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کیده باود   غیب دسبت به شی  اروپا داشت  ا یچه یلتسنن ت دید گای وواستبه 
ظااگیاً کسا  ایان     کشادد  م دوالت داتو، روسنه را به یک جن  اروپای یا ج اد  

ت دیدگا را جدی دایفت  در بحیان اکیاین، اتحادیه اروپا در مااب  روسنه توادست 
 حداقل  از گماگنا  را دشان دگد 

 رغام  علا  اروپاا   ی اتحادیاه  کناد  ما  ، بنسلنم  اشااره  تی م م گا این ی از گمه
باوده   توجه ب دزدیک  ژلواستیاتژیک کوزوو، دسبت به وضعنت بحیاد  این کشور 

 تای  پانش که  طور گماناروپا  ی است که اتحادیه درحال  این (Bislimi, 2012)  است
مدت  بعد از پایان جن  سید وارد یک سیی روابط قیاردادی با اکایاین   ،اشاره شد

بسانار   ی دکته دموکیاس  و ادغار این کشور در اتحادیه را تس ن  کند  شد تا ثبات،
که کوزوو به شیایط بعد از بحیان رسانده اسات  اقادامات  کاه      است م م دیای این

 بیرسا   قابا  در کاوزوو   شود م سازی ادجار  تحت عنوان حفظ صلح بعد از صلح
بیرسا  کاید  کییماه از کنتایل      تاوان  دم این موارد را در کییمه  که درحال است، 

ساازی باا کاوزوو     اتحادیه اروپا وارج است  وضعنت اکیاین دناز از منظای دولات   
و در اثای   ماداده  باق د ادگای حاکمنت  در اکیاین به قوت وود  چیاکهتفاوت دارد 

وضعنت در کوزوو بسنار شبنه باه یاک    که درحال ، ادد دشدهبحیان دچار فیوپاش  
ی است  ایجاد تشکنالت پلنسا ، بی ازاری ادتخاباات و اعازار     ساز دولت ی پیوژه

ماواردی اسات کاه در ماورد اکایاین چنادان        ازجملاه دنیوگای دظام  به کاوزوو  
 موضوعنت  ددارد 

در وصوص اقادامات پاس از بحایان و پاساداری از صالح، امکاان ماایساه        
ادیه اروپاا  که از طیف اتح 1ایولکسچیاکه در کوزوو عالوه بی تطبنا  وجود ددارد 

دنز  ادد آمدهداتو به وجود  مأموریتکه بیاساس  2«ک  فور» ، دنیوگایکند م فعالنت 
دناز به پژوگشا    سازمان دوو امکان تفکنک دتنجه حاصله مابنن  ادد فعالنتمشغول 

دارد  گا وشودتتمیکز بی رفع  KFOR مأموریت که اینجدا اده دارد  اما با توجه به 
صالح   گاای  شااوص باا ماایساه    توان م حاکمنت قادون،  بی EULEX مأموریتو 

                                                                                                                                 
1. European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) 
2. Kosovo Force (KFOR) 


