
 41     و کوزوو اکراین موردی بحران ی مطالعه :مشترک اتحادیه اروپاو امنیتی پیشرفت در سیاست خارجی 

مادار باه    شورای اروپا توسط یک سناست رلنساضافه شدن دو پست  ،وواگد کید
گای یاک از کشاورگا عضاو و پسات       ی ماگاه  شاش ریاست  جای بهمدت دو سال 

عال  سناست وارج  و امننت  مشتیک است  از دیای تغننیات، افازایش   ی دماینده
دلنا  دااش کشاورگای     گمانن  داش جمعنت در مااب  واحدگای سناس  است  باه 

 تغننای  چننن گموواگد شد   تی پیرد آلمان  ویژه بهایتالنا، فیادسه، اسپادنا، ل ستان و 
اعماال وواگاد شاد کاه      موردبحا  در ماورد پنجااه موضاوع      نایی  رأی ی شنوه
 طایف  ازیاک موضوع سناست واارج  مشاتیک کما  متفااوت اسات        بنن دراین
که از اسم آن پنداست گمادند م اجیت و تیوریسم دناز به یک سناسات   طور گمان

واحد و مشتیک دارد، از طیف دیای گمادند مالنات حساسنت حااکمنت  در ماورد   
معاگده است  ا ی  31 ی ماده شده  یفتهکه بیای آن در دظی  حل  راهآن وجود دارد  

حااکمنت  بداداد،    گاای  سناسات  ی یک  از اعضا با ذکی دلن  موضوع  را در حوزه
 حلا   راهتاا باه    کناد  ما  و دماینده عال  با آن عضو رایزدا    شده متوقف  نیی رأی

اکثییت  رأیحاص  دکند، موضوع با  ای دتنجهاین رایزد   که درصورت دست یابند  
در شاورای اروپاای  گام      نایی  تصامنم   شاود  م کنف  به شورای اروپای  محول 

  تغننیات دیاایی دظنای کوچاک شادن کمنسانون و      اتفا  آرا وواگد بود بیاساس
کاه ارتباام مساتانم  باه      شاده  بنن  پنشپارلمان گم در معاگده  گای کیس کاگش 

 موضوع پژوگش حاضی ددارد 
عاال  سناسات    ی لنسبون، جایاااه دمایناده   ی معاگده م م دروصوصِ ی دکته

واارج   سناسات   مسائول  وارج  و امننت  مشتیک است  این دمایناده جاایازینِ  
رواباط واارج  کمنسانون     کمنسانون اروپا کاه منتخاب شاورا باود، و      ی اتحادیه
مدار اروپای  رابط بانن د ااد فیاملا      ، این سناستدرواقع  شود م اروپا  ی اتحادیه

وی را  زدا   چادهو این موضوع قدرت  ؛بنن دولت  شورا گست د اد یککمنسنون و 
شاورای اماور    رلانس اای گام دارد    بیاین سه سمت دی   وی عالوهدگد م افزایش 
آژاداس   رلنسچننن  و گم (Laursen, 2012)اقدار وارج ؛ سیویس  رلنسوارج ، 

حااوق    اروپا یک شخصانتِ  ی چننن به اتحادیه لنسبون گم ی دفاع  اروپا  معاگده


