
ملخص القاعدة النھائیة التي تنفذ البند 1557 من قانون 
  Affordable Care Act

 
أصدرت إدارة Department of Health and Human Services (HHS ,إدارة الخدمات الصحیة والبشریة) القاعدة النھائیة 

التي تنفذ حظر التمییز بموجب البند 1557 من قانون Affordable Care Act (ACA ,قانون الرعایة المیسورة لعام 2010).  
وستساعد القاعدة النھائیة، عدم التمییز في األنشطة والبرامج الصحیة، على تعزیز اإلنصاف وتقلیل التفاوتات عن طریق حمایة بعض 

المجموعات السكانیة األكثر عرضة للتمییز في سیاق الرعایة الصحیة. توضح القاعدة النھائیة حقوق المستھلكین بموجب القانون وتوفر 
ًللجھات المغطاة إرشادا فیما یتعلق بالتزاماتھا. 

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

 برامج وأنشطة صحیة معینة.
 

 
 ،OCR) HHS Office for Civil Rights عام 2010، وقد كان مكتب ACA بدأ سریات مفعول البند 1557 منذ سن قانون

مكتب الحقوق المدنیة التابع إلدارة HHS) یقوم بتنفیذ ھذا النص منذ أن تم سنھ.  
 

تغطیة القاعدة  
 

تغطي القاعدة: 
 

أي نشاط أو برنامج صحي یتلقى أي جزء منھ تمویالً من إدارة HHS (مثل المستشفیات التي تقبل مرضى برنامج   −
Medicare أو األطباء الذین یعالجون مرضى برنامج Medicaid)؛ 

Civil Rights Act of  یبني البند 1557 على قوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة طویلة األمد والمألوفة:   الباب السادس من قانون
 Education Amendments of 1972 1964 (قانون الحقوق المدنیة لعام 1964) (الباب السادس) والباب التاسع من قانون

(قانون التعدیالت التعلیمیة لعام 1972) (الباب التاسع) والبند 504 من قانون Rehabilitation Act of 1973 (قانون إعادة التأھیل 
لعام 1973) (البند 504) وقانون Age Discrimination Act of 1975 (قانون التمییز على أساس السن لعام 1975) (قانون 

السن).  وعلى األخص، فإن البند 1557 ھو أول قانون من قوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة یحظر التمییز على أساس الجنس في البرامج 
واألنشطة الصحیة التي تتلقى مساعدات مالیة فدرالیة.   

 
أي برنامج صحي تدیره إدارة HHS بنفسھا؛   −

 
 أسواق التأمین الصحي وكل الُمْصدرین المشاركین في تلك األسواق. −

 
الحمایات بموجب القاعدة  

 
یبني البند 1557 على قوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة السابقة لحظر التمییز الجنسي في الرعایة الصحیة.  تستلزم القاعدة النھائیة معاملة 

النساء بصورة مساویة للرجال في الرعایة الصحیة التي یتلقینھا وتحظر كذلك رفض تقدیم الرعایة أو التغطیة الصحیة بناء على نوع 
جنس الفرد، بما في ذلك التمییز على أساس الحمل والھویة الجنسانیة والتنمیط الجنسي.  تستلزم القاعدة النھائیة من البرامج واألنشطة 

الصحیة المغطاة أن تعالج األفراد على نحو یتسق مع ھویتھم الجنسانیة. 
 

بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات، تشترط القاعدة النھائیة أن تجعل الجھات المغطاة كل البرامج واألنشطة المقدمة من خالل الوسائل 
ًاإللكترونیة وتكنولوجیا المعلومات سھلة الوصول إلیھا؛ وأن تضمن إمكانیة الوصول المادي للمنشآت التي تم إنشاؤھا أو تغییرھا حدیثا؛ 

ْوأن توفر المساعدات المساعدة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقات.  كما یحظر على الجھات المغطاة استخدام ممارسات التسویق أو  ُ
تصمیمات اإلعانات التي تمیز على أساس اإلعاقة وغیرھا من األسس المحظورة.  

 



یلزم على الجھات المغطاة اتخاذ خطوات معقولة لتوفیر الوصول ذي المعنى لكل فرد لدیھ إجادة محدودة للغة اإلنجلیزیة ویتأھل للحصول 
ّ َ ُ على الخدمة أو یحتمل االلتقاء بھ في إطار البرامج واألنشطة الصحیة بالجھات.  باإلضافة إلى ذلك، تشجع الجھات المغطاة على إعداد ُ

خطط وصول لغویة. 
 

   ال تنھي أوجھ الحمایة القائمة للحریة الدینیة وحریة المعتقد.إعفاًء دینًیا؛ لكن القاعدة النھائیة 1557ال تتضمن القاعدة النھائیة في البند 
 

االشتراطات اإلجرائیة 
 

ُتستلزم القاعدة النھائیة التي تنفذ البند 1557 من الجھات المغطاة التي بھا 15 موظفا أو أكثر أن تعد إجراء للتقدم بالشكاوى وأن توفر  ً
منسًقا لالمتثال.  تتضمن القاعدة النھائیة ملحقا یشتمل على إجراء نموذجي للشكاوى للجھات المغطاة.  أما الجھات التي بھا أقل من 15 ً

 موظًفا فھي غیر مطالبة بإعداد إجراء شكاوى أو توفیر منسق امتثال.
 
تستلزم القاعدة النھائیة من الجھات المغطاة نشر إخطارات عن عدم التمییز وشعارات تنبھ األفراد الذین لدیھم إجادة محدودة للغة 
اإلنجلیزیة عن توافر خدمات المساعدة اللغویة.  ولتقلیل األعباء والتكالیف، فقد قد قام مكتب OCR بترجمة عینة من اإلخطار 

individuals/section-rights/for-www.hhs.gov/civil-لغة. لإلطالع على المواد المترجمة، زر الرابط  64والشعارات إلى 
resources/index.html-1557/translated  

 
تستلزم القاعدة النھائیة من كل كیان مغطى أن ینشر شعارات بأھم 15 لغة على األقل من اللغات التي یتم التحدث بھا في الوالیة التي 
تتواجد فیھا الجھة أو تقوم بأعمالھا فیھا.  ویتم تعدیل تلك االشتراطات ألغراض التواصل الھام صغیر الحجم مثل البطاقات البریدیة؛ 

وبالنسبة لھذه البطاقات، تشترط القاعدة النھائیة أن تنشر الجھات بیانا عن عدم التمییز وشعارات بأھم لغتین على األقل من اللغات التي 
یتحدثھا األشخاص الذین لدیھم إجادة محدودة للغة اإلنجلیزیة في الوالیة. 

ً

 
اإلنفاذ  

 
تطبق آلیات اإلنفاذ القائمة بموجب القسمین السادس والتاسع والبند 504 وقانون السن لمعالجة مخالفات البند 1557. تتضمن ھذه 

اآللیات: اشتراط أن تقوم الجھات المغطاة بحفظ سجالت وتقدیم تقاریر امتثال إلى مكتب OCR، مع إجراء مراجعات امتثال وتحقیقات 
في الشكاوى، وتقدیم المساعدة التقنیة واإلرشاد. 

 
وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا إصالح عدم االمتثال، أو التھدید بعدم االمتثال، بواسطة الوسائل غیر الرسمیة، فإن آلیات اإلنفاذ المتاحة 
تتضمن تعلیق المساعدة المالیة الفدرالیة أو إلغائھا أو رفض منحھا أو مواصلتھا؛ مع اإلحالة إلى Department of Justice (وزارة 
العدل) بتوصیة لوضع إجراءات لتنفیذ أي من حقوق الوالیات المتحدة؛ وأیة وسیلة أخرى مصرح بھا بموجب القانون.  كما تقر القاعدة 

النھائیة أنھ یجوز ألي فرد رفع دعوى مدنیة لالعتراض على أیة مخالفة للبند 1557.   
 

 ردود على التعلیقات على القاعدة المقترحة المنعكسة في القاعدة النھائیة
 

التمییز بناء على التوجھ الجنسي:  وفي حین أن القاعدة النھائیة ال تحسم ما إذا كان التمییز على أساس وضع التوجھ الجنسي   −
لفرد ما یعد شكال من أشكال التمییز الجنسي بموجب البند 1557، فإن القاعدة توضح أن مكتب OCR سیقوم بتقییم الشكاوى 

التي تزعم بوجود التمییز الجنسي المرتبط 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. 

ً

  

http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/index.html
http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/index.html
http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/index.html


ني جدید:  سعت القاعدة المقترحة للحصول على تعلیقات عما إذا كان ینبغي أن یكون ھناك إعفاء للمنظمات الدینیة ال إعفاء دی −
في األحوال التي تتعارض فیھا التزامات عدم التمییز مع المعتقدات الدینیة.  مثلما أشرنا آنًفا، ال تتضمن القاعدة النھائیة في 

 قاعدة النھائیة ال تنھي أوجھ الحمایة القائمة للحریة الدینیة وحریة المعتقد. إعفاًء دینًیا؛ لكن ال 1557البند 
 

تعلیقات مفادھا أن الُمصدرین یحتاجون المزید من الوقت لكي  OCRتصمیم المنافع في خطط التغطیة الصحیة:  تلقى مكتب  −
ئیة أنھ إلى المدى الذي تشترط بھ نصوص القاعدة یمتثلوا لالشتراط الذي یحظر التمییز في تصمیم المنافع.  تقرر القاعدة النھا

إجراء تغییرات على تصمیم التأمین الصحي أو تصمیم إعانات الخطة الصحیة الجماعیة، فإن مثل ھذه النصوص سیكون لھا 
الثاني ینایر/كانون  1تاریخ تطبیق ھو الیوم األول من خطة السنة األولى (في السوق الفردیة، سنة السیاسة) اعتباًرا من 

 أو بعده. 2017
 

 Third-Partyالشكاوى ضد مدراء الطرف الثالث:  أشارت القاعدة النھائیة إلى أنھ في حالة إذا عملت جھة ما كـ  −
Administrator  (مدیر طرف ثالث) فیما یتعلق بخطة صحیة معینة، فإن مكتبOCR  سیجري تحلیًال لكل حالة على حدة

حین یكون التمییز  TPAسیحقق في شأن الـ  OCR. تنص القاعدة النھائیة على أن مكتب 1557لتقریر التغطیة بموجب البند 
سیقوم بدراسة الشكوى ضد  OCRالمزعوم في إدارة الخطة؛ لكن حین یكون التمییز المزعوم في تصمیم المنافع، فإن مكتب 

  Equal Employment Opportunity لراعیة للخطة ویحیل المسألة لھیئ صاحب العمل/الجھة ا
EEOC) Commission , لجنة فرص التوظیف المتكافئة) إذا كان مكتبOCR   .یفتقر لالختصاص على صاحب العمل 

 
المعاییر لبرامج الجنس الواحد:  سعت القاعدة المقترحة للحصول على تعلیقات حول المعیار لتقییم البرامج الصحیة ذات الجنس  −

 یة بھذه البرامج إال حین یكون للجھة المغطاة تبریر مقنع بصورة قویة للغایة.الواحد.  ال تسمح القاعدة النھائ
 

 الوصول اللغوي:  كما ُتَشّجع الجھات المغطاة على إعداد خطط وصول لغویة. −
 

 ، بما في ذلك صفحات معلومات حول النصوص الرئیسیة واألسئلة الشائعة، زر1557للحصول على المزید من المعلومات حول البند 
  .individuals/section-rights/for-http://www.hhs.gov/civil-1557موقع 

 

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



