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 1مقدمة
 

اهلدف من هذا املنشور هو املسامهة يف عملية اإلدماج االجتماعي والثقايف للمستفيدين من بر�مج 
التحدي. كما أنه ميثّل أداة لتعزيز "، وكذلك مرافقة أولئك الذين يتعاونون يف التصدي هلذا "سور�

 املواطنة وبنائها.

ك هذا الدليل معلومات عامة عن املرافق واحلقوق يف مجهورية األرجنتني بشكل عام ويف م ليقد
سيوِنس ونيوكني وسالتا يوخا وموإنرتي رّيوس والرّي (قرطبة) �ماركا وكوردو�اآيرس وكمقاطعات: بوينس 

  مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً.  ويف

دف حتسني �قلمهم مع أماكن إقامتهم املختارة � -صادر هذه ا�موعة من امل وقار�تيستطيع قُراء 
أن يوسعوا معارفهم حول مواضيع احلصول على السكن والتعليم والصحة والعمل واملواصالت    –اجلديدة  

  شؤون حيا�م اليومية بطريقة سريعة وسهلة املنال.من احلقوق، كما ميكن أن يرشدهم يف وغريها

بر�مج تعزيز احلماية الدولية واالستقبال واالندماج لالجئني يف فضل إسهام كان هلذا الدليل أن يُنشر ب
ة الدلية للهجرة ، املمّول من قبل االحتاد األورويب، والذي يقوم على تطبيقه كل من املنظماألرجنتني

 
يتو وميكايال ِسرِزويل، كما متت مراجعته من قبل وإليسا بريتو ومارسيال غوروسمت تنفيذ هذا العمل مبسامهة كل من دافيد هيدروبو  1

 اإلدارة الوطنية للهجرة.
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)IOM املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني () وUNHCR  الرب�مج اهلادف إىل حتسني ،(
ى استقبال املستفيدين واملستفيدات من بر�مج "سور�" كذلك فإن  رة مؤسسات الدولة األرجنتينية علقد

تفيدين واحمللي والتنسيق مع املسالرب�مج يسعى إىل تعزيز خمطط االندماج على الصعيدين الوطين 
االندماج الفعال  واملستفيدات من بر�مج "سور�" وا�تمعات احمللية املضيفة هلم، حبيث يتم حتقيق

عمل املؤسسي واألنشطة وضمان الوصول إىل حلول مستدمية. كما يتم السعي إىل أن يكون لتعزيز ال
عات الالجئني واملهاجرين ذوي أثر إجيايب يف محاية جممو والتدابري املثلى النامجة عن الرب�مج املذكور 

 األوضاع اهلشة األخرى املتواجدة يف البالد.

 

 فق االجتماعية يف مجهورية األرجنتنيين إىل املراوصول املهاجر 
 

) يف مناسبات سابقة، فإن وصول األشخاص املهاجرين إىل  IOMكما أّكدت املنظمة الدولية للهجرة (
اج االجتماعي ما مل  ماعية أساسّي الندماجهم يف ا�تمعات املضيفة. لن ميكن ضمان االندماملرافق االجت

 ساسية مبا يف ذلك الطعام والصحة والتعليم والسكن والعمل.  تتم تلبية االحتياجات األ

ين  ن وصول املهاجرين إىل املرافق االجتماعية مضمون بفضل اإلطار القانو يف حالة مجهورية األرجنتني، فإ
 والصحة، تشمل اجلميع وهي جمانية.  اخلدمية كالتعليموألن تلبية بعض االحتياجات  

ل من هذا البلد اهلدف الرئيس للهجرة بني  من اخلصائص اإلجيابية اليت جتعتتميز مجهورية األرجنتني بعدد  
 ).17ب:  2019كا اجلنوبية (املنظمة الدولية للهجرة،  اإلقليمية يف أمري

يمي عام شامل للجميع وجماين. وكذلك فإن نظام الصحة العامة يليب  رجنتني نظام تعللدى مجهورية األ
يكن لديهم ضمان اجتماعي وال يستطيعون الدفع. تقوم كل من احتياجات من يقصدونه، حىت لو مل 

املقاطعات واحلكومات احمللية بتنفيذ سياسات اجتماعية خمتلفة للدعم احلكومة الوطنية وحكومات 
 لقطاعات خمتلفة من السكان.  املباشر
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ستوى الدويل ، �حد األطر القانونية األكثر مالءمة على امل2004حتظى مجهورية األرجنتني، منذ عام 
حقوق اإلنسان أساسًا، ألنه   من منظور  25.871اهلجرة الوطين رقم    فيما يتعلق �هلجرة. مت وضع قانون

للتصرف (املادة الرابعة) ويضمن املساواة يف املعاملة بني يعترب اهلجرة حق�ا أساسي�ا للفرد وغري قابل 
 ني.األجانب واملواطن

 من اجلمهورية العربية السورية ا الدليل متاحة للمهاجرين القادمنياملعلومات والربامج الواردة يف هذ
 يب اللجوء القادمني من بلدان أخرى.واملهاجرين وطال

 

 بر�مج "سور�"
 

بتطبيق بر�مج �شريات إنسانية خاصة لألجانب املتضررين من  2014نية منذ عام تقوم الدولة األرجنتي
ة (واملسمى بر�مج "سور�"). ويهدف الر�مج املذكور إىل تسهيل دخوا النزاع يف اجلمهورية العربية السوري

، الذين حيملون  نتينية لألشخاص األجانب املتضررين من النزاع يف اجلمهورية العربية السوريةاألراضي األرج
ها وتلقوا بصفة اعتيادية يف سور� أو أقاموا في  اجلنسية السورية وأفراد أسرهم أو الفلسطينيني الذين يقيمون

 شرق األدىن (األونروا).مساعدات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف ال

علومات حمددة وحمّدثة قدر اإلمكان عن اخلدمات  اهلدف الرئيس من وراء إعداد هذا الدليل هو توفري م
غم من عدم الوصول إىل مجيع املدن احة يف املدن الرئيسة اليت يقيم فيها مهاجرون سوريون، على الر املت

 بسبب الصعو�ت اليت تعرتي عمالً من هذا النوع.

 

 

 

 

11



 ترتيب الدليل
 

 املواضيع املكونة للدليل هي التالية:  مت تقسيم هذا الدليل من حيث املواضيع واملقاطعات واملدن.

  ًل على السكنلنظام احلصو احلصول على السكن: يقدم اجلزء اخلاص �ألرجنتني ملخصاً موجزا  
يف البالد، والذي يتضمن خيارات الستئجار أو شراء املساكن والتشريعات األرجنتينية يف هذا 

ملعلومات احملددة لكل مقاطعة أو مدينة الصدد وغريها من البيا�ت املفيدة. يلي ذلك تقدمي ا
 خبصوص هذا الشأن.  

 دراسية املتاحة يف ء العروض الرجنتني، سوااحلصول على التعليم: يتم توصيف التعليم يف األ
املنظومة الشاملة ا�انية واإللزامية أو التعليم اخلاص ويف خمتلف مراحل الدراسة. كما يقدم هذا 

 اللغة اإلسبانية.  القسم موارد وخيارات لتعلم
  الرعاية الصحية: يستعرض هذا القسم نظام الصحة العام واخلاص وصناديق التأمني الصحي

مسبق الدفع واحلصول على شهادات اإلعاقة واحلصول على خدمات أمني الصحي نقابية والتال
 أو مدينة.الصحة اجلنسية واإلجنابية وغريها. كما يتم توفري بيا�ت وعناوين خاّصة بكل مقاطعة  

  البحث عن عمل: ستجدون يف هذا القسم معلومات تساعدكم على حتقيق هذا اهلدف، على
البلد�ت ، ولكن من املهم األخذ بعني االعتبار أن املقاطعات و وعلى مستوى الصعيد الوطين 

 العثور على وظيفة يف األرجنتني يف �اية املطاف هو مسؤولية فردية تعتمد على كل شخص.
 األموال سنشرح كيفية الوصول إىل النظام املصريف يف األرجنتني، يف املقطعة أو  إدارة يف قسم

 لضرائب واخلدمات، إخل.كيفية دفع ادون فيها، و املدينة اليت تتواج
 على التنقل يف مجيع أحناء البالد، سواء يف سيارتكم  واملواصالت سيساعدكم قسم نظام النقل

  أي من اخليارات العامة واخلاصة للنقل اجلماعي للركاب.الشخصية أو يف سيارة خاصة أو يف

 ى اخلطوط العريضة للتشريعات  سيساعدكم القسم اخلاص �حلقوق يف األرجنتني على االطالع عل
ار أن اجلهل �لقوانني ال يسمح لكم �نتهاكها، لذلك  بعني االعتبيف األرجنتني. من املهم األخذ 

تالفات مع بلدكم األصلي أو حمل إقامتكم السابق. من جيب عليكم بذل جهد ملعرفة االخ
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ل التنوع واهلوية اجلنسانية، الدليل، الرتكيز على موضوعات مث املالحظ يف العديد من أقسام هذا
نوع لزواج املدين) والوقاية من العنف القائم على واليت يسمح �ا القانون ويضمنها (وكذلك ا

 .2ه، وهو أمر حمظور جبميع أشكالاجلنس

 يف �اية اجلزء اخلاص بكل مقاطعة أو مدينة مت إدراج أرقام الطوارئ اخلاصة �ا.

اإللكرتونية املفيدة. ميكنكم الوصول إىل  املراجع، ستجدون قائمة �لروابطيف �اية الدليل، �إلضافة إىل 
 هذه القائمة الكاملة �ستخدام رمز االستجابة السريعة التايل:

 
  ألرجنتني أفكاراً ومصادر من شأ�ا أن تساعدكم على التعرف على البلدم االندماج يف اختاماً، يطرح قس

تعيشون فيه واجلريان. يف هذا القسم، مت ذكر  اجدون فيها واحلي الذيوعلى املدينة أو البلدة اليت تتو 
 يف وحتّسن اللغة.األنشطة الثقافية أو الر�ضية أو الدينية اليت تعزز االندماج يف ا�تمع احمللي املض

 

 بعض البيا�ت اهلامة
م التقسيمات األرجنتني، بعض الصعو�ت يف تفهّ  قد تواجهك يف الفرتة األوىل، بعد وصولك إىل

بالد�. وذلك من شأنه أن يصّعب عليك اختيار القسم املناسب من هذا الدليل السياسية ل-اجلغرافية
فقد قمنا �عداد مقدمة فرعية تتصدر أجزاء الدليل للبحث فيه عن املعلومات اليت حتتاجها. ولذلك 

 
بط:  " من خالل الرانوع اجلنسملعرفة املزيد عن هذا املوضوع ميكن الرجوع إىل دليل "النساء املهاجرات والعنف القائم على   2

digital.pdf-http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Manual_OIM 
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عنها وما هي عاصمتها،    جياز ما هي املقاطعة اليت نتحّدثاملخصصة للمقاطعات، حيث نشرح لك �
يف كثري من احلاالت اسم املقاطعة نفسه. يف حال كنت من املقيمني يف مدينة أو بلدة وليس   واليت حتمل

األخذ بعني االعتبار أن املنافع البلدية اخلاصة �لعاصمة قد ال تنطبق يف عاصمة املقاطعة، فمن املهم 
ى مستوى املقاطعة وعلى املستوى ملنافع املتوفرة علكن االستفادة من امت هذه احلالة عليك، ولكن يف

 الوطين.

 ويف مجيع األحوال، فإننا نرتك لكم يف هذا القسم شرحاً موجزاً �ذا الصدد:

   وتنقسم كل مقاطعة   األرجنتني هي "املقاطعة"السياسي يف-اجلغرايفأهم وحدات التقسيم  .
"بلدية" واحدة أو عدد من البلد�ت.   يةإدار   "، حيث تضم كل منطقةإدارية  قبدورها إىل "مناط

 ما.    بلديةو�لتايل فإن املدينة اليت تقيم أو تقيمني فيها تنتمي يف �اية املطاف إىل 
  درالية) واحدة، هي مدينة بوينس مقاطعة ومنطقة احتادية (فييف األرجنتني ثالث وعشرون

كما تُعرف هذه املدينة . ذاتياً. وهذه املدينة هي عاصمة البالد ككلآيرس املستقلة 
" (تُلَفظ: كا�) أو "�لعاصمة االحتادية (الفيدرالية)" أو "بوينس آيرس" CABA�الختصار "
 بكل بساطة.  

  يس أو رئيسة بلدية، فإن ملدينة حاكمة مقاطعة ولكل بلدية رئيف حني لكل مقاطعة حاكم أو
 .ئيس أو رئيسة حكومة"بوينس آيرس "ر 

   عاصمة املقاطعة مطابق السم املقاطعة نفسها.  سالتا و كوردو�، اسم  يف بعض املقاطعات مثل
 فعلى سبيل املثال، عاصمة مقاطعة سالتا هي مدينة سالتا.  
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 ية األرجنتنياخلارطة السياسية جلمهور 

 اجلمهورية.  ر�سة  –وزارة الرتبية   –)"  Educarخرائط "إدوكار ( مكتبةاملصدر:  

 عنوان املوقع اإللكرتوين:  
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.27.html 

واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك اض التوضيح فقط. األمساء مالحظة: هذه اخلارطة ألغر 
 و قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.املستخدمة فيها، ال تعين االعرتاف الرمسي �ا أ  التسميات
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 اإلداري-النظام السياسي
 هوري الفيدرايل.نظام احلكم يف مجهورية األرجنتني والنظام التمثيلي اجلم

   ألن ممثلي الشعب هم من حيكمون.  "متثيلي"هو نظام 
  وهو نظام "مجهوري" بسبب وجود فصل للسلطات (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 ن خيتارونالسلطة القضائية) ولوجود دستور مكتوب. وأيضاً ألّن املواطنني واملواطنات هم الذيو 
ميع وإلزامية. يستطيع ، من خالل انتخا�ت شاملة للجمن حيكمهم، أي ممثلي الشعب

ون التصويت يف انتخا�ت معينة يف مقاطعات حمّددة. ميكن لك االطالع على املزيد من املهاجر 
 يف قسم "احلقوق يف األرجنتني" من جزء "األرجنتني" املخصص للبالد ككل.  املعلومات  

 ن جتميعها يف يدرايل) ألن كل والية حتافظ على استقالليتها على الرغم موهو نظام احتادي (ف
اليت تتمتع �ا يف مقاطعة ما قد  املزا�لك فإن ظل حكومة مشرتكة، وهي احلكومة الوطنية. ولذ

احمللية. فكل أخرى، كما هو احلال يف حق التصويت يف االنتخا�ت  ختتلف يف مقاطعات
 رارها �ذا الصدد.  مقاطعة تتمتع �ستقاللية ق

 www.argentina.gob.ar/pais  إىل الرابط التايل:للمزيد من املعلومات ميكن لك الدخول 

 
 3الرموز الوطنية

أمة من خالل رموز وطنية مت التوافق عليها يف السنوات األوىل من  -مجهورية األرجنتني كدولة هوية تتحدد
قوانني. متثل هذه الرموز مثلنا العليا وثقافتنا �رخينا ككيان مستقل، ومت ترسيخها عرب جمموعة من ال

 ين. الوط  لنشيدوتقاليد� التارخيية. هذه الرموز الوطنية هي: العلم وشعار الدولة وا

 

 
 

 .losargentina.gob.ar/pais/simbowwwملعرفة املزيد من املعلومات ميكن الرجوع إىل الرابط:  3
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 التواصل
يتيح لك هذا الدليل عناوين األمكنة واملواقع اإللكرتونية وعناوين الربيد اإللكرتوين وأرقام اهلاتف حىت 

 واصل مع اخلدمات املتوفرة.تستطيع أو تستطيعي الت

 بعض التوضيحات حول أرقام اهلاتف:

الرقم. على  أو بلدة رمز نداء يسبق )، كذلك فإن لكل مدينة  54+رمز االتصال الدويل �ألرجنتني هو (
لالتصال  011، بينما يتم استخدام الرمز 0221سبيل املثال، لالتصال مبدينة البال� تنبغي إضافة الرمز 

 قة بوينس آيرس الكربى.    جانيدا الواقعة منطببلدة أبي

لى ثال ع . وكمدة يف بعض األحيانلكل مدينة رمز ندائها اخلاص، والذي قد تتشارك به مدن ع
هو رمز النداء اخلاص مبدينة بوينس آيرس، ولكنه يف الوقت ذاته يستخدم لالتصال  011ذلك، فإن 

كنت موجوداً يف مدينة هلا نفس رمز النداء، فليس   �لكثري من مدن وبلدات مقاطعة بوينس آيرس. إذا
ال  أما إذا كنت بصدد إرسأن تضيف رمز النداء إىل رقم اهلاتف.   إجراء مكاملة هاتفيةمن الضروري عند 

 فقط.  11رسالة نصية مثالً، فإنه عليك يف هذه احلالة إضافته، حىت ولو كان ذلك بدون الصفر، أي 

. على إرسال رسالة نصية إىل هاتف حممول  كون خمتلفاً عند االتصال أويف بعض املدن، رمز النداء ي
. إذا مت االتصال 4رقم ، ولكن جتب إضافة ال0379س هو سبيل املثال، رمز النداء اخلاص مبدينة كورّينتِ 

. أما يف حالة االتصال �اتف  03794حو: نبصورة مباشرة على هذا ال  4�اتف أرضي، تتم إضافة الرقم 
 .4 15 0379، أي أن رقم اهلاتف يكون مسبوقاً �لرمز التايل: 15وبعد ذلك   4فعليك إضافة رقم  حممول  

  

مثاين أو سبع أو به يتكون من    رقم اهلاتف الثابت الذي تتصل
 ست خا�ت

االتصال من األرجنتني �اتف أرضي يف  
 نفس املدينة أو البلدة  

الستة اليت تشكل    إىل اخلا�ت الثمانية أو السبعة أو  15إضافة  
 لرقم اهلاتف احملمو 

االتصال من األرجنتني �اتف حممول 
 يف نفس املدينة أو البلدة

17



لثمانية أو السبعة  يه الصفر إىل اخلا�ت اإضافة رمز النداء مبا ف
(مالحظة هامة: أو الستة اليت تشكل رقم اهلاتف األرضي 

 !). مثالً:خانة  11جيب أن يكون عدد اخلا�ت الكلي  

 (بدون فراغات)  45678912 011

االتصال من األرجنتني �اتف أرضي يف  
 مدينة أو بلدة مغايرة

إىل اخلا�ت  15الرقم  إضافة رمز النداء مبا فيه الصفر مث
الثمانية أو السبعة أو الستة اليت تشكل رقم اهلاتف احملمول 

 مثالً:
011 15 45678912 

االتصال من األرجنتني �اتف حممول 
 دينة أو بلدة مغايرةيف م

 األرجنتني
 

 احلصول على السكن
 

 ذات املرتبةالدولية  األرجنتني، منصوص عليه يف الدستور ويف املعاهدات مجهوريةحق السكن، يف 
الدولة منافع التأمني متنح مكرر. " 14الدستور. إن هذا احلق منصوص عليه يف الفقرة الثالثة من املادة 

وغري قابل للتصرف. وينص القانون خباصة (...) على احلصول على  شامالً  املتصف بكونهاالجتماعي 
 ن الالئق".السك

إال أن تفسريه مبا  احلق غري منصوص عليه يف قانون اهلجرة،وإن كان متتع األشخاص املهاجرين �ذا 
 يتوافق مع أطر تنظيمية أخرى يسمح �لتأكيد على أن األشخاص املهاجرين هلم هذا احلق.
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 ة التنمية اإلقليمية واملوئلار وز 
نية التحتية لألحياء العشوائية وتنفيذها وتساهم يف توفري الب تقوم هذه الوزارة بوضع خطط التنمية احلضرية

سياسة ب هناك األمانة الفرعية املعنية الفرعية التابعة للوزارة،ألما�ت األساسية واملرافق العامة. ومن بني ا
 سكن واالستجابة هلا.املختصة �جياد حل ملشكلة ال السكن والبنية التحتية،

ة الفرصة للحصول على  (يسعى إىل منح األسر األرجنتيني  ProCreArمن بني أهم براجمها يوجد بر�مج 
حيصل عليه األشخاص املهاجرين  األول من خالل قرض عقاري ميسور التكلفة) الذي ميكن أن    ابيته

وائية  العش  والتجمعات  (جيمع معلومات عن األحياء  RENABAP ، وبر�مجالذين لديهم إقامة دائمة
 يف األرجنتني).

 املزيد من املعلومات متوفرة يف موقع:  
www.argentina.gob.ar/habitat/procrear  

 وموقع:
 www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap 

 وزارة التنمية اإلقليمية واملوئل
 ، مدينة بونس آيرس  8، طابق  255دا رقم  ع ِإْمسريالْ العنوان: شار 

Esmeralda 255, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 9810 - 5071 (011)هاتف:  

 www.argentina.gob.ar/habitatرتنت:  شبكة االن  املوقع على

 عنوا� الربيد االلكرتوين:
procrear@minhabitat.gob.ar 
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  informacion@minhabitat.gob.ar 

 

 املستأجرون واملستأجرات

و  أالذين ال ميلكون سكناً خاصاً �م، يف األرجنتني،  �مكا�م استئجار سكن. إذا كنت ستستأجر شقة 
لومات حول العقد، والنفقات، وعمولة املكتب العقاري، والكفالة، والنفقات حصل على معبيتاً، ا

. ملعرفة احلقوق 2020الستئجار اجلديد النافذ منذ متوز املشرتكة. من املهم أن تتعرف على قانون ا
 الدخول إىل :  �مكانكوالواجبات لكل من املستأجر واملالك  

www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231429/20200630   

 

 مالكي العقاراتو  ينحقوق وواجبات املستأجر 

ملعرفة ما ينص عليه القانون املدين حول عملية االستئجار الـُمبيّنة بشكل مبسط �مكانك الدخول إىل 

 /www.derechofacil.gob.ar/leysimple/alquileresوقع:   امل

 عليك أن �خذ بعني االعتبار :

 .تستطيع أن تطالب بعقد مكتوب 
   ان عن كل سنة من سنوات العقد.  نك فقط دفع شهر مقدم وشهر كإيداع ضميطلبوا مميكن أن

 أيُّ دفع آخر مقدماً ممنوع.
 يتحمل مسؤولية الدفع يف حال عدم تقيدك    ميكن أن يطلبوا منك وجود "كفيل": شخص �لث

 .به
 .احلد األدىن ملدة عقد اإلجيار هو ثالث سنوات 
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 اخليارات التالية:من  ستأجر أن يقرتح على األقل خيارين  �لنسبة إىل الكفالة، جيب على امل

 سند ملكية عقار 
 ضمانة مصرفية 
 مني الضمان�  )seguro de caución( 
 امن أوضمان الكفالة أو كفيل متض 
  ضمان شخصي للمستأجر: وصل الراتب، شهادة إثبات الدخل، أو أي وسيلة أخرى. يف حال

 مجع دخل كل شخص.وجود أكثر من مستأجر أو مستأجرة جيب  

ؤجر ضماً� يزيد عن مخسة أضعاف قيمة اإلجيار الشهري وعليه أن يقبل إحدى ال ميكن أن يطلب امل
 أو املستأجرة.الضما�ت املقرتحة من قبل املستأجر  

أو الكفيل املتضامن املفرتضة، تنص األنظمة على الشروط    �مني الضمانيف حاالت الضمانة املصرفية، 
 ضما�ت، وأيضاً صفا�ا وشروطها.  يفي �ا األشخاص الذين مينحون هذه الاليت جيب أن  

 

 حسم قيمة اإلجيار من ضريبة الدخل

من قيمة % 40الرواتب العليا)، ميكن أن حتسم حىت  إذا كنت تدفع ضريبة الدخل (هي ضريبة على
 ضروري أن:اإلجيار الذي تدفعه حىت حد الدخل الذي ال خيضع للضريبة. للقيام بذلك من ال

   جزء منه.ال تكون صاحب عقار أو 
 .ًأن يسلمك مالك السكن الذي تستأجره وصال 
  لإليرادات العامةأن ُحتمِّل نسخة عن عقد اإلجيار على صفحة اإلدارة االحتادية )AFIP( يف ،

 أول مرة حتسم قيمة اإلجيار وكل مرة جتدد فيها العقد.
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الرابط التايل:  للمزيد من املعلومات �مكانك الدخول إىل 

www.afip.gob.ar/alquileres/inquilino/ 

 املالكون واملالكات

نك من أن يُرهن بسبب الديون على سبيل املثال، عليك أن تسجله يف السجل العقاري  ي سكلتحم
 /www.dnrpi.jus.gov.ar ول اإلجراء يف املوقع:كملكية لألسرة. ميكنك أن جتد املعلومات ح

 

 هل تسكن يف شقة؟

 ام األبنية السكنية يف املوقع:ميكنك أن حتصل على معلومات حول نظ
www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/propiedad-horizontal 

يفية اختيار من املهم أن تعرف ما هي اللجان وكإن نظام األبنية السكنية ينظم العيش يف األبنية والشقق.  
املتعلقة �ذا  املشرف على خدمة البناء واملسؤول اإلداري. �مكانك االستفسار عن كل املعلومات

 nsorciowww.argentina.gob.ar/justiciacerca/co قع:املوضوع يف املو 

 

 هل انتقلت إىل سكن آخر أو ستقوم بذلك؟

ر ما إذا كان حيق لك  من بني بعض األمور اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند تغيري السكن أن تستفس
سب موظفًا ميكنك أن تستفسر عن ذلك حأ�م إجازة لالنتقال إىل السكن اجلديد (اذا كنت تعمل 

-www.argentina.gob.ar/consultar-convenios-colectivosالقطاع الذي تعمل فيه يف املوقع 

de-trabajo-acuerdos-y-laudos  ر�ء والغاز واهلاتف.) وأيضاً تغيري اسم املستخدم خلدمات الكه 

 

22



 احلصول على التعليم
 

ية تتألف منظومة التعليم يف األرجنتني من املرافق التعليمية واليت تتنوع من حيث إدار�ا بني مرافق حكوم
وخاصة �إلضافة إىل تلك املدارة من قبل التعاونيات واجلمعيات. وتغطي هذه املنظومة مناطق البالد  

 .ونُظمهليم ومراحله افة ومجيع مستو�ت التعك

اإلطار التشريعي للمنظومة التعليمية يف البالد ويسند للدولة مسؤولية    26.206  يضع القانون الوطين رقم
ة مبا خيص التعليم، حيث إن التعليم مصلحة عامة وحق ذو طبيعة شخصية ضمان املساواة وا�اني

 ة من أربع سنوات إىل مثاين عشرة سنة، وهي:ت للتعليم تشمل الفئات العمريواجتماعية. مثة أربع مستو�

 املرحلة التمهيدية 
 املرحلة االبتدائية 
 املرحلة الثانوية 
 مرحلة التعليم العايل 

 توجهات منوذجية، هي:  ليم إىل مثانية فروع أوكما وتنقسم منظومة التع

 التعليم التقين املهين 

 تعليم الفنون 

 التعليم اخلاص 

   لغنيلباوا  للشبّانالتعليم املستمر 

 التعليم الزراعي 

   متعدد الثقافات ثنائي اللغةالتعليم 

 التعليم املنزيل وداخل املستشفيات 

 التعليم يف سياقات احلرمان من احلرية 
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 مات حول التقومي املدرسي، نرجو ز�رة املوقع التايل:ن املعلو للمزيد م
www.argentina.gob.ar/educacion/consejofederal/calendario2020 

اجلامعات    العروض الدراسية اليت تقّدمهاف على  كما ننصح بز�رة موقع ا�لس اجلامعي األرجنتيين للتعر 
 على املستوى الوطين من خالل الرابط التايل:

www.cin.edu.ar/instituciones-universitarias/ 

السبل  اإللزامي يف املدارس، وذلك من خالل تضمن وزارة الرتبية واجلهات احمللية املختصة تطبيق التعليم  
 والرتبوية والتعريف �حلقوق. املؤسسية

 اسطة البيا�ت التالية:ملعرفة املزيد عن الوزارة، ميكن التواصل بو 
 

 وزارة الرتبية
 ، مدينة بوينس آيرس935العنوان: بيسورنُه رقم  

Pizzurno 935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 1000 – 4129 (011)هاتف:  

 educacion@educacion.gob.arالربيد اإللكرتوين:  
 www.argentina.gob.ar/educacion:  إللكرتويناملوقع ا

 
يد أو شرط مهما كانت وضعية إقامته يف لتعليم دون قحق املهاجر � 25.871يرسي قانون اهلجرة رقم 

هاجرين فنّص على أن "من البالد. وقد أتى قانون التعليم الوطين منسجمًا مع التشريعات اخلاصة �مل
واجب الدولة األرجنتينية ومقاطعا�ا ومدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً أن تضمن للشخص املهاجر غري  

دخول أي مستوى من مستو�ت املنظومة التعليمية والشروط الالزمة األرجنتينية  لبطاقة اهلويةاحلامل 
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 يف مجهورية األرجنتني   لألشخاص املهاجرين دليل التوجيه واحلصول على اخلدمات االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo UE / ACNUR / OIM 

صادرة عن بلده األصلي، مبوجب املادة السابعة من لالستمرار فيه والتخرج منه، وذلك بتقدمي و�ئق 
 "25.871القانون رقم  

يف   ورك التسجيل)، فإن مبقدDNIومعىن ذلك أنه يف حال عدم حيازتك بطاقة اهلوية األرجنتينية (
 املدرسة �براز أي وثيقة إثبات شخصية حتضرها معك من بلدك األصلي.

 ، ترجى استشارة الرابط التايل:للتعرف إىل املدرسة األقرب من مكان إقامتك
http://mapa.educacion.gob.ar/ 

 
 معادلة الشهادة اجلامعية

ل اإلجازة اجلامعية يف األرجنتني هي عملية بطيئة، ولذلك فإن الكثريين يفضلون إعادة لة تعديإن معام
حدى اجلامعات األرجنتينية. معادلة الشهادات اجلامعية الصادرة عن دول  دراسة الفرع اجلامعي جمدداً يف إ

جامعة حكومية تصدر األرجنتني اتفاقية تبادل �ذا اخلصوص تستلزم تقدمي األوراق إىل  مل توقع مع
اجلامعة املوجودة يف البلد األصلي. وهلذه الغاية، ينبغي  شهادة إجازة مماثلة أو شبيهة بتلك الصادرة عن  

 الً إجراء معاملة تعديل الشهادة الثانوية.أو 

 
 املمكن استشارة الرابطني التاليني:للمزيد من املعلومات، من  

https://convalidaciones.siu.edu.ar/ 

www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-titulos-universitarios-extranjeros 
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 يف مجهورية األرجنتني   لألشخاص املهاجرين دليل التوجيه واحلصول على اخلدمات االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo UE / ACNUR / OIM 

 نيةتعّلم اللغة اإلسبا
التمكن من اللغة اإلسبانية بطالقة يستغرق وقتا، ولكننا نذّكر بضرورة التحلي �لصرب وبذل اجلهد الالزم.  

 :اليت قد تسهل هذه املهمة  بعض اإلسرتاتيجيات

  مل يتحّدث الشخص اإلسبانية بطالقة، فإن مستواه التحّدث إىل أشخاص أرجنتينيني، حىت لو
 سيتحسن يوما بعد يوم.

  لراديو ومشاهدة التلفاز �للغة اإلسبانية.ع إىل ااالستما 

 استخدام بعض التطبيقات من قبيل: 

ودروبس  (www.memrise.com)وِممرايس  (www.busuu.com) تطبيق بوسو
(https://languagedrops.com/)  واليت من شأ�ا أن تساعدك يف تعلم بعض الكلمات اإلسبانية

م اللغة اإلجنليزية فإن �مكانك تعلم اإلسبانية عن طريقها انطالقا من أي لغة. إذا كنت تتكلّ 
 على سبيل املثال.  (/https://es.duolingo.com)�ستخدام تطبيق دوولينجو 

   من الصحيح أن هذه الوسائل قد تساعد على حتسني مستوى متكنك من اللغة، ولكنها ليست
ة من الفاعلية جلميع األشخاص، فكل واحد منا يتعّلم بطريقة خمتلفة عن على نفس الدرج

الوسيلة األنسب يتم العثور على ري االستمرار �لتجريب إىل أن اآلخر. ولذلك فإن من الضرو 
 ألسلوب احلياة والتعّلم اخلاص بك.

على اإلنرتنت �لتعاون مع    وبفضل مسامهة االحتاد األورويب، مت إحداث دورة جمانية لتعلم اللغة اإلسبانية
عن  اجرين. نظرا خلربة ا�لس الطويلة يف تدريس اللغةا�لس الثقايف الربيطاين، وهي مفتوحة جلميع امله

الدورات التدريبية، مت التوصل إىل اتفاق معه لتقدمي دورات توفر مهارات اللغة األساسية  بُعد وتصميم
) على شكل /https://zoom.usدورات من خالل منصة "زوم" (للعمل يف احلياة اليومية. تتم إ�حة ال

و ثالث  عها على مرتني أوحدات دراسية مكونة من اثين عشر درسا مدة كل منها ساعة واحدة (يتم توزي
 مرات يف األسبوع).
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 للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على حمتوى الرابط التايل: 

https://argentina.britishcouncil.org/programas/educacion/ensenanza-remota-de-
espanol-refugiados 

 espanolremoto@britishcouncil.orgالربيد اإللكرتوين:  
 

 ةموارد تعليمية لكل أفراد العائل

توجد على طول وعرض البالد مكتبات عامة ميكن الدخول إليها جما�ً. �إلضافة إىل إعارة الكتب 
تقّدم دورات دراسية للعموم، مثل دورات اللغات والطهي والتصوير  وا�الت فإن معظم هذه املكتبات

عام، فإ�ا تعترب    تكاليف هذه الورش والدورات معقولة بشكلالضوئي والرقص وغريها. �إلضافة إىل أن  
 .إىل األشخاص واالخنراط يف احلياة العامةفرصة مواتية للتعرف  

عالم عّما إذا  م �ألنشطة الدراسية والرتفيهية. ميكنك االستكما تقّدم األحياء السكنية فرصاً عديدة للقيا
مات أو صالة متعددة االستخدا (CIC)ج أهلّي كان يوجد يف احلّي الذي تقطن فيه مركز اندما 

(SUM)  أو مكتبة شعبية أو مركز ألهايل احلي أو �ٍد ر�ضي. كذلك فإن شرحية كبار السن حتظى
 ين، حيث األنشطة املختلفة.مبراكز خاّصة هي مراكز املتقاعد

 الرعاية الصحية
يتكون النظام الصحي يف مجهورية األرجنتني من ثالثة أنظمة فرعية هي: النظام العام ونظام الضمان 

اديق التأمني الصحي النقابية جممعة حسب فرع النشاط الذي يشمل العاملني �جر تماعي (صناالج
 ) والنظام اخلاص.وأسرهم

ذات أمهية خاصة، ولذا فالنظام مكون من وزارة وطنية ووزارات    مسألةني  عامة يف األرجنتوتعترب الصحة ال
على مدار الساعة وخدمات  ارئ تعمل  على مستوى املقاطعات. وتوجد يف املستشفيات العامة خدمة طو 

املرضى. وتقدَّم الرعاية الصحية  وأقسام إدخالعيادات خارجية ، تتوفر فيها من خمتلف التخصصات
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، واليت تعترب أّول نقاط تاحة جلميع السكان من خالل شبكة من مراكز الرعاية األوليةاملاألساسية 
 التواصل املباشر مع األهايل.

من قانون   8 رقم  اخلدمات الصحية للمهاجرين هو املادة  علىالذي يضمن احلصول   القانوينإن اإلطار  
االجتماعية   املعونة  علىقييد أو منع احلصول اليت تنص بشكل صريح على حظر تو   25.871اهلجرة رقم  

 املهاجر.الوضعية غري النظامية اليت قد يتواجد فيها الشخص   أو الرعاية الصحية بناء على
ــ:ملللمزيد من ا ــ  علومات املتعلقة �لوزارة وأما��ا وخطط عملها وبراجمها وسلطا�ا ميكن االتصال بـ

 
 وزارة الصحة

 ، مدينة بوينس آيرس1925رقم   الرئيسي ويُ خولْ دِ  هبِ ويْ نْ العنوان: شارع  
Av. de 9 de Julio 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 9000 - 4379 (011)اهلاتف:  
 www.argentina.gob.ar/saludرتوين:  االلك املوقع

 
 )SUMAR(  "سومار"بر�مج 

عاما.   64رجال والنساء حىت سن الوامل و التغطية الصحية للصغار واملراهقني واحل  "سومار"يقدم بر�مج  
وليس لديهم �مني صحي النقابية  غري املسجلني يف أحد صناديق التأمني الصحيوهو بر�مج وطين ل

 .مسبق الدفع

أو جواز السفر األجنيب أو  )DNIالوطنية ( �ستخدام بطاقة اهلوية "سومار" ميكن التسجيل يف بر�مج
رف النظر عن . لذلك فيمكن التسجيل يف الرب�مج جلميع املهاجرين، بصأية وثيقة أخرى تثبت اهلوية

ناديق التأمني �ستثناء أولئك املدرجني بشكل صريح يف سجالت صكمهاجرين،   وضعيتهم القانونية
 الوطن.  وأطعات  الصحي النقابية على مستوى املقا
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وامل احلنساء لبتوفري خمتلف املزا� لويضمن التسجيل يف الرب�مج الوطين هذا الرعاية الصحية وخدما�ا 
إىل  20نساء من الرجال و الو   19إىل   10راهقني من  املو  9إىل    6صغار من  الو  6إىل    0طفال من سن  األو 

 سنة.  64

 :"سومار"للمزيد من املعلومات يرجى ز�رة املوقع االلكرتوين لرب�مج  
www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-programa-sumar 

www.msal.gob.ar/sumar 

 

 عند البطالة  الصحيةالتغطية 

عندما يصبح املستفيد من التغطية عاطال عن العمل وقد عمل بشكل مستمر ألكثر من ثالثة أشهر، 
ت ه يبقى بوضعه كمستفيد ملدة ثالثة أشهر اعتبارا من انتهائه من العمل ودون التزام بدفع اشرتاكافإن

 ).23.660(قانون رقم  
تقدم وحصل على �مني البطالة من اإلدارة الوطنية تغطية املذكورة طاملا أن العامل قد د فرتة الويتم متدي

ماعي الوطنية يف ا� وخدمات الضمان االجت)، املسؤولة عن إدارة مز ANSESللضمان االجتماعي (
 األرجنتني.

 للمزيد من املعلومات حول �مني البطالة يرجى ز�رة املوقع التايل:
www.anses.gob.ar/desempleo 

عند البطالة يف الرابط التايل:   الصحيةوميكن احلصول على املزيد من املعلومات حول التغطية  
www.sssalud.gob.ar/index.php?page=pmoprincipal 
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 شهادة اإلعاقة

التخصصات  ةتقييم متعدد جلنةهي وثيقة ذات صالحية وطنية صادرة عن  (CUD) شهادة اإلعاقة
ائمة أو مؤقتة على ُمتنح ملن لديهم خلل وظيفي جسدي أو حسي أو عقلي يتضمن أضرارا كبرية د

اقيل (وليس املرض ذاته) من خالل اندماجهم األسري واالجتماعي. ويتم حتديد اخللل املذكور والعر 
 الشهادة اليت متنح عند تقييم احلالة. الشروط وضوابط  نظمة وطنية تضعأ

 للمزيد من املعلومات حول املتطلبات واإلجراء يرجى ز�رة املوقع التايل:
www.argentina.gob.ar/como-obtener-el-certificado-unico-de-discapacidad-cud 

 
 دويةاألاحلصول على 

عام، من النظام الأو مركز صحي يتم توفري األدوية جما� عند وصفها بعد استشارة طبية يف مستشفى 
 شريطة تضمينها يف الئحة التغطية الصحية الشاملة.

 
 الوطين  اللقاحاتجدول 
ية ويتم إعطائها يف مراكز التطعيم واملراكز الصحية انوجم إلزاميةاجلدول الوطين  لقاحاتمجيع 

اصة أو واحلاالت اخل العمرواملستشفيات العامة يف الدولة. ويتضمن اجلدول اللقاحات جلميع مراحل 
 ددة.احملوعات  �م

د فيها اللقاحات املعطاة.  تسليم كل شخص بطاقة لقاحات موّحدة تُقيَّ يتم يف املرافق الصحية املعنية 
ذلك، ليكون إثبا�ً خطي�ا للقاح املعطى  يسجل عضو الكادر الطيب املسؤول ا مت تطبيق لقاح جديد، مكلّ 
  حتديد اجلداول الناقصة.سهيل عملية  ولكي يتم ت  ،بلقاحات كل شخص  سجالً مؤرّخاً و 

 يف املوقع التايل:  اللقاحاتميكن حتميل جدول 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/calendario-nacional-de-vacunacion-2020 
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 البحث عن عمل
 

 االجتماعي  والتأمنيوزارة العمل والتوظيف  

تنفيذها، وذلك من أجل حتسني شروط العمل، تضع هذه الوزارة سياسات وإجراءات وتديرها وتراقب  
ت. وهي تنقسم  عليه، واالخنراط يف سوق العمل، والتأمني االجتماعي جلميع املواطنني واملواطناوالتدريب  

فذ برامج متنوعة والعمل والضمان االجتماعي، وكل منها تن التوظيفإىل األمانة العامة، وقطاعات 
 الوزارة، ميكنك االتصال بـ: وخطط عمل. ملزيد من املعلومات حول

 عنوان املقر الرئيسي:

 ، مدينة بوينوس آيرس650ندرو ِإنِّ آِمل الرئيسي رقم  اشارع لي
Av. Leandro N. Alem 650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 2220 – 222 – 0800 / 4100 – 666 – 0800     هاتف:  

 www.argentina.gob.ar/trabajo :املوقع اإللكرتوين

 consultas@trabajo.gob.ar    الربيد االلكرتوين:

 

جمموعة من احلقوق وعليك جمموعة أخرى من  هذا ومن �حية أخرى، إذا كنت تعمل يف األرجنتني فلك  
يام �لعمل يف بيئة آمنة تتوافق  احلقوق ميكن ذكر استالم دفعة األجر املتفق عليه، والقالواجبات. من بني

فئة املهنية، وتلقي معاملة الئقة يف مكان العمل، والقيام �لعمل  مع معايري النظافة، والعمل فعالً وفق ال
مل حبسن نية، والقيام  . أما الواجبات فهي: العالتفاق اجلماعينصوص عليها يف اطيلة عدد الساعات امل

لعمل مع االلتزام �ملواعيد احملددة، واحلضور املنتظم، وبذل اجلهد املناسب الذي تستلزمه طبيعة عملك،  �
 لتقيد �لتعليمات املعطاة إليك حول كيفية تنفيذ العمل.وا
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 www.argentina.gob.ar/trabajo/conocetusderechos إىل:  ميكنك التعمق مبعرفتها بدخولك

 رة املوقع:كما ميكنك أيضاً أن تعرف �لتفصيل قانون عقد العمل بز�
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=25552 

 
 مكاتب التوظيف

، واكبة الدائمةيتم االهتمام بطالب التوظيف شخصيًا يف مكاتب التوظيف والوكاالت اإلقليمية، وامل
وتوجيهه وتزويده �ملعلومات حول سوق العمل احمللي. ومن هذه املكاتب يتم االلتحاق جما�ً بدورات 

امج توظيف، ومساعدة أصحاب املشاريع الصغرية، وورشات للبحث عن توجيهية، وتدريب مهين، وبر 
 وظيفة وفرص العمل.

 oficinas-www.argentina.gob.ar/trabajo/mapa ملعرفة خريطة املكاتب ميكن الدخول إىل :

 إىل: الدخولعات، ميكن  يف املقاط  الوكاالتلالستفسار عن  
  www.argentina.gob.ar/trabajo/agencias-territoriales   

للحصول على معلومات أوىف حول كيفية البحث عن عمل �مكانك االستفسار �لدخول إىل 
 :  تنيالصفح

www.argentina.gob.ar/tema/trabajar/buscas-trabajo 

www.argentina.gob.ar/tema/trabajar/mi-primer-trabajo  

 

 مبوجب عقد مع صاحب عملالعمل  
هو الذي   آخر (شخص يقوم بعمله لصاحل شخص  العمل  أر�بأحد    مبوجب عقد معإذا كنت تعمل  

) ترتتب هنا جمموعة من احلقوق وااللتزامات، على أساس التبعية أو املرؤوسية ميلك �تج ذلك العمل،
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اليت ينظمها قانون عقد العمل. ملزيد من املعلومات ادخل إىل و ، حب العملاصسواء عليك أو على 
 الرابط التايل:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/25552/texact.htm 
  من خالل االتفاقات اجلماعية، يضع أر�ب العمل والنقا�ت شروط العمل لكل فرع من أنشطة العمل:

دًا من الرواتب، يوم العمل، أوقات الراحة، العطل، اإلجازات، التأهيل املهين، اخل. ميكن أن جتد مزي
  empleado-www.argentina.gob.ar/tema/trabajar/soy دخول إىل الرابط:التفاصيل �ل

 
 (تُسمى: مونوتريبوتو)  حاديةالضريبة األ

وطنية خدمات ممن لديه بطاقة هوية أو مزودة كل عامل وعاملة أو مزود   موّجهة إىل هذه الضريبة
)DNI(س عمالً مستقالً، سواء كان يعمل لصاحل غريه أم ال.  مة مؤقتة وميار ، أو وثيقة إقا 

ظام جباية لضريبة األحادية هي نالضريبة األحادية. ا سجل يف نظامإذا كنت تعمل حلسابك جيب أن ت
إىل مراتب، حسب العمل الذي ميارسه لصغار دافعي الضرائب يتضمن دفع مبلغ �بت شهرً� مقسم 

لتأمينات � املكّوِن املتعلِّقة صناعية). تُركَّز يف ضريبة واحد -ة خدماتية أو جتاريةدافع الضريبة (أنشط
 الدخلالضرييب (ينقسم اىل فئات على أساس كّوِن ملااالجتماعية (مسامهات تقاعد و�مني صحي) و 

قيام �لعمل ، واملساحة املستخدمة للاملقّدمة السلعري اخلدمات أو فواتاإلمجايل الذي مت حتصيله وفقًا ل
 هر�ئية املستهلكة).والطاقة الك

 حادية:الشروط اليت جيب أن تتوفر لدى من يريد أن يصبح دافع الضريبة األ

 قولة) أو أن يكون مزود خدمات.ات (أموال منأن يبيع منتج 
  ُالية.مَّ أن يكون عضواً يف تعاونية ع 
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  وىف كان يدفع الضريبة يكون صاحب أمالك �لوراثة ويستمر يف القيام بعمل شخص متأن
عالن عن صحة الوصية اليت تثبت القصد هم الورثة أو اإل األحادية، إىل حني احلكم بقضية من

 انقضى عام على الوفاة.  نفسه أو أن يكون قد

 مزيد من املعلومات يف:
https://monotributo.afip.gob.ar/Public/Ayuda/Index.aspx 

www.argentina.gob.ar/tema/trabajar/monotributo 

 
 الضريبة األحادية االجتماعية

ويسمح هلم �لدخول  الضريبة األحادية االجتماعية نظام ضرييب مصمم للقطاعات ذات الدخل احملدود
، واحلصول على تغطية صحية نقابية ألفراد األسرة  فواترياىل االقتصاد الرمسي، وتسجيل مشروع، وإصدار  

 كات من أجل احلصول على راتب تقاعد يف املستقبل.ودفع اشرتا 

انك لتنمية احمللية واالقتصاد االجتماعي، �مك� سجل ُمقّدمي اخلدمات املعين إذا كنت مسجًال يف
وزارة التنمية االجتماعية الوطنية.  املعتَمد من قبلالجتماعية، الذي االنضمام اىل نظام الضريبة األحادية ا

نحك خيار مت األخريةهذه  لإليرادات العامة، فان االحتاديةتم يف اإلدارة تال  املعاملةوعلى الرغم من أن 
 اص.املتوفرة يف هذا النظام اخلواالستفسار عن املعلومات    قة االنتسابإعادة طباعة بطا

 

 social-monotributo-al-www.argentina.gob.ar/adherir استفسر عن معلومات أوفر يف:
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 املعاش التقاعدي للخدمة املنزليةخطة الصحة و 
ة حول مواضيع التقاعد وكيفية الدخول اىل تأمني االجتماعي تقدم املشور إن وزارة العمل والتوظيف وال

 خدمة طبية. مزيد من املعلومات يف:

 مني االجتماعيوزارة العمل والتوظيف والتأ
 آيرس  بوينس، مدينة   239و كولون الرئيسي رقم  العنوان: شارع �ِسيّ 

Av. Paseo Colón 239, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 72583 - 222 – 0800هاتف:  

 .السابعة مساءً  إىل الساعة  صباحاً  التاسعةأوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة  

 وين:املوقع االلكرت 

 www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/aplicalaley/trabajodomestico 

 

 العاملون يف املنازل اخلاصة
عا�ة من حاالت انعدام املساواة ن، إىل امليتعرض السكان املهاجرون والالجئون، يف الكثري من األحيا

الذي يفرض  26.844الشديدة يف قطاعات شىت، مبا فيها قطاع العمل. بعد املوافقة على القانون رقم 
ص لعقد العمل للعاملني يف املنازل اخلاصة، مت تنظيم العمل يف املنازل اخلاصة وأضفي عليه النظام اخلا

 الية اليت يتمتع �ا األشخاص الذين يعملون يف القطاع:حلقوق التطابعاً رمسياً، مع االعرتاف �

 .إجازة مرضية أو إجازة األمومة أو إجازة بسبب إصا�ت العمل 
  مدفوعة.ات العطل  إجاز 
 .االستقرار يف العمل واحلماية من الفصل التعسفي 
   ساعة أسبوعياً.عني  وأربتنظيم يوم العمل الذي ال جيوز أن يزيد عن مثاين ساعات يومية أو مثاين 
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  ساعة متواصلة اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا من يوم  35تنظيم الراحة األسبوعية لتكون
 السبت.

 يعمل لصاحل رب عمل واحد، جيب أال يقل الفاصل    قيم يف املنزل والذييف حال العامل غري امل
 بني �اية يوم عمل وبداية التايل عن اثنيت عشرة ساعة.

طاع العمل يف املنازل قطاعاً يتسم مبستو�ت عالية من االستغالل يف العمل، لذلك  ال يزال قومع ذلك،  
 مثة أشواط طويلة ينبغي قطعها.

 إىل الرابط التايل:  ت، �مكانك الدخولملزيد من املعلوما
 www.argentina.gob.ar/casasparticulares/trabajadora 

 

 فضل  بر�مج شباب مع عمل أكثر وأ
  )DNIوطنية (بطاقة هوية عاماً معهم    24و   18الذين ترتاوح أعمارهم بني    نموجه إىل الشبا  �مجالرب 

ويقدم الرب�مج، من بني  و الثانوي وهم عاطلون عن العمل.  ومل يكملوا تعليمهم االبتدائي أ  وإقامة دائمة
لعمل، وتوجيههم أمور أخرى، دورات تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل، وإمكانية القيام مبمارسات ا
 2220 222 0800للبحث عن عمل بينما يتقاضون مساعدة اقتصادية.  ملزيد من املعلومات، اتصل بـ 

 أو ادخل إىل الرابط التايل:  
www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-programa-jovenes-con-mas-y-mejor-trabajo   

 

 إدارة املال  
ساعات الدوام   .لصرّاف اآليلومن أجهزة ا فروع املصارف (البنوك)توجد يف األرجنتني شبكة واسعة من  

ختتلف من مقاطعة ألخرى، لكن من املمكن سحب النقود أو القيام �لعديد من العمليات األخرى عن 
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يتيح احلساب املصريف لصاحبه طرق دفع خمتلفة عن الدفع   الصرّاف اآليل وذلك طيلة اليوم.  طريق أجهزة
 نقداً. 

) وبطاقة االئتمان والصكوك débito(املباشر ة اخلصم ائل الدفع األكثر استعماال هي بطاقطرق ووس
رة آلية من (الشيك) والتحويالت واخلصم اآليل وتسديد الضرائب واخلدمات (اليت ميكن خصمها بصو 

ميكن االستفادة شخصي�ا من كل هذه   احلساب املصريف إن اختار صاحب هذا احلساب هذه الطريقة).
 homeة البنكية اإللكرتونية (زة الصرّاف اآليل أو عن طريق اخلدمالوسائل �لتوجه إىل البنوك أو أجه

bankingشبكة اإلنرتنت عن طريق  ) مبا معناه استعمال اخلدمات املطروحة من قبل البنك من خالل
 حممول.  حاسوب أو جهاز لوحي (�بلت) أو هاتف

 

 احلساب املصريف  
بصورة جمانية.   املباشر  صماخله واحلصول على بطاقة يتم فتح حساب توفري �لبيزو األرجنتيين واالحتفاظ ب

اتية التابعة لفروع  كما أنه ال ترتتب أي تكاليف على استخدام أجهزة الصرّاف اآليل وحمطّات اخلدمة الذ
لكرتونية. أما املعامالت املصرفية اخلدمة البنكية اإلاملصرف الذي فُتح فيه احلساب، وال على استخدام 

بعة ملصارف مغايرة واستخدام يها تكاليف  فهي: استخدام أجهزة الصرّاف اآليل التااليت قد ترتتب عل
صريف إىل اخلارج، وينبغي على البنك أن يصرّح عن الصرّاف اآليل خارج البالد وإيداع شيك والتحويل امل

 هذه التكاليف يف موقعه اإللكرتوين.

تطلعاتك. جيب األخذ بعني االعتبار  تح حساب مصريف جيب عليك اختيار بنك حسب احتياجاتك و لف
 اجلغرايف وعدد الفروع وجودة اخلدمات املقدمة.نقاط مثل املوقع  

  املبدئية أو االنتقالية أو الدائمة أو املؤقتة ميكن هلم تقدمي إحدىقامة  احلاصلون واحلاصالت على وثيقة اإل
 وتية التالية:األوراق الثب

  بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية(DNI-d). 
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 .بطاقة هوية مريكوسور الصادرة عن الشرطة االحتادية األرجنتينية 

 رجنتينية إذا اقتضى األمر جواز سفر البلد األصلي، و�شرية الدخول الصادرة عن جهة قنصلية أ
 ذلك.

 الرابط التايل:ميكنك االطالع على املزيد من املعلومات من خالل  
www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/inmigrantes-preguntas-frecuentes.asp 

 

 ألجل املهاجرينايل: حساب توفري بر�مج اإلدماج امل
األرجنتيين واالحتفاظ به أي تكاليف. وال على حيازة بطاقة ال يرتتب على فتح حساب توفري �لبيزو 

وال عمليات التحويل والسحب بواسطة أجهزة الصرّاف اآليل التابعة لنفس البنك أو  شرباامل اخلصم
اجر، حامل لبطاقة اهلوية الوطنية الصادرة عن اخلدمة البنكية اإللكرتونية. يستطيع أي شخص مه

أو جواز السفر الصادر عن بلده األصلي، أن يستفيد من    (RENAPER)السجل الوطين لألشخاص  
 زا�.هذه امل

 يتوفر املزيد من املعلومات يف الرابط التايل:  
www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/inclusion-financiera-inmigrantes 

 
 تسديد الضرائب وفواتري اخلدمات

 كن يف األرجنتني دفع الضرائب واخلدمات �لوسائل التالية:مي

 .اخلدمة البنكية اإللكرتونية 
 ) شركات خمّولة مثل �غوِمْسُكوِنـَْتسwww.pagomiscuentas.com.( 
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 ) ُغس لينك�Pagos Linkاء والكهر�ء والغاز  ) تتيح لك تسديد فواتري خدمات خمتلفة، مثل امل
 ل اإلنرتنت بواسطة حسابك املصريف.واهلاتف وغريها، من خال

 دمات بواسطة أجهزة الصّراف اآليل  اخل  تريمن خالل الصرّاف اآليل: ميكن تسديد الضرائب وفوا
 التابعة للبنك.

  من خالل اهلاتف: الكثري من املصارف تتيح أيضًا إمكانية الدفع عن طريق اهلاتف، وذلك
 �جراء مكاملة هاتفية بسيطة أو بواسطة تطبيق.

 ) يف حمالت خمصصة لغرض تسديد الضرائب وفواتري اخلدمات مثل �غو فاسيلPago Fácil (
): هلاتني الشركتني حمالت يف معظم املدن، حيث ميكن  تسديد الضرائب Rapipagoغو (بّيباورَ 

ه احلالة ال يشرتط امتالك حساب وفواتري اخلدمات املختلفة، نقدًا وبصفة شخصية. يف هذ
 مصريف.

 

 نظام النقل واملواصالت
 

 وزارة النقل

النقل اليت تربط الدولة وحتسن جودة  ختطط هذه الوزارة وتنفذ وتدير وتشرف على سياسات وأعمال
 احلياة لسكا�ا.

 ملعرفة كامل املعلومات حول الوزارة وبراجمها وخدما�ا ميكن االستعالم يف:

 ، مدينة بوينس آيرس12الطابق   250يتو إيريغوجن رقم  شارع إبولالعنوان:  
Hipólito Yrigoyen 250, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 5000 - 4349 (011):  اتفاهل

 www.argentina.gob.ar/transporteاملوقع االلكرتوين:  
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 القطارات
حمطة    360كم من شبكات السكك احلديدية اليت تربط بني    3870لدى مشغل السكك التابع للحكومة  

ريقة يف اندماج املنطقة حتت إطار نظام النقل وتساهم �ذه الط رحلة قطار يومية. 1893من خالل 
 مليون راكب سنو�.  345متعدد الوسائط، حيث ينقل  

 اقيت يرجى االطالع على:ملسار والتو ملعرفة شبكة السكك وأقسام ا
www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos 

 الطريان
اليت  Aerolíneas Argentinasاألرجنتينية  اجلوية خطوط النقل اجلوي الوطين يف األرجنتني هي اخلطوط

 تقوم برحالت إىل خمتلف مقاطعات البلد ومد�ا وتغطي أيضا مسارات دولية.

 :يف وعروضها  وخدما�ا  وحمطا�ا  Argentina 2000ميكن معرفة كامل شبكة مطارات  
 www.argentina.gob.ar/transporte/aereo 

 

 انئاملو 
يف موانئ وممرات مائية. لالطالع    مبنشآتمعززة    ،العامل  شبكات املنافذ على  أكرب  لدى األرجنتني إحدى

 إىل:انئ األرجنتينية ميكن الدخول على كامل املعلومات حول املو 
www.argentina.gob.ar/transporte/puertos 
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 SUBE "هسوبِ "بطاقة  
هي البطاقة اليت ميكن من خالهلا تسديد قيمة ركوب احلافالت وقطارات األنفاق (املرتو) والقطارات 

استنفاد الرصيد ميكن متابعة االستخدام حىت يتم استنفاد املبلغ ملدينة اليت أنت فيها. مبجرد حبسب ا
 احملدد للرصيد السليب.

) املوجودة يف حمالت اليناصيب Puntos SUBEسوبه ( نقاط بيعالذهاب إىل لشراء البطاقة جيب 
 ع يف:الطالع على كامل خريطة املواقوحمطات قطار األنفاق (املرتو) والقطار واحملالت التجارية. ميكن ا

https://tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/admin/views/mapa-
sube.aspx?id=1 

لكرتوين اإل SUBEعلى موقع  مبجرد شراء البطاقة، يتعني عليك إنشاء حساب
)www.argentina.gob.ar/SUBE حيث ستتمكن من استعادة رصيدك يف حالة فقدان البطاقة أو ،(

طالع على رصيدك واحلصول على معلومات مفيدة حول وسائل النقل ك واالتلفها ومراجعة تنقالت
 العام.

) أو تطبيقات التسديد أو  Home Bankingلكرتونية (ميكن شحن البطاقة عرب نظام اخلدمة املصرفية اإل
 Cargaلكرتونية آلية أو جهاز اتصال حممول أو تطبيق إأجهزة الصراف اآليل، وتفعيل الشحن يف حمطة  

SUBE  يقّدم هذه اخلدمة للز�ئنيف أي حمل جتاري    أو. 

أو أن جيب أن يكون عملك يف جمال خدمة التدبري املنزيل  SUBEلطب التعريفة االجتماعية لبطاقة 
). ميكن احلصول Monotributo socialن لديك الضريبة األحادية االجتماعية للعامل املستقل (تكو 

 :الرابط التايلعلى املزيد من املعلومات �لدخول يف 
www.argentina.gob.ar/solicitar-la-tarifa-social-en-la-tarjeta-sube 
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 خرائط ومواقع االلكرتونية وتطبيقات مفيدة
ُكِلْكتيبوس يت تسمى يف األرجنتني  الو شبكة احلافالت  من بينها�لنسبة إىل وسائل النقل فتتميز 

)colectivos(  سافات امل حافالت النقل احلضري (�صات النقل الداخلي) وحافالت تنقسم إىلواليت
 املتوسطة والطويلة.

 احلضريوهو تطبيق للتنقل  "،تطبيق "موفيت هناك مواقع وتطبيقات أخرى ميكن االطالع عليها، منها
وتطبيق خرائط غوغل  )/https://moovitapp.com( امالنقل الع عرب وسائل

)www.google.com.ar/maps/(. 

 

 يف األرجنتني  قوقاحل
 

سنستعرض فيما يلي بعض اهليئات واملدير�ت والربامج والقوانني اليت ميكنك من خالهلا ممارسة حقوق 
نتني. كما سنشري إىل اجلهات املختصة الضامنة هلذه احلقوق  إىل مجهورية األرجعديدة كشخص مهاجر  

 على املستوى اإلقليمي واحمللي يف خمتلف مقاطعات األرجنتني.

 

 )DNMاإلدارة الوطنية للهجرة (
 �هلجرة واملسؤولة عن تنفيذهي اهليئة التابعة لوزارة الداخلية اليت تعىن بتطبيق التشريعات املتعّلقة 

  ، وذلك مبوجب توجيهات صادرة عن السلطة التنفيذية.السياسات العامة ذات الصلة

 لتقدم إليها: االنتقالية واملؤقّتة والدائمة. ُمتنحيف األرجنتني ثالث أنواع من معامالت اإلقامة اليت ميكن ا
من قبل أولئك الذين بلدهم األصلي، وميكن طلبها  اإلقامة املؤقتة ذا�ا جلميع املهاجرين بغض النظر عن 

البالد ألسباب أكادميية أو للعالج الطيب أو بشكل خاص لعمل األفالم أو يف حاالت خاصة يدخلون  
 لماء أو لغرض القيام �ألعمال التجارية.تشمل رجال الدين أو الع
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ة ملدة ثالثة حلصاوتُلفظ: برِكاْر�)  precariaمبدئيّة ( حال البدء �ملعاملة يتم منح املهاجر وثيقة إقامة
أشهر. تسمح هذه الوثيقة للمهاجرين �إلقامة والدراسة والعمل يف الدولة حىت يتم منح اإلقامة أو 

 رفضها.

متنحه الدولة األرجنتينية للمهاجر �لبقاء يف البالد لفرتة حمدودة من  ؤقتة القبول الذيمتثل اإلقامة امل
للشخص  املطلوبة ختتلف حسب البلد األصليألي شخص أن يطلبها، ولكن الشروط الزمن. ميكن 

ِإنِّ. وتُلفظ: ِد.  DNIأرجنتينية ( وطنية الذي يطلبها. يتم منح املهاجر مبوجب هذه اإلقامة بطاقة هوية
 صاحلة ألجل حمدد. )ِإي.

ش يف البالد بصورة دائمة لدائمة فهي اإلذن الذي يتم منحه لألشخاص الراغبني �لعياأما اإلقامة 
منح هذه اإلقامة ملرة واحدة حبيث ال تنتهي صالحيتها وال ين على الوفاء بشروط معينة. يتم والقادر 

 ) دائمة.DNIح بطاقة هوية أرجنتينية (تستدعي التجديد. كما يتم مبوجب هذه اإلقامة من

ئمة من خالل منصة "راديكس" ميكن إجراء معاملة احلصول على اإلقامة املؤقتة أو اإلقامة الدا
)RADEX.( 

ملعرفة ما هي الو�ئق املطلوبة إلجراء معاملة أي واحدة من أنواع اإلقامة يف األرجنتني املذكورة آنفا، 
بط التايل: يرجى االطالع على حمتوى الرا

s/residenciasntina.gob.ar/interior/migracionewww.arge 

كل شخص أُجرب على ترك بلده األصلي أو بلد إقامته املعتادة ألسباب تتعلق �لعرق أو الدين أو 
ة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية أو ألن حياته أو أمنه أو حريته مهددة اجلنسية أو االنتماء إىل فئ
سان على نطاق واسع أو غريها من النزاعات الداخلية أو انتهاك حقوق اإلنبفعل تفشي العنف أو 

 اليت من شأ�ا تعطيل النظام العام بشكل خطري، له احلق بطلب وضعية الالجئ يف البالد.الظروف  

 أو خطي�ا يف املعابر احلدودية واملطارات أمام األمانة التنفيذية للجنة الوطنية الطلب شفو�ً ميكن تقدمي 
 للهجرة. الوطنيةفرع لإلدارة  أو تقدميه يف أقرب   (Co.Na.Re)لالجئني  
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 ، مدينة بوينس آيرس1355شارع أنتارتيدا أرخينتينا الرئيسي رقم  املقر الرئيسي:  عنوان
Av. Antártida Argentina 1355, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 01143170234:  هاتف

 .argovinfo@migraciones.الربيد اإللكرتوين:  

 www.argentina.gob.ar/interior/migracionesاملوقع اإللكرتوين:  

 عنوان الربيد اإللكرتوين:إذا كنت شخصاً مستفيداً من بر�مج "سور�" فيمكنك إرسال استفسارك إىل 
asuntos.sociales@migraciones.gov.ar 

 

 )CAJالعدالة (  وصول إىلمراكز ال
االجتماعي واألسرة والو�ئق والعمل  التأمنيتقدم هذه املراكز خدمات الرعاية القانونية يف مسائل 

 ع األشخاص.ضمان املمارسة الكاملة للحقوق وتكافؤ الفرص جلمي  وغريها، �دف

 التايل:ط وميكن التعرف إىل قائمة تضم خمتلف مراكز الوصول إىل العدالة من خالل الراب
istadowww.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/l 

 

 وزارة العدل وحقوق اإلنسان
إن وزارة العدل وحقوق اإلنسان هي الوزارة اليت تقوم على املستوى الوطين بتقدمي يد العون لرئيس 

ورية ورئيس جملس الوزراء فيما يتصل �لعالقة مع السلطة القضائية والنيابة العامة وأمني املظامل مهاجل
عات الوطنية، كما أ�ا تقوم بطلب من رئيس اجلمهورية بتقدمي وا�لس القضائي، ويف حتديث التشري

 املشورة القانونية وتنسيق نشاطات الدولة املتصلة �ذه املشورة.  
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ل على حتقيق العدالة لضحا� اجلرمية وإعادة التأهيل االجتماعي للمعتقلني وعلى ضمان عمكما أ�ا ت
 العام. القطاع  الفساد يف  مكافحةحقوق اإلنسان والذود عنها وعلى 

 ، مدينة بوينس آيرس329رقم    سارميِنتوالعنوان:  
Sarmiento 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 01153004000هاتف:  

 املراجعة: من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة، من الساعة العاشرة صباحاً حىت اخلامسة مساءً   عيدموا

 www.argentina.gob.ar/justiciaاملوقع اإللكرتوين:  

 هيئة الدفاع العام / األمانة العامة للمظامل 
ة العدل الوطنية واالحتادية حيث �خذ على عاتقها محاية   هي إحدى هيئات منظوماألمانة العامة للمظامل

لدعم القانوين الشامل، يف احلاالت الفردية حقوق اإلنسان والدفاع عنها. تضمن الوصول إىل العدالة وا
 واجلماعية، وخاصة يف حالة ذوي األوضاع اهلشة.

 بط التايل:الطالع على حمتوى الراجلنة املهاجر، ميكن ا  للمزيد من املعلومات حول
www.mpd.gov.ar/index.php/comision-del-migrante 

الرابط كما متكن استشارة جلنة اإلعانة الشاملة واحلماية لالجئني وطاليب اللجوء من خالل 
 التايل:

www.mpd.gov.ar/index.php/comision-para-la-asistencia-integral-y-
proteccion-al-refugiado-y-peticionante-de-refugio 

 

 (INADI)ية األجانب والعنصرية  التمييز وكراه ة الوطنية ضد  اهليئ
جانب وهي هيئة ال مركزية �دف إىل إعداد سياسات وطنية ملكافحة مجيع أشكال التمييز وكراهية األ

ياسات املنسقة والعنصرية، وتعزيز وتنفيذ السياسات العامة االحتادية والشاملة لعدة قطاعات، تلك الس
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متنوع يقوم على املساواة. تتلقى الشكاوى املتعلقة �لسلوك حتقيق جمتمع  واهلادفة إىل مع ا�تمع املدين
 ا يف سجل على املستوى الوطين.التمييزي أو القائم على كره األجانب أو العنصرية وتقوم بقيده 

للتمييز، أفراداً من بني أهداف عملها الرئيسة توفري خدمة استشارية شاملة وجمانية ملن هم عرضة 
 صرية.و ضحا� كره األجانب أو العنومجاعات، أ

 لالستشارة أو تقدمي شكوى حيال سلوك متييزي، ميكن إرسال بريد إلكرتوين إىل العنوان التايل:
0800@inadi.gob.ar 

 ذا الرابط:كما ميكن االطالع على املزيد من املعلومات من خالل ه 
www.argentina.gob.ar/inadi/asistencia 

 آيرسبوينس   ، مدينة1401الرئيسي رقم    ماجودِ العنوان: شارع  
Av. de Mayo 1401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

   01143805700/    01143805600هاتف:  

 صباحاً حىت السادسة مساءً ىل يوم اجلمعة، من الساعة التاسعة  مواعيد املراجعة: من يوم اإلثنني إ

 gob.arinfo@inadi.الربيد اإللكرتوين:  

 www.inadi.gob.arاملوقع اإللكرتوين:  

 

 مكتب محاية املستهلك

 قك كمستهلك وإنفاذها:تواصل التالية معرفة حقو ميكنك من خالل بيا�ت ال

 نس آيرس، مدينة بوي401، الطابق الرابع، جناح رقم  651. روكا الرئيسي رقم  آالعنوان: شارع خوليو 
Av. Julio A. Roca 651, Piso 4°, Sector 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 01143493000هاتف:  

 consultas@consumidor.gob.arالربيد اإللكرتوين:  

 consumidorwww.argentina.gob.ar/defensadelاملوقع اإللكرتوين:  

 املشاركة االنتخابية
ين، ومع ذلك التصويت يف االنتخا�ت على املستوى الوط ال يستطيع األجانب املقيمون يف األرجنتني

ليت تنص فيمكن هلم التصويت يف االنتخا�ت على مستوى املقاطعات والبلد�ت يف املقاطعات ا
 تشريعا�ا على جواز تصويت األجانب.

ى  جتدر اإلشارة إىل أن بعض املقاطعات تسمح �القرتاع على مناصب على مستوى املقاطعة وعلى مستو 
 البلد�ت، بينما تسمح مقاطعات أخرى �لتصويت فقط على مستوى البلد�ت، وهذا األمر عائد إىل

 تشريعات كل مقاطعة حصراً. 

 عات:قائمة املقاط

  املقاطعات والبلد�ت: مدينة بوينس آيرس املقاطعات حيث ميكن التصويت على مستوى
 يوخا.املستقلة ذاتياً، مقاطعة بوينس آيرس، كوردو�، الرّ 

  ،املقاطعات حيث ميكن التصويت فقط على مستوى البلد�ت: كورّينتس، تشاكو، تشوبوت
غرو، سالتا، سان خوان، يكني، ريّو ن، نيو سيونسيندوزا، ميإنرتي رّيوس، خوخوي، ال�مبا، م

 تا كروز، سانتا يف، سانتياغو ديل اِستريو، توكومان.سان
 رموسا االقرتاع على أي منصب كان: مقاطعة فو املقاطعات حيث ال ميكن لألجانب املقيمني. 

طوعي�ا، ويتم  خالفاً ملا هو عليه يف مقاطعة بوينس آيرس، يُعترب تسجيل األجانب يف سجل الناخبني أمراً 
ابية �ملقاطعة أو يف ا�لس البلدي. مقاطعة بوينس آيرس هي الوحيدة اليت القيام به يف احملكمة االنتخ

 إلزامية قيام األجانب املقيمني �لتصويت.    تنص تشريعا�ا على
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ناخبني ندوزا ومدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتياً، عملية التسجيل يف سجل الييف مقاطعيت نيوكني وم
  املسّجل إلزامي�ا يف االنتخا�ت الالحقة.وحيدة، حبيث يصبح تصويت الشخص األجنيب

 ملعلومات:ميكن من خالل الرابط التايل معرفة املزيد من ا
www.argentina.gob.ar/interior/extranjeros-residentes-en-argentina  

 

 اجلنسانية والتنوّع  وزارة املرأة واهلو�ت
�دف هذه الوزارة إىل تسليط الضوء على حقوق املرأة والتنوع حيال أي شكل من أشكال عدم املساواة  

ة بناء جمتمع أكثر عدالة. للتعرف إىل الربامج اليت تطلقها الوزارة، ميكن الدخول إىل  أو العنف، وذلك بغي
 www.argentina.gob.ar/generosالرابط التايل: 

سانية ت اجلناهلو�النساء و �إلضافة إىل ذلك فإن يف األرجنتني قوانني عدة تقوم على محاية حقوق 
إطاراً مفاهيمي�ا حيدد أنواعاً خمتلفة من العنف ويصّنفها على النحو   26.485. يضع القانون رقم  املختلفة

 والنفسي واجلنسي واالقتصادي واملتعّلق �ملمتلكات والرمزي.  التايل: اجلسدي  

 أشكال العنف
تنوع السياقات اليت ميكن أن يظهر فيها  �إلضافة ملا سبق ذكره، فإن القانون حيدد أشكال العنف تبعاً ل

 النحو التايل:على  

 العنف املنزيل 
 العنف املؤسسي 
 العنف يف مكان العمل 
 العنف إزاء حرية اإلجناب 
 عنف التوليد 
 العنف اإلعالمي 
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 العنف ضد املرأة يف ا�ال العام 

 ملعرفة املزيد عن هذا القانون، ميكن الدخول إىل الرابط التايل:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-
154999/152155/norma.htm 

ية للهجرة، " (املنظمة الدولوالتنوّع اجلنساينكما ميكن االطالع على دليل "النساء املهاجرات 
 على الرابط التايل:  44)، اعتباراً من الصفحة  2014

http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Manual_OIM-
digital.pdf  

 

 4األخرى اهلامة واملعنية مبسألة التنوعانني  بعض القو 
   26.150قانون الرتبية اجلنسية الشاملة (قانون رقم( 
   26.618(قانون رقم    الزواج املثليقانون( 
   26.657قانون الصحة العقلية (قانون رقم( 
   26.743قانون اهلوية اجلنسانية (قانون رقم( 
 26.791ون رقم  قانون اجلرائم ضد املرأة وجرائم الكراهية (قان( 
   26.862قانون تقنيات املساعدة على اإلجناب (قانون رقم( 
   26.994إصالح قانون املعامالت املدنية والتجارية (قانون رقم( 
   عدم  ) حبيث يضمن 22.990قرارات وزارة الصحة املعدِّلة للوائح الناظمة لقانون الدم (قانون رقم

ييزي كما كان عليه احلال سابقاً، حيث مل يكن احتواء شروط التربع �لدم على أي حمتوى مت
 سمح للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية �لتربع �لدم.ي

 
 

إلنسان والتعدد الثقايف. "الكالم عن التنوع اجلنسي وحقوق اإلنسان. دليل تعريفي وعملي" (بوينس آيرس، األمانة العاّمة حلقوق ا 4
 ). متاح يف:2017

gob.ar/sites/default/files/hablemos_sobre_diversidad_sexual.pdfwww.argentina. 
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 االندماج يف األرجنتني
 

)، امللتقيات  EscuchARnos"ِإسُكتشارْنوس (بتنظيم بر�مج   2020تقوم وزارة الثقافة (الوطنية) منذ عام  
والذي يهدف إىل التأسيس لسياسات عامة تعّزز التضامن واإلنصاف بني مجيع قاطين    ة للثقافة"االحتادي

د من العناصر املكّونة للهويّة. ايف واإلعالء من شأنه كواحاألراضي األرجنتينية واالعرتاف �لتعدد الثق
الكلمة ملختلف الرب�مج املذكور يشمل ملتقيات متنقلة يف مساحات مفتوحة وتشاركية، حيث تكون 

 الفاعلني يف احلقل الثقايف. للمزيد من املعلومات ميكن الدخول إىل الرابط التايل:
ar/www.cultura.gob. 

من خالل وزارة السياحة والر�ضة.  "أندية أرجنتينية"كما تنظّم الدولة األرجنتينية يف اآلن نفسه بر�مج 
وادي األحياء، وذلك من خالل متكينها من القيام بدورها يف نشر  يهدف هذا الرب�مج إىل التعاون مع نو 

تعلقة �الندماج االجتماعي. تشكل هذه  ة، وعلى رأسها األنشطة املوتنمية األنشطة االجتماعية والر�ضي
اليت تشّجع على التنوع ما بني   األندية املنتشرة يف مدن البلد �كمله مساحات ملشاركة األنشطة املختلفة

 الثقافات. ميكن االطالع على املزيد من خالل الرابط التايل:
www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/secretaria-de-deportes 

 

 قّلة ذاتي�امدينة بوينس آيرس املست
. حمليّة إداريةوحدة  س عشرة تقع يف مركز البالد، جهة الشرق، وتتكون من مخهي عاصمة الدولة. 

 ة مدينة بوينس آيرس.يسمى حاكم املدينة رئيس حكوم

). 4. تتكون أرقام اهلواتف األرضية من مثاين خا�ت (تبدأ �لرقم  011رمز النداء اخلاص �ملدينة هو 
 ).15ورها من عشر خا�ت (تبدأ �لرقم  هلواتف احملمولة بدوتتكّون أرقام ا

50



 �يِرسية، العاصمة، كا�،  األمساء واالختصارات األخرى املتداولة لإلشارة إىل املدينة: العاصمة االحتاد
 عند الكتابة).  االختصاران األخريان يستخدمان( .Bs. Asو

ن يعيشون أو يعملون (يف بعض  ن أن يستفيد منها مج املرافق اليت ميكسيتم يف هذا اجلزء من الدليل إدرا 
 احلاالت) يف مدينة بوينس آيرس.

 اخلارطة السياسية ملدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتيا

 
 .ر�سة اجلمهورية  –وزارة الرتبية   –)"  Educarاملصدر: مكتبة خرائط "إدوكار (

 عنوان املوقع اإللكرتوين:
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.5.html 

الحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. األمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك م
 العرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.ها، ال تعين ااملستخدمة في  التسميات
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 أرقام هواتف مفيدة
 

 100 اإلطفاء

 911 / 101 الشرطة

 102 متعّلقة �لقاصرين والقاصرات  حاالت يغ عنالتبل

 103 الدفاع املدين

 SAME( 107الطوارئ الطبية (

 108 الرعاية االجتماعية

 2224 - 222 – 0800 لعملالت متعلقة �التبليغ عن حا

 147 مركز اتصاالت بوينس آيرس

 144 التبليغ عن حاالت عنف ضد املرأة

 145 لبشرالتبليغ عن حاالت االجتار �

 احلصول على السكن
 

 إسكان املدينة  مؤسسة
 هي اهليئة املسؤولة عن املضي قدماً يف سياسة اإلسكان ملدينة بوينس آيرس.

 ، طابق أرضي، مدينة بوينس آيرس.465كي فينوكييتو رقم  د. إِنْريالعنوان:  
Dr. Enrique Finochietto 465, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  9800 - 5030 (011)/   147هاتف: خط 

بعد الثانية  إىل الساعة التاسعة والنصف صباحاً  من الساعة ،أوقات الدوام: من االثنني إىل اجلمعة
 .الظهر

 www.buenosaires.gob.ar/institutodevivienda  املوقع اإللكرتوين:
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 مساعدة السكن
يف الشوارع، ومقيمة يف  فعلياتعيش نس آيرس املساعدة واملواكبة لألسر اليت مدينة بوي تقدم حكومة

األشخاص املهاجرون، . "بوينس آيرس حاضرة"واإلحالة إىل بر�مج  منذ عامني مدينة بوينس آيرس
   .املبدئيةاإلقامة    وثيقةاملقيمون يف املدينة منذ عامني، �مكا�م البدء �إلجراء بواسطة  

إنرتي األسري واالجتماعي يف شارع  للدعم الفرعيةخاص املهتمون عليهم أن يتوجهوا إىل األمانة شاأل
من االثنني إىل اجلمعة  100م طابق األول، مكتب رقلا)، Av. Entre Ríos 1492( 1492رقم  ريوس

 :، أو االتصال برقم اهلاتفالثالثة عصراً   حىت الساعةالتاسعة صبحاً    من الساعة

(011) 4305 – 7235. 

 خدمات املناطق
االجتماعية اخلاصة �ملناطق الرعاية الالمركزية يف مجيع قطاعات املدينة من أجل خمتلف  املرافقتقدم 
االجتماعية للمنطقة األقرب   املرافقوزارة التنمية البشرية واملوئل. �مكانك احلضور مباشرة إىل مركز  برامج 

االجتماعية  فقاملراخدمة. �مكانك إجياد املعلومات عن  من مكان سكنك للقيام �جراءات طلب
 للمناطق اخلاصة مبدينة بوينس آيرس يف الرابط التايل:

www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/listado-serviciossocialeszonales 

 

 احلصول على التعليم
 

 التسجيل يف املدارس
شهر األخرية من السنة (ختتلف مواعيد يتم التسجيل يف املدارس العامة مبدينة بوينس آيرس، يف األ

 من خالل الرابط:  التسجيل من عام آلخر)
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www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/inscriptionscolar 

حيث ميكنك تسجيل أطفالك من اجلنسني يف املراحل التعليمية املختلفة، وهي: التمهيدية (للبنني 
مخسة وأربعني يوماً ومخس سنوات) واالبتدائية (للبنني والبنات ابتداًء والبنات الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 عشرة سنة).ست سنوات) والثانوية (للبنني والبنات ابتداًء من سن ثالث    من سن

كما تقّدم املدينة فرصا متعددة ملتابعة التحصيل يف املعاهد املتوسطة بعد إ�اء املرحلة الثانوية. ويتكون 
 (ISFD)واملعاهد العليا لتأهيل املدرّسني  (ENS)توسطة من املدارس العادية العليا نظام املعاهد امل

 .(IFTS)التقين  واملعاهد العليا للتأهيل    (IFA)ومعاهد تعليم الفنون  

ميكن االطالع من خالل الرابط التايل على خارطة توزّع املنشآت التعليمية املختلفة املتاحة 
ميكن إجراء البحث وفق املرحلة (متهيدية/ابتدائية/�نوية/التعليم �لقرب من مكان إقامتك، حيث 

القطاع الذي ) و البالغنيتعليم /املتخصص(التعليم العادي/التعليم  النظامالعايل غري اجلامعي) و 
 يدير املنشأة (قطاع عام/قطاع خاص):

www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/busca-tu-
escuela/mapa-de-establecimientos 

 
 

 التعليم اجلامعي يف مدينة بوينس آيرس
ام فإن املدينة تتميز �حتضا�ا جلامعة عندما نتحّدث عن التعليم اجلامعي الـُمدار من قبل القطاع الع

 ؛ وهي أكرب جامعات األرجنتني وواحد من أكثر مراكز الدراسات عراقة ومتيّزاً يف(UBA)بوينس آيرس 
جازة �إلضافة إىل فروع األمريكتني. تتكون من ثالث عشرة كلية تضّم مخسة ومثانني فرعًا لدرجة اإل

 الدراسات العليا.  

 /www.uba.ar:  املوقع اإللكرتوين
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 كما ميكن االستفسار عن اجلامعات العامة واخلاصة من خالل الروابط التالية:
www.cin.edu.ar/instituciones-universitarias/ 
www.buscouniversidad.com.ar/capital-federal-Z-5 
www.altillo.com/universidades/argentina/universiduniv_arg_ciudadbuenosaires.asp 

 

 بر�مج "الدراسة عمل"
األشخاص من مثاين عشرة إىل يتم من خالله توفري دعم شهري إلعانة    ،وهو بر�مج للمساندة االقتصادية

يف أوضاعهم الصعبة إلكمال دراستهم. ويعترب مكّمالً لإلعانة اليت يقّدمها بر�مج "ُمواطَنة   أربعني سنة
لألشخاص الذين أمتّوا عامني من اإلقامة يف مدينة بوينس  وهو متاح   5احلقوق يف بوينس آيرس"  كاملة
أو املعاهد املتوسطة أو   لتعليم العادي (االبتدائية أو الثانويةمهما كانت املرحلة الدراسية من نظام ا  آيرس

 .املتخصصاجلامعات) أو التعليم  

 لى الرابط التايل:شروط االستفادة من هذا الرب�مج متاحة ع 
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/estudiar-es-
trabajar/como-obtener-el-subsidio 

 بر�مج "دعم روّاد األعمال"
يقدم هذا الرب�مج التدريب والدورات والورش ألهايل املدينة املهتمني �كتساب أدوات تعينهم على 

" وهو عبارة عن خطة مسار ر�دة األعمال�عماهلم لتنمو بصورة مستدامة. وذلك من خالل "  االرتقاء
 جات كل شخص.ستغرق ستة أشهر مصممة لتتناسب مع احتيادراسية ت

 

 ميكن االطالع على املزيد من املعلومات من خالل الرابط التايل:

 
 .ني من اإلقامة يف مدينة بوينس آيرس وحيازة بطاقة هوية أرجنتينيةشرطا االستفادة من بر�مج "ُمواطَنة كاملة احلقوق يف بوينس آيرس" مها: إمتام عام 5
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www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/secretaria-de-integracion-social-y-
urbana/asesoramiento-emprendedor 

 تذكرة الطالب
بات من املرحلتني االبتدائية والثانوية الطالب أحد التسهيالت املعّدة لصاحل الطالب والطالتعترب تذكرة 

املدعوم من احلكومة  سواء أكانت املدرسة �بعة للقطاع العام أم اخلاص عاهد املتوسطة،املمستوى و 
فإن طال�ا يستخدمون وسائل النقل  املتخصص. أما مدارس التعليم ون أقساطبنسبة مئة بال مئة ود

بة واخلطوات الواجب اتباعها ميكن االستفسار من خالل العامة بشكل جماين. ملعرفة الشروط املطلو 
 البيا�ت التالية:

 ، مدينة بوينس آيرس3307العنوان: كارلوس كالبو رقم  
Carlos Calvo 3307, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 01149316699هاتف:  

 www.buenosaires.gob.ar/boletoestudiantilاملوقع اإللكرتوين:  

 
 الصحيةالرعاية 

 

 املستشفيات واملراكز الصحية

 ميكن الرجوع إىل القائمة الكاملة للمراكز الصحية العامة يف مدينة بوينس آيرس على:
www.buenosaires.gob.ar/salud/establecimientos 
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 ينة بوينس آيرسالتغطية الصحية لدى مد

التغطية الصحية لدى مدينة بوينس آيرس هي خطة رعاية صحية جمانية للمقيمني يف مدينة بوينس 
والذين (ال شركة خاصة وال �مني صحي نقايب)  صحية من ليس لديهم تغطيةآيرس. وتستهدف 

ة   التغطية الصحي. حيضر املختص العامل يفيثبتون إقامتهم االعتيادية والدائمة يف مدينة بوينس آيرس
 لدى مدينة بوينس آيرس يف املراكز الطبية و/أو العيادات اخلاصة القريبة من منزل املريض.

 ملوقع التايل:ل على الرب�مج يرجى الدخول يف املعرفة الفوائد واملتطلبات للحصو 
www.buenosaires.gob.ar/salud/cobertura-portena-de-salud 

 

 SUMARبر�مج "سومار"  

ة. للمزيد من املعلومات لالشرتاك يف يسعى بر�مج "سومار" إىل تعزيز حصول ا�تمع على الصح
 الرب�مج:

 العنوان: شارع أمانسيو ألكور� إي مو�سترييو، الطابق األول، مدينة بوينس آيرس.
Amancio Alcorta y Monasterio, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 92-91-3290التحويالت:    3100 - 4123 (011) / 7100 – 222 - 0800اهلاتف:  

 programasumar@buenosaires.gob.arالربيد االلكرتوين:  

 www.buenosaires.gob.ar/salud/sumar:  اللكرتويناملوقع ا
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 شهادة اإلعاقة

 نوع اإلعاقة يف:تطلبات حسب سار عن املجيب االستف
www.buenosaires.gob.ar/tramites/certificado-de-discapacidad 

) االجتماعية الالمركزيةيتم تنفيذ اإلجراء يف مكاتب اخلدمة االجتماعية لدى كل منطقة (مكاتب الرعاية 
عصرا،  3:30صباحا حىت الساعة  9:30األقرب إىل منزلك، من يوم االثنني إىل اجلمعة ومن الساعة 

إىل املتطلبات وفقا لنوع اإلعاقة املراد املصادقة عليها. الطلب شخصي    االستشارة واإلشارةحيث ستقدَّم  
 القانوين.  وجيب تعبئته وتوقيعه من قبل الطرف املعين أو ممثله

 
 عملالبحث عن  

 

 األمانة الفرعية للعمل والصناعة والتجارة
ويف املفاوضات   �لتفتيش املهين،املتعلقة    مبا يف ذلكتتوىل القضا� املتعلقة �لعمل يف مجيع أشكاهلا،  

 وتسوية النزاعات العمالية، ويف رسم سياسات العمل والضمان االجتماعي، ووضعها وتنفيذها.
 آيرس  بوينس، مدينة 575تولومي ميرتي شارع بـَرْ   –العنوان  

Bartolomé Mitre 575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 7200 - 2822 (011)هاتف:  

 trabajoba@buenosaires.gob.arربيد االلكرتوين:  لا
 www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/trabajo املوقع االلكرتوين:

 
 "  TrabajoBAف "الوظائبوابة 

هي أداة جمانية تتيح للمقيمني واملقيمات يف بوينس آيرس الذين يبحثون عن عمل  ترا�خو بويُنس آيِرس، 
  .للعمل  مواهبص عمل خمتلفة، كما تتيح للشركات قناة لنشر حبثها عن إمكانية الرتشح لعروض فر 

 /https://trabajo.buenosaires.gob.ar:  جيب أن تدخل إىل املوقع االلكرتوين للتسجيل يف هذه البوابة
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 إدارة املال
 

املهاجرين أساسي لألشخاص إمكانية فتح حساب توفري ) Banco Ciudadيتيح مصرف ْسيوداد (
ز سفرهم الصادر عن احلاصلني على اإلقامة املبدئية. على املهتمني تقدمي وثيقة اإلقامة املبدئية وجوا

 بلدهم األصلي.

خيّول حساب التوفري صاحبه احلصول على بطاقة خصم وأيضاً استخدام شبكة أجهزة الصراف اآليل. إذا  
، فإنه يتم إيداع مبلغ املساعدة  االجتماعية  سبرامج حكومة بوينس آير مستفيداً من أحد  كان الشخص  

 اليت يتلقاها يف هذا احلساب.

 /www.bancociudad.com.ar/institucionalمات:  للمزيد من املعلو 

 

 دينةاألسواق املتنقلة يف امل
متنقلة تعرض املواد الغذائية وغريها من املنتجات املرخصة من قبل حكومة هذه األسواق هي نقاط بيع 

يتم عقد هذه األسواق يف الساحات العامة واحلدائق �ملدينة. �إلضافة مدينة بوينس آيرس. وعادة ما 
رب هذه األسواق إىل مكان ية الدفع اإللكرتوين. ميكنك استطالع أقللدفع نقداً، تتوفر فيها إمكان

 ك يف:إقامت
www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico/espacio-publico/ferias/ferias-

itinerantes-de-abastecimiento-barrial/ubicaciones 

 نظام النقل واملواصالت
 قطارات األنفاق

لد. وهو نظام نقل آمن وسريع يوصلك جبزء  ارات األنفاق الوحيدة يف البيف مدينة بوينس آيرس شبكة قط
 :ت يفاملزيد من املعلوما  . وميكن االطالع علىSUBEكبري من املدينة. يتم دفع قيمة الركوب ببطاقة 
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www.buenosaires.gob.ar/subte 
 

 
حكومة مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتيا،  :املصدراألنفاق مبدينة بوينس آيرس.   قطاراتشبكة  خريطة

www.buenosaires.gob.ar/subte/mapa-y-combinaciones 
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حكومة مدينة بوينس آيرس املستقلة   :املصدرس آيرس. التبادلية لقطارات األنفاق مبدينة بوين  احملطات

 www.buenosaires.gob.ar/subte/mapa-y-combinacionesذاتيا، 

 

 Ecobici"إيكوبيسي" (الدراجة الصديقة للبيئية) 
عماله له تكلفة. ميكن االطالع على جات يعمل على مدار السنة. استيف املدينة نظام نقل عام بدرا

 www.buenosaires.gob.ar/ecobici احملطات يف:قائمة  

 

 حافالت النقل الداخلي
التنقل من موقع إىل  توجد لدى مدينة بوينس آيرس شبكة واسعة من احلافالت. ميكن االستعالم عن

 أصل؟):(كيف   ?Cómo llego¿آخر يف املدينة من خالل تطبيق 
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www.buenosaires.gob.ar/aplicacionesmoviles/ba-como-llego 
 أو مباشرة يف املوقع االلكرتوين:

https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.620000&lng=-
58.440000&zl=12&modo=transporte 

 

 يس)اد (رِمدون عدّ النقل بسيارات أجرة بعدّاد (�كسي) وسيارات أجرة ب
) سيارات أجرة بعّداد (�كسي) ملّونة سوداء وصفراء، ١يف مدينة بوينس آيرس وسيلتا نقل �لسيارة: 

كسي) يف الطرق العامة،  (�العادية  ). ميكن أخذ سيارات األجرة رِميس( بدون عّداد) سيارات أجرة  ٢و
حممول خاص بكل   يق هاتفيف تطب  كما ميكن طلب كلتا الوسيلتني عرب اهلاتف أو من خالل حساب

 (كابيفاي).  Cabify  مثلمن خالل تطبيقات،    ةشركة. وتوجد كذلك خدمات نقل مقدم

 
 احلصول على احلقوق

 

املدير�ت والربامج والقوانني اليت ميكنك من خالهلا ممارسة حقوق ي بعض اهليئات و سنستعرض فيما يل
 اً.املستقلة ذاتيعديدة كشخص مهاجر يف مدينة بوينس آيرس 

 اإلدارة الوطنية للهجرة
 ، مدينة بوينس آيرس952العنوان: شارع إبوليتو إرّيغوجني الرئيسي رقم  

Av. Hipólito Yrigoyen 952, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 01143170200هاتف:  

  w.argentina.gob.ar/interior/migracionesww املوقع اإللكرتوين:  

62



 /contacto/www.migraciones.gov.arللتواصل:  

 

 أمانة املظامل التابعة ملدينة بوينس آيرس

 ، مدينة بوينس آيرس673لغرانو رقم  العنوان: بِ 
Belgrano 673, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 08009993722/    01143384900هاتف:  

 ensoria.org.arconsultas@defالربيد اإللكرتوين:  

 www.defensoria.org.arاملوقع اإللكرتوين:  

 
 ةبر�مج القسيمة االجتماعي

يقدم هذا الرب�مج العون االقتصادي للعائالت اليت تفتقر إىل األمن الغذائي وتعاين من هشاشة وضعها  
على السلع األساسية كاألغذية ومواد التنظيف والعناية  االجتماعي، وذلك �دف تسهيل حصوهلا

ئية سارية بدميكن لطاليب اللجوء أن يسّجلوا يف هذا الرب�مج بتقدمي وثيقة إقامة مالشخصية. 
 ميكن احلصول على املزيد من املعلومات من خالل البيا�ت التالية:  املفعول.

 بوينس آيرسينة ، مد1492العنوان: شارع إنرتي ريّوس الرئيسي رقم  
Avenida Entre Ríos 1492, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 01143049606/    01143005217هاتف:  

 ثنني إىل يوم اجلمعة، من الساعة التاسعة صباحاً حىت الثالثة عصراً اال يوممواعيد املراجعة: من  

 programaticketsocial@buenosaires.gob.arالربيد اإللكرتوين:  
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 املوقع اإللكرتوين:  
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/ticket-social 

 

 بر�مج املواطَنة يف مدينة بوينس آيرس
يتم تسليمها    لى حتسني دخل األسر اليت تعاين من أوضاع صعبة.يقدم هذا الرب�مج دعماً شهر�ً يعمل ع 
ًا برصيد، ميكن استخدامها فقط لشراء األغذية ومواد التنظيف من خالل بطاقة ممغنطة حمملة مسبق

حيازة بطاقة هوية درسية ووقود الطهي. من ضمن الشروط املطلوبة والعناية الشخصية واللوازم امل
رابط التايل املزيد من  على اليتوفر سنتني من اإلقامة يف مدينة بوينس آيرس. ) وإمتام  DNIأرجنتينية (

 املعلومات حول الشروط املطلوبة واملستفيدين واخلطوات الواجب اتباعها:
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadania-portena 

 
 نوع اجلنسضد العنف القائم على  مج برا

نف تقدم وزارة التنمية البشرية واملوئل مبدينة بوينس آيرس الدعم واملساندة والتوجيه ا�اين لضحا� الع
. من بني اخلدمات اليت تقدمها، التزويد مبعلومات حول املراكز النسائية الشاملة نوع اجلنسالقائم على 

الت التوعية وقانون بريسا (قانون رقم  وُوَرش الوقاية ومح  144طريق واخلط  ودور اإليواء ومنازل منتصف ال
 ) وغريها الكثري.  27.452

 الدخول إىل الرابط التايل:  لالطالع على املزيد من املعلومات ميكن
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer 
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 محاية املستهلك
أي شخص قام هي اهليئة الرمسية املسؤولة عن تطبيق القوانني اليت حتمي مواطين مدينة بوينس آيرس، و 

 دينة كمستهلك للسلع واخلدمات.بعملية شراء يف امل

 اخلطوات الواجب اتباعها:

أو فيسبوك:  147االجتماعي: اخلط  طلب املشورة هاتفيًا أو من خالل شبكات التواصل .1
Facebook /BAconsumidor   :أو تويرت@BAconsumidor. 

ق يف مقر ا�لس احمللي أو من خالل القيام بتقدمي الشكوى: وذلك بطلب دور وتقدمي الو�ئ  .2
 .املوقع اإللكرتوين

 االتفاق على جلسة استماع مع الشركة حبضور وسيط. .3

 تايل:شكوى �لدخول إىل الرابط ال  ميكن التعّرف على شروط تقدمي
www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/como-denunciar 

 األمانة الفرعية حلقوق اإلنسان والتعددية الثقافية مبدينة بوينس آيرس

سياسات عامة من منظور حقوق اإلنسان حبيث جدول أعمال موّسع يضم وتتمثل مهمتها يف وضع 
 كومة كافة.يتقاطع مع قطاعات احل

 ، الطابق الرابع، مدينة بوينس آيرس3175العنوان: تِنيِنتِه ِخنِرال بريون رقم  
Teniente General Perón 3175, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 01143468900هاتف:  

 .الثامنة مساءً ثنني إىل يوم اجلمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حىت يد املراجعة: من يوم اإلاع مو 

 derechoshumanosgcba@buenosaires.gob.arالربيد اإللكرتوين:  

 املوقع اإللكرتوين:  
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www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/subsecretaria-de-derechos-humanos-y-
pluralismo-cultural 

 االندماج
 

 ركن األلعاب يف احلي

ثة طفال من البنني والبنات بني سن الثانية والثالركن األلعاب هو مساحة خمصصة يف األحياء للعب األ
سياق  عشرة. يتم عقد لقاءات من ساعتني لكل فئة عمرية، مرتني أو أربع مرات أسبوعياً، وذلك يف

 مؤسسي وحبضور طاقم مسؤول متعدد االختصاصات.  

 ، ميكن لك الدخول إىل:مكان إقامتكالستطالع ركن األلعاب األقرب إىل  
 www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/juegotecas 

ن التاسعة ، من اإلثنني إىل اجلمعة، م1245، رمز التحويل: 9740 – 5030 (011)أو االتصال على الرقم: 
 عة مساءً، أو �رسال بريد إلكرتوين إىل:  صباحا وحىت الراب

juegotecasbarriales@buenosaires.gob.ar 
 

 ة دخول ثقافيةبطاق
الثانوية العامة. تتيح وهي بطاقة مزا� لصاحل طالب السنة الرابعة واخلامسة والسادسة من املدارس 

طلب البطاقة من خالل اإلنرتنت ويتم  احلصول على حسومات على فعاليات ثقافية خمتلفة. يتم
البطاقة الدخول إىل متاحف وصاالت تتيح لك هذه . الس احمللية املرّخصةاستالمها يف أحد مقرات ا�

 مات يف:عرض سنيمائية ومسارح ومكتبات ومراكز ثقافية. املزيد من املعلو 
https://disfrutemosba.pasecultural.buenosaires.gob.ar/#/inicio 
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 الورش الفنية
العديد من  الورش الفنية التابعة لرب�مج "الثقافة يف األحياء" وحللقة املساحات الثقافية تشتمل على

 ومة املدينة:التخصصات. ميكن لك االطالع على أجندة األنشطة احملّدثة يف املوقع الرمسي حلك
www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/centros-barriales 

 

 املكتبات
رسالتها هي ضمان املساواة للجميع يف  امة للكتاب واحلث على القراءة.تتبع املكتبات إىل اإلدارة الع

ءة واحلث عليها، من شجيع على القراواملعرفة، والتاحلصول على أي نوع من أنواع البيا�ت واملعلومات 
وذلك بصورة جمانية ومتاحة للجميع. ميكنك االستفسار عن  خالل النشاطات الساعية إىل نشر الثقافة، 

 من املعلومات من خالل الرابط التايل: املزيد
www.buenosaires.gob.ar/cultura/bibliotecas 

 مقاطعة بوينس آيرس
وعدد تقع مقاطعة بوينس آيرس يف منطقة البامبا ضمن مجهورية األرجنتني. نظرًا التساع مساحتها 

 ا وأمهية أنشطتها االقتصادية، تعترب إحدى أهم املقاطعات يف البالد. عاصمتها مدينة البال�.سكا�

 بلدية.   134  املقاطعة إىلتنقسم  

شري يف هذا اجلزء من الدليل إىل الربامج واهليئات واملزا� اخلاصة مبقاطعة بوينس آيرس، مبا يشمل مجيع نس
 بلدة من هذه املقاطعة.   األشخاص املقيمني يف أي مدينة أو

م اهلواتف األرضية من تتكون أرقا. 0221رمز النداء اآليل اخلاص مبدينة البال�، عاصمة املقاطعة، هو: 
 ).15). وتتكّون أرقام اهلواتف احملمولة بدورها من تسع خا�ت (تبدأ �لرقم  4�ت (تبدأ �لرقم  سبع خا
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 السياسية ملقاطعة بوينس آيرس  اخلارطة

 ر�سة اجلمهورية.  –وزارة الرتبية   –)"  Educar: مكتبة خرائط "إدوكار (صدرامل

 عنوان املوقع اإللكرتوين:  
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.19.html 

مالحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. األمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك 
 .عرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرةا، ال تعين االاملستخدمة فيه  التسميات
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 أرقام هواتف مفيدة
 

 SAME( 107الطوارئ الطبية (

 144 نوع اجلنسحاالت عنف قائمة على   يغ عنالتبل

 102 خدمة جمانية ملساعدة األطفال واملراهقني

 145 التبليغ عن حاالت االجتار �لبشر

 

 ى السكناحلصول عل
 

 اإلسكان  مؤسسة
اإلسكان يف املقاطعة هو اجلهاز املسؤول عن تنفيذ الربامج لتلبية حاجة السكان للحصول على    مؤسسة

 ي ومتلكه.سكن اجتماع 

 ، مدينة البال�1267رقم    59و 58، بني شارعي  7العنوان: شارع  
Calle 7 e/ 58 y 59 N° 1267, La Plata 

 4900 – 429 (0221) :هاتف

 بعد الظهر.  2:30صباحاً إىل الساعة    9:30الدوام: من االثنني إىل اجلمعة من الساعة  ات  أوق
 

 www.gba.gob.ar/vivienda  املقاطعة:ان يف  اإلسك  ملؤسسةللدخول إىل املوقع اإللكرتوين  

 ط التايل:يف الراباجتماعي  �مكانك معرفة متطلبات احلصول على سكن  
www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social 
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 اخلدمات
هر�ئية والغاز طاقة الكشرب، والاخلدمات املتوفرة يف معظم املساكن يف املقاطعة هي: املياه الصاحلة لل

 الطبيعي. ميكن احلصول على خدمات أخرى اختيارية، مثل اهلاتف أو األنرتنت.

 

 احلصول على التعليم
 

للرتبية يف املقاطعة بتحديد اجلوانب املنهجية واألسلوبية للعملية الرتبوية يف مراحل  نة الفرعيةتقوم األما
إىل عملية تعليم وتعّلم عالية اجلودة، حيث ك بغية الوصول املختلفة. وذل ونُظمها ةالتعليمي املنظومة

ت وتكافؤ الفرص رسيخ الصالواكبتها وتإعطاء األولوية لتعزيز املسرية التعليمية للطالب والطالبات وم
ما من شأنه العناية �جلميع. يف مقاطعة بوينس آيرس منشآت تعليمية يديرها القطاع العام  وتنمية كل

 قطاع اخلاص، حيث إن قرار االلتحاق �ي من هذه املنشآت عائد لكل شخص.وأخرى �بعة لل

 األمانة الفرعية للرتبية

 ، الطابق األرضي، مدينة البال�57و 56ارعي  ، بني ش13العنوان: شارع    
Calle 13 e/ 56 y 57 P.B, La Plata 

 privadaeducacion@abc.gob.arعنوان الربيد اإللكرتوين:  

 
 التعليم اجلامعي يف مقاطعة بوينس آيرس

بوينس آيرس، جامعة النوس، جامعة كيْلِمس،  أبرز اجلامعات اليت يديرها القطاع العام هي: جامعة
التقنية  الوطنية، اجلامعة س ِدِفْربيرو، جامعة لوخانرِ وماس ِدسامورا، جامعة الَمتانسا، جامعة تْ جامعة ل
جامعة مار ديل بال� الوطنية، جامعة البال� الوطنية، جامعة املنطقة الغربية الوطنية، جامعة  الوطنية،
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الوطنية، جامعة أورلينَغم آيرس، جامعة مشال غرب مقاطعة بوينس آيرس، جامعة  مركز مقاطعة بوينس
  سان أنطونيو ِدأَريكو الوطنية.

 
 ب ا�انيةتذكرة الطال

كرة الطالب يف املقاطعة مجيع الطالب يف املراحل: التمهيدية واالبتدائية والثانوية يف من تذ  يستفيد
مسامهات من الدولة، وكذلك الطالب عام واخلاصة اليت تتلقى املؤسسات التعليمية التابعة للقطاع ال

 ع التايل:املطلوبة يف املوقالنظاميون املسّجلون يف اجلامعات العاّمة. ميكنك معرفة الشروط  
www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto 

 
 صصاملتخالتعليم  

تعمل مقاطعة بوينس آيرس على ضمان احلق يف التعليم، كواحد من احلقوق االجتماعية لألطفال 
لطالب والطالبات حمور كل ما تقّدمه املنظومة التعليمية  والشبّان والبالغني من ذوي اإلعاقة، حىت يكون ا

 يف املدارس كافة، جبميع مراحلها ومناذجها. 

 يف املقاطعة.  املتخصصل مع إدارة التعليم  واصللمزيد من املعلومات، يرجى الت

 5270 – 429 (0221)هاتف:  

 املوقع اإللكرتوين:  
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/default.cf
m  

 الرعاية الصحية
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منطقة صحية �دف العناية بصحة السكان بناًء على الوقاية   12تنقسم مقاطعة بوينس آيرس إىل 
من خالل الربامج واملؤسسات الصحية. وميكن معرفة أقرب مستشفى ملنزلك من  لب وتنظيمه، ز الطوحتفي

 www.gba.gob.ar/saludprovincia/hospitalesخالل الرابط التايل:  
 

 )SAMEيف حاالت الطوارئ (نظام اخلدمة الطبية 
اية طبية عالية اجلودة ويف الوقت املناسب يف حاالت احلوادث  رع ة  على مستوى املقاطع  نظامال هذا  يقدم

االت الطوارئ ميكن االتصال  ح يف .مقاطعة بوينس آيرس  أراضيأو حاالت الطوارئ يف الطرق العامة يف 
 للحصول على املساعدة.  107على الرقم ا�اين 

 

 SUMAR  "سومار"بر�مج 

مع على الصحة. للمزيد من إىل ضمان حصول ا�تمقاطعة بوينس آيرس  يف "سومار"يسعى بر�مج 
 /www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumarاملعلومات يرجى الدخول يف الرابط التايل:  

 

 معهد املعاجلة �لدم

 ، مدينة البال�66و 15: تقاطع شارعي  العنوان
15 y 66, La Plata 

 اهلاتف:
0800 – 666 - 2258 

(0221) 451 - 0097 

(0221) 451 - 0137 
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 hemodifusion@gmail.comالربيد االلكرتوين:  

 

 يف املقاطعة وزارة الصحة

 ، مدينة البال�18وشارع    17بني شارع    1120رقم    الرئيسي51 العنوان: شارع  
Avenida 51 N° 1120 entre 17 y 18, La Plata 

 2700 – 429 (0221)اهلاتف:  

 البحث عن عمل
 

 )ALAS( واإلعالةاألنشطة املهنية اخلاصة �لتوظيف الذايت  
تصاد الشعيب يف مقاطعة بوينس آيرس. وهو يهدف إىل إضفاء الطابع  إطار االقالرب�مج يف يتم تنفيذ

دريب العاملني يف الوحدات نتاجي والتوظيف الذايت؛ وتشجيع تالرمسي على النشاط االقتصادي واإل
كية تسمح  نتاجية؛ ودعم املنظمات اليت تتخذ األسرة والتضامن والتعاون قاعدة هلا؛ وإجياد صيغ تشار اإل
وتقدمي املشورة واإلرشاد يف جماالت اإلنتاج،   سرهم؛  أافظة على روح املبادرة لدى األعضاء و ستمرار احمل�

 والتسويق واإلدارة.
 leyalas@gmail.comراسلة الربيد الكرتوين:  املعلومات، ميكن م  للحصول على مزيد من

  
 إلعاقةائي لذوي االتوظيف االنتقخدمة  

تقدم ما يف املقاطعة إىل تشجيع دجمهم يف العمل. ك عاقةخدمة التوظيف االنتقائي لذوي اإل ىتسع
قة والعمل. ملزيد من املعلومات ميكنك  عام واخلاص حول قضا� متعلقة �إلعااملشورة الفنية يف ا�الني ال

 seclas@trabajo.gba.gov.arمراسلة الربيد االلكرتوين:  
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 للتوظيف  الفرعيةاألمانة  
  

 ، البال�67  تقاطع شارع  1705رقم    115العنوان: شارع  
Calle 115 N° 1705 esquina 67, La Plata 

 3217 - 412 (0221)اهلاتف:  
  contactoweb@trabajo.gba.gov.arالربيد االلكرتوين:  

 

 إدارة املال
 

رقمية  بصورة    DNIإمكانية فتح حساب    )Banco Provincia( مقاطعة بوينس آيرسيتيح لك مصرف  
وإرسال  ،دون احلاجة لبطاقة خصم ،وجمانية. يسمح لك هذا احلساب بتسديد فواتريك وسحب مبالغ

احلاجة حلمل املبلغ  دون  ،جرف احملمول وبطاقة التنقل والدفع يف املتاواستالم األموال وشحن رصيد اهلات
 نقداً أو استخدام بطاقة.

 مصرف مقاطعة بوينس آيرس

 ، مدينة البال�726رقم   7العنوان: شارع  
Calle 7 N° 726, La Plata 

 www.bancoprovincia.com.ar/webاملوقع اإللكرتوين:  

 

 نظام وسائل النقل
ووسائل نقل برية و�رية لألشخاص   يف مقاطعة بوينس آيرس نظام نقل داخل املناطق احلضرية وما بينها،

 ضائع.ولشحن الب
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 األمانة الفرعية للنقل
 ، مدينة البال�59و  58  شارعي  بني 7العنوان: شارع  

Calle 7 entre 58 y 59, La Plata 

 subsecretariadetransporte.ba@gmail.comالربيد االلكرتوين:  

 

 احلصول على احلقوق
 

حقوق  سنستعرض فيما يلي بعض اهليئات واملدير�ت والربامج والقوانني اليت ميكنك من خالهلا ممارسة
 عديدة كشخص مهاجر.

 اإلدارة الوطنية للهجرة (فرع مدينة البال�)  

 ، البال�591رقم   1العنوان: شارع  
Calle 1 N° 591, La Plata 

 02214833229/    02214217696هاتف:  

 

 األمانة الفرعية حلقوق اإلنسان
 ، البال�8تقاطع   653الرئيسي رقم    53العنوان: شارع  

 )خاص(  02214270022  /  02214893960هاتف:  

 privadasdh.gba@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  
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 اجلنسي  ات اجلنسانية والتنوعوزارة املرأة والسياس
تقوم هذه الوزارة بوضع سياسات شاملة بغية الوصول إىل املساواة الكاملة أمام القانون وعلى الصعد  

والسياسي، وذلك من منظور نوع اجلنس وعلى مستوى املقاطعة.  فة: االجتماعي واالقتصادي واملهين  كا
 شكال العنف القائم على نوع اجلنس.غاية عمل الوزارة هي الوقاية والقضاء على مجيع أ

 ، البال�6و 5بني شارعي    510رقم    53العنوان: شارع  

 02214214035/    02214222546هاتف:  

 ملقاطعةاملستهلك واملستخِدم يف ا  اية حقوقإدارة مح
 (مكتب االستقبال)، البال� 12، برج ا�مع احلكومي الثاين، الطابق  53تقاطع    12العنوان: شارع  

 148أو اخلط    08002229042ف:  هات

 arinfoconsumidor@mp.gba.gov.الربيد اإللكرتوين:  

 

 االندماج
 

جمموعة كبرية ومتنوعة من األنشطة اليت حتقق التواصل مع الطبيعة والثقافة تشهد مقاطعة بوينس آيرس 
 والتقاليد.

 التايل إىل دليل السياحة امليسورة:   من خالل الرابطتستطيع الدخول 
www.buenosaires.tur.ar/accesible 

 أما ملعرفة املهرجا�ت واالحتفاالت اليت تقام يف املقاطعة، فيمكنك الدخول إىل:
https://buenosaires.tur.ar/eventos 
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 نة الفرعية للسياحةاألما
 ، مدينة البال�13بق ، الربج الثاين، الطا53تقاطع شارع    12العنوان: شارع  

Calle 12 esq. 53, Torre II Piso 13, La Plata 
 5639 – 429 (0221)هاتف:  

 infoturismo@mp.gba.gov.arالربيد اإللكرتوين:  

 /www.buenosaires.tur.arاملوقع اإللكرتوين:  

 

 مقاطعة كا�ماركا  
 

 .ريةإدا  مشال غرب البالد، وتتألف من ست عشرة منطقةتقع مقاطعة كا�ماركا  

على خالف غريها من املقاطعات، يسهل متييز اسم املقاطعة عن اسم عاصمتها، واليت تسمى مدينة 
التسمية يف سان فِْر�نْدو ِدلْباِج دَِكَتماركا). ستُستخدم هذه ركا (تُلفظ:  سان فر�ندو ديل فايل دي كا�ما

 شارة إىل املقاطعة.هذا الدليل لإلشارة إىل املدينة �لتحديد، وتسمية كا�ماركا لإل

).  4تتكون أرقام اهلواتف األرضية من سبع خا�ت (تبدأ �لرقم .  0383رمز النداء اخلاص �ملقاطعة هو: 
 ).15واتف احملمولة بدورها من تسع خا�ت (تبدأ �لرقم  أرقام اهل وتتكّون
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 كا�ماركا   السياسية ملقاطعة  خلارطةا

 ر�سة اجلمهورية.  –وزارة الرتبية   –  )"Educarاملصدر: مكتبة خرائط "إدوكار (

 عنوان املوقع اإللكرتوين:  
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.7.html   

ظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. األمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك حمال
 قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.املستخدمة فيها، ال تعين االعرتاف الرمسي �ا أو    التسميات
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 أرقام هواتف مفيدة
 

 911 نظام الطوارئ املنسقة

 100 اإلطفاء

 101 الشرطة

 107 الطبية الطوارئ  

 144 العنف القائم على نوع اجلنس

 102 انتهاك حقوق األطفال واملراهقني

 103 الدفاع املدين

 105 الطوارئ البيئية

 ANSES( 130ضمان االجتماعي (اإلدارة الوطنية لل

 142 التبليغ عن أطفال ومراهقني مفقودين

 7010 – 43 (0383) مركز الشرطة األول

 7011 - 43 (0383) ثاينمركز الشرطة ال

 

 احلصول على السكن
 ملعرفة سياسات اإلسكان والربامج احملددة املتعلقة �ملوضوع، �مكانك االستفسار يف املديرية التالية:

 

 إسكان املقاطعة  مؤسسة

 .كا�ماركاسان فر�ندو ديل فايل دي  ، (بدون رقم)العنوان: شارع ريبوبليكا دي بِِنْسويال 
Av. República de Venezuela S/N, San Fernando del Valle de Catamarca   
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 هاتف:

(0383) 443 – 7925 

 2620خط فرعي:   7612/13 – 443 (0383)
 

 احلصول على التعليم
  

ملعرفة ما تقدمه املؤسسات التعليمية العامة يف املقاطعة واملناطق التابعة هلا ميكنك الدخول إىل: 
http://web.catamarca.edu.ar/sitio/mapa-educativo.html 

 
 التعليم اجلامعي

نية دراسة العديد من الفروع اليت يرتبط العديد منها بنظام اإلنتاج يف لوطنية إمكاكا�ماركا اتوفر جامعة  
خرية اهتمامها أيضاً للدراسات العليا، املاجستري والدكتوراه، اليت املقاطعة. أْولت اجلامعة يف السنوات األ

 العتماد اجلامعي.ختضع إىل اعتماد اللجنة الوطنية للتقومي وا
 /www.unca.edu.ar: االلكرتوين  املوقع 

 

 الرعاية الصحية
 

مؤسسات  ة ومناطق أخرى، وحتتوي كل منها بدورها علىتتوزع املراكز الصحية للمقاطعة بني العاصم
 خمتلفة بتخصصات طبية متباينة.

 ول إىل:ركا يرجى الدخمقاطعة كا�ما لز�رة كامل اخليارات املتاحة من املراكز الصحية يف 
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www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-salud-3/cms/page/guia-de-
servicios-36/ 

 

 ركا قاطعة كا�ماوزارة الصحة مب

 سان فر�ندو ديل فايل دي كا�ماركا، مدينة 169العنوان: شارع تشاكابوكو رقم  

 7770 - 443 / 7646 - 443 (0383)اهلاتف:  

 minsas@catamarca.gov.arالربيد االلكرتوين:  

 www.salud.catamarca.gov.arاملوقع االلكرتوين:  

 
 البحث عن عمل

 
 والتجارة والتوظيفوزارة الصناعة  

أن تعرف ما هي حقوقك العمالية وتريد احلصول على استشارة قانونية ميكنك الدخول إىل    أردتإذا 
 وظيف يف كا�ماركا، حيث يتم نشر أنشطتها وبراجمها يف الرابط التايل :موقع وزارة الصناعة والتجارة والت

www.portal.catamarca.gov.ar/organismo/ministerio-de-industria-comercio-y-
empleo-413/noticias/list/ 
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 إدارة املال
 

لالستفسار عما يتصل بفتح حساب مصريف أو برامج اإلقراض واملساعدات املالية، ميكن لك التوجه إىل  
 رف �نكو دي ال�سيون أرِخنْتينا (�لعربية: مصرف األمة األرجنتينية):مص

 (فرع كا�ماركا)  �نكو دي ال�سيون أرِخنْتينا

 فر�ندو ديل فايل دي كا�ماركاسان  مدينة ،  480العنوان: شارع ريبوبليكا رقم  

 4444 – 666 – 0810هاتف:  

 
 واملواصالت  نظام النقل

 

 حمطة احلافالت مبقاطعة كا�ماركا.د الرحالت ا�دولة يف ميكن االطالع على مواعي

 ركافايل دي كا�ما سان فر�ندو ديلمدينة  ،  856العنوان: شارع غوميس الرئيسي رقم  
Av. Güemes 856, San Fernando del Valle de Catamarca 

 7578 - 443 (0383)اهلاتف:  

 

خطوط االتصال الداخلية بني مناطق املقاطعة. يف مقاطعة كا�ماركا شبكة واسعة من شركات تنظم 
 واتف التالية:كن االستعالم عن خطوط االتصال بني املسارات املختلفة من خالل أرقام اهلومي

 ) اتف:ـه  -بيلني)    -تينوغاستا روبليدو 
(03837) 42 - 0073 / 42 - 0606 / (0383) 443 – 0785 

   اتفـه  -سانتا مار�)    -سان كاجيتانو (بيلني: 
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(03835) 46 - 2651 / 46 – 2515 
   اتف:ـه  -سانتا مار�)    -�رّا للمواصالت (بيلني 

(03838) 42 – 0856 
 اتف:ـه  -لوندرس)    -يلني (بيلني ِإل كوندور ديه ب 

(03835) 46 - 1416 / 46 – 3597 
   ـهاتف:  -موتكني)   -موْتكني للمواصالت شركة ذات مسؤولية حمدودة (بومان 

(0383) 15 459- 3764 
 

 احلصول على احلقوق
 

احة لك  إذا أردت االستفسار عن حقوقك فيمكنك التواصل مع اهليئات واملدير�ت والربامج التالية واملت
 يف مقاطعة كا�ماركا.  

 اإلدارة الوطنية للهجرة

 .  ليس لإلدارة الوطنية للهجرة فرع يف كا�ماركا، لكن الفرع املعين هو املوجود يف مقاطعة الرّيوخا

 ، مدينة الرّيوخا790الرئيسي رقم    العنوان: شارع ريفادافيا
Av. Rivadavia 790, Ciudad de La Rioja 

 03804420766هاتف:  

 del.larioja@migraciones.gov.ar  الربيد اإللكرتوين:
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 )CAJمركز الوصول إىل العدالة (
العديد من املعامالت من بينها: معاملة شهادة ميالد �بعة ملقاطعة أخرى املركز إجراء  هذا ميكن يف

 وطلب وثيقة فقر حال.

 .سان فِر�ندو ديل فايل دي كا�ماركا(بدون رقم)، شارع ريبوبليكا دي بِِنْسويال   وان:العن
Avenida República de Venezuela S/N, San Fernando del Valle de Catamarca   

 03834422815/    03834437528هاتف:  

 )DNIإجراء معاملة بطاقة اهلوية األرجنتينية (
واز السفر األرجنتيين يف أحد مكتب استقبال ة اهلوية األرجنتينية أو جميكن لك إجراء معاملة بطاق

 املعامالت الرقمية، فيما يلي يتم تفصيل العناوين يف املدن والبلدات املختلفة:

  تقاطع بْرِسيدينتِه  ، 1823ندو ديل فايل دي كا�ماركا: شارع أكوستا بيجافانْيِه رقم فِر�سان
 ).Av. Acosta Villafañe 1823, esquina Presidente Castillo(  كاستيجو

 أنَْدْلغاال: شارع ريفادافيا تقاطع ِمركادو  )Rivadavia Esquina Mercado( 
  ُبدون رقم،  اماس  �نتا: شارع خافيري�نْيادا ِدأ  )Javier Maza S/N( 
 242لني: شارع سان مارتني رقم  يب  )San Martin 242( 
 رقمبدون  ،  رِْكرِيوه: شارع ساْرميِنتو  )Sarmiento S/N( 
 �بدون رقم،  سانتا مارّ�: شارع توماس مارّ� ِدال كِنْتا 

)Tomás María de la Quintana S/N( 
 230ُكبْـيَبوه رقم  : شارع  تينوغاستا  )Copiapó 230(   

 
 احلقوق املدنية كمقيم أو مقيمة يف األرجنتني

 من خالل البيا�ت التالية ميكن لك التعرف إىل اهليئات العامة املعنية �لعدل يف املقاطعة والتواصل معها:
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   سان فِر�ندو ديل فايل دي كا�ماركا613وزارة شؤون احلكم والعدل: شارع ساْرميِنتو رقم ، 
)Sarmiento 613( 
  الرئيسي، بيجافانْيِه وشارع مانويل أكوستا إدارة الدفاع املدين: تقاطع شارع إرْنـَْنِدس ِدبِْدراسا

 سان فِر�ندو ديل فايل دي كا�ماركا
)Hernández de Pedraza y av. Manuel Acosta Villafañe( 

 03834437575هاتف:  

 
 احلماية من العنف القائم على نوع اجلنس  

مقاطعة كا�ماركا" التابع لوزارة ماية من العنف القائم على اهلوية اجلنسانية يف تطبق كا�ماركا "نظام احل
االستجابة األمثل للنساء من ضحا� حاالت العنف، التنمية االجتماعية �ملقاطعة. تتيح هذه املبادرة 

إلبالغ عن أي حالة عنف يتعّرضن حيث ميكن هلن القيام �ستشارات شّىت، كما ميكن هلن عند احلاجة ا
 هلا.

 األرقام التالية: ميكن االتصال إزاء حاالت العنف على  

 (مزّود خبدمة واتس أب)    0383154200144هاتف حممول:  

 03834459693هاتف أرضي:  

 

 االندماج
 

ت احمللية تتميز مقاطعة كا�ماركا بغناها �لطقوس الثقافية واالحتفاالت على مستوى املقاطعة واملستو�
قات واألنشطة احملددة واملتاحة و�لربامج. لالستفسار حول تفاصيل ذلك كله، �إلضافة إىل احلل

 /www.cultura.catamarca.gov.arللجميع، ننصحكم بز�رة املوقع: 

85



هية والر�ضية، سواء أكانت من األلعاب الر�ضية ذات كما تشجع املقاطعة القيام �لنشاطات الرتفي
أطلقت أمانة الر�ضة واالستجمام برامج حمددة �دف تعزيز هذه ملتوسط أو العايل. األداء املنخفض أم ا

من شأ�ا تدعيم االندماج  القطاعات، كما أ�ا تشرف على تنظيم الفعاليات الر�ضية واملسابقات، اليت  
 خالل الر�ضة.داخل املقاطعة من 

 يل دي كا�ماركاسان فِر�ندو ديل فاالعنوان: شارع رامون لو�، بدون رقم،  
Av. Ramón Luna S/N, San Fernando del Valle de Catamarca 

 07 / 7647 - 443 (0383)هاتف:  
 

 مقاطعة كوردو�  
 

من ست وعشرين املقاطعات من حيث عدد السكان. تقع يف مركز البالد، وتتألف وهي من أكرب 
 منطقة إدارية.

وردو�. ستستخدم يف هذا الدليل تسمية "كوردو�" حتمل عاصمتها نفس اسم املقاطعة، فهي مدينة ك
عام يف  نفسها يف كلتا احلالتني، مع توضيح احلاالت اليت تكون فيها املزا� املشار إليها ذات طابع

 ي (أي تشمل عاصمة املقاطعة ال غري).املقاطعة ككل، واليت تقتصر فيها على املستوى البلد

).  4تتكون أرقام اهلواتف األرضية من سبع خا�ت (تبدأ �لرقم .  0351رمز النداء اخلاص �ملقاطعة هو: 
 ).15وتتكّون أرقام اهلواتف احملمولة بدورها من تسع خا�ت (تبدأ �لرقم  
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 قاطعة كوردو�السياسية مل  اخلارطة

 /www.cba.gov.arكومة مقاطعة كوردو�  املصدر: املوقع الرمسي حل

 عنوان املوقع اإللكرتوين:  
www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/06/cordoba_politico.jpg 

. األمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك مالحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط
 ة فيها، ال تعين االعرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.املستخدم  التسميات
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 أرقام هواتف مفيدة
 

 107 خدمة سيارات اإلسعاف اخلاصة �لطرق العامة

 100 اإلطفاء

  101 الشرطة

 131 ادية األرجنتينيةاستعالمات الشرطة االحت

 102 انتهاك حقوق األطفال واملراهقني

 103 ملدينالدفاع ا

 105 الطوارئ البيئية

 ANSES( 130اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي (

 135 للمتقاعدين وأصحاب املعاشات  بر�مج الرعاية الصحية الشاملة  

 139 وأصحاب املعاشات  ) للمتقاعدينPAMIطوارئ (

 132 حة اإلدمان على املخدراتمكاف

 134 �ملخدراتالتبليغ عن االجتار  

 135 ثة من حياولون االنتحارإغا

 137 العنف يف نطاق األسرة

 142 التبليغ عن أطفال ومراهقني مفقودين

 108 احلماية املدنية

 38346 - 888 – 0800 الطوارئ النامجة عن احلرائق

 2447 - 888 - 0800 كوردو�)مركز االتصاالت البلدي (مدينة  
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 السكناحلصول على 
 كانإلدارة العامة لإلسا

تتمثل مهمتها يف وضع برامج إسكان للمقاطعة، واقرتاحها، وتنفيذها �لتنسيق مع احلكومة الوطنية، 
  وأيضاً مع املنظمات غري احلكومية. ووحدا�ا احملليةوبلد�ت املقاطعة  

 ملقاطعةاإلدارة العامة لإلسكان يف ا

 �كوردو ، الطابق األول، مدينة  467برميو رقم    العنوان: أومبريتو
Humberto Primo 467, 1° Piso, Ciudad de Córdoba 

 1590/91/92/93/94/95 – 434 (0351)هاتف:  

 

 شهادة إثبات حمل اإلقامة
سان شارع  ، يفاالحتاديةللقيام �إلجراء بعد حصولك على سكن، عليك احلضور إىل خمفر الشرطة 

 .900رقم   )San Nicolás de Bari(  نيكوالس دي �ري

 

 ت املطبقة على السكناملساعدا
إعانة على تعريفات ماء الشرب والطاقة الكهر�ئية. يسمح بر�مج التعريفة  كوردو�توجد يف مقاطعة  

خمصصة    مقّدمة منحيف املقاطعة على الدعم، عن طريق   ذات األوضاع اهلشةالتضامنية �ن حتصل األسر  
 املوّحدإلجراء يف أي �فذة من نوافذ النظام دمة ماء الشرب والطاقة الكهر�ئية. جيب القيام �ذا اخل

  شارع. أما يف حالة املاء، جيب أن حتضر إىل مؤسسة مياه قرطبة، كوردو�خلدمة الز�ئن حلكومة مقاطعة  
حىت  الثامنة صباحاً إىل اجلمعة من الساعة ، من االثنني 883رقم  )Humberto Primo( أومبريتو برميو
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، من )CPCكوردو� (ملدينة   اإلدارة احملليّةأو إىل أي مركز من مراكز   الثالثة والنصف عصراً الساعة 
 حىت الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. والنصف صباحاً  الثامنةاالثنني إىل اجلمعة من الساعة  

 
 اخلدمات والضرائب
احلصول على  الطبيعي. ميكنعة قرطبة مزودة مباء الشرب، والطاقة الكهر�ئية والغاز املساكن يف مقاط

 خدمات أخرى اختيارية، كاهلاتف و اإلنرتنت.

:  ومها إلزاميتنيدفع ضريبتني   كوردو�يف    �إلضافة لتسديد فواتري اخلدمات السابقة، يرتتب على املساكن
رض على . الضريبة يف كلتا احلالتني هي ضريبة تناسبية تفكوردو�ضريبة البلدية والضريبة العقارية ملقاطعة  

 ر املربعة املبنية من املسكن وتدفع كغريها من اخلدمات.متااأل

يف حال السكن يف شقة هناك رسوم تدفع عادة مثل املصروفات العامة و/أو النفقات املشرتكة مقابل 
 إدارة الشؤون املالية للبناية وصيانتها.

 

 لى التعليماحلصول ع 
  

ة، �ستثناء املدارس اجلامعيّة مونسريّات وماْنويل تدير حكومة مقاطعة كوردو� التعليم اإللزامي يف املقاطع
بِْلغْرانو (يف مدينة كوردو�) التابعتني جلامعة كوردو� الوطنية. التعليم يف املقاطعة عام أو خاص، واألمر 

 ر.مرتوك لكل شخص لكي يقرر أ�ً منهما خيتا
 وقعني االلكرتونيني التاليني:ع إىل قائمة املدارس يف املقاطعة املنشورة على صفحات املالرجو  ميكن

www.cba.gov.ar/padron-de-escuelas-provinciales-educacion/  
www.cba.gov.ar/programa/padron-de-escuelas-provinciales/ 
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 وزارة الرتبية
 ، إديفيسيو �خو، الطابق األول، مدينة كوردو�650العنوان: روساريو دي سانتا يف  

Rosario de Santa Fe 650, Edificio Bajo 1º Piso, Ciudad de Córdoba 
   3000 – 524 (0351) اهلاتف:  
 /www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-educacionين:  لكرتو املوقع اإل

  
 و�ئق التسجيل

  
، أو شهادة )DNI( الوطنية، من بينها بطاقة اهلوية يتطلب التسجيل يف مدارس كوردو� بعض الو�ئق

السابق، أو شهادة إثبات إ�اء دراسة املرحلة السابقة. جيب تقدمي مجيع  الدراسي العامإثبات دراسة 
) كل عام. جيب ملؤمها من قبل أخصائي ISA ) (الشهادة الصحية املوحدةCUSالسجالت الطبية (

صحي قريب. الشهادة الصحية صاحلة ملدة عام وجيب جتديدها  صحي. لذلك يُنصح مبراجعة أي مركز  
تايل، يف الوقت الذي جيري فيه تسجيل التلميذ للعام املقبل يف الفصل الدراسي العام المرة أخرى يف 

 /www.cba.gov.ar/certificado-unico-de-salud-c-u-s :رابط التحميل هوالتايل. 

  
 )PAICorقاطعة كوردو� (مل  ةبر�مج املساعدة املتكامل

الذي يوفر  )PAICorلدى مدارس املقاطعات بر�مج مسامهة غذائية يُدعى بر�مج املساعدة املتكامل (
  علومات ميكن أن. ملزيد من املاجلاريوجبة غذائية يومية لألشخاص املسجلني يف سجل الرب�مج للعام  

 جتدها يف : 
 وردو�املساعدة يف كدارة العامة لرب�مج  اإل

 ، إديفيسيو �خو، الطابق األول، مدينة كوردو�650العنوان: روساريو دي سانتا يف  
Rosario de Santa Fe 650, 1° Piso, Ciudad de Córdoba 

 3127 – 524 (0351)اهلاتف:  
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 املوقع االلكرتوين:
www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-coordinacion/secretaria-general-de-la-
gobernacion/secretaria-de-coordinacion/direccion-general-del-programa-de-
asistencia-integral-de-cordoba-p-a-icor/ 

  
 إمتام دراسة البالغني

توجد يف مقاطعة كوردو� بعض اخلطط اليت تتيح الفرصة لألشخاص لكي يتمكنوا من إمتام دراستهم 
ربامج أن يتمكن البالغون الذين تزيد بتدائية والثانوية خارج الوقت املقدر للدورة العادية. تتوخى هذه الاال

رجنتيين. ميكن التحقق من عامًا من إمتام تعليمهم اإللزامي، وفق نظام التعليم األ 18أعمارهم على 
 /www.cba.gov.ar/programa/plan-fines  املتطلبات واملستفيدين يف املوقع االلكرتوين:

  
 التعليم اجلامعي

  
-اجلامعة التقنية الوطنية، و (UNC)الوطنية  كوردو�يوجد يف مقاطعة كوردو� اجلامعات التالية: جامعة  

كوردو� للطريان سابقاً). الدراسة يف  ، وجامعة كوردو� احمللية وجامعة الدفاع (معهد  كلية كوردو� اإلقليمية
متاما، بينما تتلقى اجلامعات األخرى بعض رسوم التسجيل، اليت ميكن  الوطنية جمانية كوردو�جامعة  

 االستفسار عنها يف كل من اجلامعات املعنية.
 من خالل الروابط التالية:تباعاً  ميكن ز�رة مواقع اجلامعات املذكورة  

www.unc.edu.ar/  
 
www.frc.utn.edu.ar/ 
 
www.upc.edu.ar/ 
 
www.iua.edu.ar/ 
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 املتخصصالتعليم  
  

تابعة ال، اليت تسمح �لتنسيق بني املدرسة املتخصصمراكز خمتلفة للتعليم  يوجد يف مقاطعة كوردو�
ألطفال من الذكور واإل�ث ذوي � املعين املتخصصوبرامج الدعم، أو توفر التعليم  للنظام العادي

. هناك مراكز تتعلق �إلعاقة البصرية والسمعية والعصبية وسواها. ملزيد من املعلومات، اتصل عاقةاإل
 �ملقاطعة.  املتخصصالفرعية للتعليم    ألمانة�

 2336 – 433 (0351)اهلاتف:  
 

 الرعاية الصحية
 مراكز الرعاية يف مدينة كوردو�

مراكز صحية موزعة بشكل اسرتاتيجي حسب  يفتقدم مدينة كوردو� اخلدمات الصحية املتنوعة 
 يف: يت تقدمها املدينةاخليارات الميكن الرجوع إىل كامل  . و استعجال احلالةالتخصص أو  

www.cordoba.gob.ar/servicios/vecino/salud/ 

 

 املستشفياتاملواعيد يف  
طب األطفال ومستشفيات  (مستشفى األطفال ومستشفى    املتخصصةفيما خيص مستشفيات املقاطعة  

السرطان) فيمكن طلب مستشفى أمراض و  س وفلورينسيو د�زسيتو كاسريِ ن وترانْ ميسرييكورد� وراوسُ 
 مساء.  8صباحا و 8يف الوقت بني الساعة    4141 - 555 - 0800اين  املواعيد من خالل رقم اهلاتف ا�

ما يستدعي  Turnero Onlineوميكن طلب املواعيد يف البلدية من خالل تطبيق "تورنريو أون الين" 
 :Munionlineالتسجيل يف البوابة "موين أون الين"  

https://servicios2.cordoba.gov.ar/MuniOnlineLogin/#/Login/Panel?url=/  
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 )Acompañando tu embarazoبر�مج "مواكبة احلمل" (
افقة املرأة احلامل من خالل تعزيز العادات الصحية والدعم يسعي ملر  كوردو�هو بر�مج �بع لبلدية  

 النفاس.  وأثناء فرتةسدي قبل الوالدة وأثنائها،  اجل-النفسي

 /www.cordoba.gob.ar/programas/acompanando-tu-embarazo  للمزيد من املعلومات:

 

 SUMARبر�مج "سومار"  
الذي يقدم تغطية صحية للصغار واملراهقني واحلوامل ورجال والنساء لالشرتاك يف هذا الرب�مج الوطين 

عاما الذين ليس هلم تغطية صحية يرجى ز�رة مستشفى "سان روكي" الوقائي بشارع  64حىت سن 
 Rosario de Santa Fe 374 1°( ينة كوردو�مد، B، الطابق األول 371روساريو دي سانتا يف رقم 

piso B(الرقمني:  ، أو االتصال �حد 

(0351) 434 - 1550 / 434 – 2436. 

 
 البحث عن عمل

  
تعزيز التوظيف واالقتصاد األسري يف مقاطعة كوردو� بر�مج توظيف، حيث ميكنك حتميل لدى وزارة 

 ائف العامة يف املوقع :سريتك الذاتية، والتحقق من توفر الشاغر من الوظ
https://empleoyfamilia.cba.gov.ar/portal-de-empleo/ 
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 حقوق عمل املرأة عند احلمل
 يف إجراء املعاملةاقرتحت مقاطعة كوردو� متديد إجازة احلمل لشهر رابع يف حاالت حمددة، جيب 

كنه الدخول إىل (بوابة املواطن مكاتب املقاطعة. ولكي تتم املعاجلة جيب أن تكون أو تكوين ممن مي
) حيث تُذكر املتطلبات الضرورية والو�ئق احملددة. ميكنك احلصول على معلومات أوىف CIDI الرقمي

 يف: 
https://cidi.cba.gov.ar/ 

  
 األعمال والقروض الصغرية  رواد

ق بتدريب رائدات األعمال يتضمن دورة تدريبية، فضًال عن دورات  يوجد يف نطاق املقاطعة بر�مج يتعل
شبكة األمانة العامة للمساواة حرفية لتشجيع مشاريع األعمال احلرة، حيث ميكن االستشارة يف موقع 

 /https://empleo.cba.gov.ar/cursos-de-oficios  وتشجيع التوظيف:

كما يوجد أيضًا بر�مج املقاطعة لدعم الشباب رواد املشاريع، الذي يوفر تسهيالت ائتمانية ميكن 
 ورشات تدريب وإعا�ت للعمال. ملزيد من املعلومات جيب استشارة املوقع :الوصول إليها، و 

www.cba.gov.ar/programa-provincial-de-apoyo-al-joven-emprendedor/ 
  
 االجتماعيقروض صغرية لالقتصاد   

اخلدمات. لكي تكون هي تسهيالت ائتمانية يف املقاطعة تقدم إىل املؤسسات الصغرية املنتجة للسلع و 
سارية املفعول، ) DNIوطنية (وين، حامًال بطاقة هوية مستفيدًا منها، جيب أن تكون �لغًا السن القان

 احلصول على معلومات أوىف من:، ومآل األموال. ميكنك  القائمومقدماً وصفاً كامالً للمشروع  
  

 كوردو�مؤسسة القروض الصغرية ملقاطعة  
 ، مدينة كوردو�  680ل كارِمن رقم  ارد دِ فالعنوان: بولي

Boulevard del Carmen 680, Ciudad de Córdoba 
 5031 - 480 (0351)اهلاتف:  
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 economiasocial@sehas.org.arالربيد االلكرتوين:  
 

 إدارة املال
 

 مصرف أهايل مقاطعة كوردو�
ج "مصرف األهايل" والذي يوفّر للمساواة وتعزيز العمل، مت إطالق بر�ميف إطار عمل األمانة الفرعية 

حبيث يتم تقدمي خيارات توافق احتياجات طالب أو طالبة  للمشاريع الناشئة، سلسلة من القروض
 القرض.

يشمل الرب�مج سلسلة ائتمانية ومساحة للتدريب. ميكنك االطالع على املزيد من املعلومات من خالل 
 microprestamos/-de-r/lineashttps://empleo.cba.gov.a الرابط التايل:

 
 كما ميكنك احلضور إىل مكاتب مصرف األهايل:

 ، مدينة كوردو�3600العنوان: شارع خوان ِب خوستو الرئيسي رقم  
Av. Juan B. Justo 3600, Ciudad de Córdoba 

 1234 – 888 – 0800هاتف:  
 لثامنة صباحاً حىت الساعة الثامنة مساءً.اإلثنني إىل يوم اجلمعة، من الساعة امواعيد املراجعة: من يوم 

 bancodelagente@cba.gov.arالربيد اإللكرتوين:  
 

 نظام النقل واملواصالت
 

كسي) وسيارات أجرة بدون  عادية (�ل حافالت وسيارات أجرة  يتم النقل يف مقاطعة كوردو� من خال
 رِميس).عّداد (
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 النقل داخل املناطق احلضرية
  )colectivos�لنسبة إىل وسائل النقل فتتميز من بينها شبكة احلافالت، وتُسمى يف كوردو� ُكِلْكتيبوس (

افالت املسافات املتوسطة واليت تنقسم إىل حافالت النقل احلضري (�صات النقل الداخلي) وح
 والطويلة.

عض تطبيقات اهلاتف احملمول ملعرفة أقرب احملطات إىل الوجهات اليت وتوصي البلدية �الطالع على ب
ية كوردو�) و (غو. بلد GO Municipalidad de Córdobaيراد الوصول إليها. والتطبيقات هي: 

¿Cómo llego? .(كيف أصل؟) 

حلافلة، (كم لدي؟) يعرض املبلغ املتبقي يف بطاقة ا ?Cuánto tengo¿تطبيق   �إلضافة إىل ذلك، هناك
، وهي وسيلة الدفع الوحيدة لنظام نقل الركاب العام. من �حية أخرى، فيوجد تطبيق SUBEبطاقة 

Moovit حيتوي على بيا�ت مهمة عن الطرق، وهو نوع من نظام حتديد املواقع العاملي (وGPS (
 للطرق.

 

 االلكرتونية:  املواقع
https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/software-publico/aplicaciones-moviles/ 

https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-Cordoba-1623 
 /www.cordoba.gob.ar/ciudad/movilidad  خطة التنقل ملدينة كوردو�:

 

 وسائل النقل احلضري يف مدن أخرى
 عرفة تواقيت ومسارات احلافالت ميكن االطالع على الرابط التايل:مل

http://satcrc.com.ar/horarios-y-recorridos/ 
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 احلافالت الكهر�ئية (ترويل بوس)
 مدينة كوردو� فقط. هلا ثالثة هي عبارة عن حافالت تشتغل مبساعدة الكهر�ء وهي موجودة يف

اثالن للحافالت املدنية، وهي مكملة يف بعض املناطق ا�اورة ممخطوط، وتواترها وقيمة استعماهلا 
 ميكن االستعالم يف الرابط التايل:  اللمنطقة املركزية. ملعرفة مساره 

www.tam-se.com.ar/es/Servicios-recorridos-y-paradas-34 

 

 وسائل النقل ما بني املدن
�لنسبة إىل مدينة كوردو� فتوجد فيها شبكة كثيفة من مداخل ما بني املدن اليت تربط مبدن ضواحيها. 

 للمزيد من املعلومات حول أهم الشركات واملسارات ميكن االستعالم يف:
https://movilidad.transitocordoba.com/category/interurbanos/   

 أو يف املواقع االلكرتونية اخلاصة بكل شركة.

 

 دعم شراء التذاكر
جمانية. و�لنسبة للجزء احلضري ملدينة   تذكرةلدى مقاطعة كوردو� نوعان من التذاكر يوفران خصما أو 

) وهي عبارة عن اإلعفاء من دفع التذاكر من وإىل BEGتعليمية جمانية ( كوردو�، فتوجد فيه تذكرة
 املدرسة أو اجلامعة.

) واليت ميكن أن حيصل عليها العاملون مبوجب عقد  BOSأما امليزة الثانية فهي تذكرة العامل االجتماعية (
من سعر ٪ 50، إذا كانت أجورهم أقل من حد أدىن معني مبا حيقق خصما بنسبة مع صاحب عمل

 تذكرة النقل احلضري.

98



 رمسية  النقل بسيارات أجرة بعدّاد (�كسي) وسيارات أجرة بدون عدّاد (رِميس)
 ،وبلوحة رمسية ) سيارات أجرة بعّداد (�كسي) ملّونة صفراء١ يف مدينة كوردو� وسيلتا نقل �لسيارة:

وبلوحة رمسية. ميكن أخذ ري �للون األخضر الفوسفو ) سيارات أجرة بدون عّداد (رِميس) ملونة ٢و
سيارات األجرة العادية (�كسي) يف الطرق العامة، كما ميكن طلب كلتا الوسيلتني عرب اهلاتف أو من 

ميس. كسي أرخص من الرِّ ا هاتف حممول خاص بكل شركة. قيمة أجرة الت خالل حساب يف تطبيق
رمسية. ال يوصى �خذ سيارات  فتوجد فيها فقط سيارات أجرة (�كسي) مدن الداخل،�لنسبة إىل 

 خاصة تقدم خدمة النقل إن مل يكن لديها إشارات رمسية (ألوان املنطقة ولوحة برقم السيارة).
 

 )Aerobusحافالت املطار (
مبواقع    كل مطارقوم برحالت جمدولة تصل  ت  التمزّودة حبافيف مدينيت كوردو� وريو كوارتو مطارات رمسية 

 حمددة يف املدينة.

 ميكن االطالع على الرابط التايل:هذه احلافالت،  رفة مسار  ملع
http://ersaurbano.com/recorridos/cordoba/aerobus/ 

 كوارتو فيمكن االستعالم عن املسار يف الرابط التايل:�لنسبة إىل مدينة ريو  
http://satcrc.com.ar/horarios-y-recorridos/ 

 
 احلصول على احلقوق

 

سنستعرض فيما يلي بعض اهليئات واملدير�ت والربامج والقوانني اليت ميكنك من خالهلا ممارسة حقوق 
 عديدة كشخص مهاجر يف مقاطعة كوردو�.  
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 فرع كوردو�  –ة للهجرة  اإلدارة الوطني
 و�، مدينة كورد676شارع كاسريوس رقم  العنوان:  

Caseros 676, Ciudad de Córdoba 

 هاتف:
(0351) 422 – 2740 

(0351) 426 - 4206 

(0351) 423 - 6879 

مواعيد املراجعة: من يوم اإلثنني إىل يوم اجلمعة، من الساعة الثامنة صباحًا حىت الساعة الثانية بعد 
 لظهر.ا

 del.cordoba@migraciones.gov.arالربيد اإللكرتوين:  

 

 املشاركة االنتخابية
يستطيع األجانب املقيمون يف مقاطعة كوردو� االقرتاع على املناصب يف االنتخا�ت على مستوى 

 املقاطعة والبلد�ت.

 الوطنية يف مقاطعة كوردو� احملكمة االنتخابية

 �  ، مدينة كوردو 690كونسبسيون أَرِ�ل رقم  العنوان: شارع  

 
 التسجيل للتصويت يف االنتخا�ت مبقاطعة كوردو�

 ، مدينة كوردو�684العنوان: كاسريوس رقم  
Dirección: Caseros 684, Ciudad de Córdoba  
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 شهادة اإلعاقة
ات حول هذه الوثيقة يف مقاطعة كوردو� ننصحكم �لدخول إىل الرابط للتعرف إىل املزيد من املعلوم

 تايل:ال
www.cba.gov.ar/certificacion-de-discapacidad/ 

 
 البطاقة االجتماعية ملقاطعة كوردو�

املقاطعة. يتيح للعائالت اليت تعيش يف كوردو� حتت خط الفقر  وهو أحد الربامج اليت أطلقتها حكومة
املواد الغذائية الكفيلة بسداد احتياجا�ا األساسية من األغذية. يتم تقدمي هذه املساعدة  ل على  أن حتص

من  املادية من خالل بطاقة تتيح ملستخدمها شراء املواد الغذائية يف املتاجر املنتسبة إىل الرب�مج. إذا كنت  
ية يف مقاطعة كوردو� (مكتب جتماع املقيمني يف كوردو� العاصمة، ميكنك التواصل مع وزارة التنمية اال

 الطابق األرضي) أو �التصال على الرقم:
(0351) 468 - 8575   

�لنسبة للمقيمني يف مناطق الداخل، ميكن هلم استشارة البلد�ت وا�الس احملليّة املعنية أو االتصال على  
 الرقم:

(0351) 468 - 8551 

 ل الرابط:من خال  كما ميكن االطالع على املزيد من املعلومات
www.cba.gov.ar/tarjeta-social-3/   

 

 القطب النسائي

أة، حيث تتالقى اجلهود يف مقاطعة كوردو� مساحات عمل خمتلفة يتم من خالهلا الدفاع عن حقوق املر 
قاطعة. ويف إطار سياسة الدفاع عن املرأة وحقوقها هذه يف املاملبذولة من قبل احلكومة االحتادية وحكومة 
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املقاطعة يندرج القطب النسائي، والذي يفتح أبوابه للنساء اللوايت يعانني من حاالت العنف، ويقوم عند 
 الوحدة القضائية �دف اإلبالغ عنها.احلاجة مبواكبة هذه احلاالت وإحالتها إىل 

 إنرتي رّيوسع  مقره بشار   يف كوردو� العاصمة  )Entre Ríos(   هاتف:680رقم . 
(0351) 428 – 8700 

   :حيث تتم  9898 – 888 – 0800ميكن اإلبالغ عن الشكوى على الرقم: يف مناطق الداخل ،
األرقام السابقة، ميكن التواصل مع    إحالتها إىل احملكمة املختصة. يف حال مل ميكن االتصال على

التشبيك مع اجلهات املعنية يف مدينتك أو  التاليني ليتم منيالقطب النسائي الشامل على الرق
 :بلدتك

0351 – 428 – 8700    /0351 – 428 – 8701   

 
 الوحدة القضائية املعنية �لعنف األسري

األربعة والعشرين، ميكن من خالل هذه الوحدة طوال أ�م السنة بدون استثناء وعلى مدار ساعات اليوم 
لبالغات املتعّلقة �لعنف القائم على اهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك ما يشمل القيام بكل املعامالت وا

قائع على مكاتب النيابة العامة  األسلحة النارية واالعتداء والضرر والشروع �لقتل. حيث سيتم إحالة الو 
 ي. املتخصصة �لعنف األسر 

 ردو�  ، الطابق األرضي، مدينة كو 650العنوان: شارع دوارْتِه كريوس رقم  
Duarte Quirós 650 PB, Ciudad de Córdoba 

 هاتف:
(0351) 433- 1635 

(0351) 429 - 8006 
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 إدارة دعم ضحا� اجلرمية يف مقاطعة كوردو�
رمية وحميطهم الشخصي، وذلك يتضمن عمل هذه اإلدارة تقييم مقدار الضرر الذي يلحق بضحا� اجل

 :، ميكن التوجه إىلإدارة دعم ضحا� اجلرميةاجعة ملر بغية ختفيف األثر املؤذي ملا عانوه. 

 ، مدينة كوردو�77العنوان: شارع ريفادافيا رقم  
Rivadavia 77, Ciudad de Córdoba 

  1500 - 434 (0351)هاتف:  

 جلمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حىت الساعة الثامنة مساءً.مواعيد املراجعة: من يوم اإلثنني إىل يوم ا

  asistenciaalavictima@cba.gov.ar اإللكرتوين:  الربيد  

 

 االندماج
 

عياد كوردو� احتفاالت عدة، وخاصة تلك اليت تقام يف فصلي الربيع والصيف، وأتشهد مقاطعة  
ندماج. املهرجا�ت األبرز هي: مهرجان وغريها من املناسبات الثقافية اليت تعزز اال ،القديسني الشفعاء

ترويض اخليل والفلكلور يف خيسوس مارّ�، مهرجان الفلكلور يف ُكسِكني، العيد الوطين للرقص 
 يف كوردو�.والفكاهة    مهرجان املسرح، راسياالفلكلوري يف بيجا مارّ�، عيد اجلاليات يف ألتا غْ 

هاجرين يف مدينة ألتا ْغراسيا، يف ملتقى جيمع بني ضم عيد اجلاليات أبرز جمموعات السكان من املي
 املوسيقى واألطباق التقليدية.

 كما تقدم وكالة كوردو� ثقافة طيفاً واسعاً ومتنوعاً من العروض الثقافية.
 ننصحك بز�رة الصفحة التالية:م أو تقيمني فيها، البلدية اليت تقيملعرفة األنشطة املتوفرة يف  

https://cultura.cba.gov.ar/ 
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 مقاطعة إنرتي ريُّوس
 

تقع مقاطعة إنرتي ريوس يف مركز مجهورية األرجنتني �جتاه الشرق. عاصمة املقاطعة واملدينة ذات الكثافة  
 العامل، تعرف تشكل جزء مما يعترب واحدة من منطقتني فريدتني يفلى هي مدينة �را�. السكانية األع 

). منطقة ما بني النهرين األرجنتينية تتكّون من مقاطعات  Mesopotamiaبكو�ما منطقة ما بني �رين (
 إنرتي ريوس وكورّينِتس وميسيوِنس، وهي حماطة بنهرَي �را� و أورغواي.  

). وتتكّون أرقام 4تتكون أرقام اهلواتف األرضية من سبع خا�ت (تبدأ �لرقم . 0343يل: رمز النداء اآل
 ).15(تبدأ �لرقم    اهلواتف احملمولة بدورها من تسع خا�ت
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 قاطعة إنرتي ريوسالسياسية مل  اخلارطة

 ر�سة اجلمهورية.  –وزارة الرتبية   –)"  Educarاملصدر: مكتبة خرائط "إدوكار (

 وقع اإللكرتوين:  عنوان امل
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.13.html 

مالحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. األمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك 
 التسميات املستخدمة فيها، ال تعين االعرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.
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 هواتف مفيدة  أرقام
 

 911 الطوارئ

 100 اإلطفاء

 107 الطوارئ الطبية 

 103 فاع املدينالد

 102 انتهاك حقوق األطفال واملراهقني

 144 العنف القائم على نوع اجلنس

 145 االجتار �لبشر

 

 احلصول على السكن
 

الدخل للفئات ذات  تسعى مؤسسة التخطيط واإلسكان املستقلة إدارً� إىل تلبية احلاجة للمساكن
اج االجتماعي وتساهم يف أن حتصل الفئات املستهدفة على  احملدود يف املقاطعة، و�ذه الطريقة تعّزز اإلدم

 سقف الئق حيميها.

ملؤسسة التخطيط واإلسكان املستقلة إدار�ً بر�مج إعمار للمساكن يُطلق عليه "سكنك أوالً". للحصول  
 الدخول إىل الرابط التايل:نك  على املزيد من املعلومات �مكا

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

 

 مؤسسة التخطيط واإلسكان املستقلة إدار�ً  

 ، �را�351البريدا رقم  شارع  العنوان:  
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Laprida 351, Paraná 

 هاتف:
(0343) 423 – 4523  

(0343) 423 – 2124  

(0343) 422 – 0825  

(0343) 423 - 0349 

 contacto@iapv.gob.arالربيد االلكرتوين:  

 
 احلصول على التعليم

  
 التعليم التمهيدي

يخ الوالدة يوماً من �ر  45يشمل التعليم التمهيدي دور حضانة األطفال للبنني والبنات بدءاً من بلوغ 
 اً من ثالث سنوات إىل مخس سنوات.حىت عامني، ور�ض األطفال للبنني والبنات اإللزامية بدء

 
 إدارة التعليم التمهيدي

 ، الطابق الثاين، �را�  كوردو� َو البريدا  تقاطع شارَعي  العنوان:
Córdoba y Laprida, 2º piso, Paraná 

 251 / 234 / 229 / 238خط داخلي:     9333 - 420 / 9341 - 420 (0343)اهلاتف:  
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 التعليم االبتدائي
 
تعليم االبتدائي هو أحد مراحل نظام التعليم االلزامي، ويتألف من حلقتني مكرستني لتكوين األطفال ال

الذي يتفاوت بني الدوام اجلزئي ودوام اليوم املدرسي املطّول ودوام وفق نظام اليوم املدرسي  ذكورًا وإ��ً 
 ها املختلفة.ليوم املدرسي الكامل والدوام الكامل يف املدارس الداخلية بنماذجا

 إدارة التعليم االبتدائي
  

 ، �را�69، الطابق الثاين، مكتب  كوردو� َو البريداتقاطع شارَعي  العنوان:  
Córdoba y Laprida, 2º piso oficina 69, Paraná 

 241: خط داخلي    9319 - 420 (0343)اهلاتف:  
 direceduprimer@hotmail.comالربيد االلكرتوين:  

  
 التعليم الثانوي

من سياسة تعليمية واضحة، من أجل  اً جزءمتثل  عمل خطط تنفيذ على مديرية التعليم الثانوي تعمل 
 الغني الذين جيتازون هذه املرحلة التعليمية.والب  نضمان التعليم اجليد جلميع املراهقني والشبا

  
 ثانويإدارة التعليم ال

 �را�مدينة ،  74كتب  العنوان: تقاطع شارَعي كوردو� َو البريدا، الطابق الثاين، م
Córdoba y Laprida, 2° piso oficina 74, Paraná 

 237خط داخلي:      6 / 9333 - 420 (0343)اهلاتف:  
 direccionsecundariaerios@gmail.com:  الربيد االلكرتوين
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 التعليم املتخصص
اهلدف الرئيسي إلدارة التعليم املتخصص هو ضمان رعاية تعليمية شاملة تتيح التوصل إىل دمج 

ن ذوي اإلعاقة، وتوفري التدابري الالزمة واستيعاب الفتيات والفتيان املراهقني، والشباب، والبالغني م
 لوصول إىل املعرفة التقنية والفنية والثقافية.�  والسماحالشامل    مياملسار التعلي إل�حة

  
 إدارة التعليم املتخصص

 ، مدينة �را�76العنوان: تقاطع شارَعي كوردو� َو البريدا، الطابق الثاين، مكتب  
Córdoba y Laprida, 2º piso oficina 76, Paraná 

 0785 - 484 (0343)اهلاتف:  
 especialentrerios@gmail.com :االلكرتوينالربيد  

  
 التعليم اجلامعي

 
 إِنرتي رِيوسجامعة ، (UADER)اجلامعات العامة يف املقاطعة هي: جامعة إِنرتي رِيوس املستقلة 

سيون ديل أوروغواي، بْ سِ مدن: كونْ وهلا فروع يف  (UTN)امعة التقنية الوطنية اجلو  (UNER) الوطنية
 وكونكورد� و�را�.

 ن املعلومات، ميكنك الدخول إىل الرابط التايل:ملزيد م
 
www.entrerios.gov.ar/portal/index.php?codigo=31&codsubmenu=77&menu=menu
&modulo= 
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   تعليملل العام  لسا�
 ، �را�305  رقم  كوردو�شارع  العنوان:  

Córdoba 305, Paraná 
 9333 – 420 (0343)اهلاتف:  

 /http://cge.entrerios.gov.arاملوقع االلكرتوين:  
 

 احلصول على الصحة
 

 الرابطني التاليني:قاطعة يرجى الدخول إىل  ملعرفة قائمة املستشفيات واملراكز الصحية يف امل
www.entrerios.gov.ar/msalud/wp-content/uploads/2011/02/hospitales-8.pdf 

www.entrerios.gov.ar/msalud/wp-content/uploads/2011/02/listado-centros-de-
salud-2020.pdf 

 

 وزارة الصحة

 مدينة �را�  ،64، الطابق األول، املكتب رقم  139ماجو رقم    يالعنوان: شارع بَينتيسينكو د
25 de Mayo 139, 1º Piso Oficina 64, Paraná 

 8806 - 420 (0343)اهلاتف:  

 privadams@entrerios.gov.ar  الربيد االلكرتوين:

 www.entrerios.gov.ar/msaludاملوقع االلكرتوين:  
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 لبحث عن عملا
  

ات عمل، وندوات ونشاطات تركز وتعزيزها يوفر دورات تدريبية، ورش إن بر�مج بناء ر�دة األعمال
جهودها على تطوير السلوكيات واملهارات، لتعزيز ر�دة األعمال ومنو الشركات الصغرية واملتوسطة يف 

 ابط التايل :ملزيد من املعلومات ادخل إىل الر   إنرتي ريوس.
www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/programa_formacion.php 

  
 أمانة التنمية االقتصادية ور�دة االعمال

  
 ، �را�69رقم    العنوان: شارع ِسْر�نِْتس

Cervantes 69, Paraná 
 0356 - 484 (0343)اهلاتف:  

 desarrolloemprendedor@entrerios.gov.arالربيد االلكرتوين:  
 

 إدارة املال
 

إنرتي ريوس هو املؤسسة املصرفية األبرز يف املقاطعة، حيث يغطي أكرب مساحة من أراضيها،   مصرفإن  
 �ملئة من سكا�ا.    92  ليبلغ

 صرف إنرتي ريوسم

 دينة �را�، مركز م128العنوان: شارع مونيت كاسريوس رقم  
Monte Caseros 128, Paraná Centro 

 اجلمعة، من الثامنة صباحا حىت الواحدة ظهراً مواعيد الدوام: من اإلثنني إىل  
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 1200 - 420 (0343)اهلاتف:  

 www.bancoentrerios.com.arاملوقع اإللكرتوين:  
 

 صالتنظام النقل واملوا
 

املرافق تعزز األمانة الوزارية للنقل التواصل بني البلدات واتصال العائالت يف املقاطعة، مما يضمن توافر 

 وإمكانية احلصول عليها. احلضرية وبني احلضرية

 

 األمانة الوزارية للنقل

 /www.entrerios.gov.ar/minplanاملوقع االلكرتوين:  

 
 احلصول على احلقوق

 
 بطاقة املخاطر االجتماعية

�يت بطاقة املخاطر االجتماعية يف إطار بر�مج األمن الغذائي ملقاطعة إنرتي ريّوس، وهي خمّصصة لألسر  
   �بتاً من حكومة املقاطعة. وهي عبارة عن بطاقة خمصصة حصر�� خالً منخفضة الدخل واليت ال تتلقى د

لشراء املواد الغذائية. للحصول على هذه البطاقة ميكن التوجه إىل مركز البلدية أو إىل املركز الصحي يف  
 كل مدينة أو بلدة.  
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 بطاقة مرضى السيلياك
يف مقاطعة إنرتي ريّوس، وتشمل إي شخص    السيلياك�يت هذه البطاقة يف إطار الرب�مج الغذائي ملرضى 

اين من العوز املادي وال حيظى �لرعاية االجتماعية، مما مينعه من اتباع نظام مصاب مبرض السيلياك يع
 غذائّي صحّي كجزء من العالج.

دة،  نة أو بلعلى الراغبني �الستفادة من هذه البطاقة التوجه مركز البلدية أو إىل املركز الصحي يف كل مدي
 ملأل استمارة التسجيل وتقدمي الو�ئق املطلوبة.

 تنمية االجتماعيةوزارة ال

 العنوان: تقاطع شارعي كوردو� والبريدا، ا�مع الرتبوي، الطابق اخلامس، مدينة �را�
Córdoba y Laprida, Palacio de Educación, 5º Piso, Paraná 

 0938 – 423 (0343)هاتف:  

 www.entrerios.gov.ar/desarrollosocial:  املوقع اإللكرتوين

 

 القروض الصغرية
وهي قروض بكفالة تضامنية يتم منحها للقائمني والقائمات على مشاريع إنتاجية أو جتارية أو خدمية 

شاطهم. للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل من عدات أو لتوسيع نوينقصهم املال لشراء اللوازم وامل
 التالية:خالل البيا�ت  

 0581 – 484 (0343)هاتف:  

 microcreditos.mds@gmail.comعنوان الربيد اإللكرتوين:  
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 بر�مج "مبادرات شعبية حليّي"
ات غري  طة ا�تمعية والتضامنية ذات األثر االجتماعي، من خالل مسامهمج مبواكبة األنشيقوم هذا الرب�

قابلة للسداد. يتم تقدمي يد العون لألشخاص واملنظمات لتنفيذ املقرتحات اليت تندرج يف إطار احملورين 
 التاليني: التدريب واحلَِرف. 

أو من خالل  753 – 5347 – 15 (0343)قم: للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال �هلاتف على الر 
 mds.desarrollocomunitario@gmail.comالربيد اإللكرتوين على العنوان:  

 

 مطاعم املعونة االجتماعية
احلوامل    تستهدف هذه املطاعم األطفال من البنني والبنات ممن ال تتجاوز سنهم أربع سنوات واألمهات

 لباة.  وكبار السن واألسر ذات االحتياجات األساسية غري امل

 بر�مج "كوب حليب"
يستهدف بر�مج "كوب حليب معّزز" التالميذ من البنني والبنات من سن أربع سنوات إىل أحد عشر  

 اسي.(التعليم ما قبل املدرسي واملرحلة االبتدائية)، وهو ساري املفعول على مدار العام الدر  سنة

ف طالب وطالبات املرحلة الثانوية ) يستهدCLPاملقاطعة" ( –من جهته، فإن بر�مج "كوب حليب 
 لدراسي.(املراهقني والشباب والبالغني امللتحقني �ملدارس)، وهو ساري املفعول على مدار العام ا

 

 األمانة الفرعية للسياسات الغذائية
 ، مدينة �را�405قَم  ِفِدراسيون رَ ال  العنوان: شارع أالميدا دِ 

Alameda de la Federación 405, Paraná 

 0524 - 484 (0343)رقم هاتف املكتب املختص: 
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 8815 – 420 (0343)رقم هاتف مكتب االستقبال:  

 compoliticasalimentarias.er@gmail.عنوان الربيد اإللكرتوين:  

 

 والتنوع  نوع اجلنساألمانة الفرعية للمرأة و 
ه األمانة الفرعية احملاور املختلفة بتأثريا�ا املتعددة واليت من شأ�ا �ديد املمارسة الكاملة تتناول هذ

وذلك انطالقًا من منظور التنوّع، مع األخذ بعني االعتبار  واهلو�ت اجلنسانية املختلفة،حلقوق النساء 
 واضيع اجلنسانية.تقاطع امل

 ة �را�، مدين242العنوان: شارع أندريس �سوس رقم  
Andrés Pazos 242, Paraná 

 0239 – 484 (0343)اهلاتف:  

 secretariamujereser@gmail.comعنوان الربيد اإللكرتوين:  

 

 إنرتي ريّوسفرع    –اإلدارة الوطنية للهجرة  
 ، مدينة كونِسبْسيون ِدْل أورغواي  35العنوان: شارع بَينيت أونو ِدنوبِْيمربِه رقم  

21 de noviembre 35, Concepción del Uruguay 

 294 – 426 (03442)هاتف:  

 raciones.gov.ardel.entrerios@migعنوان الربيد اإللكرتوين:  
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 االندماج
 

 السياحة
ات سياحية تقّدمها طوال أشهر السنة. تتنوع املوارد الطبيعية يف املقاطعة بني خبيار تتمتع إنرتي ريوس 

بتنمية نشاطات من قبيل سياحة صيد األمساك والسياحة األ�ار والشواطئ والينابيع احلارة، مما يسمح 
 ت الينابيع احلارة.الريفية وسياحة االستشفاء حبماما

 كما تشتهر املقاطعة �نتشار كرنفاال�ا.

 للمزيد من املعلومات، ميكن الدخول إىل الرابط التايل:
www.entrerios.gov.ar/portal/index.php?codigo=32&codsubmenu=38&menu=menu
&modulo= 

 الر�ضة
تسعى أمانة الر�ضة يف إنرتي ريوس من خالل براجمها إىل تعزيز مشاركة قطاعات ا�تمع كافة يف 

 األنشطة الر�ضية. للمزيد من املعلومات، ميكن الدخول إىل الرابط التايل:
www.entrerios.gov.ar/deportes/index.php 

 أمانة الر�ضة
 مدينة �را�،  268العنوان: شارع توكومان رقم  

 2909 – 407 / 8828- 420 (0343)اهلاتف:  
 deportes@entrerios.gov.arعنوان الربيد اإللكرتوين:  
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 مقاطعة الرّيوخا
 

 تقع مقاطعة الريوخا يف مشال غرب البالد، وتتألف من مثاين عشرة منطقة إدارية.
كما هو احلال يف مقاطعة كوردو�، فإن ملقاطعة الريوخا وعاصمتها نفس التسمية. ولذلك، وبغرض 

ه أو اجلهة املعنية أو ء، فإننا سنوضح يف كل قسم فيما إذا كان الرب�مج املشار إليتبسيط قراءة هذا اجلز 
املقاطعة) أو العاصمة املزا� املتاحة ختّص مقاطعة الريوخا (شاملًة بذلك سكان مجيع مدن وبلدات 

 (�ثر فقط على سكان هذه املدينة) أو ختّص مدينة أو بلدة مغايرة.  الريوخا  
). وتتكّون أرقام 4لرقم تتكون أرقام اهلواتف األرضية من سبع خا�ت (تبدأ �. 0380: رمز النداء اآليل

 ).15اهلواتف احملمولة بدورها من تسع خا�ت (تبدأ �لرقم  
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 قاطعة الريوخاالسياسية مل  اخلارطة

 ر�سة اجلمهورية.  –وزارة الرتبية   –)"  Educarاملصدر: مكتبة خرائط "إدوكار (

 اإللكرتوين:  عنوان املوقع  
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.10.html   

مالحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. األمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك 
 التسميات املستخدمة فيها، ال تعين االعرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.
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 تف مفيدةأرقام هوا
 

 107 العامة  خدمة سيارات اإلسعاف اخلاصة حبوادث الطرق

 100 اإلطفاء

  101 الشرطة

 102 انتهاك حقوق األطفال واملراهقني

 103 الدفاع املدين

 105 الطوارئ البيئية

 ANSES( 130اإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي (

 139 وأصحاب املعاشات  ) للمتقاعدينPAMIطوارئ (

 

 احلصول على السكن
 

 حلضريإدارة املقاطعة للسكن والتنظيم ا
إن مهمة هذه اهليئة هي تلبية احلاجة إىل السكن يف املقاطعة وإدارة التنظيم احلضري عن طريق النهوض 
بسياسة إسكانية تشمل اجلميع وبرامج وفقًا للمستو�ت االجتماعية واالقتصادية املختلفة للمجتمع. 

 ر عن هذه الربامج يف:سا�مكانك االستف

، الطابق العلوي، مدينة 2، املركز اإلداري للمقاطعة، مدخل 1700مبو العنوان: شارع أورتيس دي أوكا
 الريوخا.

Av. Ortiz de Ocampo 1700, Centro Administrativo Provincial, Acceso 2, Planta 
Alta, Ciudad de La Rioja 

 4294 – 447 / 3738 - 445 (0380)هاتف:  
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 ienda@larioja.gov.arvivالربيد االلكرتوين:  

 /https://vivienda.larioja.gov.ar/esاملوقع االلكرتوين:  

 

 احلصول على التعليم
  

، سواء يف ما راسيةد مراحلريوخا، كما يف �قي أحناء البالد، ينقسم إىل التعليم الرمسي يف مقاطعة ال
  املنشآت تقدمه  ما لالطالع على  اإلدارة العامة أو اخلاصة أو التعاونية.�ملنشآت التعليمية ذات  يتعلق  

 التعليمية يف مجيع أحناء املقاطعة ميكنك ز�رة املوقع:  
www.larioja.org/educacion/es 

  
 عليم اجلامعيالت

جامعة ال ريوخا الوطنية هي مؤسسة عامة وجمانية للتعليم العايل، متارس أنشطتها يف إطار نظام 
الدستور الوطين. مقرها الرئيسي يف عاصمة مقاطعة  املنصوص عليه يف ستقاللية اإلدارية واملاديةاال

شيبيس، وسانتا ريتا دي  تستا، و شاميكال، وبيجا أونيون، وأميوغاتا فروع حملية يف مدن الريوخا، وهل
 شينا، وأوالبيس و�ما.تأولتا، وبين  أكادميية يف  ومفوضياتكاتو�،  

 الريوخا  ، مدينة،بدون رقمدي ال فوينيت   مِّ العنوان: شارع لويس إ
Av. Luis M. De La Fuente S/N, Ciudad de La Rioja 

 /www.unlar.edu.arملوقع االلكرتوين:  ا
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 الرعاية الصحية
 

يتكون نظام الصحة العامة �ملقاطعة من مستشفيات عامة ومراكز الرعاية الصحية أولية واليت تعتمد على  
 يئات القضائية املختلفة (الوطنية واملقاطعة والبلدية).اهل

 ة مبقاطعة الريوخاوزارة الصح

 الريوخا، مدينة 1700رقم    شارع أورتيس دي أوكامبوالعنوان:  
Av. Ortiz de Ocampo 1700, Ciudad de La Rioja 

 4845 / 3700 – 445 (0380)اهلاتف:  

 #/https://salud.larioja.gob.arاملوقع االلكرتوين:  

 

 يق التأمني الصحي النقابيةصناد
 الصحي النقايب ال يغطي ما يتوافق مع املنصوص عليه يف اخلطة الطبية يف حال كان صندوق التأمني

 بة على الصحة.اإللزامية فيمكن املطالبة بذلك أو طلب معلومات يف هيئة الرقا

 ، مدينة الريوخا110العنوان: شارع دوريغو رقم  

 2180 - 442 (0380)اهلاتف:  
 

 البحث عن عمل

 طعة وشروط التقدم يف بر�مج "توظيف الشباب"، اتصل بـ :ملعرفة فرص العمل املتوفرة يف املقا

 وزارة العمل والتوظيف والصناعة مبقاطعة الريوخا
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 الطابق الثالث، مدينة الريوخا  ،  148إريغوجني رقم  العنوان: إبوليتو 
Hipólito Yrigoyen 148, 3er Piso, Ciudad de La Rioja 

 8942 - 492 (0380)هاتف:  

 

 إدارة املال
 

 ستعالم عما يتعلق بفتح حساب مصريف أو برامج اإلقراض واملساعدة االقتصادية، ميكن التوجه إىل:لال

 يف الريوخا  بنك �سيون
 ، مدينة الريوخا125العنوان: شارع مارتني رقم  

Dirección: San Martín 125, Ciudad de La Rioja 

 4094 – 443 (0380)  هاتف:

 www.bna.com.ar/Institucional/Sucursales  لالستعالم عن مجيع فروع املصرف:

 

 مصرف الريوخا

 ، مدينة الريوخا702العنوان: شارع ريفادافيا الرئيسي رقم  
Av. Rivadavia 702, Ciudad de La Rioja 

 7465 - 444 – 0800هاتف:  

 /https://bancorioja.com.arاملوقع اإللكرتوين:  
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 نظام النقل واملواصالت
 

 متاح لالستعالم عن مسارات احلافالت وحمطا�ا:  Proxibusتطبيق 
https://proxibus.com.ar/ 

 وميكن كذلك طلب املعلومات يف:

 لبنية التحتية والنقل �ملقاطعةوزارة ا

 www.larioja.org/transportes/esاملوقع االلكرتوين:  

 

. ألجل SUBEب ببطاقة ميكن ملن يستخدمون وسائل النقل العام يف مقاطعة الريوخا دفع قيمة الركو 
 يل يف املوقع االلكرتوين:ذلك فيجب على املستعملني التسج
http://argentina.gob.ar/SUBE 

ــ  ــ ــ  7823-777-0800لالستعالمات واإلجراءات ميكن االتصال بـ

نظام وسائل النقل العام. أما �لنسبة إىل مقاطعة تستخدم األغلبية العظمى من السكان يف األرجنتني 
ريوخا فمن العادي أيضا مشاهدة الكثري من الدراجات النارية اليت هي وسيلة النقل األكثر استخدامًا  ال

 املقاطعة.لدى سكان  

 

 احلصول على احلقوق
عنوان املفّصل التايل أو ميكنك معرفة حقوقك يف فرع اإلدارة الوطنية للهجرة مبدينة الرّيوخا القائم يف ال

 ح أد�ه:�التصال على الرقم املوضّ 

 فرع الرّيوخا  –اإلدارة الوطنية للهجرة  
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 ، مدينة الرّيوخا790العنوان: شارع ريفادافيا رقم  
Rivadavia 790, Ciudad de La Rioja  

 3694 – 445 (0380)هاتف:  

 .gov.ardel.larioja@migracionesعنوان الربيد اإللكرتوين:  

 

 خالصة السجل العديل (غري حمكوم)
سجل طالبها من أي سوابق أو إجراءات يتم استخراج هذه الوثيقة، واليت يتم من خالهلا إثبات خلو 

  جنائية معّلقة، يف السجل الوطين ملعاودة اإلجرام.

 ، مدينة الرّيوخا  77ِلس رقم  العنوان: شارع خواكني ب. غونسا
Joaquín V. González 77, Ciudad de La Rioja 

 3811 – 445 (0380)هاتف:  

 املوقع اإللكرتوين:
-con-penales-antecedentes-de-certificado-arwww.argentina.gob.ar/solicit

extranjero-ntodocume 

 كز الوصول إىل العدالةا مر 
 ) الرّيوخا العاصمة: شارع بريون الرئيسيAv. Perón  هاتف:  451) رقم ، 

(0380) 443 – 9175 

   (بدون رقم)، لوس روبِْلس، سان بالس ِدلوس ساْوِسس.  40الطريق العام الوطين 
Ruta Nacional 40 S/N: Los Robles, San Blas de los sauces  

 425 - 223 - 0882:  تفها
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 نوع اجلنسحمكمة التحقيق يف العنف القائم على  

لطلب املشورة أو احلماية إزاء حاالت العنف القائم على اهلوية اجلنسانية واألوضاع اليت تتجلى فيها 
 اهلشاشة األسرية ميكنك التوجه إىل هذه احلكمة.

 يوخا  ، مدينة الرّ 77لعنوان: شارع خواكني ب. غونساِلس رقم  ا
Joaquín V. González 77, Ciudad de La Rioja 

 3821 - 445 (0380)رقم اهلاتف:  

 
 وزارة التنمية واملساواة واالندماج االجتماعي

ومن خالل   ميكنك التواصل مع الوزارة �حلضور الشخصي يف مقرها القائم يف العنوان املفصل فيما يلي
 عنوان الربيد اإللكرتوين املوضح أسفله:

 أليم الرئيسي وشارع كاودجيوس ريوخانوس، مدينة الرّيوخا  لعنوان: تقاطع شارعا
Avenida Alem y Caudillos Riojanos, Ciudad de La Rioja 

 املوقع اإللكرتوين:  
aRioja/www.facebook.com/MinisteriodeDesarrolloL 

 
 الوصول إىل العدالة

لالستشارات القانونية أو التعرف إىل أجهزة الدولة املعنية �لعدل، ميكن التوجه إىل إحدى اهليئات 
 التالية:
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 حمكمة العدل العليا يف املقاطعة 
 ة الرّيوخا، مدين77العنوان: شارع خواكني ب. غونساِلس رقم  

Joaquín V. González 77, Ciudad de La Rioja 
 النيابة العامة للمقاطعة 

 ، مدينة الرّيوخا823العنوان: شارع سان نيكوالس ِد�ري أويْستِه رقم  
San Nicolás de Bari oeste 823, Ciudad de La Rioja 

 سجل املدينني بنفقة متأخرة 
 ، مدينة الرّيوخا823ْستِه رقم  العنوان: شارع سان نيكوالس ِد�ري أوي

San Nicolás de Bari oeste 823, Ciudad de La Rioja 
 احملكمة االحتادية 

 ، مدينة الرّيوخا99إىل   1العنوان: شارع خواكني ب. غونساِلس من رقم  
Joaquín V. González 1-99, Ciudad de La Rioja 

 
 �ملقاطعة  (INADI)العنصرية  فرع اهليئة الوطنية ضد التمييز وكراهية األجانب و 

هذه اهليئة يف حال كنت ضحية ألي شكل من أشكال التمييز أو كراهية  ميكنك التوجه إىل مكاتب
 األجانب أو العنصرية أو بغية اإلبالغ عن هذه احلاالت.

 ، مدينة الرّيوخا180العنوان: شارع لَـَمْدريد رقم  
Lamadrid 180, Ciudad de La Rioja 

 1424 - 442 (0380)هاتف:  
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 االندماج
 

ز يف املقاطعة هو مهرجان دي التشا�، والذي يقام يف شهر شباط مبدينة الريوخا  التظاهرة الثقافية األبر 
كما يشتهر مهرجان ِدل بِنْيادور (�لعربية كرّام العنب) يف بلدة بيجا أونيون، على مدار أربع لياٍل.  

نشاط ، التفاء برتبية املاشيةخمصص لالحرو، وهذا األخري ومهرجان دي ال تِرنريا يف بلدة إل ميالغ 
 التقليدي للبلدة.

. لالستعالم، ميكن االطالع على تقدم أمانة ثقافة الريوخا طيفًا واسعًا من األنشطة والربامج الثقافية
 املوقع:

www.culturalarioja.gob.ar/ 

مبساعدة مجيع سكان الريوخا على االندماج.  املقاطعة نشاطات ترفيهية ور�ضية كفيلةا تتوفر يف كم
للتعرف إىل عروض ونشاطات برامج أمانة الر�ضة يف الريوخا، ميكنك التواصل من خالل البيا�ت 

 التالية:
. منعم و   دينة الريوخا، م5300رقم    أورتيس دي أوكامبوالعنوان: تقاطع الشارعني الرئيسيني كارلوس إسِّ

 8444 – 446 (0380)هاتف:  
 

 مقاطعة ميسيوِنس 
 

نظرًا ملوقعها، تشكل مقاطعة ميسيونس جزءًا من املنطقة املعروفة بقلب حوض البال�، وذلك بفضل 
ًا   موقعها املميز على خارطة أمريكا اجلنوبية. عاصمة املقاطعة هي مدينة بوساداس. تنقسم املقاطعة سياسي

 عني بلدية.عشرة منطقة إدارية، تنقسم بدورها إىل مخس وسبسبع    إىل
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). وتتكّون أرقام 4تتكون أرقام اهلواتف األرضية من سبع خا�ت (تبدأ �لرقم . 0376رمز النداء اآليل: 
 ).15اهلواتف احملمولة بدورها من تسع خا�ت (تبدأ �لرقم  

 
 قاطعة ميسيونسالسياسية مل  اخلارطة

 سة اجلمهورية.ر�  –وزارة الرتبية   –)"  Educarبة خرائط "إدوكار (املصدر: مكت

 عنوان املوقع اإللكرتوين:  
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.15.html   
مالحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. األمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلك 

 ة الدولية للهجرة.عين االعرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمالتسميات املستخدمة فيها، ال ت
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 أرقام هواتف مفيدة
 

 4888 - 445 (0376) احلافالت  حمطة

 7646 - 444 (0376) قيادة الشرطة

 7000 - 444 (0376) طوارئ املستشفى

 7100 - 444 / 7776 - 444 (0376) مستشفى طب األطفال

 102 راهقنيانتهاك حقوق األطفال وامل

 7666 - 444 / 7004 - 447 (0376) اإلطفاء (منطقة املركز)

 7667 - 444 (0376) (املنطقة اجلنوبية)اإلطفاء  

    8003 - 446 (0376) اإلطفاء (املنطقة الغربية)

 9009 - 444 / 9000 - 444 (0376) البلدية

 7636 - 444 / 7635 - 444 (0376) الدفاع املدين

 6231 - 442 (0376) ظاملأمني امل

 
 احلصول على السكن

 

 اإلسكانية يف املقاطعة برامج خمتلفة لبناء املساكن.مؤسسة التنمية لدى  

 مؤسسة التنمية اإلسكانية يف املقاطعة
 ، بوساداس1743العنوان: شارع روكيه برييس رقم  

Av. Roque Pérez 1743, Posadas 

 3232 – 444 – 0800 / 7930 - 444 (0376)هاتف:  
 iprodha@misiones.gov.arالربيد االلكرتوين:  
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 احلصول على التعليم
 
توجد يف املقاطعة مؤسسات تعليمية عامة جلميع املراحل، واليت ميكن االنتساب إليها جما�ً. وتقدم  

لرابط لتعليمي. للحصول على مزيد من املعلومات ادخل إىل ااألمانة الفرعية للتعليم بر�جمًا لالبتكار ا
 /http://guacurari.misiones.gov.arااللكرتوين:  

  
 األمانة الفرعية للتعليم

 
 ّمع املدين، البناء الثالث، بوساداسدابيال ، ا�العنوان:  

 Dávila 976, Centro Cívico ED 3, Posadas 
 admin@edu.misiones.gob.arالربيد االلكرتوين:  
 /https://edu.misiones.gob.arاملوقع االلكرتوين:  

  
 طالبتذكرة ميسيونس ا�انية لل

هي ميزة تقدم للطالب حمليًا لضمان حقهم يف   (BEEGM)ا�انية للطالب  ميسيونسن تذكرة إ
 التعليم. ملزيد من املعلومات ادخل إىل الرابط التايل:

https://beg.misiones.gov.ar/#/home 
 

 احلصول على الصحة
 

 SUMAR"سومار"   بر�مج
" لدى املقاطعة �ثريا كبريا يف صحة السكان. للمزيد من املعلومات ميكن التواصل حقق بر�مج "سومار

 ، أو الدخول يف الرابط التايل:programa.sumar.misiones@gmail.comعلى الربيد االلكرتوين:  
https://sumarmisiones.wordpress.com/contacto/ 
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 )HCEUالقصة السريرية اإللكرتونية املوحّدة (
كنك احلصول على السجل الصحي ميإن كنت قد تلقيت رعاية طبية يف أحد مستشفيات املقاطعات 

 الرابط التايل:  إىلدخول لكرتوين من خالل الاإل
https://hceu.misiones.gob.ar/HCEU/Areas/Account/Views/Login.aspx 

 

 وزارة الصحة العامة يف املقاطعة

 ، مدينة بوساداس2174شارع توكومان رقم  نوان:  الع
Tucumán 2174, Posadas 

 7040 - 444 / 7798 – 444 (0376)اهلاتف:  

 saludpublicamisiones@gmail.comالربيد االلكرتوين:  

 

 البحث عن عمل
 

توفر وزارة العمل والتوظيف االرشاد واملواكبة للعمال يف جمال املشورة القانونية، وإذن عمل املراهقني، 
�لعنف يف جمال العمل، وبدء إجراء تفاقات العمل الفردية، والشكاوى الرمسية املتعلقة وتصديق ا

 العمل اجلماعية ومتابعتها.  الصندوق اخلاص �لعاطلني عن العمل ومتابعته، وبدء نزاعات

 للمزيد من املعلومات �مكانك الدخول إىل الرابط التايل:  
https://trabajo.misiones.gob.ar/tramites/ 
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 الرب�مج الشامل "صُنع يف ميسْيوِنس"

الرب�مج موجه إىل األشخاص الذين ال ميلكون الوسائل الالزمة لتنفيذ مشاريعهم الصغرية. للمزيد من 
 املعلومات، �مكانك االتصال بـ : 

 االجتماعي وتشجيعه  األمانة الفرعية لتنسيق االقتصاد  

 7253:    اخليخط د  –  7253 – 444 (0376)هاتف:  

 subsecretaria.cpes@gmail.comالربيد االلكرتوين:  

 

 وزارة العمل والتوظيف للمقاطعة

 ، الطابق الثالث، بوساداس343قم  سانتا يف ر العنوان:  
Piso, Posadas Santa Fe 343, 3º 

 7081 - 444 / 7638 – 444 / 7637 – 444 (0376)هاتف:  

 ministerio@trabajo.misiones.gob.arالربيد اإللكرتوين:  

 
 إدارة املال

 
  )Ahora Monederoبر�مج "أَورا موِنديرو" (
. ميكن YACARÉيق حمفظة إلكرتونية للقيام بعمليات الدفع من خالل تطب هذا الرب�مج هو مبثابة

للمستهلك القيام بتسديد قيمة السلع واخلدمات دون التعامل مع األوراق النقدية أو البطاقات 
 البالستيكية.
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أي تكاليف �لنسبة للمستهلك، وليس عليه  هذه ال يرتتب على استخدام حمفظة ميسيونس االفرتاضية
 علومات، يرجى الدخول إىل الرابط:دفع أي مبالغ تضاف إىل سعر ما يشرتيه. للمزيد من املأن ي

https://hacienda.gob.ar/ahora-monedero-incentivar-el-consumo-a-traves-de-la-

billetera-virtual-yacare/ 

 �سيون  بنك
 ، مدينة بوساداس1799العنوان: شارع بوليفار رقم  
Bolívar 1799, Posadas 

 0227 - 443 (0376)هاتف:  

 
 نظام النقل واملواصالت

 

 )TIMاملتكاملة (مواصالت ميسيونس  
حالت يف كامل مدينة بوساداس. للمزيد  لدى مواصالت ميسيونس املتكاملة مسارات حافالت تقوم بر 

 رجى الدخول يف الرابط التايل:من املعلومات ي
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-lines-Posadas-
3865-873520 

 
 
 
 
 

133



 احلصول على احلقوق
 

 الشابة للحسومات واملزا�بطاقة ميسيونس  
تعترب هذه البطاقة أداة قيمة من أدوات اإلدماج االجتماعي والتعاون املاّدي مع شبّان وشاّ�ت مقاطعة  
ميسيونس وأسرهم. حيث تعمل كوسيلة للحصول على سلع وخدمات. بطاقة ميسيونس الشابة جمانيّة 

 قيمات يف املقاطعة.  ثني سنة من املقيمني واملجلميع شبّان وشاّ�ت ميسيونس بني ستة عشرة وثال  وشاملة

 
 بر�مج "رائد األعمال الشاب"

يستهدف هذا الرب�مج الشبّان والشاّ�ت بني مثانية عشرة وثالثني سنة ممن لديهم منظور لر�دة األعمال.  
 املقاطعة. معّززًا بذلك القيام بنشاطات إنتاجية مستدامة يفيتح احلصول على متويل املشاريع الفردية، 

رائد األعمال الشاب" املعونة املادية والتقنية �دف إجياد احللول لنقص التمويل املتاح. مت يقدم بر�مج "
 إطالق الرب�مج مبشاركة الصندوق االئتماين ملقاطعة ميسيونس.  

صل من  شابة وبر�مج "رائد األعمال الشاب" ميكنك التواللمزيد من املعلومات حول بطاقة ميسيونس ال
 لّة أد�ه:خالل البيا�ت املفص

 األمانة الفرعية للشباب

 7248 – 444 (0376)هاتف:  

 misiones.subsecretariajuventud@gmail.comعنوان الربيد اإللكرتوين:  

 

 فرع ميسيونس  –اإلدارة الوطنية للهجرة  
 )، مدينة إيغواسو67برانْياس رقم (ان: شارع �لبينو  العنو 
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 Domicilio: Balbino Brañas 67, Iguazú 

 795 – 422 (03757)هاتف:  

 rdel.iguazu@migraciones.gov.aالربيد اإللكرتوين:  

 

 وزارة التنمية االجتماعية واملرأة والشباب
 ، الطابق الثاين، مدينة بوساداس2العنوان: ا�ّمع املدين، بناء رقم  

Centro Cívico Edif. Nº 2, 2º Piso, Posadas 

 7237 – 444 (0376)/    7205 – 444 (0376)هاتف:  

 es.gov.armdsmisiones@misionعنوان الربيد اإللكرتوين:  

 

 للتعرف إىل األنشطة اليت تقيمها وزارة حقوق اإلنسان يف املقاطعة، ميكن لك الدخول إىل الرابط التايل:
capacitaciones/-y-os.misiones.gob.ar/charlasrechoshumanhttps://de 

 
 وزارة حقوق اإلنسان

 ، مدينة بوساداس2240العنوان: شارع فيليكس ِدأَسارا رقم  
Félix de Azara 2440, Posadas 

 4337 – 444 (0376)/    6514 – 444 (0376) هاتف:

 info.ddhhmisiones@gmail.comعنوان الربيد اإللكرتوين:  
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 أمانة املظامل املعنية �ألطفال واملراهقني
 ، مدينة بوساداس2560العنوان: شارع فيليكس ِدأسارا رقم  

s , PosadaDirección: Félix de Azara 2560 

  3285 - 443 (0376)هاتف:   

 isiones@gmail.comdefensoriadennya.mعنوان الربيد اإللكرتوين:  

  

 االندماج  
 

 ها، يرجى الدخول إىل الرابط:للتعرف إىل األماكن اليت ميكن لك ممارسة الر�ضة في
https://deportes.misiones.gob.ar/espacios-deportivos/ 

 

 وزارة الر�ضة يف املقاطعة
 ، بوساداس5400العنوان: شارع خوسيه سورسا� رقم  

, PosadasJosé Sorsana 5400Dirección:  

 6530 – 442 (0376)هاتف:  

 privadaministeriodeportesmnes@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  
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رابط سياحية يف املقاطعة، يرجى االطالع على حمتوى الللحصول على معلومات مبا خيص العروض ال
 التايل:

www.misiones.tur.ar/ 
 

 وزارة السياحة يف املقاطعة

 األول، بوساداس  الطابق  1985العنوان: شارع كولون رقم  
Dirección: Colón 1985, 1º Piso, Posadas 

 7540 – 444 / 7539 – 444 (0376)هاتف:  

 عنوان الربيد اإللكرتوين:  
promocionymarketing@misiones.tur.ar 

 

 وكني يْ مقاطعة نِ 
 

. حتدها من الشمال مقاطعة الطبيعية ��غونيا ملنطقةتقع مقاطعة نيوكني يف أقصى الشمال الغريب 
أيضاً؛ ومن الغرب مجهورية  ال�مبا وريّو نيغرو، ومن اجلنوب ريّو نيغرو ميندوزا، ومن الشرق مقاطعَيت 

" �للغة األَروكانية. وِمقدام جريء ومغرور"تشيلي. عاصمة املقاطعة هي مدينة نيوكني، ومعىن التسمية: 
يف  عة. تنقسم املقاطعة إىل ست عشرة منطقة إدارية. تتميز املقاطيقيم شعب مابوتشي األصلي يف أراضي  

كابياوي وخونني دي لوس أنديز وسان مارتني دي -باوياملقاطعة جمموعة من املدن منها: ألوِمين وكُ 
 لوس أنديز وبيجا النغوستورا وبيجا تْرافول. 
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). وتتكّون أرقام 4أ �لرقم تتكون أرقام اهلواتف األرضية من سبع خا�ت (تبد. 0299رمز النداء اآليل: 
 ).15من تسع خا�ت (تبدأ �لرقم  اهلواتف احملمولة بدورها  

 
 قاطعة نيوكنياسية ملالسي  اخلارطة

 ر�سة اجلمهورية.  –وزارة الرتبية   –)"  Educarاملصدر: مكتبة خرائط "إدوكار (

 عنوان املوقع اإللكرتوين:  
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.17.html 

 ألمساء واحلدود املبينة يف هذه اخلارطة، وكذلكمالحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. ا
 التسميات املستخدمة فيها، ال تعين االعرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.
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 أرقام هواتف مفيدة
 

 107 الطوارئ  

 103 الدفاع املدين

 102 سوء معاملة األطفال

 148 ضحا� العنف

 145 االجتار �لبشر

 

 صول على السكناحل
 

رصة للحصول على سكن اجتماعي. للحصول على املزيد من متنح مؤسسة إسكان املقاطعة الف
 املعلومات اتصل بــ :

 مؤسسة إسكان نِيوِْكني    

 ، مدينة نيوكني2050العنوان: أغوادوه رقم  
Aguado 2050, Ciudad de Neuquén 

    خلطوطمتعدد ا  5999 - 447 / 2453 – 447 (0299)هاتف:  

 www.viviendaneuquen.gov.ar/site/web/index.phpاملوقع االلكرتوين:  
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 احلصول على التعليم
 

 التعليم التمهيدي
ة لتعليم  راحل التعليم الرمسي الذي يضمن العناية املبكر يشكل التعليم التمهيدي وحدة تربوية، وهو أول م

سنوات من عمرهم. وهو إلزامي بدءاً من السنة الرابعة  5البنني والبنات، من سن مخس وأربعني يوماً إىل  
 من العمر.

 
 إدارة التعليم االبتدائي يف املقاطعة

 العنوان: تقاطع شارَعي كولون وبِلغرانو، مدينة نِيوْكني
Colón y Belgrano, Ciudad de Neuquén 

 4221 / 4220 - 449 (0299)اهلواتف: 
 nineuquen@hotmail.com.arالربيد االلكرتوين:  

  
 التعليم االبتدائي

للبنني والبنات بدءاً من سن ست  مدة التعليم االبتدائي هي سبع سنوات، ويهدف إىل التكوين الشامل  
 اإلدماج والتنوع.طالب املسار التعليم املدرسي مع احرتام مبادئ  سنوات. يتيح املرونة التعليمية عبور ال

 
 إدارة التعليم االبتدائي يف املقاطعة

 العنوان: تقاطع شارَعي كولون وبِلغرانو، مدينة نِيوْكني
Colón y Belgrano, Ciudad de Neuquén 

 4223 / 4222 - 449 (0299)اهلاتف:  
 direccionprimaria@neuquen.gov.arالربيد االلكرتوين:  

  
 

140



 التعليم الثانوي
  

م الثانوي إلزامي، و هو خمّصص للمراهقني والشبان والبالغني الذين اجتازوا املرحلة االبتدائية. ينقسم  التعلي
وعامة جلميع التوّجهات، وحلقة �نية موجهة ومتنوعة وفق جماالت إىل حلقتني: حلقة أساسية مشرتكة 

 لعمل وا�تمع.املعرفة املطلوبة يف سوق ا
 

 قاطعةإدارة التعليم الثانوي يف امل
 العنوان: تقاطع شارَعي كولون وبِلغرانو، مدينة نِيوْكني

: Colón y Belgrano, Ciudad de Neuquén 
 4230/ 4229 / 4228 / 4427 / 4400لي: داخ  4200 – 449 (299)اهلاتف:  

 educacionsecundaria@neuquen.gov.arالربيد االلكرتوين:  
  

 للحصول على معلومات حول املؤسسات التعليمية، ادخل إىل الرابط: 
www.neuquen.edu.ar/establecimientos-educativos/  

 
 التعليم اجلامعي
بوت، ومركزها  يف مقاطعات نيوكني، وريو نيغرو، وتشو  موجودة الوطنية، هي جامعة عامة  جامعة كوماوِه

 يقع يف مدينة نيوكني.
 

 (CPE)  جملس التعليم يف املقاطعة

 العنوان: تقاطع شارَعي كولون وبِلغرانو، الطابق الثاين، مدينة نِيوْكني
Colón y Belgrano, Piso 2, Ciudad de Neuquén 

 4367 – 449 (0299)اهلاتف:  
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 macarmu@yahoo.com.arاللكرتوين:  الربيد ا

 
 احلصول على الصحة

 
 Punto Saludableبر�مج "بونتو سالودابلي (موقع صحي)" 

العاملي لألمراض املزمنة غري يهدف بر�مج "موقع صحي" إىل محاية الصحة وتعزيزها لالستجابة للتقدم 
 وتعديل املمارسات اخلطرة.  من ذلك هو تعزيز املمارسات اليومية اإلجيابيةوالغرض   .املعدية

 تقام يف املوقع الصحي أنشطة جمانية للعموم، خاصة عندما تكون هناك مهرجا�ت شعبية.

 /http://puntosaludable.redsalud.gob.ar ملعرفة األنشطة ميكن الدخول إىل الرابط التايل:

 

 يات واملراكز الصحيةاملستشف

 املستشفيات واملراكز الصحية يرجى الدخول إىل الرابط التايل:للمزيد من املعلومات حول  
www.saludneuquen.gob.ar/modalidad-de-atencion/ 

 

 املواعيد الطبية
 التابع لوزارة الصحة مبقاطعة نيوكني.  ANDES"أنديز" د طبية ميكن حتميل تطبيق  للحصول على مواعي

 .info@andes.gob.arإذا واجهت صعوبة يف تفعيل التطبيق، متكن املراسلة على  
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 وزارة الصحة يف املقاطعة
 /www.saludneuquen.gob.arاملوقع االلكرتوين:  

 البحث عن عمل
يف نيوكني اإلرشاد للعمال والعامالت الذين يقومون �عمال التنظيف،  للعملتقدم األمانة الفرعية 

اجون إىل تقدمي مطالبة  زل. وأيضاً تواكب املوظفني واملوظفات الذين حيتاوالصيانة أو أعمال أخرى يف املن
 إىل أر�ب عملهم.    معينة متعلقة �لعمل  

 األمانة الفرعية للعمل

 /https://trabajo.neuquen.gov.ar  االلكرتوين:املوقع 

 
 إدارة املال

 

متكنك من إجراء عمليات كما   يتيح احلساب املصريف لصاحبه طرق دفع خمتلفة عن الدفع نقداً.
اآليل، واليت تعمل على مدار ريها من العمليات املتاحة بواسطة أجهزة الصراف السحب النقدي وغ 

 ساعات اليوم بدون استثناء.

 مصرف مقاطعة نيوكني

 ، مدينة نيوكني102العنوان: شارع ألكور� رقم  

 n.com.ar/www.bpاملوقع اإللكرتوين:  
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 نظام النقل واملواصالت
 

 االستعالم عن معلومات يف:ميكن  

 إدارة النقل يف املقاطعة
 ، مدينة نيوكني326العنوان: شارع إيبوليتو إيريغوجن رقم  

Hipólito Yrigoyen 326, Ciudad de Neuquén 

 5235 / 5298 - 449 (0299)اهلاتف:  

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

 

 احلصول على احلقوق
 

 فرع نيوكني  –اإلدارة الوطنية للهجرة  
 ، مدينة نيوكني466العنوان: شارع سانتياغو ديل استريو رقم  

 2061 – 442 (0299)هاتف:  

 del.neuquen@migraciones.gov.arلكرتوين:  الربيد اإل

 

 اإلعاقة املوحّدةشهادة  
 ملعرفة كيفية إجراء معاملة طلب شهادة اإلعاقة املوحدة، يرجى الدخول إىل الرابط التايل:

https://cud.ciudadanianqn.gob.ar/certificado.html 
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 محاية املستهلك
شكوى إدارية يف نطاق محاية املستهلك، ميكن لك ملعرفة كيفية القيام �إلجراءات الالزمة ملباشرة 

 إرسال بريد إلكرتوين على العنوان املبني أد�ه:الدخول إىل الرابط التايل أو  
https://defensaconsumidornqn.gob.ar/ 
consumidornqn@ciudadanianqn.gob.ar 

 

 االحتواء واملواكبة إزاء حاالت انتهاك احلقوق
ستجابة الفعالة، ، قناًة لال148ملواطنني من خالل اخلط اهلاتفي يف إطار املسؤولية املشرتكة، تتيح وزارة ا

الجتماعية، وذلك  ا-حيث ميكن للمواطنني طلب املعلومات واالستشارات واإلرشادات القانونية والنفسية
إسهامًا يف متكني األهايل عرب اإلصغاء إليهم ومدهم �لعون واملساعدة يف احلاالت اليت تُنتهك فيها 

 حقوقهم.

 لتايل:مزيد من املعلومات، ندعوك إىل ز�رة املوقع الل
https://ciudadanianqn.gob.ar/portal/linea_148.php 

 
 االندماج

 

رة على مستوى تتمتع مقاطعة نيوكني مبختلف املقاصد السياحية اليت تعترب من بني األمجل واألكثر ز�
تقّدم طيفًا واسعًا من األنشطة  نة، فكل موقع ومدينة وبلدة مدار الس وهي متاحة للز�رة علىالبالد. 

كسياحة املغامرات، والسياحة الريفية، واملتعّلقة بصناعة النبيذ، واملتعّلقة بعلم األحافري، والسياحة الغذائية 
ز  لوس أندي  سياحية، تتميز كل من املدن: نيوكني وخونني ديوالدينية والثقافية. من ضمن أبرز املقاصد ال

 دي لوس أنديز وبيجا النغوستورا وبيجا إل تشوكون.وسان مارتني  
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 :نيالتالي  نيللمزيد من املعلومات حول السياحة يف املقاطعة، نرجو ز�رة املوقع
http://w2.neuquen.gov.ar/turismo 

 http://neuquentur.gob.ar/es/ 

   مقاطعة سالْتا
 

 تقع مقاطعة سالتا يف مشال البالد وتنقسم إىل ثالث وعشرين منطقة إدارية.

ذا�ا. لذلك  كما هو احلال يف مقاطعيت كوردو� والرّيوخا، وغريمها، ملقاطعة سالتا وعاصمتها التسمية
 فيما إذا كنا نشري إىل بلدية سالتا العاصمة، أم إىل املقاطعة ككل.  فإننا ستوضح يف الصفحات التالية

). وتتكّون أرقام 4تتكون أرقام اهلواتف األرضية من سبع خا�ت (تبدأ �لرقم . 0387رمز النداء اآليل: 
 ).15اهلواتف احملمولة بدورها من تسع خا�ت (تبدأ �لرقم  
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 قاطعة سالتاالسياسية مل  اخلارطة

 ر�سة اجلمهورية.  –وزارة الرتبية   –)"  Educarاملصدر: مكتبة خرائط "إدوكار (

 عنوان املوقع اإللكرتوين:  
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.2.html   

اخلارطة، وكذلك  مالحظة: هذه اخلارطة ألغراض التوضيح فقط. األمساء واحلدود املبينة يف هذه
 فيها، ال تعين االعرتاف الرمسي �ا أو قبوهلا من قبل املنظمة الدولية للهجرة.  التسميات املستخدمة
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 أرقام هواتف مفيدة
 

 911 احلاالت الطارئةخدمة  

 100 اإلطفاء

 101 الشرطة

 102 الطفل  مساعدة

 103 الدفاع املدين

 105 الطوارئ البيئية

 106 املالحيةالطوارئ  

 107 الطوارئ الطبية

 110 إرشادية  معلومات

 

 احلصول على السكن
 

مقاطعة سالتا مؤسسة إسكان خاصة �ا، حيث �دف إىل بناء املساكن أو حتسينها عن طريق لدى 
طرف �لث و/أو متويلها، بغية تقليص النقص يف عدد املساكن للسكان ذوي الدخل احملدود وكذلك 

 ت أخرى �تم �لتنمية احلضرية املتوازنة.دة أو جممعات سكنية تقوم �ا هيئااملسامهة يف أحياء جدي
 /http://ipv.salta.gov.ar �مكانك احلصول على املزيد من املعلومات يف:

 
 احلصول على التعليم

ية  لدى املقاطعة مؤسسات تعليمية عامة جلميع املراحل وميكن االنتساب إليها جما�ً. ملعرفة الفرص التعليم
   /http://mapa.educacion.gob.arالرابط التايل: املتاحة يف املقاطعة ادخل إىل  
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 متطلبات التسجيل
عادة يتم التسجيل شخصياً يف املؤسسة التعليمية نفسها اليت يُراد االلتحاق �ا. من أجل االنتساب إىل  

 أو وثيقة أخرى تثبت هوية املعين.  )DNIالوطنية األرجنتينية (أي مؤسسة تعليمية جيب إبراز بطاقة اهلوية 
 ىت �رخيه.يتطلب التسجيل يف املدرسة أيضاً أن يكون جدول اللقاحات مكتمالً ح

العلمي الذي �له الطالب يف البلد الذي درس فيه.   التحصيلومن املهم أيضاً وجود دليل أو و�ئق تثبت 
ة مجهورياسات األكادميية بني بلدك و يف حاالت عدم وجود اتفاقية اعرتاف متبادل �لشهادات والدر 

 اصة. ، فإن اإلجراء ال يكون تلقائياً وكل حالة هلا معاملة خاألرجنتني

 

 تذكرة النقل العام ا�انية
حيصل طالب املراحل الدراسية كلها يف مقاطعة سالتا على تذكرة جمانية يف وسائل النقل العام. يتم إجراء 

 .  Saetaتا  احلصول عليها يف مكاتب شركة سايْ 

 

 بالغات الذين مل يتمكنوا من إمتام دراستهمخيارات للبالغني وال
الذين مل يتمكنوا من إمتام تعليمهم االبتدائي أو   18توجد خيارات خمتلفة متاحة لألشخاص فوق عمر 

رجنتينية على مستوى البلد الثانوي ليكملوا تعليمهم وهي تدخل ضمن سياسة تعليم الدولة األ
 عات والبلد�ت على حد سواء.    واملقاط

البالغني الفرصة ألولئك األشخاص الذين مل ينهوا دراسة سالتا تتيح إدارة التعليم الدائم للشباب و  يف
املرحلة االبتدائية لكي يكملوها. تسمى الوسائل التعليمية نوى تعليمية وهي عبارة عن دورة سريعة إلمتام  

 املقاطعة.  من  صفوف تدريب موزعة يف أماكن خمتلفةاملرحلة الدراسية تقدم يف مؤسسات و 
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 علوم والتكنولوجياوزارة التعليم والثقافة وال
 /www.edusalta.gov.arاملوقع االلكرتوين:  

 

 "فيِنس" (�ا�ت)خطة 
والشا�ت    نعلى أن إ�حة الفرصة للشبا  املدرسي لألشخاص البالغني يف سالتا  تعليمإ�اء الطة ختنص 

والثانوي يدخل ضمن سياسة حكومة املقاطعة. يف �دئ    البالغات إلكمال تعليمهم االبتدائيوالبالغني و 
مت ضم الطالب   2009واد من املرحلة الثانوية. يف  حلاملني ملاألمر ُخصصت اخلطة للطالب والطالبات ا

وفق الدراسة  السادس والسابع). تتم الذين مل يكملوا السنتني األخريتني من املرحلة االبتدائية (الصف
 يف أقرب مقر من مسكنك.،  ه احلضورينظام شبال

 .0397 – 437 (0387)ملزيد من املعلومات �مكانك االتصال �هلاتف:  

 
 الرعاية الصحية

 
يتكون نظام الصحة العامة يف مقاطعة سالتا من مستشفيات عامة ومراكز رعاية صحية أولية واليت تتبع 

 (الوطنية واملقاطعة والبلدية). خمتلف املستو�ت اإلداريةإىل  

 أن تطرأ فمن املمكن�ا عامة وجمانية فإن العديد من األشخاص يستخدمون هذه اخلدمة، و�لتايل لكو 
أي مواطن  مثلك يف ذلك مثل ،تحاال تتعرض إىل هكذا قد. و دوراحلصول على يف حاالت �خري 

ور وتقوم بدفع اشرتاكات الضمان  أخرى. إن كان لديك عمل مأجمن أي جنسية   شخصأرجنتيين أو  
جتماعي فمن املمكن أيضا احلصول على تغطية من �مني صحي نقايب. ويف املقابل فتوجد هناك اال

 �مينات خاصة توجب دفع الرسوم شهر�.
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 ميكن االطالع على قائمة املستوصفات واملستشفيات يف الرابطني التالني:
www.portaldesalta.gov.ar/hospitales.htm 

http://colmedsa.com.ar/hospitales-publicos.html 

 

 (يف املقاطعة)  148اخلط 
إىل أقرب مركز صحي أو مستشفى، ويتم تقدمي مواعيد    األهايلمن خالل خط خدمة املواطن يتم إحالة  

 لطلب املواعيد.مقاطعة سالتا هذا هو اخلط احلصري    للرعاية خالل األسبوع. يف
 

 البحث عن عمل
 

 مكتب التوظيف البلدي
يوفر مكتب التوظيف التابع لبلدية سالتا اإلرشاد املهين، والتدريب ا�اين، وبرامج التوظيف، واملساعدة 

إدماج املستفيدين  حاب املشاريع الصغرية، والدعم لاللتحاق يف وظائف شىت، مع السعي دائماً إىل  ألص
 وق العمل.واملستفيدات يف س

 ملزيد من املعلومات، ادخل اىل الرابط التايل:
http://municipalidadsalta.gob.ar/prensa/index.php/category/oficina-de-empleo/   
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 معارض املنتجات احلرفية
م �ستخدام أماكن توفرها هي أماكن تروج لتسويق املنتجات احلرفية، لصاحل صغار املنتجني يسمح هل

، من  277) رقم  Españaشارع إسبانيا (سالتا. للحصول على معلومات أوىف �مكانك احلضور إىل    بلدية
 االثنني إىل اجلمعة، من الساعة الثامنة صباحاً حىت الساعة الثانية بعد الظهر. 

 

 العاملون األجانب يف جمال الطب
باء ليشغلوا وظائف بقيت شاغرة ة، منذ عامني، يف التعاقد مع أطتعمل وزارة الصحة العامة يف املقاطع

العرض التعاقد مع أطباء ملدة سنتني، والتصديق على الشهادة والقيام �إلجراء    بعد اإلعالن عنها. يشمل
). ملزيد من املعلومات �مكانك التواصل مع إدارة  DNIللحصول على بطاقة اهلوية الوطنية األرجنتينية (

 ، سالتا.625) رقم  Av. Sarmientoئنة يف شارع سارمينتو الرئيسي (د البشرية يف وزارة الصحة، الكااملوار 

 

 التدريب املهين
 أمانة العمل يف وزارة احلكومة وحقوق االنسان والعمل والعدالة تقدم دورات يف التدريب املهين.

غراند الطابق العلوي، ا�ّمع املدين العنوان: شارع لوس إِنْكاس الرئيسي، بدون رقم، البلوك الثالث، 
 بورغ، مدينة سالتا

Av. Los Incas S/N, 3er. Block Planta Alta, Centro Cívico Grand Bourg, Ciudad de 
Salta 

 4200 – 432 / 0407 - 436 (0387):   هاتف
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 وساطة العمل
العمل والعاطالت يف وظائف    يروج قسم الوساطة لبلدية سالتا إلدماج العمال والعامالت العاطلني عن

 اقتصادية للشركات يف القطاع اخلاص.فعة املستوى، من خالل منح حوافز مرت

 للحصول على معلومات أوىف �مكانك الدخول إىل الرابط:
http://municipalidadsalta.gob.ar/prensa/index.php/category/oficina-de-empleo/ 

 

 برو موخري (�لعربية: مع املرأة)  
ري حكومية تقدم للنساء ذوات الدخل احملدود خدمات مالية منظمة غ  )ProMujerموخري ( برو

 صحية.الدمات  اخلوالتدريب يف قطاع األعمال التجارية ومتكني املرأة و 

 �مكانك االستفسار عن املزيد من املعلومات يف املوقع حيث توجد فيه أيضاً الفروع املختلفة يف سالتا.  

 

 إدارة املال
 

طرق دفع خمتلفة عن الدفع نقداً. كما متكنك من إجراء عمليات املصريف لصاحبه يتيح احلساب 
السحب النقدي وغريها من العمليات املتاحة بواسطة أجهزة الصراف اآليل، واليت تعمل على مدار 

 ساعات اليوم بدون استثناء.

 بنك �سيون يف سالتا

 سالتا، مدينة  151العنوان: شارع �رتولومي ِمرتي رقم  
Bartolomé Mitre 151, Ciudad de Salta 

 1909 – 431 / 1414 - 431 (0387)هاتف:  
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 القروض الصغرية
مل والتوظيف التابعة لوزارة اإلنتاج مبقاطعة سالتا القروض الصغرية لرواد املشاريع واملنتجني أمانة العمتنح 

) وبصحبة كفيل  DNIاألرجنتينية ( م اهلوية الوطنيةوحبوز�وأصحاب املهن اليدوية. على املهتمني احلضور  
 يقّدم ضمان إيصال راتب. للمزيد من املعلومات، ميكنك التواصل من خالل البيا�ت التالية:

 العنوان:  ا�مع املدين غراند بورغ، الطابق األول، مدينة سالتا
Centro Cívico Grand Bourg, primer piso, Ciudad de Salta    

 2357 – 436 (0387):  هاتف

 

 ل واملواصالتنظام النق
 

كما هي احلال يف مقاطعات أخرى، يوجد يف مقاطعة سالتا نظام حافالت حملية متطور للمسافات 
 املتوسطة والطويلة.

 ميكن االستعالم عن شبكة اخلدمات الكاملة يف الرابطني التاليني:
www.amtsalta.gob.ar/wp/?page_id=172 

http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/transportes.pdf 
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 احلصول على احلقوق
 

سنستعرض فيما يلي بعض اهليئات واملدير�ت والربامج اليت ميكنك من خالهلا ممارسة حقوق عديدة  
 كشخص مهاجر يف مقاطعة سالتا.  

 
 فرع سالتا  –اإلدارة الوطنية للهجرة  
 تا، مدينة سال35العنوان: شارع مايبو رقم  

 Maipú 35, Ciudad de Salta 
 5636 – 421 / 0438 – 422 (0387)هاتف:  

 مواعيد املراجعة: من اإلثنني إىل اجلمعة، من السابعة صباحا حىت الواحدة ظهراً.
 del.salta@migraciones.gov.arالربيد اإللكرتوين:  

 

 ة االجتماعيةوزارة التنمي
وا�تمعية، والسيما عند نمية االجتماعية يف املقاطعة إىل النهوض �لتنمية االجتماعية �دف وزارة الت

القطاعات ذات األوضاع اهلشة، وإىل تعزيز اإلجراءات ا�تمعية اليت تتيح تلبية احتياجات األهايل 
واخلاص. لقطاعني العام هات التابعة لوحتقيق رفاههم بشكل عام. تقوم بتشبيك عملها مع خمتلف اجل

وامللكية واحليازة لصاحل  ،حتث الوزارة على القيام مبمارسات تنزع إىل االعرتاف الواجب �هلوية الثقافية
  ، واحرتام حقوق جمموعات الشعوب األصلية.وأسبقيّة وجود اإلثنيات  ،ا�تمع

 املزيد من املعلومات يف:
 ، مدينة سالتا872ماجو رقم    دي العنوان: شارع بينتيسينكو

Dirección: 25 de Mayo 872, Ciudad de Salta 

 2270 – 431 / 0976 - 431 (0387)هاتف:  
 social/34-arrollodes-de-www.salta.gov.ar/organismos/ministerioاملوقع اإللكرتوين:  
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 الذين يعيشون أوضاع التشرد  األشخاص
أبِريَْتس" (�لعربية: أَيٍد ممتدة) هي إحدى منظمات ا�تمع املدين اليت تقوم على دار  مؤسسة "مانوس

) رقم  Córdobaتتواجد يف شارع كوردو� (رعاية للذكور الذين يعيشون أوضاع التشرد وتقدم هلم املأوى.  
ة صباحا. تقدم ة السادسة والنصف مساء حىت الساعة الثامنالتا. تفتح أبوا�ا من الساع مبدينة س 190

 للمحتاجني وجبات العصرونية والعشاء والفطور.  
بتخصيص مديريتني �بعتني  فّعل شرطة سالتا يف فصل الشتاء عملية "معطف" واليت تتمثل من جهتها، تُ 

) مبدينة سالتا، حىت Villa Palaciosحي بيجا بَالسيوس () و Castañaresللشرطة يف حي َكْستـَنْياِرس (
 األشخاص الذين يعانون أوضاع التشرد املبيت فيهما.يستطيع  

 
 مرصد االنتهاكات ضد املرأة

وهو عبارة عن مساحة مؤسسية متتلك أدوات تقنية لرصد السياسات العامة املنوطة بقضا� العنف القائم  
العمل مسارات العمل. رسالة املرصد هي �ت ومجع البيا�ت، واقرتاح على نوع اجلنس، وللقيام �لتحر 

دارة السياسات العامة على منظومة دائمة للمعلومات، قادرة على التزويد مبستلزمات تصميم وتطبيق وإ
 الساعية إىل القضاء على العنف ضد املرأة والوقاية منه.

 ta.gob.ar/http://ovcmsalللمزيد من املعلومات:  
 

 االندماج
 

تعد سالتا أكثر مقاطعات األرجنتني تنوعًا من حيث تواجد الشعوب األصلية. وينعكس ذلك على 
التنوع اللغوي، فباإلضافة إىل اللغة اإلسبانية، يتم التحدث بلغات مثل: الورانية والتشانية والويتشية (أو 

 مية)النيواكلية) والتوبية (أو الكوُ خوخوا) والتشولوبية (أو التشوروتية (إجوخواخا أو إجو املا�كية) والتابية و 
ويف األراضي املرتفعة لغة الكِتشوا. وكانت قد اندثرت الكثري من اللغات األخرى، مثل اللغة الكاكامية،  

 يف عهد االستعمار، وإن كان مثة بعض احملاوالت إلحيائها.
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 والربامج الثقافية.من األنشطة     مقاطعة سالتا طيفاً واسعاً تقدم أمانة الثقافة يف
من جهة �نية، تتسم سالتا كذلك بتميزها �جلانب الرتفيهي والر�ضي. تقوم وزارة السياحة والر�ضة يف 

 مهامها بتخطيط النشاطات الر�ضية والرتويج هلا.املقاطعة  ضمن  
 /www.culturasalta.gov.ar للتعرف إىل مجيع الربامج الثقافية:

 االطالع على قائمة الربامج احلكومية املعنية �لر�ضة من خالل الرابط:كما ميكنك  
http://deportes.salta.gob.ar/programas/ 

 

 املراجع
  

 املنظمة الدولية للهجرة
2012a   2�ثري اهلجرة على األرجنتني. كتيبات متعلقة �هلجرة رقم   املنظمة الدولية للهجرة،.  

 بوينس آيرس
2012b واهلجرة. كتيبات متعلقة �هلجرة رقم    االندماج 3 املنظمة الدولية للهجرة، بوينس آيرس.   
املنظمة الدولية للهجرة، بوينس نوع اجلنس. النساء املهاجرات والعنف القائم على   2014

 آيرس
2018a تفيدين من بر�مج دليل تعريفي لتعزيز التواصل الثقايف املتبادل هادف الندماج املس

ملنظمة الدولية للهجرة، بوينس آيرسا"سور�".    
2018b املنظمة الدولية للهجرة، بوينس   الثقافية للسوريني يف موطنهم.-املالمح االجتماعية

 آيرس
2019a اج املستفيدين من بر�مج "سور�" يف دليل توعية وتوجيه ثقايف هادف إىل اندم

للهجرة، بوينس آيرس . املنظمة الدوليةاألرجنتني  
2019b .املنظمة الدولية  دراسة يف وصول املهاجرين إىل املرافق االجتماعية يف مجهورية األرجنتني

 للهجرة، بوينس آيرس
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2019c ."�املنظمة الدولية للهجرة، بوينس آيرس  مذكرة مؤسسية حول بر�مج "سور  
 

 األمانة العامة حلقوق اإلنسان والتعدد الثقايف
  

وحقوق اإلنسان. دليل إرشادي وتطبيقي.  الكالم عن التنوع اجلنسي 2017  
 بوينس آيرس. ميكن االطالع عليه يف:
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hablemos_sobre_diversidad_sexual.pdf 

 

 ذات صلةمصادر  
 مجهورية األرجنتني

 وزارة التنمية اإلقليمية واملوئل:
www.argentina.gob.ar/habitat 

 الشعبية:السجل الوطين لألحياء  
www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap 

 قانون االستئجار:
www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231429/20200630 

 وزارة التعليم:
www.argentina.gob.ar/educacion 

 التقومي املدرسي:
www.argentina.gob.ar/educacion/consejofederal/calendario2020 

 ا�لس اجلامعي األرجنتيين:
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www.cin.edu.ar/instituciones-universitarias/ 

 وزارة الصحة:
www.argentina.gob.ar/salud 

 :SUMARبر�مج "سومار"  
www.msal.gob.ar/sumar 

 جدول اللقاحات:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/calendario-nacional-de-vacunacion-2020 

 التغطية الصحية عند البطالة:
www.sssalud.gob.ar/index.php?page=pmoprincipal 

 والتأمني االجتماعي:  وزارة العمل والتوظيف
www.argentina.gob.ar/trabajo 

 قانون عقد العمل:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=25552 

 االتفاقات اجلماعية للعمل:
www.argentina.gob.ar/tema/trabajar/soy-empleado 

 مكاتب التوظيف:
www.argentina.gob.ar/trabajo/mapa-oficinas 

 املقاطعات:الوكاالت يف  
www.argentina.gob.ar/trabajo/agencias-territoriales 

 العاملون يف املنازل اخلاصة:
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www.argentina.gob.ar/casasparticulares/trabajadora 

 ):ANSESاإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي (
www.anses.gob.ar/ 

 �مني البطالة:
www.anses.gob.ar/desempleo 

 ):AFIPلإلرادات العامة (اإلدارة االحتادية  
www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp 

 :شروط التسجيل يف نظام الضريبة األحادية
https://monotributo.afip.gob.ar/Public/Ayuda/Index.aspx 

 فتح حساب مصريف:
www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/inmigrantes-preguntas-frecuentes.asp 

 ملايل للمهاجرين:بر�مج اإلدماج ا
www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/inclusion-financiera-inmigrantes 

 وزارة التنمية االجتماعية:
www.argentina.gob.ar/desarrollosocial 

 وزارة النقل:
www.argentina.gob.ar/transporte 

 :طوط احلديدية األرجنتينيةاخل
www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos 

 :Argentina 2000مطارات  
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www.argentina.gob.ar/transporte/aereo 

 املوانئ:
www.argentina.gob.ar/transporte/puertos 

 :SUBEبطاقة "سوبِه" 
www.argentina.gob.ar/SUBE 

 ):DNMاإلدارة الوطنية للهجرة (
www.argentina.gob.ar/interior/migraciones 

 ):CAJمراكز الوصول إىل العدالة (
www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/listado 

 :جلنة املهاجر  –هيئة الدفاع العام  
www.mpd.gov.ar/index.php/comision-del-migrante 

 جلنة اإلعانة الشاملة واحلماية لالجئني وطاليب اللجوء:
www.mpd.gov.ar/index.php/comision-para-la-asistencia-integral-y-proteccion-al-
refugiado-y-peticionante-de-refugio 

 :(INADI)الوطنية ضد التمييز وكراهية األجانب والعنصرية  اهليئة 
www.inadi.gob.ar 

 مكتب محاية املستهلك:
www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor 

 املشاركة االنتخابية:
www.argentina.gob.ar/interior/extranjeros-residentes-en-argentina 
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 وزارة العدل وحقوق اإلنسان:
www.argentina.gob.ar/justicia 

 وزارة املرأة واهلو�ت اجلنسانية والتنوّع:
www.argentina.gob.ar/generos 

 :26.485لقانون رقم  ا
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-
154999/152155/norma.htm 

 وزارة الثقافة:
www.cultura.gob.ar/ 

 وزارة السياحة والر�ضة:
www.argentina.gob.ar/turismoydeportes 

 :(البنك الوطين األرجنتيين)  بنك �سيون
www.bna.com.ar/Personas 

 الكونغرس األرجنتيين:
www.congreso.gob.ar/ 

 لألنباء:  Télamوكالة "تيالم" 
www.telam.com.ar/ 

 اإلذاعة الوطنية:
www.radionacional.com.ar/ 

 شبكة التلفاز العامة:
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www.tvpublica.com.ar/ 

 التلفازية:  Encuentroقناة "إنكوينرتو" 
http://encuentro.gob.ar/ 

 التلفازية (لألطفال):  Paka Pakaقناة "�كا �كا"  
www.pakapaka.gob.ar/ 

 التلفازية (للر�ضة):  Deport TV" قناة "ديبورت يت يب
http://deportv.gov.ar/ 

 

 مدينة بوينس آيرس املستقلة ذاتيا

 ستقلة ذاتيا:مدينة بوينس آيرس امل
www.buenosaires.gob.ar/ 

 ):IVCاملدينة (مؤسسة إسكان  
www.buenosaires.gob.ar/institutodevivienda 

 املرافق االجتماعية اخلاصة �ملناطق:
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/listado-serviciossocialeszonales 

 التسجيل يف املدارس:
www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/inscripcionescolar 

 خارطة املنشآت التعليمة املتاحة:
www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/busca-tu-
escuela/mapa-de-establecimientos 
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 ):UBAجامعة بوينس آيرس الوطنية (
www.uba.ar/ 

 بر�مج "الدراسة عمل":
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/estudiar-es-
trabajar/como-obtener-el-subsidio 

 ب:تذكرة الطال
www.buenosaires.gob.ar/boletoestudiantil 

 املراكز الصحية:
www.buenosaires.gob.ar/salud/establecimientos 

 التغطية الصحية لدى مدينة بوينس آيرس:
www.buenosaires.gob.ar/salud/cobertura-portena-de-salud 

 :SUMARبر�مج "سومار"  
www.buenosaires.gob.ar/salud/sumar 

 عاقة:شهادة اإل
www.buenosaires.gob.ar/tramites/certificado-de-discapacidad 

 األمانة الفرعية للعمل والصناعة والتجارة:
www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/trabajo 

 ":TrabajoBAبوابة الوظائف "
https://trabajo.buenosaires.gob.ar/ 

 ):Banco Ciudadمصرف سْيوداد (
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www.bancociudad.com.ar/institucional/ 

 املتنقلة:  األسواق
www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico/espacio-publico/ferias/ferias-
itinerantes-de-abastecimiento-barrial/ubicaciones 

 قطارات األنفاق:
www.buenosaires.gob.ar/subte 

 أمانة املظامل التابعة ملدينة بوينس آيرس:
www.defensoria.org.ar 

 تماعية:بر�مج القسيمة االج
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/ticket-social 

 بر�مج املواطَنة يف مدينة بوينس آيرس:
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadania-portena 

    برامج ضد العنف القائم على نوع اجلنس:
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer 

 محاية املستهلك:
www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/como-denunciar 

  آيرس: عددية الثقافية مبدينة بوينساألمانة الفرعية حلقوق اإلنسان والت
www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/subsecretaria-de-derechos-humanos-y-
pluralismo-cultural 

 فية:بطاقة دخول ثقا
https://disfrutemosba.pasecultural.buenosaires.gob.ar/#/inicio 
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 بر�مج "الثقافة يف األحياء":
www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/centros-barriales 

 اإلدارة العامة للكتاب واحلث على القراءة:
www.buenosaires.gob.ar/cultura/bibliotecas 

 

 مقاطعة بوينس آيرس

 طعة بوينس آيرس:مقا
www.gba.gob.ar/ 

 مؤسسة اإلسكان:

www.gba.gob.ar/vivienda 

 ا�انية:تذكرة الطالب  

www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto 

 ليم املتخصص:التع

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/default.cf
m 

 املستشفيات:
www.gba.gob.ar/saludprovincia/hospitales 

 :SUMARبر�مج "سومار"  

www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar/ 

 مصرف مقاطعة بوينس آيرس:
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www.bancoprovincia.com.ar/web 

 األمانة الفرعية للسياحة:

www.buenosaires.tur.ar/ 

 السياحة امليسورة:

www.buenosaires.tur.ar/accesible 

 

 مقاطعة كا�ماركا

 كا�ماركا:مقاطعة  
www.portal.catamarca.gob.ar/ 

 املؤسسات التعليمية العامة:

http://web.catamarca.edu.ar/sitio/mapa-educativo.html 

 كا الوطنية:جامعة كا�مار 

www.unca.edu.ar/ 

 وزارة الصحة مبقاطعة كا�ماركا:

www.salud.catamarca.gov.ar 

 املراكز الصحية:

www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/ministerio-de-salud-3/cms/page/guia-de-
servicios-36/ 

 وزارة الصناعة والتجارة والتوظيف:

www.portal.catamarca.gov.ar/organismo/ministerio-de-industria-comercio-y-
empleo-413/noticias/list/ 
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 أمانة الثقافة:

www.cultura.catamarca.gov.ar/ 

 

 مقاطعة كوردو�

 قاطعة كوردو�:م
www.cba.gov.ar/ 

 وزارة الرتبية:

www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-educacion/ 

 املقاطعة:قائمة املدارس يف  

www.cba.gov.ar/padron-de-escuelas-provinciales-educacion/ 

www.cba.gov.ar/programa/padron-de-escuelas-provinciales/ 

 الشهادة الصحية املوحدة:

www.cba.gov.ar/certificado-unico-de-salud-c-u-s/ 

 بر�مج "فيِنس" (إمتام دراسة البالغني):
www.cba.gov.ar/programa/plan-fines/ 

 ):PAICorبر�مج املساعدة املتكاملة ملقاطعة كوردو� (

www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-coordinacion/secretaria-general-de-la-
gobernacion/secretaria-de-coordinacion/direccion-general-del-programa-de-
asistencia-integral-de-cordoba-p-a-icor/ 

 ):UNCجامعة كوردو� الوطنية (

www.unc.edu.ar/ 
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 كلية كوردو� اإلقليمية:-اجلامعة التقنية الوطنية

www.frc.utn.edu.ar/ 

 جامعة كوردو� احمللية:

www.upc.edu.ar/ 

 دفاع:جامعة ال

www.iua.edu.ar/ 

 املراكز الصحية:

https://cordoba.gob.ar/areas-de-gobierno/secretaria-salud/ 

 ة عرب شبكة اإلنرتنت:طلب املواعيد الطبي

https://servicios2.cordoba.gov.ar/MuniOnlineLogin/#/Login/Panel?url=/  

 بر�مج "مواكبة احلمل":

www.cordoba.gob.ar/programas/acompanando-tu-embarazo/ 

 وزارة تعزيز التوظيف واالقتصاد األسري:

https://empleoyfamilia.cba.gov.ar/portal-de-empleo/ 

 ند احلمل:حقوق عمل املرأة ع 

https://cidi.cba.gov.ar/ 

 األمانة العامة للمساواة وتشجيع التوظيف:

https://empleo.cba.gov.ar/cursos-de-oficios/ 

 دعم الشباب رواد املشاريع:

www.cba.gov.ar/programa-provincial-de-apoyo-al-joven-emprendedor/ 
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 مصرف مقاطعة كوردو�:

www.bancor.com.ar/718_APP/ 

 وضسالسل القر   -مقاطعة كوردو�  مصرف أهايل
https://empleo.cba.gov.ar/lineas-de-microprestamos/ 

 خطة التنقل ملدينة كوردو�:

www.cordoba.gob.ar/ciudad/movilidad/ 

 تواقيت ومسارات النقل احلضري يف املقاطعة:

http://satcrc.com.ar/horarios-y-recorridos/ 

 :مسارات احلافالت الكهر�ئية (ترويل بوس)

www.tam-se.com.ar/es/Servicios-recorridos-y-paradas-34 

 النقل ما بني املدن:

https://movilidad.transitocordoba.com/category/interurbanos/ o los sitios web de 
cada empresa. 

 ):Aerobusحافالت مطار يف مدينة كوردو� (

http://ersaurbano.com/recorridos/cordoba/aerobus/ 

 ):Aerobusرتو (حافالت مطار يف مدينة ريو كوا

http://satcrc.com.ar/horarios-y-recorridos/ 

 شهادة اإلعاقة:

www.cba.gov.ar/certificacion-de-discapacidad/ 

 االجتماعية ملقاطعة كوردو� البطاقة
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www.cba.gov.ar/tarjeta-social-3/ 

 وكالة كوردو� للثقافة:

https://cultura.cba.gov.ar/ 

 

 مقاطعة إنرتي ريوس
 مقاطعة إنرتي ريوس:

www.entrerios.gov.ar/portal/ 

 بر�مج "بيتك أوال":-مؤسسة التخطيط واإلسكان املستقلة إدار� 

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

 ا�لس العام للتعليم:

http://cge.entrerios.gov.ar 

 :التعليم اجلامعي
www.entrerios.gov.ar/portal/index.php?codigo=31&codsubmenu=77&menu=menu
&modulo= 

 :وزارة الصحة

www.entrerios.gov.ar/msalud 

 قائمة املستشفيات واملراكز الصحية:

www.entrerios.gov.ar/msalud/wp-content/uploads/2011/02/hospitales-8.pdf 

www.entrerios.gov.ar/msalud/wp-content/uploads/2011/02/listado-centros-de-
salud-2020.pdf 

 وتعزيزها: بر�مج بناء ر�دة األعمال
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www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/programa_formacion.php 

 مصرف إنرتي ريوس:

www.bancoentrerios.com.ar 

 األمانة الوزارية للنقل:

www.entrerios.gov.ar/minplan/ 

 ية االجتماعية:وزارة التنم

www.entrerios.gov.ar/desarrollosocial 

 السياحة يف إنرتى ريوس:

www.entrerios.gov.ar/portal/index.php?codigo=32&codsubmenu=38&menu=menu
&modulo= 

 
 مقاطعة الريوخا

 مقاطعة الريوخا:
https://larioja.gob.ar/ 

 إدارة املقاطعة للسكن والتنظيم احلضري:

https://vivienda.larioja.gov.ar/es/ 

 املنشآت التعليمية:

www.larioja.org/educacion/es 

 التعليم اجلامعي:

www.unlar.edu.ar/ 
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 وزارة الصحة:

https://salud.larioja.gob.ar/# 

 مصرف الريوخا:

https://bancorioja.com.ar/ 

 وزارة البنية التحتية والنقل:

www.larioja.org/transportes/es 

 :SUBEوبِه" بطاقة "س

www.argentina.gob.ar/SUBE 

 شهادة السوابق اجلنائية:
www.argentina.gob.ar/solicitar-certificado-de-antecedentes-penales-con-
documento-extranjero 

 االجتماعي:وزارة التنمية واملساواة واالندماج  

www.facebook.com/MinisteriodeDesarrolloLaRioja/ 

 انة الثقافة:أم

www.culturalarioja.gob.ar/ 

 

 مقاطعة ميسيوِنس

 ميسيوِنس:مقاطعة  
https://misiones.gob.ar/ 

 األمانة الفرعية للتعليم:
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http://guacurari.misiones.gov.ar/ 

 تذكرة ميسيونس ا�انية للطالب:

https://beg.misiones.gov.ar/#/home 

 :SUMARبر�مج "سومار"  

https://sumarmisiones.wordpress.com/contacto/ 

 ):HCEUالقصة السريرية اإللكرتونية املوحّدة (

https://hceu.misiones.gob.ar/HCEU/Areas/Account/Views/Login.aspx 

 والتوظيف:وزارة العمل  

https://trabajo.misiones.gob.ar/tramites/ 

 ):Ahora Monederoبر�مج "أورا موِنديرو" (

https://hacienda.gob.ar/ahora-monedero-incentivar-el-consumo-a-traves-de-la-
billetera-virtual-yacare/ 

 ):TIMمواصالت ميسيونس املتكاملة (
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-lines-Posadas-
3865-873520 

 وزارة حقوق اإلنسان:

https://derechoshumanos.misiones.gob.ar/charlas-y-capacitaciones/ 

 وزارة الر�ضة:

https://deportes.misiones.gob.ar/espacios-deportivos/ 

 وزارة السياحة:

www.misiones.tur.ar/ 
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 مقاطعة نيوكني
 مقاطعة نيوكني:

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

 مؤسسة إسكان املقاطع:

www.viviendaneuquen.gov.ar/site/web/index.php 

 املنشآت التعليمة:

www.neuquen.edu.ar/establecimientos-educativos/ 

 وزترة الصحة:

www.saludneuquen.gob.ar/ 

 :بر�مج "بونتو سالودابلي (موقع صحي)"

http://puntosaludable.redsalud.gob.ar/ 

 املستشفيات واملراكز الصحية:

www.saludneuquen.gob.ar/modalidad-de-atencion/ 

 للعمل:األمانة الفرعية 

https://trabajo.neuquen.gov.ar/ 

 مصرف مقاطعة نيوكني:

www.bpn.com.ar/ 

 ة النقل يف املقاطعة:إدار 

https://transporte.neuquen.gov.ar/ 
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 اإلعاقة املوحّدة:شهادة  

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

 ستهلك:محاية امل

https://defensaconsumidornqn.gob.ar/ 

 وزارة املواطنني:

https://ciudadanianqn.gob.ar/portal/linea_148.php 

 السياحة:

http://w2.neuquen.gov.ar/turismo 

http://neuquentur.gob.ar/es/ 

 

 مقاطعة سالتا
 مقاطعة سالتا:

www.salta.gov.ar/ 

 مؤسسة إسكان املقاطعة:

http://ipv.salta.gov.ar/ 

 املنشآت التعليمة:

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

 وزارة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا:

www.edusalta.gov.ar/ 

 ت:املستوصفات واملستشفيا
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www.portaldesalta.gov.ar/hospitales.htm 

http://colmedsa.com.ar/hospitales-publicos.html 

 ف البلدي:مكتب التوظي

http://municipalidadsalta.gob.ar/prensa/index.php/category/oficina-de-empleo/ 

 وساطة اعمل:

http://municipalidadsalta.gob.ar/prensa/index.php/category/oficina-de-empleo/ 

 منظمة "برو موخري" (مع املرأة):

https://argentina.promujer.org 

 وسطة والطويلة:خدمات احلافالت للمسافات القصرية واملت

www.amtsalta.gob.ar/wp/?page_id=172 

http://turismosalta.gov.ar/images/uploads/transportes.pdf 

 االجتماعية:وزارة التنمية  

www.salta.gov.ar/organismos/ministerio-de-desarrollo-social/34 

 مرصد االنتهاكات ضد املرأة:

http://ovcmsalta.gob.ar/ 

 انة الثقافة:أم

www.culturasalta.gov.ar/ 

 وزارة السياحة والر�ضة:

http://deportes.salta.gob.ar/programas/ 
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