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هي آراء الُكتاب وال تعكس �لضرورة وجهات نظر  )IOMمنشورات املنظمة الدولية للهجرة (إّن اآلراء الواردة يف 
التعبري عن أّي   هذا املنشوراملنظمة الدولية للهجرة. كما ال يُقصد من التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف  

رأي على اإلطالق من جانب املنظمة الدولية للهجرة فيما يتعّلق �لوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة أو 
 طقة، أو يف ما يتعّلق  �لوضع القانوين لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو ختومها. من

إّن املنظمة الدولية للهجرة تلتزم �ملبدأ القائل �ن اهلجرة عندما تتم على حنو منظّم ويف ظروف إنسانية تعود �لنفع 
الدولية للهجرة تعمل مع شركائها يف ا�تمع على املهاجرين وعلى ا�تمع. وبصفتها هيئة حكومية دولية فإن املنظمة  

الدويل بغية: املساعدة على مواجهة التحد�ت املتزايدة اليت تطرحها إدارة اهلجرة؛ تعزيز استيعاب املسائل املتعلقة 
�هلجرة؛ تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل اهلجرة؛ وضمان احرتام الكرامة اإلنسانية للمهاجرين 

 عايتهم.ور 
إصدار هذ  األورويب،    نشور امل  امت  االحتاد  إطاربفضل دعم  واالستقبال   يف  الدولية  احلماية  تعزيز  "بر�مج  مشروع 

السياسات الرمسية لالحتاد   �لضرورة  تعكس  . ومع ذلك فإن اآلراء الواردة فيه ال"واالندماج لالجئني يف األرجنتني
 األورويب. 

 

  (IOM)إصدار املنظمة الدولية للهجرة 
 ، الطابق الثاين "أ" 1046شارع كاجاو الرئيسي رقم  

 مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً 
 C1023AAQالرمز الربيدي:  

 مجهورية األرجنتني 
 9148-4811 / 1035-4815-11-54+هاتف:  

   iombuenosaires@iom.intعنوان الربيد اإللكرتوين:  
 /www.argentina.iom.int/coوين:  املوقع اإللكرت 

 

 إن هذا املنشور مل ُحيّرر رمسياً من قبل املنظمة الدولية للهجرة. 
 إن هذا املنشور صدر دون موافقة وحدة املنشورات التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. 

 ) IOM(املنظمة الدولية للهجرة  ] 2020[© 

دليل التوجيه واحلصول على اخلدمات االجتماعية لألشخاص املهاجرين )،  2020االقتباس: املنظمة الدولية للهجرة (
 ، األرجنتني، مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً. IOM. يف مجهورية األرجنتني



املنشور أو أي جزء منه أو ختزينه أو نقله عرب أي وسيلة (سواء مجيع احلقوق حمفوظة. ال جيوز استنساخ كامل هذا  
كانت إلكرتونية أو ميكانيكية أو التصوير أو النسخ أو أي وسيلة أخرى) دون احلصول على إذن خّطي مسبق من 

 الناشر.
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 ا نكبال �هيا مدينة
 

 من غريباجلنوب اليف    موقعها اجلغرايف  .البلدية اليت حتمل االسم نفسه  مركزهي  ا  نكبال  �هيا مدينة  
 . و وايتينريِ سريّي وإخن ينريال دانيالخبلدية �هيا بالنكا بلدات كابيلدو و  تضم . مقاطعة بوينس آيرس 

 www.bahia.gob.ar  الرابط التايل:  إىلللمزيد من املعلومات حول بلدية �هيا بالنكا ميكن الدخول  
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  9اهلواتف احملمولة فلها  أما  .  ) 4�لرقم    تبدأ (  خا�ت   7األرضية    طوط. لدى اخل0291:  رمز النداء اآليل

 ). 15�لرقم  تبدأ( خا�ت 
 

 أرقام هاتف مفيدة
   

 911 حاالت الطوارئ
 109 احلاالت املستعجلة

 144 القائم على نوع اجلنسالعنف 
 7060-222-0800 خدرات�مل االجتاراإلبالغ عن 

 8358-999-0800 شكاوى حول عمل الشرطة
 4000 - 459 (0291)  البلدية اهلاتفي  مقسم

 
 احلصول على السكن 

 
بلدية �هيا بالنكا   فتقدم  بوينس آيرس،  العائالت على  العتبارها جزء من مقاطعة  إمكانية حصول 

 امتالكه.إمكانية سكن اجتماعي و 
 متطلبات التسجيل:

  جمموعة أسرية.  جزءاً منقدم تاملكون يأن 
 رجنتينية (األوية اهلبطاقة  ملأن حيDNI(. 
 سنة 18 عن عمرهزيد أن ي. 
   مستفيدا من أي مسكن أو أرض ممنوحة من   األسريةجيب أال يكون أي فرد من أفراد ا�موعة

 ة األرجنتينية. دولال
  .جيب أال يكون أي فرد من أفراد ا�موعة األسرية ميتلك ممتلكات عقارية 
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حتدد كل بلدية املتطلبات التكميلية وفقا خلصوصيات كل بر�مج سكين. لتقدمي الطلب جيب الذهاب و 
زيد من املعلومات امل  االستعالم عن   ميكنو .  65رقم    ) Alsina(  يناألسِ يف شارع    �هيا بالنكاإىل بلدية  

 يف:
 

 مؤسسة إسكان املقاطعة 
www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social 

 
 احلصول على التعليم 

 
 يرجى الدخول يف الرابط التايل:  لدى بلدية �هيا بالنكاملعرفة العروض التعليمية 

http://mapa.educacion.gob.ar/mapa-interactivo 
 

 العمل  على مدرسة سان روكي للتدريب
الذين يزيد    نيستهدف الشباالعمل مقرتحا �لشأن التعليمي  على  تقدم مدرسة سان روكي للتدريب  

الذينسنة    16عمرهم عن   املستمر    والبالغني  التعلم  العمل، وذلك من خالل  يسعون لدخول سوق 
يطبق خالهلا  أربعة أشهر    ة دملوالتكيف مع الطلب احلايل على املهارات، من خالل دورات سنوية أو  

 :ملعرفة املتطلبات والدورات اليت تقدمها، ميكنك الذهاب إىل.  التدريب املهين نظام
 

 مدرسة سان روكي للتدريب العملي
 ، �هيا بالنكا 45رقم  سيل جِ ئـَنْ شارع دِ  العنوان:

De Angelis 45, Bahía Blanca 
 1990 - 488 (0291)اهلاتف: 

 info@escuelasanroque.comالربيد االلكرتوين: 
 /http://escuelasanroque.comاملوقع االلكرتوين: 
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يف مرحليت البكالوريوس والدراسات    ةومتنوع  ةواسع  ة أكادميي  عروضاقدم التعليم اجلامعي يف �هيا بالنكا  ي
 العليا.

 
 الوطنية  اجلنوب جامعة 

 ، �هيا بالنكا 80ون الرئيسي رقم لاجلامعة: شارع كو  إدارةالعنوان: مقر 
Avenida Colón 80, Bahía Blanca 

 5000 - 459 (0291)اهلاتف: 
 www.uns.edu.arاملوقع االلكرتوين: 

 
 الوطنية  التقنيةكلية �هيا بالنكا اإلقليمية للجامعة 

 ، �هيا بالنكا461العنوان: شارع أونسيه ديه أبريل رقم 
11 de Abril 461, Bahía Blanca 

 (مكتب شؤون الطالب)  110حتويلة  5220 – 455 (0291)اهلاتف: 
 alumnos@frbb.utn.edu.arالربيد االلكرتوين: 

 
 مقاطعة بوينس آيرس جنوب غرب جامعة 

 ، بيغويه 415العنوان: املقر الرئيس: شارع سان مارتني رقم 
San Martín 415, Pigüé 

 693 - 475 (02923)اهلاتف: 
 pigue@upso.gba.gob.arالربيد االلكرتوين: 

 
 الفرعية  أمانة التعليم

 �هيا بالنكا ، 152رقم  سغِ دينْ بالنْ العنوان: شارع 
Blandengues 152, Bahía Blanca 

 6133 - 451 / 0601 - 451 (0291)اهلاتف: 
 educacion@bahiablanca.gov.arالربيد االلكرتوين: 
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 ةيالصح رعايةال
 

مناسبة من لدى نظام الصحة يف بلدية �هيا بالنكا مؤسسات من القطاع العام واخلاص تقدم خدمة  
 ة:يالصح رافقاملمن بني و . الرعاية الصحية األولية وعالية التعقيد

 
 ى البلدية للحاالت احلادة «د. ليونيداس لوسريو»مستشف

 ، �هيا بالنكا 968العنوان: شارع إستومبا رقم  
Estomba 968, Bahía Blanca 

 8484 - 459 (0291) اهلاتف: 
 www.hmabb.gob.arاملوقع االلكرتوين: 

 
 قليمي اإلا» وسيه بينّ خمستشفى «د. 
 ، �هيا بالنكا2401س الرئيسي رقم الينِ العنوان: شارع 

Avda. Lainez 2401, Bahía Blanca 
 3600 - 459 (0291)اهلاتف: 

 www.hospitalpenna.com.arاملوقع االلكرتوين: 
 

 الوحدات الصحية 
 الرابط التايل:  إىلملعرفة الوحدة الصحية األقرب إىل منزلك يرجى الدخول 

www.bahia.gob.ar/salud/unidadessanitarias 
 

 أمانة الصحة 
 �هيا بالنكا ، 449رقم  تشيكال� العنوان: شارع 

Chiclana 449, Bahía Blanca 
 6036 - 550 (0291)اهلاتف: 
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 salud@bahia.gob.arالربيد االلكرتوين: 
 /www.bahia.gob.ar/saludاملوقع االلكرتوين: 

 
 البحث عن عمل 

 
 توظيف ال إدارة
التوظيف يف البلدية فرصا لكل من العاطلني عن العمل واملتقدمني الذين يرغبون يف حتسني    إدارةتوفر  

مها تقدمي الوساطة ألصحاب العمل بينهم وبني املتقدمني، يف حالة الرغبة  اومن بني مه  .مظروف عمله
مراكز التدريب املهين تقام يف مجيع  العمالة املؤهلة. وفيما يتعلق �لتدريب فتقدم دورات جمانية    ضميف  

لدى املدينة. و�ذه الطريقة تعطى األشخاص إمكانية تعزيز حالة التوظيف بتعلم مهنة جديدة أو شحذ  
 مهارا�م. 

 
املزيد من املعلومات حول الربامج ومتطلبات التسجيل فيجب الذهاب إىل املكاتب أو    لىللحصول ع

 االتصال عرب قنوات التواصل.
 

 ، الطابق السفلي، �هيا بالنكا 63نا رقم العنوان: شارع ألسي
Alsina 63, subsuelo, Bahía Blanca 

 2329حتويلة  4000 – 459 (0291)اهلاتف: 
 ofempleobahiablanca@gmail.comالربيد االلكرتوين: 
 /www.bahia.gob.ar/empleoاملوقع االلكرتوين: 

 
 الإدارة امل

 
ومعامالت   اليتيح احلساب املصريف لصاحبه طرق دفع خمتلفة عن الدفع نقدا. وميكن كذلك سحب امل

 أخرى من خالل أجهزة الصراف اآليل اليت تعمل على مدار الساعة.
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 األرجنتيينالوطين صرف امل
 �هيا بالنكا ، 36رقم  نراندسِ بشارع العنوان: 

Brandsen 36, Bahía Blanca 
 4444 - 666 – 0810 اهلاتف: 

 عصرا.  3صبحا إىل  10ساعات العمل: من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 
 

 واملواصالت  لنظام النق
 

  احلافالت) فلدى �هيا بالنكا ميناء مهم يسهم �إلضافة إىل وسائل النقل التقليدية (القطارات وشبكة  
على    رفأ الرئيساملالعامل وجيعله  أحناء  التبادل التجاري السلس مع بقية  يف    - نظرا ملوقعه االسرتاتيجي -

 يف البد.  املياه العميقة
الزيتية من منطقة  هذا   يوجد داخل  . و شاسعة  مؤثرةامليناء هو املنفذ الطبيعي إلنتاج احلبوب والبذور 

 شحن يف    وكذلك منطقة امليناء شركات متخصصة يف الغازات والوقود واملنتجات الكيميائية الثانوية،  
 . و/أو تفريغ احلبوب والبذور الزيتية واملنتجات الثانوية

الطريان اليت تقوم برحالت جوية شركات  خمتلف  املدين    طريانل يت اسبورا» ل«كوماندان وتعمل يف حمطة  
 حملية.

 
 مسارات احلافالت

دمة النقل احمللي بتحميل تطبيق خل  التابعة  حافالت ل ل  بشكل فوريو وقع احلايل  امل  االطالع علىميكن  
Bahía SUBE  :يفwww.gpsbahia.com.ar/ 

 http://bahiatransporte.com.ar/recorridos-/2وميكن أيضا متابعة مسار احلافالت يف: 
 

 رور والنقلامل إدارة
 �هيا بالنكا ، 4114رقم  نتوسارميِ العنوان: شارع 

Sarmiento 4114, Bahía Blanca 
 2592 - 486 (0291): اهلاتف
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 /www.bahia.gob.ar/transitoytransporteاملوقع االلكرتوين: 
 
 

 قوق احلاحلصول على 
 

واملدير�ت والربامج اليت ميكنك فيها االستعالم عن احلقوق العديدة سنستعرض فيما يلي بعض اهليئات  
 وممارستها كشخص مهاجر يف مدينة �هيا بالنكا. 

 
 الوطنية للهرجة  اإلدارة

 ، �هيا بالنكا 963رقم  شارع براونالعنوان: 
Brown 963, Bahía Blanca 

 1529 - 456 (0291)اهلاتف: 
 ظهرا.  1صباحا إىل  8من يوم االثنني إىل اجلمعة، من الساعة ساعات العمل: 

 
 خدمة األهايلمركز 

 : ميكن إجراء الطلبات واالقرتاحات والشكاوى بشكل جماين من خالل االتصال �لرقم
 /www.bahia.gob.ar/respondeأو الدخول يف الرابط التايل:    0800–  666– 2244 
 

 مركز الوصول إىل العدالة 
 ، �هيا بالنكا 2250تشاكابوكو رقم العنوان: شارع 

Chacabuco 2250, Bahía Blanca 
 5536 – 481 (0291)اهلاتف: 

 عصرا. 4صباحا إىل  8ساعات العمل: من يوم االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 
 cajbahiablanca@gmail.comالربيد االلكرتوين: 

 
 التسهيالت و  االندماجاإلعاقة: 
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الدائرةمهتتمثل   هذه  اإلشكالية  امل  يف  مة  حبسب  األشخاص  وإحالة  والتوجيه  - االجتماعية شورة 
   االقتصادية والصحية اليت يطرحو�ا.

األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل املشاريع أو األنشطة أو اخلدمات اليت   دعمعلى    كذلك   تعملو 
 . للمزيد من املعلومات ميكن الذهاب إىل: تسعى إىل حتسني نوعية احلياة هلذه الفئة االجتماعية املهمة

 
 ، �هيا بالنكا 757سريّي الرئيسي رقم العنوان: شارع 

Av. Cerri 757, Bahía Blanca 
 1681 - 455 / 0422 - 453 / 7562 - 452 (0291)اهلاتف: 

 divisionaccesibilidadmbb@hotmail.comالربيد االلكرتوين: 
 acidad/www.bahia.gob.ar/discapاملوقع االلكرتوين: 

 
 شهادة اإلعاقة املّوحدة 

 
للمزيد من املعلومات حول املتطلبات إلجراء شهادة اإلعاقة املوحدة ميكن التواصل عرب الربيد االلكرتوين: 

cudbahiablanca@gmail.com 
 d/www.bahia.gob.ar/tramites/cuوكذلك الدخول يف الرابط التايل: 

 
 

 السياسات املعنية بنوع اجلنس 
ولذلك فمن املهم اإلبالغ عن    ،داخل األسرة على ا�تمع �كمله   نوع اجلنسيؤثر العنف القائم على  

حاالت العنف. وميكن أن يقدم الشكوى أي شخص متضرر يرغب يف تلقي مساعدة وأي شخص 
 .نوع اجلنسيشاهد أو يعرف عن حاالت عنف قائم على 

إن كنت تقيم يف بلدية �هيا بالنكا وحتتاج أن تبلغ أو تقدم شكوى ميكن أن تقوم بذلك عرب الوسائل  
 التالية: 

 : Microsoft Teamsاتف التواصل لتقدمي الشكاوى عرب مكاملة فيديو من خالل بر�مج هرقم 
(0291) 523 - 2804 

12



 وللمزيد من املعلومات:
 denunciasbahiablanca@mpba.gov.arالربيد االلكرتوين: 
 www.seguridad.gba.gob.arاملوقع االلكرتوين: 

 ميل التطبيق:حتوميكن كذلك 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.gba.seguridad 

 
 

 خدمات حملية لرتويج ومحاية حقوق األطفال واملراهقني
 متعددة التخصصات موزعة يف بلدات خمتلفة من بلدية �هيا بالنكا.  فنيةفرق  لدى اخلدمات احمللية

 
 تنسيقالو دارة اإل

 ، �هيا بالنكا 223العنوان: شارع مورينو رقم 
Moreno 223, Bahía Blanca 

 0091 - 456 (0291)اهلاتف: 
 /www.bahia.gob.ar/politicasocial/serviciolocalاملوقع االلكرتوين: 

 
 قسم اخلدمات االجتماعية

رافقة املاالجتماعية بتلبية احتياجات األسر املعرضة للخطر االجتماعي من خالل    ةيقوم قسم اخلدم
 .كل فردشامل حسب احتياجات  النهج الو 

 أقرب مركز إىل منزلك ميكن الذهاب إىل:  ةملعرف
 ، �هيا بالنكا 65شارع ألسينا رقم العنوان: 

Alsina 65, Bahía Blanca 
 2105حتويلة  4000 – 459 (0291)اهلاتف: 

 sap@bb.mun.gba.gov.arالربيد االلكرتوين: 
 /www.bahia.gob.ar/politicasocial/abordajeاملوقع االلكرتوين: 
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 أمانة السياسات االجتماعية
 �هيا بالنكا ، 65شارع ألسينا رقم العنوان: 

Alsina 65, Bahía Blanca 
 2105حتويلة  4000 – 459 (0291)اهلاتف: 

 sap@bb.mun.gba.gov.arالربيد االلكرتوين: 
 /www.bahia.gob.ar/politicasocialاملوقع االلكرتوين: 

 
 االندماج 

 
مؤسسات من القطاع العام واخلاص جتعل من   تتوّىل أمره  امكثف  اوثقافي  افّني ا�هيا بالنكا نشاط  تشهد

تقدم العديد ف  -ملدينة�   ةرمزيذو أمهية  وهو موقع  -  ة�إلضافة إىل مسرح البلديو إقليميا.    منوذجاً املدينة  
جتمع جتربتان حمليتان العديد    .الفنية  التخصصات متنوعة من خمتلف    امن قاعات املسرح والسينما عروض

. �إلضافة إىل ذلك فهناك ثالث الوطين للحرفيني  وامللتقىالبلدية  من احلضور واملتفرجني: الكوميد�  
فرقة �ليه اجلنوب و األوركسرتا السيمفونية  :  ، وهي�نشطتها يف املدينة  تضطلعاملقاطعة    منظمات من  

 . ةقاطعوجوقة امل
�ألنشطة اليت ميكن القيام �ا يف �هيا بالنكا.  جدول األعمال األسبوعي    حتديثيتم  كل يوم مخيس  

 .  /www.bahia.gob.ar/agendaاملوقع االلكرتوين:  إىلملعرفة األنشطة يرجى الدخول 
مجعيات  نوادي و   ، مبا يف ذلك من منظمات ا�تمع املدين  كبريلعدد    مقراملدينة  إن  من �حية أخرى، ف

 ومراكز حبوث.  مؤسسات ومجعيات عمل و  اجلمعيات غري الرحبيةومكتبات و  التنمية 
حكومية -مؤسسات    مبين على  صلباحتواء وتكامل واسع و   هيكل�هيا بالنكا  لبلدية  ويعين ذلك أن  
 تستهدف جمموعات متنوعة من السكان. هاممب تضطلع -وغري حكومية

 
 الر�ضة 

للر�ضة   الفرعية  األمانة  ال  يف الر�ضة    لنشرتسعى  األحياء  ر�ضا�تمع جبلب أكرب عدد من  ات إىل 
ر�ضيي   مع  و و�لتعاون  و�لتدريب  النوادي    العميقو�اللتزام    تطويرال  يف  ماسهاإلاملدينة  مع  �لعمل 

 واملؤسسات املتعلقة �لر�ضة. 
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 : معلومات  للمزيد من
 

 األمانة الفرعية للر�ضة
 ، الطابق األول، �هيا بالنكا65رقم  العنوان: شارع ألسينا

Alsina 65, 1º piso, Bahía Blanca 
 2382 / 2293 / 2284خط داخلي:  4000 – 459 (0291) اهلاتف: 

 /www.bahia.gob.ar/deportesاملوقع االلكرتوين: 
 

 )CICمراكز التكامل ا�تمعي (
واملشاركة والتدريب.  ) حبيث يكون للمجتمعات مكان لاللتقاء  CICتعمل مراكز التكامل ا�تمعي (

على   وحىت  واملقاطعة  البلدية  مستوى  على  شهادات  تقدم  ا�االت  خمتلف  الدورات يف  تدريس  يتم 
 املستوى الوطين. للمزيد من املعلومات حول املقار والتواقيت ميكن االستعالم يف:

 4730 - 496 (0291)اهلاتف: 
 cicspurr@bahia.gob.arالربيد االلكرتوين: 

 
 ذات صلةصادر م
 

 /www.gba.gob.arمقاطعة بوينس آيرس:  
 /www.bahia.gob.arا:  نكبال  �هيابلدية 

 مقاطعة بوينس آيرس: مؤسسة إسكان 
www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social 

 /www.bahia.gob.ar/educacionأمانة التعليم الفرعية: 
 /http://escuelasanroque.comمدرسة سان روكي للتدريب العملي:  

 www.uns.edu.arالوطنية: اجلنوب  جامعة
 /www.bahia.gob.ar/saludأمانة الصحة: 

 www.hmabb.gob.arمستشفى البلدية للحاالت احلادة «د. ليونيداس لوسريو»:  
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 www.hospitalpenna.com.ar: قليمياإلوسيه بينا» خمستشفى «د. 
 /www.bahia.gob.ar/empleoالتوظيف:   إدارة
 /www.bahia.gob.ar/transitoytransporteاملرور والنقل:   إدارة

 /www.bahia.gob.ar/discapacidadقسم اإلعاقة: 
 /www.bahia.gob.ar/tramites/cudشهادة اإلعاقة املوحدة:  

 /www.bahia.gob.ar/politicasocialأمانة السياسات االجتماعية:  
 /www.bahia.gob.ar/deportesلر�ضة:  ل الفرعية مانةاأل
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