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 )DV-2020( 2020 للعام للمھاجرین برنامج  تأشیرة التنوع التقدیم لتعلیمات 

 نبذة مختصرة عن البرنامج

ً بإدارة برنامج تأشیرتقوم وزارة الخارجیة األمری  ان. حیث بموجب القانونالتنوع للمھاجرین  ةكیة سنویا

المھاجرین ب صفھموفئة من المھاجرین  تضمن)  INA( ج ) من قانون الھجرة والجنسیة ( 203 القسم

. االمریكیةتتمیز بمعدالت ھجرة منخفضة الى الوالیات المتحدة  التيالعالم  من مختلف دولالمتنوعین 

للمھاجرین مجاني  التنوعان التسجیل لبرنامج  تأشیرة . 2020للسنة المالیة  تأشیرة تنوع 50000 ستتوفر

 بدون اي كلفة. 

تم اختیارھم یعلى المتقدمین الذین  تتصف بأنھا بسیطة ولكنھا محددةالتي ة ینبغي ان تنطبق متطلبات األھلی

") للتأھل للحصول على تأشیرة التنوع. ان وزارة الذین وقع علیھم االختیارطالبي التأشیرة لبرنامج ("ل

من خالل قرعة عشوائیة الذین وقع علیھم االختیار وتحدد  طالبي التأشیرة ختارت التيھي الخارجیة االمریكیة 

 دولةعلى ستة مناطق جغرافیة ، وال یجوز ألي التنوع الحاسوب. توزع وزارة الخارجیة تأشیرات واسطة ب

  أي سنة واحدة. خاللتأشیرات التنوع في المائة من  7حصل على أكثر من تأن  ةواحد

غیر مؤھلین للتقدیم بسبب ھجرة أكثر  الدول المدرجة ادناه ، فإن مواطني2020 للعامتنوع التأشیرة لبالنسبة  

 :السنوات الخمس السابقة خاللمواطن من ھذه الدول إلى الوالیات المتحدة  50000من 

) وكولومبیا وجمھوریة الرئیسیة الصینیة على االراضي ن وبنغالدیش والبرازیل وكندا والصین (المولود

الدومینیكان والسلفادور وھایتي والھند وجامایكا والمكسیك ونیجیریا وباكستان وبیرو والفلبین وكوریا 

 .وفیتنام ة لھاالتابع األقالیم(باستثناء أیرلندا الشمالیة) والجنوبیة والمملكة المتحدة 

االقلیم االداري الخاص -، وماكاو  SARاالقلیم االداري الخاص -  األشخاص المولودون في ھونغ كونغ

SAR  للتقدیم وتایوان مؤھلون. 

 السنة المالیة السابقة.ھذا العام مقارنة بلاألھلیة متطلبات ال توجد تغییرات في 
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 األھلیة (المتطلبات)

 1المتطلبات رقم 

 countriesمؤھلین لالشتراك بقرعة تأشیرة التنوع)  وھا(الدول التي یكون مواطناالشخاص المولودون في  

whose natives qualify  شتراكقد یكونوا مؤھلین لال. 

، فأن إحدى الحالتین المدرجتین أدناه قد  مؤھلة لدخول قرعة تأشیرة التنوعغیر دولة كانت والدتك في  نإ

 من التأھل. تمكنك

كانت اإلجابة  ندولة مؤھلة لدخول قرعة تأشیرة التنوع ؟ إ زوجتك  في /زوجكل محل الوالدة ھل  •

بشرط أن یكون أسمك  -زوجتك  /زوجك لدولة التي ولد فیھاا الى ان تنسب والدتكبنعم، فیمكنك 

واسم زوجك/ زوجتك مدرجین في حقل فئة التسجیل، وأن تكونا مؤھلین ویصدر لكما تأشیرات 

 الوالیات المتحدة في نفس الوقت. وأن تدخالالتنوع 

اي من لم یولد  لدخول قرعة تأشیرة التنوع، ولكن ینغیر مؤھل یكون مواطنوھا دولةلدت في ھل و •

ً بشكل قانوني كان أووالدیك  فیمكنك ان كانت اإلجابة بنعم ،  نوالدتك؟ إ عند فیھا أي منھما مقیما

 دولة مؤھلة لدخول قرعة تأشیرة التنوع تكان نأحد والدیك إالدولة التي ولد فیھا  تنسب والدتك الى

سئلة اال أجوبة یرجى االطالع على، مزید من التفاصیل حول معنى ذلكلل .2020للعام 

 .Frequently Asked Questionsالشائعة

2المتطلبات رقم   

مستوفیا لمتطلبات المستوى التعلیمي/ الخبرة العملیة لبرنامج  تأشیرة التنوع یجب ان یكون مقدم الطلب على 

 حد الشرطین التالیین:اتوفر أشیرة التنوع من خالل ت

سنة من  12ا محاصل على تعلیم ثانوي أو ما یعادلھ على األقل ، أي أكمل مرحلتین دراسیتین مدتھ •

 التعلیم االبتدائي والثانوي الرسمي بنجاح ؛

 أو
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في العمل خالل السنوات الخمس الماضیة في مھنة تتطلب سنتین على األقل من  عامین من الخبرة •

وزارة العمل بیانات قاعدة االمریكیة  . ستستخدم وزارة الخارجیةلممارستھاالتدریب أو الخبرة 

 للبت في خبرة العمل المؤھلة.   O*Net Online األمریكیة

 

 Frequentlyاالسئلة الشائعة أجوبة، یرجى االطالع على التفاصیل حول خبرة العمل المؤھلةللمزید من 

Asked Questions. 
 

. استوفیتم ھذین الشرطین طلب التسجیل على تأشیرة التنوع إال إذا  واالتقدم  

 فترة التسجیل 

بإدخال البیانات إلكترونیا على الموقع   2020یجب ان یقوم  مقدمو الطلبات لبرنامج تأشیرة التنوع للعام 

بین الساعة الثانیة عشر ظھرا خالل الفترة الممتدة   dvlottery.state.govالتالي لوزارة الخارجیة االمریكیة 

 3 المصادف بتوقیت غرینینتش) من یوم األربعاء 4الصیفي لشرق الوالیات المتحدة (الساعة حسب التوقیت 

حسب التوقیت االعتیادي لشرق الوالیات المتحدة ، والساعة الثانیة عشر ظھرا  2018تشرین االول/ أكتوبر 

ال تنتظر حتى  .2018 تشرین الثاني/نوفمبر 6ثالثاء المصادف بتوقیت غرینینتش) من یوم ال 5(الساعة 

لكتروني. لن موقع االلل استجابة بطیئةؤدي إلى تقد  كثرة الطلبات، حیث أن االخیر من فترة التسجیلسبوع األ

واحد فقط طلب  ورقیة. یسمح القانون بإدخال بیاناتنات إلكترونیة متأخرة أو بیانات یتم قبول إدخال أي بیا

سیتم . لضبط الطلبات المتكررةخارجیة تقنیة متطورة لكل شخص خالل كل فترة تسجیل. تستخدم وزارة ال

 .للبیانات واحد (طلب) تسجیلاستبعاد األفراد الذین لدیھم أكثر من 

 2020استكمال إدخال البیانات الخاصة بك لبرنامج تأشیرة التنوع للعام 

على  )E-DV Entry Form or DS-5501قم بتقدیم استمارة الطلب االلكترونیة لتأشیرة التنوع (

لن نقبل بیانات غیر كاملة.  .dvlottery.state.govالموقع التالي لوزارة الخارجیة االمریكیة االنترنیت على 

أن  ت عند تقدیم طلبك ؛ من المحتملیرجى استخدام متصفح محدث لالنترن. مجاني تقدیم استمارة الطلبان 

فیما ، على سبیل المثال)  Internet Explorer 8( مشكالتت القدیمة  تواجھ برامج متصفحات االنترن

 ت. على االنترن التنوعمنظومة تأشیرة  یخص

http://online.onetcenter.org/
http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
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التأشیرات" أو "وكالء  ستشارينحثك بشدة على إكمال استمارة الطلب بنفسك من دون استشارة "م

حاضًرا عندما یتم إدخال  ساعدك شخص ما ، فیجب أن تكون ندة. إالتأشیرات" أو أي منسق آخر یقدم المساع

تتمكن من تقدیم اإلجابات الصحیحة لألسئلة واالحتفاظ بصفحة التأكید ورقم التأكید الفرید الخاص  بیاناتك لكي

ذه بك. بدون ھ ة بك ورقم التأكید الفرید الخاصصفحة التأكید الخاص بنسخة من بك. من المھم للغایة االحتفاظ

 من أي . كن حذًرا طلبك بحالةعلمك المعلومات ، لن تتمكن من الدخول إلى المنظومة عبر اإلنترنت التي تُ 

برید اإللكتروني المدرج في حساب الادامة یك عل. نیابة عنكبھذه المعلومات  یعرض علیك االحتفاظشخص 

التفاصیل حول حاالت االحتیال المتعلقة بتأشیرة استمارة الطلب االلكترونیة لتأشیرة التنوع. للمزید من 

 Frequently Asked Questionsالتنوع، یرجى االطالع على اجوبة االسئلة الشائعة

دلیل البرنامج تأشیرة التنوع و للتعرف على videoالخاص بنا  المصورمقطع القد ترغب أیًضا في مشاھدة 

 .ة بخطوة لمساعدتك في تقدیم الطلبخطوالمفصل 

خاص  تحتوي على اسمك ورقم تأكید فرید جدیدة شاشةعلى تأكید صفحة ال ظھر، ستكاملال بعد ان تقدم طلبك

، ستتمكن من التحقق  2019مایو ایار/  7. اعتباًرا من ھاواحتفظ بالتأكید  صفحةنسخة من قم بطباعة . بطلبك

منظومة التحقق من على  ، والنقر dvlottery.state.gov  زیارة الموقع االلكتروني من حالة طلبك من خالل

لوماتك الشخصیة. یجب ، وإدخال رقم التأكید الفرید الخاص بك ومع Entrant Status Check ألطلبحالة 

للتحقق مما إذا كان قد تم اختیارك   Entrant Status Check الطلبمنظومة التحقق من حالة ان تستخدم 

. وقع االختیار علیك ان موعد مقابلة تأشیرة الھجرة الخاصة بك ولمعرفة  2020لبرنامج تأشیرة التنوع للعام 

 Entrant - منظومة التحقق من حالة الطلبان . ة مباشرةم حكومة الوالیات المتحدة بإعالمك بصورلن تقو

Status Check  بكیفیة متابعة الخطوة التالیة  اإلرشادات المتعلقةالمصدر الوحید للحصول على  ھي 

 طلبك.ل

 یجب ان تقدم المعلومات التالیة إلستكمال طلبك: 

كان  نفي جواز سفرك. إ ھو مثبتتماًما كما  - اسم االب  اسم العائلة / العائلة ، االسم األول ،  -االسم  .1

 .لدیك اسم واحد فقط ، فیجب إدخالھ في حقل اسم العائلة / العائلة

 .ذكر أو أنثى -الجنس  .2

 .الیوم والشھر والسنة - الوالدة تاریخ  .3

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://dvlottery.state.gov/
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 المدینة التي ولدت فیھا .4

 للمكان الذي ولدت فیھ. استخدم اسم الدولة المستخدم حالیًا -الدولة التي ولدت فیھا . 5

تكون نفس الدولة التي ولدت عادةً ما ، ان الدولة المؤھلة برنامج تأشیرة التنوع ب لالشتراك الدولة المؤھلة  .6

ت مختلفة إذا كان المكان الذي تعیش فیھ أو جنسیتكو المؤھلة لالشتراك  بین دولتك لیس ھنالك عالقة. فیھا

اجوبة  االطالع على یرجى، مؤھلة لالشتراك غیر دولة كنت مولودًا في  ن. إالدولة التي ولدت فیھاعن 

مؤھالً  جعلكطریقة أخرى قد تك للمعرفة ما إذا كانت ھنا Frequently Asked Questionsاألسئلة الشائعة 

 .لالشتراك

 لك ھا خالل األشھر الستة األخیرة) صور حدیثة (تم التقاط - طالب التأشیرةالصور الفوتوغرافیة ل .7

المطلوبة لتقدیم  فنیةوال شكلیةلمواصفات الیرجى االطالع على ا وجمیع أطفالك. زوجك/وزوجتك

طفلك اذا أو  ك/زوجتكصورة لزوج تقدیم. ال تحتاج إلى Submitting a Digital Photograph الصورالرقمیة

 .ذلكب قمت ن، ولكن لن تتم معاقبتك إا امریكیا او مقیما دائما قانونیامواطنكان 

ات صور تأشیرلنفس المعاییر مستوفیة ل لبرنامج تأشیرة التنوعتكون الصورالفوتوغرافیة المقدمة یجب أن 

 نإ الخاص بك التأشیرة أو رفض طلببالقرعة . سیتم إلغاء اشتراكك االمریكیة لوالیات المتحدةل الدخول

ھذه المواصفات بالكامل أو تم التالعب بھا بأي شكل ل غیر مستوفیةلك وألفراد عائلتك  تسجیلكانت صور ال

للمزید األھلیة. فقدان سابقة إلى السنة في ال للتسجیلھا التي تم تقدیمھا من األشكال. سیؤدي تقدیم الصورة نفس

 Submitting a Digital المطلوبة لتقدیم الصورالرقمیةلمواصفات على امن المعلومات، یرجى االطالع ادناه 

Photograph. 

 المرسل الیھ:  –العنوان البریدي  .8
 من العنوان األول السطر

 السطر الثاني من العنوان
 المدینة / البلدة

 لدولة/ ا (المحافظة) قلیمال/ ا المقاطعة /(القضاء)منطقة ال
 الرمز البریدي / الرمز البریدي

 الدولة 
 
 .حالیا اي تعیش فیھالدولة الت .9

 . رقم الھاتف (اختیاري).10
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 ستستمرذي تستخدمھ بصورة مباشرة والذي تروني العنوان البرید اإللك -عنوان البرید اإللكتروني  .11

تم  نمایو من العام المقبل. إایار/في  اختیارھمذین یتم بعد أن نبلغ ال في المستقبل بشكل مباشر استخدامھ ب

 منظومة التحقق من حالة الطلبار الخاص باختیارك من خالل شعلإل قمت باالستجابةوطلبك اختیار 

Entrant Status Check,  االمریكیة لمتابعة من وزارة الخارجیة باتتلقى رسالة برید إلكتروني وف ، فس

 Entrant عبر منظومة التحقق من حالة الطلبرة الھجرة الخاصة بك تعلمك بتوفر تفاصیل مقابلة تأشی

Status Check,   رسالة برید إلكتروني تخبرك بأنھ قد تم اختیارك بتاتا . لن ترسل لك وزارة الخارجیة

 األسئلة الشائعة للحصول على مزید من المعلومات حول عملیة االختیار أجوبةراجع  . لبرنامج تأشیرة التنوع

.Frequently Asked Questions 

 الثانویةالمرحلة  ) 2بتدائیة فقط  (اال المرحلة) 1أعلى مستوى تعلیمي وصلت إلیھ ، اعتباًرا من الیوم: ( .12

 شھادة) 6( الجامعیة الدراسیة  الفصول) بعض 5) مدرسة مھنیة  (4) شھادة الثانویة العامة  (3( بدون شھادة

) 10الدكتوراه  ( دراسة فصول) بعض 9( الماجستیر  شھادة) 8الدراسات العلیا  ( فصول) بعض 7( جامعیة 

األسئلة الشائعة للحصول على مزید من المعلومات حول المتطلبات  أجوبةراجع دكتوراه. شھادة ال

  .Frequently Asked Questionsالتعلیمیة

لیس  زوجي/متزوجة ، وزوجتيمتزوج/ ) 2متزوجة  (متزوج/ ) غیر 1ة الحالیة: (زوجیالحالة ال .13

 مواطنمتزوج/ متزوجة ، وزوجتي/زوجي   (3)  في الوالیات المتحدة اقانونی ادائم امواطناً أمیركیاً أو مقیم

منفصلة منفصل/ ) 6( أرملة/مل ) أر5( مطلقة /) مطلق4( في الوالیات المتحدةقانونیا  ادائم اأو مقیم أمیركي

وصورة لك  زوجك/وبلد میالد زوجتكالوالدة ة بلدونوع الجنس ومدینة / الوالدة قانونًا. أدخل االسم وتاریخ 

 .كصورتتستوفي نفس المواصفات الفنیة الخاصة ب زوجك/لزوجتك

إلى استبعادك سیؤدي  زوجتك/زوجكبزوجك المؤھل أو إدراج شخص لیس اسم زوجتك/ عدم إدراج ان 

إجراء مقابلة التأشیرة. علیك  أثناءتنوع ورفض جمیع طلبات التأشیرة في قضیتك لاكمتقدم رئیسي لتأشیرة 

ل القانوني ھو افصن. االتكونوا منفصلین قانونا، ما لم  ھ/عنھا/ زوجتك حتى إذا كنت منفصًال عن ذكر زوجك

 نبعد صدور أمر من المحكمة. إ مكانیا شان منفصلینالزوجان متزوجین ولكنھما یعی فیھ الذي یبقىترتیب ال

 من خاللعلى الھجرة معك اقادر زوجتك  /ككون زوجیمنفصلین قانونًا ، فلن  زوجك /كنت أنت وزوجتك

لم یتم  نالزوج الذي انفصلت عنھ قانونًا. إالزوجة/ اخترت إدخال اسم  نبرنامج تأشیرة التنوع. لن تعاقب إ

قبل  لطالقكنت تخطط ل نحتى إ زوجتك/قانونیا بأمر من المحكمة ، یجب علیك تضمین زوجك انفصالك

 .االستبعادیؤدى الى زوجك المؤھل  زوجتك/ ذكران عدم التقدم بطلب للحصول على تأشیرة التنوع. 
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ً ، فال تدرجھا قانونیدائم اوالیات المتحدة أو مقیممن مواطني ال زوجتك /كان زوجك نإ رجھا في او تد /ا

. لذلك ، الدخولإلى تأشیرة  مقیم دائمي قانونیا ال یحتاج الزوج الذي ھو بالفعل مواطن أمریكي أوحیث . طلبك

في  قانونیا ادائمی امقیم أو مواطن أمریكيي تزوجزوجي / ، و متزوجة /"متزوج قمت بإختیار حقل نإ

األسئلة الشائعة  جوبةا. راجع زوجتك/، فلن تتم مطالبتك بتضمین مزید من المعلومات حول زوجكطلبك

 Frequently Asked Questions.للحصول على مزید من المعلومات حول أفراد العائلة

لجمیع األطفال الوالدة  دولةوة الوالدة بلدوالجنس والمدینة /  والدةخ الاذكر االسم وتاری -. عدد األطفال 14

 تك، بغض النظر عما إذا كانوا یعیشون معك أو ینوون مرافقسنة 21جین الذین تقل أعمارھم عن غیر المتزو

لكل طفل باستخدام فوتوغرافیة إلى الوالیات المتحدة. قم بتقدیم صور  ھاجرت نا بعد فیما الیكسینضمون أو 

 نفس المواصفات الفنیة الخاصة بك.

 :تأكد من تضمین

 جمیع األطفال الطبیعیین األحیاء  •

 ھم قانونًا تتبنیجمیع األطفال األحیاء الذین  •

العشرین من العمر سن الحادیة و تحتوالذین ھم ابناء الزوج/الزوجة جمیع األطفال غیر المتزوجین  •

یم لم یكن الطفل یق نإ، وحتى الطفل والدة/لم تعد متزوًجا من والد نحتى إك اإللكتروني طلبفي تاریخ 

 .او لن یھاجر معكمعك 

ك غیر مؤھلین طلبإرسال  وقتعاًما أو أكثر  21إن األطفال المتزوجین واألطفال الذین یبلغ عمرھم بالفعل 

ر" "التقدم في العم شرط ، فإن قانون حمایة الطفل یحمي األطفال من. بالرغم من ذلكلبرنامج تأشیرة التنوع

سنة ،  21الطفل غیر المتزوج  بلغقبل أن ی  لبرنامج تأشیرة التنوع طلب قدیمقمت بت نفي ظروف معینة. إ

أقل من  عمرھا /كما لو كان عمره تعامل/ة ، فمن الممكن أن یعاملسنة قبل إصدار التأشیر 21یبلغ الطفل ثم و

 .عاًما ألغراض الحصول على تأشیرة 21

لبرنامج  طلبتقدیم  وقت مقیما دائمیا قانونیا الطفل الذي یكون بالفعل من مواطني الوالیات المتحدة أوان 

أفراد  سواء أدرجت أم لم تدرجلن تتم معاقبتك  ،و إصدارھاإلى تأشیرة التنوع ألن یحتاج  تأشیرة التنوع

 .كطلب في ھؤالءالعائلة 
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سیؤدي عدم إدراج جمیع األطفال المؤھلین أو إدراج شخص غیر طفلك إلى استبعاد مقدم الطلب الرئیسي 

األسئلة الشائعة للحصول اجوبة إجراء مقابلة التأشیرة. راجع  وقت طلبورفض جمیع طلبات التأشیرة في ال

 Frequently Asked Questions.على مزید من المعلومات حول أفراد العائلة

حول  للحصول على مزید من المعلومات Frequently Asked Questionsاألسئلة الشائعةجوبة اراجع 

 .2020للعام لبرنامج تأشیرة التنوع  اإللكتروني طلبكاستكمال 

 

 للحصول على تأشیرة التنوع اختیار المتقدمین

األمریكیة خارجیة ، ستقوم وزارة الولةدكل منطقة وللتأشیرات المتاحة امن  الحصص المخصصةاستنادًا إلى 

یجب على جمیع المؤھلة.  طلبات االلكترونیةواسطة الكمبیوتر من بین البشكل عشوائي ب شخاصباختیار األ

 Entrant الدخول الى منظومة التحقق من حالة الطلب2020للعام  برنامج تأشیرة التنوعفي  المشاركین

Status Check برنامج تأشیرة  عنعند التسجیل االلكتروني استخدام رقم التأكید الفرید الذي تم حفظھ ب

منظومة التحقق من حالة . ستكون برنامج تأشیرة التنوعفي  طلبھملمعرفة ما إذا تم اختیار  2020التنوع للعام 

على  E-DV الخاص بتأشیرة التنوع االلكتروني موقعالعلى  متوفرة Entrant Status Check الطلب

 . على األقل 2020سبتمبر أیلول/ 30 لغایةو 2019مایو ایار/  7بدًءا من  dvlottery.state.govالعنوان 

، بما في ذلك معلومات تأكید تتضمن مزیدًا من اإلرشادات، سیتم توجیھك إلى صفحة  اختیار طلبكتم  نإ

 Entrant منظومة التحقق من حالة الطلبستكون حول الرسوم المرتبطة بالھجرة إلى الوالیات المتحدة. 

Status Check بقرار  شعار الذین وقع علیھم االختیاروزارة الخارجیة بإ الوسیلة الوحیدة التي تقوم بھا يھ

تم  من تُبلغإخطار بالبرید أو لن ترسل وزارة الخارجیة رسائل . 2020لبرنامج تأشیرة التنوع للعام   اختیارھم

شخاص الذین تم لیات األمریكیة قائمة باالعن طریق البرید اإللكتروني. لن تقدم السفارات والقنص اختیارھم

 فقط منظومة التحقق من حالة الطلب بواسطة. سیتم إخطار األفراد الذین لم یتم اختیارھم أیًضا اختیارھم

Entrant Status Check . منظومة التحقق من حالة الطلب ان تستخدمنوصیك بشدة Entrant Status 

Check ال تعتمد على شخص آخر للتحقق وإعالمكو بنفسك. 

 یجب ان یكونوا مؤھلین  من الھجرة، برنامج تأشیرة التنوع الذین یتم اختیارھم في كي یتمكن المشتركون 

ت ستمارة االلكترونیة على االنترنطرح علیك في االتكون ھناك اسئلة تُ إلى الوالیات المتحدة. سوف للدخول 

 اإلنترنت  وطلب تسجیل األجانب إلكترونیاً  لىطلب التأشیرة عاستمارة ، و DS-260 التي تحمل عنوان

http://dvlottery.state.gov/
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والیات المتحدة. تشمل أسئلة حول أھلیتك للھجرة بموجب قانون ال بطرحخصیاً شالمسؤول القنصلي سیقوم و

 ھذه األسئلة المواضیع الجنائیة واألمنیة.

ایلول/  30بما في ذلك أفراد العائلة ، بحلول  تقدمین الذین تم اختیارھمیجب إصدار تأشیرات لجمیع الم

 لمكتبوال یمكن تأشیرات التنوع إصدار  كانتحت أي ظرف . ال یمكن لوزارة الخارجیة 2020سبتمبر 

الموافقة على التعدیالت بعد ھذا التاریخ ، كما ال یمكن ألفراد العائلة  االمریكيخدمات الھجرة والجنسیة 

 .في الوالیات المتحدة بعد ھذا التاریخ الرئیس مقدم الطلب الىلالنضمام  تأشیرات التنوعالحصول على 

حول عملیة  للحصول على مزید من المعلومات Frequently Asked Questionsاألسئلة الشائعةجوبة اراجع 

 االختیار.

 رقمیة فوتوغرافیة تقدیم صورة 

صورة حدیثة (التقطت خالل األشھر الستة ل االستنساخ الضوئيك التقاط صورة رقمیة جدیدة أو یمكن

 الواردة أدناه. یجب أن تكون صور، طالما أنھا تلبي جمیع المعاییر ضوئي رقميجھازاألخیرة) باستخدام 

لوالیات المتحدة. لدخول لصور تأشیرة ا واصفاتممطابقة لنفس نوع و الطلب االلكتروني لتأشیرة التنوع

 hereبالنقر على ھذا الرابط الع على أمثلة للصور المقبولة یمكنك االط

-/photos/photoresources-information-visas/visa-https://travel.state.gov/content/travel/en/us

.  examples.html 

تقدیم ان ستة أشھر أو صورة ال تلبي جمیع المعاییر الموضحة أدناه. التقطت قبل تقدیم الطلب بصورة  دمال تق

، أو صورة ال تتوافق مع سابق، أو صورة تم التالعب بھاالعام لل طلبفي لصورة نفسھا التي قدمتھا ا

 . االستبعادالمواصفات أدناه ستؤدي إلى 

 :أو صورك الرقمیة الفوتوغرافیة یجب أن تكون صورك

 ملونة •

 ان یتوسط وجھك اطار الصورة •

ملم  22بوصة ( 1, 3/8 واحدة و بوصة 1بین ماالرأس حجم صورة بحیث یكون بأبعاد محددة الحجم  •

یرجى ٪ من إجمالي ارتفاع الصورة من أسفل الذقن إلى أعلى الرأس. 69٪ و 50ملم) أو  35و 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
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متطلبات للمزید من التفاصیل  Photo Composition Template االطالع على نموذج شكل الصورة

 .حجمال

 عكس مظھرك الحاليوتاألشھر الستة الماضیة خالل  تم إلتقاطھا •

 ابیض فاتحالتقطت أمام خلفیة بیضاء أو  •

 تم التقاطھا بشكل مباشر أمام الكامیرا •

 تانوكال العینین مفتوح جامدةبیر وجھ اتعمع  •

 المالبس التي ترتدیھا بشكل یوميب •

 .المالبس الدینیة التي یتم ارتداؤھا یومیًا یجب عدم ارتداء الزي الرسمي في صورتك ، باستثناء •

یجب  دینیة. سبابیومیًا أل اترتدیھ إال التي، یحجب الشعر أو خط الشعررأس قبعة أوغطاء  ال ترتدي •

 غطاء الرأس أي ظالل على وجھك یلقي، ویجب أال أن یكون وجھك كامالً مرئیًا

 .یر مقبولة في صورتكغ ماشابھ ذلك أو ةالسلكیألجھزة السماعات الرأس أو اان  •

 ال ترتدي نظارة •

 .صورتك خالل التقاطارتداؤھا  تستطیع، ھاز سمع أو مواد مشابھةكنت ترتدي عادة ج نإ •

ة ستنسخالصور المان لمشاھدة أمثلة الصور المقبولة وغیر المقبولة.   Photo Examples راجع أمثلة الصور 

، رى غیر مقبولة. باإلضافة إلى ذلكضوئیًا من تراخیص القیادة أو الوثائق الرسمیة األخ استنسختأو التي 

منخفضة الجودة أو  اجھزة التصویر السریعصور، ت، صور المجاللقطات الفوتوغرافیة (سناب شوت)ال

 وغرافیة كاملة الطول غیر مقبولة.فوتالصور الولھاتف المحمول اصور 

 :. یجب أن تكون صورتك الرقمیةااللكتروني كطلبمیل صورتك الرقمیة كجزء من علیك تح

 JPEG (.jpg) file format: بصیغة •

 كیلوبایت في حجم الملف 240قل عن تساوي أو ت •

 )لعرضمساویا ل طولبعاد مربعة (یجب أن یكون الأبحجم  •

•  600X600 بیكسل من حیث االبعاد 

، یجب أن ضافة إلى متطلبات الصورة الرقمیة؟ باإل فوتوغرافیة صورةاجراء االستنساخ الضوئي لھل ترید 

 :تكون الصورة الحالیة لدیك

 مم) 51×  51بوصة ( 2 × 2 •

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
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 سل لكل ملیمتر)یبك 12كسل لكل بوصة (یب 300تبلغ  وضوح ا ضوئیًا بدقةاستنساخھم ت •

 :لغرضلوزارة الخارجیة  free photo toolالصور المجانیة  واتاستخدم أد

 صورة رقمیة مخزنة على جھاز الكمبیوتر الخاص بك إختیار •

 وتدویرھا إذا لزم األمر ھاتغییر حجم •

 كسلیب 600×  600 وضوح تبلغ إلى صورة مربعة بدقة تحویلھا •

 

 

 رضیعكالتقاط صور لطفلك أو 

أن ینظر طفلك إلى ، ویجب شخص آخر في الصورة یظھر، یجب أال رضیعك عند التقاط صورة لطفلك أو

 .مفتوحة الكامیرا بعیون

. سیضمن ذلك دعم رأس او ابیض فاتح ابیض بلون قطعة قماشضع طفلك على ظھره على  :1نصیحة 

، خاصة إذا التقطت صورة د من عدم وجود ظالل على وجھ طفلكوتوفیر خلفیة واضحة للصورة. تأكطفلك 

ً  بقاءمن األعلى مع   .الطفل مستلقیا

صورة لطفلك في مقعد  إلتقطوابیض او ابیض فاتح  بلون قطعة قماشبقم بتغطیة مقعد السیارة  :2نصیحة 

 السیارة. سیضمن ذلك أیًضا دعم رأس طفلك.

 

 )FAQS(وبة االسئلة الشائعة جا

 األھلیة

 ؟")بةالجنسیة المنسو(" األصلي" والمواطن مصطلحي "المقصود بما -1

https://travel.state.gov/content/dam/passports/content-page-resources/FIG_cropper.swf
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، بصرف النظر عن بلد اإلقامة الحالي أو ولد في بلد معینالذي  شخصالعادةً یعني المواطن األصلي 

دولة أخرى غیر الدولة ل ا/تابعایكون متجنسأیضاً شخصاً یحق لھ أن جنسیتھ. یمكن أن یعني المواطن األصلي 

 .(ب) من قانون الھجرة والجنسیة 202 القسمالتي ولد فیھا بموجب أحكام 

 منسوبا كل فرد اعتبار، یتم بلد أو منطقة جغرافیةالمھاجرین الذین یدخلون من  ى اعدادنظًرا لوجود قیود عل

 لمحددات المعرفةنسب الیھ استنادا الى اتُ الذي تعني البلد  المنسوبةان جنسیتك  .بلد ما الى تابعا/لبلد ما

، یمكنك اختیار بلد أھلیتك كبلد فیھ. ومع ذلكولدت ي ذال بلدنفس ال وعادة ھ ویكون بلد أھلیتك .المنطبقة علیك

، ولم یكن والداك یكوالداحد ولدت في بلد لم یولد فیھ  نأي من والدیك إ والدة، أو بلد زوجتك/زوجك  والدة

 .من حیث جنسیتك المؤھلة لالشتراك وقت والدتك. ھذه ھي الطرق الثالث الوحیدة الختیار بلدك فیھ نمقیما

نتسابك إثبات ا تستطیعال التي  الدولة  (أيغیر صحیح او الجنسیة المنسوبة بشكل  ةمؤھلال الدولةإن إدراج 

 .كطلب) سیؤدي إلى استبعاد لھا

 ؟لالشتراك في بلد مؤھل ادوولمالتقدیم إذا لم أكن  یمكننيھل  -2

 للتقدیم.  ھناك حالتان قد تكون فیھما مؤھال

 حیثإلى ذلك البلد.  ن تدرج انتساب جنسیتكفي بلد مؤھل ، فیمكنك ا زوجتك/زوجك كانت والدةأوالً ، إذا 

مؤھالً أیضاً  زوجتك/تأشیرة ھجرة فقط إذا كان زوجك لك ، فستصدر زوجتك/أن أھلیتك تعتمد على زوجك

تأشیرة   الدخول إلى الوالیات المتحدة معًا باستخدام كلیكماتأشیرة ھجرة. یجب على  راوأصدللحصول 

 .ینالوالداحد  والدةإلى بلد  قاصرطفلتك الطفلك/" جنسیة ان ینسب، یمكن "مثلوبال .التنوع

مقیماً في لم یكن " إلى بلد والدة أحد والدیك طالما لم یولد أحد من والدیك أو جنسیتك نسب"تُ ان ثانیاً ، یمكن 

تم تجنیسھم قانونًا ، إذا لم یوقت والدتك. ال یعتبر الناس بصفة عامة مقیمین في بلد لم یولدوا فیھ أو  والدتكبلد 

كانوا یزورون أو یدرسون في البالد مؤقتًا ، أو یتمركزون مؤقتًا ألسباب تجاریة أو مھنیة نیابة عن شركة أو 

 . فیھ واالذي ولد غیرحكومة بلد آخر 

في فیجب علیك تقدیم توضیح ، صرحت بإنتسابك لجنسیة بدیلة استنادا الى أي من الحاالت المذكورة اعالهإذا 

 .6، في السؤال رقم االستمارة االلكترونیة لتأشیرة التنوع

إن إدراج بلد مؤھل او الجنسیة المنسوبة بشكل غیر صحیح (أي الدولة  التي ال تستطیع إثبات انتسابك لھا) 

 سیؤدي إلى استبعاد طلبك.
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 ؟للمھاجرینلبرنامج تأشیرة التنوع  ینبعض البلدان غیر مؤھلیعتبر مواطنو لماذا  -3

 التي " دولاللألشخاص الذین لیسوا من ھو توفیر فرصة للھجرة تأشیرة التنوع للمھاجرین الھدف من ان 

التي یقبل منھا المھاجرون الدول  " عبارة ". یعّرف القانون األمریكيةمرتفع بنسبة قبل منھا المھاجرونیُ 

 یةالعائلالكفالة فئات تأشیرات  ضمنشخص  50000ھاجر منھا ما مجموعھ یأنھا تلك التي ب"  ةمرتفع بنسبة

 یقوم مكتب خدمات، س السابقة. في كل عامالعمل إلى الوالیات المتحدة خالل السنوات الخمتأشیرات كفالة و

 تعدیل عدادأوالعمل لكفالة العائلیة والھجرة لتأشیرات  أعداد بحساب (USCIS) الجنسیة والھجرة األمریكي

" وبالتالي سیكون لمھاجرینل قبول كبیر نسبة ذات"التي تعتبر دوللتحدید ال وات الخمس السابقةفي السن الحالة

 األمریكيالجنسیة والھجرة  مكتب خدمات أن حیث. لتنوعا لتأشیرة السنويبرنامج للغیر مؤھلین  وھامواطن

ً قوم ی قد  ینأو غیر مؤھل ینھا مؤھلمواطنوفإن قائمة البلدان التي یكون  ،بعملیة احتساب االعداد ھذه سنویا

 .تتغیر من سنة إلى أخرى

كل منطقة مخصصة للمواطنین االصلیین لال 2020للعام  برنامج تأشیرة التنوع كم عدد تأشیرات  -4

 ؟ةمؤھل دولةو

لكل  االقلیمیة للمناطق برنامج تأشیرة التنوعل السقف العددي الجنسیة والھجرة األمریكي مكتب خدمات قرری

). سوف یعتمد عدد INAمن قانون الھجرة والجنسیة ( 203) جالمحددة في القسم  (سنة وفقًا للصیغة 

االعداد كل بلد على االصلیین للمواطنین لة الخارجیة في نھایة المطاف التأشیرات التي ستصدرھا وزار

مؤھلین ال من الذین تم اختیارھم متقدمین، وعدد المن كل بلد متقدمین، وعدد الاإلقلیمیةللمناطق المحددة 

مواطنین إلى الیزید عن سبعة بالمائة من إجمالي التأشیرات المتاحة  ماالیمكن منح للحصول على التأشیرة. 

 األصلیین في أي دولة واحدة.

 ؟یةالعملھي متطلبات التعلیم أو الخبرة ما   -5

ثانوي أو ما  على تعلیم ن یكون مقدم الطلب حاصالبأ یشترط قانون ولوائح الھجرة في الوالیات المتحدة

العمل خالل السنوات الخمس الماضیة في مھنة تتطلب سنتین على  منأو لدیھ خبرة عامین یعادلھ على األقل 

ف "التعلیم الثانوي  سنة  12دراسیة مدتھا مرحلة  اجتیازأو ما یعادلھ" بأنھ األقل من التدریب أو الخبرة. یُعرَّ

لیم االبتدائي في بلد آخر من التع اجتیاز مرحلة دراسیةالمتحدة أو من التعلیم االبتدائي والثانوي في الوالیات 

فقط الرسمیة  تكون المراحل الدراسیةلتعلیم الثانوي في الوالیات المتحدة األمریكیة. شابھ لم الرسمي والثانوي
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 .G.E.D العاممثل دبلوم التكافؤ لة المراسالت أو شھادات المعادب الدراسة برامجوالتعتبر  ،ملبیة لھذا الشرط

 .إجراء مقابلة التأشیرة عندمقبولة. یجب تقدیم إثبات موثق بالتعلیم أو الخبرة العملیة إلى الموظف القنصلي 

ك ولن تأشیرتالمقابلة الخاصة ب خالل طلبك، فسیتم استبعاد لمتطلبات التعلیم أو الخبرة في العم لم تستوف نإ

 .عائلتك یتم إصدار تأشیرات لك أو ألي فرد من أفراد

 ؟لبرنامج تأشیرة التنوع ما ھي المھن المؤھلة   -6

العمل.  مدى تأھللتحدید   O*Net OnLine ستستخدم وزارة الخارجیة قاعدة بیانات وزارة العمل األمریكیة

في ". قطاعاتس "لی خمإ في العملرة لخبا   O*Net OnLine قاعدة بیانات وزارة العمل األمریكیةف تصن

لیست ن لمھا إال أن، نلمھن امد یدلعا وزارة العمل األمریكیةل نيروإللکتاقع ولماالوقت الذي یدرج فیھ 

برتك في العمل  على أساس خ تأشیرة التنوعلبرنامج ون مؤھالً لكي تكو .لبرنامج تأشیرة التنوعلة ؤھمجمیعھا 

مستوى ة في مھنة مصنفة ضمن ، عامین من الخبریجب أن یكون لدیك، خالل السنوات الخمس الماضیة

 .أو أعلى 7.0الذي یبلغ  (SVP) المحدد يھنالماالستعداد  نطاق

، ولن الخاصة بك التأشیرة مقابلة عند طلبك، فسیتم استبعاد لبات التعلیم أو الخبرة في العمللم تستوِف متط kإ

 .یتم إصدار تأشیرات لك أو ألي فرد من أفراد عائلتك

قاعدة بیانات وزارة في   لبرنامج تأشیرة التنوع التي تؤھلني مھنالعلى  طالعاالكیف یمكنني  -7

 ؟  O*Net OnLineالعمل األمریكیة

تؤھلك كانت مھنتك  kت لتحدید ما إ، اتبع ھذه الخطواO*Net OnLine زیارتك للموقع االلكتروني التالي ندع

 :أم ال للتقدیم

" من Job Familyصنف المھنة " قم بالنقر على" ، Find Occupations -نالمھ قائمةتحت عنوان " .1

 عند النقر. ستظھرة التي القائم

على ، ثم انقرقم بإختیار مھنتك، "Job Familyصنف المھنة " تصفح قائمة من خالل ابحث عن مھنتك .2

 "GO" كلمة 

 على الرابط لمھنتك المحددة انقر .3

http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
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نطاق   درجةولمعینة ا مھنةلا لقطاع المخصصم قرالعلی ور" للعثJob Zone قم بإختیار" قطاع المھنة  4.

 (SVP)االستعداد المھني المحدد 

في الجزء السفلي ).   Aerospace Engineersقم بإختیار مھندسي الطیران او الفضاء ( ، على سبیل المثال

 رقم ال، ستجد " Job Zoneقطاع المھنة   ، تحت قسم "ملخص لمھندسي الطیران والفضاءالتقریرالمن 

. باستخدام ھذا 8.0إلى>  SVP  ،7.0 االستعداد المھني المحدددرجة نطاق و 4 مھنة وھو للمخصص لا

 .لفضاء ھي مھنة مؤھلةلطیران/ اھندسة افأن المثال ، 

 :قائمة المھن -تأشیرة التنوع ل التالیة صفحةال راجعصول على مزید من المعلومات ، للح

 .List of Occupations webpage –Diversity Visa  

 ؟تأشیرة التنوع للمھاجرینھل ھناك حد أدنى لسن التقدم بطلب للحصول على   -8

في  و الخبرة العملیة لكل متقدم رئیس، لكن متطلبات التعلیم الثانوي أقدیم على الطلبیوجد حد أدنى لسن الت ال

 .كبیرعاًما بشكل  18وقت تقدیم الطلب ستؤدي إلى استبعاد معظم األشخاص الذین تقل أعمارھم عن 

 

 التنوعتأشیرة  برنامجك لاإللكترونى الخاص ب ادخال بیانات الطلب كمالستإ

 ي؟طلب تقدیممتى یمكنني  -9

حسب التوقیت ن الساعة الثانیة عشر ظھرا م 2020رنامج تأشیرة التنوع للعام لبت بدأ فترة تقدیم الطلبات

تشرین االول/  3بتوقیت غرینینتش) من یوم األربعاء المصادف  4الصیفي لشرق الوالیات المتحدة (الساعة 

 5ة (الساعة حسب التوقیت االعتیادي لشرق الوالیات المتحدالساعة الثانیة عشر ظھرا لغایة ،  2018أكتوبر 

، یقدم المالیین من في كل عام. 2018تشرین الثاني/نوفمبر  6یوم الثالثاء المصادف لبتوقیت غرینینتش) 

، المناسبوقت في ال اإخطار من تم اختیارھم تلقيفي ھذه التواریخ  التسجیلضمن ی. الطلباتاألشخاص 

 .ویمنح كل من طالبي التأشیرات وسفاراتنا وقنصلیاتنا وقتًا إلعداد وإكمال حاالت إصدار التأشیرات

في نھایة فترة التسجیل إلى  الكثیرة اتؤدي الطلبتبكًرا خالل فترة التسجیل. قد مُ  على تقدیم الطلبة قوب مكثنح

تشرین  6یوم الثالثاء الموافق ظھرا ل الثانیة عشرالساعة ت بعد طلباقبول ال نستطیعالنظام. ال  إبطاء

 .2018نوفمبر الثاني/

http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
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 أنا في الوالیات المتحدة. ھل یمكنني االشتراك ببرنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین؟. 10

التقدیم  ھبامكانو لوالیات المتحدة أو في دولة اخرىنعم، ان بأمكان طالب التسجیل التقدیم خالل وجوده في ا

 ان.من اي مك

 لمرة واحدة فقط خالل فترة التسجیل؟ التقدیمھل بامكاني . 11

لمرة واحدة فقط لكل شخص خالل كل فترة تسجیل. تستخدم وزارة الخارجیة تقنیة  التسجیلنعم، القانون یُتیح 

 . أكثر من طلب واحد مسجلسیتم استبعاد االشخاص الذین لدیھم . لضبط التسجیل المتكررمتطورة 

 ؟على حدةھل یحق لي ولزوجي/ زوجتي أن یتقدم كل منا بطلب التسجیل . 12

للشروط. ان  ینلمرة واحدة ان كان كالھما مستوفی طلبا على حدةقدم كل منھما نعم، یحق للزوج/الزوجة أن ی

 وقع االختیار على أي منھما، یحق لألخر التقدیم بوصفھ/وصفھا امتدادا لشریكھ.

 طلب للحصول على تأشیرة التنوع للمھاجرین؟الالذین یتعین علي ضمھم في من ھم أفراد العائلة . 13

: ان كان الزواج بعقد مسجل في المحكمة، یتحتم علیكم ذكر الزوج/ الزوجة بصرف النظر الزوج/الزوجة

 عما اذا كان ھو /ھي یعیشون معكم او لدیھم النیة في الھجرة الى الوالیات المتحدة. یتحتم علیكم ادراج اسم

الشریك حتى ولو كنتم منفصلین عنھ /عنھا مالم یكن ذلك االنفصال قد بات في حكم القانوني. ان االنفصال 

القانوني ھو وضع یبقى فیھ الزوج والزوجة متزوجین لكنھما یعیشان منفصلین بموجب قرار من المحكمة. ان 

م عن طریق برنامج تأشیرة التنوع كان االنفصال بین الزوجین قانونیا، فلن یحق لزوجك/زوجتك الھجرة معك

للمھاجرین. لن تتعرض للعقوبة ان اخترت ادراج اسم الشریك الذي انتم منفصلین عنھ/عنھا بحكم القانون. ان 

لم یتحقق االنفصال بحكم من المحكمة، یتحتم علیكم ادراج اسم الزوج/الزوجة حتى وان كنتم تخططون لنیل 

أشیرة التنوع للمھاجرین. اغفالكم الدراج اسم الزوج/الزوجة او ادراجكم الطالق قبیل التقدیم للحصول على ت

السم شخص لیس زوجك/زوجتك سیعرضكم لألستبعاد. ان لم تكونوا متزوجین خالل وقت التسجیل ولكنكم 

تخططون للزواج في المستقبل، التقوموا بادراج اسم الزوج/الزوجة في استمارة التسجیل الن ذلك یعرضكم 

 .ادراج اسم الزوج/الزوجة السابق ، الیتعین علیكمطلقین أو كان الزوج/الزوجة متوفیااد. ان كنتم ملالستبع

و في حال كان الزوج/الزوجة حامال للجنسیة االمریكیة او ھالسابق  الشرطستثناء الوحید الذي یرد على ان اال

من المقیمین الدائمیین في الوالیات المتحدة. ان كان الزوج/الزوجة حامال للجنسیة االمریكیة او من المقیمین 

الدائمیین في الوالیات المتحدة، التقوموا بادراج اسمھ/اسمھا في طلب التسجیل. ال یتحتم على حاملي الجنسیة 
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االمریكیة او المقیمین الدائمیین في الوالیات المتحدة الحصول على تأشیرة التنوع للمھاجرین. ولذلك، ان قمتم 

"متزوج/متزوجة وزوجي/زوجتي حامل/حاملة للجنسیة االمریكیة او من المقیمین الدائمیین  عبارة باختیار

 دراج معلومات اضافیة عن زوجك/زوجتك.في الوالیات المتحدة" خالل عملیة التسجیل، لن یكون بامكانكم ا

خالل التسجیل  21رالمتزوجین ومن ھم دون سن الــكل اطفالكم االحیاء منھم غی: یتحتم علیكم ادراج االطفال

(حتى لو كنتم  من أوالد الزوج/الزوجةاألولي في برنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین سواء كانوا من صلبكم أو 

الطفل) او من اطفال الزوج/الزوجة او االطفال الذین تبنیتموھم بحكم القانون.  ن عن والد/والدة ذلكیمطلق

وان لم یعودوا من المقیمین  خالل وقت التسجیل االلكتروني حتى 21قوموا بادراج كل االطفال دون سن الــ

االطفال من معكم او لیست لدیكم النیة في ضمھم لبرنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین. الیتحتم علیكم ادراج 

حاملي الجنسیة االمریكیة او من المقیمین الدائمیین في الوالیات المتحدة رغم انكم لن تكونوا عرضة للمسائلة 

 في حال ادرجتم اسمائھم.

بوصفھم ممن یُعیلھم ویجب الیحق لوالدي واخوة المتقدم بالطلب الحصول على تأشیرة التنوع للمھاجرین 

 التسجیل. عدم ادراجھم في استمارة علیك

اذا ماأدرجتم أفراد العائلة في استمارة التسجیل، الیتحتم علیھم التقدم بطلب الحصول على تأشیرة او الھجرة 

او السفر معكم. لكن ان اغفلتم ادراج احد ممن یجب علیكم اعالتھ في استمارة التسجیل االصلیة او ادرجتم 

وعد المقابلة للحصول على التأشیرة ولن تتلقوا انتم او فردا من غیر من تعیلونھ، سیتم استبعاد طلبكم وقت م

اي من افراد عائلتكم تاشیرة دخول. ینطبق ھذا االمر فقط على اولئك الذین كانوا من بین افراد العائلة وقت 

ولیس اولئك الذین تحققت فیھم ھذه الصفة في وقت الحق. یحق لزوجك/زوجتك ان كان یحق لھم  الطلبتقدیم 

یقوموا بذلك على نحو منفرد حتى لو كان/كانت مدرجین في استمارة التسجیل خاصتكم طالما ان  ان التقدیم

 یمكنكم االطالع على اجابةكال من استمارتي التسجیل تتضمنان تفاصیل عن كل من تعیلونھم في عائلتكم (

 ).FAQ #12 اعاله 12رقم  االسئلة الشائعة

 بنفسي أم أن بامكان شخص اخر القیام بذلك نیابة عني؟ تقدیم الطلبھل یتحتم علي . 14

 تقدیم الطلبنیابة عنكم. یتم  بذلكبأنفسكم ولكن یمكنكم تكلیف شخص اخر  وتقدیم الطلبعلى اعداد  حثكمن

یق او قریب او عما اذا قمتم بانفسكم بھذا االمر او تكفل بھ محام او صدمرة واحدة فقط باسمكم بصرف النظرل

مسؤولیة صحة وتمام المعلومات  تتحملونفي البرنامج،  المتقدمین بطلبكمشخص اخر نیابة عنكم. بصفتكم 

في استمارة التسجیل ویتم استبعاد االستمارات التي التتضمن معلومات صحیحة وكاملة. على المتقدمین 
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سھم من االطالع على حالة التسجیل الخاصة بطلب التسجیل االحتفاظ برقم التأكید خاصتھم كي یتمكنوا بأنف

على الموقع االلكتروني  Entrant Status Check الطلبمنظومة التحقق من حالة بھم باستخدام 

dvlottery.state.gov   .حساب البرید االلكتروني المستخدم في التقدیم  ادامةالمتقدمین بطلب التسجیل  على

 على تأشیرة التنوع للمھاجرین.االلكتروني 

اخرى، فھل الیزال بامكاني التقدیم على  فئات. أنا مسجل بالفعل للحصول على تأشیرة ھجرة ضمن 15

 لمھاجرین؟لبرنامج تأشیرة التنوع 

 نعم.

 االلكتروني متاحا على شبكة االنترنت؟. متى سیكون برنامج تاشیرة التنوع للمھاجرین 16

ظھرا بتوقیت شرق الوالیات  12بامكانكم الدخول الى شبكة االنترنت خالل فترة التسجیل التي تبدأ الساعة 

 2018تشرین االول  3المتحدة الصیفي یقابلھا الساعة الرابعة بتوقیت غرینتش یوم االربعاء المصادف 

ق الوالیات المتحدة االعتیادي یقابلھا الساعة الخامسة بتوقیت غرینتش ظھرا بتوقیت شر 12وتنتھي الساعة 

 یوم الثالثاء   

 .2018تشرین الثاني  6المصادف 

التابعة لبرنامج تاشیرة التنوع للمھاجرین االلكترونیة . ھل بامكاني تنزیل وخزن استمارة التسجیل 17

 " واكمالھا في وقت الحق؟word formatبصیغة "وورد" "

، لن یكون بامكانكم خزن االستمارة بصیغة اخرى بغیة اكمالھا وتقدیمھا في وقت الحق. ان استمارة كال

المثبتة في  االلكترونیة فقط الخاصة ببرنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین متاحة بصیغتھاااللكترونیة التسجیل 

 .نترنتباستخدام االالموقع االلكتروني. یتحتم علیكم ملئ المعلومات وتقدیمھا 

 . ھل بامكاني خزن االستمارة على الموقع االلكتروني واالنتھاء منھا الحقا؟18

یتم استكمالھا وتقدیمھا في وقت واحد.  بحیثكال. ان استمارة تاشیرة التنوع للمھاجرین االلكترونیة مصممة 

من خالل الموقع االلكتروني  الستكمال وتقدیم الطلبدقیقة تبدأ من نتزیلكم لالستمارة  60سیكون لدیكم 

دقیقة ولم تقدموا االستمارة االلكترونیة كاملة،  60الستمارة تاشیرة التنوع للمھاجرین. ان تجاوزتم مدة الــ 

منقوصة كي الیتم تعریفھا  طلباتسیقوم النظام باھمال أیة معلومات تم ادخالھا سلفا. یقوم النظام بحذف ایة 

ات یتم استكمالھا الحقا. قوموا بقراءة التعلیمات الخاصة بتأشیرة التنوع عرضا بوصفھا نسخا من استمار

http://dvlottery.state.gov/


 غیر سري

للمھاجرین بشكل كامل قبیل الشروع باستكمال االستمارة على االنترنت كي تكونوا على درایة بماھیة 

 المعلومات التي ستكونون بحاجة لھا على وجھ التحدید.

. ھل بامكاني ارسال صور الى شخص اخر في . الیوجد بحوزتي جھاز الماسح الضوئي "السكانر"19

الوالیات المتحدة كي یقوم بمسحھا ضوئیا وخزنھا وارسالھا الي عبر البرید االلكتروني كي اتمكن من 

 استخدامھا في عملیة التسجیل؟

نعم، طالما ان الصور تلبي الشروط المدرجة في التعلیمات ویتم تقدیمھا الكترونیا في ذات وقت التسجیل في 

استمارة تأشیرة التنوع للمھاجرین االلكترونیة. یتحتم علیكم تھیئة الصورة الممسوحة ضوئیا سلفا حین 

 الطلب كامالتقدیمكم لالستمارة على االنترنت حیث الیمكن تقدیمھا بمعزل عن الطلب المقدم. یمكن تقدیم 

 او من خارجھا.والصورة الكترونیا من الوالیات المتحدة  االستمارةالذي یتضمن كال من 

 ، ھل بامكاني اعادة الكرة مرة اخرى؟طلبي. اذا مارفض نظام تأشیرة التنوع للمھاجرین االلكتروني 20

ظھرا بتوقیت  12:00مرة اخرى طالما تم االنتھاء من التقدیم عند الساعة  تقدیم الطلب نعم، یمكنكم اعادة

غرینیتش یوم الثالثاء المصادف السادس من  توقیتمتحدة االعتیادي الساعة الخامسة بشرق الوالیات ال

اذا مارفض نظام تأشیرة التنوع  قدمتم الطلب مرتین. لن تتعرضوا للمحاسبة ان 2018تشرین الثاني 

ي الذي قمتم بھ. في ضوء الطبیعة غیر المستقرة لخطوط االنترنت، قد مھاجرین االلكتروني التقدیم االوللل

 استالمبامكانكم محاولة تقدیم الطلب لعدة مرات حسب مقتضى االمر ولحین التتلقون االشعار بالرفض فورا. 

مكتمال ویجب علیكم عدم  طلبكماالشعار بالتأكید. ماأن تتلقوا االشعار بتأكید االستالم، یُعدُ  تلقيالطلب كامال و

 اضافیة. بیاناتتقدیم أیة 

 وتلقي االشعار بتأكید االستالم الكترونیا؟ تقدیم الطلب. ماھي المدة الزمنیة الفاصلة مابین اتمام 21

الذي یجب علیكم االحتفاظ بھ. مع  رقم التأكیديأكید االستالم فورا وبضمن ذلك السوف تتلقون االشعار بت

لعدة    "Submit“ خط االنترنت قد یتسبب بالتأخیر. یمكنكم الضغط على زر "تقدیم" استقرارذلك، فان عدم 

ولحین ارسال الطلب مكتمال وتلقیكم االشعار بتأكید االستالم. وعلى ایة حال،  مرات حسب مقتضى الضرورة

 التقوموا باعادة تقدیم المعلومات ماأن تتلقوا اشعارا بتأكید االستالم.

اخر، ھل یتم  بتقدیم طلبولكني لم أتلق الرقم التاكیدي. ان قمُت   "Submit“ على زر "تقدیم" ضغطتُ .  22

 استبعادي؟
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اخر ولن یُحتسب ذلك  طلب. یجب علیكم تقدیم یتم تسجیلھلم  طلبكمتتلقوا الرقم التأكیدي، فھذا یعني أن  ان لم

 .الطلبتكرارا. ماأن تتلقوا الرقم التأكیدي، التقوموا باعادة تقدیم 

 االختیار

 . كیف سأعلم انھ قد وقع علي االختیار؟23

 Entrant Status Check الطلبیجب علیكم استخدام رقمكم التأكیدي للولوج الى منظومة التحقق من حالة 

الموقع االلكتروني لنظام تأشیرة التنوع للمھاجرین االلكتروني عبر الضغط على الرابط على  تاحةوالم

dvlottery.state.gov    الطلب. ان منظومة التحقق من حالة 2020أیلول  30ولغایة 2019ایار  7بدءا بیوم 

ھي الوسیلة الوحیدة التي تقوم من خاللھا وزارة الخارجیة باشعاركم ان وقع علیكم االختیار وتزویدكم 

ى تأشیرة بتعلیمات اضافیة تتعلق بطلب التأشیرة خاصتكم واشعاركم بزمن وتاریخ موعد المقابلة للحصول عل

الھجرة. من اجل ضمان استخدام كل التأشیرات المتاحة، تقوم وزارة الخارجیة باستخدام منظومة التحقق من 

. احتفظوا بالرقم التأكیدي حتى 2019ایار  7بغیة اشعار عدد اضافي ممن تم اختیارھم بعد تاریخ  الطلبحالة 

. ان الموقع االلكتروني الوحید المخول لوزارة الخارجیة مستجدات اخرىتحسبا ألي  2020من ایلول  30الــ 

ھو  الطلبالخاص بالتسجیل االلكتروني لبرنامج تأشیرة التنوع ومنظومة التحقق من حالة 
dvlottery.state.gov 

(یمكنكم االطالع على اجابة م االختیار لن تقوم وزارة الخارجیة باألتصال بكم ألعالمكم انھ قد وقع علیك

 ).see FAQ #24اعاله  24االسئلة الشائعة رقم 

 ؟خطارياختیاري. ھل سیتم ا بعدم. كیف سأعلم 24

لن تقوم وزارة الخارجیة باعالمكم بشكل مباشر ان لم یتم اختیاركم. یتحتم علیكم استخدام منظومة التحقق من 

تأشیرة التنوع للمھاجرین ل طلبكمكي تعلموا فیما اذا وقع االختیار علیكم. یمكنكم التحقق من حالة  الطلبحالة 

المتاحة على الموقع االلكتروني لبرنامج تاشیرة التنوع  الطلبمنظومة التحقق من حالة  من خالل 2019للعام 

. احتفظوا برقمكم التأكیدي لغایة 2020ل ایلو 30ولغایة  2019ایار  7للمھاجرین االلكتروني بدءا بتاریخ 

على اقل تقدیر. تتوفر المعلومات الخاصة بالحالة لبرنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین للعام  2019ایلول  30

 30ولغایة  2018ایار  15على االنترنت بدءا بتاریخ  2019السابق وبرنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین للعام 

 .2019ایلول 

http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
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 یحد ث لو فقدت الرقم التأكیدي خاصتي؟. ماذا س25

. الطلبالبد أن یكون بحوزتكم الرقم التأكیدي خاصتكم كي تتمكنوا من الولوج الى منظومة التحقق من حالة 

على الموقع االلكتروني لبرنامج تأشیرة  متاحةال الطلبھنالك أداة متاحة ضمن منظومة التحقق من حالة 

التي ستسمح لكم باستعادة رقمكم التأكیدي عن طریق عنوان البرید االلكتروني التنوع للمھاجرین االلكتروني و

 عبر ادخال معلومات شخصیة معینة للتأكد من ھویتكم. طلب التقدیمالذي استخدمتموه في 

ان السفارات والقنصلیات االمریكیة والمركز القنصلي في كنتاكي غیر قادرة على التحقق من حالة اختیاركم 

 الرقم التأكیدي سترجاعث الیتم ذلك اال من خالل أداة ام او تزویدكم برقمكم التأكیدي مباشرة (حینیابة عنك

). التستطیع وزارة الخارجیة تقدیم قائمة بأولئك الذین وقع الطلبالموجودة في منظومة التحقق من حالة 

 االختیار علیھم الستكمال عملیة الحصول على التأشیرة.

 المعلومات من وزارة الخارجیة عبر البرید األلكتروني أم ألورقي؟. ھل سأتلق 26

شعر بارسال رسائل الكترونیة تُ  بتاتالن ترسل وزارة الخارجیة لكم رسالة اشعار. لم تقم الحكومة االمریكیة 

لق وجود لخطط الستخدام البرید االلكتروني لھذا الغرض قدر تعا انھ قد وقع االختیار علیھم والفیھا افراد

. ان تم اختیاركم، سوف تتلقون فقط مجموعة من 2020االمر ببرنامج تاشیرة التنوع للمھاجرین للعام 

اجابتكم على التعلیمات  بعدالرسائل عبر البرید االلكتروني تتعلق بموعد المقابلة للحصول على التأشیرة 

معلومات عن تاریخ وزمن  . لن تحوي تلك الرسائلالطلبباألشعار الخاصة بمنظومة التحقق من حالة 

لألطالع على  الطلبالموعد الفعلي. فھي ستوجھكم بزیارة الموقع االلكتروني لمنظومة التحقق من حالة 

على التفاصیل. یمكن أن تقوم وزارة الخارجیة بارسال رسائل عبر البرید االلكتروني تُذكُر فیھا المتقدمین 

الة تسجیلھم. رغم ذلك، فان رسائل الكترونیة من ھذا النوع لن سحبة تأشیرة التنوع للمھاجرین بالتحقق من ح

 تقدم للسحبة أم ال.متُبین مطلقا مااذا وقع االختیار على ال

تعد مواقع الكترونیة رسمیة للحكومة  ”gov.“ان المواقع االلكترونیة على االنترنت التي تنتھي عناوینھا بعبارة 

 ”,com.“االمریكیة فقط. ھناك العدید من المواقع االلكترونیة االخرى على االنترنت (مثال التي تنتھي بعبارة 

“.org,” or “.net”  توفر الخدمات والمعلومات المتعلقة بالھجرة وتأشیرات الدخول. التتبنى وزارة الخارجیة (

 معلومات او مواد على تلك المواقع االلكترونیة االخرى. والتوصي او ترعى ایة

قد تستلمون رسائل الكترونیة من مواقع تحاول خداعكم كي ترسلوا االموال او المعلومات الشخصیة 

خاصتكم. قد یُطلب منكم الدفع في مقابل االستمارات والمعلومات الخاصة باجراءات الھجرة وھي جمیعا 
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أو عبر المواقع االلكترونیة للقنصلیة   travel.state.govااللكتروني لوزارة الخارجیة  ُمتاحة مجانا على الموقع

والسفارة االمریكیة. فضال عن ذلك، قد تحاول المنظمات والمواقع االلكترونیة سرقة أموالكم عبر فرض 

المتعلقة بتأشیرة التنوع للمھاجرین. ان قمتم بارسال االموال الى واحدة من ھذه رسوم نظیر الخدمات 

المنظمات غیر الحكومیة او المواقع االلكترونیة، ستخسروھا الى االبد. كما التقوموا بارسال معلومات 

 شخصیة الى ھذه المواقع االلكترونیة فقد یتم استخدامھا للسرقة وانتحال الشخصیة.

ر ھذه الرسائل الُمضللة أناس یدعون انتسابھم للمركز القنصلي في كنتاكي أو لوزارة قد یكون مصد

تذكروا أن حكومة الوالیات المتحدة لم تقم بارسال الرسائل االلكترونیة بتاتا الشعار افراد الخارجیة. 

ج تاشیرة التنوع باختیارھم والتوجد خطط الستخدام البرید االلكتروني لھذه الغایة قدر تعلق االمر ببرنام

. لن تطلب وزارة الخارجیة منكم بتاتا ارسال المال عن طریق البرید او عن طریق 2020للمھاجرین للعام 

 خدمات اخرى كالویسترن یونین.

 ؟2020. كم فردا سیتم اختیارھم لبرنامج تاشیرة التنوع للمھاجرین للعام 27

أن بعضا  الحتمالتأشیرة تنوع.  50000كون ھنالك ، ست2020عن برنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین للعام 

اصدار  وقت شخصا یتم اختیارھم لن یحصلوا على التأشیرة او لن یتابعوا قضایاھم لحین 50000من أول 

لضمان اصدار كل تأشیرات التنوع المخصصة للبرنامج.  طلب 50000سیتم اختیار أكثر من التأشیرة، 

 وفر عدد كاف من التأشیرات لكل من یتم اختیارھم.وعلى أیة حال، فان ھذا یعني عدم ت

على الموقع االلكتروني لبرنامج تاشیرة التنوع للمھاجرین كي  الطلبیمكنكم زیارة منظومة التحقق من حالة 

تتحققوا فیما اذا تم اختیاركم للقیام بمزید من االجراءات وكذلك التحقق من تسلسلكم على القائمة. تبدأ 

لمن تم  2019في شھر تشرین االول  2020المقابالت الخاصة ببرنامج تاشیرة التنوع للمھاجرین للعام 

من قد قدموا كل المعامالت الورقیة السابقة للمقابلة وغیرھا من المعلومات كما ھو مطلوب في اختیارھم م

تعلیمات االشعار. سیتم اشعار من وقع علیھم االختیار ممن قدموا كل المعلومات المطلوبة بموعد مقابلتھم 

تروني لبرنامج تاشیرة المتاحة على الموقع االلك الطلبالخاصة بالتاشیرة عبر منظومة التحقق من حالة 

 التنوع  باربع الى ست أسابیع قبیل المقابالت المجدولة مع موظفي القنصلیة االمریكیة في الخارج.

في كل شھر، سیتم اصدار التأشیرات ألولئك المتقدمین المؤھلین لتلقي التأشیرة خالل ذلك الشھر طالما كانت 

 تنفذ، سیتوقف البرنامج. یمكن أن 50000لتنوع الــالتأشیرات متوفرة. ماأن یتم اصدار كل تأشیرات ا

اختیارھم من المتقدمین من الراغبین بالحصول على التأشیرة  تم. یتحتم على من 2020التاشیرات قبیل أیلول 

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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ضمان تلقیكم  الیعنيان وقوع االختیار علیكم عشوائیا التھیؤ للتصرف بسرعة تبعا لحالة قضایاھم. 

للتقدم بطلب الحصول على تاشیرة التنوع. ان أھلكم رقم  یعني فقط أنكم مؤھلون للتاشیرة. ان االختیار

تأشیرة فقط  50000تسلسلكم للخضوع لألجراءات النھائیة، قد تصدر لكم تأشیرة التنوع. سیتم اصدار 

 لھؤالء المتقدمین.

 بنجاح؟ تقدیم طلباتھم. كیف سیتم اختیار من اتموا 28

 7ابتداء من تاریخ  الطلباالختیار من خالل منظومة التحقق من حالة  كیدبتأسیتم ارسال اشعارات رسمیة 

والمتاحة على الموقع االلكتروني لبرنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین 2020أیلول  30ولغایة  2019ایار 

. التقوم وزارة الخارجیة بارسال اشعارات او رسائل لمن وقع علیھم   dvlottery.state.govعلى الرابط 

االختیار عن طریق البرید االلكتروني أو الورقي. الیُعد قانونیا أي اشعار یتم ارسالھ عبر البرید االلكتروني 

ارة او الورقي یُذكُر فیھ أنھ قد وقع االختیار علیكم كي تتسلموا تأشیرة التنوع مالم یكن مصدره وز

الخارجیة. ان ایة رسالة الكترونیة تتلقاھا من وزارة الخارجیة ستوجھك بمراجعة منظومة التحقق من حالة 

لألطالع على المعلومات الجدیدة الخاصة بطلبك. لن تطلب منك وزارة الخارجیة بتاتا ارسال المال  الطلب

 .عبر البرید الورقي او عن طریق خدمات مالیة اخرى كالویسترن یونین

التي یتم تلقیھا من كل منطقة على نحو منفرد.وفي نھایة كل فترة تسجیل، یقوم  الطلباتیتم احصاء كل 

جغرافیة. في كل منطقة  منطقةعن كل  ما تم استالمھمن بین كل  الطلباتالحاسوب عشوائیا باختیار عدد من 

ثاني صاحب ثان قضیة یتم تسجیلھا یتم اختیاره صاحب أول قضیة یتم تسجیلھا وال متقدماو رقعة، یكون اول 

في بفرص متكافئة ستحظى في كل منطقة خالل فترة التسجیل  الطلبات التي تم استالمھاوھكذا تباعا. كل 

، سیتلقى االخیر اشعارا باختیاره او اختیارھا من خالل المتقدمین. عندما یقع االختیار على احد االختیار

على الموقع االلكتروني لبرنامج  2019ایار  7حة ابتداء من تاریخ والمتا الطلبمنظومة التحقق من حالة 

. ان وقع االختیار علیكم واستجبتم للتعلیمات  dvlottery.state.govتأشیرة التنوع للمھاجرین عبر الرابط 

سجیل، سیقوم المركز القنصلي لوالیة كنتاكي المتاحة على االنترنت عن طریق منظومة التحقق من حالة الت

القضیة وحتى اخطار من وقع علیھم االختیار بالحضور لمقابالت التأشیرة  بترویجالتابع لوزارة الخارجیة 

خاصتھم في القنصلیة او السفارة االمریكیة او لحین قیام أولئك الذین تقدموا بطلباتھم في الوالیات المتحدة 

 قدیم عن طریق مكتب خدمات الھجرة والمواطنة االمریكي في الوالیات المتحدة.  لتعدیل حالتھم بالت

http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
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.  اني في الوالیات المتحدة. ان وقع علي االختیار، ھل بامكاني تعدیل حالتي عن طریق مكتب خدمات 29

 الھجرة والمواطنة االمریكي؟

من قانون الجنسیة والھجرة. عندئذ یمكنك  245 القسمنعم، شریطة أن تكون مؤھال لتعدیل الحالة بموجب بنود 

التقدیم عبر مكتب خدمات الھجرة والمواطنة االمریكي لتعدیل الحالة وتحویلھا الى اقامة دائمیة. علیك ضمان 

ي من الطلبات ال الترویجقیام المكتب االنف الذكر باستكمال االجراء المتعلق بقضیتك ویندرج ضمن ذلك 

ون ان ك 2020أیلول  30قبیل  21ي الخارج للزوج/الزوجة أو لألوالد من ھم دون سن التي یجري تقدیمھا ف

نوع للمھاجرین ستنتھي في ذلك التاریخ. لن توافق وزارة الخارجیة على اي اعداد اھلیتك لبرنامج تأشیرة الت

بعد  2020ام للتاشیرات او تعدیالت على الحالة قدر تعلق االمر ببرنامج تأشیرة التنوع للمھاجرین للع

 تحت اي ظرف كان. 2020ایلول  30منتصف اللیل بتوقیت شرق الوالیات المتحدة الصیفي المصادف 

 . ان وقع علي االختیار، الى متى سأبقى محتفظا/محتفظة بأھلیة التقدیم على تأشیرة التنوع؟30

بطلب للحصول على التأشیرة سیحق لكم التقدم 2020ان وقع االختیار علیكم في برنامج تأشیرة التنوع للعام 

ولغایة  2019االول من تشرین االول والتي تبدأ في  2020ریكیة للعام فقط خالل السنة المالیة للحكومة االم

من وقع علیھم االختیار بتقدیم طلباتھم للحصول على التاشیرة باسرع وقت ممكن متى  نحثُ . 2020أیلول  30

 ة للقیام بذلك.مادخل تسلسلھم في البرنامج حیز االھلی

حصول على التاشیرة خاصتھم المن دون استثناء، على كل مقدمي الطلبات المؤھلین والذین تم اختیارھم 

. لیس ھنالك من ترحیل لمنافع تأشیرة التنوع الى السنة التالیة بالنسبة بنھایة السنة المالیة حالتھمأو تعدیل 

(نھایة السنة  2020أیلول  30لألشخاص الذین وقع االختیار علیھم ولكنھم لم یحصلوا على التأشیرة قبیل 

لتنوع المالیة). فضال عن ذلك، فان االزواج واالوالد الذین تعتمد حالتھم على التسجیل في برنامج تأشیرة ا

تاشیرة التنوع مابین االول من تشرین االول  فئةبامكانھم فقط الحصول على التأشیرة ضمن  2020للعام 

. ان االفراد الذین یقومون بالتقدیم في الخارج سیتلقون اشعارا بموعد المقابلة 2020أیلول  30ولغایة  2019

على الموقع االلكتروني لبرنامج تاشیرة  المتاحة الطلبمن وزارة الخارجیة عبر منظومة التحقق من حالة 

 التنوع باربع الى ست اسابیع قبیل موعد المقابلة المحدد.

 االختیار علیھ لبرنامج تأشیرة التنوع، ماھو مصیر القضیة؟ وقع . ان توفي من31

في اي مرحلة قبل أن یتمكن ھو او ھي من السفر الى  تأشیرة التنوعان توفي من وقع االختیار علیھ لبرنامج 

البرنامج تلقائیا. لن یحق ألي من الزوجین او اوالد  فيالوالیات المتحدة او تعدیل حالتھم، یتم غلق قضیتھم 
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المتوفى الذي وقع االختیار علیھ/علیھا التقدم للحصول على تأشیرة التنوع. سیتم ابطال أي تأشیرة تم 

 اصدارھا لھم.

 رسومال

 . ماھي كلفة التسجیل في برنامج تأشیرة التنوع؟32

. وعلى ایة حال، ان تم اختیارك للتقدیم على في مقابل تقدیم الطلب الكترونیا رسومالیتم استحصال ایة 

المترتبة على تقدیم طلب الحصول على التأشیرة وقت المقابلة  رسومتأشیرة التنوع، یتحتم علیكم تسدید كل ال

محاسب القنصلیة في القنصلیة او السفارة  الىب الحصول على التأشیرة وبشكل مباشر بخصوص طل

االمریكیة. ان وقع االختیار علیك وكنت موجودا بالفعل في الوالیات المتحدة وقمت بتقدیم طلب الى مكتب 

تقدیم الطلب مباشرة  رسومخدمات الھجرة والمواطنة االمریكي من اجل تعدیل الحالة، یتعین علیكم تسدید كل 

طلب التقدیم للحصول على تأشیرة  رسومتفاصیل عن ب سیتم تزویدكمالى المكتب المذكور. ان تم اختیاركم، 

الھجرة في برنامج تأشیرة التنوع وكذلك التعلیمات التي یتم تزویدكم بھا من خالل الموقع االلكتروني لبرنامج 

 . dvlottery.state.govتأشیرة التنوع عبر الرابط 

 

 تأشیرة الھجرة لبرنامج تأشیرة التنوع ان وقع االختیار علي؟ رسوم. كیف وأین أقوم بتسدید 33

ان تم اختیاركم بشكل عشوائي، ستتلقون تعلیمات تتعلق بعملیة تقدیم الطلب الخاص بتأشیرة التنوع عبر 

طلب  رسومسیتعین علیكم تسدید كل .  dvlottery.state.govعلى الرابط  لطلبامنظومة التحقق من حالة 

التقدیم للحصول على تأشیرة الھجرة وتأشیرة التنوع بأنفسكم فقط في القنصلیة او السفارة االمریكیة وقت 

تقدیم الطلب للحصول على التأشیرة. سیقوم أمین الصندوق العامل في القسم القنصلي من فوره بتسلیمكم 

تأشیرة التنوع الى اي  رسومال نظیر وصال صادرا عن الحكومة االمریكیة بالتسدید. التقوموا بارسال الم

شخص عبر البرید الورقي او الویسترن یونین او عن طریق اي من خدمات التسلیم ان كنتم تقومون بالتقدیم 

 للحصول على تأشیرة الھجرة في القنصلیة او السفارة االمریكیة.

لتقدیم طلب بتعدیل حالتكم من  ان وقع االختیار علیكم وكنتم في ذلك الوقت في الوالیات المتحدة وتخططون

خالل مكتب خدمات الھجرة والمواطنة االمریكي، فان صفحة التعلیمات التي یمكن الولوج الیھا من خالل 

http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
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تتعلق تحوي تعلیمات منفصلة   dvlottery.state.govعلى الموقع االلكتروني  الطلبمنظومة التحقق من حالة 

 طلب التقدیم لتعدیل الحالة عن طریق البرید الورقي الى مصرف أمریكي. رسومبكیفیة تسدید 

 رسوم. ان قدمت طلبا للحصول على تأشیرة التنوع ولم اتأھل للحصول علیھا، ھل یمكنني استرجاع 34

 التأشیرة التي قمت بتسدیدھا؟

طلب التقدیم للحصول على التأشیرة. یتحتم علیكم تلبیة كل متطلبات الحصول  رسومكال. الیمكنكم استرجاع 

على التأشیرة كما ھو مفصل في ھذه التعلیمات. ان وجد الموظف القنصلي انكم التلبون متطلبات الحصول 

ن على التأشیرة أو انكم غیر مؤھلین للحصول على تأشیرة التنوع بموجب القانون االمریكي، الیكون بامكا

 .رسومالموظف اصدار التاشیرة وستخسرون كل ماسددتموه من 

 موانع االھلیة

اي اسباب  من. بوصفي من المتقدمین للحصول على تأشیرة التنوع، ھل یمكنني ان احظى باستثناء 35

 التؤھلني للحصول على التأشیرة؟ وھل یمكن ان یتلقى طلبي المستثنى اي معاملة خاصة؟

الحصول على تأشیرة التنوع لكل اسباب عدم التأھل للحصول على تأشیرة الھجرة یخضع المتقدمون بطلب 

المنصوص علیھا في قانون الھجرة والجنسیة. الوجود لبنود خاصة تتعلق باالستثناء من اسباب عدم التأھل 

عاملة للحصول على التأشیرة باستثناء تلك المنصوص علیھا عادة في قانون الھجرة والجنسیة كما الوجود لم

من نوع خاص تتعلق بمقدمي طلبات االستثناء. قد توجد بعض البنود الخاصة باالستثناء لألشخاص الذین 

لدیھم صالت قربى وثیقة بمواطنین امریكیین أو بمن یُعدون من االجانب المقیمین الدائمیین بشكل قانوني 

الت، بید ان المحددات الزمنیة في تكون متاحة للمتقدمین بطلب الحصول على تأشیرة التنوع في بعض الحا

 برنامج تأشیرة التنوع تجعل من الصعب على المتقدمین بطلباتھم االستفادة من ھذه البنود.

 محاذیر الغش واالحتیال في تأشیرة التنوع

 على االنترنت والبرید االلكتروني غیر المرغوب بھ؟ االحتیالعن حاالت  االبالغ. كیف یمكنني 36

التجارة الفیدرالیة بالتعاون مع وكاالت  ھیئةالذي ترعاه   econsumer.govالرجاء زیارة الموقع االلكتروني 

مكتب التحقیقات الفیدرالي  عن طریق االحتیال تعن حاال االبالغدولة. كما یمكنكم  36حمایة المستھلك في 

للتقدم بشكوى عن البرید  . Internet Crime Complaint Centerئم االنترنت عن طریق مركز شكاوى جرا

http://dvlottery.state.gov/
http://econsumer.gov/
http://www.ic3.gov/
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االلكتروني غیر المرغوب بھ، قوموا باستخدام اداة التشكي "الخاصة بالبرید غیر المرغوب بھ وخدمات 

او قوموا بزیارة الصفحة الرئیسیة  econsumer.govالترویج عبر الھاتف" المتاحة على الموقع االلكتروني 

 Department of Justiceلرسائل البرید االلكتروني التجاریة غیر المرغوب بھا التابعة لوزارة العدل 

”)pamS(“Unsolicited Commercial Email    .لمزید من المعلومات وجھات االتصال 

 االحصاءات الخاصة بتأشیرة التنوع

 ؟2020. ماھو عدد التأشیرات التي سیتم اصدارھا لبرنامج تأشیرة التنوع للعام 37

 55000یتم اصدارھا كل عام لألشخاص المؤھلین ھو فان الحد االقصى للتاشیرات التي بموجب القانون، 

وافق الكونجرس االمریكي على قانون تعدیل نیكاراغوا  1997في تشرین الثاني عام تأشیرة. مع ذلك، 

ولمتى ما تقتضي  1999والذي ینص انھ ابتداءا ببرنامج تأشیرة التنوع للعام   واالغاثة في أمریكا الوسطى

من تأشیرات التنوع المرصودة سنویا ستكون متاحة  55000من مجموع الــ  5000الضرورة، فان 

ابتدأ بتأشیرة التنوع للعام  للسقف العدديستخدام بموجب برنامج القانون انف الذكر. ان الخفض الفعلي لال

 50000وبذلك یكون المتبقي ھو  2020وسیبقى ساري المفعول حتى برنامج تأشیرة التنوع للعام  2000

 تأشیرة مخصصة لبرنامج تأشیرة التنوع الموصوف في ھذه التعلیمات.

 

 متفرقات

تأشیرة من خالل برنامج تأشیرة التنوع، ھل ستقوم الحكومة االمریكیة بتسدید اجور تذاكر  . ان تلقیتُ 38

الطیران خاصتي الى الوالیات المتحدة وتساعدني في تأمین سكن ووظیفة و/أو توفر لي الرعایة الصحیة 

 والمعونات المالیة لحین استقراري بالكامل؟

المتحدة أیا من ھذه الخدمات الیكم ان تلقیتم تأشیرة من خالل برنامج تأشیرة كال. لن تقدم حكومة الوالیات 

انكم لن تكونوا عالة على  اثبات. ان وقع االختیار علیكم للتقدیم على تأشیرة التنوع، یتحتم علیكم نوعالت

المجتمع في الوالیات المتحدة قبیل اصدار التأشیرة لكم. ھذا الدلیل یمكن ان یكون بصیغة مجموعة من 

) یتم تقدیمھ من قبل قریب او صدیق یقیم في الوالیات Form I-134الممتلكات الشخصیة أو اقرارا خطیا (

 ت المتحدة او دلیل من نوع اخر.المتحدة او عرض توظیف من جھة توظیف في الوالیا

http://econsumer.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam
https://www.justice.gov/doj/spam
https://www.justice.gov/doj/spam
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مؤھلین للتقدیم على برنامج  مواطنوھا االصلیینالتي یكون  وفق المناطق االقلیمیة قائمة بالدول والمناطق

 2020تأشیرة التنوع للعام 

مؤھلین للتقدیم على برنامج تأشیرة التنوع لعام  مواطنوھا االصلیینتبین القائمة أدناه الدول التي یكون 

منطقة الدولة الحاكمة. حدد  الى في الخارج المناطق التابعةتخضع الجغرافیة.  مصنفة حسب المنطقة2020

مكتب خدمات الھجرة والجنسیة االمریكي الدول التي یكون مواطنوھا مؤھلین للتقدیم على برنامج تأشیرة 

سیة والھجرة. ان الدول من قانون الجن C 203طبقا للصیغة المنصوص علیھا في القسم  2020التنوع للعام 

 ذات ھجرة مرتفعةكونھا في االساس دوال  -مؤھلین لبرنامج تأشیرة التنوع  االصلیون التي الیكون مواطنوھا

 – ذات نسبة ھجرة مرتفعةاو مایصطلح على تسمیتھ بدول  بكفالة الوظیفة والكفالة العائلیة تتعلق ألسباب

 ُمشار الیھا بعد القوائم االقلیمیة ذات العالقة.

 افریقیا

 الجزائر

 أنغوال

 بینین

 بوتسوانا

 بوركینا فاسو

 بوروندي

 كامیرون

 كیب فیردي

 جمھوریة أفریقیا الوسطى

 تشاد

 (جزر القُمر) كوموروس

 كونغو

 كونغو الجمھوریة الدیمقراطیة

 ساحل العاج

 جیبوتي
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 مصر*

 غینیا االستوائیة

 اریتیریا

 اثیوبیا

 غابون

 غامبیا

 غانا

 غینیا

 غینیا بیساو

 كینیا

 لیسوثو

 الیبیریا

 لیبیا

 مدغشقر

 مالوي

 مالي

 موریتانیا

 موریشیوس

 المغرب

 موزمبیق

 نامیبیا

 نایجر

 رواندا

 ساو تومب وبرینسیب

 سینیغال

 سیشیلیس

 سیرالیون



 غیر سري

 الصومال

 جنوب افریقیا

 جنوب السودان

 السودان

 سوازیالند

 تنزانیا

 توغو

 تونس

 اوغندا

 زامبیا

 زمبابوي

 

من قبل اسرائیل واالردن  1967تنتسب جنسیة االشخاص المولودین في المناطق التي أُدیرت قبیل حزیران *

. وتنتسب جنسیة المولودین في قطاع بالتعاقب وسوریا ومصر الى كل من اسرائیل واالردن وسوریا ومصر

الغربیة الى االردن وتنتسب جنسیة من ولدوا في غزة الى مصر وتنتسب جنسیة من ولدوا في الضفة 

 مرتفعات الجوالن الى سوریا.

 في أفریقیا، الیكون مواطنوا نایجیریا مؤھلین لألشتراك ببرنامج تأشیرة التنوع لھذا العام.

  

 أسیا

 أفغانستان

 البحرین

 بوتان

 بروناي

 بورما

 كمبودیا
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 المنطقة االداریة الخاصة في ھونغ كونغ **

 یاأندونوس

 ایران

 العراق

 اسرائیل*

 الیابان***

 سنغافورة

 سیریالنكا

 سوریا*

 تایوان**

 االردن*

 الكویت

 الوس

 لبنان

 مالیزیا

 المالدیف

 منغولیا

 نیبال

 شمال كوریا

 مانعُ 

 قطر

 السعودیة 

 تایلند

 تیمور الشرقیة

 االمارات العربیة المتحدة

 الیمن



 غیر سري

من قبل اسرائیل واالردن وسوریا  1967قبیل حزیران *تنتسب جنسیة من ولدوا في المناطق التي أُدیرت 

. وتنتسب جنسیة من ولدوا في قطاع غزة الى بالتعاقب ومصر الى كل من اسرائیل واالردن وسوریا ومصر

مصر وتنتسب جنسیة من ولدوا في الضفة الغربیة الى االردن وتنتسب جنسیة من ولدوا في مرتفعات 

 الجوالن الى سوریا.

نغ االقلیم االداري الخاص (منطقة أسیا) وماكاو االقلیم االداري الخاص (منطقة اوروبا التي **ان ھونغ كو

تنتسب جنسیتھا الى البرتغال) وتایوان (منطقة أسیا) تكون مؤھلة ومذكورة في أدناه. ألغراض تتعلق ببرنامج 

 لبرتغال.ماكاو االقلیم االداري الخاص االھلیة من االتنوع فقط، یستمد المولودون في 

***تنتسب جنسیة من ولدوا في جزر ھابوماي وشیكوتان وكوناشیري وایتوروفو الى الیابان. تنتسب جنسیة 

 الین الجنوبیة الى روسیا.خمن ولدوا في ش

 لبرنامج تأشیرة التنوع ھذا العام: ینان مواطني دول منطقة أسیا فیما یلي غیر مؤھل

 الرئیس) والھند وباكستان وجنوب كوریا والفلیبین وفیتنام.بنغالدیش والصین (المولودون على البر 

 

 

 أُوروبا

 ألبانیا

 أندورا

 أرمینیا

 النمسا

 أذربیجان

 بیالروسیا

 بلجیكا

 البوسنة والھرسك

 بلغاریا

 كرواتیا
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 قبرص

 جمھوریة التشیك

 الدنمارك (وبضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لھا في الخارج)

 استونیا

 فلندا

 ذلك المناطق والجزر التابعة لھا في الخارج) فرنسا (بضمن

 جورجیا

 المانیا

 الیونان

 ھنغاریا

 ایسلندا

 ایرلندا

 ایطالیا

 كازاخستان

 كوسوفو

 كرغیسستان

 التفیا

 الیخنشتاین

 لتوینیا

 لوكسمبرج

 ماكاو االقلیم االداري الخاص

 مقدونیا

 طالما

 مولدوفا

 موناكو

 مونتینیغرو (الجبل االسود)

 ذلك المناطق والجزر التابعة لھا في الخارج)ھولندا (بضمن 



 غیر سري

 ایرلندا الشمالیة***

 النرویج (بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لھا في الخارج)

 

 بولندا

 برتغال (بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لھا في الخارج)

 رومانیا

 روسیا***

 سان مارینو

 صربیا

 سلوفاكیا

 سلوفینیا

 اسبانیا

 السوید

 سویسرا

 طاجیكستان

 تركیا

 تركمنستان

 اوكرانیا

 اوزبكستان

 دولة الفاتیكان

 

مؤھل ومدرج أعاله وألغراض برنامج التنوع فقط ؛ األشخاص     SARصاري الخااالقلیم االد ماكاو

 .األھلیة من البرتغال ونیستمد .S.A.R المولودون في ماكاو

 مؤھلة الشمالیة بشكل منفصل. أیرلندا الشمالیة ألغراض برنامج التنوع فقط ، یتم التعامل مع أیرلندا ***

 .وھي مدرجة ضمن المناطق المؤھلة



 غیر سري

 اماالیابان. حتسبون على یُ ناشیري وإتوروفو األشخاص المولودون في جزر ھابوماي وشیكوتان وكو ****

 .روسیا یحتسبون علىاألشخاص المولودین في جنوب سخالین 

لھذا العام: بریطانیا العظمى  تأشیرة التنوع التالیة غیر مؤھلین لبرنامجلدول األوروبیة ل ن االصلیونمواطنوال

برمودا ، وجزر ناطق التابعة التالیة: أنغیال ، (المملكة المتحدة). تشمل المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) الم

وجبل طارق ، فیرجن البریطانیة ، وإقلیم المحیط الھندي البریطاني ، وجزر كایمان ، وجزر فوكالند ، 

، جزر تركس  اساندویتش الجنوبیة ، وسانت ھیالنومونتسیرات ، وبیتكیرن ، وجورجیا الجنوبیة ، وجزر 

 .وكایكوس

 أمریكا الشمالیة

 جزر البھاما

  .لھذا العام تأشیرة التنوع  في أمریكا الشمالیة ، ال یكون مواطنو كندا والمكسیك مؤھلین لبرنامج

 

 شیاناأو

 (بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لھا في الخارج)أسترالیا 

 فیجي

 اتيكیریب

 جزر مارشال

 ناورول درالیةیفالوالیات المیكرونیزیا ، 

 (بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لھا في الخارج)نیوزیلندا 

 باالو

 بابوا غینیا الجدیدة

 ساموا

 جزر سلیمان

 تونغا

 توفالو

 فانواتو

 



 غیر سري

  كاریبيالبحر الأمریكا الوسطى ، وأمریكا الجنوبیة ، 

 أنتیغوا وبربودا

 األرجنتین

 بربادوس

 بلیز

 بولیفیا

 تشیلي

 كوستا ریكا

 كوبا

 دومینیكا

 اإلكوادور

 غرینادا

 غواتیماال

 غیانا

 ھندوراس

 نیكاراغوا

 مابن

 باراغواي

 سانت كیتس ونیفیس

 لوسیا سانت

 سانت فنسنت وجزر غرینادین

 سورینام

 ترینداد وتوباغو

 أوروغواي

 فنزویال

 :لھذا العام تأشیرة التنوع ھا مؤھلین لبرنامجمواطنوفي ھذه المنطقة التي ال یكون البلدان 



 غیر سري

 .البرازیل وكولومبیا وجمھوریة الدومینیكان والسلفادور وھایتي وجامایكا والمكسیك وبیرو

 

 


