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 (DV-2020) 2020 للعام للمهاجرين برنامج  تأشيرة التنوع التقديم لتعليمات 

 نبذة مختصرة عن البرنامج

 ان. حيث بموجب القانونالتنوع للمهاجرين  ةكية سنوياً بإدارة برنامج تأشيرتقوم وزارة الخارجية األمري

المهاجرين ب صفهموفئة من المهاجرين  تضمن(  INA) ج ( من قانون الهجرة والجنسية ) 203 القسم

. االمريكيةتتميز بمعدالت هجرة منخفضة الى الواليات المتحدة  التيالعالم  من مختلف دولالمتنوعين 

للمهاجرين مجاني  التنوعان التسجيل لبرنامج  تأشيرة . 2020للسنة المالية  تأشيرة تنوع 50000 ستتوفر

 بدون اي كلفة. 

تم اختيارهم يعلى المتقدمين الذين  تتصف بأنها بسيطة ولكنها محددةالتي ة ينبغي ان تنطبق متطلبات األهلي

"( للتأهل للحصول على تأشيرة التنوع. ان وزارة الذين وقع عليهم االختيارطالبي التأشيرة لبرنامج )"ل

من خالل قرعة عشوائية الذين وقع عليهم االختيار وتحدد  طالبي التأشيرة ختارت التيهي الخارجية االمريكية 

 دولةعلى ستة مناطق جغرافية ، وال يجوز ألي التنوع الحاسوب. توزع وزارة الخارجية تأشيرات واسطة ب

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

غير مؤهلين للتقديم بسبب هجرة أكثر  الدول المدرجة ادناه ، فإن مواطني2020 للعامتنوع التأشيرة لبالنسبة  

 :السنوات الخمس السابقة خاللمواطن من هذه الدول إلى الواليات المتحدة  50000من 

( وكولومبيا وجمهورية الرئيسية الصينية على االراضي ن وبنغالديش والبرازيل وكندا والصين )المولود

الدومينيكان والسلفادور وهايتي والهند وجامايكا والمكسيك ونيجيريا وباكستان وبيرو والفلبين وكوريا 

 .وفيتنام ة لهاالتابع األقاليم)باستثناء أيرلندا الشمالية( والجنوبية والمملكة المتحدة 

االقليم االداري الخاص -، وماكاو  SARاالقليم االداري الخاص -  األشخاص المولودون في هونغ كونغ

SAR  للتقديم وتايوان مؤهلون. 

 السنة المالية السابقة.هذا العام مقارنة بلاألهلية متطلبات ال توجد تغييرات في 
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 األهلية )المتطلبات(

 1المتطلبات رقم 

 countriesمؤهلين لالشتراك بقرعة تأشيرة التنوع(  وها)الدول التي يكون مواطناالشخاص المولودون في  

whose natives qualify  شتراكقد يكونوا مؤهلين لال. 

، فأن إحدى الحالتين المدرجتين أدناه قد  مؤهلة لدخول قرعة تأشيرة التنوعغير دولة كانت والدتك في  نإ

 من التأهل. تمكنك

  كانت اإلجابة  ندولة مؤهلة لدخول قرعة تأشيرة التنوع ؟ إ / زوجتك  فيزوجكل محل الوالدة هل

بشرط أن يكون أسمك  -/ زوجتك زوجك لدولة التي ولد فيهاا الى ان تنسب والدتكبنعم، فيمكنك 

واسم زوجك/ زوجتك مدرجين في حقل فئة التسجيل، وأن تكونا مؤهلين ويصدر لكما تأشيرات 

 الواليات المتحدة في نفس الوقت. وأن تدخالالتنوع 

 اي من لم يولد  لدخول قرعة تأشيرة التنوع، ولكن ينغير مؤهل يكون مواطنوها دولةلدت في هل و

فيمكنك ان كانت اإلجابة بنعم ،  نوالدتك؟ إ عند فيها أي منهما مقيماً بشكل قانوني كان أووالديك 

 دولة مؤهلة لدخول قرعة تأشيرة التنوع تكان نأحد والديك إالدولة التي ولد فيها  تنسب والدتك الى

سئلة اال أجوبة يرجى االطالع على، مزيد من التفاصيل حول معنى ذلكلل .2020للعام 

 .Frequently Asked Questionsالشائعة

2المتطلبات رقم   

مستوفيا لمتطلبات المستوى التعليمي/ الخبرة العملية لبرنامج  تأشيرة التنوع يجب ان يكون مقدم الطلب على 

 حد الشرطين التاليين:اتوفر أشيرة التنوع من خالل ت

 سنة من  12ا محاصل على تعليم ثانوي أو ما يعادله على األقل ، أي أكمل مرحلتين دراسيتين مدته

 التعليم االبتدائي والثانوي الرسمي بنجاح ؛

 أو
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 في العمل خالل السنوات الخمس الماضية في مهنة تتطلب سنتين على األقل من  عامين من الخبرة

وزارة العمل بيانات قاعدة االمريكية  . ستستخدم وزارة الخارجيةلممارستهاالتدريب أو الخبرة 

 للبت في خبرة العمل المؤهلة.   O*Net Online األمريكية

 

 Frequentlyاالسئلة الشائعة أجوبة، يرجى االطالع على التفاصيل حول خبرة العمل المؤهلةللمزيد من 

Asked Questions. 

 

. استوفيتم هذين الشرطين طلب التسجيل على تأشيرة التنوع إال إذا  واالتقدم  

 فترة التسجيل 

بإدخال البيانات إلكترونيا على الموقع   2020يجب ان يقوم  مقدمو الطلبات لبرنامج تأشيرة التنوع للعام 

بين الساعة الثانية عشر ظهرا خالل الفترة الممتدة   dvlottery.state.govالتالي لوزارة الخارجية االمريكية 

 3 المصادف بتوقيت غرينينتش( من يوم األربعاء 4الصيفي لشرق الواليات المتحدة )الساعة حسب التوقيت 

حسب التوقيت االعتيادي لشرق الواليات المتحدة ، والساعة الثانية عشر ظهرا  2018تشرين االول/ أكتوبر 

ال تنتظر حتى  .2018 تشرين الثاني/نوفمبر 6ثالثاء المصادف بتوقيت غرينينتش( من يوم ال 5)الساعة 

لكتروني. لن موقع االلل استجابة بطيئةؤدي إلى تقد  كثرة الطلبات، حيث أن االخير من فترة التسجيلسبوع األ

واحد فقط طلب  ورقية. يسمح القانون بإدخال بياناتنات إلكترونية متأخرة أو بيانات يتم قبول إدخال أي بيا

سيتم . لضبط الطلبات المتكررةخارجية تقنية متطورة لكل شخص خالل كل فترة تسجيل. تستخدم وزارة ال

 .للبيانات واحد )طلب( تسجيلاستبعاد األفراد الذين لديهم أكثر من 

 2020استكمال إدخال البيانات الخاصة بك لبرنامج تأشيرة التنوع للعام 

على  (E-DV Entry Form or DS-5501قم بتقديم استمارة الطلب االلكترونية لتأشيرة التنوع )

لن نقبل بيانات غير كاملة.  .dvlottery.state.govالموقع التالي لوزارة الخارجية االمريكية االنترنيت على 

أن  ت عند تقديم طلبك ؛ من المحتمليرجى استخدام متصفح محدث لالنترن. مجاني تقديم استمارة الطلبان 

فيما ، على سبيل المثال(  Internet Explorer 8) مشكالتت القديمة  تواجه برامج متصفحات االنترن

 ت. على االنترن التنوعمنظومة تأشيرة  يخص

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

حاضًرا عندما يتم إدخال  ساعدك شخص ما ، فيجب أن تكون ندة. إالتأشيرات" أو أي منسق آخر يقدم المساع

تتمكن من تقديم اإلجابات الصحيحة لألسئلة واالحتفاظ بصفحة التأكيد ورقم التأكيد الفريد الخاص  بياناتك لكي

ذه بك. بدون ه ة بك ورقم التأكيد الفريد الخاصصفحة التأكيد الخاص بنسخة من بك. من المهم للغاية االحتفاظ

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

بريد اإللكتروني المدرج في حساب الادامة يك عل. نيابة عنكبهذه المعلومات  يعرض عليك االحتفاظشخص 

التفاصيل حول حاالت االحتيال المتعلقة بتأشيرة استمارة الطلب االلكترونية لتأشيرة التنوع. للمزيد من 

 Frequently Asked Questionsالتنوع، يرجى االطالع على اجوبة االسئلة الشائعة

دليل البرنامج تأشيرة التنوع و للتعرف على videoالخاص بنا  المصورمقطع القد ترغب أيًضا في مشاهدة 

 .ة بخطوة لمساعدتك في تقديم الطلبخطوالمفصل 

خاص  تحتوي على اسمك ورقم تأكيد فريد جديدة شاشةعلى تأكيد صفحة ال ظهر، ستكاملال بعد ان تقدم طلبك

، ستتمكن من التحقق  2019مايو ايار/  7. اعتباًرا من هاواحتفظ بالتأكيد  صفحةنسخة من قم بطباعة . بطلبك

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

لوماتك الشخصية. يجب ، وإدخال رقم التأكيد الفريد الخاص بك ومع Entrant Status Check ألطلبحالة 

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

. وقع االختيار عليك ان موعد مقابلة تأشيرة الهجرة الخاصة بك ولمعرفة  2020لبرنامج تأشيرة التنوع للعام 

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

Status Check  بكيفية متابعة الخطوة التالية  اإلرشادات المتعلقةالمصدر الوحيد للحصول على  هي 

 طلبك.ل

 يجب ان تقدم المعلومات التالية إلستكمال طلبك: 

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

 .لديك اسم واحد فقط ، فيجب إدخاله في حقل اسم العائلة / العائلة

 .ذكر أو أنثى -الجنس  .2

 .اليوم والشهر والسنة - الوالدة تاريخ  .3

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

 للمكان الذي ولدت فيه. استخدم اسم الدولة المستخدم حاليًا -الدولة التي ولدت فيها . 5

تكون نفس الدولة التي ولدت عادةً ما ، ان الدولة المؤهلة برنامج تأشيرة التنوع ب لالشتراك الدولة المؤهلة  .6

ت مختلفة إذا كان المكان الذي تعيش فيه أو جنسيتكو المؤهلة لالشتراك  بين دولتك ليس هنالك عالقة. فيها

اجوبة  االطالع على يرجى، مؤهلة لالشتراك غير دولة كنت مولوًدا في  ن. إالدولة التي ولدت فيهاعن 

مؤهالً  جعلكطريقة أخرى قد تك للمعرفة ما إذا كانت هنا Frequently Asked Questionsاألسئلة الشائعة 

 .لالشتراك

 لك ها خالل األشهر الستة األخيرة( صور حديثة )تم التقاط - طالب التأشيرةالصور الفوتوغرافية ل .7

المطلوبة لتقديم  فنيةوال شكليةلمواصفات اليرجى االطالع على ا وجميع أطفالك. /زوجكوزوجتك

طفلك اذا أو  ك/زوجتكصورة لزوج تقديم. ال تحتاج إلى Submitting a Digital Photograph الصورالرقمية

 .ذلكب قمت ن، ولكن لن تتم معاقبتك إا امريكيا او مقيما دائما قانونيامواطنكان 

ات صور تأشيرلنفس المعايير مستوفية ل لبرنامج تأشيرة التنوعتكون الصورالفوتوغرافية المقدمة يجب أن 

 نإ الخاص بك التأشيرة أو رفض طلببالقرعة . سيتم إلغاء اشتراكك االمريكية لواليات المتحدةل الدخول

هذه المواصفات بالكامل أو تم التالعب بها بأي شكل ل غير مستوفيةلك وألفراد عائلتك  تسجيلكانت صور ال

للمزيد األهلية. فقدان سابقة إلى السنة في ال للتسجيلها التي تم تقديمها من األشكال. سيؤدي تقديم الصورة نفس

 Submitting a Digital المطلوبة لتقديم الصورالرقميةلمواصفات على امن المعلومات، يرجى االطالع ادناه 

Photograph. 

 المرسل اليه:  –العنوان البريدي  .8

 من العنوان األول السطر

 السطر الثاني من العنوان

 المدينة / البلدة

 لدولة/ ا )المحافظة( قليمال/ ا المقاطعة/ )القضاء(منطقة ال

 الرمز البريدي / الرمز البريدي

 الدولة 

 

 .حاليا اي تعيش فيهالدولة الت .9

 . رقم الهاتف )اختياري(.10
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 ستستمرذي تستخدمه بصورة مباشرة والذي تروني العنوان البريد اإللك -عنوان البريد اإللكتروني  .11

تم  نمايو من العام المقبل. إايار/في  اختيارهمذين يتم بعد أن نبلغ ال في المستقبل بشكل مباشر استخدامه ب

 منظومة التحقق من حالة الطلبار الخاص باختيارك من خالل شعلإل قمت باالستجابةوطلبك اختيار 

Entrant Status Check,  االمريكية لمتابعة من وزارة الخارجية باتتلقى رسالة بريد إلكتروني وف ، فس

 Entrant عبر منظومة التحقق من حالة الطلبرة الهجرة الخاصة بك تعلمك بتوفر تفاصيل مقابلة تأشي

Status Check,   رسالة بريد إلكتروني تخبرك بأنه قد تم اختيارك بتاتا . لن ترسل لك وزارة الخارجية

 األسئلة الشائعة للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية االختيار أجوبةراجع  . لبرنامج تأشيرة التنوع

.Frequently Asked Questions 

 الثانويةالمرحلة  ( 2بتدائية فقط  )اال المرحلة( 1أعلى مستوى تعليمي وصلت إليه ، اعتباًرا من اليوم: ) .12

 شهادة( 6) الجامعية الدراسية  الفصول( بعض 5( مدرسة مهنية  )4( شهادة الثانوية العامة  )3) بدون شهادة

( 10الدكتوراه  ) دراسة فصول( بعض 9) الماجستير  شهادة( 8الدراسات العليا  ) فصول( بعض 7) جامعية 

األسئلة الشائعة للحصول على مزيد من المعلومات حول المتطلبات  أجوبةراجع دكتوراه. شهادة ال

  .Frequently Asked Questionsالتعليمية

ليس  /زوجيمتزوجة ، وزوجتيمتزوج/ ( 2متزوجة  )متزوج/ ( غير 1ة الحالية: )زوجيالحالة ال .13

 مواطنمتزوج/ متزوجة ، وزوجتي/زوجي   (3)  في الواليات المتحدة اقانوني ادائم امواطناً أميركياً أو مقيم

منفصلة منفصل/ ( 6) /أرملةمل ( أر5) / مطلقة( مطلق4) في الواليات المتحدةقانونيا  ادائم اأو مقيم أميركي

وصورة لك  /زوجكوبلد ميالد زوجتكالوالدة ة بلدونوع الجنس ومدينة / الوالدة قانونًا. أدخل االسم وتاريخ 

 .كصورتتستوفي نفس المواصفات الفنية الخاصة ب /زوجكلزوجتك

إلى استبعادك سيؤدي  /زوجتكزوجكبزوجك المؤهل أو إدراج شخص ليس اسم زوجتك/ عدم إدراج ان 

إجراء مقابلة التأشيرة. عليك  أثناءتنوع ورفض جميع طلبات التأشيرة في قضيتك لاكمتقدم رئيسي لتأشيرة 

ل القانوني هو افصن. االتكونوا منفصلين قانونا، ما لم  ه/عنها/ زوجتك حتى إذا كنت منفصاًل عن ذكر زوجك

 نبعد صدور أمر من المحكمة. إ مكانيا شان منفصلينالزوجان متزوجين ولكنهما يعي فيه الذي يبقىترتيب ال

 من خاللعلى الهجرة معك اقادر / زوجتك ككون زوجيمنفصلين قانونًا ، فلن  / زوجككنت أنت وزوجتك

لم يتم  نالزوج الذي انفصلت عنه قانونًا. إالزوجة/ اخترت إدخال اسم  نبرنامج تأشيرة التنوع. لن تعاقب إ

قبل  لطالقكنت تخطط ل نحتى إ /زوجتكقانونيا بأمر من المحكمة ، يجب عليك تضمين زوجك انفصالك

 .االستبعاديؤدى الى زوجك المؤهل  زوجتك/ ذكران عدم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة التنوع. 
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رجها في / او تداً ، فال تدرجها قانونيدائم اواليات المتحدة أو مقيممن مواطني ال / زوجتككان زوجك نإ

. لذلك ، الدخولإلى تأشيرة  مقيم دائمي قانونيا ال يحتاج الزوج الذي هو بالفعل مواطن أمريكي أوحيث . طلبك

في  قانونيا ادائمي امقيم أو مواطن أمريكيي تزوجزوجي / ، و /متزوجة "متزوج قمت بإختيار حقل نإ

األسئلة الشائعة  جوبةا. راجع /زوجتك، فلن تتم مطالبتك بتضمين مزيد من المعلومات حول زوجكطلبك

 .Frequently Asked Questionsللحصول على مزيد من المعلومات حول أفراد العائلة

لجميع األطفال الوالدة  دولةوة الوالدة بلدوالجنس والمدينة /  والدةخ الاذكر االسم وتاري -. عدد األطفال 14

 تك، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون معك أو ينوون مرافقسنة 21جين الذين تقل أعمارهم عن غير المتزو

لكل طفل باستخدام فوتوغرافية إلى الواليات المتحدة. قم بتقديم صور  هاجرت نا بعد فيما اليكسينضمون أو 

 نفس المواصفات الفنية الخاصة بك.

 :تأكد من تضمين

 جميع األطفال الطبيعيين األحياء  •

 هم قانونًا تتبنيجميع األطفال األحياء الذين  •

العشرين من العمر سن الحادية و تحتوالذين هم ابناء الزوج/الزوجة جميع األطفال غير المتزوجين  •

يم لم يكن الطفل يق نإ، وحتى الطفل /والدةلم تعد متزوًجا من والد نحتى إك اإللكتروني طلبفي تاريخ 

 .او لن يهاجر معكمعك 

ك غير مؤهلين طلبإرسال  وقتعاًما أو أكثر  21إن األطفال المتزوجين واألطفال الذين يبلغ عمرهم بالفعل 

ر" "التقدم في العم شرط ، فإن قانون حماية الطفل يحمي األطفال من. بالرغم من ذلكلبرنامج تأشيرة التنوع

سنة ،  21الطفل غير المتزوج  بلغقبل أن ي  لبرنامج تأشيرة التنوع طلب قديمقمت بت نفي ظروف معينة. إ

أقل من  / عمرهاكما لو كان عمره /تعاملة ، فمن الممكن أن يعاملسنة قبل إصدار التأشير 21يبلغ الطفل ثم و

 .عاًما ألغراض الحصول على تأشيرة 21

لبرنامج  طلبتقديم  وقت مقيما دائميا قانونيا الطفل الذي يكون بالفعل من مواطني الواليات المتحدة أوان 

أفراد  سواء أدرجت أم لم تدرجلن تتم معاقبتك  ،و إصدارهاإلى تأشيرة التنوع ألن يحتاج  تأشيرة التنوع

 .كطلب في هؤالءالعائلة 
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سيؤدي عدم إدراج جميع األطفال المؤهلين أو إدراج شخص غير طفلك إلى استبعاد مقدم الطلب الرئيسي 

األسئلة الشائعة للحصول اجوبة إجراء مقابلة التأشيرة. راجع  وقت طلبورفض جميع طلبات التأشيرة في ال

 .Frequently Asked Questionsعلى مزيد من المعلومات حول أفراد العائلة

حول  للحصول على مزيد من المعلومات Frequently Asked Questionsاألسئلة الشائعةجوبة اراجع 

 .2020للعام لبرنامج تأشيرة التنوع  اإللكتروني طلبكاستكمال 

 

 للحصول على تأشيرة التنوع اختيار المتقدمين

األمريكية خارجية ، ستقوم وزارة الولةدكل منطقة وللتأشيرات المتاحة امن  الحصص المخصصةاستناًدا إلى 

يجب على جميع المؤهلة.  طلبات االلكترونيةواسطة الكمبيوتر من بين البشكل عشوائي ب شخاصباختيار األ

 Entrant الدخول الى منظومة التحقق من حالة الطلب2020للعام  برنامج تأشيرة التنوعفي  المشاركين

Status Check برنامج تأشيرة  عنعند التسجيل االلكتروني استخدام رقم التأكيد الفريد الذي تم حفظه ب

منظومة التحقق من حالة . ستكون برنامج تأشيرة التنوعفي  طلبهملمعرفة ما إذا تم اختيار  2020التنوع للعام 

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

 . على األقل 2020سبتمبر أيلول/ 30 لغايةو 2019مايو ايار/  7بدًءا من  dvlottery.state.govالعنوان 

، بما في ذلك معلومات تأكيد تتضمن مزيًدا من اإلرشادات، سيتم توجيهك إلى صفحة  اختيار طلبكتم  نإ

 Entrant منظومة التحقق من حالة الطلبستكون حول الرسوم المرتبطة بالهجرة إلى الواليات المتحدة. 

Status Check بقرار  شعار الذين وقع عليهم االختياروزارة الخارجية بإ الوسيلة الوحيدة التي تقوم بها يه

تم  من ت بلغإخطار بالبريد أو لن ترسل وزارة الخارجية رسائل . 2020لبرنامج تأشيرة التنوع للعام   اختيارهم

شخاص الذين تم ليات األمريكية قائمة باالعن طريق البريد اإللكتروني. لن تقدم السفارات والقنص اختيارهم

 فقط منظومة التحقق من حالة الطلب بواسطة. سيتم إخطار األفراد الذين لم يتم اختيارهم أيًضا اختيارهم

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

Check ال تعتمد على شخص آخر للتحقق وإعالمكو بنفسك. 

 يجب ان يكونوا مؤهلين  من الهجرة، برنامج تأشيرة التنوع الذين يتم اختيارهم في كي يتمكن المشتركون 

ت ستمارة االلكترونية على االنترنطرح عليك في االتكون هناك اسئلة ت  إلى الواليات المتحدة. سوف للدخول 

 اإلنترنت  وطلب تسجيل األجانب إلكترونياً  لىطلب التأشيرة عاستمارة ، و DS-260 التي تحمل عنوان

http://dvlottery.state.gov/


 غير سري

واليات المتحدة. تشمل أسئلة حول أهليتك للهجرة بموجب قانون ال بطرحخصياً شالمسؤول القنصلي سيقوم و

 هذه األسئلة المواضيع الجنائية واألمنية.

ايلول/  30بما في ذلك أفراد العائلة ، بحلول  تقدمين الذين تم اختيارهميجب إصدار تأشيرات لجميع الم

 لمكتبوال يمكن تأشيرات التنوع إصدار  كانتحت أي ظرف . ال يمكن لوزارة الخارجية 2020سبتمبر 

الموافقة على التعديالت بعد هذا التاريخ ، كما ال يمكن ألفراد العائلة  االمريكيخدمات الهجرة والجنسية 

 .في الواليات المتحدة بعد هذا التاريخ الرئيس مقدم الطلب الىلالنضمام  تأشيرات التنوعالحصول على 

حول عملية  للحصول على مزيد من المعلومات Frequently Asked Questionsاألسئلة الشائعةجوبة اراجع 

 االختيار.

 رقمية فوتوغرافية تقديم صورة 

صورة حديثة )التقطت خالل األشهر الستة ل االستنساخ الضوئيك التقاط صورة رقمية جديدة أو يمكن

 الواردة أدناه. يجب أن تكون صور، طالما أنها تلبي جميع المعايير ضوئي رقميجهازاألخيرة( باستخدام 

لواليات المتحدة. لدخول لصور تأشيرة ا واصفاتممطابقة لنفس نوع و الطلب االلكتروني لتأشيرة التنوع

 hereبالنقر على هذا الرابط الع على أمثلة للصور المقبولة يمكنك االط

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

examples.html.   

تقديم ان ستة أشهر أو صورة ال تلبي جميع المعايير الموضحة أدناه. التقطت قبل تقديم الطلب بصورة  دمال تق

، أو صورة ال تتوافق مع سابق، أو صورة تم التالعب بهاالعام لل طلبفي لصورة نفسها التي قدمتها ا

 . االستبعادالمواصفات أدناه ستؤدي إلى 

 :أو صورك الرقمية الفوتوغرافية يجب أن تكون صورك

 ملونة •

 ان يتوسط وجهك اطار الصورة •

ملم  22بوصة ) 1, 3/8 واحدة و بوصة 1بين ماالرأس حجم صورة بحيث يكون بأبعاد محددة الحجم  •

يرجى ٪ 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 للمزيد من التفاصيل  Photo Composition Template االطالع على نموذج شكل الصورة

 .حجمال

 عكس مظهرك الحاليوتاألشهر الستة الماضية خالل  تم إلتقاطها •

 ابيض فاتحالتقطت أمام خلفية بيضاء أو  •

 تم التقاطها بشكل مباشر أمام الكاميرا •

 تانوكال العينين مفتوح جامدةبير وجه اتعمع  •

 المالبس التي ترتديها بشكل يوميب •

 .المالبس الدينية التي يتم ارتداؤها يوميًا يجب عدم ارتداء الزي الرسمي في صورتك ، باستثناء •

يجب  دينية. سبابيوميًا أل اترتديه إال التي، يحجب الشعر أو خط الشعررأس قبعة أوغطاء  ال ترتدي •

 غطاء الرأس أي ظالل على وجهك يلقي، ويجب أال أن يكون وجهك كامالً مرئيًا

 .ير مقبولة في صورتكغ ماشابه ذلك أو ةالسلكيألجهزة السماعات الرأس أو اان  •

 ال ترتدي نظارة •

 .صورتك خالل التقاطارتداؤها  تستطيع، هاز سمع أو مواد مشابهةكنت ترتدي عادة ج نإ •

ة ستنسخالصور المان لمشاهدة أمثلة الصور المقبولة وغير المقبولة.    Photo Examplesراجع أمثلة الصور 

، رى غير مقبولة. باإلضافة إلى ذلكضوئيًا من تراخيص القيادة أو الوثائق الرسمية األخ استنسختأو التي 

منخفضة الجودة أو  اجهزة التصوير السريعصور، ت، صور المجاللقطات الفوتوغرافية )سناب شوت(ال

 وغرافية كاملة الطول غير مقبولة.فوتالصور الولهاتف المحمول اصور 

 :. يجب أن تكون صورتك الرقميةااللكتروني كطلبميل صورتك الرقمية كجزء من عليك تح

 JPEG (.jpg) file format: بصيغة •

 كيلوبايت في حجم الملف 240قل عن تساوي أو ت •

 (لعرضمساويا ل طولبعاد مربعة )يجب أن يكون الأبحجم  •

•  600X600 بيكسل من حيث االبعاد 

، يجب أن ضافة إلى متطلبات الصورة الرقمية؟ باإل فوتوغرافية صورةاجراء االستنساخ الضوئي لهل تريد 

 :تكون الصورة الحالية لديك

 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
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 سل لكل مليمتر(يبك 12كسل لكل بوصة )يب 300تبلغ  وضوح ا ضوئيًا بدقةاستنساخهم ت •

 :لغرضلوزارة الخارجية  free photo toolالصور المجانية  واتاستخدم أد

 صورة رقمية مخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إختيار •

 وتدويرها إذا لزم األمر هاتغيير حجم •

 كسليب 600×  600 وضوح تبلغ إلى صورة مربعة بدقة تحويلها •

 

 

 رضيعكالتقاط صور لطفلك أو 

أن ينظر طفلك إلى ، ويجب شخص آخر في الصورة يظهر، يجب أال رضيعك عند التقاط صورة لطفلك أو

 .مفتوحة الكاميرا بعيون

. سيضمن ذلك دعم رأس او ابيض فاتح ابيض بلون قطعة قماشضع طفلك على ظهره على  :1نصيحة 

، خاصة إذا التقطت صورة د من عدم وجود ظالل على وجه طفلكوتوفير خلفية واضحة للصورة. تأكطفلك 

 .الطفل مستلقياً  بقاءمن األعلى مع 

صورة لطفلك في مقعد  إلتقطوابيض او ابيض فاتح  بلون قطعة قماشبقم بتغطية مقعد السيارة  :2نصيحة 

 السيارة. سيضمن ذلك أيًضا دعم رأس طفلك.

 

 (FAQS)وبة االسئلة الشائعة جا

 األهلية

 ؟"(بةالجنسية 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 معينالذي  شخصالعادةً يعني المواطن األصلي 

دولة أخرى غير الدولة ل ا/تابعايكون متجنسأيضاً شخصاً يحق له أن جنسيته. يمكن أن يعني المواطن األصلي 

 .)ب( من قانون الهجرة والجنسية 202 القسمالتي ولد فيها بموجب أحكام 

 منسوبا كل فرد اعتبار، يتم بلد أو منطقة جغرافيةالمهاجرين الذين يدخلون من  ى اعدادنظًرا لوجود قيود عل

 لمحددات المعرفةنسب اليه استنادا الى ات  الذي تعني البلد  المنسوبةان جنسيتك  .بلد ما الى /تابعالبلد ما

، يمكنك اختيار بلد أهليتك كبلد فيه. ومع ذلكولدت ي ذال بلدنفس ال وعادة ه ويكون بلد أهليتك .المنطبقة عليك

، ولم يكن والداك يكوالداحد ولدت في بلد لم يولد فيه  نأي من والديك إ والدة، أو بلد /زوجتكزوجك  والدة

 .من حيث جنسيتك المؤهلة لالشتراك وقت والدتك. هذه هي الطرق الثالث الوحيدة الختيار بلدك فيه نمقيما

نتسابك إثبات ا تستطيعال التي  الدولة  )أيغير صحيح او الجنسية المنسوبة بشكل  ةمؤهلال الدولةإن إدراج 

 .كطلب( سيؤدي إلى استبعاد لها

 ؟لالشتراك في بلد مؤهل ادوولمالتقديم إذا لم أكن  يمكننيهل  -2

 للتقديم.  هناك حالتان قد تكون فيهما مؤهال

 حيثإلى ذلك البلد.  ن تدرج انتساب جنسيتكفي بلد مؤهل ، فيمكنك ا /زوجتكزوجك كانت والدةأوالً ، إذا 

مؤهالً أيضاً  /زوجتكتأشيرة هجرة فقط إذا كان زوجك لك ، فستصدر /زوجتكأن أهليتك تعتمد على زوجك

تأشيرة   الدخول إلى الواليات المتحدة مًعا باستخدام كليكماتأشيرة هجرة. يجب على  راوأصدللحصول 

 .ينالوالداحد  والدةإلى بلد  قاصرطفلتك الطفلك/" جنسية ان ينسب، يمكن "مثلوبال .التنوع

مقيماً في لم يكن " إلى بلد والدة أحد والديك طالما لم يولد أحد من والديك أو جنسيتك نسب"ت  ان ثانياً ، يمكن 

تم تجنيسهم قانونًا ، إذا لم يوقت والدتك. ال يعتبر الناس بصفة عامة مقيمين في بلد لم يولدوا فيه أو  والدتكبلد 

كانوا يزورون أو يدرسون في البالد مؤقتًا ، أو يتمركزون مؤقتًا ألسباب تجارية أو مهنية نيابة عن شركة أو 

 . فيه واالذي ولد غيرحكومة بلد آخر 

في فيجب عليك تقديم توضيح ، صرحت بإنتسابك لجنسية بديلة استنادا الى أي من الحاالت المذكورة اعالهإذا 

 .6، في السؤال رقم االستمارة االلكترونية لتأشيرة التنوع

إن إدراج بلد مؤهل او الجنسية المنسوبة بشكل غير صحيح )أي الدولة  التي ال تستطيع إثبات انتسابك لها( 

 سيؤدي إلى استبعاد طلبك.
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 ؟للمهاجرينلبرنامج تأشيرة التنوع  ينبعض البلدان غير مؤهليعتبر مواطنو لماذا  -3

 التي " دولاللألشخاص الذين ليسوا من هو توفير فرصة للهجرة تأشيرة التنوع للمهاجرين الهدف من ان 

التي يقبل منها المهاجرون الدول  " عبارة ". يعّرف القانون األمريكيةمرتفع بنسبة قبل منها المهاجروني  

 يةالعائلالكفالة فئات تأشيرات  ضمنشخص  50000هاجر منها ما مجموعه يأنها تلك التي ب"  ةمرتفع بنسبة

 يقوم مكتب خدمات، س السابقة. في كل عامالعمل إلى الواليات المتحدة خالل السنوات الخمتأشيرات كفالة و

 تعديل عدادأوالعمل لكفالة العائلية والهجرة لتأشيرات  أعداد بحساب (USCIS) الجنسية والهجرة األمريكي

" وبالتالي سيكون لمهاجرينل قبول كبير نسبة ذات"التي تعتبر دوللتحديد ال وات الخمس السابقةفي السن الحالة

 األمريكيالجنسية والهجرة  مكتب خدمات أن حيث. لتنوعا لتأشيرة السنويبرنامج للغير مؤهلين  وهامواطن

قد  ينأو غير مؤهل ينها مؤهلمواطنوفإن قائمة البلدان التي يكون  ،بعملية احتساب االعداد هذه سنوياً قوم ي

 .تتغير من سنة إلى أخرى

كل منطقة مخصصة للمواطنين االصليين لال 2020للعام  برنامج تأشيرة التنوع كم عدد تأشيرات  -4

 ؟ةمؤهل دولةو

لكل  االقليمية للمناطق برنامج تأشيرة التنوعل السقف العددي الجنسية والهجرة األمريكي مكتب خدمات قرري

(. سوف يعتمد عدد INAمن قانون الهجرة والجنسية ) 203( جالمحددة في القسم  )سنة وفقًا للصيغة 

االعداد كل بلد على االصليين للمواطنين لة الخارجية في نهاية المطاف التأشيرات التي ستصدرها وزار

مؤهلين ال من الذين تم اختيارهم متقدمين، وعدد المن كل بلد متقدمين، وعدد الاإلقليميةللمناطق المحددة 

مواطنين إلى اليزيد عن سبعة بالمائة من إجمالي التأشيرات المتاحة  مااليمكن منح للحصول على التأشيرة. 

 األصليين في أي دولة واحدة.

 ؟يةالعملهي متطلبات التعليم أو الخبرة ما   -5

ثانوي أو ما  على تعليم ن يكون مقدم الطلب حاصالبأ يشترط قانون ولوائح الهجرة في الواليات المتحدة

العمل خالل السنوات الخمس الماضية في مهنة تتطلب سنتين على  منأو لديه خبرة عامين يعادله على األقل 

ف "التعليم الثانوي  سنة  12دراسية مدتها مرحلة  اجتيازأو ما يعادله" بأنه األقل من التدريب أو الخبرة. ي عرَّ

ليم االبتدائي في بلد آخر من التع اجتياز مرحلة دراسيةالمتحدة أو من التعليم االبتدائي والثانوي في الواليات 

فقط الرسمية  تكون المراحل الدراسيةلتعليم الثانوي في الواليات المتحدة األمريكية. شابه لم الرسمي والثانوي
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 .G.E.D العاممثل دبلوم التكافؤ لة المراسالت أو شهادات المعادب الدراسة برامجوالتعتبر  ،ملبية لهذا الشرط

 .إجراء مقابلة التأشيرة عندمقبولة. يجب تقديم إثبات موثق بالتعليم أو الخبرة العملية إلى الموظف القنصلي 

ك ولن تأشيرتالمقابلة الخاصة ب خالل طلبك، فسيتم استبعاد لمتطلبات التعليم أو الخبرة في العم لم تستوف نإ

 .عائلتك يتم إصدار تأشيرات لك أو ألي فرد من أفراد

 ؟لبرنامج تأشيرة التنوع ما هي المهن المؤهلة   -6

العمل.  مدى تأهللتحديد   O*Net OnLine ستستخدم وزارة الخارجية قاعدة بيانات وزارة العمل األمريكية

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

ليست ن لمها إال أن، نلمهن امد يدلعا وزارة العمل األمريكيةل نيروإللکتاقع ولماالوقت الذي يدرج فيه 

برتك في العمل  على أساس خ تأشيرة التنوعلبرنامج ون مؤهالً لكي تكو .لبرنامج تأشيرة التنوعلة ؤهمجميعها 

مستوى ة في مهنة مصنفة ضمن ، عامين من الخبريجب أن يكون لديك، خالل السنوات الخمس الماضية

 .أو أعلى 7.0الذي يبلغ  (SVP) المحدد يهنالماالستعداد  نطاق

، ولن الخاصة بك التأشيرة مقابلة عند طلبك، فسيتم استبعاد لبات التعليم أو الخبرة في العمللم تستوِف متط kإ

 .يتم إصدار تأشيرات لك أو ألي فرد من أفراد عائلتك

قاعدة بيانات وزارة في   لبرنامج تأشيرة التنوع التي تؤهلني مهنالعلى  طالعاالكيف يمكنني  -7

 ؟  O*Net OnLineالعمل األمريكية

تؤهلك كانت مهنتك  kت لتحديد ما إ، اتبع هذه الخطوا O*Net OnLineزيارتك للموقع االلكتروني التالي ندع

 :أم ال للتقديم

" من Job Familyصنف المهنة " قم بالنقر على" ، Find Occupations -نالمه قائمةتحت عنوان " .1

 عند النقر. ستظهرة التي القائم

على ، ثم انقرقم بإختيار مهنتك، "Job Familyصنف المهنة " تصفح قائمة من خالل ابحث عن مهنتك .2

 "GO" كلمة 

 على الرابط لمهنتك المحددة انقر .3

http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
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نطاق   درجةولمعينة ا مهنةلا لقطاع المخصصم قرالعلی ور" للعثJob Zone قم بإختيار" قطاع المهنة  4.

 (SVP)االستعداد المهني المحدد 

في الجزء السفلي (.   Aerospace Engineersقم بإختيار مهندسي الطيران او الفضاء ) ، على سبيل المثال

 رقم ال، ستجد " Job Zoneقطاع المهنة   ، تحت قسم "ملخص لمهندسي الطيران والفضاءالتقريرالمن 

. باستخدام هذا 8.0إلى<  SVP  ،7.0 االستعداد المهني المحدددرجة نطاق و 4 مهنة وهو للمخصص لا

 .لفضاء هي مهنة مؤهلةلطيران/ اهندسة افأن المثال ، 

 :قائمة المهن -تأشيرة التنوع ل التالية صفحةال راجعصول على مزيد من المعلومات ، للح

 List of Occupations webpage –Diversity Visa . 

 ؟تأشيرة التنوع للمهاجرينهل هناك حد أدنى لسن التقدم بطلب للحصول على   -8

في  و الخبرة العملية لكل متقدم رئيس، لكن متطلبات التعليم الثانوي أقديم على الطلبيوجد حد أدنى لسن الت ال

 .كبيرعاًما بشكل  18وقت تقديم الطلب ستؤدي إلى استبعاد معظم األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 

 التنوعتأشيرة  برنامجك لاإللكترونى الخاص ب ادخال بيانات الطلب كمالستإ

 ي؟طلب تقديممتى يمكنني  -9

حسب التوقيت ن الساعة الثانية عشر ظهرا م 2020رنامج تأشيرة التنوع للعام لبت بدأ فترة تقديم الطلبات

تشرين االول/  3بتوقيت غرينينتش( من يوم األربعاء المصادف  4الصيفي لشرق الواليات المتحدة )الساعة 

 5ة )الساعة حسب التوقيت االعتيادي لشرق الواليات المتحدالساعة الثانية عشر ظهرا لغاية ،  2018أكتوبر 

، يقدم الماليين من في كل عام. 2018تشرين الثاني/نوفمبر  6يوم الثالثاء المصادف لبتوقيت غرينينتش( 

، المناسبوقت في ال اإخطار من تم اختيارهم تلقيفي هذه التواريخ  التسجيلضمن ي. الطلباتاألشخاص 

 .ويمنح كل من طالبي التأشيرات وسفاراتنا وقنصلياتنا وقتًا إلعداد وإكمال حاالت إصدار التأشيرات

في نهاية فترة التسجيل إلى  الكثيرة اتؤدي الطلبتبكًرا خالل فترة التسجيل. قد م   على تقديم الطلبة قوب مكثنح

تشرين  6يوم الثالثاء الموافق ظهرا ل الثانية عشرالساعة ت بعد طلباقبول ال نستطيعالنظام. ال  إبطاء

 .2018نوفمبر الثاني/

http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
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 أنا في الواليات المتحدة. هل يمكنني االشتراك ببرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين؟. 10

التقديم  هبامكانو لواليات المتحدة أو في دولة اخرىنعم، ان بأمكان طالب التسجيل التقديم خالل وجوده في ا

 ان.من اي مك

 لمرة واحدة فقط خالل فترة التسجيل؟ التقديمهل بامكاني . 11

لمرة واحدة فقط لكل شخص خالل كل فترة تسجيل. تستخدم وزارة الخارجية تقنية  التسجيلنعم، القانون ي تيح 

 . أكثر من طلب واحد مسجلسيتم استبعاد االشخاص الذين لديهم . لضبط التسجيل المتكررمتطورة 

 ؟على حدةهل يحق لي ولزوجي/ زوجتي أن يتقدم كل منا بطلب التسجيل . 12

للشروط. ان  ينلمرة واحدة ان كان كالهما مستوفي طلبا على حدةقدم كل منهما نعم، يحق للزوج/الزوجة أن ي

 وقع االختيار على أي منهما، يحق لألخر التقديم بوصفه/وصفها امتدادا لشريكه.

 طلب للحصول على تأشيرة التنوع للمهاجرين؟الالذين يتعين علي ضمهم في من هم أفراد العائلة . 13

: ان كان الزواج بعقد مسجل في المحكمة، يتحتم عليكم ذكر الزوج/ الزوجة بصرف النظر الزوج/الزوجة

 عما اذا كان هو /هي يعيشون معكم او لديهم النية في الهجرة الى الواليات المتحدة. يتحتم عليكم ادراج اسم

الشريك حتى ولو كنتم منفصلين عنه /عنها مالم يكن ذلك االنفصال قد بات في حكم القانوني. ان االنفصال 

القانوني هو وضع يبقى فيه الزوج والزوجة متزوجين لكنهما يعيشان منفصلين بموجب قرار من المحكمة. ان 

م عن طريق برنامج تأشيرة التنوع كان االنفصال بين الزوجين قانونيا، فلن يحق لزوجك/زوجتك الهجرة معك

للمهاجرين. لن تتعرض للعقوبة ان اخترت ادراج اسم الشريك الذي انتم منفصلين عنه/عنها بحكم القانون. ان 

لم يتحقق االنفصال بحكم من المحكمة، يتحتم عليكم ادراج اسم الزوج/الزوجة حتى وان كنتم تخططون لنيل 

أشيرة التنوع للمهاجرين. اغفالكم الدراج اسم الزوج/الزوجة او ادراجكم الطالق قبيل التقديم للحصول على ت

السم شخص ليس زوجك/زوجتك سيعرضكم لألستبعاد. ان لم تكونوا متزوجين خالل وقت التسجيل ولكنكم 

تخططون للزواج في المستقبل، التقوموا بادراج اسم الزوج/الزوجة في استمارة التسجيل الن ذلك يعرضكم 

 .ادراج اسم الزوج/الزوجة السابق ، اليتعين عليكمطلقين أو كان الزوج/الزوجة متوفيااد. ان كنتم ملالستبع

و في حال كان الزوج/الزوجة حامال للجنسية االمريكية او هالسابق  الشرطستثناء الوحيد الذي يرد على ان اال

من المقيمين الدائميين في الواليات المتحدة. ان كان الزوج/الزوجة حامال للجنسية االمريكية او من المقيمين 

الدائميين في الواليات المتحدة، التقوموا بادراج اسمه/اسمها في طلب التسجيل. ال يتحتم على حاملي الجنسية 
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االمريكية او المقيمين الدائميين في الواليات المتحدة الحصول على تأشيرة التنوع للمهاجرين. ولذلك، ان قمتم 

"متزوج/متزوجة وزوجي/زوجتي حامل/حاملة للجنسية االمريكية او من المقيمين الدائميين  عبارة باختيار

 دراج معلومات اضافية عن زوجك/زوجتك.في الواليات المتحدة" خالل عملية التسجيل، لن يكون بامكانكم ا

خالل التسجيل  21رالمتزوجين ومن هم دون سن الــكل اطفالكم االحياء منهم غي: يتحتم عليكم ادراج االطفال

)حتى لو كنتم  من أوالد الزوج/الزوجةاألولي في برنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين سواء كانوا من صلبكم أو 

الطفل( او من اطفال الزوج/الزوجة او االطفال الذين تبنيتموهم بحكم القانون.  ن عن والد/والدة ذلكيمطلق

وان لم يعودوا من المقيمين  خالل وقت التسجيل االلكتروني حتى 21قوموا بادراج كل االطفال دون سن الــ

االطفال من معكم او ليست لديكم النية في ضمهم لبرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين. اليتحتم عليكم ادراج 

حاملي الجنسية االمريكية او من المقيمين الدائميين في الواليات المتحدة رغم انكم لن تكونوا عرضة للمسائلة 

 في حال ادرجتم اسمائهم.

بوصفهم ممن ي عيلهم ويجب اليحق لوالدي واخوة المتقدم بالطلب الحصول على تأشيرة التنوع للمهاجرين 

 التسجيل. عدم ادراجهم في استمارة عليك

اذا ماأدرجتم أفراد العائلة في استمارة التسجيل، اليتحتم عليهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة او الهجرة 

او السفر معكم. لكن ان اغفلتم ادراج احد ممن يجب عليكم اعالته في استمارة التسجيل االصلية او ادرجتم 

وعد المقابلة للحصول على التأشيرة ولن تتلقوا انتم او فردا من غير من تعيلونه، سيتم استبعاد طلبكم وقت م

اي من افراد عائلتكم تاشيرة دخول. ينطبق هذا االمر فقط على اولئك الذين كانوا من بين افراد العائلة وقت 

وليس اولئك الذين تحققت فيهم هذه الصفة في وقت الحق. يحق لزوجك/زوجتك ان كان يحق لهم  الطلبتقديم 

يقوموا بذلك على نحو منفرد حتى لو كان/كانت مدرجين في استمارة التسجيل خاصتكم طالما ان  ان التقديم

 يمكنكم االطالع على اجابةكال من استمارتي التسجيل تتضمنان تفاصيل عن كل من تعيلونهم في عائلتكم )

 (.FAQ #12 اعاله 12رقم  االسئلة الشائعة

 بنفسي أم أن بامكان شخص اخر القيام بذلك نيابة عني؟ تقديم الطلبهل يتحتم علي . 14

 تقديم الطلبنيابة عنكم. يتم  بذلكبأنفسكم ولكن يمكنكم تكليف شخص اخر  وتقديم الطلبعلى اعداد  حثكمن

يق او قريب او عما اذا قمتم بانفسكم بهذا االمر او تكفل به محام او صدمرة واحدة فقط باسمكم بصرف النظرل

مسؤولية صحة وتمام المعلومات  تتحملونفي البرنامج،  المتقدمين بطلبكمشخص اخر نيابة عنكم. بصفتكم 

في استمارة التسجيل ويتم استبعاد االستمارات التي التتضمن معلومات صحيحة وكاملة. على المتقدمين 
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سهم من االطالع على حالة التسجيل الخاصة بطلب التسجيل االحتفاظ برقم التأكيد خاصتهم كي يتمكنوا بأنف

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

dvlottery.state.gov   .حساب البريد االلكتروني المستخدم في التقديم  ادامةالمتقدمين بطلب التسجيل  على

 على تأشيرة التنوع للمهاجرين.االلكتروني 

اخرى، فهل اليزال بامكاني التقديم على  فئات. أنا مسجل بالفعل للحصول على تأشيرة هجرة ضمن 15

 لمهاجرين؟لبرنامج تأشيرة التنوع 

 نعم.

 االلكتروني متاحا على شبكة االنترنت؟. متى سيكون برنامج تاشيرة التنوع للمهاجرين 16

ظهرا بتوقيت شرق الواليات  12بامكانكم الدخول الى شبكة االنترنت خالل فترة التسجيل التي تبدأ الساعة 

 2018تشرين االول  3المتحدة الصيفي يقابلها الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش يوم االربعاء المصادف 

ق الواليات المتحدة االعتيادي يقابلها الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش ظهرا بتوقيت شر 12وتنتهي الساعة 

 يوم الثالثاء   

 .2018تشرين الثاني  6المصادف 

التابعة لبرنامج تاشيرة التنوع للمهاجرين االلكترونية . هل بامكاني تنزيل وخزن استمارة التسجيل 17

 " واكمالها في وقت الحق؟word formatبصيغة "وورد" "

، لن يكون بامكانكم خزن االستمارة بصيغة اخرى بغية اكمالها وتقديمها في وقت الحق. ان استمارة كال

المثبتة في  االلكترونية فقط الخاصة ببرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين متاحة بصيغتهاااللكترونية التسجيل 

 .نترنتباستخدام االالموقع االلكتروني. يتحتم عليكم ملئ المعلومات وتقديمها 

 . هل بامكاني خزن االستمارة على الموقع االلكتروني واالنتهاء منها الحقا؟18

يتم استكمالها وتقديمها في وقت واحد.  بحيثكال. ان استمارة تاشيرة التنوع للمهاجرين االلكترونية مصممة 

من خالل الموقع االلكتروني  الستكمال وتقديم الطلبدقيقة تبدأ من نتزيلكم لالستمارة  60سيكون لديكم 

دقيقة ولم تقدموا االستمارة االلكترونية كاملة،  60الستمارة تاشيرة التنوع للمهاجرين. ان تجاوزتم مدة الــ 

منقوصة كي اليتم تعريفها  طلباتسيقوم النظام باهمال أية معلومات تم ادخالها سلفا. يقوم النظام بحذف اية 

ات يتم استكمالها الحقا. قوموا بقراءة التعليمات الخاصة بتأشيرة التنوع عرضا بوصفها نسخا من استمار

http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
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للمهاجرين بشكل كامل قبيل الشروع باستكمال االستمارة على االنترنت كي تكونوا على دراية بماهية 

 المعلومات التي ستكونون بحاجة لها على وجه التحديد.

. هل بامكاني ارسال صور الى شخص اخر في . اليوجد بحوزتي جهاز الماسح الضوئي "السكانر"19

الواليات المتحدة كي يقوم بمسحها ضوئيا وخزنها وارسالها الي عبر البريد االلكتروني كي اتمكن من 

 استخدامها في عملية التسجيل؟

نعم، طالما ان الصور تلبي الشروط المدرجة في التعليمات ويتم تقديمها الكترونيا في ذات وقت التسجيل في 

استمارة تأشيرة التنوع للمهاجرين االلكترونية. يتحتم عليكم تهيئة الصورة الممسوحة ضوئيا سلفا حين 

 الطلب كامالتقديمكم لالستمارة على االنترنت حيث اليمكن تقديمها بمعزل عن الطلب المقدم. يمكن تقديم 

 او من خارجها.والصورة الكترونيا من الواليات المتحدة  االستمارةالذي يتضمن كال من 

 ، هل بامكاني اعادة الكرة مرة اخرى؟طلبي. اذا مارفض نظام تأشيرة التنوع للمهاجرين االلكتروني 20

ظهرا بتوقيت  12:00مرة اخرى طالما تم االنتهاء من التقديم عند الساعة  تقديم الطلب نعم، يمكنكم اعادة

غرينيتش يوم الثالثاء المصادف السادس من  توقيتمتحدة االعتيادي الساعة الخامسة بشرق الواليات ال

اذا مارفض نظام تأشيرة التنوع  قدمتم الطلب مرتين. لن تتعرضوا للمحاسبة ان 2018تشرين الثاني 

ي الذي قمتم به. في ضوء الطبيعة غير المستقرة لخطوط االنترنت، قد مهاجرين االلكتروني التقديم االوللل

 استالمبامكانكم محاولة تقديم الطلب لعدة مرات حسب مقتضى االمر ولحين التتلقون االشعار بالرفض فورا. 

مكتمال ويجب عليكم عدم  طلبكماالشعار بالتأكيد. ماأن تتلقوا االشعار بتأكيد االستالم، ي عد   تلقيالطلب كامال و

 اضافية. بياناتتقديم أية 

 وتلقي االشعار بتأكيد االستالم الكترونيا؟ تقديم الطلب. ماهي المدة الزمنية الفاصلة مابين اتمام 21

الذي يجب عليكم االحتفاظ به. مع  رقم التأكيديأكيد االستالم فورا وبضمن ذلك السوف تتلقون االشعار بت

لعدة    "Submit“ خط االنترنت قد يتسبب بالتأخير. يمكنكم الضغط على زر "تقديم" استقرارذلك، فان عدم 

ولحين ارسال الطلب مكتمال وتلقيكم االشعار بتأكيد االستالم. وعلى اية حال،  مرات حسب مقتضى الضرورة

 التقوموا باعادة تقديم المعلومات ماأن تتلقوا اشعارا بتأكيد االستالم.

اخر، هل يتم  بتقديم طلبولكني لم أتلق الرقم التاكيدي. ان قمت    "Submit“ على زر "تقديم" ضغطت  .  22

 استبعادي؟
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اخر ولن ي حتسب ذلك  طلب. يجب عليكم تقديم يتم تسجيلهلم  طلبكمتتلقوا الرقم التأكيدي، فهذا يعني أن  ان لم

 .الطلبتكرارا. ماأن تتلقوا الرقم التأكيدي، التقوموا باعادة تقديم 

 االختيار

 . كيف سأعلم انه قد وقع علي االختيار؟23

 Entrant Status Check الطلبيجب عليكم استخدام رقمكم التأكيدي للولوج الى منظومة التحقق من حالة 

الموقع االلكتروني لنظام تأشيرة التنوع للمهاجرين االلكتروني عبر الضغط على الرابط على  تاحةوالم

dvlottery.state.gov    الطلب. ان منظومة التحقق من حالة 2020أيلول  30ولغاية 2019ايار  7بدءا بيوم 

هي الوسيلة الوحيدة التي تقوم من خاللها وزارة الخارجية باشعاركم ان وقع عليكم االختيار وتزويدكم 

ى تأشيرة بتعليمات اضافية تتعلق بطلب التأشيرة خاصتكم واشعاركم بزمن وتاريخ موعد المقابلة للحصول عل

الهجرة. من اجل ضمان استخدام كل التأشيرات المتاحة، تقوم وزارة الخارجية باستخدام منظومة التحقق من 

. احتفظوا بالرقم التأكيدي حتى 2019ايار  7بغية اشعار عدد اضافي ممن تم اختيارهم بعد تاريخ  الطلبحالة 

. ان الموقع االلكتروني الوحيد المخول لوزارة الخارجية مستجدات اخرىتحسبا ألي  2020من ايلول  30الــ 

هو  الطلبالخاص بالتسجيل االلكتروني لبرنامج تأشيرة التنوع ومنظومة التحقق من حالة 

dvlottery.state.gov 

)يمكنكم االطالع على اجابة م االختيار لن تقوم وزارة الخارجية باألتصال بكم ألعالمكم انه قد وقع عليك

 (.see FAQ #24اعاله  24االسئلة الشائعة رقم 

 ؟خطارياختياري. هل سيتم ا بعدم. كيف سأعلم 24

لن تقوم وزارة الخارجية باعالمكم بشكل مباشر ان لم يتم اختياركم. يتحتم عليكم استخدام منظومة التحقق من 

تأشيرة التنوع للمهاجرين ل طلبكمكي تعلموا فيما اذا وقع االختيار عليكم. يمكنكم التحقق من حالة  الطلبحالة 

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

. احتفظوا برقمكم التأكيدي لغاية 2020ل ايلو 30ولغاية  2019ايار  7للمهاجرين االلكتروني بدءا بتاريخ 

على اقل تقدير. تتوفر المعلومات الخاصة بالحالة لبرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين للعام  2019ايلول  30

 30ولغاية  2018ايار  15على االنترنت بدءا بتاريخ  2019السابق وبرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين للعام 

 .2019ايلول 

http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
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 يحد ث لو فقدت الرقم التأكيدي خاصتي؟. ماذا س25

. الطلبالبد أن يكون بحوزتكم الرقم التأكيدي خاصتكم كي تتمكنوا من الولوج الى منظومة التحقق من حالة 

على الموقع االلكتروني لبرنامج تأشيرة  متاحةال الطلبهنالك أداة متاحة ضمن منظومة التحقق من حالة 

التي ستسمح لكم باستعادة رقمكم التأكيدي عن طريق عنوان البريد االلكتروني التنوع للمهاجرين االلكتروني و

 عبر ادخال معلومات شخصية معينة للتأكد من هويتكم. طلب التقديمالذي استخدمتموه في 

ان السفارات والقنصليات االمريكية والمركز القنصلي في كنتاكي غير قادرة على التحقق من حالة اختياركم 

 الرقم التأكيدي سترجاعث اليتم ذلك اال من خالل أداة ام او تزويدكم برقمكم التأكيدي مباشرة )حينيابة عنك

(. التستطيع وزارة الخارجية تقديم قائمة بأولئك الذين وقع الطلبالموجودة في منظومة التحقق من حالة 

 االختيار عليهم الستكمال عملية الحصول على التأشيرة.

 المعلومات من وزارة الخارجية عبر البريد األلكتروني أم ألورقي؟. هل سأتلق 26

شعر بارسال رسائل الكترونية ت   بتاتالن ترسل وزارة الخارجية لكم رسالة اشعار. لم تقم الحكومة االمريكية 

لق وجود لخطط الستخدام البريد االلكتروني لهذا الغرض قدر تعا انه قد وقع االختيار عليهم والفيها افراد

. ان تم اختياركم، سوف تتلقون فقط مجموعة من 2020االمر ببرنامج تاشيرة التنوع للمهاجرين للعام 

اجابتكم على التعليمات  بعدالرسائل عبر البريد االلكتروني تتعلق بموعد المقابلة للحصول على التأشيرة 

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

لألطالع على  الطلبالموعد الفعلي. فهي ستوجهكم بزيارة الموقع االلكتروني لمنظومة التحقق من حالة 

على التفاصيل. يمكن أن تقوم وزارة الخارجية بارسال رسائل عبر البريد االلكتروني ت ذكر  فيها المتقدمين 

الة تسجيلهم. رغم ذلك، فان رسائل الكترونية من هذا النوع لن سحبة تأشيرة التنوع للمهاجرين بالتحقق من ح

 تقدم للسحبة أم ال.مت بين مطلقا مااذا وقع االختيار على ال

تعد مواقع الكترونية رسمية للحكومة  ”gov.“ان المواقع االلكترونية على االنترنت التي تنتهي عناوينها بعبارة 

 ”,com.“االمريكية فقط. هناك العديد من المواقع االلكترونية االخرى على االنترنت )مثال التي تنتهي بعبارة 

“.org,” or “.net”  توفر الخدمات والمعلومات المتعلقة بالهجرة وتأشيرات الدخول. التتبنى وزارة الخارجية )

 معلومات او مواد على تلك المواقع االلكترونية االخرى. والتوصي او ترعى اية

قد تستلمون رسائل الكترونية من مواقع تحاول خداعكم كي ترسلوا االموال او المعلومات الشخصية 

خاصتكم. قد ي طلب منكم الدفع في مقابل االستمارات والمعلومات الخاصة باجراءات الهجرة وهي جميعا 
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تاحة مجانا على الموقع أو عبر المواقع االلكترونية للقنصلية   travel.state.govااللكتروني لوزارة الخارجية  م 

والسفارة االمريكية. فضال عن ذلك، قد تحاول المنظمات والمواقع االلكترونية سرقة أموالكم عبر فرض 

المتعلقة بتأشيرة التنوع للمهاجرين. ان قمتم بارسال االموال الى واحدة من هذه رسوم نظير الخدمات 

المنظمات غير الحكومية او المواقع االلكترونية، ستخسروها الى االبد. كما التقوموا بارسال معلومات 

 شخصية الى هذه المواقع االلكترونية فقد يتم استخدامها للسرقة وانتحال الشخصية.

ر هذه الرسائل الم ضللة أناس يدعون انتسابهم للمركز القنصلي في كنتاكي أو لوزارة قد يكون مصد

تذكروا أن حكومة الواليات المتحدة لم تقم بارسال الرسائل االلكترونية بتاتا الشعار افراد الخارجية. 

ج تاشيرة التنوع باختيارهم والتوجد خطط الستخدام البريد االلكتروني لهذه الغاية قدر تعلق االمر ببرنام

. لن تطلب وزارة الخارجية منكم بتاتا ارسال المال عن طريق البريد او عن طريق 2020للمهاجرين للعام 

 خدمات اخرى كالويسترن يونين.

 ؟2020. كم فردا سيتم اختيارهم لبرنامج تاشيرة التنوع للمهاجرين للعام 27

أن بعضا  الحتمالتأشيرة تنوع.  50000كون هنالك ، ست2020عن برنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين للعام 

اصدار  وقت شخصا يتم اختيارهم لن يحصلوا على التأشيرة او لن يتابعوا قضاياهم لحين 50000من أول 

لضمان اصدار كل تأشيرات التنوع المخصصة للبرنامج.  طلب 50000سيتم اختيار أكثر من التأشيرة، 

 وفر عدد كاف من التأشيرات لكل من يتم اختيارهم.وعلى أية حال، فان هذا يعني عدم ت

على الموقع االلكتروني لبرنامج تاشيرة التنوع للمهاجرين كي  الطلبيمكنكم زيارة منظومة التحقق من حالة 

تتحققوا فيما اذا تم اختياركم للقيام بمزيد من االجراءات وكذلك التحقق من تسلسلكم على القائمة. تبدأ 

لمن تم  2019في شهر تشرين االول  2020المقابالت الخاصة ببرنامج تاشيرة التنوع للمهاجرين للعام 

من قد قدموا كل المعامالت الورقية السابقة للمقابلة وغيرها من المعلومات كما هو مطلوب في اختيارهم م

تعليمات االشعار. سيتم اشعار من وقع عليهم االختيار ممن قدموا كل المعلومات المطلوبة بموعد مقابلتهم 

تروني لبرنامج تاشيرة المتاحة على الموقع االلك الطلبالخاصة بالتاشيرة عبر منظومة التحقق من حالة 

 التنوع  باربع الى ست أسابيع قبيل المقابالت المجدولة مع موظفي القنصلية االمريكية في الخارج.

في كل شهر، سيتم اصدار التأشيرات ألولئك المتقدمين المؤهلين لتلقي التأشيرة خالل ذلك الشهر طالما كانت 

 تنفذ، سيتوقف البرنامج. يمكن أن 50000لتنوع الــالتأشيرات متوفرة. ماأن يتم اصدار كل تأشيرات ا

اختيارهم من المتقدمين من الراغبين بالحصول على التأشيرة  تم. يتحتم على من 2020التاشيرات قبيل أيلول 

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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ضمان تلقيكم  اليعنيان وقوع االختيار عليكم عشوائيا التهيؤ للتصرف بسرعة تبعا لحالة قضاياهم. 

للتقدم بطلب الحصول على تاشيرة التنوع. ان أهلكم رقم  يعني فقط أنكم مؤهلون للتاشيرة. ان االختيار

تأشيرة فقط  50000تسلسلكم للخضوع لألجراءات النهائية، قد تصدر لكم تأشيرة التنوع. سيتم اصدار 

 لهؤالء المتقدمين.

 بنجاح؟ تقديم طلباتهم. كيف سيتم اختيار من اتموا 28

 7ابتداء من تاريخ  الطلباالختيار من خالل منظومة التحقق من حالة  كيدبتأسيتم ارسال اشعارات رسمية 

والمتاحة على الموقع االلكتروني لبرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين 2020أيلول  30ولغاية  2019ايار 

. التقوم وزارة الخارجية بارسال اشعارات او رسائل لمن وقع عليهم   dvlottery.state.govعلى الرابط 

االختيار عن طريق البريد االلكتروني أو الورقي. الي عد قانونيا أي اشعار يتم ارساله عبر البريد االلكتروني 

ارة او الورقي ي ذكر  فيه أنه قد وقع االختيار عليكم كي تتسلموا تأشيرة التنوع مالم يكن مصدره وز

الخارجية. ان اية رسالة الكترونية تتلقاها من وزارة الخارجية ستوجهك بمراجعة منظومة التحقق من حالة 

لألطالع على المعلومات الجديدة الخاصة بطلبك. لن تطلب منك وزارة الخارجية بتاتا ارسال المال  الطلب

 .عبر البريد الورقي او عن طريق خدمات مالية اخرى كالويسترن يونين

التي يتم تلقيها من كل منطقة على نحو منفرد.وفي نهاية كل فترة تسجيل، يقوم  الطلباتيتم احصاء كل 

جغرافية. في كل منطقة  منطقةعن كل  ما تم استالمهمن بين كل  الطلباتالحاسوب عشوائيا باختيار عدد من 

ثاني صاحب ثان قضية يتم تسجيلها يتم اختياره صاحب أول قضية يتم تسجيلها وال متقدماو رقعة، يكون اول 

في بفرص متكافئة ستحظى في كل منطقة خالل فترة التسجيل  الطلبات التي تم استالمهاوهكذا تباعا. كل 

، سيتلقى االخير اشعارا باختياره او اختيارها من خالل المتقدمين. عندما يقع االختيار على احد االختيار

على الموقع االلكتروني لبرنامج  2019ايار  7حة ابتداء من تاريخ والمتا الطلبمنظومة التحقق من حالة 

. ان وقع االختيار عليكم واستجبتم للتعليمات  dvlottery.state.govتأشيرة التنوع للمهاجرين عبر الرابط 

سجيل، سيقوم المركز القنصلي لوالية كنتاكي المتاحة على االنترنت عن طريق منظومة التحقق من حالة الت

القضية وحتى اخطار من وقع عليهم االختيار بالحضور لمقابالت التأشيرة  بترويجالتابع لوزارة الخارجية 

خاصتهم في القنصلية او السفارة االمريكية او لحين قيام أولئك الذين تقدموا بطلباتهم في الواليات المتحدة 

 قديم عن طريق مكتب خدمات الهجرة والمواطنة االمريكي في الواليات المتحدة.  لتعديل حالتهم بالت

http://dvlottery.state.gov/
http://dvlottery.state.gov/
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.  اني في الواليات المتحدة. ان وقع علي االختيار، هل بامكاني تعديل حالتي عن طريق مكتب خدمات 29

 الهجرة والمواطنة االمريكي؟

من قانون الجنسية والهجرة. عندئذ يمكنك  245 القسمنعم، شريطة أن تكون مؤهال لتعديل الحالة بموجب بنود 

التقديم عبر مكتب خدمات الهجرة والمواطنة االمريكي لتعديل الحالة وتحويلها الى اقامة دائمية. عليك ضمان 

ي من الطلبات ال الترويجقيام المكتب االنف الذكر باستكمال االجراء المتعلق بقضيتك ويندرج ضمن ذلك 

ون ان ك 2020أيلول  30قبيل  21ي الخارج للزوج/الزوجة أو لألوالد من هم دون سن التي يجري تقديمها ف

نوع للمهاجرين ستنتهي في ذلك التاريخ. لن توافق وزارة الخارجية على اي اعداد اهليتك لبرنامج تأشيرة الت

بعد  2020ام للتاشيرات او تعديالت على الحالة قدر تعلق االمر ببرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين للع

 تحت اي ظرف كان. 2020ايلول  30منتصف الليل بتوقيت شرق الواليات المتحدة الصيفي المصادف 

 . ان وقع علي االختيار، الى متى سأبقى محتفظا/محتفظة بأهلية التقديم على تأشيرة التنوع؟30

بطلب للحصول على التأشيرة سيحق لكم التقدم 2020ان وقع االختيار عليكم في برنامج تأشيرة التنوع للعام 

ولغاية  2019االول من تشرين االول والتي تبدأ في  2020ريكية للعام فقط خالل السنة المالية للحكومة االم

من وقع عليهم االختيار بتقديم طلباتهم للحصول على التاشيرة باسرع وقت ممكن متى  نحث  . 2020أيلول  30

 ة للقيام بذلك.مادخل تسلسلهم في البرنامج حيز االهلي

حصول على التاشيرة خاصتهم المن دون استثناء، على كل مقدمي الطلبات المؤهلين والذين تم اختيارهم 

. ليس هنالك من ترحيل لمنافع تأشيرة التنوع الى السنة التالية بالنسبة بنهاية السنة المالية حالتهمأو تعديل 

)نهاية السنة  2020أيلول  30لألشخاص الذين وقع االختيار عليهم ولكنهم لم يحصلوا على التأشيرة قبيل 

لتنوع المالية(. فضال عن ذلك، فان االزواج واالوالد الذين تعتمد حالتهم على التسجيل في برنامج تأشيرة ا

تاشيرة التنوع مابين االول من تشرين االول  فئةبامكانهم فقط الحصول على التأشيرة ضمن  2020للعام 

. ان االفراد الذين يقومون بالتقديم في الخارج سيتلقون اشعارا بموعد المقابلة 2020أيلول  30ولغاية  2019

على الموقع االلكتروني لبرنامج تاشيرة  المتاحة الطلبمن وزارة الخارجية عبر منظومة التحقق من حالة 

 التنوع باربع الى ست اسابيع قبيل موعد المقابلة المحدد.

 االختيار عليه لبرنامج تأشيرة التنوع، ماهو مصير القضية؟ وقع . ان توفي من31

في اي مرحلة قبل أن يتمكن هو او هي من السفر الى  تأشيرة التنوعان توفي من وقع االختيار عليه لبرنامج 

البرنامج تلقائيا. لن يحق ألي من الزوجين او اوالد  فيالواليات المتحدة او تعديل حالتهم، يتم غلق قضيتهم 
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المتوفى الذي وقع االختيار عليه/عليها التقدم للحصول على تأشيرة التنوع. سيتم ابطال أي تأشيرة تم 

 اصدارها لهم.

 رسومال

 . ماهي كلفة التسجيل في برنامج تأشيرة التنوع؟32

. وعلى اية حال، ان تم اختيارك للتقديم على في مقابل تقديم الطلب الكترونيا رسوماليتم استحصال اية 

المترتبة على تقديم طلب الحصول على التأشيرة وقت المقابلة  رسومتأشيرة التنوع، يتحتم عليكم تسديد كل ال

محاسب القنصلية في القنصلية او السفارة  الىب الحصول على التأشيرة وبشكل مباشر بخصوص طل

االمريكية. ان وقع االختيار عليك وكنت موجودا بالفعل في الواليات المتحدة وقمت بتقديم طلب الى مكتب 

تقديم الطلب مباشرة  رسومخدمات الهجرة والمواطنة االمريكي من اجل تعديل الحالة، يتعين عليكم تسديد كل 

طلب التقديم للحصول على تأشيرة  رسومتفاصيل عن ب سيتم تزويدكمالى المكتب المذكور. ان تم اختياركم، 

الهجرة في برنامج تأشيرة التنوع وكذلك التعليمات التي يتم تزويدكم بها من خالل الموقع االلكتروني لبرنامج 

 . dvlottery.state.govتأشيرة التنوع عبر الرابط 

 

 تأشيرة الهجرة لبرنامج تأشيرة التنوع ان وقع االختيار علي؟ رسوم. كيف وأين أقوم بتسديد 33

ان تم اختياركم بشكل عشوائي، ستتلقون تعليمات تتعلق بعملية تقديم الطلب الخاص بتأشيرة التنوع عبر 

طلب  رسومسيتعين عليكم تسديد كل .  dvlottery.state.govعلى الرابط  لطلبامنظومة التحقق من حالة 

التقديم للحصول على تأشيرة الهجرة وتأشيرة التنوع بأنفسكم فقط في القنصلية او السفارة االمريكية وقت 

تقديم الطلب للحصول على التأشيرة. سيقوم أمين الصندوق العامل في القسم القنصلي من فوره بتسليمكم 

تأشيرة التنوع الى اي  رسومال نظير وصال صادرا عن الحكومة االمريكية بالتسديد. التقوموا بارسال الم

شخص عبر البريد الورقي او الويسترن يونين او عن طريق اي من خدمات التسليم ان كنتم تقومون بالتقديم 

 للحصول على تأشيرة الهجرة في القنصلية او السفارة االمريكية.

لتقديم طلب بتعديل حالتكم من  ان وقع االختيار عليكم وكنتم في ذلك الوقت في الواليات المتحدة وتخططون

خالل مكتب خدمات الهجرة والمواطنة االمريكي، فان صفحة التعليمات التي يمكن الولوج اليها من خالل 

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

 طلب التقديم لتعديل الحالة عن طريق البريد الورقي الى مصرف أمريكي. رسومبكيفية تسديد 

 رسوم. ان قدمت طلبا للحصول على تأشيرة التنوع ولم اتأهل للحصول عليها، هل يمكنني استرجاع 34

 التأشيرة التي قمت بتسديدها؟

طلب التقديم للحصول على التأشيرة. يتحتم عليكم تلبية كل متطلبات الحصول  رسومكال. اليمكنكم استرجاع 

على التأشيرة كما هو مفصل في هذه التعليمات. ان وجد الموظف القنصلي انكم التلبون متطلبات الحصول 

ن على التأشيرة أو انكم غير مؤهلين للحصول على تأشيرة التنوع بموجب القانون االمريكي، اليكون بامكا

 .رسومالموظف اصدار التاشيرة وستخسرون كل ماسددتموه من 

 موانع االهلية

اي اسباب  من. بوصفي من المتقدمين للحصول على تأشيرة التنوع، هل يمكنني ان احظى باستثناء 35

 التؤهلني للحصول على التأشيرة؟ وهل يمكن ان يتلقى طلبي المستثنى اي معاملة خاصة؟

الحصول على تأشيرة التنوع لكل اسباب عدم التأهل للحصول على تأشيرة الهجرة يخضع المتقدمون بطلب 

المنصوص عليها في قانون الهجرة والجنسية. الوجود لبنود خاصة تتعلق باالستثناء من اسباب عدم التأهل 

عاملة للحصول على التأشيرة باستثناء تلك المنصوص عليها عادة في قانون الهجرة والجنسية كما الوجود لم

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

لديهم صالت قربى وثيقة بمواطنين امريكيين أو بمن ي عدون من االجانب المقيمين الدائميين بشكل قانوني 

الت، بيد ان المحددات الزمنية في تكون متاحة للمتقدمين بطلب الحصول على تأشيرة التنوع في بعض الحا

 برنامج تأشيرة التنوع تجعل من الصعب على المتقدمين بطلباتهم االستفادة من هذه البنود.

 محاذير الغش واالحتيال في تأشيرة التنوع

 على االنترنت والبريد االلكتروني غير المرغوب به؟ االحتيالعن حاالت  االبالغ. كيف يمكنني 36

التجارة الفيدرالية بالتعاون مع وكاالت  هيئةالذي ترعاه   econsumer.govالرجاء زيارة الموقع االلكتروني 

مكتب التحقيقات الفيدرالي  عن طريق االحتيال تعن حاال االبالغدولة. كما يمكنكم  36حماية المستهلك في 

للتقدم بشكوى عن البريد  . Internet Crime Complaint Centerئم االنترنت عن طريق مركز شكاوى جرا

http://dvlottery.state.gov/
http://econsumer.gov/
http://www.ic3.gov/
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االلكتروني غير المرغوب به، قوموا باستخدام اداة التشكي "الخاصة بالبريد غير المرغوب به وخدمات 

او قوموا بزيارة الصفحة الرئيسية  econsumer.govالترويج عبر الهاتف" المتاحة على الموقع االلكتروني 

 Department of Justiceلرسائل البريد االلكتروني التجارية غير المرغوب بها التابعة لوزارة العدل 

pam”)Unsolicited Commercial Email (“S   .لمزيد من المعلومات وجهات االتصال 

 االحصاءات الخاصة بتأشيرة التنوع

 ؟2020. ماهو عدد التأشيرات التي سيتم اصدارها لبرنامج تأشيرة التنوع للعام 37

 55000يتم اصدارها كل عام لألشخاص المؤهلين هو فان الحد االقصى للتاشيرات التي بموجب القانون، 

وافق الكونجرس االمريكي على قانون تعديل نيكاراغوا  1997في تشرين الثاني عام تأشيرة. مع ذلك، 

ولمتى ما تقتضي  1999والذي ينص انه ابتداءا ببرنامج تأشيرة التنوع للعام   واالغاثة في أمريكا الوسطى

من تأشيرات التنوع المرصودة سنويا ستكون متاحة  55000من مجموع الــ  5000الضرورة، فان 

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

 50000وبذلك يكون المتبقي هو  2020وسيبقى ساري المفعول حتى برنامج تأشيرة التنوع للعام  2000

 تأشيرة مخصصة لبرنامج تأشيرة التنوع الموصوف في هذه التعليمات.

 

 متفرقات

تأشيرة من خالل برنامج تأشيرة التنوع، هل ستقوم الحكومة االمريكية بتسديد اجور تذاكر  . ان تلقيت  38

الطيران خاصتي الى الواليات المتحدة وتساعدني في تأمين سكن ووظيفة و/أو توفر لي الرعاية الصحية 

 والمعونات المالية لحين استقراري بالكامل؟

المتحدة أيا من هذه الخدمات اليكم ان تلقيتم تأشيرة من خالل برنامج تأشيرة كال. لن تقدم حكومة الواليات 

انكم لن تكونوا عالة على  اثبات. ان وقع االختيار عليكم للتقديم على تأشيرة التنوع، يتحتم عليكم نوعالت

المجتمع في الواليات المتحدة قبيل اصدار التأشيرة لكم. هذا الدليل يمكن ان يكون بصيغة مجموعة من 

( يتم تقديمه من قبل قريب او صديق يقيم في الواليات Form I-134الممتلكات الشخصية أو اقرارا خطيا )

 ت المتحدة او دليل من نوع اخر.المتحدة او عرض توظيف من جهة توظيف في الواليا

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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مؤهلين للتقديم على برنامج  مواطنوها االصليينالتي يكون  وفق المناطق االقليمية قائمة بالدول والمناطق

 2020تأشيرة التنوع للعام 

مؤهلين للتقديم على برنامج تأشيرة التنوع لعام  مواطنوها االصليينتبين القائمة أدناه الدول التي يكون 

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

مكتب خدمات الهجرة والجنسية االمريكي الدول التي يكون مواطنوها مؤهلين للتقديم على برنامج تأشيرة 

سية والهجرة. ان الدول من قانون الجن C 203طبقا للصيغة المنصوص عليها في القسم  2020التنوع للعام 

 ذات هجرة مرتفعةكونها في االساس دوال  -مؤهلين لبرنامج تأشيرة التنوع  االصليون التي اليكون مواطنوها

 – ذات نسبة هجرة مرتفعةاو مايصطلح على تسميته بدول  بكفالة الوظيفة والكفالة العائلية تتعلق ألسباب

 م شار اليها بعد القوائم االقليمية ذات العالقة.

 افريقيا

 الجزائر

 أنغوال

 بينين

 بوتسوانا

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 كاميرون

 كيب فيردي

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد

 )جزر الق مر( كوموروس

 كونغو

 كونغو الجمهورية الديمقراطية

 ساحل العاج

 جيبوتي
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 مصر*

 غينيا االستوائية

 اريتيريا

 اثيوبيا

 غابون

 غامبيا

 غانا

 غينيا

 غينيا بيساو

 كينيا

 ليسوثو

 اليبيريا

 ليبيا

 مدغشقر

 مالوي

 مالي

 موريتانيا

 موريشيوس

 المغرب

 موزمبيق

 ناميبيا

 نايجر

 رواندا

 ساو تومب وبرينسيب

 سينيغال

 سيشيليس

 سيراليون
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 الصومال

 جنوب افريقيا

 جنوب السودان

 السودان

 سوازيالند

 تنزانيا

 توغو

 تونس

 اوغندا

 زامبيا

 زمبابوي

 

من قبل اسرائيل واالردن  1967تنتسب جنسية االشخاص المولودين في المناطق التي أ ديرت قبيل حزيران *

. وتنتسب جنسية المولودين في قطاع بالتعاقب وسوريا ومصر الى كل من اسرائيل واالردن وسوريا ومصر

الغربية الى االردن وتنتسب جنسية من ولدوا في غزة الى مصر وتنتسب جنسية من ولدوا في الضفة 

 مرتفعات الجوالن الى سوريا.

 في أفريقيا، اليكون مواطنوا نايجيريا مؤهلين لألشتراك ببرنامج تأشيرة التنوع لهذا العام.

  

 أسيا

 أفغانستان

 البحرين

 بوتان

 بروناي

 بورما

 كمبوديا
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 المنطقة االدارية الخاصة في هونغ كونغ **

 ياأندونوس

 ايران

 العراق

 اسرائيل*

 اليابان***

 سنغافورة

 سيريالنكا

 سوريا*

 تايوان**

 االردن*

 الكويت

 الوس

 لبنان

 ماليزيا

 المالديف

 منغوليا

 نيبال

 شمال كوريا

 مانع  

 قطر

 السعودية 

 تايلند

 تيمور الشرقية

 االمارات العربية المتحدة

 اليمن
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من قبل اسرائيل واالردن وسوريا  1967قبيل حزيران *تنتسب جنسية من ولدوا في المناطق التي أ ديرت 

. وتنتسب جنسية من ولدوا في قطاع غزة الى بالتعاقب ومصر الى كل من اسرائيل واالردن وسوريا ومصر

مصر وتنتسب جنسية من ولدوا في الضفة الغربية الى االردن وتنتسب جنسية من ولدوا في مرتفعات 

 الجوالن الى سوريا.

نغ االقليم االداري الخاص )منطقة أسيا( وماكاو االقليم االداري الخاص )منطقة اوروبا التي **ان هونغ كو

تنتسب جنسيتها الى البرتغال( وتايوان )منطقة أسيا( تكون مؤهلة ومذكورة في أدناه. ألغراض تتعلق ببرنامج 

 لبرتغال.ماكاو االقليم االداري الخاص االهلية من االتنوع فقط، يستمد المولودون في 

***تنتسب جنسية من ولدوا في جزر هابوماي وشيكوتان وكوناشيري وايتوروفو الى اليابان. تنتسب جنسية 

 الين الجنوبية الى روسيا.خمن ولدوا في ش

 لبرنامج تأشيرة التنوع هذا العام: ينان مواطني دول منطقة أسيا فيما يلي غير مؤهل

 الرئيس( والهند وباكستان وجنوب كوريا والفليبين وفيتنام.بنغالديش والصين )المولودون على البر 

 

 

 أ وروبا

 ألبانيا

 أندورا

 أرمينيا

 النمسا

 أذربيجان

 بيالروسيا

 بلجيكا

 البوسنة والهرسك

 بلغاريا

 كرواتيا
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 قبرص

 جمهورية التشيك

 الدنمارك )وبضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لها في الخارج(

 استونيا

 فلندا

 ذلك المناطق والجزر التابعة لها في الخارج( فرنسا )بضمن

 جورجيا

 المانيا

 اليونان

 هنغاريا

 ايسلندا

 ايرلندا

 ايطاليا

 كازاخستان

 كوسوفو

 كرغيسستان

 التفيا

 اليخنشتاين

 لتوينيا

 لوكسمبرج

 ماكاو االقليم االداري الخاص

 مقدونيا

 طالما

 مولدوفا

 موناكو

 مونتينيغرو )الجبل االسود(

 ذلك المناطق والجزر التابعة لها في الخارج(هولندا )بضمن 
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 ايرلندا الشمالية***

 النرويج )بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لها في الخارج(

 

 بولندا

 برتغال )بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لها في الخارج(

 رومانيا

 روسيا***

 سان مارينو

 صربيا

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 اسبانيا

 السويد

 سويسرا

 طاجيكستان

 تركيا

 تركمنستان

 اوكرانيا

 اوزبكستان

 دولة الفاتيكان

 

مؤهل ومدرج أعاله وألغراض برنامج التنوع فقط ؛ األشخاص     SARصاري الخااالقليم االد ماكاو

 .األهلية من البرتغال ونيستمد .S.A.R المولودون في ماكاو

 مؤهلة الشمالية بشكل منفصل. أيرلندا الشمالية ألغراض برنامج التنوع فقط ، يتم التعامل مع أيرلندا ***

 .وهي مدرجة ضمن المناطق المؤهلة
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 امااليابان. حتسبون على ي  ناشيري وإتوروفو األشخاص المولودون في جزر هابوماي وشيكوتان وكو ****

 .روسيا يحتسبون علىاألشخاص المولودين في جنوب سخالين 

لهذا العام: بريطانيا العظمى  تأشيرة التنوع التالية غير مؤهلين لبرنامجلدول األوروبية ل ن االصليونمواطنوال

برمودا ، وجزر ناطق التابعة التالية: أنغيال ، )المملكة المتحدة(. تشمل المملكة المتحدة )المملكة المتحدة( الم

وجبل طارق ، فيرجن البريطانية ، وإقليم المحيط الهندي البريطاني ، وجزر كايمان ، وجزر فوكالند ، 

، جزر تركس  اساندويتش الجنوبية ، وسانت هيالنومونتسيرات ، وبيتكيرن ، وجورجيا الجنوبية ، وجزر 

 .وكايكوس

 أمريكا الشمالية

 جزر البهاما

  .لهذا العام تأشيرة التنوع  في أمريكا الشمالية ، ال يكون مواطنو كندا والمكسيك مؤهلين لبرنامج

 

 شياناأو

 )بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لها في الخارج(أستراليا 

 فيجي

 اتيكيريب

 جزر مارشال

 ناورول دراليةيفالواليات الميكرونيزيا ، 

 )بضمن ذلك المناطق والجزر التابعة لها في الخارج(نيوزيلندا 

 باالو

 بابوا غينيا الجديدة

 ساموا

 جزر سليمان

 تونغا

 توفالو

 فانواتو

 



 غير سري

  كاريبيالبحر الأمريكا الوسطى ، وأمريكا الجنوبية ، 

 أنتيغوا وبربودا

 األرجنتين

 بربادوس

 بليز

 بوليفيا

 تشيلي

 كوستا ريكا

 كوبا

 دومينيكا

 اإلكوادور

 غرينادا

 غواتيماال

 غيانا

 هندوراس

 نيكاراغوا

 مابن

 باراغواي

 سانت كيتس ونيفيس

 لوسيا سانت

 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 سورينام

 ترينداد وتوباغو

 أوروغواي

 فنزويال

 :لهذا العام تأشيرة التنوع ها مؤهلين لبرنامجمواطنوفي هذه المنطقة التي ال يكون البلدان 



 غير سري

 .البرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي وجامايكا والمكسيك وبيرو

 

 


