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پدیاد آماده    2«اروپا ی اتحادیه»و  1«اروپا ی جامعه»که از تیکنب  کند، م واحد اعطا 
 (Piris, 2010)است  

 ی دمایناده  ویاژه  باه د ادگای این اتحادیاه   زد  چادهقدرت  بازگماین موضوع 
  از دیای ابتکارات معاگده ایجااد سایویس اقادار واارج      دگد م عال  را افزایش 

واارج  اتحادیاه    گاای  سناسات  یای  بنشتی د ادی در اجیای  است که موجب گم
  کارکناان سایویس   کند م یک وزارت امور وارجه عم   ی و گمادند بدده شود؛ م 

 گاای  سایویس اقدار وارج  از منان اعضای دبنیواده کمنسنون، شاورای اروپاا، و   
چنانن   گم( 1392شودد  )مجندی و دیایان،  م دیپلماتنک کشورگای عضو ادتخاب 

اسات کاه    یافته اوتصاصمات ق یآمنز اتحادیه لنسبون به اقدا ی معاگده 215 ی ماده
 باشد  توادد م وارج  این اتحادیه  ابزار م م  در اجیای سناستِ

 بحران کوزوو و اکراین های تفاوت .2

آغاز شد  اوتالف منان آلباد  تبارگای کاوزوو و   1998فوریه  28بحیان کوزوو در 
جم اوری فادرال    باه در نایی مسالحاده ارتاشِ     د ایتااً که  ،منطاه بود گای صیب

 گاا  در نایی کاوزوو منت ا  شاد  بعاد از آغااز       بخاش  آزادی یو سالوی و ارتشِ
منازعه شیوع شد که به توافق رامبوینلت منت   شد  اماا   وفص  ح متاکیات  بیای 

یو سالوی از امضای آن وودداری کید  اسلوبودان منلوساوی  تصامنم  یفات تاا     
از امضاای   سایباززدن و بعاد از   ؛از وجاود آلبااد  تبارگاا پااک کناد     این منطاه را 

قوم  را تشدید کید  بنش از ده گزار دفی از آلباد  تبارگا  سازی پاکدامه رودد  توافق
داولا  باا    جنا ِ  1999ماارس   24گزار دفی آواره شددد  در تااری    850کشته و 

اپییا  گماان    23شاد    ملل ال بنن ی دوالت دنیوی گوای  داتو تبدی  به یک مناقشه
آن بای  گوای  را تشدید کنناد و عاالوه   سال دنیوگای داتو تصمنم  یفتند تا حمالتِ
پایاان   1999جون  10در تاری   د ایتاًدنیوگای زمنن  را گم وارد منطاه کنند  جن  

دامه را امضا کید   مییکا شد و توافقآداتو و  گای وواستیافت و یو سالوی تسلنم 
 المللا   بانن ن دنیوگای یو سالوی از کوزوو واارج شاددد و دنیوگاای    آ دردتنجه
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