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العبء الزائد

“العبء الزائد” يعني نفقات أو صعوبات كبيرة .ولتحديد
ما إذا كان اإلجراء سينتج عنه “عبء زائد” ،يتم مقارنة
طبيعة وتكلفة التعديل المطلوب مقابل موارد مكان تقديم
الخدمة العامة.

إزالة العوائق المعمارية

يجب على أماكن تقديم الخدمات العامة إزالة العوائق
المعمارية وعوائق االتصال ذات الطبيعة المعمارية في
المنشآت القائمة إذا كانت عملية اإلزالة “قابلة للتحقيق”.
ويعرف القانون “قابلية التحقيق” على أنها سهولة القيام
ّ
بالعمل والقدرة على تنفيذه بدون مواجهة صعوبات أو
نفقات زائدة ،كما يبين القانون العوامل التي يجب أخذها
بعين االعتبار متضمنة التكلفة والموارد المالية ونوع
الخدمة العامة التي يتم تقديمها.
إزالة العوائق واجب مستمر ويتوقع من أماكن تقديم الخدمة
العامة إزالة الحواجز في المستقبل عندما تتاح لها الموارد
الالزمة لذلك.

إذا كانت إزالة العوائق غير قابلة للتحقيق ،فيتعين على
مكان تقديم الخدمة العامة جعل البضائع والخدمات التي
يقدمها متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل طرق
بديلة .وقد يعني ذلك توفير البضائع والخدمات عبر موقع
آخر يمكن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليه بسهولة ،أو
التأكيد على تدريب فريق العمل بالمكان على تجهيز طلبات
األشخاص من ذوي اإلعاقة للتأكد من المساواة في توصيل
البضائع والخدمات.

تعديالت معقولة للسياسات أو اإلجراءات

يطلب من أماكن تقديم الخدمات العامة إجراء تعديالت معقولة
على السياسات ،أو الممارسات ،أو اإلجراءات في حال كانت
هذه التعديالت ضرورية لجعل أماكن تقديم الخدمات العامة سهلة
الوصول بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

ال يطلب من أماكن تقديم الخدمات العامة إجراء تعديالت للسياسات,
أو الممارسات ،أو اإلجراءات في حال كانت هذه التعديالت ستؤدي
إلى تغيير جوهري في أعمالها أو منشآتها .ويقع عبء إثبات أن هذه
التعديالت المطلوبة ستؤدي إلى حدوث تغيير جوهري في طبيعة
عمل مكان تقديم الخدمة العامة ومنشأته على عاتق مالك أو مدير
مكان تقديم الخدمة العامة.

شرط تقديم المساعدات اإلضافية

يجب على أماكن تقديم الخدمة العامة القيام باإلجراءات
الالزمة لضمان عدم استبعاد أي فرد من ذوي اإلعاقة أو
عدم تمكنه من الحصول على الخدمة بسبب عدم وجود الخدمات أو
المساعدات اإلضافية.
“المساعدات اإلضافية” قد تشمل:

•	مترجم لغة إشارة مؤهل لألشخاص ذوي االحتياجات
السمعية الخاصة؛ أو

التزامات أصحاب
األعمال ومديري

أماكن تقديم
الخدمات العامة

يحرم قانون حقوق اإلنسان بوالية نيويورك ممارسة التمييز
ّ
العنصري في أماكن تقديم الخدمات العامة ضد األشخاص
ذوي اإلعاقة.
يعرف قانون حقوق اإلنسان “اإلعاقة” على أنها:
ّ
•	حالة من االعتالل جسدية أو عقلية أو طبية ناجمة عن
حالة تشريحية أو عضوية أو وراثية أو عصبية تحول دون
الممارسة الطبيعية لوظائف أعضاء الجسم؛ أو
• حالة واضحة يمكن إثباتها بواسطة تقنيات التشخيص الطبي
المقبولة؛ أو

•	مواد مكتوبة بطريقة برايل أو بخط كبير لألشخاص ذوي
االحتياجات البصرية الخاصة؛ أو

ً
•
سجال لمثل هذه النوع من االعتالل؛ أو

• مساعدات أخرى تتناسب مع الظروف.

• حالة ينظر إليها اآلخرون باعتبارها نوعاً من االعتالل.

ال يطلب من أماكن تقديم الخدمة العامة توفير مثل هذه المساعدات
اإلضافية في حال كان مثل هذا البند سيؤدي إلى حدوث تغيير
جوهري في طبيعة عملها أو منشآتها أو سينتج عنه “أعباء زائدة”.

“أماكن تقديم الخدمة العامة” في والية نيويورك تشمل :الفنادق،
المطاعم ،محالت التجزئة ،العيادات الطبية ،حدائق الترفيه
والتسلية ،دور المسرح والسينما.

ويقع عبء إثبات أن هذه التعديالت المطلوبة ستؤدي إلى حدوث
تغيير جوهري في طبيعة عمل مكان تقديم الخدمة العامة ومنشأته
أو سينتج عنه “أعباء زائدة” ،على عاتق مالك أو مدير مكان تقديم
الخدمة العامة.

حظر التمييز العنصري يحظر على أماكن تقديم الخدمة العامة
منع تقديم الخدمات أو البضائع لألفراد بسبب إعاقتهم.

