
 

 

 

 2.2 فصلال

 االعتراف المھني

 

 المقدمة -1

  امھم المھنياالعتراف لماذا یعتبر  1.1

ر یتسی ھ ینبغي دائما فكرة أن 1999بولونیا، التي بدأھا إعالن بولونیا في یونیو  عملیةتفضل 
ة عضو أخرى من خالل في دولبولونیا)  عملیةالدول األعضاء في ( خریجي إحدىعمل 

قابلة شھادات الواإلجازات بولونیا لجعل  عملیةسعى توھكذا، منذ البدایة،  .ھممؤھالتاالعتراف ب
التي تتماشى مع للمؤھالت وطنیة األطر التشجیع والموظفین، والطالب تنقل تشجیع للمقارنة، و

كان ھناك الكثیر من لقد التعلیم العالي. لمنح وتعزیز البعد األوروبي  Metaاإلطار األوروبي 
المؤھالت لألغراض . ولكن من المھم أن ندرك أن االعتراف ب1999منذ عام  التقدم في الفترة

بالمؤھل عتراف االفقد ینطوي  لمؤھالت،ھو االعتراف المھني  لكما  األكادیمیة لیس ھو نفسھ
أو  قبول في برنامج الدراسات العلیا (على سبیل المثال الماجستیرالعلى أكادیمیة ألغراض 

أما في كل نظام).  وي على تصریح للعمل في مھنة (أونطد ال یدرجة الدكتوراه) ولكن ق
شكل إذن للعمل في التي تبالشھادة الممنوحة طوي على اعتراف ینفمصطلح االعتراف المھني 
 ھذه المھنة في دولة أجنبیة.

ممارسة ل إلى بلدان أخرى ومكنھم من االنتقاعتراف المھني مھم للخریجین ألنھ یاالیعتبر و
الكثیر من  : ألن ھناكعدیدة ألي سبب من أسباب في القیام بذلكھؤالء رغب فقد ی مھنتھم،

مة في بلد ألنھم یرغبون في اكتساب خبرة قیّ وفي بلدھم، النوع من التدریب المھنیین في ھذا 
 ألسباب اجتماعیة.آخر آخر أو ألنھم یرغبون في االنتقال إلى بلد 

) ألنھ من المھم للطالب HEIsعلیم العالي (االعتراف المھني مھم لمؤسسات التیعتبر 
 تحقیق طموحاتھم.ل یفخروا في تسھیالتھم للطالبأن  (HEIs)ومؤسسات التعلیم العالي 

أمور كون ضروري لتسھیل قد ی ألغراض االعتراف المھنيبالمؤھالت تحقیق االعتراف إن 
بین ف كافیا،ذا األمر ھممارسة خارج بلدھم ولكن قد ال یكون الالخریجین الذین یرغبون في 

عتراف مختلف البلدان ھناك متطلبات للحصول على تصاریح العمل، باإلضافة إلى اال
أثیر على منح تصاریح على الت وا قادرینكونمدیري البرامج قد ال ی أنفي حین  بالمؤھالت،

رف بھا من قبل الھیئات معتمؤھالت لحصول على ل العمل، فإنھم یمكن وینبغي أن یسعوا
 مھنیة.ال
 



 

 

 كیف یتم تحقیق االعتراف المھني؟ 1.2

ف�ي ع�ام ف الوطنی�ة،لح�دود ا عب�رب�المؤھالت  ب�ادرات لمس�اعدة عملی�ة االعت�رافھن�اك بع�ض الم
تم تطویر اتفاقیة االعتراف بالمؤھالت بشأن التعلیم العالي في اإلقلیم األوروب�ي (اتفاقی�ة  1997

ن قب�ل م� ا. ومن�ذ ذل�ك الح�ین ت�م التوقی�ع علیھ�لشبونة) من قبل مجلس أوروب�ا ومنظم�ة الیونس�كو
 م�����������ا یل������������ي: وتق�����������دم ھ�����������ذه االتفاقی�����������ة العدی�����������د م�����������ن ال�����������دول األوروبی�����������ة،

 
 .آخر على تقییم ھذه المؤھالت في بلدما ي المؤھالت الصادرة في بلد حاملأن یحصل یجب  -

واللون واإلعاقة  والعرق ا الصدد على أي أساس مثل الجنسأي تمییز في ھذال یكون ھناك  -
 .الخاللغة،و

 .التقییم التي تجريفي بالمتطلبات تقع على عاتق الھیئة أن الطلب ال ین اتبیمسؤولیة  -

 في نظامھالموازیة لمؤھالت لماثلة مؤھالت میمنح االعتراف لیجب على كل بلد أن  -
 طلبوالمؤھالت التي یُ البلد ت مؤھالھناك اختالفات جوھریة بین الخاص إال إذا كان 

 بھا. االعتراف

 إح��دى المھم��اتلمعلوم��ات حی��ث أن  ن أن تع��ین مرك��زا وطنی��ا لیج��ب عل��ى جمی��ع البل��دا -
تق���دیم المش���ورة بش���أن االعت���راف ب���المؤھالت األجنبی���ة للط���الب والخ���ریجین  ھام���ة ھ���يال

 وغیرھا من األطراف المعنیة (HEIs) وأرباب العمل ومؤسسات التعلیم العالي 

من المعاھدات األخرى ذات الصلة یة لشبونة والعدید التفاقاالطالع على التفاصیل الكاملة یمكن 
 www.conventions.coe.int/Treaty لمجلس أوروبا عن طریق الموقع اإللكتروني 

في مجلس أوروبا وغیرھا من الدول بما فیھا  53ال  األعضاءوقد صدقت جمیع الدول 
ألمریكیة على المعاھدة حتى كندا وكازاخستان والوالیات المتحدة اوروسیا البیضاء، وأسترالیا، 

 تاریخھ.

  EC/2005/36 ةاألوروبیتوجیھ المفوضیة . 2

ممارسة األنشطة لمواطنین في االتحاد األوروبي في حق ا دائمااالتحاد األوروبي یؤید ویدعم 
كل دولة عضو وفي حدود قواعد السوق الداخلیة،  صادیة في دولة عضو أخرى. مع ذلكاالقت

على حیازة مؤھالت مھنیة محددة  إلى مھنة معینة مشروطة قانوناحرة في جعل الوصول 
وھذا یمثل عقبة أمام حریة تنقل المھنیین داخل االتحاد األوروبي  ة في أراضیھا الوطنیة،صادر

ت المھنیة داخل لتسھیل االعتراف المتبادل بالمؤھالقواعد بالتالي أنشأت المؤسسات األوروبیة و
الحصول علیھ ي یمكن الذو EC/  2005/36ھو الھدف من التوجیھ ھذا و االتحاد األوروبي،

 العنوان التالي: طریق عن 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF


 

 
 

ب���الغ م���ن خاللھ���ا إاء نقط���ة االتص���ال الوطنی���ة الت���ي یمك���ن إنش���م���ن ك���ل بل���د ب التوجی���ھ طل���
قائم���ة  وتظھ���ر طل���ب لممارس���ة المھن���ة ف���ي ذل���ك البل���دتق���دیم  المتق���دمین حی���ث یج���ب عل���یھم

ف�������������������������������������������������������������ي: جھ�������������������������������������������������������������ات االتص�������������������������������������������������������������ال  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact 
_points_en.htm 

 :تنفیذ التوجیھ 1.2

 ھو أنھ بمجرد أن یتم تمریره من بیةوإن طبیعة توجیھ المفوضیة األور 
الدول األعضاء. وكل دولة  لجمیع املزمیصبح قبل البرلمان األوروبي والمفوضیة األوروبیة، 

، تم 2005/36تمریر القوانین من خالل برلمانھا لتنفیذ التوجیھ. وعقب صدور التوجیھ بملزمة 
وقد أجریت  بھ كل دولة،كان من المتوقع أن تلتزم حیث ) 2007منح مدة عامین (حتى أكتوبر 

تم وقد بھ  الدول  الامتث مدى لتقییم 2010في عام عملیة تدقیق من قبل المفوضیة األوروبیة 
 بناء على المعلومات المقدمة من قبل الدول األعضاء:جدول أدناه ، ھذا الوضع 

 2010بحلول عام  EC 2005/36 التوجیھ: تنفیذ 1لجدول ا

 
 عضو دولة

جدوال  قدمت المرحلة التحولیةنتھاء ا
 مطابقا

 نقطة مجموعة العدل محكمة الحكم الصادر عن
 االتصال

 نعم 2009/9/24 من C-477/08 كال كال النمسا
 نعم 09.09.2009 من C-469/08 جزئیا كال بلجیكا
 نعم  نعم نعم بلغاریا
 كال  نعم نعم قبرص

 نعم  نعم نعم جمھوریة التشیك
 نعم  نعم نعم الدنمرك

 نعم 2009/12/17 من C-505/08 كال نعم ألمانیا
 كال  نعم نعم استونیا
 نعم 2009/2/7 من C-465/08 كال كال الیونان
 كال  نعم منع اسبانیا
 جزئیا  نعم نعم فنلندا
 نعم 01.10.2009 من C-468/08 نعم كال فرنسا
 نعم  نعم نعم المجر
 نعم  نعم نعم أیرلندا
 نعم  نعم نعم إیطالیا
 نعم  نعم نعم لیتوانیا

 نعم 2009/2/7 من C-567/08 كال كال لوكسمبورغ
 كال  نعم نعم التفیا
 كال  نعم نعم امالط

 نعم  نعم نعم ھولندا
 كال  نعم نعم البرتغال
 نعم  نعم نعم رومانیا
 نعم  نعم نعم السوید

 نعم  نعم نعم سلوفینیا
 نعم  نعم نعم سلوفاكیا
 نعم 2009/7/9 من C-556/08 نعم نعم المتحدة المملكة

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact%20_points_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact%20_points_en.htm


 

 

 فئةد مختلفة لكل بین ثالث فئات رئیسیة من المھن، مع قواعالمفوضیة األوروبیة التوجیھ یمیز 

المستوى مع المتناغم من التدریب  أدنىلھا حد  والتي كانیسمى المھن "القطاعیة"  ما أوال.
العامة، طبیب أسنان، طبیب الصحیة األوروبي: الطبیب، الممرضة المسؤولة عن الرعایة 

 بیطري، قابلة، الصیدلي والمھندس المعماري

 األعمال إدارة المھن في مجاالت التجارة والصناعة أو  ثانیا.

 جمی����������ع المھ����������ن األخ����������رى (المش����������ار إلیھ����������ا باس����������م "النظ����������ام الع����������ام") ا.ثالث����������
 

 المھ����������������������������������������������������������������������������������������ن القطاعی����������������������������������������������������������������������������������������ة 1.1.2
س���بعة المعروف���ة اللمؤھالت المھنی���ة ف���ي االتح���اد األوروب���ي للمھ���ن ھن���اك اعت���راف تلق���ائي ب���ا

العام���ة، الص���حیة الممرض���ة المس���ؤولة ع���ن الرعای���ة وباس���م المھ���ن "القطاعی���ة": الطبی���ب، 
أم���ا فیم���ا الص���یدلي والمھن���دس المعم���اري. وقابل���ة، والبیط���ري، لاطبی���ب الوس���نان، األطبی���ب و

 ،المختلف����ة للمھ����نالح����د األدن���ى م����ن الت���دریب ش����روط التوجی���ھ یض����ع یتعل���ق بھ����ذه المھ���ن، 
تل���ك المھ���ن  د األوروب���ي، ینبغ���ي أن یح���ق لح���امليداخ���ل االتح���ا وحالم���ا ی���تم اس���تیفاء ذل���ك

تفی���د الت���ي تق���دیم ش���ھادة االمتث���ال  وق���د یطل���ب م���ن المتق���دمین. ھمتھالبم���ؤاالعتراف التلق���ائي ب���
ف���ي التوجی���ھ وبش���ھادة م���ن دول���ة عض���و عن���ھ المنص���وص ذل���ك ف���ي الواق���ع  المؤھ���ل ھ���وأن ب���

م���ا ال یق���ل ع���ن ث���الث  الممارس���ة الفعلی���ة والقانونی���ة للمھن���ة المعنی���ة (ع���ادةً ح���ول ف���ي األص���ل 
 س��������������������نوات متتالی��������������������ة خ��������������������الل الس��������������������نوات الخم��������������������س الس��������������������ابقة).

 
 األدن��������ى لك��������ل م��������ن المھ��������ن القطاعی��������ة:د ی��������تم تحدی��������د ش��������روط الت��������دریب الح��������

لت���دریب النظ���ري أو العمل���ي، أو تح���ت إش���راف، س���اعة م���ن ا 5500س���نوات أو  6: الط���ب
 جامعة 

ي س����اعة م����ن الت����دریب النظ����ر 4600س����نوات أو  3: عام����ةالص����حیة الرعای����ة لممرض����ة ل
 لت���������������دریب الس���������������ریرينص���������������ف لالوالس���������������ریري ال���������������ذي ال یق���������������ل ع���������������ن 

 الت��������دریب النظ��������ري والعمل��������ي ف��������يس��������نوات ب��������دوام كام��������ل  5: طبی��������ب األس��������نان
 الت��������دریب النظ��������ري والعمل��������يف��������ي س��������نوات ب��������دوام كام��������ل  5: طبی��������ب بیط��������ري

) أو 1المس�����ار س�����نوات ت�����دریب خ�����اص متف�����رغ للدراس�����ة النظری�����ة والعملی�����ة ( 3: القابل�����ة
 )2المس������������ار (ش������������ھرا  18ل������������ة لم������������دة ت������������دریب خ������������اص ف������������ي مج������������ال القبا

أش����ھر  6إلض���افة إل����ى س����نوات ف���ي الجامع����ة با 4س����نوات، والت���ي ق����د تش���مل  5: الص���یدلي
 عل������������������������������ى األق������������������������������ل ف������������������������������ي ص������������������������������یدلیة أو مستش������������������������������فى

 للمقارن����ةالقابل����ة س����نوات ف����ي إح����دى الجامع����ات أو مؤسس����ات التعل����یم الع����الي  4: المھن����دس
 

ال س���اعات أو  س���نواتمجموع���ة م���ن عل���ى م���دة جمی���ع متطلب���ات الت���دریب ومقارب���ة ارتك���از 
نت����ائج العل����ى  الم����ؤھالتارتك����از عملی����ة بولونی����ا م����ن حی����ث مقارب����ة م����ع تتط����ابق تمام����ا 



 

لمج���االت المعرف��ة الت���ي ینبغ���ي  وض���عت ج��دوالوع��ة التوجی���ھ . وم���ع ذل��ك، ف���إن مجمی��ةالتعلم
ت��وفر م��دة لص��یادلة عل��ى س��بیل المث��ال، یج��ب ت��دریب او ب��رامج الت��دریب المھن��ي.ش��ملھا ت أن

 والمھ����ارات التالی����ة: ةض����مانات ب����أن الش����خص المعن����ي ق����د اكتس����ب المعارف����ن����وع م����ن ال
 

 دوی����������ة والم����������واد المس����������تخدمة ف����������ي ص����������ناعة األدوی����������ة.األبأ) معرف����������ة كافی����������ة 
الفیزیائی������ة والكیمیائی������ة االختب������ارات التكنولوجی������ا الص������یدلیة وف������ي ب) معرف������ة كافی������ة 

 المیكروبیولوجی�����������������������������ة للمنتج�����������������������������ات الطبی�����������������������������ة.ووالبیولوجی�����������������������������ة 
اد الس���امة، عملی���ة التمثی���ل الغ���ذائي وآث���ار المنتج���ات الطبی���ة وعم���ل الم���ولج) المعرف���ة الكافی���ة 

 واس��������������������������������������������������������تخدام المنتج��������������������������������������������������������ات الطبی��������������������������������������������������������ة.
األدوی��ة م��ن أج��ل أن تك��ون ق��ادرة عل��ى بد) المعرف��ة الكافی��ة لتقی��یم البیان��ات العلمی��ة المتعلق��ة 

 اس ھ����������������ذه المعرف����������������ة؛ت����������������وفیر المعلوم����������������ات المناس����������������بة عل����������������ى أس����������������
 الصیدلة.بمھنة لمتطلبات القانونیة وغیرھا المرتبطة ه) معرفة كافیة با

 الصناعة أو األعمال التجاریة وأجاالت التجارة المھنیین في م 2.1.2
"ھناك حاجة لتبسیط قواعد السماح بالوصول إلى عدد من األنشطة الصناعیة والتجاریة  

تم تنظیم ھذه المھن، بقدر ما اتبعت تلك األنشطة لفترة والحرفیة، في الدول األعضاء حیث 
وألجل في حین تم اإلبقاء عضو أخرى،  الوقت في دولةالحداثة في معقولة بما فیھ الكفایة من 

 التوجیھ).، 18التلقائي على أساس الخبرة المھنیة "(المادة االعتراف نظام على تلك األنشطة 
تمت فیھا مدة التي الطبیعة والدلیل على إظھار لمھنیین العاملین في ھذه الحقول امن قد یطلب و

 الدلیل على التدریب.ت معینة، إبراز النشاط المعني، وفي حاالممارسة 

  العام للمھننظام ال 3.1.2

فیما یلي  یشار إلیھوالذي ، من قبل النظام العام لالعتراف بالمؤھالت المغطاة "وفي حالة المھن 
باسم" النظام العام "، ینبغي للدول األعضاء أن تحتفظ بالحق في وضع الحد األدنى من 

و  10 وادعلى أراضیھا. ومع ذلك، وفقا للممة المقدالمؤھالت المطلوبة لضمان جودة الخدمات 
من مواطن في دولة عضو الحصول على  لمعاھدة، ال ینبغي لھا أن تطلبمن ا 43و  39

الشھادات الممنوحة في إطار النظام التعلیمي الوطني، ضمن فقط من یتم تحدیدھا مؤھالت، التي 
دولة تلك المؤھالت في  جمیع أو جزء منعلى بالفعل  قد حصلالمعني یكون الشخص حیث 
 .، التوجیھ)11أخرى "(المادة عضو 

ق���د تك���ون ھن���اك ف IIو I  أع���اله المغط���اة ف���ي جمی���ع المج���االت باس���تثناء تل���ك ;نوالمھنی���أم���ا 
مھن��ة المعنی��ة ف��ي الدلی��ل عل��ى أن ل��دیھم خب��رة مھنی��ة لم��دة س��نتین عل��ى األق��ل إلب��راز حاج��ة 

ط بالق���در ال���الزم لتحدی���د احتم���ال وج����ود (ولك����ن فق���ال���ذي تلق���وه  الت���دریبومعلوم���ات ع���ن 
 .طرق التدریب الوطنیة المطلوبة)اختالفات جوھریة مع 

المؤھالت ب���تش���جیع االعت���راف التلق���ائي  يھ��� لإلتح���اد األوروب���يالس���وق الداخلی���ة  ةب���ارقإن م
كلم���ا ك���ان ذل���ك ممكن���ا، واالس���تمرار ف���ي المض���ي ق���دما ف���ي ھ���ذا االتج���اه. وینظ���ر إل���ى أي 
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الت��ي تس��ھل التنق��ل  ھن��اك ع��ددا م��ن االتفاقی��ات الدولی��ةأن  تعتب��ر الھندس��ة حال��ة خاص��ة حی��ث
إج���ازات ك���ل ف 1989وم���ن خ���الل اتف���اق واش���نطن ال���ذي وق���ع ف���ي ع���ام واالعت���راف بھ���ا. 

للحص����ول عل����ى لق����ب یمی����ة متطلب����ات األكادالبتف����ي اعتم����دت عل����ى أنھ����ا والت����ي لھندس����ة، ا
ف��ي ح���ین ومعت��رف بھ��ا م��ن قب��ل الھیئ��ات المھنی��ة ف��ي ال��دول الموقع��ة األخ��رى. ال، ومھن��دس

م���ن المھ���م أن فبل���دان أخ���رى،  الھندس���ة ذات الص���لة ف���يلالعت���راف بإج���ازة  أن ھن���اك اتف���اق
س����یما متطلب����ات أخ����رى، م����ع وج����ود وني، ن����درك أن ھ����ذا ال یعن����ي م����نح لق����ب مھن����دس ق����ان

المجموع����ة الكامل����ة ولق����ب. الیج����ب الوف����اء بھ����ا للحص����ول عل����ى الت����ي  ،ةالممارس����ة المھنی����
ھ������ونج ك������ونج، وكن������دا، وأس������ترالیا، تش������مل اتف������اق واش������نطن عل������ى ع������ة الموقّ لل������دول 

تركی���ا، وجن���وب أفریقی���ا، وس���نغافورة، ونیوزیلن���دا، ومالیزی���ا، وكوری���ا، والیابان، وأیرلن���دا،و
ع����ض البل����دان األخ����رى ت����درس حالی����ا المملك����ة المتح����دة والوالی����ات المتح����دة األمریكی����ة؛ وبو

الموق��ع عب��ر التواص��ل م��ع حق��ق م��ن الوض��ع الح��الي تالتف��اق، ل��ذلك ینبغ��ي االاالنض��مام إل��ى 
اتف����اق . وم����ع ذل����ك، ف����ي الوق����ت الح����الي یتعل����ق www.washingtonaccord.orgف����ي 

بولونی���ا) وبالت���الي ال ینطب���ق عل���ى المرحل���ة األول���ى لالبك���الوریوس (فق���ط بإج���ازة واش���نطن 
 ف���ي المس���تقبل.ھ���ذا ق���د یتغی���ر و الماجس���تیر،لش���ھادة س مون���دوس المش���تركة إیراس���مو ب���رامج

والت��ي تتعل��ق  2001ف��ي ع��ام  الموقع��ةس��یدني  ی��ةباإلض��افة إل��ى اتف��اق واش��نطن، ھن��اك اتفاق
ا)، (أس����ترالیمھن����دس تكنول����وجي  ;ن مختلف����ةاویبب����رامج ث����الث س����نوات ف����ي الھندس����ة، بعن����

). وق���د وق���ع ھ���ذا االتف���اق ك���ل م���ن اس���ترالیا UK(مت���درجمھن���دس و (أیرلن���دا)مھن���دس مع���اون 
وكن���دا وھون���غ كون���غ وایرلن���دا ونیوزیلن���دا وجن���وب أفریقی���ا والمملك���ة المتح���دة. وھن���اك أیض���ا 

أفریقی����ا،  جن����وبوایرلن����دا، وم����ن كن����دا، ك����ل  2002ف����ي ع����ام  ھوقعت����وال����ذي اتف����اق دبل����ن، 
ب��رامج لم��دة م��ا تك��ون  تعل��ق ب��البرامج الفنی��ة الھندس��یة الت��ي ع��ادةوالمملك��ة المتح��دة، وال��ذي ی

مزی�������د م�������ن المعلوم�������ات ع�������ن ھ�������ذه االتفاق�������ات مت�������وفرة عل�������ى موق�������ع لاو ع�������امین،
http://www.washingtonaccord.org/  ال��������ذي ی��������نص أیض��������ا عل��������ى االتفاق��������ات

 األخ���������������������رى الت���������������������ي تش���������������������كل التح���������������������الف ال���������������������دولي للھندس���������������������ة.
 

الكاملة مج العدید من البراب) لالتحاد األوروبي الوطنیینالمھندسین (جمعیات  FEANIیعترف 
دولة أوروبیة في  32لدیھا كما مھندس األوروبي). ال( إنجالتي تخول لحاملھا لقب یورو 

وانیا وباإلضافة إلى ذلك ثولیالتفیا عضویتھا بما في ذلك جمیع دول االتحاد األوروبي باستثناء 
جمھوریة وصربیا، وكرواتیا، وأیسلندا، والنرویج، من خارج االتحاد األوروبي،  سبع دول الدیھ

إدراج مؤسسات التعلیم ب FEANIمؤشر السابقة وروسیا وسویسرا. یحتفظ  ایوغوسالفی/مقدونیا
البرامج الھندسیة والتي كلھا معترف بھا من قبل یة في الدول األوروبیة ممثلة في العالي الھندس

FEANI إلى مؤشر ویمكن الوصول  . إنجلقب یورو لزامیة اإللمتطلبات األكادیمیة كمستوفیة ل
Feani  فيhttp://www.feani.org/site/index_php?id=100 . 

، وعلى سبیل المثال، EC/2005/36العتراف عن طریق التوجیھ لالھندسة  وقد سعى خریجو
، وسیتم CEngشھادتھم ولقب توجد فروق جوھریة بین  بأنھ الایرلندا في ن لقد رأى المھندسو

أیضا إلى أن وجود المؤھالت األكادیمیة المعترف  ونرشیإنھم ی. ومع ذلك، CEngلقب  ھممنح

http://www.washingtonaccord.org/
http://www.feani.org/site/index_php?id=100


 

أیضا متطلبات الخبرة لوجود ایرلندا في بھا ال یضمن االعتراف التلقائي من قبل المھندسین 
 المھنیة.

 2005/36یھ لتوج یاتالسلوكنظام . 4

األعضاء في االتحاد  27على جمیع الدول ال، الذي یتعین المفوضیة األوروبیة توجیھ 
الذي  یاتالسلوكااللتزام بھ، قد جرى استكمالھ بنظام أیضا كرواتیا)، ت انضماألوروبي (اآلن 

االعتراف بالمؤھالت المھنیة. وكل ما یخص الممارسات اإلداریة الوطنیة الجیدة والسیئة یشرح 
والممارسات غیر  ،أفضل الممارسات، والممارسات المقبولة ،، في جملة أمورالنظامد ھذا ویحد

 التوجیھ. وھي تشمل:خالل تطبیق مجموعة من األنشطة اإلداریة ب المقبولة فیما یتعلق

 تصال،اال اطنق تأمین •
 مقدم الطلب تسلیمھا، منطلب یالوثائق التي  •
 حالة الخدمات المؤقتة، في التوثیق •
نسخ نسخ عادیة أو ھي (أفضل الممارسات علیھ الوثائق الذي ینبغي تأمین  الشكل •

 ة)،إلكترونی
 )،ال ترجمة لوثائق (أفضل الممارساتمة لى تقدیم ترجإل ةحاجال •
 السانح بتجمیع الوثائق،الوقت  •
تكون المطلوبة (أفضل الممارسات  الختبارات الكفاءةلجلوس توفیر الفرصة للمتقدمین ل •

  سنویا)، أكثر من مرتین ،لطلبلوفقا 
 إجراءات االستئناف. •

 
ویمكن االطالع على التعلیمات البرمجیة في: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/useful_docum
ents/index_en.htm 

أن نتذكر أنھ ینطبق على الدول  ، یجبالمفوضیة األوروبیة توجیھ وفیما یتعلق بتطبیق 
 عملیةرقم أكبر بكثیر وھو الخاص بمقارنة مع حالیا  27فالعدد األعضاء في االتحاد األوروبي، 

 دولة عضو). 47(وقد بلغ بولونیا 

 . مستقبل االعتراف المھني5

التلقائي على أساس الحد االعتراف في المفوضیة األوروبیة نحو ھناك رغبة في مزید من التقدم 
الجماعات المھنیة ب ةتعلقالمللترتیبات  ومماثل من التدریب المطلوب األدنى المتفق علیھ

المھنیة أعاله. وھناك اھتمام أیضا في تطویر "البطاقة ) 2.1.1"القطاعیة" والمدرجة في (
د األوروبي المختلفة الذكیة " التي ستحمل معلومات كافیة للسماح للمھنیین للعمل في بلدان االتحا

النتائج بولونیا (طریقة مع أدوات التوجیھ بتحالف یكون قد واالحتمال الثالث  .بسھولة أكثر
 ،المؤھالتوأطر األوروبي،  "ECTS credits الجامعي "ساعات الرصید نظام و، یةالتعلم

ھي ما لضمان الجودة، وما إلى ذلك). األوروبیة  یةمبادئ التوجیھالالمعاییر ودبلن، وصفات و

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/useful_documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/useful_documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/useful_documents/index_en.htm


 

خیارات للقوى الداعمة للعتمد على نقاط القوة النسبیة للجواب أن ییمكن تسود؟ ي ستالالمقاربة 
، مؤھالتبال االعتراف المھنيلتأمین عملیة بولونیا مدى  اتساعأولئك الذین یفضلون  .مختلفةال

أعضاء في ولكن لیست أیضا مواطني البلدان التي تشارك في عملیة بولونیا  وایمكن أن یشمل
ومن ناحیة أخرى، فإن اتساع علیھا ھذا الوضع).  ینطبقعشرون دولة ھناك االتحاد األوروبي (

سوف یفید فقط دول المفوضیة األوروبیة وجیھ مدى عملیة أو طریقة بولونیا على أساس ت
 االتحاد األوروبي.

 

 مصادر المعلومات
 

Regulated professions database:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=ho
mepage 
 
Code of conduct on recognition of professional qualifications:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/useful_
documents/index_en.htm 
 
National Contact Points: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_poi
nts_en.htm 
 
Directive 2005/36/EC website: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm 
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