
 

 
یحظر البند  1557 التمییز على أساس العرق أو اللون أو  األصل الوطني أو  نوع الجنس أو السن أو اإلعاقة  في  

برامج وأنشطة صحیة معینة . 
 

 

 
 

 
  

 
        

       
 

        
 

       
 

    
 

                 
                   

        
 

               
                

              
          

 
                

                
  

 


ملخص القا عدة النھائیة التي تنفذ البند  1557  من قانون  
 Affordable Care Act 

أصدرت إدار ة  Department of Health and Human Services (HHS ,إدارة  الخدمات الصحیة  والبشریة ) القاعدة  النھائی ة 
بموجب البند   1557  من قان ون قانون  الرعایة  المیسورة  لعا م 2010  (ACA ). وستساعد القاعدة النھائیة،  عدم  التي تنفذ حظر التمییز
بعض المجموعات السكانیة األكث ر  األنشطة والبرامج الصحیة،  على  تعزیز  اإلنصا ف وتقلیل التفاوتات عن طریق حمایة التمییز  في

عرضة  للتمییز  في سیاق الرعایة الصحیة. توض ح القاعدة النھائیة حقو ق المستھلكین بموجب القانون وتوفر للجھات المغطاة إرشادا فیما 
یتعلق بالتزاماتھا . 

ً

الباب  السادس  من  قانو ن قانون  الحقوق  المدنیة  لعا م  یبني البند   1557 على  قوانین  الحقوق  المدنیة الفدرالیة  طویل ة األ مد والمألوفة : 
1964 (الباب  السادس ) والباب  التاسع  من  قانون  قانون  التعدیالت التعلیمیة لعام  1972 (الباب  التاسع ) والبند   504 من  قانون  قان ون 
لا سن ). وعلى األخص، فإن الب ند  وقانو ن قانون التمییز على أساس السن لعام 1975 (قانون   إعادة  التأھیل لعام   1973 (البند  504 )
 1557 ھو  أول  قانون  من  قوانین  الحقوق  المدنیة  الفدرالیة  یحظر  التمییز  على  أساس  الجنس  في  البرام ج واألنشطة  الصحیة  التي  تتلق ى 

مساعدات  مالیة  فدرالیة . 

 ،OCR) Office for Civil Rights  HHS  عام  2010 ، وقد كان مكت ب ACA  بدأ  سریات  مفعول البند   1557 منذ سن  قانون
مكتب  الحقو ق المدنیة  التابع  إلدارة ) یقوم  بتنفیذ  ھذا  النص  منذ  أن  تم  سنھ . 

تغطی ة القاعد ة 

 :ةعداقلاي طغت

ج مارنبىضرملقبتيلتاتافیشستملالمث(HHSةرادإن مًالیومتھ نمء زجي أى قلتیي حصج مانربو أاط شني أ 	−
Medicare ج مانبرى ضرمن وجلاعین یلذاء ابطألاو أMedicaid  ؛(

؛ اھسفبن HHSة ارإدهیرتديحصجمانبريأ 	−

.قاوسألاك لتي فن یكارشملان یدرْصُمالل كوي حصلان یمأتلاق اوسأ 	−

ة عداقالب جومبت ایامحال

لة ماعمة ائیھلناة عداقالم لزتست .ةیحصلاة یاعلراي في سنجلایز یمتالر ظحلة قباسلاة یالفدرالة ینمدلاق وقحلان یناوقى لع 1557د لبنايیبن
ع ونى لعاء نبة یحصلاة یطغتالو أة یاعلرام یقدتفض رك لكذر ظحتوا ھنیقلتیي تلاة یحصلاة یاعلراي فل اجلرلة یواسمة ورصباء سنلا
 .لمحلاس اسأى لعیز یمتالك لذي فا مب، ردفالس نج

ل ئاسوالل الخن مة مقدملاة طشنألاوج مابرلال كة اطغملات اھجلال عجتن أة یئاھنلاة عداقلاط ترشت، تاقاعإلاي وذد فراأللة بسنلاب
ً ؛اثیحدا ھیریغتو أا ھؤاشنإم تي تلات آشنمللي ادملال وصولاة یناكمإن مضتن أو؛ اھیإلل وصولاة ھلست امولعملاا یجولونكتوة ینوتركلإلا

و أق یوستالت اسارممم اخدتساة اطغملات اھجلاى لعر ظْحُیا مك .تاقاعإلاي وذاص خشأللة مئالملاة عداسملات اعداسمالر فوتن أو
 .ةورظحملاس سألان ما ھیرغوة قاعإلاس اسأى لعیز متي تلات اناعإلات امیمصت

ل وصحللل ھأتیوة ییزلجنإلاة غللة ودحدمة ادجإھ یلدفرد ل كلى نعملاي ذل وصولایر فوتلة لوقعمت اوطخذ اختاة اطغملات اھجلاى لعم لزی
دعداإىعلة اطغملاتاھجلاعّجَشُت،كلذىلإةفاضإلاب.تاھجلابةیحصلاةطشنألاوجمابرلاراطإيفھباءقتلالالمتحُیوأةمخدلاىعل
ة. یوغلول صوطخط



                   
 

  
 

                     
                
  

 
                 

                   
      

  
 

             
       
                    

        
 

 
 

             
                

      
 

                 
               

                   
           

 
         

 
                 

                  
            

 
                 

                  
                

         
   

 
                

             
               

                  
           

        
 

                
                 

 .قدتعملاة یحروة ینیلداة یحرللة مئاقلاة یامحلاھ جوأي ھنتال ةیئاھنلاة عداقلان كل؛ اًینیدًاءفعإ 1557ند بلاي فة یئاھنالة عداقلان مضتتال 

ة یئاجرإلات اطاترشالا

رفوتن أوى واكشالبم قدتللاء جرإد عُتن أثر كأو أا ًفظوم 15ا ھبي تالة اطغمالت اھجلان م 1557ند بلافذ نتي تلاة یئاھنلاة عداقلام تلزست
 15ن مقل أا ھبي تلاتاھجلاا مأ .ةاطغملات اھجللى واكشللي جذومناء جرإى لعل متشیا ًقحلمة یئاھنلاة عداقلان مضتت.لامتثاللا ًقسمن
.الثتماسق نمر یفوتو أى واكشء ارجإد ادعإبة بلامطر یغي ھفا ًفوظم

ة غللة دوحدمة ادجإم ھیلدن یلذااد فرألاھ بنتت اراعشویز یمتلام عدن عت اارطخإر شنة اطغملات اھجلان مة یئاھنلاة عداقلام لزتست
ت اارعشلاوار طخإلان مة نیعة مجترب OCRب تكمم اققد د قف، فیلاكتلوااء بعألال یقلتلو .ةیوغللاة عداسملات امخدفر اوتن عة ییزلجنإلا

individuals/section-forrights/-www.hhs.gov/civil-ط بلراار ز، ةمجترملااد وملاى لعع الطإلل .ةغل 64إلى 
1557/translated-resources/index.html 

ي تلاة یالولاي فا ھبث حدتالم تیي تالت اغللان مل قألاى علة غل 15م ھأبت اراعشر شنین أى غطمن ایكل كن میة ئاھنلاة دعاقلام زلتست
؛ ةییدبرلات اقاطبلال ثمم جحلار یغصم اھلال صاوتالاض رغألت ااطرتشالاك لتیل دعتم تیوا. ھیفا ھلامعأبم وقتو أة ھجلاا ھیفد جاوتت
ي تلات اغللان مل قألاى لعن یتغلم ھأبت اراعشویز یمتلام عدن عا ًنایبت اھجلاشر نتن أة یئاھنلاة عداقلاط ترشت، تاقاطبلاه ھذلة بسنلابو
 .ةیالولايفةییزجلنإلاةغللةودحدمةادجإمھیلدن یلذااص خشألااھثحدتی

ذ افإلنا

ه ذھن مضتت .1557ند بلات افالخمة جلاعملن سلان وناقو 504ند بلواع ساتلاوس ادسالن یمسقلاب جومبة مئاقلااذ فنإلات ایلآق بطت
ت اقیقحتول اثتمات اعجمرااء جرإع م، OCRب تكمى إلل اثتمایر ارقتم یقدتوت الجسظ فحبة اطغملات اھجلام وقتن أط تراشا :تایلآلا
 .داشإلراوة ینقتالة عداسملام یقدتو، ىواكشلاي ف

ة احتملااذ فنإلات ایلآن إف، ةیمسلرایر غل ئاسولاة طساوب، لاثتمالام عدبید ھدتالو أ، لاثتمالام عدح الصإا ھیفن كمیال ي تلات الاحلاي فو
ة اروز( Department of Justiceى لإة لاحإلاع م؛ اھتلصاومو أا ھحنمفض رو أا ھئاغلإو أة یلارفدلاة یالمالة عداسملاق یلعتن مضتت
ة عداقلاقر تا مك .نوناقلاب جومبا ھبح صرمى رخأة لیسوة یأو؛ ةحدتمالت ایالولاق وقحن مي أیذ فنتلت ااءجرإع ضولة یصوتب )لعدال
.1557ند بللة فالخمة یأى لعض تراعاللة ینمدى وعدع فرفرد ي ألز وجیھ نأة یئاھنال

ة یئاھنالة عداقالي فة سكعنم الة حترقمالة عداقالى لعت اقیلعتالى لعود رد

ة ینیلدات امظنمللء افعإك انھن وكین أي غبنین اكا إذا معت اقیلعتى لعل وصحللة حترقملاة عداقلات عس :دیجدي نیداء فعإال  	−
ند بلاي فة یئاھنلاة عداقلان مضتتال ، اًفنآا نشرأا ملثم .ةینیالدت اقدتعملاع میز یمتالم عدت اماتزلاا ھیفض ارعتتي تالل اوحألاي ف

.قدتعملاة یحروة ینیلداة یحرللة مئاقلاة یامحالھ جوأي ھنتال ة یئاھنالة عداقلان كل؛ اًینیدًاءفعإ 1557


يكلت قولان مید مزلان وجاتحین یدرصُملان أا ھادفمت اقیلعت OCRب كتمىقلت:ةحیصا لطیة غلتاططخيفعفامنلاممیصت 	−

ة عداقلاوص صنھ بط رتشتي ذلاى دملاى لإھ نأة یئاھنالة عداقلاقرر ت .عفانمالم یمصتي فیز یمتلار ظحیي ذالط تراشاللا ولثتمی

ا ھلن وكیسص وصنلاه ھذل ثمن إف، ةیعامجلاة یحصالة طخلات اناعإم یمصتو أي حصلان یمأتلام یمصتى لعت ایریغتاء جرإ

ي انلثانوانك/رایین 1نما ًراعتبا )سةاسیلاة سن، دیةرفلاق وسلاي ف(ى لوألاة نسلاة خطن مول ألام ویلاو ھیق بتطخ یرات


.هعدبوأ 2017	

 Third-Partyكـ ا مة ھجت لمعا إذة الحي فھ نأى لإة یئاھنلاة عداقالت راشأ :ثلاثلاف رطلاء امدرد ضى واكشلا 	−
Administrator )ب كتمنإف،ةعینمةحیصةطخبقلعیتامفی)ثلاثفرطردیمOCR ةدحى لعة لاحل كلًالیلتحري یجس

ز مییلتانوكینحی TPAـ لان أشي فقق حیس OCRب تكمن أى علة یئاھنلاة عداقلانص ت .1557د لبنابجومبةطیغلتارریقلت
ضد ى وكشلاة سادربم وقیس OCRب تكمن إف، عفانملام یمصتي فم وعمزلایز یمتلان وكین یحن كل؛ ةطخلاة ارإدي فم وعمزلا
Equalئ ھیلةلأسملالحیویطة خللةعیارلاةھجل/اللعمابحاص Employment Opportunity 

EEOC) Commission ,ب تكمن اكا ذإ )ةئفاكتملاف یوظتلاص رفنة جلOCR لمعلاب حاصى لعاص صتخاللقر تفی. 

س نجلات اذة یحصلاج مابرلام ییقتلر ایعملال وحت اقیلعتى لعل وصحللة حترقملاة عداقلات عس :دحاولاس نجلاج مابرلیر یاعملا 	−
.ةیاغللة یوقة ورصبع نقمیر برتة اطغمالة ھجللن وكین یحال إج مابرلاه ھذبة یئاھنالة عداقلاح مستال  .حداولا



 
  

 
                

  
 

.یةوغلول صوط خطد ادعإى لعة اغطملات اھجلاع ّجَشُتا مكي: وغللاول صولا−

ر ز، ةعئاشلاة ئلسألاوة یسیئرلاص وصنالل وحت امولعمت احفصك لذي فا مب، 1557ند بلال وحت امولعمالن مید مزلاى لعل وصحلل
.individuals/section-rights/for-www.hhs.gov/civil-1557ع قوم




