THE DISCRIMINATION LAW REVIEW – SUBMISSIONS TO THE GOVERNMENT
EXECUTIVE SUMMARY
การทบทวนกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัติ – รายงานข้ อเสนอแนะต่ อรั ฐบาล
บทสรุ ปสาระสาคัญ
1. คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission: EOC) เป็ นองค์กรอิสระที่
จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายในฮ่องกง ซึง่ รับผิดชอบในการส่งเสริ มความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบตั ิ หนึง่ ใน
หน้ าที่ของคณะกรรมาธิการคือการทบทวนการทางานของกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทงั ้ 4 ฉบับ ได้ แก่
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance: SDO); กฎหมายว่า
ด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพ (Disability Discrimination Ordinance: DDO);
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครัว (Family Status Discrimination
Ordinance: FSDO) และกฏหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเชื ้อชาติ (Race Discrimination
Ordinance: RDO) หาก EOC เห็นสมควร ก็สามารถยื่นข้ อเสนอแนะไปยังผู้วา่ การของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เพื่อแนะนาให้ แก้ ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุ งการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิและส่งเสริ มความเสมอภาค
2. EOC เชื่อว่ามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องปรับเปลี่ยนกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิที่มีอยู่ให้ เข้ ากับยุคสมัย
และสามารถตอบสนองความต้ องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึง่ มีการพัฒนาในประเด็นของความเสมอภาค
เป็ นผลให้ EOC เริ่ มดาเนินการทบทวนกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination Law Review: DLR) ใน
เดือนมีนาคม ปี 2013 เพื่อตรวจสอบกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิที่มีอยู่ทงหมดและให้
ั้
คาแนะนาแก่รัฐบาล
เพื่อปรับกฎหมายดังกล่าวให้ ทนั สมัย
3. ส่วนหนึง่ ของการทบทวน DLR คือการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนทัว่ เขตซึง่ EOC ได้ จดั ขึ ้นจาก วันที่ 8
กรกฎาคม 2014 ถึง31 ตุลาคม 2014 EOC ได้ รับข้ อคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจานวนมาก โดยมี 125,041
ข้ อคิดเห็นจากบุคคลและองค์กรที่เป็ นตัวแทนของกลุม่ และความสนใจที่แตกต่างกัน
เอกสารนี ้เป็ นบทสรุ ป
ข้ อเสนอแนะที่ EOCจะส่งไปยังรัฐบาล เกี่ยวกับทุกประเด็นที่ทาง EOC ได้ ตรวจสอบในคาถามของเอกสาร
ประกอบการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน โดย EOC เชื่อว่ามีหลายหัวข้ อที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทงั ้ 4 ฉบับ เพื่อปรับปรุ งการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิสาหรับทุกคน
4. สาหรับรายงานข้ อเสนอแนะ (Submissions to the Government) อย่างเต็มรู ปแบบ และรายงานเกี่ยวกับ
ข้ อคิดเห็นจากการรับฟั งความคิดเห็นฯ (Report on Responses to the Public Consultation) ซึง่ ให้ รายละเอียด
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับข้ อคิดเห็นการรับฟั งความคิดเห็นฯ กรุ ณาเข้ าชมเว็บไซต์การทบทวน DLR:
www.eocdlr.org.hk
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บทที่ 1: ผลการวิเคราะห์ ข้อคิดเห็นจากการรั บฟั งความคิดเห็นของประชาชน
1.1

EOC ได้ รับข้ อคิดเห็นจานวนมากและได้ รับความสนใจจากประชาชนในการรับฟั งความคิดเห็นฯ EOC เชื่อว่า
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องวิเคราะห์ข้อคิดเห็นที่ได้ รับอย่างละเอียด เพื่อที่จะ:
- ระบุแนวโน้ มและสารวจว่าสามารถเห็นข้ อสรุ ปอะไรได้ บ้าง
- ตรวจสอบว่าข้ อสรุ ปดังกล่าวอาจจะมีผลต่อจุดยืนของ EOC ในแต่ละเรื่ องและการจัดลาดับความสาคัญ
ของข้ อเสนอแนะ และ
- อานวยความสะดวกในการทางานในอนาคตเพื่อปรับปรุ งความเข้ าใจของสาธารณชนในประเด็นเหล่านี ้

ส่ วนที่ 1: ลักษณะของข้ อคิดเห็นจากองค์ กรและบุคคล
1.2

ข้ อคิดเห็นที่ได้ รับมีความหลากหลายที่สาคัญ ทังความแตกต่
้
างกันระหว่างองค์กรประเภทต่างกัน และทัง้
ระหว่างองค์กรและบุคคล สามารถเห็นรู ปแบบและแนวโน้ มที่สาคัญได้ ดงั ต่อไปนี ้
- สัดส่วนขององค์กรที่สนับสนุนข้ อเสนอสูงกว่าบุคคลอย่างเห็นได้ ชดั และองค์กรมีแนวโน้ มสูงกว่าที่จะระบุ
และอธิบายเหตุผลที่ละเอียดของจุดยืน ใน 57 จาก 77 คาถาม องค์กรส่วนใหญ่สนับสนุนข้ อเสนอของ
EOC ในทางตรงกันข้ าม ใน 66 จาก 77 คาถามบุคคลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของ EOC
- องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานกับผู้หญิง ชนกลุม่ น้ อย ผู้มีความทุพพลภาพ หรื อในด้ านสิทธิ มนุษยชน
โดยทัว่ ไปมีแนวโน้ มสูงกว่าที่จะสนับสนุนข้ อเสนอของ EOC ในทางตรงกันข้ าม กลุม่ ศาสนา กลุม่
ครอบครัว
และกลุม่ สถาบันการศึกษาภายใต้ การอุปถัมภ์ของกลุม่ ศาสนา(ทังประถมศึ
้
กษาและ
มัธยมศึกษา) และกลุม่ นายจ้ างส่วนใหญ่มีแนวโน้ มสูงกว่าที่จะไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของ EOC
- สามารถเห็นได้ วา่ ข้ อคิดเห็นจากบุคคลส่วนใหญ่ที่ได้ รับนันใช้
้ สตู รคาตอบเพื่อตอบคาถาม สัดส่วนที่สงู
ของข้ อคิดเห็นของบุคคลนันไม่
้ ได้ ให้ เหตุผลใด ๆ สาหรับมุมมองของพวกเขา ซึง่ หมายความว่า EOC ไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ วา่ ข้ อคิดเห็นนันได้
้ ตงข้
ั ้ อคัดค้ านหรื อกังวลที่ตรงประเด็น หรื อข้ อมูลอื่น ๆเกี่ยวข้ อง
- สัดส่วนที่สงู มากของข้ อคิดเห็นจากบุคคลเกี่ยวข้ องกับสองประเด็น: ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิที่
เกี่ยวกับสัญชาติ ความเป็ นพลเมืองและสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่; และความคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิสาหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันหรื อมีความสัมพันธ์โดยพฤตินยั

1.3

แนวโน้ มที่กล่าวข้ างต้ นเหล่านี ้มีผลกระทบต่อน ้าหนักที่ทาง EOC ให้ ตอ่ ข้ อคิดเห็นของประชาชนในการ
กาหนดจุดยืนของ EOC ในแต่ละประเด็น EOC เน้ นว่าการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนมีเจตนาที่จะหา
หลักฐาน ประสบการณ์และเหตุผลซึง่ จะช่วยในการพิจารณาว่าการปฏิรูปมีเหตุผลหรื อไม่ ซึง่ ไม่ได้ มีเจตนาที่
จะเป็ นการสารวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข้ อเสนอ ทาง EOC ยังตระหนักดีวา่ มุมมองของเสียง
ส่วนมากไม่จาเป็ นที่จะเป็ นตัวกาหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของชนกลุม่ น้ อย
ในการวิเคราะห์ความคิดเห็น EOC สังเกตว่าข้ อกังวลที่เกิดขึ ้นอาจมีผลมาจากการตีความที่ไม่ถกู ต้ องของ
2

ความตังใจของ
้
EOC ในการนาข้ อเสนอ หรื อผลทางกฎหมายของข้ อเสนอที่อาจเป็ นไปได้ ดังนัน้ EOC เชื่อว่า
ควรใช้ ความระมัดระวังในการไว้ วางใจจานวนองค์กรหรื อบุคคลที่สนับสนุนหรื อต่อต้ านข้ อเสนอ และในการ
ระบุจดุ ยืน EOC ยังคานึงถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดไว้ ในบทที่ 2 ด้ วย
ส่ วนที่ 2: ความจาเป็ นในการทาวิจัย การรั บฟั งความคิดเห็นและการศึกษาเพิม่ เติม
1.4

ในบางเรื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่ องมีความซับซ้ อน มีผลต่อกฎหมายข้ ามแวดวงและนโยบายที่แตกต่าง
กัน และได้ กระตุ้นการโต้ แย้ งอย่างกว้ างขวางจากมุมมองที่แตกต่างกัน EOC เชื่อว่าอาจจะมีความเหมาะสมที่
รัฐบาลจะมีการรับฟั งความคิดเห็นที่แยกต่างหากและมีรายละเอียดมากขึ ้นก่อนที่จะดาเนินการปฏิรูป
กฎหมาย ซึง่ จะขยายโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียที่สาคัญสามารถหารื อเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การปฏิรูป และเพื่อที่ EOC จะสามารถขยายความเข้ าใจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ

ส่ วนที่ 3: เรื่ องอื่น ๆ ทีห่ ยิบยกขึน้ ในกระบวนการรั บฟั งความคิดเห็น
1.5

จากการรับฟั งความคิดเห็น มีองค์กรและบุคคลจานวนหนึง่ ที่เรี ยกร้ องให้ มีลกั ษณะที่ได้ รับความคุ้มครองใหม่
เพิ่มขึ ้นในกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิในฮ่องกง รวมทังอายุ
้
วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ ภาวะ
เพศกากวม ศาสนาหรื อความเชื่อ และภาษา จุดเน้ นของการทบทวนกฎหมายการเลือกปฏิบตั ินนอยู
ั ้ ่ที่การ
ปฏิรูปกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิทงสี
ั ้ ่ฉบับและไม่เกี่ยวกับการออกกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิที่
เกี่ยวกับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองใหม่ อย่างไรก็ตามทาง EOC เชื่อว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่ควรจะพิจารณา
ว่าสามารถขยายลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองปั จจุบนั ได้ ในรูปแบบใด ด้ วยเหตุผลนี ้ เมื่อเร็ ว ๆ นี ้EOC ได้
ดาเนินการศึกษาวิจยั เกี่ยวข้ องกับการเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานของอายุและการเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานของ
วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ ภาวะเพศกากวม EOC จะยังคงหารื อกับรัฐบาลในอนาคตเพื่อให้ มคี วาม
คืบหน้ าในประเด็นการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าวและการปฏิรูปกฎหมายที่เป็ นไปได้
เช่นเดียวกับการพิจารณา
ความจาเป็ นในการออกกฎหมายในลักษณะอื่น ๆ

3

บทที่ 2: ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการทารายงานข้ อเสนอแนะต่ อรั ฐบาล
2.1

ในขันตอนการทบทวนกฎหมายว่
้
าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิ EOC ได้ คานวนถึงปั จจัยต่างๆในการกาหนดว่า
ประเด็นใดควรจะได้ รับการปฏิรูปกฎหมายหรื อการปรับปรุ งที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับประเด็นที่ได้ รับการปฏิรูป
ประเด็นใดในกลุม่ นันมี
้ ความสาคัญสูงกว่าประเด็นอื่น ๆ ปั จจัยต่างๆรวมถึง:
- บทบาทและประสบการณ์การดาเนินงานของ EOC
- หลักฐานของการเลือกปฏิบตั ิหรื อการกระทบสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ
- จานวนของคนที่ได้ รับผลกระทบหรื อความรุ นแรงของการเลือกปฏิบตั ิ
- ขอบเขตของความคุ้มครองปั จจุบนั จากการเลือกปฏิบตั ิ
- การปฏิรูปจะลดระดับของความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิ
- กฎหมายปั จจุบนั ไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงหรื อระหว่างประเทศ
- ข้ อเสนอแนะจากหน่วยงานด้ านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
- กฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิในเขตอานาจต่างประเทศที่คล้ ายกัน
- ข้ อเสนอแนะจะพยายามแก้ ความไม่เสมอภาคในระบบ
- ระดับการสนับสนุนหรื อต่อต้ านข้ อเสนอจากองค์กรหรื อบุคคล
- การปฏิรูปจะทาให้ กฎหมายชัดเจนมากขึ ้น
- การปฏิรูปจะลดความซับซ้ อนของการกฎหมาย
- การปฏิรูปจะช่วยให้ ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ินนสอดคล้
ั้
องกัน
- การปฏิรูปจะปรับปรุ งประสิทธิภาพของ EOC
- รัฐบาลเคยตกลงกับข้ อเสนอมาก่อน
- รัฐบาลได้ เปลี่ยนแปลงกฏหมายแล้ ว
- ข้ อยกเว้ นอาจจะไม่เป็ นการกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมหรื อไม่เป็ นการกระทาที่พอเหมาะ
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บทที่ 3: ประเด็นที่มีความสาคัญสูงกว่ า
3.1

บทที่ 3 แบ่งออกเป็ นสองส่วน ในบทนี ้กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่มีความสาคัญสูงกว่าสาหรับการปฏิรูปกฎหมาย
หรื อการปรับปรุ งอื่น ๆ ซึง่ ตามการวิเคราะห์ของปั จจัยสาคัญโดย EOC ถือว่าเป็ นประเด็นที่น่ากังวลมากกว่า
และควรแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน สาหรับประเด็นที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1 EOC มองการแก้ ไขที่ตนเสนอว่าเป็ นเรื่ องที่
สามารถดาเนินการโดยทัว่ ไปได้ ง่ายกว่า และมีความซับซ้ อนน้ อยกว่าประเด็นอื่น ๆในการนามาใช้ ; สาหรับ
ประเด็นที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2 EOC มองว่าข้ อเสนอของ EOC มีแนวโน้ มที่จะมีผลกระทบข้ ามแวดวงและ
นโยบายที่แตกต่างกัน EOC จึงแนะนาให้ รัฐบาลจะมีการรับฟั งความคิดเห็นและการวิจยั เพิ่มเติมก่อนที่จะมี
การปฏิรูปกฎหมาย EOC มีความเห็นว่าประเด็นในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 มีความสาคัญเท่าเทียมกันซึง่
รัฐบาลควรจะจัดการแก้ ไขอย่างรวดเร็ ว

ส่ วนที่ 1: ประเด็นทีม่ ีความสาคัญสูงกว่ าทีค่ วรดาเนินการ
A. ความเสมอภาคของผู้มีความทุพพลภาพ
3.2

มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้ เห็นว่าผู้มีความทุพพลภาพยังคงประสบการเลือกปฏิบตั ิและและอุปสรรคต่อ
ความเท่าเทียมกันทางโอกาสในด้ านต่างๆเช่นการจ้ างงาน การให้ บริ การ การศึกษาและการเข้ าถึงสถานที่ ซึง่
ทาให้ มีความจาเป็ นที่จะต้ องปฏิรูปกฎหมายหรื อนโยบาย

(i)

หน้ าที่ในการให้ การผ่อนผันและช่วยเหลืออย่างพอสมควรแก่ผ้ ูมีความทุพพลภาพ
กฎหมาย DDO ในปั จจุบนั ไม่มีข้อกาหนดที่ชดั แจ้ งในบทบัญญัติให้ มีการให้ การผ่อนผันและช่วยเหลืออย่าง
พอสมควรแก่ผ้ มู ีความทุพพลภาพซึง่ ไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนสากลและไม่สอดคล้ องกับ
แนวความคิดของการปรับกฎหมายให้ เข้ ากับยุคสมัยในเขตอานาจอื่น ๆที่คล้ ายกัน มีหลักฐานหลากหลาย
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้ทพุ พลภาพรวมถึงข้ อร้ องเรี ยนที่EOCได้ รับ และประเด็นนี ้ส่งผลกระทบต่อคน
จานวนมากที่มีความทุพพลภาพในฮ่องกง นอกจากนี ้ยังมีผ้ สู นับสนุนข้ อเสนอของ EOC เกี่ยวกับการจัดตัง้
หน้ าที่การให้ การผ่อนผันเป็ นจานวนมากในการรับฟั งความคิดเห็นฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่ทางาน
กับบุคคลที่มีความทุพพลภาพ

ข้ อเสนอแนะที่ 1: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความ
ทุพพลภาพโดยจัดตัง้ หน้ าที่ในการให้ การผ่ อนผันและช่ วยเหลืออย่ างพอสมควรแก่ ผ้ ูทุพพลภาพในแวดวงที่
เกี่ยวข้ องทัง้ หมดรวมทัง้ การจ้ างงาน การให้ สินค้ า บริการและสิ่งอานวยความสะดวก การศึกษา และสถานที่
และแนะนาต่ อไปว่ าควรเพิกถอนบทบัญญัตใิ นปั จจุบันเกี่ยวกับความลาบากอันเกินควร
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(ii)
3.4

การมีความคุ้มครองที่ระบุชดั เจนจากการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีความทุพพลภาพที่มีสตั ว์ช่วยเหลือ
ในปั จจุบนั ยังไม่มีบทบัญญัติที่ระบุชดั เจนว่าการเลือกปฏิบตั ิตอ่ คนที่มีสตั ว์ช่วยเหลือถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
ทางความทุพพลภาพ จากประสบการณ์การทางานของ EOC มีบคุ คลจานวนมากที่มคี วามบกพร่ องทาง
สายตาและความทุพพลภาพอื่นๆที่อาจจะได้ รับผลกระทบ และมีแผนจะเพิ่มการใช้ สนุ ขั และสัตว์ช่วยเหลือ
อื่นๆในฮ่องกง EOC ยังสังเกตว่ามีหลักฐานการเลือกปฏิบตั ิที่เห็นได้ ในข้ อร้ องเรี ยนที่ EOC ได้ รับและยังมี
องค์กรเป็ นจานวนมากที่ให้ การสนับสนุนข้ อเสนอในการรับฟั งความคิดเห็นฯ

ข้ อเสนอแนะที่ 2: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขมาตรา 10 ของกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ น
ธรรมทางความทุพลภาพโดยการระบุชัดเจนว่ าการมีสัตว์ ช่วยเหลือถือเป็ นการเลือกปฏิบัตทิ างความทุพพล
ภาพการเลือกปฏิบัตปิ ระเภทหนึ่ง และให้ กาหนดความหมายของสัตว์ ช่วยเหลืออย่ างชัดเจน
(iii)
3.5

ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีความทุพพลภาพเกี่ยวกับการมีสิทธิเลือกตังและสมั
้
ครรับเลือกตัง้
ในปั จจุบนั ยังไม่มีบทบัญญัตทิ ี่ระบุชดั เจนว่าห้ ามไม่ให้ มีการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีความทุพพลภาพในการมีสิทธิ
ลงทะเบียนเลือกตัง้ หรื อมีสิทธิเลือกตังสมาชิ
้
กของหน่วยงานภาครัฐ เจ้ าหน้ าที่รัฐ หน่วยงานให้ คาปรึกษาทาง
กฎหมาย หรื อหน่วยงานที่กาหนด ซึง่ แตกต่างจากความคุ้มครองที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง
อื่นๆด้ านเพศ เชื ้อชาติ และสถานภาพครอบครัว พันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกาหนดไว้ วา่ ผู้มี
ความทุพพลภาพมีสิทธิในการเข้ าร่ วมกระทากิจสาธารณะโดยการมีสิทธิเลือกตังและสมั
้
ครรับเลือกตังอย่
้ าง
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และองค์กรสหประชาชาติตา่ งๆได้ ให้ ข้อเสนอแนะในด้ านนี ้โดยเฉพาะต่อรัฐบาลฮ่องกงให้
ปรับปรุ งกฎหมายตามที่กล่าว มีบคุ คลผู้มีความทุพพลภาพจานวนมากที่อาจจะได้ รับผลกระทบจากประเด็นนี ้
รวมถึงผู้ที่มีความทุพพลภาพทางจิต สติปัญญา หรื อจิตสังคม ข้ อเสนอได้ รับการสนับสนุนเป็ นจานวนมากทัง้
จากองค์กรและบุคคลในการรับฟั งความคิดเห็นฯ
โดนข้ อคิดเห็นบางข้ อชี ้แจงว่าการกีดกันสิทธิเลือกตัง้
อาจจะเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข้ อเสนอแนะที่ 3: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพล
ภาพโดยห้ ามไม่ ให้ มีการเลือกปฏิบัตติ ่ อผู้มีความทุพพลภาพในการมีสิทธิลงทะเบียนเลือกตัง้ และการมีสิทธิ
เลือกตัง้ และแนะนาต่ อไปให้ รัฐบาลทบทวนบทบัญญัตใิ นกฎหมายสภานิตบิ ัญญัติ (Legislative Council
Ordinance) และกฎหมายสภาเขต (District Councils Ordinance) ที่ตัดสิทธิของผู้มีความทุพพลภาพผู้ได้ ถูก
ตัดสินว่ าไร้ ความสามารถในการบริหารกิจธุระของตนเอง จากการลงทะเบียนเลือกตัง้ ผู้แทนสภานิตบิ ัญญัติ
และสภาเขต
B. ความเสมอภาคสาหรั บสตรี
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3.6

สตรี ในฮ่องกงยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิในหลายแง่มมุ ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบตุ รซึง่ มี
ผลกระทบอย่างรุ นแรงในการมีสว่ นร่ วมอย่างเต็มที่ในการทางาน
และยังคงเผชิญการล่วงละเมิดทางเพศ
บ่อยๆในหลายแวดวง ซึง่ จะกล่าวถึงในส่วน D

(i)
3.7

สิทธิของผู้หญิงที่จะกลับสูต่ าแหน่งงานเดิมหลังจากการลาคลอด
ในปั จจุบนั ยังไม่มีความคุ้มครองสาหรับผู้หญิงในแง่ของสิทธิที่จะจะกลับสูต่ าแหน่งเดิมหลังจากการลาคลอด
ซึง่ สามารถนามาเปรี ยบเทียบกับการคุ้มครองที่แตกต่างกันในเขตอานาจระหว่างประเทศอื่นๆ
จาก
ประสบการณ์การดาเนินงานของ EOC ยังมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้หญิงยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติบ่อยครัง้
เพราะการตังครรภ์
้
ในระหว่างตังครรภ์
้
การลาคลอด และหลังจากที่พวกเธอกลับไปทางานรวมถึงการถูกไล่
ออกจากงาน ในการรับฟั งความคิดเห็นฯ มีองค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคลจานวนหนึง่ ได้ แสดงมุมมองว่า
ผู้หญิงควรมีสิทธิทางกฏหมายที่จะกลับสูต่ าแหน่งหน้ าที่การงานเดิมหลังจากการลาคลอดอย่างน้ อยภายใน
ช่วงเวลาหนึง่ และอาจมีข้อยกเว้ นอย่างมีเหตุผล

ข้ อเสนอแนะที่ 4: ขอแนะนาให้ รัฐบาลเสนอสิทธิทางกฏหมายที่จะกลับสู่ตาแหน่ งหน้ าที่การงานเดิมหลังจาก
การลาคลอด หรื อหากไม่ มีตาแหน่ งนัน้ เหลืออยู่ ก็ควรหาตาแหน่ งที่เหมาะสมอื่นซึ่งมีข้อกาหนดและเงื่อนไข
ที่คล้ ายกัน โดยอาจจะให้ รวมบทบัญญัตใิ หม่ ในกฎหมายการจ้ างงาน (Employment Ordinance) หรื ออีกวิธี
หนึ่งในกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ
(ii)
3.8

การคุ้มครองอย่างชัดแจ้ งจากการเลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรี ที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
ปั จจุบนั นี ้ในกฎหมาย SDO ยังไม่มีสว่ นที่อ้างถึงการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรี ที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
อย่างชัดแจ้ งแต่ EOC ในขณะนี ้พิจารณาข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดย
ไม่เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครัวประเภทหนึง่ โดยถือเป็ นการดูแลสมาชิกสายตรงในครอบครัว EOC
ได้ รับการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิสตรี ที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมในหลายแวดวง
และเห็นว่าจานวนสตรี ที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่นนเพิ
ั ้ ่มขึ ้นเรื่ อยๆในฮ่องกงในแต่ละปี ซงึ่ จะทาให้ ประเด็นนี ้มี
ความสาคัญเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ

ข้ อเสนอแนะที่ 5: ขอแนะนาให้ รัฐบาลมุ่งเสนอบทบัญญัตอิ ย่ างชัดแจ้ งเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ ทางตรง
และทางอ้ อมด้ วยเหตุแห่ งการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ โดยอาจจะให้ แก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็ นธรรมทางเพศให้ ถือการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ เป็ นการเลือกปฏิบัตทิ างเพศประเภทหนึ่ง หรื อเป็ นการเลือก
ปฏิบัตติ ่ างหากอีกประเภทหนึ่ง หรื ออีกวิธีหนึ่งอาจจะให้ แก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ น
ธรรมทางสถานภาพครอบครั ว และควรมีคาจากัดความการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ให้ รวมการบีบเก็บนา้ นมให้
บุตร
C.

ความเสมอภาคสาหรั บกลุ่มเชือ้ ชาติต่างๆ
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3.9

ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติภายใต้ กฏหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทาง
เชื ้อชาตินนแคบกว่
ั้
ากฏหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิอื่นๆ หรื อมีข้อยกเว้ นที่น่าสังเกต ซึ่งทาให้ การคุ้มครอง
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติและด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ องนันลดลง
้

(i)
3.10

การให้ ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติในการปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ อานาจของรัฐ
ปั จจุบนั นี ้ในกฎหมาย ไม่มีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติในการปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ อานาจ
ของรัฐ ซึง่ ไม่สอดคล้ องต่อความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิฉบับอื่นๆ ช่องว่างในความ
คุ้มครองเป็ นการละเมิดพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และองค์กรสหประชาชาติตา่ งๆได้ ให้
ข้ อเสนอแนะในด้ านนี ้โดยเฉพาะต่อรัฐบาลฮ่องกงให้ ปรับปรุ งกฎหมาย เป็ นประเด็นสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อ
ทุกคนในฮ่องกงไม่วา่ เชื ้อชาติใด และ EOC ตังข้
้ อสังเกตว่ามีองค์กรส่วนใหญ่สนับสนุนข้ อเสนอดังกล่าวใน
การรับฟั งความคิดเห็นฯ

ข้ อเสนอแนะที่ 6: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ
เพื่อบัญญัตวิ ่ าการเลือกปฏิบัตทิ างเชือ้ ชาติในการปฏิบัตแิ ละการใช้ อานาจของรั ฐเป็ นการผิดกฎหมาย
(ii)
3.11

เพิ่มความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติโดยพื ้นฐานของความสัมพันธ์
ปั จจุบนั มีเพียงความคุ้มครองจากัดจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติโดยพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ซึง่ มีผล
บังคับใช้ เฉพาะกับญาติใกล้ ชิดและไม่รวมความสัมพันธ์อื่นๆ เช่นเพื่อน ผู้ดแู ลและเพื่อนร่ วมงาน ซึง่ น้ อยกว่า
ความคุ้มครองโดยอาศัยพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับความทุพพลภาพ แม้ วา่ EOC ได้ ขอความเห็น
เกี่ยวกับการขยายความคุ้มครองดังกล่าวให้ คลอบคลุมลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทังหมด
้
EOC ในขณะนี ้
ไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิโดยพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ในทางที่เกี่ยวกับเพศ
การ
ตังครรภ์
้
สถานภาพสมรสและสถานภาพครอบครัวที่จะแสดงเหตุผลอันสมควรเพื่อเสนอบทบัญญัติใหม่
ดังกล่าว ในขณะที่มีความคุ้มครองบ้ างอยู่แล้ วจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติ EOC เห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่
ควรเสริ มสร้ างความคุ้มครองนี ้ให้ อยู่ในระดับเดียวกับ DDO ทาง EOC ยังเคยได้ รับคาถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติโดยพื ้นฐานของความสัมพันธ์ แต่ EOC ไม่สามารถ
พิจารณาต่อไปได้

ข้ อเสนอแนะที่ 7: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ
เพื่อบัญญัตใิ ห้ การเลือกปฏิบัตทิ างตรงและทางอ้ อมและการคุกคามโดยพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ เป็ นการ
ผิดกฎหมาย โดยยกเลิกบทบัญญัตเิ กี่ยวกับญาติใกล้ ชดิ และเปลี่ยนคาจากัดของความความสัมพันธ์ ให้
รวมถึง:
(a) คู่สมรสของบุคคลนัน้
(b) บุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลนัน้ ในแบบครอบครั วอย่ างแท้ จริง
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(c) ญาติของบุคคลนัน้
(d) ผู้ดูแลของบุคคลนัน้ และ
(e) บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กีฬา หรื อการพักผ่ อน กับบุคคลนัน้
(iii)
3.12

เพิ่มความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติโดยพื ้นฐานของความเข้ าใจส่วนตน
ปั จจุบนั ไม่มีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติโดยพื ้นฐานของความเข้ าใจส่วนตนภายใต้ RDO
ซึง่ แตกต่างจาก DDO ซึง่ ให้ ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางความทุพพลภาพโดยพื ้นฐานของความ
เข้ าใจส่วนตน แม้ วา่ EOC ได้ ปรึกษาเกี่ยวกับการขยายความคุ้มครองดังกล่าวให้ คลอบคลุมลักษณะที่ได้ รับ
ความคุ้มครองทังหมด
้
EOC ในขณะนี ้ไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิโดยพื ้นฐานของความ
เข้ าใจส่วนตนในทางที่เกี่ยวกับเพศ การตังครรภ์
้
สถานภาพสมรสและสถานภาพครอบครัว ที่จะแสดงเหตุผล
อันสมควรเพื่อเสนอบทบัญญัตใิ หม่ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามEOC เชื่อว่ามีความเหมาะสมที่จะมีความคุ้มครอง
ดังกล่าวทางเชื ้อชาติ เพราะมีบางสถานการณ์ที่บคุ คลอาจจะมีแนวโน้ มที่จะถูกเข้ าใจว่าจะเขา/เธอมีเชื ้อชาติ
ใดเชื ้อชาติหนึง่ และเป็ นผลให้ ได้ รับการปฏิบตั ิที่ด้อยกว่า เมื่อดูหลักฐานว่าบางกลุม่ เชื ้อชาติในฮ่องกงนันต้
้ อง
เผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิ อคติและความคิดเหมารวมทางเชื ้อชาติอย่างบ่อยครัง้ EOC เห็นว่ามีเหตุผลอัน
สมควรที่จะมีการคุ้มครองดังกล่าวเพื่อจะช่วยให้ แก้ ไขสถานการณ์นี ้และป้องกันการเลือกปฏิบตั ิ และในเมื่อ
EOC ได้ เสนอแนะให้ เพิ่มการป้องกันจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติโดยพื ้นฐานของความสัมพันธ์ EOC จึง
เชื่อว่าควรเพิ่มการป้องกันจากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติโดยพื ้นฐานของความเข้ าใจส่วนตนด้ วย เพื่อความ
สอดคล้ องและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าระดับความคุ้มครองนันเท่
้ าเทียมกับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้ องกับความทุพพล
ภาพ

ข้ อเสนอแนะที่ 8: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติให้
รวมถึงการเลือกปฏิบัตทิ างตรงและทางอ้ อมและการคุกคามโดยพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ ความเข้ าใจส่ วน
ตนว่ าบุคคลนัน้ มีเชือ้ ชาติใดเชือ้ ชาติหนึ่ง
(iv)
3.13

ยกเลิกข้ อยกเว้ นที่ยินยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิในการฝึ กอาชีพและการศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็ นภาษาราชการของฮ่องกงและมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ปั จจุบนั มีข้อยกเว้ นการ
ใช้ กฎหมาย RDO ซึง่ ยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิด้านภาษาที่ใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอน ในแวดวงการฝึ ก
วิชาชีพและการศึกษา

3.14

ในด้ านภาษาที่ใช้ เป็ นสื่อในการเรี ยนการสอนในการฝึ กวิชาชีพ EOC มีความกังวลว่าผลกระทบของข้ อยกเว้ น
นี ้กว้ างเกินไป EOC ยังได้ รับการร้ องเรี ยนจานวนหนึง่ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิทางภาษาที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ ก
วิชาชีพ และบางองค์กรที่ทางานร่ วมกับชนกลุม่ น้ อยได้ ชี ้ถึงปั ญหาที่ชนกลุม่ น้ อยมักจะต้ องเผชิญในการฝึ ก
วิชาชีพเนื่องจากภาษาการสอน
ข้ อยกเว้ นในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กวิชาชีพอาจไม่เป็ นการทาตาม
พันธกรณีเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานของภาษาภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชน (Bill of Rights
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Ordinance) และกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights: ICCPR) EOC มีมมุ มองว่าอาจจะมีบางสถานการณ์ที่จะมีเหตุผลที่จะสอน
หลักสูตรในภาษาเดียว (แสร้ งว่าเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและตามสัดส่วนพอเหมาะที่จะให้ การ
ฝึ กอบรมเฉพาะในภาษานัน)
้ แต่ไม่เหมาะสมที่จะมีข้อยกเว้ นที่มีผลต่อทุกสิ่งเกี่ยวกับสื่อการสอน
ข้ อเสนอแนะที่ 9: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกบทบัญญัตดิ ้ านการฝึ กวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขหรื อ
ปรั บเปลี่ยนสื่อการสอนภายใต้ มาตรา 20(2) ของกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้
ชาติ
3.15

ในสื่อการเรี ยนการสอนในการศึกษา
ทางรัฐบาลก่อนหน้ านี ้ได้ ชี ้แจงว่าข้ อยกเว้ นมีไว้ เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้
โรงเรี ยนถูกบังคับให้ แก้ ไขหรื อปรับเปลี่ยนการเตรี ยมการเกี่ยวกับวันหยุดหรื อสื่อการเรี ยนการสอนเพื่อ
ตอบสนองนักเรี ยนของกลุม่ เชื ้อชาติใด ๆ เช่นถูกบังคับให้ สอนชนกลุม่ น้ อยในภาษาของตนเอง ในขณะที่
EOC เข้ าใจจุดยืนของรัฐบาล ก็มีความกังวลว่าข้ อยกเว้ นกว้ างเกินไปและดังนันอาจจะตี
้
ความได้ วา่ ไม่
จาเป็ นต้ องให้ ความช่วยเหลือเจาะจงใดๆไปยังชนกลุม่ น้ อยที่เรี ยนภาษาจีนเป็ นภาษาที่สอง
มีหลักฐาน
มากมายที่แสดงให้ เห็นว่าชนกลุม่ น้ อยในปั จจุบนั ต้ องเผชิญอุปสรรคในการเรี ยนภาษาจีนซึง่ ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อการมีสว่ นร่ วมที่เท่าเทียมกันของพวกเขาในสังคม
ข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาอาจจะไม่
สอดคล้ องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงและระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบตั ิทาง
ภาษาภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนและ ICCPR และEOC ยังเชื่อว่าการยกเลิกข้ อยกเว้ นจะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อระบบการศึกษาในปั จจุบนั
เพราะการเรี ยนการสอนในสองภาษาทางการมีแนวโน้ มว่าจะได้ รับการ
พิจารณาว่ามีวตั ถุประสงค์ที่ชอบธรรมและเป็ นการกระทาตามสัดส่วนพอเหมาะ และทาให้ ไม่เป็ นการกระทา
ที่ผิดกฎหมาย

ข้ อเสนอแนะที่ 10: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกบทบัญญัตดิ ้ านการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขหรื อ
ปรั บเปลี่ยนสื่อการสอนภายใต้ มาตรา 26(2) ของกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้
ชาติ
D. เพิ่มความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติทางตรงและทางอ้ อม และการคุกคาม
(i)
3.16

เพิ่มความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางตรง
มีสองประเด็นที่ EOC เชื่อว่าควรเปลี่ยนแปลงในการจากัดความของการเลือกปฏิบตั ิโดยตรง: การเลือก
ปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง และการเปรี ยบเทียบในการร้ องเรี ยนเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิ
ทางตรงทางความทุพพลภาพ
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3.17

กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทงั ้ 4 ฉบับมีการจากัดความการเลือกปฏิบตั ิทางตรงเหมือนกันว่าหมายถึง
การเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของบุคคลนัน้ ซึง่ หมายความว่าบุคคลนันจะต้
้ อง
มีลกั ษณะที่ได้ รับความคุ้มครองและอาจไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ถูกปฏิบตั ิด้อยกว่า
เพราะเหตุที่เกี่ยวกับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง แต่บคุ คลนันไม่
้ มีลกั ษณะที่ได้ รับความคุ้มครองนัน้ ถือว่า
เป็ นช่องโหว่ในความคุ้มครองและต่างจากความคุ้มครองในเขตอานาจที่คล้ ายกัน
นอกจากนี ้ก็ยงั ไม่
สอดคล้ องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของการเลือกปฏิบตั ิโดยพื ้นฐานของความสัมพันธ์และความเข้ าใจ
ส่วนตน

ข้ อเสนอแนะที่ 11: ขอแนะนาให้ รัฐบาลเปลี่ยนการจากัดความการเลือกปฏิบัตทิ างตรงในกฎหมายว่ าด้ วย
การเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับให้ กาหนดว่ า เพราะเหตุแห่ งลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จึงถูกปฏิบัตดิ ้ อยกว่ า แทนการกาหนดว่ าบุคคลนัน้ จะต้ องมีลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง
3.18

ในด้ านการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิทางตรงเนื่องจากความทุพพลภาพ ภาษาในบทบัญญัติปัจจุบนั
กาหนดว่าต้ องเปรี ยบเทียบระหว่างผู้ทพุ พลภาพและผู้ที่ไม่ทพุ พลภาพ ซึง่ อาจทาให้ ตีความได้ วา่ ไม่รวม
สถานการณ์ที่ผ้ ทู พุ พลภาพประเภทหนึง่ ถูกปฏิบตั ิด้อยกว่าผู้ทพุ พลภาพประเภทอื่น มีหลักฐานว่าการปฏิรูปนี ้
จาเป็ น เนื่องจากบุคคลที่มีความทุพพลภาพบางอย่างเช่นความทุพพลภาพทางจิตหรื อโรคติดเชื ้ออาจเผชิญ
การตราบาปและการเลือกปฏิบตั ิมากกว่าความทุพพลภาพอื่น ๆ มีองค์กรส่วนใหญ่สนับสนุนข้ อเสนอ
ดังกล่าวในการรับฟั งความคิดเห็นฯ โดยให้ ความเห็นว่าข้ อเสนอนี ้จะให้ ความคุ้มครองที่กว้ างขึ ้นต่อผู้มีความ
ทุพพลภาพ

ข้ อเสนอแนะที่ 12: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขบทบัญญัตทิ ่ เี กี่ยวกับการเลือกปฏิบัตทิ างตรงเนื่องจากความ
ทุพพลภาพในมาตรา 6 และ 8 ภายใต้ กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพพล
ภาพให้ ชัดเจนว่ ารวมถึงความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตริ ะหว่ างผู้มีความทุพพลภาพต่ างประเภท
(ii)
3.19

เพิ่มความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางอ้ อม
คาจากัดความการเลือกปฏิบตั ิทางอ้ อมมีข้อจากัดที่แคบเกินไปในบางประเด็นรวมถึงขอบเขตของ "ข้ อกาหนด
หรื อเงื่อนไข" วิธีการที่จะพิสจู น์ความเสียเปรี ยบหรื อเสียหาย และในการจากัดความว่าต้ องมีองค์ประกอบ
อะไรที่จะทาให้ การเลือกปฏิบตั ทิ างอ้ อมมีเหตุสมควร เป็ นผลให้ ในบางสถานการณ์อาจไม่สามารถอ้ างได้ ว่ามี
การเลือกปฏิบตั ิซงึ่ ไม่เป็ นธรรม
จากประสบการณ์การดาเนินงานของEOCในการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน
เช่นเดียวกับการพัฒนาในเขตอานาจอื่นๆ EOC เห็นว่าควรมีการแก้ ไขคาจากัดความการเลือกปฏิบตั ิทางอ้ อม

ข้ อเสนอแนะที่ 13: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขคาจากัดความการเลือกปฏิบัตทิ างอ้ อมในกฎหมายว่ าด้ วยการ
เลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ ให้ เป็ น :
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- บทบัญญัติ เกณฑ์ หรื อแนวปฏิบัตทิ ่ บี ังคับใช้ หรื อจะบังคับใช้ เท่ าเทียมกันต่ อบุคคลที่ไม่ มี
ลักษณะร่ วมกัน;
- ซึ่งทาหรื ออาจทาให้ บุคคลที่มีลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองเสียหาย
- ซึ่งไม่ สามารถแสดงออกได้ ว่ามีเหตุสมควร
เพราะมีวัตถุประสงค์ ท่ ชี อบธรรมและสามารถ
เชื่อมต่ อถึงวัตถุประสงค์ ได้ อย่ างมีเหตุผลและตามสัดส่ วนพอเหมาะ
(iii)
3.20

เพิ่มความคุ้มครองจากการคุกคาม
ในปั จจุบนั ยังไม่มีการให้ ความคุ้มครองอย่างพอเพียงจากการคุกคามในหลายสถานการณ์ รวมถึง ไม่มีความ
คุ้มครองจากการคุกคามทางเชื ้อชาติและความทุพพลภาพ
และการล่วงละเมิดทางเพศสาหรับบุคคลใน
สถานที่ทางานร่ วม (ตัวอย่างเช่นอาสาสมัครหรื อพนักงานรับฝากขายสินค้ า) แต่ไม่ได้ มีความสัมพันธ์ทางการ
จ้ างงานต่อกัน;
ไม่มีความคุ้มครองจากการคุกคามทางเชื ้อชาติและความทุพพลภาพโดยผู้ใช้ บริ การต่อผู้
ให้ บริ การ รวมถึงเมื่อการกระทานันได้
้ เกิดขึ ้นบนเรื อหรื อเครื่ องบินที่มีการจดทะเบียนในฮ่องกง; ไม่มีความ
คุ้มครองจากการคุกคามทางเชื ้อชาติและความทุพพลภาพ และการล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้เช่าและผู้เช่าช่วง
ต่อผู้เช่าและผู้เช่าช่วงอีกฝ่ ายที่อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกัน; ไม่มีความคุ้มครองจากการคุกคามทางเชื ้อชาติ
และความทุพพลภาพ และการล่วงละเมิดทางเพศโดยฝ่ ายบริ หารสโมสรต่อสมาชิก/ผู้ที่สนใจจะเป็ นสมาชิก
นอกจากนี ้ EOC เชื่อว่านายจ้ างมีบทบาทสาคัญในการป้องกันการคุกคามของพนักงานของพวกเขาและใน
ปั จจุบนั ไม่มีบทบัญญัติเรื่ องความรับผิดชอบของนายจ้ างในกรณีที่นายจ้ างไม่ได้ ทาขันตอนต่
้
างๆอันสมควร
ในการป้องกันการคุกคามของลูกจ้ างโดยบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่นลูกค้ า

3.21

EOC ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจานวนมากเกี่ยวกับการคุกคาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดทางเพศ ในบาง
กรณีที่เกี่ยวข้ องกับกรณีที่กล่าวถึงด้ านบน EOC ก็ไม่สามารถที่จะดาเนินการกับข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการ
คุกคามได้ เพราะไม่มีความคุ้มครองภายใต้ กฏหมาย ก่อนหน้ านี ้ EOC ได้ เคยเรี ยกร้ องไปยังรัฐบาลให้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมในหลายกรณีที่กล่าวถึง ซึง่ รัฐบาลได้ เห็นด้ วยในหลักการ แต่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลง EOC ยัง
ได้ ทาการวิจยั ที่บ่งบอกว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศบ่อยครัง้ ในแวดวงต่างๆ เช่นการจ้ างงาน การศึกษาและ
การให้ บริ การ นอกจากนี ้ยังมีหลักฐานว่าช่องว่างในความคุ้มครองมีผลโดยเฉพาะต่อบางกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส
รวมทังผู
้ ้ ช่วยงานบ้ านชาวต่างชาติ ซึง่ บ่งบอกว่ามีผลกระทบต่อผู้คนเป็ นจานวนมากในหลายขอบเขต EOC
จึงให้ คาแนะนาต่ อไปนีต้ ่ อรั ฐบาล:

ข้ อเสนอแนะที่ 14: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ
กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ น
ธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้ นายจ้ างมีความรั บผิดชอบในกรณีท่ ลี ูกจ้ างถูกคุกคามทางเชือ้ ชาติและ
ความทุพพลภาพ หรื อถูกล่ วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลที่สาม ในกรณีท่ นี ายจ้ างได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับการ
คุกคามนัน้ แล้ ว และไม่ ได้ ทาขัน้ ตอนต่ างๆ อันสมควรในการป้ องกันการคุกคามนัน้
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ข้ อเสนอแนะที่ 15: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขบทบัญญัติในกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรม
ทางเพศ กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติและกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้ ความคุ้มครองจากการคุกคามทางเชือ้ ชาติและความทุพพล
ภาพ และการล่ วงละเมิดทางเพศต่ อบุคคลในสถานที่ทางานร่ วม (ตัวอย่ างเช่ นพนักงานรั บฝากขายสินค้ า
หรื ออาสาสมัคร)
ข้ อเสนอแนะที่ 16: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ
และกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพเพื่อให้ ความคุ้มครองจากสาหรั บ
การคุกคามทางเชือ้ ชาติและความทุพพลภาพต่ อผู้ให้ บริ การโดยผู้ใช้ บริการ
ข้ อเสนอแนะที่ 17: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ
และกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพเพื่อให้ ความคุ้มครองจากสาหรั บ
การคุกคามทางเชือ้ ชาติและความทุพพลภาพต่ อผู้ให้ บริ การโดยผู้ใช้ บริการ เมื่อการกระทานัน้ ได้ เกิดขึน้
นอกฮ่ องกง บนเรื อหรื อเครื่ องบินที่มีการจดทะเบียนในฮ่ องกง
ข้ อเสนอแนะที่ 18: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ
กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติและกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้ ความคุ้มครองจากการล่ วงละเมิดทางเพศหรื อการคุกคามทางเชือ้
ชาติและความทุพพลภาพโดยผู้เช่ าและผู้เช่ าช่ วงต่ อผู้เช่ าและผู้เช่ าช่ วงอีกฝ่ ายที่อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกัน
ข้ อเสนอแนะที่ 19: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ
กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติและกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้ ความคุ้มครองจากการล่ วงละเมิดทางเพศหรื อการคุกคามทางเชือ้
ชาติและความทุพพลภาพโดยฝ่ ายบริหารสโมสรต่ อสมาชิก/ผู้ท่ สี นใจจะเป็ นสมาชิก
E. ขอบเขตของความคุ้มครองที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ไม่ ได้ สังกัดรั ฐบาล
3.22

ในปั จจุบนั มีช่องว่างในความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ไม่ได้ สงั กัดรัฐบาล เพราะ
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทกุ ฉบับยังไม่มีบทบัญญัติวา่ จะผิดกฎหมายหากเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ไม่ได้ สงั กัด
รัฐบาลมีการเลือกปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงานหรื อใช้ อานาจ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีห้ามการเลือกปฏิบตั ิ
โดยเจ้ าหน้ าที่รัฐภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชน ในการรับฟั งความคิดเห็นฯ มีองค์กรบางองค์กรที่ให้ ความเห็น
ว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะจากัดความให้ แน่นอนว่าองค์กรใดจะถือว่าเป็ นเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ไม่ได้ สงั กัดรัฐบาล
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ข้ อเสนอแนะที่ 20: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ ให้ รวมบทบัญญัติ
ว่ ากฎหมายบังคับใช้ ต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ไม่ ได้ สังกัดรั ฐบาลทุกเจ้ าหน้ าที่และจะผิดกฎหมายหากเจ้ าหน้ าที่รัฐที่
ไม่ ได้ สังกัดรั ฐบาลมีการเลือกปฏิบัตใิ นการปฏิบัตงิ านหรื อใช้ อานาจ ควรพิจารณาด้ วยว่ าจะต้ องมีคาจากัด
ความเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ไม่ ได้ สังกัดรั ฐบาลหรื อไม่
F. คาร้ องเรี ยนเรื่ องการเลือกปฏิบัติ
(i)
3.23

การรวมบทบัญญัติอย่างชัดแจ้ งเกี่ยวกับหลักฐานของการร้ องเรี ยนเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิ
การร้ องเรี ยนเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิมกั พิสจู น์ได้ ยากเนื่องจากไม่คอ่ ยมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการกระทาการ
เลือกปฏิบตั ิ แม้ วา่ จะไม่มีบทบัญญัติอย่างชัดแจ้ งศาลในฮ่องกงมีแนวปฏิบตั ิในความเป็ นจริ งว่าเมื่อผู้ร้องเรี ยน
แสดงหลักฐานได้ บ้างที่อนุมานได้ วา่ มีการเลือกปฏิบตั ิเกิดขึ ้น
ศาลจะไต่ถามจาเลยเพื่อหาหลักฐานหรื อ
คาอธิบายที่ชี ้แจงว่ามีการเลือกปฏิบตั ิเกิดขึ ้นจริ งหรื อไม่ ในเขตอานาจที่คล้ ายกันมีการบัญญัติเรื่ องการผลัก
ภาระการพิสจู น์อย่างชัดแจ้ งในกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิ หน่วยงานด้ านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ก็ได้ มีการแนะนาวิธีการนี ้อย่างชัดเจน ในการรับฟั งความคิดเห็นฯ หลายองค์กรที่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอได้ เน้ น
ว่าความยากในการพิสจู น์คดีการเลือกปฏิบตั ิเป็ นหนึง่ ในเหตุผลที่ควรออกบทบัญญัติดงั กล่าวอย่างชัดแจ้ งใน
กฎหมาย

ข้ อเสนอแนะที่ 21: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ ให้ รวมบทบัญญัติ
เรื่ องมาตรฐานและภาระการพิสูจน์ :
- ในส่ วนมาตรฐานการพิสูจน์ ควรระบุว่าโจทก์ จะต้ องพิสูจน์ การเลือกปฏิบัตเิ กิดขึน้ ตามความโน้ ม
เอียงของข้ อเท็จจริง (balance of probabilities)
- ในส่ วนภาระการพิสูจน์
ควรระบุว่าโจทก์ จะต้ องแสดงหลักฐานได้ บ้างที่อนุมานได้ ว่ามีการเลือก
ปฏิบัตเิ กิดขึน้ และหลังจากนัน้ ภาระการพิสูจน์ จะถูกผลักไปสู่จาเลยเพื่อชีแ้ จงว่ าไม่ มีการเลือก
ปฏิบัตเิ กิดขึน้ จริง
(ii)
3.24

การจ่ายค่าเสียหายสาหรับการเลือกปฏิบตั ิทางอ้ อม
ในปั จจุบนั ค่าเสียหายสาหรับการเลือกปฏิบตั ิทางอ้ อมภายใต้ กฎหมาย SDO FSDO และ RDO จากัดอยู่
เฉพาะในสถานการณ์ที่จาเลยมีเจตนาที่จะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร้องเรี ยนอย่างด้ อยค่าเท่านัน้ ข้ อจากัดเดียวกันนี ้ไม่มี
ผลบังคับใช้ ภายใต้ กฎหมาย DDO ซึง่ ทาให้ เกิดช่องว่างในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหาย ข้ อจากัด
เช่นนี ้มีความไม่เหมาะสมเพราะเจตนาไม่ใช่สิ่งจาเป็ นในการพิสจู น์การเลือกปฏิบตั ิ ในการรับฟั งความคิดเห็น
ฯ บางองค์กรที่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอได้ ชี ้ว่าเจตนาในการเลือกปฏิบตั ิไม่ควรเป็ นปั จจัยในการตัดสินว่าควรจ่าย
ค่าเสียหายหรื อไม่

14

ข้ อเสนอแนะที่ 22: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกบทบัญญัตภิ ายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ น
ธรรมทางเพศ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครั วและกฏหมายว่ า
ด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ ซึ่งกาหนดว่ าจะต้ องมีเจตนาในการเลือกปฏิบัตเิ พื่อการ
จ่ ายค่ าเสียหาย
ส่ วนที่ 2: ประเด็นทีม่ ีความสาคัญสูงกว่ าทีค่ วรมีการวิจัย การรั บฟั งความคิดเห็นและการศึกษาเพิม่ เติม
A. หน้ าที่ในการส่ งเสริมและทาให้ เกิดความเสมอภาคในวงกว้ าง
3.25

ข้ อกังวลสาคัญเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิของฮ่องกงในปั จจุบนั คือการเน้ นไปที่การร้ องเรี ยน
เรื่ องการเลือกปฏิบตั ิรายบุคคล แทนที่จะมีการขจัดการเลือกปฏิบตั ิมีแนวทางเชิงรุ กในระดับสถาบัน เช่นการ
ให้ หน้ าที่ตอ่ รัฐและเจ้ าหน้ าที่รัฐเพื่อส่งเสริ มความเสมอภาคและต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิในการทางาน แม้ วา่
รัฐบาลฮ่องกงมีการใช้ มาตรการต่างๆ ในการส่งเสริ มความเสมอภาคของกลุม่ เฉพาะในสังคม EOC เชื่อว่า
มาตรการเหล่านันไม่
้ ครอบคลุมเพียงพอเพราะมีผลต่อแค่ลกั ษณะที่ได้ รับความคุ้มครองบางลักษณะเช่นเพศ
หรื อเชื ้อชาติ; มาตรการเหล่านันน
้ ามาใช้ เฉพาะต่อบางหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ และมาตรการ
เหล่านันไม่
้ มีผลทางกฎหมาย

3.26

ในขณะเดียวกัน
มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่าหลายกลุม่ ยังคงเผชิญความไม่เท่าเทียมกันในระดับ
สถาบันอย่างต่อเนื่องในฮ่องกงรวมทังชนกลุ
้
ม่ น้ อย ผู้มีความทุพพลภาพและสตรี นอกจากนี ้ตามพันธกรณี
ด้ านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เขตอานาจจาเป็ นที่จะดาเนินการทางเชิงรุ กเพื่อให้ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเสมอภาคตามเนื ้อหา
ในเขตอานาจที่คล้ ายกันบางแห่งเช่นสหราชอาณาจักรมีการกาหนดหน้ าที่
เฉพาะเจาะจงเช่นการส่งเสริ มความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบตั ิในกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ
ของพวกเขา EOC ยังตังข้
้ อสังเกตว่ามีการสนับสนุนจานวนมากสาหรับข้ อเสนอจากองค์กรในการรับฟั งความ
คิดเห็นฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เป็ นตัวแทนของชนกลุม่ น้ อยและผู้หญิง

3.27

EOC มีจดุ ยืนว่าควรจะมีหน้ าที่ของภาครัฐในการส่งเสริ มและทาให้ เกิดความเสมอภาคในวงกว้ าง หน้ าที่
ดังกล่าวมีแนวโน้ มว่าจะมีผลกระทบในวงกว้ างในหลายแวดวงและข้ ามกฎหมายหลายฉบับ ดังนัน้ EOC เชื่อ
ว่าจาเป็ นจะต้ องมีการวิจยั และรับฟั งความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติมเพื่อเป็ นขันตอนแรกในการออกกฎหมาย
้
การวิจยั และรับฟั งความคิดเห็นประชาชนนี ้ควรพิจารณาปั จจัยหลากหลายต่างๆ เช่นขอบเขตของหน้ าที่นน;
ั้
หน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐใดที่จะต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่; ขอบเขตและวิธีการบังคับใช้ กฎหมาย และ
บทบาทที่เป็ นไปได้ ของ EOC ในการตรวจสอบผลบังคับใช้ ของหน้ าที่และในการผลิตคาแนะนาที่เกี่ยวข้ อง
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ข้ อเสนอแนะที่ 23: ขอแนะนาให้ รัฐบาลรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนและทาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อการออกหน้ าที่
ของภาครั ฐในการส่ งเสริมและทาให้ เกิดความเสมอภาคในวงกว้ าง
เพื่อการส่ งเสริมความเสมอภาคและ
ต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตซิ ่ งึ มีผลบังคับใช้ ต่อทุกลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง
B. ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตอิ ันเนื่องมาจากสัญชาติ ความเป็ นพลเมือง และสถานภาพของการมี
ถิ่นที่อยู่
3.28

ปั จจุบนั นี ้ยังไม่มีการคุ้มครองภายใต้ RDO จากการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากสัญชาติ ความเป็ นพลเมือง
หรื อสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่ในฮ่องกง ถือเป็ นช่องว่างที่สาคัญในความคุ้มครองซึง่ มีผลต่อกลุม่ คนจานวน
มากและหลากหลาย ทังนี
้ ้มีหลักฐานเพียงพอในฮ่องกงว่ามีหลายๆสถานการณ์ที่กลุม่ เชื ้อชาติที่แตกต่างกัน
เผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากสัญชาติ ความเป็ นพลเมือง หรื อสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่ การ
ขาดการป้องกันดังกล่าวไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและหลายหน่วยงาน
สหประชาชาติได้ มีการเสนอแนะให้ รัฐบาลขยายการป้องกันดังกล่าว และมีหลายเขตอานาจต่างประเทศที่ได้
ให้ ความคุ้มครองที่คล้ ายกันจากการเลือกปฏิบตั ิ

3.29

EOC ตังข้
้ อสังเกตว่าสัญชาติและความเป็ นพลเมืองนันน
้ ามาซึง่ ข้ อกังวลที่แตกต่างจากสถานภาพของการมี
ถิ่นที่อยู่ ดังนันจึ
้ งตรวจสอบประเด็นแยกกัน

(i)

สัญชาติและความเป็ นพลเมือง

3.30

ในด้ านสัญชาติและความเป็ นพลเมือง EOC เชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะเพิ่มความคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าว เพราะปั จจัยเช่น พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของ
ฮ่องกง; ความจริ งที่วา่ การเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานของความเป็ นพลเมืองหรื อสัญชาตินนมี
ั ้ ความเกี่ยวข้ องกับ
การเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานของเชื ้อชาติ; และหลักฐานของการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าวในฮ่องกง เป็ นที่น่าสังเกต
ว่ามีการสนับสนุนอย่างสูงโดยทัว่ ไปจากองค์กรสาหรับข้ อเสนอของ EOC ในด้ านนี ้จากการรับฟั งความคิดเห็น
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้ านสิทธิมนุษยชน หรื อกับชนกลุม่ น้ อย
รวมทังผู
้ ้ ลี ้ภัยและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานกับผู้หญิง ข้ อคิดเห็นหลายข้ อได้ ชี ้ไปยังพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศของฮ่องกงและอ้ างหลักฐานของการเลือกปฏิบตั ิ นอกจากนันบางองค์
้
กรรวมทังจาก
้
ภาคการธนาคารได้ ยกข้ อกังวลหลายข้ อขึ ้น EOC เชื่อว่าข้ อกังวลดังกล่าวจะสามารถแก้ ได้ ในหลายทาง
รวมทังการเพิ
้
่มข้ อยกเว้ นที่เหมาะสมที่อนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบตั ิในสถานการณ์ที่เป็ นการกระทาเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและพอเหมาะ

ข้ อเสนอแนะที่ 24: ขอแนะนาให้ รัฐบาลรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนและทาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อการเสนอ
ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตบิ นพืน้ ฐานของความเป็ นพลเมืองหรื อสัญชาติภายใต้ กฏหมายว่ าด้ วย
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การเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ
การรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนควรพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงคาจากัดความของสัญชาติและความเป็ นพลเมือง และข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับสัญชาติและ
ความเป็ นพลเมืองใดที่เหมาะสมที่จะสงวนไว้ ยกเลิก หรื อเพิ่มเติม
(ii)

สถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่รวมถึงชาวจีนแผ่นดินใหญ่

3.31

ในด้ านสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่ EOC เชื่อว่าควรมีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานนี ้ ความ
คุ้มครองนี ้จะคลอบคลุมถึงทุกคนบนพื ้นฐานสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่ ไม่ใช่แค่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ EOC
ยังตังข้
้ อสังเกตว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ามีหลายกลุม่ ที่ยงั คงเผชิญการเลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานการมีถิ่นที่อยู่
รวมทังผู
้ ้ อพยพใหม่ ผู้ลี ้ภัยและผู้เรี ยกร้ องความคุ้มครองอื่น ๆ นอกจากนันยั
้ งมีบางองค์กรรวมทังจากภาค
้
บริ การท่องเที่ยวที่ได้ หยิบยกข้ อกังวลที่มีเหตุผลขึ ้นเกี่ยวกับข้ อเสนอของ EOC

3.32

อย่างไรก็ตาม EOC ยังตระหนักว่าในบางสถานการณ์ มีความเหมาะสมที่จะมีการปฎิบตั ิอย่างแตกต่างกันต่อ
บุคคลในฮ่องกงตามสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่ของบุคคลนัน้
เช่นในการให้ สทิ ธิทางการเมืองหรื อการ
กาหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติสาหรับการใช้ บริ การหรื อทรัพยากรสาธารณะ ในสถานการณ์เช่นนี ้ เป็ นสิ่งสาคัญที่
จะต้ องพิจารณาสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณี รวมทังว่
้ าผลกระทบที่เลือกปฏิบตั ิใดๆนันเป็
้ นการกระทา
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและพอเหมาะ

3.33

EOC สังเกตว่ามีข้อคัดค้ านรุ นแรงเกี่ยวกับประเด็นนี ้และชาวจีนแผ่นดินใหญ่ระหว่างการรับฟั งความคิดเห็น
ประชาชน รวมทังข้
้ อกังวลเรื่ องเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึง่ อาจจะเกิดจากความเข้ าใจผิดเรื่ อง
ขอบเขตของการคุ้มครองปั จจุบนั ของ RDO หรื อผลทางกฎหมายของข้ อเสนอของ EOC ยกตัวอย่างเช่น EOC
มองว่าบางสถานการณ์ของการเลือกปฏิบตั ิภายในเชื ้อชาติ
(การที่บคุ คลปฏิบตั ิตอ่ อีกบุคคลที่มีเชื ้อชาติ
เดียวกันด้ อยกว่าการปฏิบตั ิตอ่ บุคคลที่มีเชื ้อชาติอื่น) เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ วภายใต้ RDO หาก
เชื ้อชาติเป็ นเหตุผลสาหรับการปฏิบตั ิ ที่สาคัญจะต้ องเน้ นว่า EOC เชื่อว่าข้ อกังวลเหล่านี ้สามารถรับมือได้
อย่างเพียงพอในกฎหมาย อันที่จริ งโครงสร้ างปั จจุบนั ของ RDO นันได้
้ มีการยอมรับอยู่แล้ วว่ามีบาง
สถานการณ์ที่การเลือกปฏิบตั บิ นพื ้นฐานสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่อาจไม่ละเมิดกฎหมาย
ซึง่ จะยัง
สามารถยอมรับได้ ด้วยหากมีการแก้ ไขกฎหมาย ส่วนข้ อกังวลอื่น ๆ นอกจากนี ้ยังสามารถจัดการได้ ในรูปแบบ
ที่แตกต่างกันรวมถึงโดยการมีข้อยกเว้ นที่สมเหตุสมผล

ข้ อเสนอแนะที่ 25: ขอแนะนาให้ รัฐบาลรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนและทาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อการเสนอ
ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตบิ นพืน้ ฐานของสถานภาพของการมีถ่ นิ ที่อยู่ภายใต้ กฏหมายว่ าด้ วยการ
เลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ การรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนควรพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงขอบเขตที่เป็ นไปได้ ของความคุ้มครอง ข้ อยกเว้ นที่มีอยู่เกี่ยวกับสถานภาพของการมีถ่ นิ ที่อยู่ใดๆที่
ควรจะถูกยกเลิกหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม และว่ าจะควรเพิ่มข้ อยกเว้ นเฉพาะอื่นๆใดที่อาจจะเหมาะสม และ
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แนะนาต่ อไปว่ ารั ฐบาลและ EOC ควรส่ งเสริมความเข้ าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ ของ RDO และผลกระทบ
จากการคุ้มครองที่เกี่ยวข้ องกับสถานภาพของการมีถ่ นิ ที่อยู่

C. ความเสมอภาคสาหรั บครอบครั วในแง่ ของความสัมพันธ์ ลักษณะการอยู่ร่วมกัน
(i)
3.34

ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากสถานภาพการสมรส: ความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกัน
ในปั จจุบนั กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศไม่มีความคุ้มครองอย่างชัดเจนจากการ
เลือกปฏิบตั ิสาหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้ แต่งงานกันไม่วา่ จะเป็ นคูร่ ักต่างเพศหรื อ
รักร่ วมเพศ นอกจากนี ้ในปั จจุบนั ไม่มีระบบการรับรองคูส่ มั พันธ์ผ้ อู าศัยอยู่ร่วมกันทางกฎหมายในฮ่องกง

3.35

การขาดระบบการรับรองทางกฎหมายสาหรับคูส่ มั พันธ์ผ้ อู าศัยอยู่ร่วมกัน และผลกระทบไปยังกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้ องอื่น หมายความว่าคูส่ มั พันธ์เหล่านี ้ต้ องเผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิในหลายแง่มมุ ของชีวิต
รวมถึงผลประโยชน์สาหรับพนักงาน การชาระเงินภาษี อากร สิทธิตรวจคนเข้ าเมือง สิทธิประโยชน์ที่อยู่อาศัย
ภาครัฐ มรดกและสิทธิครอบครัว โดยขณะเดียวกันมีแนวโน้ มว่าประเด็นนี ้จะส่งผลกระทบต่อประชาชน
จานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยมองจากการที่โครงสร้ างของครอบครัวในฮ่องกงและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ
ครอบครัวแตกต่างประเภทมีการพัฒนาและมีคสู่ มั พันธ์จานวนมากขึ ้นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

3.36

สถานการณ์ในฮ่องกงไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชนและอาจไม่สอดคล้ องกับ
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนท้ องถิ่นด้ วยในการปกป้องประชาชนจากการเลือกปฏิบตั ิในสถานภาพการสมรส
หรื อสถานภาพความสัมพันธ์ซงึ่ รวมถึงคูส่ มั พันธ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้ แต่งงานกัน มีหลายเขตอานาจที่
คล้ ายกันที่มีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิและยังมีการรับรองความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันใน
กฎหมาย นอกจากนี ้ยังเป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อไม่นานมานี ้ได้ มีการพัฒนาที่ก่อให้ เกิดบางสถานการณ์ที่มีการ
รับรองความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันในกฎหมายฮ่องกง เช่นในการป้องกันความรุ นแรงในครอบครัว
และการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในนามของคูส่ มั พันธ์

3.37

EOC สังเกตว่ามีข้อคัดค้ านรุ นแรงเกี่ยวกับประเด็นนี ้ระหว่างการรับฟั งความคิดเห็น ทังจากบุ
้
คคลและองค์กร
รวมถึงกลุม่ ศาสนาและกลุม่ นายจ้ าง EOC ตระหนักอย่างยิ่งถึงความสาคัญของการคานึงถึงข้ อกังวลของกลุม่
ศาสนาและสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการรับรองความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกัน
และสิทธิของพวกเขาที่จะมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนา
ข้ อกังวลเหล่านี ้จะต้ องได้ รับการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการพิเคราะห์การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิและการรับรองของความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่
ร่ วมกันที่เป็ นไปได้ EOC เชื่อว่าสามารถทาให้ มีความสมดุลระหว่างสิทธิของกลุม่ ที่แตกต่างกันที่เหมาะสมได้
ในกฎหมายรวมทังในการค
้
าจากัดความที่เหมาะสมและข้ อยกเว้ นที่สมเหตุสมผล
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3.38

ตามหลักการ EOC เชื่อว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันควรได้ รับการคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิในทางสถานภาพสมรสภายใต้ SDO อย่างไรก็ตามประเด็นนี ้มีผลกระทบกว้ างกว่าเพียงแค่กฎหมาย
ต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากว่าการขาดระบบการรับรองทางกฎหมายสาหรับคูส่ มั พันธ์ผ้ อู าศัยอยู่ร่วมกัน
นันมี
้ ผลกระทบทางกฎหมายและนโยบายต่างๆ เพื่อให้ การป้องกันการเลือกปฏิบตั ิสาหรับคูส่ มั พันธ์ผ้ อู าศัยอยู่
ร่ วมกันนันกว้
้ างขวาง สอดคล้ องและมีประสิทธิภาพ EOC เชื่อว่าควรจะมีการรับรองทางกฎหมายสาหรับคู่
สัมพันธ์ผ้ อู าศัยอยู่ร่วมกันในฮ่องกง

ข้ อเสนอแนะที่ 26: ขอแนะนาให้ รัฐบาลรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนและทาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัตแิ ละเกี่ยวกับเรื่ องที่เชื่อมโยงกันของการรั บรองทางกฎหมายสาหรั บคู่สัมพันธ์ ผ้ ูอาศัยอยู่ร่วมกันทัง้
คู่รักต่ างเพศและรั กร่ วมเพศ
และรวมถึงความสัมพันธ์ ลักษณะการอยู่ร่วมกันและการสมรสระหว่ างเพศ
เดียวกันจากต่ างประเทศ
การรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนควร:
- รั บฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตติ ่ อคู่สัมพันธ์ ผ้ ูอาศัยอยู่ร่วมกัน
ที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตใิ นทางสถานภาพสมรสภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการ
เลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ รวมทัง้ การยกเลิก แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมข้ อยกเว้ นเฉพาะ
- พิจารณากฎหมายและนโยบายอื่นๆที่อาจมีผลที่เลือกปฏิบัตแิ ละดูว่าเหมาะสมที่จะปฏิรูปกฎหมาย
นัน้ ๆหรื อไม่
- พิจารณาดูวิธีการต่ างๆที่อาจเป็ นไปได้ ในการรั บรองคู่สัมพันธ์ ผ้ ูอาศัยอยู่ร่วมกันรวมถึงการ
ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ ทงั ้ คู่รักต่ างเพศและรั กร่ วมเพศ
(ii)

ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากสถานภาพครอบครัว: ความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกัน

3.39

ในปั จจุบนั กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครัวไม่มีความคุ้มครองจาก
การเลือกปฏิบตั ิสาหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันเมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบในการดูแล
สมาชิกครอบครัวเช่นคูส่ มั พันธ์ ในด้ านความสัมพันธ์ในอดีต ไม่มีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิเมื่อ
บุคคลมีความรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกครอบครัวจากการสมรสหรื อความสัมพันธ์ในอดีตด้ วย

3.40

ในเมื่อมีคสู่ มั พันธ์จานวนมากขึ ้นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และในเมื่อมีคสู่ มั พันธ์จานวนมากขึ ้นที่ตดั สินใจร่ วมกันที่
จะแยกจากกัน (ไม่วา่ จะเป็ นจากการสมรสหรื อความสัมพันธ์ ลกั ษณะการอยู่ร่วมกัน) EOC เชื่อว่าควรจะมี
ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิเมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบชอบในการดูแลสมาชิกครอบครัวปั จจุบนั หรื อ
ในอดีต รวมทังจากความสั
้
มพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกัน
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3.41

EOC
สังเกตว่ามีข้อคัดค้ านรุ นแรงเกี่ยวกับประเด็นนี ้
ทังจากองค์
้
กรรวมถึงกลุม่ ศาสนาและกลุม่
สถาบันการศึกษาภายใต้ การอุปถัมภ์ของกลุม่ ศาสนาและบุคคล ระหว่างการรับฟั งความคิดเห็น พวกเขา
แสดงความเห็นคล้ ายกันว่ามีเพียงสถาบันการแต่งงานระหว่างชายและหญิงเท่านันที
้ ่ควรจะได้ รับการยอมรับ
และการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิควรจะมีให้ เพียงแต่คสู่ มรสแม้ แต่ในด้ านของการดูแลสมาชิกครอบครัว
EOC ย ้าว่าข้ อเสนอนี ้ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเกี่ยวกับการรับรองความสัมพันธ์รักร่ วมเพศ แต่เกี่ยวกับการปกป้องผู้คน
จากการเลือกปฏิบตั ิเมื่อพวกเขาดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยไม่คานึงถึงว่ามีการแต่งงานหรื อไม่และว่าการ
แต่งงานหรื อความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันนันได้
้ จบลงแล้ วหรื อไม่

ข้ อเสนอแนะที่ 27: ขอแนะนาให้ รัฐบาลรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนและทาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยาย
ความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครั วไปยัง:
- การดูแลสมาชิกโดยตรงในครอบครั วจากความสัมพันธ์ ลักษณะการอยู่ร่วมกัน
- การดูแลสมาชิกโดยตรงในครอบครั วของอดีตคู่สมรสหรื ออดีตคู่สัมพันธ์ ลักษณะการอยู่ร่วมกัน
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บทที่ 4: ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นอื่นของการรั บฟั งความคิดเห็น
4.1

บทนี ้กล่าวถึงข้ อเสนอแนะของ EOC เกี่ยวกับทุกคาถามอื่น ๆ ในเอกสารประกอบการรับฟั งความคิดเห็น
ส่วนที่ 1 พิจารณาคาถามที่เกี่ยวข้ องกับเป้าหมายของกฎหมายและลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง ส่วนที่ 2
พิจารณาคาถามที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบของความประพฤติต้องห้ าม ส่วนที่ 3 พิจารณาคาถามที่เกี่ยวข้ องแวด
วงความประพฤติต้องห้ าม ส่วนที่ 4 พิจารณาคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มและทาให้ เกิดความเสมอภาค
ในวงกว้ าง ส่วนที่ 5 พิจารณาแง่มมุ เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล อานาจและธรรมนูญของ EOC และ
ส่วนที่ 6 พิจารณาข้ อยกเว้ นจากการเลือกปฏิบตั ิที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

4.2

ในแต่ละประเด็น จุดยืนของ EOC แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องตามที่อธิบายในบทที่
2 ในบางประเด็น EOC เชื่อว่ารัฐบาลควรดาเนินการปฏิรูปกฎหมาย แต่การปฏิรูปที่นาเสนออาจไม่จาเป็ น
เร่ งด่วนเท่าประเด็นที่กล่าวถึงในบทที่ 3 เนื่องจากหลากหลายเหตุผล ในบางประเด็น EOC เชื่อว่าไม่จาเป็ นที่
จะต้ องปฏิรูปกฎหมายในเวลานี ้ และประเด็นอื่นๆ EOC เชื่อว่าไม่จาเป็ นที่จะปฏิรูปกฎหมาย

ส่ วนที่ 1: เป้ าหมายของกฎหมายและลักษณะทีไ่ ด้ รับความคุ้มครอง
A. การรวมกฎหมายและเป้ าหมายของกฎหมาย
(i)
4.3

การรวมกฎหมาย
EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าควรรวมกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทงหมดให้
ั้
เป็ นฉบับเดียว เพื่อมี
ความเรี ยบง่ายยิ่งขึ ้นและหากเป็ นไปได้ และเหมาะสมเพื่อปรับปรุ งความคุ้มครองของลักษณะที่ได้ รับความ
คุ้มครองต่างๆให้ สอดคล้ องสูงขึ ้นในระดับเดียวกัน จุดยืนของ EOC เชื่อว่าแนวทางนี ้เป็ นที่น่าต้ องการ
เนื่องจากปั จจุบนั มีความไม่สอดคล้ องกันในหลายๆ จุดของกฎหมาย และแนวทางนี ้จะช่วยหากมีการเพิ่ม
ลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองในอนาคต โดยที่ EOC ได้ พิจารณาถึงการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้ วยการเลือก
ปฏิบตั ิในเขตอานาจต่างประเทศที่คล้ ายคลึงกันและการปรับปรุ งกฎหมายอื่นๆในฮ่องกง

ข้ อเสนอแนะที่ 28: ขอแนะนาให้ รัฐบาลพิจารณาการรวมกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ หมดทัง้ สี่ฉบับ
ให้ เป็ นฉบับเดียว เพื่อมีความเรี ยบง่ ายยิ่งขึน้ และหากเป็ นไปได้ และเหมาะสมจะได้ ปรั บปรุ งความคุ้มครอง
จากการเลือกปฏิบัตใิ ห้ สอดคล้ องสูงขึน้ ในระดับเดียวกัน
(ii)
4.4

เป้าหมายของกฎหมาย
EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีข้อความแจ้ งวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายไว้ ในส่วนต้ นของกฎหมายว่าด้ วย
การเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่ เพื่อช่วยในการเข้ าใจ ตีความและใช้ กฎหมาย EOC เชื่อว่าเป็ นที่น่าต้ องการที่จะมีการ
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เพิ่มข้ อความแจ้ งเป้าหมายดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในขณะที่ประเด็นนี ้ไม่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงใน
เนื ้อหาของความคุ้มครอง EOC เชื่อว่าการปฏิรูปที่นาเสนอนันไม่
้ จาเป็ นเร่ งด่วนในขณะนี ้
ข้ อเสนอแนะที่ 29: ขอแนะนาให้ รัฐบาลพิจารณาว่ าควรมีข้อความแจ้ งวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายไว้ ในส่ วน
ต้ นของกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ สี่ฉบับหรื อไม่ เพื่อระบุเป้ าหมายของกฎหมายในการขจัดการ
เลือกปฏิบัตแิ ละส่ งเสริมความเสมอภาคตามเนือ้ หา
B. ลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของเพศและการตัง้ ครรภ์
(i)
4.5

ลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของเพศ
EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้ องกัยการเลือกปฏิบตั ิทางเพศควรใช้ ภาษาที่เป็ นกลางทางเพศ
เพื่อช่วยให้ ตระหนักได้ ง่ายขึ ้นว่าความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางเพศนันมี
้ ผลต่อทังสตรี
้ และบุรุษ เมื่อ
มองภาพรวม EOC แนะนาให้ แก้ ไขกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามใน EOC เชื่อว่าการปฏิรูปที่นาเสนอนันไม่
้ จาเป็ นเร่ งด่วนเท่ากับข้ อเสนอแนะอื่นเพราะประเด็นนี ้ไม่
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงในเนื ้อหาของความคุ้มครอง

ข้ อเสนอแนะที่ 30: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศโดย
ใช้ คาที่เป็ นกลางว่ า "บุคคล" เพื่อช่ วยให้ ชัดเจนมากขึน้ ว่ าการเลือกปฏิบัตทิ างเพศนัน้ มีผลต่ อเท่ าเทียมกัน
ต่ อทัง้ สตรี และบุรุษ
(ii)
4.6

ลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของการตังครรภ์
้
EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีการอ้ างถึงความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิระหว่างการลาคลอดอย่างชัด
แจ้ งหรื อไม่ใน SDO เพื่อเพื่อให้ มีความชัดเจนและช่วยให้ สาธารณชนเข้ าใจพันธกรณีทางกฎหมายมากขึ ้น
ปั จจุบนั ถึงแม้ วา่ จะไม่มีการอ้ างถึงอย่างชัดแจ้ ง
ศาลฮ่องกงมีการตีความเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิอนั
เนื่องมาจากการตังครรภ์
้
อย่างกว้ างให้ รวมการปฏิบตั ิที่ด้อยกว่าในช่วงเวลาการลาคลอดของสตรี (ตังแต่
้ เวลา
คลอดจนถึงเวลาที่กลับมาทางาน) หรื อหลังจากกลับมาทางานแล้ ว นอกจากนี ้ยังเป็ นที่เกี่ยวข้ องว่ากฎหมาย
การจ้ างงานได้ ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งว่าเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายที่จะเลิกจ้ างสตรี ในขณะที่เธอกาลังลาคลอด EOC
ยังสังเกตว่ามีทงองค์
ั ้ กรและบุคคลที่ให้ การสนับสนุนข้ อเสนอเป็ นจานวนมากในการรับฟั งความคิดเห็นฯ
อย่างไรก็ตามเพราะประเด็นนี ้เกี่ยวข้ องกับการกาหนดความคุ้มครองที่มีอยู่แล้ วให้ ชดั เจนในกฎหมาย และไม่
เกี่ยวกับการปิ ดช่องว่างในความคุ้มครอง EOC เชื่อว่าการปฏิรูปที่นาเสนอนันไม่
้ จาเป็ นเร่ งด่วนเท่ากับ
ข้ อเสนอแนะอื่น
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ข้ อเสนอแนะที่ 31: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศโดย
การกาหนดให้ ชัดเจนว่ าสตรี ได้ รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตอิ ันเนื่องมาจากการให้ กาเนิดบุตร
ระหว่ างการลาคลอด
4.7

EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิด้วยมูลเหตุแห่งการตังครรภ์
้
ที่อาจเกิดขึ ้น
ในอนาคตเมื่อสตรี อาจได้ รับการปฏิบตั ิที่ด้อยกว่าเพราะสตรี นนอาจจะตั
ั้
งครรภ์
้
ในอนาคตหรื อไม่
EOCตัง้
ข้ อสังเกตด้ วยความกังวลว่ามีหลายองค์กรที่เป็ นตัวแทนของแรงงานทางานบ้ านชาวต่างชาติ ที่ให้ ความเห็น
ว่าคนงานบางคนถูกบังคับโดยนายจ้ างหรื อหน่วยงานการจ้ างงานให้ ใช้ ยาคุมกาเนิดหรื อให้ มกี ารทดสอบการ
ตังครรภ์
้
นอกเหนือจากเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ การกระทาดังกล่าวยังละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขาเกี่ยวกับ
ความเป็ นอิสระทางเพศและสิทธิอนามัยเจริ ญพันธุ์ แม้ วา่ EOC มีการพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการเลือก
การตังครรภ์
้
ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทางเพศต่อผู้หญิงประเภทหนึง่
เนื่องจากว่าบาง
ประเภทของการเลือกปฏิบตั ินี ้ยังเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน EOCจึงเชื่อว่าควรเพิ่มบทบัญญัติ
ชัดเจนเพื่อห้ ามมิให้ เลือกปฏิบตั ิทางการตังครรภ์
้
ในอนาคต

ข้ อเสนอแนะที่ 32: ขอแนะนาให้ รัฐบาลเพิ่มบทบัญญัติชัดเจนในกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ น
ธรรมทางเพศเพื่อห้ ามมิให้ เลือกปฏิบัตทิ างการตัง้ ครรภ์ ในอนาคต
C.

ลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของความทุพพลภาพ

4.8

EOC
รับฟั งความคิดเห็นว่าคาจากัดความและขอบเขตในปั จจุบนั ของความทุพพลภาพเหมาะสมและ
ครอบคลุมเพียงพอหรื อไม่หรื อควรจะแก้ ไขเพิ่มเติมประการใด ในฮ่องกง คล้ ายกับในออสเตรเลีย ขอบเขต
ของผู้ที่ได้ รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้ทพุ พลภาพกาหนดไว้ อย่างกว้ างขวางรวมไปถึงความ
บกพร่ องเพียงเล็กน้ อยหรื อที่มผี ลกระทบในระยะสันเช่
้ นไข้ หวัดใหญ่
คาจากัดความค่อนข้ างแตกต่างจาก
แนวทางของสหราชอาณาจักรซึง่ เน้ นที่ความบกพร่ องซึง่ ส่งผลต่อการใช้ ชีวิตในระยะยาวมากกว่าความ
บกพร่ องที่มีผลกระทบเล็กน้ อยหรื อในระยะสัน้

4.9

EOC
ได้ รับการร้ องเรี ยนจานวนหนึง่ เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยเล็กน้ อยและความเจ็บป่ วยระยะสัน้
และ
สังเกตเห็นว่ามีบางองค์กรที่สนับสนุนให้ เปลี่ยนคาจากัดความและให้ เหตุผลเช่น คาจากัดความในปั จจุบนั
อาจช่วยการการล่วงล่าระบบการลาป่ วย
อย่างไรก็ตามอาจถกเถียงได้ วา่ ที่สาคัญควรพิจารณาว่าความ
บกพร่ องหรื อป่ วยเป็ นเหตุผลสาหรับการปฏิบตั ิที่ด้อยลงมากกว่าความรุ นแรงหรื อระยะเวลาของความ
บกพร่ องหรื อป่ วย และในการรับฟั งความคิดเห็นฯ มีองค์กรที่ทางานด้ านความทุพพลภาพจานวนมากที่
คัดค้ านคาเปลี่ยนคาจากัดความโดยเห็นว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง อาจลดระดับความคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิในปั จจุบนั EOC จึงเชื่อว่าควรรักษาคาจากัดความปั จจุบนั ของความทุพพลภาพไว้ ในขณะนี ้
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ข้ อเสนอแนะที่ 33: ขอแนะนาว่ าควรรั กษาคาจากัดความปั จจุบันของความทุพพลภาพภายใต้ กฎหมายว่ า
ด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพไว้ ในขณะนี ้
D.

ลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของสถานภาพครอบครั ว

4.10

EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรกาหนดลักษณะที่ได้ รับการคุ้มครองของ"สถานภาพครอบครัว"ใหม่เป็ น "ความ
รับผิดชอบชอบต่อครอบครัว"หรื อไม่ เพื่อให้ ชดั เจนขึ ้น EOCตังข้
้ อสังเกตว่าพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศและเขตอานาจอื่น ๆ ใช้ คาหลากหลายเกี่ยวกับการคุ้มครองนี ้และในการรับฟั งความคิดเห็นฯ หลาย
องค์กรมีความเห็นว่าคาจากัดความปั จจุบนั เหมาะสม
นอกจากนี ้ประเด็นยังจะไม่เกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงตามเนื ้อหาใด ๆ ในการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิ

ข้ อเสนอแนะที่ 34: ขอแนะนาว่ าไม่ ควรมีการเปลี่ยนแปลงคาว่ า "สถานภาพครอบครั ว" เป็ น "ความ
รั บผิดชอบชอบต่ อครอบครั ว"
ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางสถานภาพ
ครอบครั ว
ส่ วนที่ 2: รู ปแบบของความประพฤติต้องห้ าม
A.

การเลือกปฏิบัตทิ างตรงอันเนื่องมาจากการตัง้ ครรภ์

4.11

EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าสาหรับการเลือกปฏิบตั ิทางตรงอันเนื่องมาจากการตังครรภ์
้
ภายใต้ SDO ควร
ยกเลิกบังคับให้ มีการเปรี ยบเทียบและควรรวมเหตุที่อาจเกิดจากตังครรภ์
้
เช่นความเจ็บป่ วยเข้ าไว้ ในคาจากัด
ความด้ วย
มีการตระหนักทางสากลว่าในบางสถานการณ์ของการเลือกปฏิบตั ิทางตรงเช่นที่เกี่ยวกับการ
ตังครรภ์
้
ไม่มีสถานการณ์ที่เปรี ยบเทียบได้ เนื่องจากมีเพียงผู้หญิงเท่านันที
้ ่สามารถตังครรภ์
้
ได้ เขตอานาจอื่น
ได้ กาจัดการเปรี ยบเทียบเช่นนันออกไปและได้
้
เพิ่มการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิสาหรับเหตุที่อาจเกิดจาก
ตังครรภ์
้
EOC ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนบางกรณีที่นายจ้ างเลิกจ้ างพนักงานที่ตงครรภ์
ั้
แล้ วลาป่ วยเพราะการ
เจ็บป่ วยอันเนื่องจากการตังครรภ์
้
โดยอ้ างว่าการเลิกจ้ างนี ้เป็ นผลจากการทางาน มีการสนับสนุนข้ อเสนอ
ดังกล่าวจานวนมากในการรับฟั งความคิดเห็นฯโดยเฉพาะจากองค์กร ซึง่ บางองค์กรได้ ชี ้ว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่
ควรมีคาจากัดความที่ชดั เจนในกฎหมายว่าการถูกปฏิบตั ิอย่างด้ อยค่าที่เกี่ยวกับการตังครรภ์
้
นันเป็
้ นการ
กระทาที่ต้องห้ าม

ข้ อเสนอแนะที่ 35: ขอแนะนาว่ าควรมีการเปลี่ยนแปลงคาจากัดความของการเลือกปฏิบัตทิ างตรงอัน
เนื่องมาจากการตัง้ ครรภ์ ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศโดย:
ยกเลิกข้ อกาหนดที่ต้องมีการเปรี ยบเทียบ; และ
รวมการถูกปฏิบัตอิ ย่ างด้ อยค่ าที่เกี่ยวกับการตัง้ ครรภ์ เช่ นความเจ็บป่ วย
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B.

ค่ าจ้ างเท่ าเทียมกันสาหรั บงานที่มูลค่ าเท่ าเทียมกันสาหรั บผู้หญิงและผู้ชาย

4.12

EOC รับฟั งความคิดเห็นว่ามีความจาเป็ นในการออกบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับค่าจ้ างเท่าเทียมสาหรับงานที่
มีมลู ค่าเท่าเทียมกันหรื อไม่ภายใต้ SDO มีหลักฐานชี ้ให้ เห็นว่ามีช่องว่างค่าจ้ างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายข้ าม
สาขาอาชีพ อายุ และคุณสมบัติการศึกษาต่างๆ มีการสนับสนุนข้ อเสนอดังกล่าวค่อนข้ างสูงในการรับฟั ง
ความคิดเห็นฯโดยเฉพาะจากองค์กรที่ทางานกับสตรี และจากบุคคล แต่มีหลักฐานไม่มากเท่าว่ามีช่องว่าง
ค่าจ้ างในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทเฉพาะกิจภายในสาขาอาชีพ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในพื ้นฐานสาคัญที่แสดงเหตุผลอัน
สมควรว่าควรมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับค่าจ้ างเท่าเทียมสาหรับงานที่มีมลู ค่าเท่าเทียมกัน
ดังนันจึ
้ ง
เหมาะสมที่จะประเมินหลักฐานอีกครัง้ และดูวา่ จะมีความจาเป็ นสาหรับบทบัญญัตทิ ี่เฉพาะเจาะจงหรื อไม่

ข้ อเสนอแนะที่ 36: ขอแนะนาให้ รัฐบาลทาวิจัยว่ า โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในภาครั ฐหรื อเอกชน มีหลักฐานของ
ค่ าจ้ างที่ไม่ เท่ าเทียมสาหรั บงานที่มีมูลค่ าเท่ าเทียมกันระหว่ างผู้หญิงและผู้ชายและถ้ าเป็ นเช่ นนัน้ ควรมี
มาตรการทางกฎหมายหรื อสิ่งอื่นๆใด ที่อาจจะเหมาะสม
C.

การเลือกปฏิบัตอิ ันเนื่องมาจากความทุพพลภาพ

4.13

EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรเพิ่มประเภทของการเลือกปฏิบตั ิอนั เกิดจากความทุพพลภาพ (เช่นการลางาน
โดยไม่ได้ รับค่าจ้ างเป็ นเวลานานเพื่อรักษาความเจ็บป่ วย) หรื อไม่ จากประสบการณ์การดาเนินงาน EOC เชื่อ
ว่าข้ อกังวลเหล่านี ้สามารถใช้ บทบัญญัติปัจจุบนั ของ DDO เพื่อรับมือได้ ในบางส่วน โดยใช้ การดาเนินงาน
ของมาตรา 3 ของ DDO ซึง่ บัญญัติวา่ หากมีการกระทาที่ทาเพราะสองเหตุผลหรื อมากกว่า และหนึง่ ใน
เหตุผลเป็ นความทุพพลภาพของบุคคลนัน้
ก็ถือว่าการกระทานันท
้ าไปด้ วยเหตุผลของความทุพพลภาพ
ดังนัน้
EOC เชื่อว่าว่าความคุ้มครองปั จจุบนั จากการเลือกปฏิบตั ิทางความทุพพลภาพทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมนันเพี
้ ยงพอ

ข้ อเสนอแนะที่ 37: EOC เชื่อว่ าความคุ้มครองปั จจุบันจากการเลือกปฏิบัตทิ างความทุพพลภาพทัง้ ทางตรง
และทางอ้ อมภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพนัน้ เพียงพอ และ
ไม่ มีความจาเป็ นที่จะเพิ่มประเภทของการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความทุพพลภาพในขณะนี ้ แต่ EOCจะ
ยังคงตรวจสอบประสิทธิภาพของบทบัญญัตกิ ารเลือกปฏิบัตทิ างความทุพพลภาพทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
ต่ อไป
D.

การคุกคาม
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4.14

EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีความคุ้มครองจากการคุกคามสาหรับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทังหมด
้
หรื อไม่ นัน่ คือรวมถึงเพศ การตังครรภ์
้
สถานภาพครอบครัว และสถานภาพสมรส ในปั จจุบนั มีความคุ้มครอง
จากการคุกคามที่เกี่ยวกับลักษณะด้ านเชื ้อชาติ
ความทุพพลภาพและเพศในส่วนการล่วงละเมิดทางเพศ
EOC ได้ พิเคราะห์ถงึ ความคุ้มครองในปั จจุบนั และหลักฐานที่เกี่ยวข้ องและเชื่อว่าสถานการณ์การคุกคาม
ในทางเพศ การตังครรภ์
้
สถานภาพครอบครัว และสถานภาพสมรส สามารถรับมือได้ เป็ นส่วนใหญ่ภายใต้
บทบัญญัติการเลือกปฏิบตั ิทางตรงในปั จจุบนั

ข้ อเสนอแนะที่ 38: EOC เชื่อว่ าการเพิ่มบทบัญญัติห้ามการการคุกคามในทางเพศ การตัง้ ครรภ์ สถานภาพ
ครอบครั ว และสถานภาพสมรสนัน้ ไม่ จาเป็ นเร่ งด่ วนในขณะนี ้
4.15

นอกจากนี ้ EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไขที่เป็ นไปได้ ตอ่ คาจากัดความปั จจุบนั ของการคุกคาม
ทางเชื ้อชาติและความทุพพลภาพและการล่วงละเมิดทางเพศ EOC กังวลว่าคาจากัดความจะไม่สอดคล้ อง
กันทัว่ ทุกลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองและยังไม่ชดั เจนพอ EOC เชื่อว่ามีความเหมาะสมที่จะปรับคาจากัด
ความของการคุกคามให้ เหมือนกันสาหรับทุกรูปแบบของการคุกคามรวมทังการล่
้
วงละเมิดทางเพศ ซึง่ เป็ น
แนวทางที่นามาใช้ ในเขตอานาจที่คล้ ายกันและมีการสนับสนุนข้ อเสนออย่างมากจากองค์กรในการรับฟั ง
ความคิดเห็นฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการทาให้ คาจากัดความของการล่วงละเมิดทางเพศสอดคล้ องกับ
คาจากัดความของการคุกคามทางเชื ้อชาติและความทุพพลภาพ นอกเหนือจากการกาหนดว่าการล่วงละเมิด
ทางเพศนันเกี
้ ่ยวกับการกระทาที่ไม่พงึ ประสงค์ทางเพศ

ข้ อเสนอแนะที่ 39: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ
กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพและกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ ดังต่ อไปนี:้
- ให้ คาจากัดความของการคุกคามทางเชือ้ ชาติและความทุพพลภาพและการล่ วงละเมิดทางเพศ
สอดคล้ องกัน
นอกเหนือจากการกาหนดว่ าการล่ วงละเมิดทางเพศเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ พงึ
ประสงค์ ทางเพศ และ
- ควรจะทาให้ ชัดเจนว่ าสาหรั บทุกรู ปแบบของการคุกคาม คาจากัดความจะมีทงั ้ สององค์ ประกอบที่
เกี่ยวกับความคิดเห็นส่ วนตัว (subjective) และพิจารณาข้ อเท็จจริง (objective)
E.
4.16

การเลือกปฏิบัตเิ พราะเหตุแห่ งลักษณะร่ วม1
EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีบทบัญญัติวา่ ด้ วยการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งลักษณะร่ วม รวมทังการ
้
กระทาอันเนื่องมาจากลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง 2 ลักษณะขึ ้นไป EOCได้ พิจารณาประเด็นทางกฎหมาย

แนวคิดเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งลักษณะร่ วมนี้เกี่ยวข้องกับความจริ งที่วา่ คนเราอาจถูกปฏิบตั ิดอ้ ยกว่าโดยไม่ใช่เหตุเพราะลักษณะ
เดียว แต่เป็ นเพราะการรวมหรื อการมีลกั ษณะร่ วมหลายลักษณะ
1
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อย่างละเอียดเพิ่มเติมและเชื่อว่าบทบัญญัติในปั จจุบนั ของกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ินนเพี
ั ้ ยงพอที่จะ
รับมือสถานการณ์ที่เป็ นไปได้ ของการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งลักษณะร่ วม และไม่มีบทบัญญัติที่เทียบเท่า
ในเขตอานาจที่คล้ ายกัน บทบัญญัติดงั กล่าวระบุวา่ หากมีการกระทาที่ทาเพราะสองเหตุผลหรื อมากกว่าและ
หนึง่ ในเหตุผลเป็ นลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของบุคคลนัน้ ก็จะถือว่าการกระทานันท
้ าไปด้ วยเหตุผลของ
ลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง
ทาให้ การเพิ่มบทบัญญัติที่เจาะจงในการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่ง
ลักษณะร่ วมมีเหตุผลน้ อยลง และไม่จาเป็ นต้ องมีบทบัญญัตใิ นขณะนี ้ แต่ EOCจะยังคงติดตามสถานการณ์
ของการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งลักษณะร่ วมและความเพียงพอของบทบัญญัติปัจจุบนั ต่อไป
ข้ อเสนอแนะที่ 40: ในด้ านการเลือกปฏิบัตเิ พราะเหตุแห่ งลักษณะร่ วม EOC เชื่อว่ าบทบัญญัตปิ ั จจุบันที่
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตทิ ่ ที าเพราะลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองมากกว่ าหนึ่งลักษณะนัน้ ให้ ความคุ้มครอง
พอเพียงและไม่ จาเป็ นต้ องเพิ่มบทบัญญัตทิ ่ เี จาะจงในการเลือกปฏิบัตเิ พราะเหตุแห่ งลักษณะร่ วมในขณะนี ้
F.

การกระทาอื่นๆ ที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย

(i)
4.17

ความรับผิดชอบของตัวการและตัวแทน
EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีข้อต่อสู้วา่ ตัวการไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายของ
ตัวแทน หากตัวการได้ กระทาขันตอนต่
้
างๆ อันสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อไม่ ในฮ่องกงมีข้อต่อสู้เช่นนี ้เฉพาะต่อความรับผิดชอบของนายจ้ าง ซึง่ แตกต่างจากแนวทางในเขตอานาจ
ที่คล้ ายกัน ข้ อเสนอได้ รับการสนับสนุนอย่างมากจากองค์กรในการรับฟั งความคิดเห็นฯ โดยบางองค์กรกล่าว
ว่าควรมีคาแนะนาว่าขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบตั ิหมายถึงอะไรบ้ าง

ข้ อเสนอแนะที่ 41: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขบทบัญญัตทิ ่ เี กี่ยวข้ องกับการรั บผิดชอบของตัวการและ
ตัวแทนภายใต้ กฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับเพื่อให้ มีข้อต่ อสู้หากตัวการได้ กระทาขัน้ ตอน
ต่ างๆ อันสมควรเพื่อป้ องกันไม่ ให้ เกิดการเลือกปฏิบัติ
(ii)
4.18

การขอหรื อเรี ยกร้ องข้ อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเลือกปฏิบตั ิ
EOC รับฟั งความคิดเห็นว่าควรขยายการห้ ามไม่ให้ มีการขอข้ อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเลือกปฏิบตั ิ ให้
ครอบคลุมลักษณะที่ได้ รับการคุ้มครองทุกลักษณะนอกเหนือจากลักษณะความทุพพลภาพหรื อไม่ EOC เชื่อ
ว่าการกระทานี ้ทาให้ มนั่ ใจว่าจะเกิดความกลมกลืนและสอดคล้ องในทุกระดับของการคุ้มครอง ในการรับฟั ง
ความคิดเห็นฯ
องค์กรที่สนับสนุนข้ อเสนอดังกล่าวได้ เน้ นว่าข้ อเสนอจะช่วยให้ มีความสม่าเสมอในการ
ป้องกันการเลือกปฏิบตั ิ
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ข้ อเสนอแนะที่ 42: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ
กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ และกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครั ว โดยมีการห้ ามไม่ ให้ มีการขอข้ อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเลือกปฏิบัติ
ส่ วนที่ 3: แวดวงความประพฤติต้องห้ าม
A.
4.19

ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตอิ ันมีเหตุเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา
EOC
รับฟั งความคิดเห็นว่าควรขยายการให้ ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้ทพุ พลภาพในแวดวง
กิจกรรมกีฬาให้ ครอบคลุมไปถึงลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองอื่นๆ หรื อไม่ ในปั จจุบนั มีการให้ ความคุ้มครอง
จากการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างชัดแจ้ งต่อผู้ทพุ พลภาพเท่านัน้ ถึงแม้ วา่ จะมีบางสถานการณ์ที่กิจกรรมทาง
กีฬาได้ รับการครอบคลุมภายใต้ การห้ ามไม่ให้ มีการเลือกปฏิบตั ิในการจัดหาสินค้ า บริ การ และสิ่งอานวย
ความสะดวก แต่ยงั อาจจะมีสถานการณ์อื่นๆที่ไม่ได้ ครอบคลุม รวมถึงการกระทาโดยกรรมการ หรื อการเป็ น
ครู ฝึกและการบริ หารกีฬา EOC จึงเห็นว่าเพื่อความสอดคล้ องควรให้ ความคุ้มครองอย่างชัดเจนนี ้จากการ
เลือกปฏิบตั ิในการมีสว่ นร่ วมกิจกรรมกีฬาซึง่ ครอบคลุมลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทุกลักษณะ

ข้ อเสนอแนะที่ 43: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ
กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ และกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครั ว
โดยเพิ่มบทบัญญัตทิ ่ ใี ห้ ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตใิ นแวดวง
กิจกรรมกีฬา
B.

ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้ องต่ อการคุกคาม

(i)
4.20

ความรับผิดชอบของสถานศึกษาต่อการคุกคาม
EOC
รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีการเพิ่มบทบัญญัติใหม่วา่ สถานศึกษารับผิดชอบต่อการคุกคามกันของ
นักเรี ยนเพราะลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทุกลักษณะ ในกรณีที่สถานศึกษาได้ รับแจ้ งเรื่ องดังกล่าวแล้ ว
และไม่ได้ ทาการป้องกัน ในปั จจุบนั สถานศึกษาจะต้ องรับผิดชอบในกรณีที่นกั เรี ยนคนใดคนหนึง่ ล่วงละเมิด
ทางเพศนักเรี ยนอีกคนหนึง่ EOC ได้ พิจารณาประเด็นทางกฎหมายอย่างละเอียดเพิ่มเติมและเชื่อว่าอาจจะมี
ความรับผิดชอบชอบดังกล่าวอยู่แล้ วในด้ านของการคุกคามทางเชื ้อชาติและความทุพพลภาพและการล่วง
ละเมิดทางเพศ ภายใต้ บทบัญญัติด้านการศึกษาในปั จจุบนั ของกฎหมาย DDO RDO และ SDO เป็ นการไม่
ชอบด้ วยกฎหมายหากสถานศึกษาสร้ าง "ความเสียหายอื่น ๆ ให้ กบั นักเรี ยน EOCเห็นว่าบทบัญญัตินี ้อาจ
รวมถึงสถานการณ์ที่สถานศึกษาได้ รับแจ้ งล่วงหน้ าว่านักเรี ยนคนใดคนหนึง่ คุกคามนักเรี ยนอีกคนหนึง่ แล้ ว
เพิกเฉยในการดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการคุกคามและลงโทษนักเรี ยนผู้คกุ คาม
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ข้ อเสนอแนะที่ 44: โดยพิจารณาขอบเขตของบทบัญญัตทิ ่ มี ีอยู่ EOC เชื่อว่ ายังไม่ จาเป็ นในขณะนีท้ ่ จี ะเพิ่ม
ความรั บผิดชอบใหม่ สาหรั บสถานศึกษาต่ อการล่ วงละเมิดทางเพศกันของนักเรี ยน หรื อต่ อการคุกคามกัน
ของนักเรี ยนทางเชือ้ ชาติหรื อความทุพพลภาพ
ในกรณีท่ สี ถานศึกษาได้ รับแจ้ งเรื่ องการคุกคามระหว่ าง
นักเรี ยนและเพิกเฉยในการดาเนินการที่เหมาะสม
(ii)
4.21

ความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การต่อการคุกคามผู้ใช้ บริ การอีกฝ่ าย
EOC
รับฟั งความคิดเห็นว่าควรมีการเพิ่มบทบัญญัติใหม่วา่ ผู้ใช้ บริ การต้ องรับผิดชอบต้ องต่อการคุกคาม
ผู้ใช้ บริ การอีกฝ่ ายทางลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทุกลักษณะ
เขตอานาจอื่นๆไม่มีข้อบัญญัติให้ มีการ
รับผิดชอบในกรณีเช่นนี ้
นอกจากนี ้ในฮ่องกงกฎหมายอาญาอาจนาไปใช้ ได้ ในสถานการณ์เช่นนี ้บาง
สถานการณ์ เช่นเมื่อการล่วงละเมิดทางเพศกลายเป็ นการทาร้ ายทางเพศ (sexual assault) และโดยทัว่ ไป
กฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิพยายามที่จะให้ ความคุ้มครองในสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับการดูแลและความรับผิดชอบ เช่นการจ้ างงานและการศึกษามากกว่ากิจกรรมทัว่ ไปในพื ้นที่สาธารณะ

ข้ อเสนอแนะที่ 45: ขอแนะนาว่ าการเพิ่มบทบัญญัตเิ กี่ยวกับความรั บผิดชอบของผู้ใช้ บริการในการล่ วง
ละเมิดทางเพศหรื อการคุกคามทางเชือ้ ชาติหรื อความทุพพลภาพต่ อผู้ใช้ บริการอีกฝ่ ายนัน้ ไม่ จาเป็ นใน
ขณะนี ้
ส่ วนที่ 4: การส่ งเสริมและทาให้ เกิดความเสมอภาคในวงกว้ าง
4.22

EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้ างกรอบความคิดและคาจากัดความของมาตรการพิเศษ ประการแรก
EOC เชื่อว่า จะดีกว่าที่จะสร้ างกรอบความคิดมาตรการพิเศษให้ เป็ นมาตรการเชิงรุ กเพื่อส่งเสริ มความเสมอ
ภาคตามเนื ้อหาเหมือนในเขตอานาจระหว่างประเทศที่คล้ ายกัน มากกว่าการเป็ นข้ อยกเว้ นจากหลักการของ
การเลือกปฏิบตั ิ (และดังนันถื
้ อเป็ นรู ปแบบหนึง่ ของการเลือกปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย) มีการสนับสนุน
ข้ อเสนออย่างมากจากองค์กรในการรับฟั งความคิดเห็นฯ
และมีบางองค์กรที่อ้างอิงว่าพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศมีการรวมถึงบทบัญญัติที่อนุญาตให้ มีมาตรการพิเศษ
ซึง่ หมายความว่า
ความสาคัญของมาตรการพิเศษนันได้
้ รับการยอมรับ

4.23

นอกจากนี ้คาจากัดความของมาตรการพิเศษในปั จจุบนั ไม่คอ่ ยชัดเจนนักในด้ านเจตนา
ขอบเขตของ
บทบัญญัติ และขอบเขตความชอบด้ วยกฎหมาย ซึง่ แตกต่างจากแนวทางในเขตอานาจที่คล้ ายกันที่มีความ
ชัดเจนกว่าในส่วนเจตนา สถานการณ์ที่ใช้ มาตรการพิเศษได้ และเมื่อไหร่ จงึ ควรเลิกใช้ มาตรการพิเศษ ในการ
รับฟั งความคิดเห็นฯ มีการสนับสนุนข้ อเสนออย่างมากจากองค์กร

ข้ อเสนอแนะที่ 46: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขบทบัญญัตขิ องมาตรการพิเศษภายใต้ กฎหมายต่ อต้ านการ
เลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ โดย:
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- สร้ างกรอบความคิดและวางตาแหน่ งมาตรการพิเศษในกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตใิ ห้ เป็ น
มาตรการเชิงรุ กเพื่อส่ งเสริมความเสมอภาคตามเนือ้ หา มากกว่ าข้ อยกเว้ นจากหลักการของการ
เลือกปฏิบัติ และ
- ทาให้ คาจากัดความของมาตรการพิเศษชัดเจนมากขึน้ ในส่ วนเจตนา
สถานการณ์ ท่ ใี ช้ มาตรการ
พิเศษได้ และเมื่อไหร่ จงึ ควรเลิกใช้ มาตรการพิเศษ
ส่ วนที่ 5: แง่ มุมเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล อานาจ และธรรมนูญคณะกรรมาธิการ EOC
A. แง่ มุมเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล
(i)
4.24

การเรี ยกคืนค่าใช้ จ่ายในการช่วยบางคดีของ EOC
EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าควรแก้ ไขกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิเพื่อให้ มนั่ ใจว่า EOC จะ
สามารถเรี ยกค่าทาคดีคืนได้ หรื อไม่ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนได้ รับค่าใช้ จ่ายจากศาล ในปั จจุบนั กฎหมายว่าด้ วย
การเลือกปฏิบตั ิระบุไว้ วา่ EOC สามารถเรี ยกค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากผู้
ร้ องเรี ยนได้ (เช่นการเตรี ยมรายงานผู้ชานาญการพิเศษ) แต่ไม่สามารถเรี ยกค่าทาคดีได้ (เช่นค่าใช้ จ่ายในการ
ทาหน้ าที่เป็ นทนายความในนามของโจทก์) ซึง่ ต่างจากเขตอานาจต่างประเทศอื่นๆ ในการรับฟั งความคิดเห็น
ฯ มีหลายองค์กรที่สนับสนุนข้ อเสนอ โดยมีองค์กรหนึง่ กล่าวว่า EOC ไม่ควรต้ องเสียหายทางการเงินเมื่อให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีที่ประสบความสาเร็ จ

ข้ อเสนอแนะที่ 47: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ เพื่อให้ EOC จะ
สามารถเรี ยกค่ าทาคดีคืนได้ ในกรณีท่ ี EOC ให้ ความช่ วยเหลือทางกฎหมายต่ อผู้ร้องเรี ยน ผู้ร้องเรี ยน
ประสบความสาเร็จและได้ รับค่ าใช้ จ่ายจากศาล
(ii)
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EOC ดาเนินการในนามของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับว่า EOC ควรมีอานาจในการเริ่ มกระบวนพิจารณาคดีการปฏิบตั ิที่เป็ นการ
เลือกปฏิบตั ิในนามของตนเอง เพื่อให้ สอดคล้ องกับอานาจอื่นที่มีหรื อไม่ ในปั จจุบนั EOC ไม่สามารถเริ่ ม
กระบวนพิจารณาคดีการปฏิบตั ิที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิในนามของตนเองได้ ซึง่ ต่างจากกระบวนพิจารณาคดี
สาหรับการปฏิบตั ทิ ี่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายอื่นๆ ได้ แก่ การขอให้ บคุ คลให้ ข้อมูล โฆษณาที่เลือกปฏิบตั ิ คาสัง่ ให้
เลือกปฏิบตั ิ และการกดดันให้ เลือกปฏิบตั ิ EOC ยื่นขอเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นนี ้ในปี 1999 และ
ในปี 2000 รัฐบาลได้ ตกลงในหลักการแต่จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มีการแก้ ไขใดๆ ในการรับฟั งความคิดเห็นฯ มี
องค์กรหลายองค์กรที่สนับสนุนข้ อเสนอดังกล่าว โดยองค์กรหนึง่ ให้ ความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่ EOC ได้ มี
อานาจดังกล่าวในกรณีเช่นผู้ประสบการเลือกปฏิบตั หิ วาดกลัวการดาเนินการกระบวนพิจารณาคดี
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ข้ อเสนอแนะที่ 48: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ เพื่อให้ EOC มี
อานาจในการเริ่มกระบวนพิจารณาคดีการปฏิบัตทิ ่ เี ป็ นการเลือกปฏิบัตใิ นนามของตนเอง
B. อานาจและการจัดการตามธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ EOC
(i)
4.26

อานาจของ EOC
EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับหลายประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการทาให้ อานาจชัดเจนขึ ้นหรื อการระบุอย่าง
ชัดเจนในกฎหมายเกี่ยวกับอานาจการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ EOC ปฏิบตั ิอยู่แล้ วในความเป็ นจริ ง

4.27

ประเด็นแรกพิจารณาว่ากฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิควรมีบทบัญญัติที่ระบุถงึ อานาจของ EOC ในการ
ออกคาแนะนาที่ไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมายหรื อไม่ ทังในเขตอ
้
านาจที่คล้ ายกันและในฮ่องกงกับหน่วยงาน
บางหน่วยที่มีอานาจตามกฎหมาย (statutory bodies) อานาจในการออกคาแนะนานันมี
้ การระบุอย่าง
ชัดเจนในกฎหมาย ซึง่ ในการปฏิบตั ิ EOC มีการออกคาแนะนาที่ไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมายเป็ นครัง้ คราว

ข้ อเสนอแนะที่ 49: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับเพื่อระบุถงึ อานาจ
ของ EOC ในการออกคาแนะนาที่ไม่ ใช่ ข้อบังคับทางกฎหมาย
4.28

ประเด็นที่สองพิจารณาว่าควรมีการระบุอย่างชัดเจนหรื อไม่ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการไต่สวนอย่างเป็ น
ทางการถึงความแตกต่างระหว่างการไต่สวนแบบทัว่ ไปและการไต่สวนแบบเฉพาะ
การไต่สวนแบบทัว่ ไป
เกี่ยวกับการดูภาคใดภาคหนึง่ ของเศรษฐกิจ
และการไต่สวนแบบเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อ
องค์กรใดองค์กรหนึง่ โดยเฉพาะ ในปั จจุบนั กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทกุ ฉบับระบุวา่ EOC สามารถ
กระทาการไต่สวนอย่างเป็ นทางการในประเด็นใดๆ ก็ได้ หากอยู่ในหน้ าที่ แต่บทบัญญัติดงั กล่าวยังไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการไต่สวนทัง้ 2 แบบ ซึง่ ต่างจากบทบัญญัติในเขตอานาจที่คล้ ายกัน มี
องค์กรสนับสนุนข้ อเสนอดังกล่าวจานวนมากในการรับฟั งความคิดเห็นฯ โดยส่วนใหญ่เห็นด้ วยว่าจะทาให้
กฎหมายชัดเจนขึ ้น

ข้ อเสนอแนะที่ 50: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัติทงั ้ 4 ฉบับเพื่อระบุอย่ าง
ชัดเจนถึงความแตกต่ างระหว่ างการไต่ สวนอย่ างเป็ นทางการทัง้ 2 แบบ (แบบทั่วไปและแบบเฉพาะ) ที่
EOC สามารถกระทา
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4.29

ประเด็นที่สามพิจารณาว่าควรมีบทบัญญัติอนุญาติให้ มีสญ
ั ญาผูกพันโดยสมัครใจ2 และ EOC สามารถทา
การบังคับใช้ สญ
ั ญานันได้
้ หรื อไม่ในทางที่เกี่ยวกับการไต่สวนอย่างเป็ นทางการ ในปั จจุบนั ไม่มีบทบัญญัติ
ดังนี ้ ซึง่ ต่างจากอานาจของคณะกรรมการการแข่งขัน (Competition Commission) เช่นเดียวกับในเขต
อานาจเทียบเคียง รัฐบาลเคยเห็นด้ วยกับข้ อเสนอที่ EOC ยื่นไปก่อนหน้ านี ้แต่ยงั ไม่มีการดาเนินการแก้ ไขใดๆ
มีองค์กรสนับสนุนข้ อเสนอดังกล่าวจานวนมากในการรับฟั งความคิดเห็นฯ โดยมีกลุม่ นักกฎหมายให้ เหตุผล
ว่าสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้ เป็ นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นในการดาเนินคดีโดยให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเจรจาต่อรอง
เงื่อนไขของสัญญาหรื อการดาเนินการแผน

ข้ อเสนอแนะที่ 51: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัติทงั ้ 4 ฉบับเพื่อระบุอานาจ
ของ EOC ที่จะสามารถเข้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาผูกพันโดยสมัครใจกับองค์ กรหลังมีการไต่ สวนอย่ างเป็ น
ทางการ และขอแนะนาให้ ระบุอานาจของ EOC ที่จะทาการบังคับใช้ สัญญานัน้ เมื่อเห็นว่ าองค์ กรไม่ ปฏิบัติ
ตามสัญญา
4.30

ประเด็นที่สพี่ ิจารณาว่าควรมีการระบุอย่างชัดเจนหรื อไม่ในกฎหมายว่า EOC มีอานาจในการทาวิจยั และ
การศึกษาครอบคลุมลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทังหมด
้
ในปั จจุบนั อานาจนี ้มีการกล่าวถึงในกฎหมาย
SDO แต่ยงั ไม่มีบทบัญญัติเแบบเดียวกันในกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิฉบับอื่น ซึง่ ต่างจากแนวทางใน
เขตอานาจที่คล้ ายกัน ในการปฏิบตั ิEOCมีการทาวิจยั และการศึกษาครอบคลุมลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง
ทังหมด
้
ในการรับฟั งความคิดเห็นฯมีการสนับสนุนข้ อเสนออย่างมากจากองค์กร

ข้ อเสนอแนะที่ 52: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความ
ทุพพลภาพ กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ และกฎหมายว่ าด้ วยการเลือก
ปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครั วโดยระบุว่า EOC มีอานาจในการทาวิจัยและการศึกษา
ในทางเกี่ยวกับกฎหมายเหล่ านี ้
4.31

ประเด็นที่ห้าพิจารณาถึงอานาจของ EOC ในการตรวจสอบและการให้ คาแนะนาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับกฎหมาย
หรื อนโยบายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคและการเลือกปฏิบตั ิ
ในปั จจุบนั อานาจนี ้ไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจนใน
กฎหมาย แต่ในการปฏิบตั Eิ OCได้ ดาเนินการตรวจสอบและให้ คาแนะนาอิสระต่อรัฐบาลและสภานิติบญ
ั ญัติ
เกี่ยวกับผลของกฎหมายที่เสนอหรื อประเด็นด้ านนโยบายต่างๆที่จะมีผลหรื ออาจจะมีผลต่อความเสมอภาค
อยู่เป็ นระยะ นอกจากนี ้ EOC ยังได้ ยื่นข้ อเสนอแนะต่อองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามของ
รัฐบาล ภายใต้ พนั ธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้ อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนหลักซึง่ บังคับใช้
ในฮ่องกง เมื่อเทียบกับเขตอานาจที่คล้ ายกันและหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นๆในฮ่องกงเห็นได้ วา่ มี

2

หมายถึงสัญญาที่ทาโดยสมัครใจแต่มีผลผูกพันเมื่อมีการไต่สวนอย่างเป็ นทางการและพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรื อหน่วยงานเอกชนอาจกระทาการเลือกปฏิบตั ิ ซึ่งจะ
เป็ นกลไกในการกาหนดข้อตกลงที่จะให้เกิดการกระทาที่เห็นพ้องกัน และป้องกันการเลือกปฏิบตั ิในอนาคต นอกจากนี้ยงั จะเป็ นวิธีการช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการดาเนินคดี
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การบัญญัติอย่างชัดเจนถึงอานาจนัน้ มีการสนับสนุนข้ อเสนออย่างมากจากองค์กรในการรับฟั งความคิดเห็น
ฯ โดยมีกลุม่ รวมตัวกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนและสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติผ้ ทู างานร่ วมกับผู้มีความทุพพลภาพ
ที่สง่ ข้ อคิดเห็นร่ วมกันโดยเน้ นว่าจะเป็ นประโยชน์หากมีการระบุบทบาทของEOC ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) อย่าง
ชัดเจน
ข้ อเสนอแนะที่ 53: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับเพื่อระบุว่า EOC
มีอานาจในการตรวจสอบและการให้ คาแนะนา
- ต่ อรั ฐบาลเกี่ยวกับกฎหมายหรื อนโยบายที่มีอยู่แล้ ว
- เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามของรั ฐบาลต่ อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศในด้ านความ
เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ
4.32

ประเด็นที่หกพิจารณาว่าควรมีการบัญญัติให้ ชดั เจนหรื อไม่ถงึ อานาจของ EOC ในการขอคาสัง่ ศาลในการ
แทรกแซงหรื อมีบทบาทเป็ นที่ปรึกษาศาล (amicus curiae)ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิ ในปั จจุบนั
อานาจนี ้ไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจนในกฎหมาย แต่ในการปฏิบตั ิ EOC ได้ เคยขอคาสัง่ ศาลและแทรกแซงหรื อเป็ น
ที่ปรึกษาของศาลมาแล้ วหลายคดีเพื่อให้ คาแนะนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระต่อศาลในประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวกับความเสมอภาคและการเลือกปฏิบตั ิ มีการบัญญัติอย่างชัดเจนถึงอานาจนันเมื
้ ่อเทียบกับหน่วยงานที่
มีอานาจตามกฎหมายอื่นๆในฮ่องกงและเขตอานาจที่คล้ ายกัน มีการสนับสนุนข้ อเสนออย่างมากจากองค์กร
ในการรับฟั งความคิดเห็นฯ

ข้ อเสนอแนะที่ 54: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ ให้ บัญญัตอิ ย่ าง
ชัดเจนถึงอานาจของ EOC ในการขอคาสั่งศาลในการแทรกแซงหรื อมีบทบาทเป็ นที่ปรึกษาศาลในคดีท่ ี
เกี่ยวข้ อง
4.33

ประเด็นสุดท้ ายพิจารณาว่าควรมีการบัญญัติแยกให้ ชดั เจนหรื อไม่วา่ EOC มีอานาจต่างหากในการตรวจสอบ
ความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (judicial review) ในการปฏิบตั ิไม่วา่ บุคคลหรื อองค์กรใดๆ รวมทัง้
EOC ที่เชื่อว่ารัฐบาลหรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐได้ กระทาผิดกฏหมายจะสามารถขอคาสัง่ ศาลที่จะคัดค้ านการกระทา
โดยการตรวจสอบความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ปั จจุบนั อานาจการตรวจสอบความชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายของ EOC จะกล่าวถึงทางอ้ อมเฉพาะภายใต้ SDO โดยEOC เชื่อว่าอานาจดังกล่าว
ควรจะกาหนดไว้ อย่างชัดแจ้ งในกฎหมาย

ข้ อเสนอแนะที่ 55: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัติทงั ้ 4 ฉบับให้ บัญญัตใิ ห้
ชัดเจนว่ า EOC มีอานาจในการตรวจสอบความชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับข้ อ
ร้ องเรี ยนเรื่ องการเลือกปฏิบัตภิ ายใต้ กฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัติ
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(ii)

อานาจตามธรรมนูญ

4.34

EOC
EOC

4.35

ประเด็นแรกพิจารณาว่าควรมีการกาหนดหน้ าที่ให้ EOCจัดทาแผนกลยุทธ์ซงึ่ ระบุถงึ งานที่ต้องให้ ความสาคัญ
ในช่วงเวลา 2-3 ปี พร้ อมมีการรับฟั งความคิดเห็นจากสาธารณชนหรื อไม่ ถึงแม้ วา่ ไม่มีข้อบังคับในกฎหมายให้
จัดทาแผนกลยุทธ์หรื อแผนองค์กร แต่ EOCก็ได้ ปฏิบตั ิตามนี ้ในบางส่วนโดยจัดทาแผนการทางาน 3 ปี ขึ ้นเมื่อ
ปี 2013 การพัฒนาแผนกลยุทธ์นนเป็
ั ้ นเรื่ องปกติในเขตอานาจที่คล้ ายกันและมีความสาคัญการกาหนด
ทิศทางกลยุทธ์ในการทางานของ EOC และเพื่อการประสานกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับหลายประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีการดาเนินการของ

ข้ อเสนอแนะที่ 56: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับให้ บัญญัตวิ ่ า EOC
ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ ซ่ งึ ระบุถงึ ประเด็นงานที่มีความสาคัญเชิงกลยุทธ์ ในช่ วงเวลา 2-3 ปี และให้ EOC มี
การรั บฟั งความคิดเห็นจากสาธารณชนในการร่ างแผนกลยุทธ์
4.36

ประเด็นที่สองพิจารณาถึงการปกป้องความเป็ นอิสระของ EOC จากรัฐบาล เนื่องจาก EOC มีหน้ าที่ในการ
บังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ มีผลใช้ กบั รัฐบาลและเจ้ าหน้ าที่รัฐ จึงสาคัญอย่างยิ่งที่ EOC
จะต้ องเป็ นอิสระจากรัฐบาลทังในหลั
้
กการและในทางปฏิบตั ิ หลักการปารี ส (Paris Principle) ขององค์การ
สหประชาชาติเน้ นย ้าถึงความสาคัญของความเป็ นอิสระจากรัฐบาลของสถาบันสิทธิมนุษยชนหรื อสถาบันที่
เกี่ยวกับความเสมอภาค มีการตระหนักถึงความเป็ นอิสระของ EOC อยู่บ้างใน SDO แต่การเพิ่มบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้ องกับการจากัดความองค์ประกอบของความเป็ นอิสระอาจจะเป็ นประโยชน์ มีการสนับสนุนข้ อเสนอ
อย่างมากจากองค์กรในการรับฟั งความคิดเห็นฯ

ข้ อเสนอแนะที่ 57: ขอแนะนาให้ รัฐบาลพิจารณาเพิ่มเติมว่ าบทบัญญัตโิ ดยเฉพาะที่จากัดความองค์ ประกอบ
ของความเป็ นอิสระของ EOC จะเหมาะสมหรื อไม่ ในกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ
4.37

ประเด็นที่สามพิจารณาถึงการแต่งตังและประสบการณ์
้
ของกรรมการ EOC ในปั จจุบนั ไม่มีการประชาสัมพันธ์
รับสมัครและแต่งตังคณะท
้
างานอิสระในการสัมภาษณ์และเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ EOC ซึง่ ต่าง
จากกระบวนการแต่งตังประธาน
้
EOC และไม่มีการบัญญัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประสบการณ์ของกรรมการ
ซึง่ ต่างจากเขตอานาจต่างประเทศอื่นๆและหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายอีกหนึง่ หน่วยในฮ่องกง ในการ
รับฟั งความคิดเห็นฯ มีการสนับสนุนข้ อเสนออย่างมากจากองค์กรและบุคคล ซึง่ EOC เชื่อว่าเหมาะสมที่จะ
ปรับปรุ งเพื่อเพิ่มความชัดเจนและเพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพของ EOC
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ข้ อเสนอแนะที่ 58: ขอแนะนาให้ รัฐบาลพิจารณาเพิ่มบทบัญญัตใิ นกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4
ฉบับในด้ าน:
- กระบวนการแต่ งตัง้ กรรมการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รับสมัครตาแหน่ งกรรมการและใช้
คณะทางานอิสระ
- เกี่ยวกับประสบการณ์ ของกรรมการที่อาจเกี่ยวข้ อง เช่ นในด้ านที่เกี่ยวกับความเสมอภาคในภาค
หลากหลาย
4.38

ประเด็นที่สพี่ ิจารณาว่าควรมีบทบัญญัติอย่างชัดแจ้ งเพื่อจากัดการเปิ ดเผยข้ อมูลและรักษาความลับที่เกิด
จากการจัดการคาร้ องเรี ยน จากประสบการณ์การดาเนินงาน EOC เชื่อว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักการของการรักษาความลับและข้ อมูลใดๆที่ได้ มาในระหว่างกระบวนการไต่สวนและการไกล่เกลี่ยข้ อ
พิพาทจะต้ องไม่ได้ รับการเปิ ดเผยต่อบุคคลที่สามเช่นสื่อมวลชนเพื่อรับรองบูรณภาพและความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ซึง่ รวมถึงการรักษาความลับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการร้ องเรี ยนรวมทัง้
EOC ในการไม่เปิ ดเผยข้ อมูล

ข้ อเสนอแนะที่ 59: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัติทงั ้ 4 ฉบับให้ มีบทบัญญัติ
เพื่อบังคับการรั กษาความลับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องและEOCในการไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ มาในระหว่ าง
กระบวนการไต่ สวนและการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาท ยกเว้ นในกรณีท่ อี าจจะจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ท่ ปี รึกษามือ
อาชีพ หน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมาย หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
(iv)

การจัดตังคณะกรรมาธิ
้
การสิทธิมนุษยชนแห่งฮ่องกง

4.39

เท่าที่ผ่านมาในสังคมฮ่องกงมีการพูดคุยกันบ่อยครัง้ ถึงความจาเป็ นในการจัดตังคณะกรรมาธิ
้
การเพื่อสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ องค์การสหประชาชาติและEOCได้ เคยแนะนาให้ จดั ตังขึ
้ ้น ในการรับฟั งความคิดเห็นฯองค์กร
ส่วนใหญ่สนับสนุนข้ อเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานกับผู้หญิง ชนกลุม่ น้ อยและ
ด้ านสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับจากหน่วยงานทางกฎหมาย เนื่องจากประเด็นนี ้มีขอบเขตกว้ างและซับซ้ อน
เกินกว่าการปฏิรูปการคุ้มครองภายใต้ กฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิทงั ้ 4 ฉบับ EOC เชื่อว่าจะดีกว่าหาก
รัฐบาลดาเนินการวิจยั อย่างละเอียดและจัดการรับฟั งความคิดเห็นประชาชนแยกต่างหากเกี่ยวกับประเด็น
เหล่านัน้

ข้ อเสนอแนะที่ 60: ขอแนะนาให้ รัฐบาลพิจารณาการจัดตัง้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุ ษยชนโดยดาเนินการวิจัย
อย่ างละเอียดและจัดการรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนแยกต่ างหากเกี่ยวกับประเด็นเหล่ านัน้
ส่ วนที่ 6: ข้ อยกเว้ น
35

4.40

EOC ได้ ตรวจสอบข้ อยกเว้ นที่มีอยู่ในกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิแล้ วและมีหลายประการที่เชื่อว่ารัฐบาล
ควรพิจารณาแก้ ไขหรื อยกเลิก ในการทบทวนข้ อยกเว้ น ข้ อพิจารณาที่สาคัญของ EOC คือมองว่าข้ อยกเว้ น
นันเป็
้ นการกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและพอเหมาะเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนันหรื
้ อไม่

A.
4.41

การบรรจุข้อยกเว้ นไว้ ในส่ วนเดียวกันของกฎหมายเพื่อให้ กฎหมายมีความชัดเจนขึน้
EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าข้ อยกเว้ นทังหมดควรหรื
้
อไม่ที่จะบรรจุไว้ ในส่วนเดียวกันของกฎหมายว่า
ด้ วยการเลือกปฏิบตั ิเพื่อให้ ชดั เจนขึ ้น ในปั จจุบนั ข้ อยกเว้ นมักอยู่ในส่วนต่างๆ ในกฎหมายว่าด้ วยการเลือก
ปฏิบตั ิซงึ่ ทาให้ ให้ ค้นหาเนื ้อหาได้ ยาก EOC เชื่อว่าอาจจะดีกว่าที่จะให้ ข้อยกเว้ นทังหมดอยู
้
่ในส่วนเดียวกันใน
กฎหมาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเด็นนี ้ไม่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงในเนื ้อหาของความคุ้มครองจาก
การเลือกปฏิบตั ิ EOC เชื่อว่าการปฏิรูปที่นาเสนอนันไม่
้ จาเป็ นเร่ งด่วนในขณะนี ้

ข้ อเสนอแนะที่ 61: ขอแนะนาให้ รัฐบาลพิจารณาการบรรจุข้อยกเว้ นทัง้ หมดอให้ ย่ ใู นส่ วนเดียวกัน (หมวด)
ในกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับเพื่อให้ กฎหมายมีความชัดเจน
B.

คุณสมบัตเิ พื่ออาชีพงานอย่ างแท้ จริง (Genuine Occupational Qualifications หรื อ GOQs)

4.42

ในปั จจุบนั ไม่มีการทดสอบทัว่ ไปเพื่อนามาใช้ วดั ดูว่าข้ อกาหนดทางอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะนันเป็
้ น
คุณสมบัติเพื่ออาชีพงานอย่างแท้ จริ ง (GOQ) หรื อไม่ EOC รับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าควรหรื อไม่ที่จะ
แก้ ไขคาจากัดความของGOQให้ สอดคล้ องกันสาหรับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทังหมด
้
ในการรับฟั ง
ความคิดเห็นฯ บางองค์กรได้ ให้ หลักฐานว่าการปฏิรูปข้ อยกเว้ น GOQ อาจปรับปรุ งการคุ้มครองของพวกเขา
จากการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติ

4.43

ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของความทุพพลภาพ ในเมื่อ EOC มีความคิดว่านายจ้ าง
ควรมีหน้ าที่ในการให้ การผ่อนผันและช่วยเหลืออย่างพอสมควรแก่ลกู จ้ างผู้มีความทุพพลภาพ(ตามที่กล่าวถึง
ในบทที่ 3) ดังนัน้ EOC เชื่อว่าควรเปลี่ยนแปลงข้ อยกเว้ น GOQ ในด้ านที่เกี่ยวกับผู้ที่มีความทุพพลภาพ
เพื่อให้ ไม่มีผลบังคับใช้ หากการผ่อนผันและให้ ความช่วยเหลืออย่างพอสมควรนันเป็
้ นไปได้

ข้ อเสนอแนะที่ 62: ขอแนะนาให้ รัฐบาลแก้ ไขคาจากัดความของคุณสมบัตเิ พื่ออาชีพงานอย่ างแท้ จริง
(GOQ) ในกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพ และกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติ โดย
แนะนาให้ ทาให้ คาจากัดความของลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองทัง้ หมดนัน้ สอดคล้ องกันโดยให้ จากัดความ
ว่ า:
- มีข้อกาหนดทางอาชีพซึ่งเกี่ยวข้ องกับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองลักษณะหนึ่ง;
- การใช้ ข้อกาหนดนัน้ เป็ นวิธีท่ ีพอเหมาะเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ท่ ชี อบธรรม ;
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- ผู้สมัครหรื อคนงานมีคุณสมบัตไิ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
หรื อนายจ้ างมีเหตุผลที่สมควรที่จะไม่
พอใจว่ าผู้สมัครหรื อคนงานนัน้ ไม่ ทาตามข้ อกาหนด
ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะที่ได้ รับความคุ้มครองของความทุพพลภาพ
ข้ อยกเว้ นนัน้ ควรบัญญัตวิ ่ า
ข้ อยกเว้ นจะไม่ มีผลหากเป็ นไปได้ ท่ จี ะให้ ความช่ วยเหลือที่เหมาะสมแก่ ผ้ ูท่ มี ีความทุพพลภาพเพื่อช่ วยให้ ทา
ตามข้ อกาหนดทางอาชีพได้
C.
4.44

การรวบรวมข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เลือกปฏิบัตเิ ข้ าในคาจากัดความของมาตรการพิเศษ
ในกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทงหมด
ั้
ปั จจุบนั นี ้มีข้อยกเว้ นเกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เลือกปฏิบตั ิโดย
นายจ้ างหรื อองค์กรสหภาพแรงงาน EOCเชื่อว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องมีข้อยกเว้ นเฉพาะนี ้ เพราะส่วน
แก้ ไขเพิ่มเติมที่ EOC แนะนาเกี่ยวกับบทบัญญัติของมาตรการพิเศษ (ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้ านี ้) น่าจะกว้ าง
พอที่จะครอบคลุมการฝึ กอบรมด้ วย

ข้ อเสนอแนะที่ 63: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับการฝึ กอบรมที่เลือกปฏิบัตแิ ละรวบรวม
เข้ าในข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับมาตรการพิเศษในกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับ
D.
4.45

แก้ ไขข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับการกุศล
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิทงหมดมี
ั้
ข้อยกเว้ นที่ยินยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิโดยองค์กรการกุศลที่
ให้ บริ การที่เป็ นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ที่มีลกั ษณะที่ได้ รับความคุ้มครอง แต่ไม่มีข้อกาหนดว่าการให้ บริ การที่
เป็ นประโยชน์ดงั กล่าวต้ องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและเป็ นการกระทาที่พอเหมาะ ในการรับฟั ง
ความคิดเห็นฯ องค์กรบางองค์กรได้ ยกข้ อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของการแก้ ไขกฎหมาย รวมถึง
การจากัดความองค์กรการกุศล และผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของการกาหนดบังคับให้ มีวตั ถุประสงค์ที่ชอบธรรม
และการกระทาที่พอเหมาะ ดังนัน้ EOC เชื่อว่าจะเป็ นสิ่งสาคัญที่จะจัดการรับฟั งความคิดเห็นเพิ่มเติมกับผู้มี
ส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนี ้

ข้ อเสนอแนะที่ 64: ขอแนะนาให้ รัฐบาลรั บฟั งความคิดเห็นเพิ่มเติมกับผู้มีส่วนได้ เสียที่สาคัญว่ าควรแก้ ไข
ข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับการกุศลในกฎหมายต่ อต้ านการเลือกปฏิบัตทิ งั ้ 4 ฉบับหรื อไม่
E.
4.46

ทบทวนนโยบายบ้ านหลังเล็กในนิวเทอร์ ริทอรี ส์ (New Territories Small House Policy)
นโยบายบ้ านหลังเล็กในนิวเทอร์ ริทอรี ส์ทาให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรี และทังกฎหมาย
้
SDO กฎหมาย
FSDO และกฎหมาย RDO ต่างก็มีข้อยกเว้ นเกี่ยวกับนโยบายนี ้ซึง่ ทาให้ นโยบายไม่ผิดกฎหมาย ในการรับ
ฟั งความคิดเห็นฯ องค์กรและบุคคลส่วนใหญ่สนับสนุนให้ ทบทวนนโยบายดังกล่าว โดยมีหลายองค์กรให้
ความเห็นว่าควรยกเลิกนโยบายเพราะเห็นได้ ชดั ว่านโยบายเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หญิงและละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ
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ข้ อเสนอแนะที่ 65: ขอแนะนาให้ รัฐบาลทบทวนนโยบายบ้ านหลังเล็กอย่ างครอบคลุมและพิจารณาดูว่าควร
ยกเลิกส่ วนที่เลือกปฏิบัตขิ องนโยบายและข้ อยกเว้ นในกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทาง
เพศ กฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติและกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดย
ไม่ เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครั วหรื อไม่
F.

ข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับเพศ

(i)
4.47

ข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับความสูงหรื อน ้าหนักและคูส่ มรสที่ยงั มีชีวิตอยู่
กฎหมาย SDO ยังคงมีข้อยกเว้ นที่เกี่ยวกับเพศและข้ อกาหนดเกี่ยวกับความสูงหรื อน ้าหนัก และการให้
สวัสดิการบานาญแก่คสู่ มรสและบุตรที่ยงั มีชีวิตอยู่ของพนักงานของรัฐที่เสียชีวิตแล้ ว EOC ไม่คิดว่ามีเหตุผล
เพียงพอที่จะรักษาข้ อยกเว้ นคลอบคลุมเหล่านี ้ อย่างไรก็ตามในการให้ สวัสดิการบานาญแก่คสู่ มรสและบุตร
ที่ยงั มีชีวิตอยู่ของพนักงานของรัฐที่เสียชีวิตแล้ ว EOC รับทราบเหตุผลของรัฐบาลเกี่ยวกับความจาเป็ นของ
ข้ อยกเว้ น (เพราะยังคงมีบตุ รของพนักงานผู้ได้ รับการแต่งตังก่
้ อนเดือนมีนาคม 1993 ซึง่ ยังได้ รับเงินบานาญ
อยู่) และเชื่อว่ารัฐบาลควรยกเลิกข้ อยกเว้ นให้ เร็ วที่สดุ เมื่อไม่มีคนที่ได้ รับเงินบานาญอีกต่อไปตามบทบัญญัติ
ที่เลือกปฏิบตั ิ

ข้ อเสนอแนะที่ 66: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกข้ อยกเว้ นในกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรม
ทางเพศ (กฎหมาย SDO) ที่เกี่ยวกับเพศและ:
- ข้ อกาหนดเกี่ยวกับความสูงหรื อนา้ หนัก (รายการ 1(a) ของส่ วน 2 ของหมวด 5 กฎหมาย SDO);
- การให้ สวัสดิการบานาญแก่ ค่ สู มรสและบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ของพนักงานของรั ฐที่เสียชีวิตแล้ ว
(รายการ 7 ของส่ วน 2 ของหมวด 5 กฎหมาย SDO)
(ii)

จานวนของชายและหญิงในตาแหน่งของกรมราชทัณฑ์ (CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT)
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ปั จจุบนั นี ้ ภายใต้ กฎหมาย SDO มีข้อยกเว้ นซึง่ อนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบตั ิทางเพศเกี่ยวกับจานวนของ
บุคคลแต่ละเพศที่ได้ รับคัดเลือกหรื อได้ ดารงแต่ละตาแหน่งหรื อแต่ละระดับตาแหน่ง ซึง่ ทางรัฐบาลได้ ชี ้แจงว่า
เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะกับกรมราชทัณฑ์และความต้ องการในการดาเนินงานของกรม ในการรับฟั งความคิดเห็น
ฯ บางองค์กรให้ ความเห็นว่าข้ อยกเว้ นนัน้ เหมาะสมตามกฎเรื อนจา (Prison Rules) ซึง่ กาหนดว่าบุคคลที่อยู่
ในความดูแลจะต้ องได้ รับการเฝ้าหรื อค้ นตัวโดยเจ้ าหน้ าที่เพศเดียวกัน EOCรับทราบข้ อกังวลนี ้แต่มีความเห็น
ว่าสามารถใช้ ทงข้
ั ้ อยกเว้ นเรื่ องคุณสมบัติเพื่ออาชีพงานอย่างแท้ จริ งและ "ข้ อยกเว้ นตามกฎหมายฉบับอื่น"
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(statutory exception3) ภายใต้ SDOเพื่อรับมือกรณีดงั กล่าวได้ ด้ วยเหตุนี ้จึงไม่จาเป็ นที่จะรักษาข้ อยกเว้ น
อย่างคลอบคลุมนันไว้
้
ข้ อเสนอแนะที่ 67: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกข้ อยกเว้ นซึ่งอนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบัตทิ างเพศเกี่ยวกับ
จานวนของบุคคลแต่ ละเพศที่ได้ รับคัดเลือกหรื อได้ ดารงแต่ ละตาแหน่ งหรื อแต่ ละระดับตาแหน่ ง (รายการ
1(b) ของส่ วน 2 ของหมวด 5 กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ)
(iii)
4.49

ข้ อยกเว้ นด้ านความมัน่ คงของชาติภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (SDO)
ภายใต้ กฎหมาย SDO มีข้อยกเว้ นซึง่ อนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบตั ิสาหรับการกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันความมัน่ คงของชาติ EOC เชื่อว่ารัฐบาลควรให้ หลักฐานว่าเหตุใดข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับเพศจึงเป็ น
สิ่งจาเป็ น
EOCกังวลว่าข้ อยกเว้ นดังกล่าวจะไม่กาหนดให้ การกระทาเป็ นไปอย่างพอเหมาะไม่วา่ ใน
สถานการณ์ใด และบางองค์กรได้ แสดงข้ อกังวลคล้ ายกันในการรับฟั งความคิดเห็นฯ

ข้ อเสนอแนะที่ 68: ขอแนะนาให้ รัฐบาลทบทวนข้ อยกเว้ นภายใต้ มาตรา 59 ของกฎหมายว่ าด้ วยการเลือก
ปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศซึ่งอนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบัตสิ าหรั บการป้ องกันความมั่นคงของฮ่ องกง
เพื่อพิจารณาดูว่าควรสงวนไว้ หรื อยกเลิก
และหากสงวนไว้ ควรแก้ ไขเพื่อมีข้อกาหนดให้ เป็ นการกระทา
อย่ างพอเหมาะ
(iv)
4.50

ข้ อยกเว้ นที่อนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบตั ิทางเพศในการจ้ างงานสาหรับศาสนา
ภายใต้ กฎหมาย SDO ในปั จจุบนั นี ้มีข้อยกเว้ นที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิทางเพศซึง่ เกี่ยวข้ องกับทังการจ้
้
าง
งานโดยหรื อคุณสมบัติสาหรับศาสนา ข้ อยกเว้ นบังคับใช้ เมื่อการเลือกปฏิบตั ิเป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักของศาสนาหรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนต่อความรู้ สกึ ของผู้นบั ถือศาสนา EOCรับฟั งความ
คิดเห็นเกี่ยวกับว่าควรขยายข้ อยกเว้ นนี ้ให้ ครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งสถานภาพสมรสด้ วย
หรื อไม่ ในการรับฟั งความคิดเห็นฯ มีองค์กรส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะองค์กรศาสนา) ที่สนับสนุนข้ อเสนอ
ดังกล่าว แต่มีองค์กรอื่น ๆ ให้ ความเห็นว่าการขยายข้ อยกเว้ นนี ้ควรจะตีความอย่างแคบและควรผ่านการ
ทดสอบเรื่ องวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและเป็ นการกระทาที่พอเหมาะ EOC เชื่อว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะเคารพ
สิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนาซึง่ ควรจะสมดุลกับสิทธิของผู้อื่นๆที่จะไม่เผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิ
โดยรวม EOC เชื่อว่าประเด็นนี ้ควรได้ รับฟั งความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติมเพื่อเปิ ดช่องให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องทังหมดและมุ
้
มมองต่างๆสามารถให้ ความเห็น การรับฟั งความคิดเห็นอาจจะเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
รับฟั งความคิดเห็นประชาชนเรื่ องการปฏิรูปที่เป็ นไปได้ ตอ่ ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิทางสถานภาพ

ข้อยกเว้นตามกฎหมายฉบับอื่นมีผลว่าหากมีบทบัญญัติในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งอนุญาตให้มีการเลือกปฏิบตั ิทางเพศโดยเฉพาะเจาะจง การ
ห้ามเลือกปฏิบตั ิทางเพศนาไปใช้ไม่ได้กบั ประเด็นเฉพาะนั้น
3
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สมรสภายใต้ SDOที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ลกั ษณะการอยู่ร่วมกันและพิจารณาว่าจะมีความจาเป็ นหรื อไม่
ที่จะมีข้อยกเว้ นใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ ในบทที่ 3
ข้ อเสนอแนะที่ 69: ขอแนะนาให้ รัฐบาลรั บฟั งความคิดเห็นประชาชนว่ ามีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ
สาหรั บการขยายข้ อยกเว้ นทางศาสนาในมาตรา 22 ของกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรม
ทางเพศทางการจ้ างงานไปสู่ลักษณะสถานภาพสมรส

G. ข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับสถานภาพครอบครั ว
4.51

ในกฎหมาย FSDO มีข้อยกเว้ นที่ยินยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิในทางที่เกี่ยวข้ องกับเบี ้ยประกันภัยต่อบุคคลที่มี
สถานภาพครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเลี ้ยงดูสมาชิกสายตรงในครอบครัว อย่างไรก็ตาม EOC ไม่เห็นว่ามี
หลักฐานหรื อเหตุผลที่เหมาะสมที่จะต้ องมีเบี ้ยประกันภัยระดับต่างๆ สาหรับบุคคลที่ต้องดูแลสมาชิกสายตรง
ในครอบครัว

ข้ อเสนอแนะที่ 70: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกข้ อยกเว้ นในด้ านการประกันภัยในมาตรา 38 ของกฎหมายว่ า
ด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครั ว
H. ข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับความทุพพลภาพ
4.52

กฎหมาย DDO มีข้อยกเว้ นเกี่ยวกับบทบัญญัติภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยค่าจ้ างขันต
้ ่า (Minimum Wage
Ordinance: MWO) ซึง่ ยินยอมให้ บคุ คลที่มีความทุพพลภาพได้ รับค่าจ้ างขันต
้ ่าน้ อยกว่าปกติหากได้ รับการ
ประเมินว่าทางานได้ ไม่เต็มที่ ตามคาอธิบายของรัฐบาล เหตุผลสาหรับข้ อยกเว้ นดังกล่าวมีไว้ เพื่อช่วยบุคคลที่
มีความทุพพลภาพที่มีประสิทธิภาพในการทางานบกพร่ องให้ สามารถหางานหรื อสงวนงานของตน โดยมีการ
ป้องกันการใช้ ในทางที่ผิดโดยให้ อานาจต่อลูกจ้ างที่มีความทุพพลภาพในการเลือกรับการประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยที่นายจ้ างไม่มีอานาจขอให้ ลกู จ้ างทาตามนี ้ ในการรับฟั งความคิดเห็นฯ มีองค์กร
หลากหลายที่ทางานกับผู้มีความทุพพลภาพ ที่สง่ ข้ อคิดเห็นเข้ ามา โดยมีมมุ มองที่แตกต่างกันมากเกี่ยวกับว่า
ระบบการประเมินประสิทธิภาพและข้ อยกเว้ นต่างๆควรจะยกเลิกหรื อสงวนไว้

ข้ อเสนอแนะที่ 71: ขอแนะนาให้ รัฐบาลดาเนินการตรวจสอบระบบการประเมินประสิทธิภาพสาหรั บผู้มี
ความทุพพลภาพในการจ้ างงานอย่ างเป็ นระยะ และพิจารณาว่ าการกระทาใดๆอาจจะเหมาะสมรวมทัง้ ส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อยกเว้ นตามรายการที่ 1 ถึง 3 ของหมวด 5 ของกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ น
ธรรมทางความทุพพลภาพ
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I. ข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับเชือ้ ชาติ
4.53

กฎหมาย RDO มีข้อยกเว้ นที่เกี่ยวกับข้ อตกลงและเงื่อนไขของผู้ที่ได้ รับการว่าจ้ างจากต่างประเทศให้ ทางาน
ในสถานประกอบการในฮ่องกงโดยที่ตาแหน่งนันต้
้ องการทักษะ ความรู้ หรื อประสบการณ์ พิเศษที่หาไม่ได้
ง่ายในฮ่องกง EOCเชื่อว่าข้ อยกเว้ นนี ้ไม่จาเป็ น สาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความแตกต่างของข้ อตกลงและ
เงื่อนไขของการจ้ างงานพนักงานจากต่างประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่นควรดูไปตามแต่ละกรณีภายใต้
บทบัญญัติที่มีอยู่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ซึง่ เป็ นวีธีการที่เปรี ยบเทียบได้
กับวีธีการในเขตอานาจที่คล้ ายกัน

ข้ อเสนอแนะที่ 72: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกข้ อยกเว้ นมาตรา 13 ของกฏหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดย
ไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติท่ ยี นิ ยอมให้ มีการเลือกปฏิบัตใิ นเรื่ องเงื่อนไขการจ้ างงานสาหรั บบุคคลจาก
ต่ างประเทศที่มีทักษะ ความรู้ หรื อประสบการณ์ พเิ ศษ
4.54

กฎหมาย RDO ยังมีข้อยกเว้ นที่ยินยอมให้ มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่แตกต่างกันระหว่างลูกจ้ างท้ องถิ่นและ
ลูกจ้ างจากต่างประเทศสาหรับตาแหน่งงานของรัฐบางตาแหน่งที่เจาะจง
ข้ อยกเว้ นนี ้มีไว้ เพราะในอดีต
สามารถมีเงื่อนไขการจ้ างงานที่แตกต่างกันโดยขึ ้นอยู่กบั ว่าพนักงานมาจากต่างประเทศหรื อไม่ ในการรับฟั ง
ความคิดเห็นฯมีการสนับสนุนข้ อเสนออย่างมากจากองค์กร
โดยบางองค์กรให้ ความเห็นว่าข้ อยกเว้ นนี ้
ยินยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติระหว่างชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติ EOCเชื่อว่ารัฐบาลควรทบทวน
ว่าควรดาเนินการอย่างไรเพื่อลดความแตกต่างของเงื่อนไขในการจ้ างงานเพื่อให้ การปฏิบตั ิที่ไม่เสมอภาคนี ้
หมดสิ ้นลงและจะได้ ยกเลิกข้ อยกเว้ นนี ้

ข้ อเสนอแนะที่ 73: ขอแนะนาให้ รัฐบาลยกเลิกข้ อยกเว้ นในมาตรา 14 และหมวด 2 ของกฏหมายว่ าด้ วยการ
เลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเชือ้ ชาติซ่ งึ ยินยอมให้ มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่แตกต่ างกันระหว่ างลูกจ้ าง
ท้ องถิ่นและลูกจ้ างจากต่ างประเทศ โดยเร็วที่สุดเท่ าที่เป็ นไปได้
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บทที่ 5: ประเด็นที่ได้ รับการปฏิรูปแล้ ว
1. EOC มีความยินดีวา่ รัฐบาลได้ ดาเนินการปฏิรูปกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิทงสี
ั ้ ่ฉบับบ้ างแล้ วในบางประเด็น
ตังแต่
้ มีการรับฟั งความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมาย DLR ในเมื่อประเด็นที่กล่าวถึงไว้ ด้านล่างมี
การปฏิรูปโดยรัฐบาลแล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องดาเนินการเพิ่มเติมอย่างใด
A. เพิ่มบทบัญญัติใหม่เพื่อห้ ามการล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ใช้ บริ การ รวมทังความรั
้
บผิดชอบสาหรับการล่วง
ละเมิดที่เกิดขึ ้นบนเรื อและอากาศยานที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึง่ เกี่ยวกับการให้ สนิ ค้ า บริ การ และสิ่งอานวย
ความสะดวก [กฏหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ปี 2014 หรื อ
Sex Discrimination (Amendment) Ordinance 2014]
B. อานาจในออกหมายบังคับโดย EOC เรื่ องการปฏิบตั ิที่เลือกปฏิบตั ิในด้ านที่เกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนทางความ
ทุพพลภาพ [กฎหมายของรัฐ (บทบัญญัตสิ ว่ นเบ็ดเตล็ด) ปี 2014 หรื อ Statute Law (Miscellaneous
Provisions) Ordinance 2014]
C. การให้ ความคุ้มครองกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ EOC จากความรับผิดส่วนบุคคลจากการกระทาที่บริ สทุ ธิ์ใจ
ตามอานาจและหน้ าที่ [กฎหมายของรัฐ (บทบัญญัติสว่ นเบ็ดเตล็ด) ปี 2014]
D. การยกเลิกข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกปฏิบตั ิทางเพศหรื อทางสถานภาพทางเพศภายใต้ กฎหมาย SDO
ในด้ าน:
- การเลือกปฏิบตั ิในการสารองตาแหน่งสาหรับผู้ชายในหน่วยยุทธวิธีของตารวจ: รายการ 1(c) ของส่วน 2
ของหมวด 5 กฎหมาย SDO;
- การเลือกปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฝึ กอบรมการใช้ อาวุธ: รายการ 1(d) ของส่วน 2 ของหมวด 5 กฎหมาย
SDO;
- การเลือกปฏิบตั ิระหว่างบุคคลที่มีสถานภาพสมรสต่างกันในการให้ บริ การเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ตามที่
มาตรา 56B ของกฎหมาย SDO ได้ รวมข้ อยกเว้ นนี ้ไว้ : รายการ 4 ของส่วน 2 ของหมวด 5 กฎหมาย
SDO;
- การเลือกปฏิบตั ิระหว่างบุคคลที่มีสถานภาพสมรสต่างกันที่เกิดจากการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการรับ
บุตรบุญธรรมตามที่มาตรา 56C ของกฎหมาย SDO ได้ รวมข้ อยกเว้ นนี ้ไว้ : รายการ 5 ของส่วน 2 ของ
หมวด 5 กฎหมาย SDO;
- การเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งสถานภาพสมรสที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เงินบาเหน็จแก่ภรรยาม่ายที่ไม่ได้
สมรสใหม่ของเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่เสียชีวิตหรื อได้ รับบาดเจ็บ: รายการ 8 ของส่วน 2 ของหมวด 5 กฎหมาย
SDO
[กฎหมายของรัฐ (บทบัญญัติสว่ นเบ็ดเตล็ด) ปี 2014]
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