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

 الناشر.
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 مار ديل بال� مدينة
 

اجلنوب الشرقي من مقاطعة بوينس آيرس، على ساحل البحر األرجنتيين.  تقع مدينة مار ديل بال� يف 
و�ين أهم مدينة سياحية يف    مهمان،  يدون، وميناء ومنتجع صحيرّ ينريال بويِ جرأس بلدية    على  هي
 . البال�  مدينة كم من 365وكم من مدينة بوينس آيرس  404لى بعد مار ديل بال� ع  قعد. تالبل 
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النشاط الرئيس للميناء،  وهو  لصيد،  . اصناعات املدينة الرئيسة هي صيد األمساك والسياحة واملنسوجات 
 . تكمله سفن النفط واحلبوب 

تربز تلك املشتقة من البستنة والبناء    املتوفرةاملتنوعة  الصناعات  لدى مار ديل بال� قاعدة حبرية. من بني  
 واملعادن وامليكانيكا. 

 للمزيد من املعلومات حول بلدية مار ديل بال� ميكن الدخول يف الرابط التايل: 
www.mardelplata.gob.ar 

  9اهلواتف احملمولة فلها  أما  .  ) 4�لرقم    تبدأ (  خا�ت   7األرضية    طوط. لدى اخل0223:  رمز النداء اآليل

 ). 15�لرقم  تبدأ( خا�ت 
 

 أرقام هاتف مفيدة
 

 107   الطوارئ الطبية
 145   االجتار �لبشر

 911    الشرطة
 102   أطفال يف خطر

 147   األهايلخدمة 
 103   الدفاع املدين

 108  قائم على النوع االجتماعي العنف ال
 

 احلصول على السكن 
 
 إمكانية حصول العائالت على سكن اجتماعي وامتالكه.  بوينس آيرسمؤسسة إسكان مقاطعة تيح ت

 متطلبات التسجيل:
  لديه عائلة املقدم كون يأن. 
 رجنتينية (األوية اهلبطاقة  ملأن حيDNI(. 
  سنة 18ه فوق عمر أن يكون. 
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   مستفيدا من أي مسكن أو أرض ممنوحة من   األسريةجيب أال يكون أي فرد من أفراد ا�موعة
 ة األرجنتينية. دولال

 التوجه حتدد كل بلدية املتطلبات التكميلية وفقا خلصوصيات كل بر�مج سكين. لتقدمي الطلب جيب  و 
االستعالم    ميكن.  1627رقم  )  Hipólito Yrigoyen(إبوليتو إرّيغوجني  إىل بلدية مار ديل بال� يف شارع  

 يف:زيد من املعلومات  امل عن
 مؤسسة إسكان املقاطعة 

 االلكرتوين:  عاملوق
www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social 

 
 احلصول على التعليم 

 
والتدريب املهين، يرجى الدخول   ة والثانوي  ة راحل التمهيدية واالبتدائيلمالعروض التعليمية املتاحة لملعرفة  

 www.mardelplata.gob.ar/nuestrasescuelasالرابط التايل:   إىل
 

 تذكرة الطالب ا�انية 
مدينة مار ديل   يفاليت تتيح الركوب ا�اين يف وسائل النقل العام    املعلومات حول التذكرةللمزيد من  

 www.mardelplata.gob.ar/boletoestudiantil  بال� يرجى الدخول يف الرابط التايل:

 
 

 املعلومات: للمزيد من 
 أمانة التعليم 

 ، مدينة مار ديل بال� 2381العنوان: شارع فالوتشو رقم 
Falucho 2381, Mar del Plata 

 
 احلصول على الصحة 
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 SUMARبر�مج «سومار» 
 يسعى بر�مج «سومار» يف مقاطعة بوينس آيرس إىل تعزيز حصول ا�تمع على الصحة.

 /www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar  : يرجى الدخول يف الرابط التايلللمزيد من املعلومات 
 

 وليةاألصحية الرعاية المراكز 
 صحي إىل منزلك يرجى الدخول يف الرابط التايل: ب مركز ر ملعرفة أق

www.mardelplata.gob.ar/salud/caps/informacion-institucional 
 وميكن العثور على املراكز الصحية املفتوحة على مدار الساعة يف الرابط التايل: 

www.mardelplata.gob.ar/salud/caps/24horas 
 منزلك. إىلإىل أقرب مركز  ذهاب أو ال 147لرقم �ميكن االتصال  طبية لطب مواعيد

 
 مركز التخصصات الطبية اخلارجية

خمتص من لتلقي الرعاية الطبية يف مركز التخصصات الطبية للمرضى اخلارجيني، فالبد من إحالة من  
 مراكز الرعاية الصحية األولية. 

 ، مدينة مار ديل بال� 250و رقم  خ العنوان: شارع بيوا
Pehuajó 250, Mar del Plata 

 7900 - 499 (0223)اهلاتف: 
 cema@mardelplata.gob.arالربيد االلكرتوين: 
 www.mardelplata.gov.ar/cemaاملوقع االلكرتوين: 

 
 ) SAMEنظام اخلدمة الطبية يف حاالت الطوارئ (

هو خدمة رعاية جمانية ملا قبل دخول املستشفى   )SAMEحاالت الطوارئ (نظام اخلدمة الطبية يف  
على مدار الساعة والعام. �إلضافة إىل ذلك،    يدونال بويرّ ينري جبلدية    منازلتعمل يف الطرق العامة ويف  

.  ا من الدوائرفإ�ا تنسق أعماهلا مع الشرطة وأمن املدينة ورجال اإلطفاء واملرور والدفاع املدين وغريه
 . 107لطلب الرعاية الطبية جيب االتصال �لرقم 

 للمزيد من املعلومات: 
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 أمانة الصحة 
 ، مدينة مار ديل بال� 250و رقم  خ العنوان: شارع بيوا

Pehuajó 250, Mar del Plata 
 

 البحث عن عمل 
 

 ) ALASأنشطة العمل احلر واإلعاشي (
بع الرمسي اجيري الرب�مج يف إطار االقتصاد الشعيب يف مقاطعة بوينس آيرس. والغرض منه إضفاء الط

تدريب أعضاء الوحدات اإلنتاجية، ودعم  على النشاط االقتصادي واإلنتاجي والعمالة الذاتية، وترويج  
املنظمات القائمة على األسرة والتضامن والتعاون، وحتقيق أشكال ترابطية تسمح �ستدامة املؤسسة  

 ويق واإلدارة.بشأن اإلنتاج والتس  وأعضائها وعائال�م، وتقدمي املشورة واالستشارة 
 leyalas@gmail.comللمزيد من املعلومات ميكن الرتاسل على: 

 
 الإدارة امل

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

 تعمل على مدار الساعة.أخرى من خالل أجهزة الصراف اآليل اليت 
 مصرف مقاطعة بوينس آيرس

 ، مدينة مار ديل بال� 2563شارع سان مارتني رقم العنوان: 
San Martín 2563, Mar del Plata 

 4600 / 4500 – 499 (0223) اهلاتف: 
 عصرا.  3صبحا إىل  10ساعات العمل: من االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 

 
 نظام وسائل النقل

 



9

من خالل الطرق السريعة والطرق الوطنية وعلى مستوى   ةجيد  طوط واصلةمدينة مار ديل بال� خب  تتميز
 املقاطعات اليت تصلها �هم مدن مقاطعة بوينس آيرس والبلد.

.  مدينة مار ديل بال�  مركزكم من    7ت، على بعد حوايل  ال الدويل يف بلدة كامِ زو يقع مطار أستور بيا 
اح من خمتلف أحناء العامل صلة بني مدينة مار  لسيّ لو  -خاصة يف فصل الصيف-للمنطقة  املطارويقدم 

 .ديل بال� ووجهات خمتلفة يف البلد والعامل
املدينة   للحافالت    32لدى  املدينة    احلضريةخطا  داخل حدود  مسارها  حتديد  ويتم  املدن،  بني  وما 

 وحميطها. 
 

 مسارات احلافالت
 احلافالت يرجى الدخول يف الرابط التايل:ملعرفة مسار 

https://appsl.mardelplata.gob.ar/app_cuando_llega/web/cuando.php 
 

 (مىت تصل؟)  ?Cuándo llega¿تطبيق 
 بشكل فوري. الركاب املدين إىل مجيع احملطات  نقللوصول قدر يتيح هذا التطبيق معرفة الوقت امل

 الختيار األقرب إليك. SUBEأماكن شحن بطاقة   معرفةهذه األداة كذلك  تتيح لك 
 ميكن حتميل التطبيق من خالل الرابط التايل: 

https://appsvr.mardelplata.gob.ar/cuando/index.html 
 

 SUBEبطاقة 
احلافالت.   ركوب  قيمة  دفع  من خالهلا  ميكن  اليت  البطاقة  متابعة  هي  ميكن  الرصيد  استنفاد  مبجرد 

من الرصيد السليب. للمزيد من املعلومات يرجى الدخول    بيزو  72االستخدام حىت يتم استنفاد قدر مبلغ  
 www.mardelplata.gob.ar/sube:  الرابط التايل إىل
 

 عاقةاإل ألشخاص ذوي لتذاكر 
العام يف مدينة مار ديل   لدى األشخاص ذوي اإلعاقة حق احلصول ا�اين إىل وسائل نقل الركاب 

 بال�. للمزيد من املعلومات يرجى الدخول يف الرابط التايل:
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www.mardelplata.gob.ar/Contenido/personascondiscapacidad 
 

 قوق احلاحلصول على 
 

 إىل:  التوجهإذا كنت ترغب يف االستعالم عن حقوقك كمهاجر يف مدينة مار ديل بال� فيمكنك 
 املديرية الوطنية للهجرة 

 ، مدينة مار ديل بال� 3161رقم   العنوان: شارع سان مارتني
San Martín 3161, Mar del Plata 

 3585 – 492 (0223)اهلاتف: 
 

 املستهلك  محاية
الدفاع عن املستهلك ميكن اإلبالغ عن حدوث خمالفات متعلقة �ستهالك   مديرية محاية املستهلك يف 

نزلية وخدمات الصيانة املجهزة  األسكنية واملصارف وشركات التمويل و الباين  املاهلاتف اخللوي وإدارة  
. للمزيد من املعلومات ميكن أن تلحق الضرر �ملستهلك اليت    حاالت الشراءالبس وغريها من  املومتاجر  

 إىل: التوجهميكن 
 

 املستهلك محايةمديرية 
 ، مدينة مار ديل بال�3467لغرانو رقم  العنوان: شارع بِ 

Belgrano 3467, Mar del Plata 
 ظهرا.  الواحدة والنصفصباحا إىل  الثامنة والربع   الساعةساعات العمل: من االثنني إىل اجلمعة، من 

 defensaconsumidor@mardelplata.gob.arالربيد االلكرتوين: 
 www.mardelplata.gob.ar/reclamosاملوقع االلكرتوين: 

 
 األهايلمركز خدمة 

  8.30من الساعة  ،  ثنني إىل اجلمعةمن يوم اإل  147االتصال ا�اين �لرقم    األهايلمركز خدمة    يتيح

 مساء.  8.30صباحة إىل 
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 خدمة محاية حقوق الطفل
�لتدخل    خمتلف أحياء مدينة مار ديل بال�متعددة التخصصات تعمل يف    فرقتتكون خدمة احلماية من  

وتسهل    سبقة للتدخل القضائي.مكمرحلة    ،يف احلاالت اليت يتم فيها انتهاك حقوق األطفال واملراهقني
  إىل كذلك هذه املراكز احلصول على الربامج واملوارد املوجودة. للمزيد من املعلومات ميكن الدخول  

 www.mardelplata.gob.ar/cpdenالرابط التايل:  
 

 بر�مج األمن الغذائي البلدي
ومن اسرتاتيجية واسعة    يوضح الرب�مج ويدمج خطوطا خمتلفة متعلقة �لتغذية الصحية يف مار ديل بال� 

الغذائي والرتويج يف األسر و�جا جمتمعيا قائما على العادات -تشمل املساعدة والتدريب االجتماعي
 الصحية. للمزيد من املعلومات ميكن الدخول يف الرابط التايل: 

www.mardelplata.gob.ar/desarrollosocial/promocionsocial/seguridadalimentaria 
 

 سياسات النوع االجتماعي إدارة
خط    لديها .  عنف قائم على نوع اجلنساليت متر حبالة    رأةاستشارة قانونية وعناية وتوجيه للم  اإلدارةتقدم  
ملرأة واألسرة لتقدمي الشكاوى. ويوجد  اخلاص بشؤون الطلب العناية ومقر المركزي ملركز الشرطة    108

 لتلك النساء اللوايت ليس لديهن شبكة دعم عائلي. أطفالأوى لنساء مع أو بدون هناك م
 ، مدينة مار ديل بال� 1518العنوان: شارع ألبرييت رقم 

Alberti 1518, Mar del Plata 
 1184 - 451 (0223)اهلاتف: 

 مساء.  8صباحا إىل  8ساعات العمل: من يوم االثنني إىل اجلمعة، من الساعة 
 genero@mardelplata.gov.arالربيد االلكرتوين: 
 g%C3%A9nero-de-www.mardelplata.gob.ar/Contenido/violenciaاملوقع االلكرتوين: 

 
 محايتها و اإلدارة العامّة البلدية لنشر حقوق اإلنسان 
 يرجى الدخول يف الرابط التايل: هذه اإلدارة،  هاملعرفة الربامج والتدريبات املختلفة اليت تعدّ 
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www.mardelplata.gob.ar/DerechosHumanos 
 

 االندماج 
 

 الثقافة
 ملعرفة العروض الثقافية لدى مدينة مار ديل بال� يرجى ز�رة الرابط التايل:

www.mardelplata.gob.ar/cultura 
 

 الر�ضة 
الدخول   التايل    إىلميكن  معلومات    www.mardelplata.gob.ar/deportesالرابط  على  للحصول 

 البلدية.حول األنشطة الر�ضية يف  
 

 السياحة
 إىل:ميكن احلصول على معلومات حول معامل سياحية لز�ر�ا �لدخول 

www.turismomardelplata.gob.ar/ 
 
 ذات صلةصادر م
 

 /www.gba.gob.arمقاطعة بوينس آيرس:  
 /www.mardelplata.gob.arبلدية مار ديل بال�: 

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

 احل التمهيدية واالبتدائية والثانوية والتدريب املهين: لمر العروض التعليمية ل
www.mardelplata.gob.ar/nuestrasescuelas 

 www.mardelplata.gob.ar/boletoestudiantilتذكرة الطالب ا�انية: 
 /SUMAR :www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumarبر�مج سومار 
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 مراكز الرعاية الصحية األولية: 
www.mardelplata.gob.ar/salud/caps/informacion-institucional 

 www.mardelplata.gov.ar/cemaمركز التخصصات الطبية اخلارجية: 
 مسارات احلافالت: 

https://appsl.mardelplata.gob.ar/app_cuando_llega/web/cuando.php 
 (مىت تصل؟):  ?Cuándo llega¿تطبيق 

https://appsvr.mardelplata.gob.ar/cuando/index.html 
 SUBE  :www.mardelplata.gob.ar/subeبطاقة 
 عاقة:اإل ألشخاص ذوي اتذاكر 

www.mardelplata.gob.ar/Contenido/personascondiscapacidad 
 www.mardelplata.gob.ar/reclamosاملستهلك:   محايةمديرية 

 www.mardelplata.gob.ar/cpdenخدمة محاية حقوق الطفل: 
 : بر�مج األمن الغذائي البلدي

www.mardelplata.gob.ar/desarrollosocial/promocionsocial/seguridadalimentaria 
 : إدارة سياسات النوع االجتماعي

www.mardelplata.gob.ar/Contenido/violencia-de-g%C3%A9nero 
 : محايتهاو اإلدارة العاّمة البلدية لنشر حقوق اإلنسان 

www.mardelplata.gob.ar/DerechosHumanos 
 www.mardelplata.gob.ar/culturaالثقافة: 

 www.mardelplata.gob.ar/deportesالر�ضة: 
 /www.turismomardelplata.gob.arالسياحة:  

 










