

ي   ض د التمیی ز الجنس البن د 1557: حمای ة األشخاص
 

 
توضح القاعدة أن التمییز الجنسي المحظور بموجب البند  1557 یتضمن التمییز على أساس : 

 
نوع جنس الفرد   − 
الحمل والوالدة والحاالت الطبیة المرتبطة بذلك   
الھویة  الجنسانیة   − 
التنمیط الجنسي   − 

 
 

 
یال  مكن رفض تقدیم الرعایة أو التغطیة الصحیة لألفراد على أساس نوع جنسھم، بما في ذلك ھویتھم الجنسانیة والتنمیط الجنسي.   

 
  

 
تعد االستبعادات أو القیود الفئویة في جمیع خدمات الرعایة الصحیة المتعلقة بالتحول الجنساني تمییزیة.     

 
  

   
  

 
ال ُیسمح بالبرامج أو األنشطة الصحیة المتعلقة بنوع الجنس إال إذا استطاعت الجھة أن  تقدم تبریًرا مقنًعا للغایة مفاده أن البرنامج أو   

النشاط المتعلق بنوع الجنس یرتبط ارتباًطا جوھرًیا  بتحقیق ھدف مرتبط بالصحة أو ھدف علمي ھام. 
 

 

 
     

یحظر البند  .2010 البند  1557 ھو النص المتعلق بالحقوق المدنیة في قانون  Affordable Care Act (قانون الرعایة المیسورة) لسنة
 1557 التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو نوع الجنس أو السن أو اإلعاقة في برامج وأنشطة صحیة معینة. تنطبق القاعدة 

Department of Health and Human  من إدارة منھ التمویل یتلقى أي جزء صحي نشاط بأي  رنامج أو النھائیة للبند  1557 على 
(إدارة الخدمات الصحیة والبشریة)، مثل المستشفیات التي تقبل برنامج   Medicare أو األطباء الذین یتلقون مدفوعات  ( Services (HHS

 HHS  بوأي  رنامج صحي تتولى إدارة بموجب  برنامج   Medicaid أو أسواق التأمین الصحي وجھات اإلصدار التي تشارك في تلك األسواق؛
إدارتھ بنفسھا.   

− 

ي سنجز الییمتد الة ضیامحھ الجوأ

−

یلزم التعامل مع النساء على نحو مساو للرجال في الرعایة الصحیة التي یتلقینھا والتأمین الذي یحصلن علیھ.  	−

−	 

و ض أفرة مدخي المدقمز لوجیال  ھند أیبت. آشنمى الل إلووصلك اذلي فا مب، ةیناسنجھم التیوھع مق ستیا مبد رافألاع مل ماعتن الیعتی 	−
ى عسیا مص خشن ة أقیقحس اسى أعلن یعمس نجع وند رافألة یرحصو ة أیدایتعة اروبصة حاتمة یحت صامدخة یألج العد الییقت
ر. خس آنجع وني لمتنیھ نى أعلھ تیوھد دحیت امدخه الذھل ثمى علل وحصلل

− 

تال  حسم ما إذا كان التمییز على أساس وضع التوجھ الجنسي لفرد ما یعد شكًال  من أشكال التمییز الجنسي 	− وفي حین أن القاعدة النھائیة
سیقوم بتقییم الشكاوى التي تزعم بوجود التمییز  بموجب البند 1557، فإن القاعدة  توضح أن مكتب   OCR (مكتب الحقوق المدنیة )
الجنسي المرتبط بالتوجھ الجنسي لفرد ما لكي یقرر  ما إذا كان ینطوي على نوعیات التنمیط التي یمكن التطرق لھا بموجب البن د 

تدعم إدارة  HHS حظر التمییز على أساس التوجھ الجنسي كمسألة من مسائل السیاسة وسوف تستمر في مراقبة التطورات   . 1557
القانونیة حول ھذه المسألة.  

حول البند 1557 ، ز ر موقع م ن المعلومات .individuals/section-rights/for-www.hhs.gov/civil-1557للحصول على المزید

www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557



