

�ں ������ �� وا�� ���� �ہ� ���� و
	��� ا��س �� �� ہ� # ے �" و
	��� �ہ! ��ے �� ��

م ���ں �� ز���� � ��� ���ا�ہ ��ز ��اہ� ���ے �ے ��ے  --�� ��� رہ��!��"� 

 --/.� �ر���زوا�3/ء2013ا.�-,  23ا��(ہ'�، �"��ہ !�ب ا�رات، 

، ��� اور ��<� �ے �ہ�-;، و-=>�; د-�ے وا�ے، ��9وف �567ت،  300��� رہ��?ے زا�3 !
�� و-=>�; اDEس �ے ��ے ا��(ہ'� ��ں ا�ٹ@ے ہ�ں �ے � �, .ہFے !�رG رہ��ا�>ن دو?� اور �رو

 �� I�J�� �� ے اہ� ��دار� ;K-L3�ہ ���ں �� ��� ���ا�ہ ز���� �ے ��ز و-=>�; اور ا����� E
و�Eد ہ� �، روٹوا�3س، N>�ہ اور  20?=ے۔ ��� �9���� .��K�� �ے ������ہ � P-ڈ ��ں ا�=�?

 RS�� ے? ;E ج ہ�ں اورD! ,�> �E ،ہے 6ر �E>ے ان ا��اض �ے ہ�@�ں دم ��ڑ د-"���دن ��ڑ 
 ہے۔ "=? E �@� ��اہ� �� 

� PF� ے د-=@�ے �ے ��ےJJا: ��Wےاس ا!��Dہ ?ے ��>F� PFٹ� ��ڈ-
-first-foundation-gates-melinda-and-bill-http://www.multivu.com/mnr/61396

summit-vaccine-global 

)�-�5�( : 

�� ہS"ے��Eہ �ے ?�\ -ہ اDEس و-=>�; �� ]<� .� ����ز � 30?ے  24( ا����K-L3; �ے !
م ^�ورت ��� ا��اد �P و-=>�; �ے ?�\ .ہ���ے �ے ) ا.�-,� رہ ہے ��ہ �E �ے دوران ��9_� ��

 ?=ے۔  اس وژن � اہ� ?�b ��, .����  ڈ-=�ڈ �ف و-=>��Lوژن اور !ہ� E رG ر�@E�� P-��� ��
�ہ ہے۔ �N � 

P-�7 ے� ;K-ؤ�ڈ� dڈا ��ٹ�F�� ا-�ڈ ,�- ;=�� �� �����ے ہ�3ے ��� ;KE � ���K�. dٹ�� ,� �e�f
�567ت، ��ادر-�ں، �7ا�� دا Gاد�Sے وا�� ا����ب ��-ں gN G��F� از ��ںL!روں اور ا<�ام �ے ا

3ے ��۔  �www.globalvaccinesummit.orgے۔ �_�-� E �� ٹ?� i-اہ را?� و�� �. 

P-�7 ے� dڈا ��ٹ�F�� ا-�ڈ ,��, ��ٹd �ے �ہ �ہ - �e�f"��م ز����ں � � L��<=-ں �� و��� اور �
�� ��RS د-� ہے۔ ز-دہ �l'�ط ا����K-L3; ?>ٹ�L ��ں ?��-ہ �رG �� �ے ہ� .���� �ے DNف !�

 mہ�. P� ں���ؤں اور � \�ت �ے ?��N �n-دے ?="ے ہ�ں اور ��� �� د RS�� �� ں�����ا.�� �
 " ?="ے ہ�ں۔

�, و-=>�; ا-=D. ;Kن�F�  �P  �200ے ��د د�� ا�ٹ@� ہ� رہ� ہے، 7L� �� dE"ہ ��e ��ں �_�-'ً��
 ?=�ں اور �l'�ط ا����K-L3; ?>ٹ�L �ے ���ہ وہ �ہ"� اور ز-دہ ?>"� و-=>�; � �� I�J�� ے�

ب ہ�3ے �� ہ� ذر-9ے ��اہ� �� ?=�ں۔ �� ?="ے ہ�ں اور  20ء �P 2020ا�� ہ� �����F; ز����ں 
ت ��ں Eا�Nج .� ��ے وا�ے اD! ظ �� ?="ے ہ�ں۔ -ہ�S�� ر-�ں ?ے��� ا-P ارب ا��اد �� ً'-�_�

 3ے �� اور ا<"5دG ��<� ��ں  12�_�-'ً���, ��ے  800ارب ڈا��ز t دہارب ڈا��ز ?ے �@� ز-
 �; ���ے وا�ے ��ے ز-دہ ]�-,، ��� ��� اور �@�.�ر ز���� �Lار�ے ہ�ں۔ �� ����=ہ و-=>



�; ز-� ا��ہ�ن �ے �ہ �ہ  ���� u�7 بv� تL!" ت�E ؤں اور��� رہ���� و-=>�; اDEس !�!
9�7ے � ���! ��� ��� P-ون ?ے ہ� �ے اع ہے E; �ے �9�"Eر-�6 ا� P-ازوں �ے ��ے ا�[

�ے �ے ��ے اہ��� و ��K�. �'x�� �� ہے۔ �"��ہ !�ب ا�رات �ے ��ر اور ا��(ہ'� �ے �� -_��� 
�ے وا�� ���@� �ے ���ں �� ز����ں  �3 ��ں ہ� ��?"�ر د�����ان S�FN u�7ہ �; ز-� ا��ہ�ن �� رہ�=t

 " و-=>�; �� ��اہ�� ?ے وا�>"ہ ہ�ں۔

ن �� ��ن �ے �ہ �ہ ���"ا<�ام �"��ہ �ے ?�=�ٹ���E Gل  ;K-L3ر-�ں ?ے ��RS اور ���ں ا�����
�ے �ے ��ے ?>"ے و ���J��-; ذراz3 ��ں ?ے ا-P ہے۔ .���� �ے DNف �EوEہ� ���� ز���� �� 

 ���K�. �?د��رG ز� ?="ے ہ�ں۔ ہE P� ے�� ہ� ���� ہے �ہ ہ� �"�) ����� �. {g? �����ں !
رے .س .���� اداروں �� ��ہ�ن ��� ہے۔ �ج ہ���� �� ہ��Kہ �ے ��ے N"� �� �7ا�� داروں �ے !

 " د-�ے � ��<z ہے۔

ن ا�ہ�ن، و�� !ہ� ا��(ہ'� اور ڈ.ٹ� ?|�-� gF? ;��; ز-�  ���� u�7 بv� تL! سDEو-=>�; ا ���!
ن �� ��ن اور �, ا-�ڈ ���Fڈ ��ڈر �>F} ا��اج �"��ہ !�ب ا�رات، ا<�ام �"��ہ �ے ?�=�ٹ���E Gل ��

P-�7 ے� ;K-ؤ�ڈ� dٹ��-�e�f  ے ��9_� ہ� رہ� ہے۔? G�7ا�� دار �� dٹ�� ,� 

��ل وزرا3ے ���، ��� !�ہ �ے �~ اول �ے �ر�;، ��; ا{<�ا�� ��� K�اDEس �ے ��7ء، 
 P� ;�<=-ں �� و�����ادرd� G ]�ح  ����; اور !�gہ �����ن، ��n"S ��-ں �ے �ہ !Wا� Gر��?

�ے � �_Kہ را�N 3ے، .���� �ے���ہ"�  �� �3ہ ��>ے �م ��� ہے، اور ��e و-=>�; �ے ��ا<z ر?
�, ا-�Wڈا =� �3ں۔ اDEس �E �� ں ��>ے ���Eد ہے۔  -ہںاور ان �� ��اہ�� �ے��ے �Eت ]�از-

�� و-=>�; اDEس �ے �7ا�� دار ��"���; ہ�ں��� ادارۀ ���، -��� ?�~: !�! ، Gار-ڈ ����. ,��F�
�, ا، اور ���G ا{K�� ،d�3; ا���K ا-ٹ�;K-ؤ�ڈ� dڈا ��ٹ�F�� ۔ -�ڈ 

 : #6 ا
!ڈ )�5!ڈا �4ٹ2 ��ؤ�ڈ
�� �ے /��. )-,+ہ ��ب ا)�رات �� ��م

 Gر��E2011 �-�|? اور ڈ.ٹ� iہ�)���; ز-� ا��ہ�ن، و�� !ہ� ا ���� u�7 ل��E بv� تL! ء ��ں
P-�7 ،dٹ�� ,��ڈر �>F} ا��اج �"��ہ !�ب ا�رات، اور ��-� dڈا ��ٹ�F�� ا-�ڈ ,� �e�f ے� ;K-ؤ�ڈ

 Gظ ر�@�ے �ے ��ے ^�ور�S�� ے ��ے ��ض ?ے� �@����ں �� ز����  ��"<�ا���� اور .
 -��F; ڈا��ز ہ� ا-P �� ]�ف ?ے �F�– 50; ڈا��ز  100و-=>���N �� L-�ارG اور ��اہ�� �ے ��ے 

\f �� ں��� ;�F� m�. ن ��ں �_�-'ً"<� �"�Wہ ا��� G۔ اس �7ا�� دار�ہPF ا��اض  د-�ے � و!�ہ ��
�� ادارۀ ��� -��� ?�~ �� �ر���ں ��ے DNف ا����K-L3; د-�ے �� ��رت ��ں �=D، اور -ہ !

ن �ے "<�ن اور ."<����ں �P .ہ���ے ��ں ��د دے ��۔  ��35 .���� و-=>�; �ے ?�\ ا�� ;�F� 

 ا;�ام )-,+ہ اور و
	��!: �ے #�رے )�ں 

�@� �ے  �� ہے۔  80ا����K-L3; د�������ں �P .ہ��"� ہے، اور ہ� ?ل ڈه�F� �3; ز����ں  �5��
و�Eد ہ� ?ل ��� �ے ���ے ہ�ں، E; ��ں ز-دہ ��  23اس �E ے و-=>�; ?ے ���وم رہ�� ;�F�



ر-�ں �� زد .� ���Eد ��ادر-�ں ?ے �IF9 ر�@"ے ہ�ں۔ ان ا��اد �P ر?����3 �ے ��-i ��-; اور 
��ے ا<�ام �"��ہ اور اس �ے �7ا�� دار و-=>�; �ے �5tل اور �_>�� �ے ]�-_�ں �� ?ہرا د-"ے 

م �� �l'�ط ���ے ہ�ں، ا����K-L3; �ے ��ے ا->� ��ڈ�b �ے ذر-9ے ��د �� ��ہ�ں، ��� �ے �_
E�� �3 ��ں�ے وا�� �P ر?��رG رہ ?=ے، اور ^�ورG و-=>�; اور ز���� E �E ے ہ�ں�د ���

ت ���ے ہ�ں۔ �ہ��ار-�ں �� �� ���ے �ے It ��ں � 

 ��
 #6 ا
!ڈ )�5!ڈا �4ٹ2 ��ؤ�ڈ

�, ہے، اس -_�; �ے ذر-9ے ا.�� راہ�ں �"�9; ���ے وا�� �, ا-�ڈ ���Fڈا t �� ���ہ�  ز���� -=>ں اہ
�@� �ے ا��اد �� ��� ��� و �@�.�ر ز���� ��اہ� ���ے ��ں ��د د-"� ہ ؤ�ڈ-K; د��� d<� ��ٹ��ے۔ 

 �3� اور ا�"ہ�@��ے اور ا�ہ�ں �Nد �� ��ہ�ں ����ں �� ��� �� �ہ"� n� �� ں، اس�� P��� �-�.
ہ� �=�Fے ��ں ��د د-�ے � ��<z ��اہ� ���ے .� ����ز ہ�ں۔ر-?"ہ3ے �"��ہ  ا��-= ��ں، ��� ?ے ��

م ا��اد � ہے �ہ ������56ص وہ E –اس �� �Nاہ� اس ا�� �� -_��� ���  –; �ے .س و?3, �� ہ�ں 
�, ہ�۔ ?�ٹ,، واn�7ٹ; ��ں t �3�� �ے ��ے ^�ورG ��ا< z�P ر?��ا?=�ل اور ز���� ��ں �

دت ?� اG او �E~ ر-=d اور �e�f P-�7 و��� ا-m ��ٹ�e��? d �� رہے ہ�ں، اور �> �� ;K-ؤ�ڈ� z>وا
 رہے ہ�ں۔  �, اور ���Fڈا ��ٹd اور و-�ن ����ٹ �� ز-� ��nا�� �م ��

ؤ�ڈ-K;، : را�gہ� dڈا ��ٹ�F�� ا-�ڈ ,�+1.206.709.3400 ،media@gatesfoundation.org ؛ 

: ہ�3 ر-Lو���7; �5و-� اور ��اڈ�?ٹ ��9ر �� ��ٹ�� �ے ��ے ��tDہ ���Wے
www.thenewsmarket.com/gatesfoundation ۔ 

 


