रभण अिगध सभाप्त बइयहे को हुनारे द्धिश्व व्माऩाय सॊगठनको LDC सभूहरे
सभमािगध द्धिस्ताय गनन अनुयोध ऩेश गये को छ। मो अिगध कुनै दे शभा LDC यहे सम्भ य गतनीहरू LDC

क्षस्थगतफाट स्नातक बएसम्भ 12 िषनको थऩ अिगध हुने छ। मो अनुयोध (IP/C/W/668) को छरपर 15-16
अक्टोफयभा TRIPS ऩरयषदको फैठकभा गरयएको हो। मो अनुयोध सफै सदस्महरूद्वाया सभथनन गरयनु ऩछन ।
मसका साथै, द्धिशेष गयी औषगध उत्ऩादनहरूको सधदबनभा, LDC हरूरे 1 जनियी 2033 सम्भ TRIP को

धाया 5 (ऩेटेधटहरू)भा य खण्ड 7 (अऻात जानकायीको सॊयऺण)भा शुरूिात गनन, रागू गनन िा शद्धक्तसॉग

रागू गनुन ऩदै न। मस गनणनमसॉग सम्फक्षधधत बएका LDC हरूराई द्धिशेष भाकेफ्रटङको अगधकाय य भेरफक्स

दागमत्िहरू (TRIPS सम्झौताको धाया 70.8 य 7.9)को दागमत्िफाट WTO सभझौताको धाया IX अधतगनत छूट
फ्रदइएको छ।
मो छूट स्थामी हो?
दक्षऺण अफ्रिका य बायतरे ऩेश गये को प्रस्तािरे मो सुझाि फ्रदधछ फ्रक द्धिश्वका अगधकाॊश जनतासम्भ

प्रबािकायी खोऩको ऩहुॉच नऩुगेसम्भ य COVID-19 को प्रगतयोधात्भक ऺभता द्धिकास नगये सम्भ छूट भाधम
हुनऩ
ु दन छ। छूटको िास्तद्धिक अिगध अऻात छ, तय मो सदस्महरूको िातानभा गनबनय गदन छ य द्धिश्व व्माऩाय
सॊगठन गनमभहरूभा आधारयत सभम सीगभत छ।

भहाभायीको मो सभमभा छूट फ्रकन भहत्त्िऩूणन छ?
सफै सयकायहरूरे प्रबािकायी औषधी, खोऩ, गनदान य अधम आिश्मक गचफ्रकत्सा उऩकयणहरू सभमभै ऩमानप्त
य सस्तो फनाउन य गमनीहरूको ऩहुॉच सुगनक्षित गनन चुनौतीहरूको साभना गरययहे का छन ्। IP अियोधका
कायण द्धिकास ऺभता य स्केगरङका सीगभतताहरूको साभना गने धेयै द्धिकासोधभुख दे शहरूका रागग मी
चुनौतीहरू हुन ्। अबूतऩूिन ऩरयक्षस्थगतभा द्धिश्वव्माऩी कुनै सऺभ दे श िा गनभानताद्वाया गनफानध उत्ऩादन य

आऩूगतन सुगनक्षित गननका रागग आज सफै IP, ऻान, प्रद्धिगध य COVID-19 स्िास््म प्रद्धिगधसम्फधधी डे टा
सफैरे प्रमोग गनन सक्छन ्। मसराई हागसर गननका रागग IP य तकगनकीको फाधा गनमधत्रण गनन
सयकायहरूको साभूफ्रहक क्षजम्भेिायी हो।

मस भहाभायीको सुरु बएदे क्षख पाभानस्मूफ्रटकर कऩोये शनहरूरे आफ्नो स्िागभत्िको IP अगधकायभा कडा
गनमधत्रण याखेय िा गोप्म य एकागधकायिादी व्माऩारयक सौदा गये य COVID-19 रे धेयै प्रबाद्धित ऩाये का
दे शहरू छोडे य आफ्नो व्मिसामराई 'चगरयहे को व्मिसाम' को दृद्धिकोणरे अगघ फढाइयहे का छन ्।

सम्ऩूणन औषधी उद्योगरे ऩगन िैक्षश्वक साझेदायी य भात्रा सभथनन गनन IP, प्रद्धिगधहरू य डाटाको स्िैक्षच्छक

मोगदानभा प्रोत्साहन गने रक्ष्म गरएय फ्रहॊ ड्ने द्धिश्व स्िास््म सॊगठनको COVID-19 टे क्नोरोजी एक्सेस ऩूर
(C-TAP) द्धिगनभानणको य COVID-19 स्िास््म प्रद्धिगधहरूको आऩूगतनराई सॊरग्न गनन चाहे को छै न।
COVID-19 को उऩचायका रागग अभ्मथॉ औषधी ‘ये म्दे गसगबय’ उत्ऩादन गनन औषगध गनगभ

गगगरमडरे कक्षम्तभा US$70.5 गभगरमन डरय सािनजगनक कोष प्राप्त गये को छ जसरे सॊसायको जनसॊख्माको
आधा फ्रहस्साराई हटाइने छनौट गरयएका ऺेत्रहरूका केही जेनेरयक कम्ऩनीहरूसॉग गोप्म फ्रद्वऩऺीम
सम्झौताभा हस्ताऺय गये को छ।

पाभानस्मूफ्रटकर कऩोये शनहरूद्वाया हारसारैभा बएका कामनहरूरे मो दे खाउॉ छ फ्रक उनीहरूको द्धिशेष अगधकाय
य सीगभत स्िैक्षच्छक कामनहरूभा बय ऩनुन द्धिश्वव्माऩी भहाभायीको सभाधान होइन। सयकायहरूरे सञ्चारन

गनुन ऩछन य सािनजगनक स्िास््मको सुयऺा गने य सफैराई औषधी ऩहुॉच गने य साभूफ्रहक रूऩभा प्राद्धिगधक

चुनौतीहरू सुगनक्षित गनन आफ्ना भूर दागमत्िहरू ऩूया गनुन आिश्मक छ। बायत य दक्षऺण अफ्रिकारे गये का
छूट प्रस्तािरे IP को सम्फोधन गनन स्िचागरत य द्रत
ु सभाधान प्रदान गने सफै सयकायहरूराई एक बई

सािनजगनक स्िास््म, द्धिश्वव्माऩी एकता य अधतयानद्धष्ट्रम स्तयभा ठोस कामन गये य सभान रूऩभा औषधी ऩहुॉच
गयाउने भहत्िऩूणन अिसय प्रदान गदन छ।

हाभीरे कसयी थाहा ऩाउनु फ्रक फौद्धिक सम्ऩद्धिको एकागधकायरे गचफ्रकत्सा उऩकयणको ऩहुॉच फढाउने कामनभा
द्धिजमी हुन भद्दत गनन सक्छ? द्धिगतफाट हाभी के गसक्न सक्छौं?

फीस िषनअगघ HIV उऩचायका रागग औषधीहरूको फ्रट्रऩर ककटे र ऩेटेधट एकागधकायको कायण एक व्मद्धक्तको
एक िषनराई 10,000 डरयबधदा फढी शुल्क गथमो। सॊसायबरयका भागनसहरू भननका रागग छोफ्रडमो फ्रकनफ्रक
उनीहरूरे जानाजानी कम्ऩनीहरूराई मी औषगधहरूका रागग उॉ चो भूल्म फ्रदन सकेनन ्। दक्षऺण अफ्रिका य
सॊसायबरयका अधम दे शहरूभा HIV को औषधीरे आपूराई फचाउने प्रमासभा यहे का सॊसायबरयका

व्मद्धक्तहरूराई आिश्मक गथमो, जुन योगी कामनकतान, नागरयक सभाज य स्िास््म अगधकायभागथ काभ गने
सभूहहरूसफ्रहत उदीमभान औषधी ऩहुॉच आधदोरनका रागग औषगध उद्योग य सयकायको अकभनण्मताभागथ
कामन गनन अगघ आए। मसरे काभ गमो। मी औषधीहरूभा कम्ऩनीहरूको एकागधकायभागथ द्धिजम बमो य

साभाधम उत्ऩादन य प्रगतस्ऩधानराई फढािा फ्रदएऩगछ अको दशकभा एक्षधटरयट्रोबाइयर औषधीको भूल्म 99%
घटे य गमो जसरे गदान 2019 भा HIV सॉग जीिन द्धफताइयहे का 25 गभगरमन भागनसहरूका रागग उऩचाय
गने फाटो सयर बमो।

आजको COVID-19 भहाभायीसॉगको क्षस्थगत ऩगन त्मस्तै छ। दे शहरू भहाभायीको प्रगतफ्रक्रमा फ्रदन आिश्मक
गचफ्रकत्सा उऩकयणहरूभा ऩहुॉच सुगनक्षित गननका रागग छ्ऩटाइयहे को फेरा हाभी पाभानस्मूफ्रटकर

उद्योगफाट व्मिसाम जस्ता साभाधम दृद्धिकोणहरू दे क्षखयहे का छौं। TRIPS को छूट प्रस्तािराई अनुभोदन
गरयएभा मसरे COVID-19 भहाभायीका रागग दे शहरूरे गये को प्रगतफ्रक्रमाभा प्रभुख भोड गरने छ य
COVID-19 गचफ्रकत्सा उऩकयण य प्रद्धिगधहरूको ऩहुॉच अगत नै आिश्मक रहयभा प्रिेश गनेछ।

केही व्मद्धक्तहरू IP राई COVID-19 उऩकयणहरूका रागग भुद्दा होइन बधछन ्। मो सत्म बएभा फ्रकन छूट
चाफ्रहमो य?

हाभी मस दािीसॉग असहभत छौं। द्धिगतका अनुबि य ितनभान कामनहरू दि
ै े ठोस रूऩभा मो दे खाएका
ु र
छन ् फ्रक IP रे खोऩ रगामतका COVID-19 राई जिाप फ्रदन आिश्मक ऩने प्रबािकायी उऩकयणहरूको
िैक्षश्वक सभान ऩहुॉच सुगनक्षित गनन चुनौती खडा गदन छ।

ऩगछल्रा केही भफ्रहनाहरूफाट उऩचाय प्रदामकहरू य सयकायहरूरे रागूऩदाथन, भास्क, बेक्षधटरेटय बल्ब य
ऩयीऺण फ्रकटका रागग रयएजेधटहरूभा IP अियोधहरूको साभना गये का छन ्। दे शहरूरे ये म्दे गसगबयको
अबािको साभना गरययहे का छन ् जुन व्माऩक रूऩभा ऩेटधट गरयएको छ तय राइसेधस बने सीगभत

दे शहरूभा आऩूगतन गने भात्र ऩाएको छ। मसका अगतरयक्त कोगबड 19 खोऩ द्धिकासको क्रभभा फहु ऩेटेधटहरू

पाइर गरयएका छन ्, उदाहयणका रागग, भोडनानरे खोऩ द्धिकास गनन प्रमोग गरययहे को mRNA टे क्नोरोजीका
रागग 100 बधदा फढी ऩेटेधटहरू दतान गरयएका छन ्। हुन त भोडनानरे हारै मो घोषणा गये को छ फ्रक मो

भहाभायीको सभमभा मसको ऩेटेधट रागू छै न – मो कामन गने मो एउटा भात्र टीकाकयण गनगभ हो जुन
कम्ऩनीरे भहत्त्िऩूणन प्माटे धट द्धििाद गुभाएको छ य मो प्राप्त गनन बएको प्माटे धट आिेदनका रागग

मसको mRNA खोऩका रागग असपर अभेरयकी सङ्घीम कोष खुरासा गये को छ। मसको आफ्नो प्माटे धट
कामानधिमन नगननका रागग आिश्मक प्रद्धिगध, डाटा य जाधन सफ्रकने तरयकासफ्रहत

अगघल्रो प्रगतफिताको अनुसयण गननका साथै भोडनानरे सफै IP साझा गनुऩ
न दन छ, ताफ्रक अधम उत्ऩादकहरूरे
मी सम्बािना बएका जीिन यऺा खोऩहरूको उत्ऩादन भाऩन गनन सकुन ्। पाइजय/फामोएनटे क् सफ्रहत धेयै

COVID-19 खोऩ द्धिकासकतानहरूरे इजाजतऩत्र िा IP-सुयक्षऺत प्रद्धिगधको स्थानाधतयणको फ्रदशाभा कुनै कदभ
चारेको छै न।

MSF को एउटा रयऩोटन रे मो ऩिा रगामो फ्रक प्माटे धटहरूरे नमाॉ खोऩहरूका सस्ता सॊस्कयणहरूभा

धमुभोकोकर कधजुगेट भ्माक्षक्सन (PCV) य ह्युभन प्माद्धऩरोभा बाइयस (HPV) खोऩहरूभा ऩहुॉच गनन गम्बीय
खतया यहे को छ। रयऩोटन रे गसॊहािरोकन प्रदान गने अत्मगधक ऩेटेक्षधटङको यणनीगतका साथै टीका उद्योग य
ऩेटेधट खोजी गरयएका खोऩ तागरकासफ्रहत टीका द्धिकासको सम्ऩूणन प्रफ्रक्रमा, बौगतक सुरुिात, आधायबूत
अनुसधधानदे क्षख गरएय टीकाकयणको सॊयचना, अक्षधतभ उत्ऩादनहरू य खोऩ रगाउने तरयका प्रदान

गदन छ। मी अभ्मास य अनुबिहरूराई मस भहाभायीभा दोहोमानउनु हुॉदैन फ्रकनफ्रक मसरे बद्धिष्मको COVID-19
खोऩहरूको उऩरब्धता य सािनबौगभक ऩहुॉचभा फ्रढराइ गदन छ।

सािनजगनक स्िास््मका रागग TRIPS को रगचरोऩना प्रमोग गनन सकेय ऩगन फ्रकन दे शहरूराई छूट
चाफ्रहधछ?

छूट य अिक्षस्थत TRIPS का रगचरोऩनाहरू ऩयस्ऩय द्धिशेषता फोकेका छै नन ्।
केही IP प्रािधानहरूको तीब्र, खुरा य स्िचागरत िैक्षश्वक सभाधान प्रस्तािभा छूटका रागग प्रस्ताि

गने अनुभगत द्धिकास गने गनयधतय सहमोग य उत्ऩादन फढाउने य आऩूगतनरे सफै दे शहरूभा आइऩये को
िैक्षश्वक चुनौतीको साभना गने भौका प्रदान गदन छ।

दे शहरूरे राइसेधस जायी गने य द्धिशेष अगधकायहरू सीगभत फनाउन िा गमनीहरूराई अऩिाद फनाउनुसफ्रहत
सािनजगनक स्िास््म सुयक्षऺत याख्ने TRIPS को रगचरोऩना प्रमोग गने अगनिामन जायी याख्नुऩछन । मद्यद्धऩ,

याद्धष्ट्रम स्तयभा "केसद्वाया केस" िा "उत्ऩादद्वाया उत्ऩाद" दृद्धिकोण आिश्मक हुने IP अियोधहरूको सभाधान
गनन रगचरोऩना प्रमोग भहाभायीको सभमभा सीगभत हुन सक्छ। केही दे शहरूरे आफ्ना याद्धष्ट्रम कानूनहरूको

सधदबनभा ऩगन सीगभतताहरूको य आफ्नो व्माऩायका साझेदायहरूको दफाफको साभना गदन छन ् िा भहाभायीको
सभमभा गछटो य प्रबािकायी रूऩभा TRIPS को रगचरोऩना अभ्मास गनन आिश्मक व्मािहारयक य सॊस्थागत
ऺभताको अबाि हुधछ।

मी साभाधम चुनौगतहरू हुॉदाहुॉदै औषधी उद्योगरे द्धिश्वव्माऩी ऩहुॉचराई सहज फनाउन द्धिश्वव्माऩी कबये जसॉगै
गनमगभत रूऩभा गैय-द्धिशेष इजाजतऩत्रहरू प्रदान गनन अस्िीकाय गये ऩगछ सयकायहरूरे मस द्धिश्वव्माऩी
सभस्माको सभाधान गनुन आिश्मक छ फ्रकनफ्रक गमनीहरूरे 20 िषनअगघ TRIPS सम्झौताको दोहा

घोषणाअनुरूऩ मस्तै नै गये का गथए य HIV/AIDS भहाभायीद्धफच सािनजगनक स्िास््म य बायत य दक्षऺण
अिीकारे अगघ फढाएको मस भहत्िऩूणन कदभराई सभथनन गनन गाह्रो हुधछ।

IP फाधाहरूको

सभाधान

गनन सीगभतताको

दृद्धिकोणभा बय ऩदान आइऩने सीगभतताहरू:

ऩये य “केसद्वाया

केस”

य

“उत्ऩादनद्वाया

उत्ऩादन”

1. COVID-19 का औषधीहरू, टीकाहरू य गनदानको द्धिकास तेजीसॉग बइयहे को छ य मसैरे गदान

दे शहरूराई रक्ष्म गरएय कुनै एउटा िा दइु िटा द्धिशेष उत्ऩादन चमन गने कामन चुनौतीऩूणन
बएको छ।

2. दे शहरूका

रागग

िास्तद्धिक

द्धिश्वव्माऩी

प्रगतफ्रक्रमा

प्राप्त

गननका

रागग

व्मािहारयक

आिश्मकताभागथ सहमोग गनन, साझा उत्ऩादन य आऩूगतनको ऺभता फढाउन सहकामन गनुन

आिश्मक

छ। दे शहरूभा कच्चा

ऩदाथन,

अिमि िा प्माकेक्षजङ

साभग्रीसफ्रहत उत्ऩादनका

रागग कुनै ऩगन आिश्मक बागहरूराई तत्कार उत्ऩादन ऺभताको अबाि बएभा, एउटा
दे शभा भात्र एक्रै उत्ऩादनका IP अियोधहरू हटाउनु ऩमानप्त हुॉदैन। आिश्मक साभाग्री य
बागहरू उत्ऩादन गनन सक्ने अधम दे शहरूरे मो सुगनक्षित गनन आिश्मक ऩछन फ्रक उनीहरू

एकागधकायफाट भुक्त छन ्। मसरे गतनीहरूराई आिश्मकता अनुसाय साभाग्री खुरा गयी

गनमानत गये य अधम दे शहरूराई सहमोग गनन भद्दत ऩुमानउने छ। त्मसयी नै उत्ऩादन गने
ऺभता बएका दे शहरूरे ऩगन आिश्मक ऩये भा तमाय गरयएका उत्ऩादन गनमानत गनन कुनै

प्रगतफधध छै न बधने सुगनक्षित गनुऩ
न छन । COVID-19 को प्रबािकायी रूऩभा कामन गदान
साभूफ्रहक य िैक्षश्वक सभाधानको आिश्मकता छ जसरे याद्धष्ट्रम स्तयभा IP अियोधहरू
सभाधान

गने

प्रगतफधधहरूराई ऩाय गदन छ ताफ्रक

रूऩभा उत्ऩादन य आऩूगतन ऺभताहरू साझा गनन सक्ने छन ्।

दे शहरूरे भद्दत गनन य स्ितधत्र

3. धाया 31 धाया 31bis अधतगनत अगनिामन राइसेधस प्रदान गने अिक्षस्थत प्रफ्रक्रमाभा TRIPS
सम्झौताको

प्रादे गशक

य

प्रफ्रक्रमागत

प्रगतफधध

सभािेश

छन ्

जसरे

उत्ऩादनद्वाया

उत्ऩादन अगनिामन राइसेधस प्रदान गने कामनराई जफ्रटर प्रफ्रक्रमा फनाएको छ य मसयी
दे शहरूराई एकअकानको सहमोग गनन अप््मायो फनाएको छ।

अ. धाया 31 अनुसाय अगनिामन राइसेधस केसद्वाया केस आधायभा जायी गरयएका हुनऩ
ु छन य
गमनीहरू

भुख्म

रूऩभा

घये रू

फजायको

आऩूगतन गनन प्रमोग

हुधछ

गने दे शहरूराई आिश्मक ऩने दे शहरूभा गनमानतराई सीगभत गदन छ।

जसरे गनभानण

आ. धाय 31bis को अनुसाय अगनिामन राइसेधसअधतगनत उत्ऩादन य गनमानत गरयएको
कुनै उत्ऩादनभा द्धिशेष प्माकेक्षजङ य भात्रा रगाउनु ऩने हुधछ जसरे गदान COVID-19
आिश्मक

ऩने दे शहरूभा

गचफ्रकत्सा

अनािश्मक फ्रढराइ हुन जाधछ।

उऩकयणको

जरुयी

ऩहुॉच प्राप्त

गने

क्रभभा

सॊमधत्रअधतगनत औषधी फ्रकधन प्रमास गने MSF अनुबिरे दे खाएका छन ् फ्रक गनमभहरू धेयै
नै जफ्रटर छन ् य गमनीहरूभा न तीब्रता छ न त िैक्षश्वक सभाधान नै छ।

1

