
   

  Affordable Care Act تضع اللمسات األخیرة على قاعدة لتحسین المساواة الصحیة بموجب قانون HHS إدارة
 

تحظر القاعدة النھائیة التمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو السن أو اإلعاقة؛ تعزز المساعدة اللغویة لألفراد 
الذین لدیھم إجادة محدودة للغة اإلنجلیزیة؛ وتحمي األشخاص ذوي اإلعاقات 

 
 أصدرت إدارة Department of Health and Human Services (HHS، إدارة الخدمات الصحیة والبشریة) الیوم قاعدة نھائیة 

ْلتعزیز اإلنصاف في مجال الصحة وتقلیل الفوارق في الرعایة الصحیة. وبموجب القاعدة، یحمى األفراد من التمییز في الرعایة الصحیة  ُ
على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو الجنس، بما في ذلك التمییز على أساس الحمل والھویة الجنسانیة 
والتنمیط الجنسي. وباإلضافة إلى تنفیذ الحظر على التمییز الجنسي بموجب البند 1557، فإن القاعدة النھائیة تعزز المساعدة اللغویة 

لألشخاص من ذوي اإلجادة المحدودة للغة اإلنجلیزیة وتساعد في ضمان التواصل الفعال لألفراد ذوي اإلعاقات. تبني أوجھ الحمایة في ّ
القاعدة النھائیة والبند 1557 فیما یتعلق بحقوق األفراد ومسؤولیات الكثیر من جھات التأمین الصحي والمستشفیات والخطط الصحیة التي 

ً تدیرھا إدارة HHS أو التي تتلقى تمویال فدرالیا من إدارة HHS تبني على قوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة القائمة لتعزیز أوجھ الحمایة ً
 للجماعات السكانیة التي تواجھ نقصا في الخدمات وال تحصل على تأمین وغالبا ما یتم استبعادھا. ًً

 
تنفذ القاعدة النھائیة في قانون Nondiscrimination in Health Programs and Activities (قانون عدم التمییز في البرامج 

واألنشطة الصحیة) تنفذ البند 1557 في قانون Affordable Care Act (قانون الرعایة المیسورة) الذي یعد أول قانون من قوانین 
الحقوق المدنیة الفدرالیة یحظر التمییز على أساس الجنس في برامج الرعایة الصحیة الممولة فدرالیا. في السابق، حظرت قوانین الحقوق ً

المدنیة التي ینفذھا مكتب Office for Civil Rights (OCR) (مكتب الحقوق المدنیة) التابع إلدارة HHS حظرت على نحو واسع التمییز 

فقط على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو اإلعاقة أو السن. 
 

"أحد األھداف الرئیسیة لقانون Affordable Care Act ھو مساعدة كل األمیركیین في الوصول إلى رعایة صحیة میسورة وذات جودة.  
یمثل إعالن الیوم خطوة رئیسیة نحو تحقیق المساواة في نظام رعایتنا الصحیة ویعید تأكید التزام ھذه اإلدارة بإعطاء األمیركیین وصول 

 .Sylvia M. Burwell HHS للرعایة الصحیة التي یستحقونھا"، ھذا ما قالتھ سكرتیرة إدارة
 
تساعد القاعدة النھائیة المستھلكین الذي یسعون لفھم حقوقھم وتوضح مسؤولیات مقدمي الرعایة الصحیة وجھات التأمین التي تتلقى أمواال  ً

ًفدرالیة. كما تتطرق القاعدة النھائیة لمسؤولیات جھات التأمین التي توفر خططا في أسواق التأمین الصحي. ومن بین أشیاء أخرى، تحظر 
القاعدة النھائیة ممارسات التسویق أو تصمیمات اإلعانات التي تمیز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو السن أو 
 Medicare اإلعاقة. كما تحظر القاعدة النھائیة الممارسات التمییزیة من قبل مقدمي الرعایة الصحیة، مثل المستشفات التي تقبل برنامج

  .Medicaid أو األطباء الذین یشاركون في برنامج
 

وتحظر القاعدة النھائیة التمییز الجنسي في الرعایة الصحیة عن طریق: 
 

 • ACA اشتراط معاملة النساء على نحو مساو للرجال في الرعایة الصحیة التي یتلقینھا.  وتمنع نصوص أخرى في قانون
نوعیات معینة من التمییز الجنسي في التأمین، وعلى سبیل المثال عن طریق منع النساء من دفع مال أكبر مقارنة بالرجال 

للحصول على التغطیة.  وبموجب البند 1557، فإن النساء محمیات من التمییز لیس فقط في التغطیة الصحیة التي یتلقینھا لكن 
أیضا في الخدمات الصحیة التي یسعین للحصول علیھا من مقدمي الخدمة.  ً

 
حظر رفض تقدیم الرعایة أو التغطیة الصحیة بناء على نوع جنس الفرد، بما في ذلك التمییز على أساس الحمل والھویة  •

 الجنسانیة والتنمیط الجنسي.  
  



كما تتضمن أوجھ حمایة ھامة لألشخاص من ذوي اإلعاقات وتعزز المساعدة اللغویة لألفراد الذین لدیھم إجادة محدودة للغة 
اإلنجلیزیة بما في ذلك عن طریق: 

  اشتراط أن تجعل الجھات المغطاة المعلومات اإللكترونیة والمنشآت التي تم إنشاؤھا أو تغییرھا حدیًثا سھلة الوصول إلیھا
لألفراد ذوي اإلعاقات وأن توفر المساعدات المساعدة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقات. 

   .اشتراط اتخاذ الجھات المغطاة لخطوات معقولة لتوفیر وصول ذي معنى لألفراد من ذوي اإلجادة المحدودة للّغة اإلنجلیزیة
كما ُتَشّجع الجھات المغطاة على إعداد خطط وصول لغویة. 

ًكال من أشكال التمییز الجنسي بموجب  وفي حین أن القاعدة النھائیة ال تحسم ما إذا كان التمییز على أساس وضع التوجھ الجنسي لفرد ما یعد ش
البند 1557، فإن القاعدة توضح أن مكتب OCR سیقوم بتقییم الشكاوى التي تزعم بوجود التمییز الجنسي فیما یتصل بالتوجھ الجنسي لفرد ما لكي 

یقرر ما إذا كان ینطوي على نوعیات التنمیط التي یمكن التطرق لھا بموجب البند 1557. تدعم إدارة HHS حظر التمییز على أساس التوجھ 

الجنسي كمسألة من مسائل السیاسة وستستمر في مراقبة التطورات القانونیة حول ھذه المسألة.

تنص القاعدة النھائیة على أنھ في حالة مخالفة أي اشتراط في القاعدة ألیة قوانین فدرالیة ساریة تحمي الحریة الدینیة أو المعتقد، فإن ذلك 
التطبیق لن یكون مطلوًبا.  

للحصول على المزید من المعلومات حول البند 1557، بما في ذلك صفحات معلومات حول النصوص الرئیسیة واألسئلة الشائعة، زر 
http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557.  موقع 

لمعرفة المزید حول قوانین عدم التمییز وخصوصیة المعلومات الصحیة وحقوقك المدنیة وحقوق الخصوصیة في الرعایة الصحیة 
 .www.hhs.gov/ocr وإعدادات الخدمة البشریة، وإلیجاد معلومات حول كیفیة التقدم بشكوى، زر موقعنا على الرابط
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