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اساتاالل کاوزوو را دااق      2010داد ساتیی دارد کاه در ساال     الملل  بننداد اه 
گی از   الملا   بانن ددادست  استدالل داد اه ایان باود کاه حااو       المل  بننحاو  

  کناد  ما  و آن را موضاوع  داولا  تلاا      داداد  دم اعالمنه استاالل را غنیقادود  
 کناد  ما  وود علنه قطعنامه شورای امننت به این دکته اشااره   رأیداد اه در توجنه 

بنادای وواست میدر کاوزوو باوده،    صیفاًکه شورای کوزوو داش رسم  دداشته و 
چناان اداماه    شورای امننت را دادیده بانید  این بح  گام  گای قطعنامه توادد م لتا 
 ,Parish)تسایی یاباد    باه ماوارد مشاابه     توادد م گی استدالل   که این ویژه بهرد، دا

توساط   شاده  ادجاار  گای سناس  که در توجنه اقدامات اما  تشته از استدالل (2014
ایان دو   گاای  تفااوت است،  شده ادجارروسنه و یا داتو در گی یک از این دو کشور 

در دو  تاوان  ما  و ساطح واید داولا      المل  بننر دو سطح کالن دظار بحیان را د
  قیارداد موردبیرس بخش 

 الملل بینالف( تفاوت در نظام 

 2010ی  های دهه ی نود در مقابل تنش همراهی روسیه و آمریکا در دهه .1

سید است  این روداد   مییکا و روسنه بعد از جن ِآدود اوج دوران گمکاری  ی دگه
فضای احساس  آن حادثه ادامه پندا کید   تأثنی ال بعد از یازده سپتامبی تحتتا دو س
فیایناد عضاویت کشاورگای     دردسای  با  بوسن ، آغاز  ، حوادثِفارس ولنج جن ِ

اروپا و داتو، و حت  بیقیاری رابط د ادی مابنن دااتو و   ی اروپای شیق  در اتحادیه
باا   ا یچاه داتو به کاوزوو   ی روسنه از دستاوردگای این حسن گمکاری بود  حمله

 ه اقدام  در این وصوص ادجار دداد؛مجوز شورای امننت گمیاه دبود، اما روسن

 انسجام بیشتر اتحادیه در سایر موضوعات .2

بنشتی بعد از ماستییخت روی سناست وارج  و دفااع   تال  اروپا بیای ادسجار 
سناست وارج  به ادساجار    درزمنن اروپا دتوادست  1990 ی تمیکز یافت  در دگه

آن  ی ازجملااهالزر دساات پناادا کنااد و علاات آن دنااز دبااود ابزارگااای الزر و     
ر امننت  بود  تن ا بعد از دیدار شنیاک و بلای د  -گای دفاع   درزمننه مساع  تشییک


