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Ce este OSCE?

Ce este Modelul OSCE?

Cu 57 de state participante din America de Nord, Europa şi Asia,
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
este cea mai mare organizaţie regională pentru securitate din lume,
ce activează în domeniul asigurării păcii, democraţiei şi a stabilităţii
pentru peste un miliard de oameni.

Modelul OSCE este un joc de simulare, care reproduce Consiliul
Permanent al OSCE în timpul unei situaţii de criză. Participanţii la
acest joc de simulare reprezintă statele participante OSCE, şi alţi
actori relevanţi, care cooperează pentru soluţionarea situaţiei de
criză.

Securitatea atinge multe aspecte ale modului în care trăim şi suntem
guvernaţi. Viziunea cuprinzătoare a OSCE cu privire la securitate
cuprinde trei „dimensiuni”: politico-militară, economică şi de mediu,
şi dimensiunea umană.

Suntem în căutarea a 30 de studenţi motivaţi, care ar dori să
devină diplomaţi timp de o zi, la sfârşitul lunii septembrie 2013.

Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii asociate cu
securitatea, inclusiv controlul armamentului, consolidarea încrederii
şi a măsurilor de securitate, drepturile omului, minorităţi naţionale,
democratizare, de poliţie, de combatere a terorismului şi activităţi de
ordin economic şi de mediu.

Cine poate participa?
 Studenţi la secţia de zi, înrolaţi la Universităţile din Comrat,
Chişinău sau Tiraspol
 Vorbitori ai limbii engleze, preferabil
 Persoane cu cunoştinţe în domeniul juridic, relaţii
internaţionale sau ştiinţe politice, preferabil





Toate cele 57 state participante se bucură de un statut egal, şi
deciziile sunt luate prin consens, acestea având un caracter politic,
nu unul juridic obligatoriu. Unul din organele cheie de decizie ale
OSCE este Consiliul Permanent, ce se întruneşte săptămânal în
Viena.




De ce să participi?
Pentru a afla despre modul de funcţionare a OSCE
Pentru a îmbunătăţi abilităţile de negociere şi liderism
Pentru a cunoaşte oameni noi şi stabili relaţii de prietenie
Pentru a acumula experienţă în diplomaţia relaţiilor
multilaterale
Cum să participi?
Trimite formularul şi CV-ul la moldova@osce.org, printr-un
mesaj cu subiectul „Modelul OSCE” până la 14 iunie
Dacă ai fost selectat, participă la şedinţa de orientare din
august

Informaţie suplimentară:

www.osce.org/Moldova

