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هي آراء الُكتاب وال تعكس �لضرورة وجهات نظر   )IOMمنشورات املنظمة الدولية للهجرة (إّن اآلراء الواردة يف  

التعبري عن أّي رأي   هذا املنشوراملنظمة الدولية للهجرة. كما ال يُقصد من التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف  
طقة، أو على اإلطالق من جانب املنظمة الدولية للهجرة فيما يتعّلق �لوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة أو من

 يف ما يتعّلق  �لوضع القانوين لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو ختومها. 
إّن املنظمة الدولية للهجرة تلتزم �ملبدأ القائل �ن اهلجرة عندما تتم على حنو منظّم ويف ظروف إنسانية تعود �لنفع على 

الدولية للهجرة تعمل مع شركائها يف ا�تمع الدويل املهاجرين وعلى ا�تمع. وبصفتها هيئة حكومية دولية فإن املنظمة  
املتعلقة �هلجرة؛  اليت تطرحها إدارة اهلجرة؛ تعزيز استيعاب املسائل  املتزايدة  التحد�ت  بغية: املساعدة على مواجهة 

 عايتهم.تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل اهلجرة؛ وضمان احرتام الكرامة اإلنسانية للمهاجرين ور 
مشروع "بر�مج تعزيز احلماية الدولية واالستقبال واالندماج   يف إطاربفضل دعم االحتاد األورويب،    نشورامل  امت إصدار هذ 

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

  (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/coاملوقع اإللكرتوين:  

 

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

 ) IOM(املنظمة الدولية للهجرة  ] 2020[© 

دليل التوجيه واحلصول على اخلدمات االجتماعية لألشخاص املهاجرين يف )،  2020االقتباس: املنظمة الدولية للهجرة (
 ، األرجنتني، مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً.IOM. مجهورية األرجنتني
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استنساخ كامل هذا املنشور أو أي جزء منه أو ختزينه أو نقله عرب أي وسيلة (سواء كانت   مجيع احلقوق حمفوظة. ال جيوز
 إلكرتونية أو ميكانيكية أو التصوير أو النسخ أو أي وسيلة أخرى) دون احلصول على إذن خّطي مسبق من الناشر. 
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 9 ........................................................................................................ إدارة املال 

 10 ..................................................................................................... نظام النقل 
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 11 ....................................................................................................... االندماج 

 12 ............................................................................................... مصادر ذات صلة 

 

 

 سان مارتني  ليرب�دور بلدة
 

يوس. والبلدية  ي رِ رتْ نْ إيف مقاطعة    اإلدارية  د�منيت  منطقةسان مارتني بلدية تقع يف  ليرب�دور    بلدة
اليت حتمل االسم نفسه ومنطقة ريفية. وتقع يف اجلنوب الغريب من املقاطعة بني مدينيت   البلدةتشمل  

 .131 عام الوطين رقمالكريسبو و د�مانيت، على الطريق 
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اليت ميارسها قسم   الشعائر الدينيةبسبب    "هضبة األمل"�سم  سان مارتني    ليرب�دور  بلدةاشتهرت  
وهي التسمية اليت تعرف "بويغاري"،  لسبتية. كما تعرف �سم  من أتباع الكنيسة ا  األهايلكبري من  

 .  األقرب للبلدةحمطة القطار  �ا
مستشفى  بال� السبتية، و ِدلْ خالل العام الدراسي ألنه يوجد فيها جامعة    البلدة   يزداد عدد سكان 

 لصحية.يتمتع مبكانة وطنية ودولية، واملركز السبيت للحياة اِدْلبال� السبيت وهو مركز صحي 
  املوقع: سان مارتني، ميكن الدخول إىل ليرب�دورملزيد من املعلومات حول بلدية 

www.munlsanmartin.gob.ar/ 

واهلواتف احملمولة من    ،) 4أرقام (تبدآ �لرقم     7ويتألف اهلاتف األرضي من    0343  :الرمز اهلاتفي
 ) . 15أرقام (تبدأ �لرقم   9

 
 هواتف مفيدة

 

 0082 - 491 (0343) البلدية:
 0335 - 491 (0343) حمطة احلافالت:

 7923 - 467 – 15 (0343) الطوارئ الطبية والتفتيش البلدي:
 

 احلصول على السكن 
 
نرتي ريوس إىل تلبية  إ) يف مقاطعة  I.A.P.V(مؤسسة التخطيط واإلسكان املستقلة إدار�ً  سعى  ت

و�لتايل تعزيز اندماجهم    ،صحاب الدخل احملدودقبل قطاعات أ  نطلب احلصول على السكن م
 االجتماعي ومساعد�م على احلصول على مسكن الئق.
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. ملزيد  بر�مج لبناء املنازل املسمى "منزلك أوًال"مؤسسة التخطيط واإلسكان املستقلة إدار�ً    لدى
 :التايلمن املعلومات ميكنك الدخول إىل الرابط 

www.iapv.gob.ar/seccion/articulos-grupo/2/primero-tu-casa 

 مؤسسة التخطيط واإلسكان املستقلة إدار�ً  
 ، �را�  351الْبريدا  العنوان :

Laprida 351, Paraná 

 0349 / 0825 / 2124 / 4523 – 423 (0343)  اهلواتف:
 الربيد االلكرتوين: 

Correo electrónico: contacto@iapv.gob.ar 

 
 احلصول على التعليم 

 
 /http://mapa.educacion.gob.ar استشارة الرابط: ملعرفة املدارس املتاحة ميكنك 

ا�لس العام للتعليم ملعرفة الربامج املختلفة املتعلقة �لتعليم واملتوفرة يف    احلضور إىلوميكنك أيضاً  
 املقاطعة. 

 ا�لس العام للتعليم  
 ، �را�305 كوردو�  العنوان:

Córdoba 305, Paraná 

 9333 – 420 (0343) اهلاتف: 
 /http://cge.entrerios.gov.ar املوقع االلكرتوين:
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 التعليم اجلامعي 

 بال� السبتية لْ جامعة دِ 
على التعليم الذي تقدمة   لالطالع.  يةكنيسة السبتل اجلامعة هي مؤسسة للتعليم العايل �بعة ل

 ميكن التوجه إىل:
 مارتني ، ليِربْ�دور سان  99 رقم بْينِتسينكو دي ماجو  العنوان:
 8000 - 491 (0343) اهلاتف: 

 informes@uap.edu.ar الربيد االلكرتوين:
 /https://uap.edu.ar/carreras االلكرتوين: املوقع

 
 بلد رقميّ 

ق يف احلصول على احليسعى هذا الرب�مج إىل ضمان الوصول الشامل إىل التقنيات اجلديدة، وإىل  
املعلومات واملهارات الرقمية اجلديدة، كجزء من سياسة إدماج متكاملة. يوفر الرب�مج معلومات  

التسويق حول املوضوعات التالية : " أفكار ذات طابع رقمي للعمل يف املنزل"، " خطط اسرتاتيجية  
 الرقمي للبيع من املنزل"، و "اإلدماج الرقمي".

 ملزيد من املعلومات ادخل إىل الرابط:
www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-
digital/paisdigital 

 
 العناية �لصحة 
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 سكو" البلدي للصحةتْ رولدو خانِ أمركز " الدكتور 
يقدم املركز الصحي خدمة الرعاية الصحية األولية، وخدمات الطوارئ الطبية. يقدم خدماته من  

واجلمعة من   السابعة مساًء،حىت الساعة    السابعة والنصف صباحاً اإلثنني إىل اخلميس من الساعة  
صباحاً الساعة   والنصف  الساعة    السابعة  مساءً حىت  املعلومات،  .  اخلامسة  إىل املزيد من    دخل 
 الرابط:

www.munlsanmartin.gov.ar/?q=salud 

 
 مركز املقاطعة الصحي 

 ، �ريو بويغاري، ليِربْ�دور سان مارتني  346سان مارتني  العنوان:
San Martín 346, Barrio Puiggari, Libertador San Martín 

 1505 – 491 (0343)  هاتف:
   الواحدة ظهراً.حىت الساعة  السابعة صباحاً ثنني إىل اجلمعة من الساعة من اإل أوقات الدوام:

 
 السبيت  ِدْلبال� مستشفى 

موعد ميكن   ز. حلج على مدار الساعة  يف املستشفى قسم للحاالت الطارئة واملستعجلة يعمل
 : االتصال برقم اهلاتف

(0343) 420 – 0200 
 : الرابطملعرفة أ�م وساعات حجز املواعيد ادخل إىل 

 www.munlsanmartin.gov.ar/?q=salud 

، ليِربْ�دور  255  رقم   بْينِتسينكو دي ماجو  ملزيد من املعلومات ميكنك التوجه إىل العنوان التايل: 
   . سان مارتني
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 البحث عن عمل 

 
وتعزيزها،   املشاريع  تنظيم  على  التدريب  بر�مج  و يوفر  تركز  تدريب  ومؤمترات  وندوات  ورشات 

جهودها على تطوير السلوكيات واملهارات من أجل دعم أصحاب املشاريع، ومنو الشركات الصغرية 
 يوس. ي رِ رتْ نْ إِ واملتوسطة يف 

 ملزيد من املعلومات، ادخل إىل املوقع:
www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/programa_formacion.
php 

  
 واملشاريع ةاالقتصادي التنميةأمانة 

 ، �را�  69ِسْر�نِْتس  العنوان:
 0356 - 484 (0343) اهلاتف: 

 desarrolloemprendedor@entrerios.gov.ar الربيد االلكرتوين:
 

 إدارة املال  
 

 رجنتيين) (املصرف الوطين األ مصرف �نكو ديال �سيون أرِخنتينا 
 ، كرِْسبو  3116سان مارتني  العنوان:

San Martín 3116, Crespo 
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 1496 - 495 (0343)  :اهلاتف 

الثالثة  إىل الساعة     العاشرة صباحا  نني إىل اجلمعة من الساعةثاستقبال الز�ئن: من اإل  أوقات 
 عصراً. 

 
 رجنتيينللمصرف الوطين األ فرع آخر
 ، د�َمْنيت 350�سكوال إشاغوي خينريال دكتور  العنوان:

Gral. Dr. Pascual Echagüe 350, Diamante 

 1221 – 498 (0343) اهلاتف: 
الثالثة  إىل الساعة     العاشرة صباحا  أوقات استقبال الز�ئن: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة

 عصراً. 
 )    BERSA(  يوسي رِ رتْ نْ إِ مصرف 
 ، ليِربْ�دور سان مارتني99 رقم بوينس آيرس شارع  العنوان:

Buenos Aires 99, Libertador San Martín 

 0109 - 491 / 0340 – 491 (0343)  :اهلاتف 

الواحدة  إىل الساعة     الثامنة صباحاً ثنني إىل اجلمعة من الساعة  أوقات استقبال الز�ئن: من اإل
 ظهرا. 
 

 نظام النقل  
 

 أخرى، ادخل إىل الرابط:ليِربْ�دور سان مارتني وأماكن  رحالت احلافالت بني مدينة    أوقات ملعرفة  



11

 www.munlsanmartin.gov.ar/?q=turismo 

 
 احلصول على احلقوق 

 
سان مارتني،  ليِربْ�دور  للتعرف على خمتلف الربامج اليت تقدمها مؤسسة العمل االجتماعي يف بلدية  

 ادخل إىل الرابط:
www.munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/accion-social 

 
 االندماج 

 
 ملعرفة جدول النشاطات الثقافية، ميكنك الدخول إىل الرابط:

www.munlsanmartin.gov.ar/?q=agenda-cultural   

 أماكن سياحية 
 األماكن:سان مارتني ميكنك ز�رة ليِربْ�دور للتعرف على �ريخ ا�تمع يف مدينة 

   ،يف  الواقع  متحف "روبرتو هابينيشت" التارخيي  احملليLinares Cardozo 330 ميكن .
لطلب القيام   -  السادسة مساءً إىل الساعة      الثالثة عصراً ز�رته يف أ�م األحد من الساعة  

 وقات أخرى استفسر بواسطة اهلاتف:أ�م و أ �لز�رة يف 
(0343) 491 - 0082  

(0343) 491 – 0230 
 

  السبتية ميكنك االتصال �هلاتف: ِدْلبال� للقيام جبولة مصحوبة مبرشد جلامعة 
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 (0343) 491 - 8000 

  احلياة الصحية -السبيت، واملركز السبيت ِدْلْبال� مستشفى )CAVS ( 
  يون بويغاريتاسْ سْ إاحلي التارخيي 
   كيلومرتاً من    20كامبو (على بعد  يف كريسبو  الواقعة  نوبية،  اجل  اأمريكييف  أول كنيسة سبتية

 سان مارتني)  ليِربْ�دور 
 

 الر�ضة 
 الدخول إىل الرابط:  ك نشطة الر�ضية اليت متارس يف املدينة، ميكنعلى األ لالطالع

www.munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/deportes 

 
 ذات صلةمصادر 

 
 /www.entrerios.gov.ar/portal  وس:ري نرتيإمقاطعة 

 /www.munlsanmartin.gob.ar ني:تسان مار ليِربْ�دور بلدية 
 : إدار�ً  املستقلة واإلسكان التخطيط مؤسسة

www.iapv.gob.ar/seccion/articulos-grupo/2/primero-tu-casa 

 /http://cge.entrerios.gov.ar جملس التعليم العام:

   /https://uap.edu.ar/carreras السبتية:  ِدْلبال� جامعة 
 رقمي: بر�مج بلد 

www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-
digital/paisdigital 



13

 www.entrerios.gov.ar/msalud  وزارة الصحة:
 البلدي للصحة: خاِنْتسكودو  أرول مركز الدكتور

www.munlsanmartin.gov.ar/?q=salud 

 www.munlsanmartin.gov.ar/?q=salud  السبيت: ِدْلبال�مستشفى 
   بر�مج التدريب على تنظيم املشاريع وتعزيزها:

www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/programa_formacion.
php 

 www.munlsanmartin.gov.ar/?q=turismo نظام النقل:
  www.munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/accion-socialالعمل االجتماعي:  

 www.munlsanmartin.gov.ar/?q=agenda-cultural الرب�مج الثقايف:
 www.munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/deportes الر�ضة: 

 










