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  ہم کون ہيں

ہانگ کانگ ميں خالف امتياز قوانين مثًال ايک قانونی جماعت ہے جو  (EOC) کميشن برائے مساوی مواقع
خاندانی حيثيت سے امتياز کا قانون ، (DDO) کا قانونز، معذوروں سے امتيا(SDO)جنسی امتياز کا قانون 

(FSDO)اور نسلی امتياز کا قانون (RDO)نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔   
  

  ہم کيا کرتے ہيں
کو  شامل فريقين  کی تحقيق کرنا اور تنازعے ميں قوانين کے تحت دائر کی گئی شکاياتز خالف امتيا4 •

 ترغيب ديناحت کی مصال
 ستم زدہ اشخاص کو قانونی اعانت مہيا کرنا •
 تعليم اور فروغ •
 قانون کا جائزہ لينا اور راہ عمل فراہم کرنا •
  مساوی مواقع سے متعلقہ مسائل کے بارے ميں تحقيق کرناامتياز اور  •
   
  ايک سال ميں کاميابياں 
  محفوظ کئے۔HK$12,000,000 تقريبًا  معاوضے کے طور پرمصالحت اور قانونی اعانت کے ذريعے •
  پہنچنے پر کاميابی سے مصالحت کروائی گئی۔پر شکايات کے مصالحت کے مرحلے 62% •
  کی اصالح کے لئے مختلف سفارشات نافذ کی گئيں۔کارگزاریام، داخلی تصرف اور عملی اجتماعی انتظ •
  افراد نے ہماری ويب سائٹ کو مالحظہ کيا۔ 75,000ہر ماہ  •
  شمارہ حاصل کيا۔EOC سے زائد افراد نے ہر 80,000 •
  نے ہمارے ڈرامے ديکهے۔ طلباء57,000 •
  فريقين نے ہماری تربيت حاصل کی۔ آجروں، مالزمين اور دلچسپی رکهنے والے32,000 •
  شکايات کو نپٹايا۔1,1114 استفسارات کا جواب ديا اور 15,000ہماری ہاٹ الئنوں نے •
 غير منافع بخش 63 مساوی مواقع کے فروغ کے لئے ہماری رقوم فراہم کرنے والی اسکيم کے ذريعے •

  فراہم کئے گئے HK$ 1,560,000تنظيموں کو
 کے نسلی قبوليت کے سروے ميں شرکت کی۔ EOC  نے گهرانوں10,000 •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  1,114شکايات نپٹائی گئيں 

  مالزمت سے  سے متعلقہمالزمت  
 غير متعلقہ

  ميزان

  613 1)نوٹ  (150 463  معذوری سے امتياز کا قانون

  433  36  397  جنسی امتياز کا قانون

 2)نوٹ ( 39  26  13  نسلی امتياز کا قانون

 3) نوٹ( 29  6  23  تياز کا قانونخاندانی حيثيت سے ام

 
بيماری کی رخصت  زيادہ تر شکايات – کی شکايات  قانونےمعذوری سے امتياز کمالزمت سے متعلقہ  463

  اور کام کی چوٹوں سے متعلق تهيں
 422  معذوری سے امتياز

  37  معذوری کی ہراس زدگی
  4  زدگی ستم

  463 :ميزان
  

حمل کے امتياز اور جنسی ہراس  اکثر شکايات –  کے قانون کے کيس مالزمت سے متعلقہ جنسی امتياز397
  زدگی سے متعلقہ تهيں

 227  حمل کا امتياز
  113  جنسی ہراس زدگی

  21  ستم زدگی
  31  جنسی امتياز

  5  شادی شدہ حيثيت کا امتياز
  397 :ميزان

 
سامان،  ميں سے زيادہ تر ان –  مالزمت سے غير متعلقہ معذوری کے امتياز کی شکايتيں150    1:نوٹ 

  ے متعلقہ تهيںعمارات تک رسائی سخدمات اور سہوليات کی فراہمی نيز 
مثًال سامان، خدمات (شکايات کی اکثريت مالزمت سے غير متعلقہ تهيں  –ز کے کيس ا نسلی امتي39    2:نوٹ 

    )اور سہوليات کی فراہمی ميں نسلی امتياز
معذوری کے امتياز کے قانون کی طرح، خاندانی حيثيت کے امتياز کے  ور ا    جنسی امتياز کے قانون3:نوٹ 

       زيادہ تر شکايات مالزمت سے متعلقہ ہيں۔قانون کے تحت دائر کی گئی
 
 
 
 
 



 
  قانونی اعانت

  واپسی  زير غور  نہيں دی گئی  دے دی گئی  
  معذوری کے امتياز 

  کا قانون
18 19  11  1  

  جنسی امتياز 
  کا قانون

12  3  3  -  

  خاندانی حيثيت کے امتياز
  کا قانون

-  1  -  -  

  نسلی امتياز 
  کا قانون

-  1  -  -  

  1  14  24  30 :ميزان
    ور ہيں،غ کيس زير 14 ميں نہيں دی گئی، 24ميں قانونی اعانت دی گئی، يوں س ک30 – کيس نپٹائے گئے 69
  کيس واپس لے ليا گيا 1

  
  :مرکزی وجوہقانونی اعانت دينے کی 

 ثال کے طور پر کيس تيار کرنانی مسائل سے متعلق ماہم قانو •
حمل کا امتياز ہانگ کانگ ميں ابهی تک مروج امتياز کے پہلوؤں کے بارے ميں آگاہی پيدا کرنا، مثال،  •

  اور عمارات تک رسائی
 ادارتی تبديلياں الناامتياز کے خاتمے کے لئے  •

  
  : کی مرکزی وجوہسے انکار کرنےقانونی اعانت 

 ايک اچهے امکان کی تائيد کے لئے شہادت کم ہے۔کے کاميابی  •
 ولی سوال شامل نہيں ہے۔ايک اہم اصکيس ميں  •
  قانونی کارروائی کے ذريعے کوئے بامعنی حل نہيں نکاال جا سکتا۔ •

  
  سمجهوتے کی شرائط

  ونی اعانت کے بعد سمجهوتے کی شرائطحت يا قانمصال
 راتی ادراوں کو عطياتمالی معاوضہ؛ مالزمت کی پيشکشيں؛ بحالياں؛ خي •
فراہمی اور مان، خدمات اور سہوليات کی تربيت کی فراہمی؛ سا/می پروگراموںفوائد کی فرايمی؛ تعلي •

  اصالحاتسہوليات اور رسائی ميں
 معذرت؛ مستغيث کی طرف سے مدعاعليہ کی وضاحت کو قبول کرناحوالے کے خطوط؛  •
 ضمانت؛ آئندہ کے  طريقوں کو ختم کرنے سے متعلقطور طريقوں ميں تبديلياں؛ امتيازی طور/پاليسيوں •

  اعمال پر پابندياں؛ تاديبی کارروائياں
 
 
 
 



 
  گذارشات/کليدی مطبوعات

• Legcoقوق،ل معذور افراد کے ح بشمو کو انسانی حقوق کے مسائل اجالسوں اور بين االقوامی انجمنوں 
   گزارشات13 متعلق سےنسلی امتياز کے خاتمے اور حقوق اطفال 

  زبانوں ميں ضابطٔہ عمل8 نسلی امتياز کے قانون کے تحت •
 ورقچے" نسلی امتياز اور ميں"زبانوں ميں 8  •
• EOC گائيڈیماتکے لئے معلو کی طرف سے قانونی اعانت  

  ميں شروع کئے گئے11/2010
  ضابطٔہ عمل نظر ثانی شدہ  مالزمت کامعذوری کے امتيازی قانون کے تحت -
  رپورٹیتحقيقدسترس کے بارے ميں رسمی  -

   نکاتلیمااہم 
   ملينHK$87.43  *کل آمدنی
   ملينHK$87.42  کل خرچ

   ملينHK$0.01  فالتو
        شامل ہے۔HK$2.78 آمدنی اور دوسری  ملينHK$84.65حکومتی محصول کل آمدنی ميں  *

  
  کل خرچے کی تقسيم 

   ملينHK$31.52  استفسارات، شکايات، تحقيق اور مصالحت
    ملينHK$19.74  امی تعليمی پروگرامر اور عوتشہي
    ملينHK$11.79  اليسی معاونت، تحقيق اور تربيتی ماڈيولپ

      ملينHK$6.10  تربيت اور مشاورتی خدمات
    ملينHK$13.62  قانونی معاون

     ملين HK$4.65  ديگر قانونی اخراجات
    ملينHK$87.42: کل خرچ

 
  

  F, Cityplaza Three, 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong/19     :            پتہ
  8211 2511: نمبرن ٹيليفو

  hk.org.eoc.www: ويب سائٹ  
  7600 2877: فيکس        
  hk.org.eoc@eoc: ای ميل      
  EOC: hkeoc/user/com.youtube.wwwيوٹيوب پر 
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