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

 2010 ستی  اتحادیاه اروپاا در ساال     (Velychenko, 2007)  در نی کند 1«مشتیک
اقتصادی جاتاب   گای فیصتم م، با جمعنت فیاوان و  ی اکیاین را به یک گمسایه

از منظی د ادگای گمکاری،  ویژه بهتبدی  کید  بیای تمیکز بی روابط اروپا و اکیاین، 
 اشاره داشته باشنم  مابنن ف شاید ب تی باشد به توافاات 

امضا شاد کاه تصاویب     (PCS)دامه مشارکت و گمکاری  توافق 1994سال  در
توافاات  که باا ایان    طول کشند  1998آن در تمار کشورگای عضو اتحادیه تا سال 

از شوروی سابق و اتحادیه اروپا امضاا   2«کشورگای تازه استاالل یافته»عنوان مابنن 
سنساتم   ازدظای یان کشاورگا   تا گم وضعنت موجاود ا  ؛، حالت  مناده دارددشودد م 

را در دظی بانیداد، و گام زمنناه را    جامادده از شوروی سابق  بهاجتماع   -سناس  
تحات فیایناد    کاامالً که احتمااالً   ؛با اتحادیه اروپا آماده کنند تی جامعبیای توافاات 

داماه مساال     د بود  تمیکاز ایان توافاق   نسازی وواگ  تار به بازار آزاد و دموکیاس 
واتماه   2008داماه در ساال    این توافاق  (Schneider, 2001)اجتماع  بود   اقتصادی

بنن طایفنن   2005در سال  3«اکیاین –بیدامه اقدار مشتیک اروپا »یافت  پنش از آن 
 امضا شد 

سناست گمسایا  اتحادیه اروپا یک  از ابزارگای سناسات واارج  اتحادیاه    
حفظ امننات و ثباات در کشاورگای گمساایه اتحادیاه در       منظور بهاروپا گست که 

شد  ایان سناسات از دو بخاش      تاری پایه 2003شی  و جنوب این قاره در سال 
 ی تشکن  شاده اسات  بیداماه    5مدیتیاده -و مشارکت یورو  4بیدامه مشارکت شیق 

ه اکیاین است کا  ازجملهمشارکت شیق  شام  شش کشور از اقمار سابق شوروی 
شیوع به کار کیده است  در گییک از این موارد اتحادیه با کشاورگا   2009از سال 

تا این کشورگا را در قبال دموکیاس ، حااو  بشای    کند م امضا  6قیاردادگای اتحاد

                                                                                                                                 
1. Common Economic Space  
2. New Independent States 
3. Joint EU–Ukraine Action Plan 
4. Eastern Partnership 
5. Euro-Mediterranean Partnership 
6. Association Agreement 


