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 : األسئلة الشائعة1557البند 
 

 ؟1557ما ھو البند  .1
 

) . یحظر القانون التمییز على أساس العرق أو ACA( ةقانون الرعایة المیسورھو النص المتعلق بعدم التمییز في قانون  1557البند 
لة اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة في البرامج أو األنشطة الصحیة التي تتلقى مساعدة مالیة فدرالیة أو التي تدار بواسطة وكا

 .ACAمنذ سن قانون  1557مفعول البند . بدأ سریان ACAتنفیذیة أو جھة منشأة بموجب القسم األول في قانون 
 

 المستھلكین؟ 1557بأیة طرق یحمي البند  .2
 

أو أن ُیَمّیز  -من غیر القانوني ألي مقدم رعایة صحیة یتلقى التمویل من الحكومة الفدرالیة أن یرفض معالجة أي فرد  1557یجعل البند 
متطلبات  1557و نوع الجنس أو السن أو اإلعاقة. یفرض البند ضده بطریقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أ

مشابھة على ُمصدري التأمین الصحي الذین یتلقون المساعدة الفدرالیة. ُیْحَظر على مقدمي الرعایة الصحیة، من بین أشیاء أخرى، 
على  1557نطبق القاعدة النھائیة للبند استبعاد أي فرد أو عالجھ على نحو غیر مالئم استناًدا إلى أي من ھذه األسس المحظورة. ت

إدارة الخدمات ,  HHS) Department of Health and Human Servicesالجھات التي تتلقى المساعدة المالیة من إدارة 
 إدارتھا بنفسھا. HHSالصحیة والبشریة)، وعلى أسواق التأمین الصحي وأیة برامج صحیة تتولى إدارة 

 
عن القواعد بموجب قوانین الحقوق المدنیة األخرى التي ینفذھا مكتب  1557ائیة بموجب البند كیف تختلف القاعدة النھ .3

Office for Civil Rights )OCR، مكتب الحقوق المدنیة) بالفعل؟ 
 

في تنفیذ البند  HHSتتوافق القاعدة النھائیة مع قوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة الراسخة القائمة وتوضح المعاییر التي ستتطبقھا إدارة 
. تنص ھذه المعاییر على أنھ ال یمكن حرمان األفراد من الوصول إلى الرعایة الصحیة أو التغطیة الصحیة أو ACAمن قانون  1557

 أن یتم التمییز ضدھم بطریقة أخرى بسبب العرق أو اللون أو األصل الوطني أو نوع الجنس أو السن أو اإلعاقة.
 

یة تبني على مبادئ الحقوق المدنیة المألوفة وطویلة األمد، فإنھا تمثل خطوة ھامة لألمام نحو القضاء على التمییز وحیث أن القاعدة النھائ
ھو أول قانون في قوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة یحظر  1557. یعد البند HHSغیر القانوني في البرامج الممولة فدرالًیا وبرامج إدارة 

في كل برامج الرعایة الصحیة الممولة فدرالًیا. توسع القاعدة النھائیة أوجھ الحمایة المتعلقة بعدم التمییز لألفراد  التمییز على أساس الجنس
المسّجلین في التغطیة من خالل أسواق التأمین الصحي وبعض خطط التغطیة الصحیة األخرى. كما أنھا تنطبق على البرامج الصحیة 

 .HHSالخاصة بإدارة 
 

 في الوقت الراھن؟ 1557یذ البند ھل یتم تنف .4
 

یتلقى شكاوى حول التمییز  OCR. ومنذ ذلك الوقت، كان مكتب 2010في عام  ACAسارًیا منذ سن قانون  1557لقد كان البند 
 .1557ویحقق فیھا بموجب البند 

 
 ما ھو تاریخ سریان القاعدة النھائیة؟ .5

 
ر في السجل الفدرالي. توجد ثالث حاالت یكون فیھا للجھات المغطاة وقت إضافي یوًما من النش 60یسري مفعول القاعدة النھائیة بعد 

لاللتزام بمتطلبات القاعدة: نشر إخطارات عن حقوق المستھلكین وشعارات؛ معاییر إمكانیة الوصول للبنایات التي لم تكن مغطاة في 
 ؛ وتغییرات في تصمیم التغطیة الصحیة.یین ذوي اإلعاقاتقانون األمیركالسابق بموجب قانون 

 
 قد انتھكت؟ 1557ماذا یمكن أن أفعل إذا كنت أعتقد أن حقوقي المدنیة بموجب البند  .6

 
.  1557إذا كنت تشعر أنك تعرضت للتمییز في الرعایة الصحیة أو التغطیة الصحیة، یجوز أن تقدم شكوى بسبب التمییز بموجب البند 

مكتب  لتقدیم شكوى، أو لطلب رزمة شكاوى، أو االتصال برقم www.hhs.gov/ocrفي الرابط  OCRیرجى زیارة موقع مكتب 
OCR  (ھاتف الصم والبكم) للتحدث إلى شخص یمكن أن یساعد في الرد 800( 537-7697) أو 800( 368-1019المجاني على (

بمجموعة منوعة من اللغات. كما یمكن لألفراد رفع دعاوى  OCRعلى أسئلتك ویرشدك خالل العملیة. تتوافر نماذج شكاوى مكتب 
 .1557قضائیة بموجب البند 

 
 ؟1557قاعدة نھائیة تتطرق للبند  OCRلماذا یصدر مكتب  .7
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ھذه القاعدة النھائیة لتثقیف المستھلكین بحقوقھم ولمساعدة الجھات المغطاة في فھم التزاماتھا القانونیة بموجب البند  OCRیصدر مكتب 

ولوائحھا  1557الیة األربعة المشار إلیھا في البند . تبني القاعدة النھائیة على المعاییر الواردة في قوانین الحقوق المدنیة الفدر1557
 1972قانون التعدیالت التعلیمیة لعام  والباب التاسع من قانون 1964قانون الحقوق المدنیة لعام التنفیذیة:  الباب السادس من قانون 

. ومن بین األشیاء األخرى، 1975قانون التمییز على أساس السن لعام وقانون  1973قانون إعادة التأھیل لعام من قانون  504والبند 
د المعاییر التي تنطبق على فإن القاعدة النھائیة تطبق المحظورات ضد التمییز الجنسي في برامج الرعایة الصحیة الممولة فدرالًیا وتحد

 .HHSأسواق التأمین الصحي والبرامج الصحیة التي تدیرھا إدارة 
 

 على من تنطبق القاعدة النھائیة؟ .8
 

، وعلى كل برنامج أو نشاط صحي تدیره إدارة HHSتنطبق القاعدة النھائیة على كل برنامج أو نشاط صحي یتلقى التمویل من إدارة 
HHS مثل برنامج ،Medicare  الجزء "د"، وأسواق التأمین الصحي وكل الخطط التي یعرضھا المصدرون الذین یشاركون في تلك

األسواق. یجوز للجھات المغطاة أن تقوم بتضمین المستشفیات والعیادات الصحیة وُمصدري التأمین الصحي ووكاالت برنامج 
Medicaid  األطباء ووكاالت الرعایة الصحیة المنزلیة.بالوالیات والمراكز الصحیة المجتمعیة وممارسات 

 
ینطبق على نطاق  1557والبرامج واألنشطة الصحیة التي تمولھا، فإن قانون البند  HHSوبینما ال تنطبق القاعدة النھائیة إال على إدارة 

 أوسع على البرامج واألنشطة الصحیة التي تلقت مساعدة مالیة من أیة إدارة أو وكالة فدرالیة.
 

 ل تنطبق القاعدة النھائیة على األسواق؟ھ .9
 

 .1557نعم، األسواق المیسرة فدرالًیا واألسواق القائمة بالوالیات على حد سواء مغطاة بالبند 
 

 كیف یفترض بالجھات المغطاة إطالع المستھلكین على حقوقھم؟ .10
 

موظًفا  15دنیة للمستھلكین؛ كما أن الجھات المغطاة التي بھا تستلزم القاعدة النھائیة من كل الجھات المغطاة أن تنشر إخطاًرا بالحقوق الم
أو أكثر مطالبة بإعداد نظام لتقدیم شكاوى الحقوق المدنیة وبتخصیص موظف لتنسیق االمتثال. بموجب اشتراط جدید، فإن الجھات 

اإلعاقات والمستھلكین الذین لدیھم إجادة المغطاة مطالبة بنشر المعلومات التي ٌتخطر المستھلكین عن حقوقھم وتبلغ المستھلكین ذوي 
محدودة للغة اإلنجلیزیة عن الحق في تلقي المساعدة في التواصل. كما أنھا مطالبة بنشر شعارات، باللغات الخمس عشرة األشھر التي 

اة، تخطر المستھلكین عن توفر یتحدث بھا األفراد الذین لدیھم إجادة محدودة للّغة اإلنجلیزیة في الوالیات التي تعمل بھا الجھة المغط
 خدمات المساعدة اللغویة المجانیة.

 
، نموذًجا لإلخطار ونموذًجا لبیان عدم التمییز تستطیع الجھات المغطاة أن OCRلتقلیل العبء على الجھات المغطاة، فقد أعد مكتب  

 تستخدمھ إذا اختارت فعل ذلك؛ فالجھات المغطاة لھا الحریة في إعداد اإلخطارات أو البیانات الخاصة بھا إذا رغبت.  للحصول على 
individuals/section-rights/for-www.hhs.gov/civil-، زر موقع 1557المزید من المعلومات حول البند 

resources/index.htm-1557/translated. 
 

 اإلنجلیزیة؟ماذا تتطلب القاعدة النھائیة فیما یتعلق باألشخاص الذین لدیھم إجادة محدودة للغة  .11
 

تتبنى القاعدة النھائیة المبدأ طویل األمد الذي ینص على ضرورة اتخاذ الجھات المغطاة لخطوات معقولة لتوفیر وصول ذي معنى لكل 
طبیعة  فرد لدیھ إجادة محدودة للّغة اإلنجلیزیة. المعاییر في القاعدة النھائیة مرنة ومرتبطة بالسیاق، وتأخذ في االعتبار عوامل معینة مثل

البرنامج الصحي وأھمیتھ والتواصل المعني، وأیًضا اعتبارات أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت الجھة قد طورت ونفذت خطة وصول 
 لغویة فعالة مالئمة لظروفھا.

 
 ماذا تتطلب القاعدة النھائیة فیما یتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة؟ .12

 
من قانون  504والبند  یین ذوي اإلعاقاتقانون األمیركالتي تنفذ المتطلبات بموجب قانون  تتوافق القاعدة النھائیة مع التوجیھات القائمة

. وھي تستلزم التواصل الفعال، بما في ذلك من خالل تقدیم المساعدات والخدمات المساعدة؛ وتضع 1973قانون إعادة التأھیل لعام 
البرامج الصحیة المقدمة من خالل الوسائل اإللكترونیة وتكنولوجیا معاییر إلمكانیة الوصول للبنایات والمنشآت؛ وتتطلب أن تكون 

المعلومات سھلة الوصول إلیھا؛ وتتطلب من الجھات المغطاة أن تدخل تعدیالت معقولة على سیاساتھا وإجراءاتھا وممارساتھا لكي توفر 
 لألفراد ذوي اإلعاقات وصوًال للبرامج واألنشطة الصحیة بالجھة المغطاة.
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 ي نوعیات التمییز التي تشكل تمییًزا على أساس الجنس؟ما ھ .13
 

 بموجب القاعدة النھائیة، یتضمن التمییز الجنسي على سبیل المثال ال الحصر التمییز على أساس الحمل.  
 

ضد التمییز على أساس الھویة الجنسانیة  1557حاالت الحظر بموجب الئحة البند  تنفیذ  OCRحظر على مكتب المحكمة، یُ لقرار طبًقا 
 وإنھاء الحمل على مستوى البالد. للحصول على معلومات عن قرار المحكمة، یرجى النظر أعاله.

 
برامج تضمین نصوًصا تتطرق على نحو محدد للوصول المتكافئ للبرامج على أساس الجنس في ال OCRلماذا اختار مكتب  .14

 واألنشطة الصحیة؟
 

تدمج نصوص كثیرة في القاعدة النھائیة مبادئ وأوجھ حمایة طویلة األمد تتعلق بقانون الحقوق المدنیة ومن ثم ستكون مألوفة للجھات 
المبادئ مألوًفا بنفس التي تحكمھا القاعدة النھائیة. توفر القاعدة النھائیة إرشاًدا إضافًیا في المجاالت التي قد ال یكون فیھا تطبیق تلك 

ھو القانون األول من قوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة الذي یحظر على نحو واسع التمییز على أساس الجنس  1557الدرجة.  وألن البند 
لجھات في كل برامج وأنشطة الرعایة الصحیة الممولة فدرالًیا، فإن القاعدة النھائیة تتضمن نصوًصا مصممة لتثقیف المستھلكین وا

معلومات إضافیة حول تطبیق  OCRالمغطاة على نحو خاص فیما یتعلق بالتمییز الجنسي في سیاق الرعایة الصحیة. كما یوفر مكتب 
 مبادئ عدم التمییز على التأمین الصحي والتغطیات الصحیة األخرى. 

 
 

أساس الجنس في البرامج واألنشطة  ما الذي یستلزمھ النص الذي یتطرق على نحو محدد للوصول المتكافئ للبرامج على .15
 الصحیة؟

 
تستلزم القاعدة النھائیة من الجھات المغطاة أن توفر لألفراد وصوًال متكافًئا للبرامج واألنشطة الصحیة بدون تمییز على أساس الجنس. 

 التي تدیرھا الجھة المغطاة.وینطبق ھذا النص على كل البرامج واألنشطة الصحیة، بما في ذلك فیما یتعلق بالوصول إلى المنشآت 
 

 ما الذي یحظره النص الخاص بعدم التمییز في التأمین الصحي والتغطیات الصحیة األخرى؟ .16
 
م تحظر القاعدة النھائیة على الجھات المغطاة التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو السن أو اإلعاقة عند تقدی
أو إدارة التأمین المتعلق بالصحة وغیره من التغطیات المتعلقة بالصحة. ینطبق الحظر على كل ُمصدري التأمین الصحي الذین یتلقون 

المالیة الفدرالیة، التي تشمل مزایا ضریبیة وتخفیضات مشاركة تكالیف تتعلق بالتغطیة المعروضة من خالل أسواق التأمین المساعدة 
 .Medicareالصحي أو المدفوعات بموجب األجزاء "أ" و"ج" و"د" في نظام 

 
غیرھا من التغطیات الصحیة أو تلغیھا أو تقیدھا  وبموجب القاعدة النھائیة، ال یمكن ألیة جھة مغطاة أن: ترفض وثیقة التأمین الصحي أو

أو ترفض إصدارھا أو تجدیدھا؛ ترفض أو تقید تغطیة مطالبة ما أو تفرض المزید من مشاركة التكالیف أو غیر ذلك من القیود أو 
و الجنس أو السن أو الحدود؛ أو تتبنى ممارسات تسویق أو تصمیمات إعانات تمیز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أ

اإلعاقة. ال تستلزم القاعدة النھائیة من الخطط أن تغطي إعانة أو خدمة معینة وال تحظر على الُمصدرین تقریر ما إذا كانت خدمة صحیة 
 ما الزمة طبًیا، لكن ال یمكن ألیة جھة مغطاة أن تعد سیاسة تغطیة تنطوي على أي تمییز.

 
ضد التمییز على أساس الھویة الجنسانیة وإنھاء  1557تنفیذ حاالت الحظر بموجب الئحة البند  OCRحظر على مكتب طبًقا لقرار المحكمة، یُ 

 .أعاله النظر یرجىالحمل على مستوى البالد. للحصول على معلومات عن قرار المحكمة، 
 

 
 ھل تغطي القاعدة النھائیة التمییز في التوظیف؟ .17

 
توفر القاعدة النھائیة تغطیة محدودة للتمییز في التوظیف. تحظر القاعدة النھائیة على صاحب العمل الذي یتلقى مساعدة مالیة فدرالیة 

وینخرط بصورة أساسیة في الرعایة الصحیة أو التغطیة الصحیة، مثل مستشفى أو بیت تمریض، أن یمیز في اإلعانات الصحیة 
عدة النھائیة على اإلعانات الصحیة الممنوحة للموظف من قبل جھة ما تنخرط بصورة أساسیة في الرعایة للموظف.  كما تنطبق القا

مج الصحیة أو التغطیة الصحیة إذا كانت الجھة تتلقى تمویًال فدرالًیا یقدم على نحو محدد لبرنامج اإلعانات الصحیة للموظف نفسھ أو لبرنا
، فإن الموظفین الذین یعملون لحساب البرنامج الصحي فقط سیكونون مشمولین بالقاعدة. ال ُتَغّیر صحي معین. إال أنھ في الحالة األخیرة

 قانون الحقوق المدنیة لعام أوجھ الحمایة بموجب القسم السابع من قانون 1557معالجة القاعدة النھائیة للتمییز في التوظیف بموجب البند 
أو غیر ذلك من قوانین الحقوق المدنیة  قانون التمییز على أساس السن في التوظیفن أو قانو یین ذوي اإلعاقاتقانون األمیرك قانونأو

 .1557المشار إلیھا في البند 
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 ھل تشمل القاعدة النھائیة إعفاًء دینًیا؟ .18

 
ال تحل محل أوجھ الحمایة القائمة للحریة الدینیة وحریة  ھائیةإعفاًء دینًیا؛ لكن القاعدة الن 1557ال تتضمن القاعدة النھائیة في البند 

 المعتقد.
 

 ھل یمكن أن أعاین الالئحة النھائیة؟ .19
 

  .www.federalregister.govنعم. یمكن أن تعاین نسخة من الالئحة النھائیة في الرابط 
 

 نسخة من الالئحة مطبوعة بأحرف كبیرة أو بطریقة برایل للمكفوفین أو بتنسیق آخر بدیل؟ھل یمكن أن أحصل على  .20
 

وتقدیم المواصفات الخاصة بالتنسیق الذي ترغبھ. لالتصال بنا،  OCRنعم. للحصول على نسخة بتنسیق بدیل، یرجى االتصال بمكتب 
 البكم) للحصول على المساعدة.) (للصم و800( 537-7697) أو 800( 368-1019اطلب رقمنا المجاني 

 
 
 


