کوفی عنان نے دو نئے ایلڈرزکا اعالن کر دیا:
حناء جیالنی اور ارنسٹو زیڈیلو

)حناء جیالنی اور ارنسٹو زیڈیلو۔ (بشکریہ :جیف مور/دی ایلڈرز؛ ہارولڈ

شاپیرو(

جوالئی 11 3102
فوری اجراء کے لئے
اور آپ بین االقوامی سطح پر معروف انسانی حقوق کی علمبردار کے طور حناء جیالنی ،جن کا تعلق پاکستان سے ہیں
انصاف اور انسانی حقوق کے لئے کام کرنے ،میکسیکو کے سابق صدر نے امن پر جانی جاتی ہیں۔  ،اور ارنسٹو زیڈیلو
میں شمولیت اختیار کرلی ہیں۔ ان کی تقرری کا اعالن آج گروپ )یعنی بزرگ( والے آزاد رہنماؤں کے گروپ دی ایلڈرز
۔کے چیئرمین کوفی عنان نے کیا۔ اس گروپ کا پہال اجالس  3112میں نیلسن منڈیال نے بالیا تھا
:اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل اور دی ایلڈرز کے چیئرمین ،کوفی عنان نے کہا
مجھے انتہائی خوشی ہے کہ حناء جیالنی اور ارنسٹو زیڈیلو ہمارے گروپ میں شامل ہونے پر رضامند ہوئے ہیں۔ ان "
کی ذہانت اور مہارت ہمارے مستقبل کے کام کے لئے ایک قیمتی اثاثہ ہوں گی۔ ان کے کیریئر اخالقی قیادت اور
۔جمہوری اقدار کے ساتھ غیرمتزلزل وابستگی کے ماڈل ہیں

اور ہمیں دی ایلڈرز کے ،مجھے یفین ہے کہ وہ ان اصولوں کو تحریک اور فروغ دینے میں ہماری مدد کرسکتے ہیں"
ترجیحاتی مسائل کو حل کرنے میں تعاون کرسکتے ہیں۔ جس میں سرفہرست تصادم کے بنیادی وجوہات کا خاتمہ کرکے
۔ ۔"ایک مکمل انصاف پسندی پر مشتمل دنیا تعمیر کرنا ہے
حناء جیالنی پاکستان کی سپریم کورٹ کی وکیل ہیں۔ اس حیثیت سے انہوں نے کئی تاریخی مقدمات کی پیروی کرکے
حقوق کے لئے پاکستان میں نئے معیارات کی بنیاد رکھی خواتین ،اقلیتوں ،بچوں اور قیدیوں – بشمول سیاسی قیدیوں کے
۔ہے
انہوں نے پاکستان کی پہلی خواتین کی الء فرم قائم کی اور وہ پاکستان کے پہلے قانونی امدادی مرکز کی شریک بانی ہیں۔
انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے ویمن ایکشن فورم ،جو خواتین کے حقوق کا ایک مشہور
گروپ ہے جس کی تحریکوں نے ملک میں جمہوریت کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا ہے ،کی بنیاد رکھی۔ وہ 3111
سے  3112تک انسانی حقوق کے دفاع کاروں کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی پہلی خصوصی
۔ نمائندہ رہی ہیں
:حناء جیالنی نے کہا
دی ایلڈرز آزادی ،صداقت اور اعتماد کی عالمت ہے۔ سب سے بڑھ کر ،ہمیں جمہوریت اور امن کے لئے جدوجہد کرنی "
چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں ان اصولوں کو فروغ دینے اور ان مسائل ،جن سے نمٹنے کا دی ایلڈرز فیصلہ کرتے
ہیں ،کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں گی"
ہوں کہ دنیا بھر میں اقلیتوں کو درپیش خطرات اور ان سے تغافل میرے لئے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ میں امید کرتی
میں اور میرے نئے ساتھی اپنے کام میں اس پر توجہ مرکوز کریں گے۔"
تھے۔ وہ اس وقت ریاست ہائے ارنسٹو زیڈیلو ،جو ماہر اقتصادیات ہیں 0991 ،سے  3111تک میکسیکو کے صدر رہے
۔متحدہ امریکہ میں ایل یونیورسٹی میں سینٹر فار سٹڈی آف گلوبالئزیشن کے ڈائریکٹر ہیں
ان کےصدارتی دور میں  ،میکسیکو نے عمیق جمہوری اصالحات متعارف کرائیں ،جنہوں نے ایک مضبوط کثیر
جماعتی سیاسی نظام کے لئے راستہ ہموار کیا۔ شدید معاشی بحران کو شکست دینے کے بعد ،میکسیکو کی معیشت
۔مضبوط ہوئی اور غربت سے نمٹنے کے لئے سماجی پروگراموں میں اضافہ دیکھنے میں آیا
صدارتی عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد ،ارنسٹو زیڈیلو نے کئی بین االقوامی کمیشنوں میں شرکت کرکے موجودہ
دور کے اہم عالمی مسائل ،خاص طور پر منشیات کی پالیسی ،ایٹمی عدم پھیالؤ اور ترقی ،کے حل تالش کرنے پر اپنی
۔توجہ مرکوز کی ہے
:ارنسٹو زیڈیلو نے کہا
مجھے ایلڈرز جنہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اجتماعی بھالئی کے لئے وقف کر رکھا اور جن کا مقصد اختالفات "
سے باال تر ہو کر کام کرنا ہے – جو شنوائی کے لئے یہاں موجود ہیں اور جو نیلسن منڈیال کے تجربات سے مستفید ہو
سکتے ہیں کے گروپ کی قدر کا احساس ہے۔"
بطور ایلڈرز کے کارکن کی حیثیت سے  ،ہمارا کام دنیا کو درپیش عمیق مسائل کو محسوس کرنا ہے ،لیکن اس کے ساتھ
یہ بھی کہنا ہے :انسانیت ان پر قابو پا سکتی ہے۔ متعدد بار ،قیادت کی صالحیتوں نے امن کے قیام اور الکھوں لوگوں کو
غربت سے نجات دینے میں مدد دی ہے۔ ہمارا مقصد عالمی سطح پر استحکام ،سالمتی اور خوشحالی کا حصول ہونا
چاہیے"

دی ایلڈرز کے بارے میں
دی ایلڈرز خودمختار رہنماء ہیں جو عالمی سطح پر امن ،انصاف اور انسانی حقوق کے لئے اپنا اجتماعی تجربہ اور اثر
۔رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ نیلسن منڈیال نے  3112میں اس گروپ کی بنیاد رکھی
نائب ( گرو ہارلیم برنڈلینڈ ،لخدار براہیمی ،چیئرمین) ،ایال بھٹ( کوفی عنان ،دی ایلڈرز میں شامل ہیں :مارتی اہتساری
۔میری روبنسن اور ارنسٹو زیڈیلو ،حناء جیالنی ،گراسا میچل ،جمی کارٹر ،چیئرمین) ،فرنانڈو ہنریک کارڈوسو
۔اور ڈیسمنڈ ٹوٹو اعزازی ایلڈرز ہیں نیلسن منڈیال
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