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

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

 طقة، أو يف ما يتعّلق  �لوضع القانوين لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو ختومها. مدينة أو 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 على املهاجرين وعلى ا�تمع. وبصفتها هيئة حكومية دولية فإن املنظمة  
ا�تمع الدويل بغية: املساعدة على مواجهة التحد�ت املتزايدة اليت تطرحها إدارة اهلجرة؛ تعزيز استيعاب املسائل  
اإلنسانية  الكرامة  اهلجرة؛ وضمان احرتام  التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل  املتعلقة �هلجرة؛ تشجيع 

 عايتهم.للمهاجرين ور 
مشروع "بر�مج تعزيز احلماية الدولية واالستقبال   يف إطار بفضل دعم االحتاد األورويب،    نشورامل  امت إصدار هذ 

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[© 

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

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

 من الناشر. 
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. مدينة  نيوكنييا يف مقاطعة �حية سان مارتني ِدلوس أنِدس مدينة تقع يف مشال غرب منطقة ��غونْ 
زه الوطين النني  تنأهم مدن منطقة الَكر وتشكل أيضاً الطريق الواصل إىل امل  سان مارتني ِدلوس أنِدس

. تقع املدينة  فهدالو  )�كو غوا( الَغو�ق الذي يضم بركان النني وأنواع خمتلفة من احليوا�ت من بينها 
 زه اجلليدية العديدة وهلا رصيف وشاطئ رملي.نعلى ضفاف حبرية الَكر  إحدى حبريات املت

 ملزيد من املعلومات حول بلدية سان مارتني ِدلوس أنِدس، ميكنك الدخول إىل الرابط: 
www.sanmartindelosandes.gov.ar/   

). تتألف اهلواتف اجلوالة من 4أرقام (تبدأ �لرقم  6 واهلواتف الثابتة مؤلفة من 02972الرمز اهلاتفي: 
 ). 15أرقام (تبدأ �لرقم   8

 هواتف مفيدة
 

 315 - 427 (02972)   سان مارتني ِدلوس أنِدسبلدية 

 101    نيوكني  مقاطعة شرطة

 100   مجعية رجال اإلطفاء املتطوعني 

 106   األرجنتينية  خفر السواحل

 131   الشرطة الفيدرالية األرجنتينية

  107   املستشفى اإلقليمي رامون َكّرجيو 

 204 / 210 – 427 (02972)   هات زَّ َتنمُ ـيف التنقل ال

 105      البيئة  حراس

 116      شرطة املرور 

 

 

 احلصول على السكن 
 

 ميكنك االستفسار عن اخليارات الستئجار مسكن يف

 واملوئل  مؤسسة اإلسكان

 602 / 601 / 600داخلي     315 - 427 / 656 - 411 (02972)اهلواتف:  

 

 احلصول على التعليم 
 

 ملعرفة الدورات والورشات املتوفرة اليت تقدمها البلدية، ميكنك الدخول إىل الرابط التايل:  
https://sanmartininforma.gob.ar/category/educacion/ 

دراسات جامعية  . تقدم  الوطنية   وِهجامعة كومالدى املدينة أحد فروع    ،فيما يتعلق �لتعليم اجلامعي
 .ساحات اخلضراءتقين جامعي حرجي، دراسات تقنية جامعية يف امل،  السياحي االرشاديف 

 سان مارتني ِدلوس أنِدس،  235يال �س  العنوان: َبساخي دِ 
Pasaje de la Paz 235, San Martín de los Andes 

 164 - 427 (02972)اهلاتف: 

 informes@ausma.uncoma.edu.arالربيد اإللكرتوين: 
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 احلصول على العناية الصحية
 

 Dr. Ramón Carrillo مستشفى سان مارتني ِدلوس أنِدس "د. رامون َكّرجيو"

 سان مارتني ِدلوس أنِدس ،  381 سان مارتني الرئيسيالعنوان: شارع 
Av. San Martín 381, San Martín de los Andes 

 211 - 427 (02972):  اهلاتف 

  107لطلب موعد أو لالستفسار عن خدمات املستشفى املختلفة، ميكنك االتصال �لرقم الداخلي  
 .الرابعة مساءً  إىل الساعة صباحاً  8من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة من الساعة 

 

 البحث عن عمل 
 

يؤدون أعمال تنظيف  لعمال والعامالت الذين  لرشاد والتوجيه  اإل  نيوكنييف    الفرعيةأمانة العمل  تقدم  
مطلباً  يقدموا  أن  حيتاجون  الذين  والعامالت  العاملني  تواكب  وأيضاً  منزلية.  أعمال  أو  صيانة   أو 

 ملستخدميهم يف جمال العمل.

 (للمقاطعة)  الفرعيةأمانة العمل 

 /https://trabajo.neuquen.gov.arاملوقع االلكرتوين: 

 

 إدارة املال
 

أن تكون صاحب حساب مصريف ميكنك من احلصول على وسائل الدفع غري الدفع نقداً. ميكنك  
أيضاً سحب املال والقيام بعمليات مصرفية أخرى عن طريق أجهزة الصراف اآليل اليت تعمل على  

 مدار الساعة.

 

 ) Banco de la Provincia del Neuquén(   نيوكني مصرف مقاطعة 

 سان مارتني ِدلوس أنِدس،  999العنوان: شارع بِلغرانو 
Belgrano 999, San Martín de los Andes 

 994 / 594 / 243 – 427 (02972)اتف:  و اهل

 

 )  Banco de la Nación Argentinaتينا ( ِخنْ يون أرْ كو ديال �سْ مصرف �نْ 

 سان مارتني ِدلوس أنِدس،  687سان مارتني  العنوان: شارع 
San Martín 687, San Martín de los Andes 

 292 - 427 (02972):  اهلاتف
 

 نظام النقل 
 

"  تقدم شركات النقل داخل املدن "إكسربيسو ديلوس أندس" وفيما بني املدن "ترانسبوريت كاستيجي 
 خدمات متنوعة يف مدينة سان مارتني ِدلوس أنِدس واألماكن التابعة هلا.  
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عدد كبري من شركات نقل الركاب العام تربط مدينة سان مارتني ِدلوس أنِدس    ،عالوة على ذلك 
 بباقي املناطق األرجنتينية. 

 ة الكار. ترتكز حركة النقل الربّي يف حمطة احلافالت احمللية، يف مقرها الواقع أمام حبري 

 

 حمطة احلافالت 

 سان مارتني ِدلوس أنِدس العنوان: خينريال بيجيغاس إي خويس ِدل �جي، 
Gral. Villegas y Juez del Valle, San Martín de los Andes 

 044 - 427 (02972)اهلاتف: 

 www.terminaldemicros.com.ar/san-martin-de-los-andes.phpاملوقع اإللكرتوين: 

 

كيلومرتاً من مركز املدينة، على الطريق السريع رو�   22بوس على بعد  يادور كارلوس كامْ بْ يقع مطار أَ 
تزداد  ليف مومسي الشتاء والصيف    عددهاتوجد رحالت يومية على مدار العام، ويزداد  .  40يو�ل  �سْ 

 إمكانيات وصول الرحالت القادمة من خمتلف أحناء البلد.

 احلصول على احلقوق 
 

لالطالع على الربامج والنشاطات اليت تقدمها وزارة التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان، ميكنك  
 /https://sanmartininforma.gob.ar/category/desarrollosocialالدخول إىل الرابط التايل:  

 

 للهجرة  الوطنيةاإلدارة 

 نيوكني ، مدينة 466العنوان: سانتياغو ِدل إستريو  
Santiago del Estero 466, Ciudad de Neuquén 

 2061 - 442 (0299) اهلاتف:

 del.neuquen@migraciones.gov.arالربيد اإللكرتوين: 

 

 شهادة إعاقة موحََّدة 
 ملعرفة اإلجراء الالزم للحصول على شهادة اإلعاقة املوحََّدة، ميكنك الدخول إىل الرابط التايل: 

https://cud.ciudadanianqn.gob.ar/certificado.html 
 

 دماج ناال
 
 الر�ضة  

الرابط إىل  الدخول  ملعرفة    /https://sanmartininforma.gob.ar/category/deportes  ميكنك 
وألعاب ترفيهية وثقافية متوفرة   ات تتضمن ر�ضي وهي    ، الر�ضة يف املدينةالنشاطات اليت تقدمها أمانة  

السكان.   يف  جلميع  ملعبيوجد  أنِدس  ِدلوس  مارتني  للبلدية  اسان  سُ شانْ "ن  برميريو  "َو    "�رْ غو 
 . كله  ن للمجتمعامتاح ومها  "سالدورِ بوبْ 

 

 ثقافة
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الثقايف   الزمين  اجلدول  على  الرابط تعرف  إىل  �لدخول  الثقافة  ألمانة 
https://sanmartininforma.gob.ar/category/cultura/    األلعاب البارزة  . من أهم النشاطات

   فنية.الورشات ال، ومهرجان املوسيقا، و نيوكنيالثقافية يف 

 

 السياحة
 أمانة السياحة والتنمية االقتصادية  

 سان مارتني ِدلوس أنِدسالعنوان: شارع سان مارتني إي خوان مانويل دي روساس، 
Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas, San Martín de los Andes 

 347 - 427 (02972)اهلاتف: 

 

 www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismoاإللكرتوين:  الرابط

 

 ذات صلةمصادر 
 

 http://w2.neuquen.gov.ar/index.php :نيوكنيمقاطعة 

 /www.sanmartindelosandes.gov.ar سان مارتني ِدلوس أنِدس:بلدية 

 /https://sanmartininforma.gob.ar/category/educacion  دورات وورشات عمل:

 /https://trabajo.neuquen.gov.ar أمانة العمل (للمقاطعة): 

 www.terminaldemicros.com.ar/san-martin-de-los-andes.php حمطة احلافالت:

 وزارة التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان:
https://sanmartininforma.gob.ar/category/desarrollosocial/ 

 https://cud.ciudadanianqn.gob.ar/certificado.html شهادة إعاقة موحدة: 

 /https://sanmartininforma.gob.ar/category/deportes أمانة الر�ضة:

 /https://sanmartininforma.gob.ar/category/cultura ثقافة:

 www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo  مية االقتصادية:أمانة السياحة والتن
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 وزارة التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان:
https://sanmartininforma.gob.ar/category/desarrollosocial/ 

 https://cud.ciudadanianqn.gob.ar/certificado.html شهادة إعاقة موحدة: 

 /https://sanmartininforma.gob.ar/category/deportes أمانة الر�ضة:

 /https://sanmartininforma.gob.ar/category/cultura ثقافة:

 www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo  مية االقتصادية:أمانة السياحة والتن

 








