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 وزووک

 سال شاخص صلح منفی شاخص صلح مثبز

 2013 1.969 موجود نیسز
 2014 1.929 نیسز موجود

2.564 1.938 2015 
2.564 2.022 2016 
3.61 2.007 2017 

 

 گیری نتیجه

 فات   توان م ا ی مواج ه با بحیان را به دو سطح سناس  و اجتماع  تاسنم کننم، 
، گام  گاا  کانش لحاظ تعداد  اروپا در مواج ه با بحیان اکیاین، گم به ی داش اتحادیه

بوده است  در بحیان اکیاین دسبت باه بحایان    آمنزتی موفانت گا آن ی لحاظ دتنجه به
 وافااات مننساک یاک و دو بادون دوالاتِ     مییکا حداقل  باوده و ت آکوزوو داش 

 گمانن عادر دوالاتِ    آن،است  شاید یک دلن  موفانت  شده حاص مییکا آ مستانمِ
کاه ماابنن روسانه و     مییکا بوده باشد  اصوالً منازعات شی  اروپا تا زماد آمستانم 

، اما زمااد  کاه    نید م ژلوپلنتنک به وود  ی اروپا جییان داشته باشد، بنشتی وج ه
مییکا و روسنه تبادی   آمستانم مابنن  دزاعِ وارج، و به ای منطاه تالفات از حالتِاو
حا    یک راهو راض  کیدن طیفنن به  پنداکیدهارزش  و گژمودنک  ی ، جنبهشود م 
، گاا  بحایان ج ات افازایش تواداای  اروپاا در حا        گمنن   بهشود م بنن  دشوار بننا
  دگد م این منطاه را افزایش  گای منازعهامکان ح   دفسه ف 

 دگاد  ما  ، میور ادبنات موجود و اظ اردظیگای کارشناسان، دشاان  حال درعنن
 دکایده  عما  اروپا در سطح اجتماع ، د ادسازی و صلح مثبت موفاق   ی که اتحادیه

دتوادساته   کادار  گن مابنن اتحادیه اروپا و اکیاین  گای دامه موافاتو  EULEXاست  
اروپاا   ی وصوص سناست گمسایا  اتحادیهبحیان را بانید  دروی بیوز مجدد جل

است  دظای غالاب در مناان     شده ادجارمتعددی  گای پژوگش گا آنو دالی  شکست 
در مورد اکیاین و  گا آنعلم  بی شکست این پیوژه است  به مواردی از  گای دوشته

صالح   گاای  شااوص با توجه باه   آمده دست بهوصوص دتایج در کوزوو اشاره شد 
گی دو کشور در گی دو شااوص رو باه بادتی شادن      وضعنتِ ، فت توان م منف  

اوضااع ب تای    2016و بیای کاوزوو از ساال    2015است  البته بیای اکیاین از سال 


