
 

Cher Ami , 
                                                            
                                 Nous avons un rendez-vous avec le Président de l'Assemblée Générale de 
l'ONU, le mardi 4 octobre 2016, Son Excellence, Monsieur Peter Thomson. 
                                                            Cette rencontre est très importante, car le sort de la 
journée mondiale du vivre ensemble (JMVE) en dépend. Nous vous serions reconnaissants 
de nous transmettre votre soutien (si vous êtes une institution association ou tariqa soufie) 
faite le sur papier en tête, de votre organisme ou institution. Nous avons besoin du soutien 
de tous les amis qui croient dans de la paix et le vivre ensemble, qui souhaitent unir et 
concilier la famille humaine dans sa diversité, et agrandir le cercle de la fraternité pour un 
monde de justice et de solidarité. 
                                                            
                                            Merci de nous envoyer votre lettre de soutien à l'adresse 
courriel: maghnia@bentounes.fr 
                                                            
                                             Avec toute ma reconnaissance 

                                                            Cheikh Khaled Bentounes 
 
 

                                                            صديقي العزيز ،

 لدينا موعد مع رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

 ،2016أكتوبر،  4الثالثاء 

 سعادة السيد بيتر طومسون.

                                                            

( يعتمد على ذلك. ونحن JMVEهذا االجتماع مهم جدا ألن مصير اليوم العالمي للعيش معا )

نقدر دعمكم ليقدم لنا )إذا كنت جمعية أو مؤسسة الصوفية ( مصنوعة على الورق من منظمة 

 أو مؤسسة الخاصة بك.

 والذين يريدون يؤمنون بالسالم والعيش معا،دعم من جميع األصدقاء الذين نحن بحاجة إلى 

توحيد والتوفيق بين األسرة البشرية في تنوعها، وتوسيع دائرة األخوة إلى عالم من العدالة 

 والتضامن.

                                                            

إلى عنوان البريد شكرا لكم الرسال رسالتكم من الدعم 

 maghnia@bentounes.fr اإللكتروني:

                                                            

  مع كل الشكر و التقدير

                                                             

 خالد بن تونسالشيخ 

  

Unis des quatre engagements d’AISA ONG Internationale.-Le lien du site des Nations              

              

-commitments/indv-http://www.agendaforhumanity.org/explore            
commitments/?combine=AISA+International+NGO#search 
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: إلسم والنسب ا

..........................................................................................................  

:  وانـــــــــعنال

..........................................................................................................  

....................................................................................................................

..........   

  ................: ................... التاريخ                                                        

 الموضـــــوع : رسالة مساندة من أجل اليوم العالمي للعيش معا 

، الرئيس الشرفي للجمعية العالمية الد بن تونســـــالشيخ خاألخ العزيز و الصديق الغالي، 

  NO  SIA الصوفية العالوية المنظمة الدولية غير الحكومية 

و نساند مبادرتكم نحو األمم المتحدة الخاصة باليوم العالمي للعيش معا. إننا لنحيي و نبارك  

ة ـــنطلب من فخامة السيد رئيس الجمعية العالميأفراد أسرتي باسمي الشخصي و باسم كل 

م الُمقدم بين يديه من أجل ــــــــلألمم المتحدة السيد بيتر طومسون أن يرد إيجابيا على طلبك

ع ــول لالنضمام الكلي و المساندة التامة لهذا المشروع من أجل تشجيتحسيس كل ممثلي الد

ار ــــالتصدي ألخطالسالم و العيش معا بين كل الدول و جميع الثقافات و األديان، من أجل 

ائلة اإلنسانية بجميع ـتوحيد الع ل علىــوالعم ومـــة اليــاإلنساني التي تهددالعنف و التطرف 

ة و في ــــــالسالم و التضامن و العدالة حتى يتمكن كل فرد من العيش بكراممكوناتها حول 

 اهللام ـد لكم أمـنشه و لـل ثقة و دون تحفظ هذا العمـبك نساندوبهذا  مساواة و أخوة عالمية.

ا انتظرت ـــالمـلط ه الالزمة من أجل إنسانيةــه مكانتـه عمل ضروري و لــام الناس أنـو أم

  عقدت األمل. ا ــو لطالم

اإلمضاء :                                                                           

                                                    .................................................  

 


