
 The Principal’s Desk January 19, 2017

I send you today a 
special issue of the 
Principal’s Desk 
(issue 2.5) to update 
you on the 
proceedings and 
preparations for the 
Sixth Annual 
Palestinian Model 
United Nations 
Conference.  Over 
the course of the 
coming three days 
(January 20-22, 2017), the Upper School (FBS) 
will host over 600 students from fifteen schools 
all over the West Bank and Gaza strip who will 
participate in role play of the United Nations 
proceedings. 

It is exciting to see Palestinian teenagers from 
different backgrounds with diverse interests 
come together to examine and discuss current 
world affair issues. 
  
We celebrate the success of this student led 
activity over the course of six years and look 
forward to improving and further developing it 
over in the coming years. 

Topics to be discussed include the aftermath of the Arab Spring in 
Libya, the integration of Syrian 
refugees in their host countries, 
threats to the environment, peace 
and security, gender equality, and 
others. 

The conference ends on 
Sunday evening, January 
22, 2017 and school will be back in regular 
session on Monday morning January 23, 2017.  

 نطل عليكم في عدد
 خاص(العدد ٢.٥)  لهذا
 األسبوع لننقل لكم آخر

 التطورات والترتيبات للمؤتمر
 السادس لنموذج محاكاة
 األمم املتحدة الذي تنعقد

 جلساته من
 ٢٠/١/٢٠١٧الى

.٢٢/١/٢٠١٧ 

 يشارك في املؤتمر هذا 
 العام أكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة من ١٥مدرسة من
 الضفة الغربية وقطاع غزة. نحتفل هذا العام بالسنة
 السادسة للمؤتمر ونتطلع إلستمراريته لسنوات عديدة

 مقبلة.  فهذه من الفرص النادرة التي يجتمع فيها طلبة
 املدارس من شتى املدن والخلفيات للتحاور والنقاش

في قضايا محلية وإقليمية وعاملية.
  

   يناقش المؤتمر، هذا العام، عددا من القضايا الدولية ومنها الوضع 
القائم في ليبيا بعد الربيع العربي، قضية دمج الالجئين السوريين في 
الدول المضيفة، الحفاظ على البيئة، السالم واألمن، المساواة، وقضايا 

دولية أخرى.

ينتهي المؤتمر يوم األحد مساء ويكون يوم اإلثنين يوم دوام 
منتظم للجميع. 

Dr. Riyam Kafri
Upper School

www.rfs.edu.ps
   rkafri@rfs.edu.ps
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Due to the use of all school facilities for the conference, 
classes will be suspended on Saturday January 21, 

2017.  Only participating students are required to be on 
campus on Saturday according to schedules. 

يعلق دوام يوم السبت املوافق ٢١/١/٢٠١٧ ليتسنى للمدرسة من 
استخدام جميع مرافقها في املؤتمر. ويطلب فقط من الطلبة 

املشاركني في املؤتمر التواجد في املدرسة. 

The Sixth Annual Palestinian Model 
United Nations Conference 

For more information please visit: 

www.palmun.net
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