แนวทางการบริหารในในการส่ งเสริมความเท่ าเทียมกันทางเช้ือชาติ
(“แนวทาง”)
1.

บทนา

1.1
ข้อแนะนำที่จดั ข้ นึ มำน้ ีก็เพื่อจัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรมกระทรวงและหน่วยงำนรัฐอืน่ ๆ(ซ่ ึง
ต่อจำกน้ ีจะใช้คำว่ำ“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”ที่เกี่ยวข้อง) ดังน้ นั คนที่อำศัยอยูในฮ่
่ องกงไม่ว่ำเป็ นเช้ือชำติ1 อย่ำงไรก็ตำม
มีควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐวัฒนธรรมและภำษำของกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่แตกต่ำงกันไม่ควรเป็ นอุป
สรรคต่อกำรให้บริ กำรกับผ้ทู ี่มีสิทธิที่จะได้รับโปรแกรมและบริ กำรของรัฐบำลโปรแกรมและบริ กำรเช่นน้ นั ควรมี
จุดประสงค์ที่ให้ทุกคนได้รับผลลัพธ์เดียวกันรวมท้งั กลุ่มที่มีวฒั นธรรมและภำษำที่แตกต่ำงกันเพรำะว่ำโปรแกรม
และบริ กำรของรัฐบำลมีลกั ษณะแพร่ หลำยและมีหลำยชนิดหลำยแบบท้งั น้ ีเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในกำรกำหนดกำร
ดำเนินงำนแต่ละเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะนำข้อแนะนำเหล่ำน้ ีไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสม
นโยบายของรัฐบาลในความเท่ าเทียมทางเช้ือชาติ
1.2
รัฐบำลมีควำมมุ่งม่นั ที่จะกำจัดกำรแบ่งแยกเช้ือชำติและส่งเสริ มให้มีควำมเท่ำเทียมทำงด้ำนโอ
กำสสำหรับคนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันกฎหมำยท่วั ไปว่ำด้วยเรื่ องของสิ ทธิส่วนบุคคล-ฮ่องกงบิลออฟไรทซ์ออดิแ
นนซ์(HKBORO))(มำตรำที่383)และบทบัญญัติว่ำด้วยกำรแบ่งแยกทำงเช้ือชำติ(RDO)(มำตรำที่602)ได้มีกำรจัดกำ
รวำงกรอบทำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรห้ำมกำรเลือกปฏิบตั ิแบ่งแยกเช้ือชำติชนช้ นั (ดูภาคผนวกAสำหรับภำพรวมของ
บทบัญญัติRDOที่เกี่ยวข้องกำรให้บริ กำรของรัฐ)โปรดอ้ำงอิงหมวดที่3
1.3
นอกเหนือไปจำกกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยรัฐบำลได้ใช้มำตรกำรเพื่อส่งเสริ มคว
ำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติเพื่อให้มน่ั ใจว่ำชนกลุ่มน้อยต่ำงเช้ือชำติน้นั มีโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะได้ใช้ตำมสิ ทธ์ ิอย่ำ
งเต็มที่และได้รับประโยชน์จำกทรัพยำกรและโอกำสที่ใช้ประโยชน์ได้ในสังคมสำมำรถทำได้ดว้ ยกำรส่งเสริ มศึก
ษำและกำรทำกิจกรรมสำธำรณะร่ วมกันรวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรรับบริ กำรบทนำของกำรแนะนำแน
วทำงกำรบริ กำรเหล่ำน้ ีมีดงั ต่อไปน้ ี
วัตถุประสงค์และขอบเขตของแนวทาง/ข้ อแนะนา

1

ในแนวทำง/ข้อแนะนำเหล่ำน้ ีกำรพูดถึงเช้ือชำติคือกำรพูดถึงเช้ือชำติสีผิวสำยเลือดหรื อชำติพนั ธุ์ของบุคคล(โปรดอ้ำงอิงหมวด
ที่8ของบทบัญญัติว่ำด้วยกำรแบ่งแยกทำงเช้ือชำติ(มำตรำที่602))และควรให้คำอธิบำยที่สอดคล้องกันสำหรับกำรเลือกปฏิบตั ิทำ
งเช้ือชำติ

-
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วัตถุประสงค์
1.4
แนวทำง/ข้อแนะนำเหล่ำน้ ีได้จดั ไว้เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพ่ิมควำมตระหนักถึงควำมจำเป็ นข
องควำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำติและกำรรวมชำติพนั ธุ์และกำรพิจำรณำควำมยุติธรรมในกำรบัญญัติและกำรกำหน
ดดำเนินกำรและทบทวนนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้อเพื่อส่งเสริ มพวกเขำบรรลุเป้ำหมำยของนโยบำยเหล่ำน้ ี
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรกำหนดกำรกระทำที่จำเป็ นที่ใช้ได้จริ งเพื่อปรับนโยบำยหลักและมำตรกำรและบริ กำรเพื่อที่จ
ะบรรลุเป้ำหมำยเมื่อพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อในเวลำน้ นั
1.5
แนวทำง/ข้อแนะนำสำหรับกำรส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติในส่วนกำรจ้ำงงำนที่ถูก
จัดไว้ในข้อที่ควรปฎิบตั ิของกำรจ้ำงงำนภำยใต้กฎหมำยRDO 2 ซ่ ึงออกโดยคณะกรรมกำรสิ ทธิดำ้ นควำมเท่ำเทียมกั
นทำงโอกำส(EOC) หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องควรอ้ำงอิงจำกแนวทำงและคำแนะนำเรื่ องเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน
ขอบเขต
1.6
แนวทำง/ข้อแนะนำเหล่ำน้ ีนำไปใช้กบั กรมและกระทรวง(B/Ds)และหน่วยงำนรัฐอื่นๆที่ภำยใ
ต้ขอบเขตอำนำจของB/Dsตำมลำดับ(ซ่ ึงต่อจำกน้ ีจะใช้คำว่ำ“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”)
การประสานงาน
1.7
สำนักรัฐธรรมนูญและสำนักกิจกำรแผ่นดินใหญ่(CMBF)มีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและดูแล
ในส่วนของภำพรวมในกำรนำเอำข้อแนะนำในกำรบริ หำรโดยรวมไปใช้รวมถึงติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแนวทำ
งที่วำงไว้รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวให้สำธำรณะได้รับทรำบหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องมีห
น้ำที่ดำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำยของตนและโปรแกรมต่ำงๆรวมถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติทำงด้ำนก
ำรใช้บริ กำรของกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่แตกต่ำงกัน กำรเผยแพร่ บริ กำรสนับสนุนต่ำงๆสำหรับกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่แตกต่ำงกัน
และให้คำแนะนำและจัดกำรฝึ กอบรมให้กบั พนักงำนเพื่อส่งเสริ มให้พวกเขำเข้ำใจแนวทำงเหล่ำน้ ีและเพ่ิมควำมส
ำมำรถทำงภำษำและวัฒนธรรมของพวกเขำ

2

กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจระเบียบของการปฎิบัติของการจ้ างงานภายใต้ กฎหมายที่ออกโดยคณะกรรมการสิ ทธิด้านความเท่ าเที
ยมกันทางโอกาส(EOC)
https://www.eoc.org.hk/eoc/Upload/UserFiles/File/rdo/RDO_CoP_Eng.pdf

-
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หลักการของแนวทาง/ข้ อแนะนา

2.1
หลักกำรแนะนำเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถนำไปปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันทำ
งเช้ือชำติคือ
(a) ผ้ทู ี่มีคุณสมบัติเหมำะสมทุกคนที่อำศัยอยในฮ่
ู่ องกงใช้ได้กำรบริ กำรของรัฐและกำรบริ กำรของรั
ฐตอบสนองควำมต้องกำรของพวกเขำท้งั ๆที่ควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมและภำษำของพว
กเขำเนื่องจำกเช้ือชำติที่แตกต่ำงกันหลักกำรเหล่ำน้ ีควรนำมำพิจำรณำในกำรกำหนดกำรดำเนิน
งำนและทบทวนนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องและ
(b) ข้นั ตอนควรจะกำจัดกำรเลือกปฏิบตั ิที่เกิดข้ นึ จำกนโยบำยและมำตรกำรตำมลำดับ
2.2
หลักกำรเหล่ำน้ ีมีควำมสอดคล้องกันกำรใช้สติพิจำรณำปัจจัยควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติใน
กำรให้บริ กำรของรัฐอำจช่วยได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหลีกเลี่ยงมำตรกำรที่อำจทำให้เกิดกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติ
2.3
หมวดที่3และหมวดที่4ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักกำรแนะนำตำมลำดับข้ำงต้นหมวดที่5ให้รำ
ยละเอียดเกี่ยวกับกลไกกำรรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรนำแนวทำงไปใช้จริ ง

-
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การปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางกฎหมายว่าด้ วยความเท่ าเทียมกันทางเช้ื อชาติ

กรอบทางกฎหมาย
3.1
รัฐบำลมีขอ้ ผูกมัดภำยใต้กฎหมำยท่วั ไปและHKBOROเพื่อห้ำมกำรเลือกปฏิบตั ิทุกชนิดรวมถึง
กำรแบ่งแยกทำงเช้ือชำติ
3.2
ในข้อที่25ของกฎหมำยท่วั ไประบุว่ำ“ชำวฮ่องกงมีสิทธิเท่ำเทียมกันตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎหมำ
ย”ข้อที่1ของฮ่องกงบิลออฟไรทซ์กำหนดว่ำได้ใช้ตำมสิ ทธิที่ยอมรับอย่ำงเต็มที่ไม่ว่ำเป็ นเช้ือชำติอย่ำงไรก็ตำมข้อ
ที่22ระบุว่ำ“ทุกคนเท่ำเทียมกันตำมกฎหมำยและมีสิทธิที่จะได้รับกำรค้มุ ครองที่เท่ำเทียมกันตำมกฎหมำยโดยไม่เ
ลือกปฏิบตั ิ”และ“กฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบตั ิใดๆและรับประกันทุกคนจะได้รับกำรคุม้ ครองที่เท่ำเทียมกันและ
มีประสิ ทธิภำพที่ต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติ...”กำรกระทำที่แสดงออกถึงกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติโดยเ
จ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ฝ่ำฝื นกฎหมำยท่วั ไปและHKBOROจะถูกนำไปพิจำรณำในข้นั ศำล
3.3
ศำลสู งสุ ดได้อธิบำยกำรเลือกปฏิบตั ิภำยใต้กฎหมำยท่วั ไปและHKBOROซ่ ึงอำจจะเกิดข้ นึ อย่ำ
งกว้ำงขวำงในสำมรู ปแบบ
(a) รู ปแบบทำงตรงที่หน่ ึงของกำรเลือกปฏิบตั ิรวมถึงกำรฟ้องร้องที่ผฟู ้ ้องร้องได้รับกำรปฏิบตั ิที่ไม่น่ำพ
อใจเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรปฏิบตั ิสำหรับคนที่อยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่คล้ำยกัน
(b) รู ปแบบที่สองรวมถึงผ้ฟู ้องร้องได้รับกำรปฏิบตั ิเดียวกันกับผ้ทู ี่อยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงม
ำก
(c) รู ปแบบทำงอ้อมที่สำมของกำรเลือกปฏิบตั ิรวมถึงกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนที่เป็ นกลำงอย่ำงเห็นได้ชั
ดมีควำมลำเอียงสำหรับกลุ่มที่เฉพำะเจำะจง
3.4
RDOผูกมัดรัฐบำลกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติเป็ นควำมผิดทำงกฎหมำยรวมถึงกำรเลือกปฏิบั
ติในแนวทำงต่อไปน้ ีกำรจ้ำงงำนกำรศึกษำกำรจัดหำสิ นค้ำส่ิ งอำนวยควำมสะดวกบริ กำรและกำรจัดกำรหรื อกำรบ
ริ หำรสถำนที่นอกจำกน้ ียงั เป็ นควำมผิดทำงกฎหมำยนอกจำกน้ ียงั เป็ นหำกมีกำรก่อกวนผ้อู ื่นที่มีควำมแตกต่ำงทำงเ
ช้ือชำติ(เช่นกำรแสดงท่ำทีที่แสดงถึงกำรไม่ตอ้ นรับในสถำนกำรณ์ใดๆที่บคุ คลดังกล่ำวต้องเข้ำร่ วมทำให้บุคคลน้ ั
นๆรู้สึกถูกรุ กรำน ทำให้อบั อำยหรื อถูกข่มขู่)

-
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3.5
EOCเป็ นผ้มู ีอำนำจบังคับใช้ของRDOเป็ นผ้มู อบหมำยภำยใต้RDOกับหน้ำที่และอำนำจในกำร
ทำงำนต่อกำรกำจัดกำรเลือกปฏิบตั ิและส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันของโอกำสและควำมสำมัคคีระหว่ำงคนที่มีควำ
มแตกต่ำงทำงด้ำนเช้ือชำติในเรื่ องเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติก็มีอำนำจจัดกำรเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
กำรกระทำที่ผิดกฎหมำยและดำเนินกำรไกล่เกลี่ยให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรำ78และ79ของRDOน้ นั ดำเนินกำรส
อบสวนอย่ำงเป็ นทำงกำรในมำตรำ64ส่วนของRDOและได้รับข้อมูลตำมมำตรำ66ของRDOท้งั น้ ีEOCสำมำรถให้
คำแนะนำสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและวิธีกำรให้อำนำจรัฐหรื อข้อเสนอต่อหัวหน้ำเลขำนุกำรสำหรับกำร
บริ หำรกำรเปลี่ยนแปลงในกฎหมำยหรื อตำมผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็ นทำงกำร(มำตรำ67ของRDO)EOCยังรับผิด
ชอบในกำรทบทวนข้อบัญญัติต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบตั ิท้งั สี่ มำตรำอย่ำงต่อเนื่อง(รวมถึงRDO)และเมื่อประธำนบริ ห
ำร(CE)เรี ยกร้องหรื อEOCคิดว่ำมีควำมจำเป็ นร่ ำงและเสนอให้กบั CEเพื่อแก้ไขข้อบัญญัติ(มำตรำ59(1)(e)ของRDO
)
ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดทางกฎหมาย
3.6
รัฐบำลมีควำมรับผิดชอบเพื่อให้มน่ั ใจว่ำไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติเกิดข้ ึนในกำรกำหน
ดและกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรตำมบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องควรพิจ
ำรณำมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อช่วยให้พนักงำนของตนมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและหน้ำ
ที่รวมถึงบทบำทที่เกี่ยวข้องและอำนำจของEOCหำกมีคำถำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรRDOพวกเขำสำมำรถขอคำป
รึ กษำจำกกระทรวงยุติธรรมหรื อEOC

-

4.
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การกาหนดและการดาเนินการนโยบายและมาตรการ

ภาพรวม
4.1
ในด้ำนกำรปฏิบตั ิขอ้ กำหนดตำมกฎหมำยที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรคำนึงถึงควำมต้องกำรควำมอ่
อนไวและควำมกังวลของกลุ่มเช้ือชำติที่แตกต่ำงกันในนโยบำยและบริ กำรและมำตรกำรท้งั หมดที่เกี่ยวข้องโดยจำ
เพำะบุคคลทุกเช้ือชำติโอกำสที่เท่ำเทียมกันโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐกำรพิจำรณำที่เป็ นธรร
มควรจะถูกรวมอยูในข้
่ นั ตอนต่ำงๆของกำรกำหนดและกำรดำเนินกำรนโยบำย รวมถึง
(a)

กำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำร

(b)

กำรประเมินนโยบำยและมำตรกำรที่มีอยกำรให้
ู่
คำปรึ กษำและกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกั
บกำรให้บริ กำรและผ้ใู ช้

(c)

กำรให้บริ กำร(รวมถึงกำรให้บริ กำรแปลและบริ กำรล่ำมสำหรับผ้ใู ช้ตำมควำมต้องกำร)

(d)

จัดกำรฝึ กอบรมทำงด้ำนควำมหลำกหลำยและกำรรวมเข้ำไว้ดว้ ยกันสำหรับพนักงำนเพื่อให้บ
ริ กำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

(e)

กำรติดตำมกำรประเมินและกำรเขียนรำยงำน(รวมถึงข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริ ก
ำรโดยคนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกัน) และ

(f)

บันทึกและกำรเผยแพร่

แนวทำงเหล่ำน้ ีมีวตั ถุประสงค์ที่พฒั นำแนวทำงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้บริ กำรของรัฐกับทุกคนใ
นฮ่องกงได้มีประสิทธิภำพและเพื่อช่วยเพ่ิมควำมตระหนักในควำมสำคัญของกำรสร้ำงสังคมที่มีกำรรวมเข้ำไว้ดว้
ยกันและควำมเหนียวแน่นทำงเช้ือชำติ
การกาหนดนโยบายและมาตรการ
4.2
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรคิดคำนึงถึงโอกำสในกำรใช้ที่เท่ำเทียมกันและกำรพิจำรณำที่ยตุ ิธรรมใน
กระบวนกำรกำหนดนโยบำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมหลำยเช้ือชำติของเรำและเพื่อรับรองนโยบำย
หรื อมำตรกำรเหล่ำน้ ีไม่ทำให้ควำมกังวลกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติเพ่ิมข้ ึนด้วยเหตุน้ีควรพิจำรณำปัจจัยดังต่อไป
น้ ี

-
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(a)

นโยบำยหรื อมำตรกำรเหล่ำน้ ีทำให้ควำมกังวลกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติเพ่ิมข้ ึนหรื อไม่

(b)

นโยบำยหรื อมำตรกำรเหล่ำน้ ีตอบสนองควำมต้องกำรและควำมกังวลของคนที่เช้ือชำติที่แตก
ต่ำงกันหรื อไม่ และ

(c)

อุปสรรคที่เกิดจำกวัฒนธรรมและภำษำของเช้ือชำติที่แตกต่ำงกันมีอิทธิพลต่อกำรให้บริ กำรแก่
บุคคลที่มีสิทธิที่จะได้รับบริ กำรหรื อไม่

การประเมิน การให้ คาปรึกษาและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.3
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรประเมินเป็ นระยะๆว่ำนโยบำยหรื อมำตรกำรมีผลกระทบที่ไม่พึงประสง
ค์ต่อควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติหรื อไม่และวัฒนธรรมและภำษำของเช้ือชำติที่แตกต่ำงกันอำจจะขัดขวำงกำรเข้
ำถึงบริ กำรของรัฐที่มีอยูอย่
่ ำงเท่ำเทียมกันแค่ไหน ปัจจัยที่พิจำรณำที่ระบุในข้อ4.2 (a)-(c)ใช้ได้โดยเท่ำเทียมกัน
4.4
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรพิจำรณำกำรใช้ข้นั ตอนที่เหมำะสมเพื่อส่งเสริ มกำรประเมินของพวกเขำใ
นช่วงเวลำที่พวกเขำประเมินนโยบำยหรื อมำตรกำรส่งเสริ มให้พวกเขำเพื่อหำเอกลักษณ์และเสริ มสร้ำงควำมสัมพ ั
นธ์กบั ลูกค้ำและผ้มู ีส่วนได้เสี ยและชุมชนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันโดยแผนกลยุทธ์ ิตำมที่เห็นสมควร 3 นอกจำกน้ ีเจ้ำ
หน้ำที่ของรัฐควรเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติกำรใช้บริ กำรของคนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันและดำเนินกำรวิจยั ที่เกี่
ยวข้องเพื่อส่งเสริ มกำรประเมินนโยบำยและมำตรกำรของพวกเขำ(สำหรับรำยละเอียดโปรดอ้ำงอิงข้อ 4.11ถึงข้อ
4.13 และภาคผนวกC)

3

มีวิธีหลำกหลำยที่เสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำและผูม้ ีส่วนได้เสียและชุมชนอย่ำงเช่นบำงB/Dsจัดต้ งั หน่วยงำนที่ปรึ กษำที่
แต่งต้งั ตัวแทนของกลุ่มชำติพนั ธุ์เป็ นสมำชิกเพื่อให้คำแนะนำในประเด็นนโยบำยที่เฉพำะเจำะจงกับพวกเขำตัวอย่ำงเช่นคณะก
รรมกำรควำมยำกจนคณะกรรมกำรเด็กคณะกรรมกำรพัฒนำเยำวชนคณะกรรมกำรที่ปรึ กษำสุ ขภำพจิตนอกจำกน้ ีคณะกรรมกำ
รส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติ(“CPRH”)และกำรประชุมชนกลุ่มน้อยทำงชำติพนั ธุ์(“EM”)ได้จดั ต้ งั ข้ ึนคณะกรรมกำรส่
งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติแสวงหำข้อเสนอเพื่อส่ งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติรวมถึงให้บริ กำรสนับสนุนกับE
Msเพื่อส่งเสริ มให้พวกเขำรวมเข้ำชุมชนกำรประชุมชนกลุ่มน้อยทำงชำติพนั ธ์ุเป็ นแพลตฟอร์มสำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเ
ห็นระหว่ำงองค์กรEMNGOsที่ให้บริ กำรกับกลุ่มEMและB/Dsที่ให้บริ กำรสนับสนุนกับEMsที่ยำกจนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรพิจำร
ณำวิธีที่ดีที่สุดที่เสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำและผูม้ ีส่วนได้เสียและชุมชนโดยพิจำรณำสถำนกำรณ์ของแต่ละฝ่ ำย

-
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4.5
หำกกำรประเมินผลพบว่ำนโยบำยหรื อมำตรกำรอำจมีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือ
ชำติหรื อควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรพิจำรณำว่ำนโยบำยหรื อมำตรกำรไหน
ที่ควรจะเปลี่ยน อำจจะต้องนำคำถำมต่อไปน้ ีมำประกอบกำรพิจำรณำ
(a) อะไรเป็ นตัวกำรทำให้เกิดผลกระทบที่แย่ลงและเรำจะอธิบำยได้อ่ยำงไร
(b) ข้นั ตอนไหนที่สำมำรถนำมำใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดข้ ึน รวมถึง
(c) มีทำงเลือกทำงในของนโยบำยหรื อมำตรกำรต่อคำถำมที่นำมำพิจำรณำน้ นั สำมำรถตอบโจทย์เพื่
อบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบำยที่วำงไว้หรื อไม่
การให้ บริการ
4.6
คนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันอำจเจอปัญหำในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐเนื่องจำกอุปสรรคทำงวัฒนธรรมแล
ะภำษำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรยืนยันควำมต้องกำรบริ กำรทำงภำษำของผ้ใู ช้บริ กำรและค้นหำวิธีกำรปรับปรุ งที่เหมำ
ะสมเพื่อรับรองควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรมีมำตรกำรเชิงรุ กที่เลือกใช้อุปก
รณ์สื่อสำรเสริ ม/เทคโนโลยีเพื่อรับรองผ้ใู ช้บริ กำรที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันได้ใช้ตำมสิ ทธ์ ิอย่ำงเต็มที่และได้รับประ
โยชน์จำกนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องโปรดอ้ำงอิงภาคผนวก Bสำหรับข้อแนะนำในกำรให้บริ กำรทำงภำษำ
การอบรมพนักงาน
4.7
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรจัดให้มีกำรดำเนินกำรฝึ กอบรมเพื่อเพ่ิมควำมเข้ำใจในเรื่ องของควำมอ่อน
ไวทำงเช้ือชำติและเรื่ องท่วั ๆไปเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงทำงเช้ือชำติรวมถึงกำรชื่นชมวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันของพ
วกเขำและตระหนักถึงควำมแตกต่ำงของควำมต้องกำรพิเศษของสมำชิกชนกลุ่มน้อย
4.8
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรื อน(CSTDI)ของสำนักข้ำรำชกำรพลเรื อนติดต่อประสำนงำนกั
บEDCจะจัดให้มีกำรอบรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ว่ำด้วยเรื่ องของควำมอ่อนไวทำงเช้ือชำติ
และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมซ่ ึงจะเป็ นกำรส่งเสริ มควำมเข้ำใจในเรื่ องของRDOข้อแนะนำเหล่ำน้ ีรวมท้งั ป
ระเด็นที่เกี่ยวข้องเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรจัดให้มีกำรฝึ กอบรมสำหรับพนักงำนโดยเฉพำะพนักงำนใหม่และพนักงำน
แนวหน้ำและพนักงำนที่เกี่ยวข้องท่ำนอื่นเข้ำร่ วมกำรฝึ กอบรมด้วย

-
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4.9
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังสำมำรถติดต่อEOCหรื อผ้ใู ห้บริ กำรอื่นๆที่เหมำะสมเพื่อช่วยในกำรจัดเตรี ย
มกำรฝึ กอบรมเฉพำะสำหรับพนักงำนของหน่วยงำนน้ นั ๆเช่นทักษะและเทคนิคเพื่อทำงำนกับล่ำมอย่ำงมีประสิ ทธิ
ภำพ ภำษำและมำรยำทของกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่แตกต่ำงกันในฮ่องกง
4.10
จำกข้อมูลที่งได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐCMABจะช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประชุม
สำหรับแบ่งปันประสบกำรณ์เพื่อที่เจ้ำหน้ำที่จะได้นำเอำประโยชน์โดยรวมที่ได้ไปใช้ในกำรประชุมสัมพันธ์เรื่ อง
ควำมเท่ำเทียมกันทำงด้ำนเช้ือชำติโดยกำรบริ หำรจัดกำรโดยรวมซ่ ึงเป็ นกำรเรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงของแต่ละ
คน
การติดตามและรายงานเป็ นประจา
4.11
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำเนินกำรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรติดตำมผลข้นั ตอนกำรดำเนินง
ำนรวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงน้ นั ๆเพื่อเป็ นกำรประเมินว่ำพวกเขำได้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้
งกำรหรื อไม่
4.12
ในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินผลโดยประชำชนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรพิจำรณำที่จะ
ให้มีตวั บ่งช้ ีและ/หรื อเป้ำหมำยและเก็บรวบรวมข้อมูลตำมที่เห็นสมควรตัวบ่งช้ ีและเป้ำหมำยถูกจัดไว้เพื่อจุดประ
สงค์ที่จะบรรลุหน่ ึงหรื อหลำยวัตถุประสงค์ต่อไปน้ ี
(a)

มำตรกำรส่งเสริ มกำรกำจัดกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติที่ผิดกฎหมำย

(b)

เพ่ิมมำตรกำรในกำรส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันทำงด้ำนเช้ือชำติ

(c)

สร้ำงเสริ มให้คนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันเข้ำถึงบริ กำรของรัฐได้เพ่มิ มำข้ ึนรวมถึง

(d)

กำรประเมินผลของมำตรกำรที่ดำเนินกำรอยู่

4.13
โดยคำนึงถึงนโยบำยและควำมต้องกำรของตนเองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สถิติที่เกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรโดยคนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันและดำเนินกำรวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้อมูลและสถิติจะถูกเก็บ
รวบรวมตำมพ้ืนฐำนที่เป็ นควำมสมัครใจและควำมลับและสำหรับวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริ มรัฐบำลกำหนดนโยบำย
และมำตรกำรที่ทำให้กลุ่มชำติพนั ธุ์ท้งั หมดสำมำรถใช้ตำมสิ ทธ์ ิที่ควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐอย่ำ

-
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งเต็มที่และสำหรับวัตถุประสงค์ที่ปรับปรุ งกำรให้บริ กำรอย่ำงต่อเนื่องโปรดอ้ำงอิงภาคผนวกCสำหรับข้อแนะนำ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของผ้ใู ช้บริ กำรที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกัน
บันทึกและการเผยแพร่
4.14
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรเพ่ิมกำรเผยแพร่ เพื่อทำให้คนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันสำมำรถเข้ำใจสภำพ
พร้อมใช้ประโยชน์ของมำตรกำรที่เฉพำะเจำะจงและกำรจัดกำรเพือ่ ส่งเสริ มพวกเขำเข้ำถึงบริ กำรของรัฐหน่ ึงในเจ
ตนำในกำรบรรลุน้ีคือกำรร่ ำงและเผยแพร่ รำยกำรตรวจสอบของมำตรกำรที่จะช่วยกำรส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันใ
นกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐรำยกำรตรวจสอบอำจรวมถึงส่วนประกอบเหล่ำน้ ีเช่น
(a) นโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือชำติและควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำ
ถึงบริ กำรของรัฐ
(b) กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ ึนหรื อที่วำงแผนในเรื่ องของนโยบำยและมำตรกำรที่มีอยหรื
ู่ อนโยบำยและ
มำตรกำรใหม่
(c) กำรปฎิบตั ิที่จะมีข้ึนเพื่อนำไปดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงและ
(d) กำรเตรี ยมสำหรับกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร
4.15
รำยกำรตรวจสอบมำตรกำรที่ร่ำงโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องถูกประกำศบนเว็บไซต์ของC
MAB 4 และจะใช้ประโยชน์ได้ในภำษำจีนภำษำอังกฤษและภำษำอืน่ ๆท้งั 8ภำษำ 5 .เพื่อทำให้กำรแพร่ กระจำยกว้ำงข้ ึ
นและเพ่ิมกำรเผยแพร่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรพิจำรณำกำรจัดกำรเผยแพร่ ที่เหมำะสมเพื่อให้ประชำชนเข้ำใจกำรปฎิบั
ติพวกเขำที่ส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงโดยกลุ่มชำติพนั ธุ์ที่แตกต่ำงกันตัวอย่ำงเช่นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคว
รประกำศรำยกำรตรวจสอบของมำตรกำรโดยอัปโหลดรำยกำรไปยังเว็บไซต์เฉพำะของพวกเขำหรื อสร้ำงกำรเชื่อ
มโยงหลำยมิติบนเว็บไซต์ของCMABและ/หรื อแสดงในพ้ืนที่ตอ้ นรับ/เคำน์เตอร์ของพวกเขำที่ประชำชนสำมำรถเ
ข้ำถึงได้ง่ำยควรพิจำรณำกำรใช้แพลตฟอร์มสื่ อที่เกี่ยวกับสังคมเพือ่ เสริ มกำรเผยแพร่

4

https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_agpre.htm

5

ในปัจจุบนั รำยกำรตรวจสอบของมำตรกำรใช้ประโยชน์ได้ในภำษำจีน ภำษำอังกฤษและ6ภำษำอื่นๆกล่ำวคือภำษำเอินโดนิเชีย
ภำษำฮินดีภำษำเนปำลภำษำตำกำล็อกภำษำไทยและภำษำอูรดูในอนำคตรำยกำรตรวจสอบของมำตรกำรจะถูกแปลเป็ นภำษำเวี
ยดนำมและภำษำปัญจำบด้วย

-
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4.16
นอกจำกน้ ีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรเก็บรักษำบันทึกที่เหมำะสมของข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับกำรใ
ช้บริ กำรโดยคนที่เช้ือชำติที่แตกต่ำงกันสรุ ปกำรประเมินนโยบำยและมำตรกำรที่ส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันทำงเช้ือ
ชำติและกำรปรับปรุ ง ซ่ ึงจะมีประโยชน์สำหรับกำรติดตำมและกำรทบทวนตรวจสอบในอนำคต

-

5.
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การนาเอาแนวทาง/ข้อแนะนาไปดาเนินการ

5.1
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรที่จะนำเอำแนวทำง/ข้อแนะนำภำยในกรอบของนโ
ยบำย/โปรแกรม ท้งั น้ ีเจ้ำหน้ำที่ยงั พิจำรณำถึงกำรจัดกำรทบทวนของกำรนำเอำแนวทำง/ข้อแนะนำน้ ีไปใช้
5.2
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรปรับใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสมเพื่อทำให้มำตรกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวข้
ำงต้น
ในกรณี ที่ตอ้ งกำรทรัพยำกรเพ่ิมเติมและทรัพยำกรดังกล่ำวน้ นั ไม่สำมำรถที่จะเอำมำจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจเกี่ยว
ข้อง ควรทำกำรพิจำรณำเรี ยกร้องในกำรจัดหำทรัพยำกรเพ่ิมเติมตำมกระบวนกำรที่ได้จดั ต้งั ไว ้
5.3
CMABจะประสำนงำนและดูแลกำรนำเอำแนวทำง/ข้อแนะนำไปใช้ในกระบวนกำรบริ หำรใน
ภำพรวมซ่ ึงจะเป็ นกำรตรวจสอบกำรนำเอำแนวทำง/ข้อแนะนำไปใช้รวมท้งั รวบรวมข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุ
กๆปี ยกตัวอย่ำงเช่นกำรทำรำยกำรตรวจสอบที่มีอยูใ่ นย่อหน้ำที่4.14CMABจะทำกำรสรุ ปในเรื่ องของควำมก้ำวห
น้ำในกำรดำเนินงำนและกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องแล้วนำเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่ในสภำนิติบญั ญัติ
ตำมควำมเหมำะสมต่อไป CMABจะยังคงเจรจำกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อทำกำรทบทวนแนวทำง/ข้อแนะนำต่อไป
5.4
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรมอบหมำยแต่งต้งั พนักงำนเพื่อทำกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรนำเอำแนว
ทำงปฏิบตั ิ/ข้อแนะนำไปใช้ในองค์กรแต่ละองค์กรพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยจะมีหน้ำที่รับผิดชอบในเรื่ องของก
ำรทบทวนนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องภำยในองค์กรรวมท้งั หทำน้ำที่ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริ หำรภ
ำยในองค์กรน้ นั ๆ

สานักรัฐธรรมนูญและสานักกิจการแผ่นดินใหญ่
ธันวาคม ค.ศ.2019

ภาคผนวก A

กฎหมายว่าด้ วยการแบ่ งแยกทางเช้ือชาติที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการของรัฐ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)(มำตรำที่602)กำหนดรำยละเอียดว่ำอะไรคือกำรกร
ะทำที่นบั ได้ว่ำเป็ นกำรกระทำที่ที่ผิดกฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
2.
RDOให้คำจำกัดควำมของคำว่ำ“เช้ือชำติ”ไว้ว่ำเช้ือชำติของบุคคลน้ นั ๆสี ผิวสำยเลือด
ชนชำติหรื อต้นกำหนดบรรพบุรุษ(โปรดอ้ำงอิงส่วน 8 ของRDO)
3.
กฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)กล่ำวไว้ว่ำกำรแบ่งแยกเช้ือชำติชนช้ นั ที่เกิดข้ นึ ใน
ส่วนของกำรจ้ำงงำนกำรศึกษำ กำรจัดหำสิ นค้ำ ส่ิ งอำนวยควำมสะดวก บริ กำร กำรจัดกำรหรื อกำรบริ หำรสถำนที่
นอกจำกน้ ียงั เป็ นควำมผิดทำงกฎหมำยนอกจำกน้ ียงั เป็ นหำกมีกำรก่อกวนผ้อู ื่นที่มีควำมแตกต่ำงทำงเช้ือชำติ(เช่น
กำรแสดงท่ำทีที่แสดงถึงกำรไม่ตอ้ นรับในสถำนกำรณ์ใดๆที่บุคคลดังกล่ำวต้องเข้ำร่ วมทำให้บคุ คลน้ นั ๆรู้สึกถูกรุ
กรำน ทำให้อบั อำยหรื อถูกข่มขู่จำกกำรกระทำน้ นั ๆ)
4.
ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)“กำรแบ่งแยกเช้ือชำติ”ได้ครอบคลุมถึงส่ิ งต่
ำงเหล่ำน้ ีดว้ ย
(a) “กำรแบ่งแยกทำงตรง”ในกรณี ที่จะกล่ำวอ้ำงถึงเมื่อบุคคลหน่ ึง(“ผ้แู สดงกำรแบ่งแยกชนช้ นั ”)กระทำ
กำรดูถูกแบ่งแยกกับบุคคลอื่น(“เหยื่อ”)หรื อกระทำกำรเลือกที่รักมักที่ชงั
เพียงเพรำะควำมแตกต่ำงทำงเช้ือชำติของ“เหยื่อ”(ดูที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO))ว
รรคที่4(1)(a)และ
(b) “กำรแบ่งแยกทำงอ้อม”ถึงแม้ว่ำจะมีขอ้ กำหนดหรื อเงื่อนไขที่เหมือนกันเพื่อนำมำใช้กบั บุคคลทุกคน
โดยไม่คำนึงถึงเช้ือชำติแตกต่ำงกัน“กำรแบ่งแยกทำงอ้อม”น้ นั อำจเป็ นผลมำจำกผลกระทบที่แตกต่
ำงกันหรื ออำจเป็ นสำเหตุให้เกิดควำมเสี ยเปรี ยบในคนบำงกลุ่มเช้ือชำติแต่ไม่สำมำรถที่จะแสดงออ
กมำได้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเช้ือชำติ(อ้ำงอิงในหมวด4(1)(b)และ4(2)ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแย
กเช้ือชำติ(RDO)สำหรับคำจำกัดควำมด้ำนกฎหมำย)ไม่ว่ำควำมแตกต่ำงส่งผลกระทบหรื อก่อให้เกิ
ดควำมเสี ยเปรี ยบซ่ ึงจะทำกำรตัดสิ นโดยกำรเปรี ยบเทียบสัดส่วนของผ้คู นต่ำงเช้ือชำติที่สำมำรถปฎิ
บัติตำมข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขหำกสัดส่วนของบุคคลในกลุ่มเช้ือชำติที่แตกต่ำงกันที่สำมำรถยินยอ
มมีจำนวนสัดส่วนที่นอ้ ยกว่ำกลุ่มชนชำติอื่นๆข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขอำจเป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ/กำร
แบ่งแยกทำงเช้ือชำติทำงอ้อมเว้นเสี ยแต่ว่ำข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขน้ นั ๆได้แสดงถึงควำมถูกกฎหมำ

-

2 -

ย สมเหตุผลและมีส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่วำงไว ้
5.
“กำรข่มแหงทำงเช้ือชำติ”ได้ถูกให้คำจำกัดควำมไว้ภำยใต้มำตรำที่7ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรแ
บ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)ได้ครอบคลุมหัวข้อท้งั หมดที่เกี่ยวกับเช้ือชำติกำรปฏิบตั ิท่ำทีที่เป็ นมิตร(รวมท้งั ถ้อยคำและตั
วหนังสื อ)จำกบุคคลใดๆที่ทำให้รู้สึกว่ำถูกรุ กรำนอับอำยหรื อข่มขู่รวมท้งั กำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังหรื
อข่มขู่แก่บคุ คลอื่น
6.
หน่วยงำนทำงรำชกำรหลำยหน่วยงำนที่จดั ว่ำอยูภ่ ำยใต้กำรดำเนินงำนของกฎหมำยว่ำด้วยกำร
แบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)ดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วในย่อหน้ำที่3ข้ำงต้นกำรจัดหำสิ นค้ำส่ิ งอำนวยควำมสะดวกบริ กำรแล
ะกำรบริ หำรสถำนที่ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดำเนินกำรให้บริ กำรของรัฐหลักๆภำยใต้มำตรำที่27ไ
ด้กล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนว่ำบริ กำรใดๆจำกหน่วยงำนใดๆของรัฐหรื อที่ได้ถูกจัดทำโดยรัฐตัวอย่ำงของเครื่ องอำนวยค
วำมสะดวกและบริ กำรต่ำงๆก็ได้ถูกกล่ำวไว้ภำยใต้มำตรำน้ ีเช่นกันส่งผลให้กำรกระทำใดๆที่มีกำรเลือกปฏิบตั ิที่จ
ะให้บริ กำรแก่บุคคลหรื อปฏิเสธที่จะให้กำรบริ กำรที่มีมำตรฐำนแตกต่ำงไปจำกบุคคลอืน่ ๆในสังคมน้ นั เป็ นกระ
ทำที่ผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)
7.
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรที่จะทำให้เกิดควำมม่นั ใจว่ำไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิทำ
งเช้ือชำติหรื อกำรคุกคำมทำงเช้ือชำติจะเกิดข้ ึนในกำรกำหนดและกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรของห
น่วยงำนน้ นั ๆตำมบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรที่จะดำเนินตำมข้นั ตอนต่ำงๆเพื่อที่จะได้มน่ั
ใจว่ำพนักงำนของหน่วยงำนน้ นั ๆมีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเรื่ องของควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของ
8.
ควรขอปรึ กษำทำงกฎหมำยในกรณี ที่ขอ้ สงสัยในเรื่ องของกรอบของกฎหมำยหรื อไม่มน่ั ใจว่ำ
นโยบำยหรื อมำตรกำรน้ นั ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมำยที่กำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติหรื อกำรคุกคำมทำงเช้ือชำติหรื อ
ไม่
9.
นโยบำยและมำตรกำรที่ละเมิดRDOก็จะถือว่ำเป็ นส่ิ งที่ผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยพวกเขำอำจจ
ะถูกฟ้องร้องได้ เช่นกำรฟ้องร้องในศำลแขวงกรณี ที่บิดเบือนควำมจริ ง
10.
ภำยใต้RDOประชำชนมีสิทธิที่ทำกำรร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมกำรสิ ทธิดำ้ นควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงโอกำส(EOC)อำนำจในกำรดำเนินงำนของRDOคณะกรรมกำรสิ ทธิดำ้ นควำมเท่ำเทียมกันทำงโอกำส(EOC)มี
อำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรกำจัดกำจัดกำรเลือกปฏิบตั ิและสนับสนุนส่งเสริ มควำมเท่ำเทียมกันของโอกำสและ
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ควำมสำมัคคีระหว่ำงคนที่มีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเช้ือชำในเรื่ องเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบตั ิทำงเช้ือชำติEOCมี
อำนำจจัดกำรเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรกระทำที่ผดิ กฎหมำยและดำเนินกำรไกล่เกลี่ยให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรำ
ที่78และ79ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)
กำรดำเนินกำรสอบสวนสื บสวนจะเป็ นไปตำมที่ได้ระบุไว้ในมำตรำที่64ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำ
ติ(RDO)รวมท้งั กำรทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมมำตรำที่66ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ(RDO)คณะ
กรรมกำรสิ ทธิดำ้ นควำมเท่ำเทียมกันทำงโอกำส(EOC)สำมำรถให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขนโยบำยและวิธีกำรดำเนินก
ำรแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อให้คำแนะนำแก้เลขำนุกำรประธำนกำรบริ หำรในเรื่ องของกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้บทก
ฎหมำยหรื อทำกำรสอบสวนสื บสวนอย่ำงเป็ นทำงกำร

ภาคผนวก B
บริการทางภาษา
รัฐบาลHKSARมีความมุ่งม่นั ที่จะส่งเสริ มความเท่าเทียมกันทางเช้ือชาติและการรับรองการเข้า
รับบริ การของรัฐอย่างเท่าเทียมกันในฮ่องกงผ้ทู ี่ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษได้อย่างมีป
ระสิ ทธิภาพอาจเผชิญความท้าทายในการเข้ารับบริ การของรัฐเพื่อรับรองผ้ใู ช้บริ การที่เช้ือชาติต่างๆมีโอกาสเท่าเที
ยมกันที่จะเข้ารับและได้รับประโยชน์จากการบริ การของรัฐจะให้บริ การทางภาษาที่เหมาะสมกับผ้ทู ี่มีความต้องกา
รเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีข้นั ตอนที่จาเป็ นเพื่อยืนยันความต้องการบริ การทางภาษาของผ้ใู ช้บริ การแนะนาความพร้อ
มที่จะให้บริ การทางภาษาและเสนอบริ การทางภาษาให้กบั ผ้ใู ช้บริ การอย่างกระตือรื อร้นจัดบริ การทางภาษาที่เหมา
ะสมให้กบั ผ้ทู ี่มีความต้องการโดยพิจารณาสถานการณ์การดาเนินการของพวกเขาและบันทึกความต้องการบริ การ
ล่ามของผ้ใู ช้บริ การ/การให้บริ การล่ามและการใช้บริ การล่ามอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
2.

เป้าหมายของการจัดบริ การทางภาษาที่จาเป็ นในช่วงเวลาที่การให้บริ การของรัฐ
(a) ทาให้ผทู ้ ี่ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารโดยพูดหรื อเขียนภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิ
ภาพมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริ การของรัฐ และ
(b) เพื่อส่งเสริ มเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผ้ใู ช้บริ การเหล่าน้ ี

การให้ บริการทางภาษา
ระดับการจัดการ
3.
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรับผิดชอบที่รับรองภาษาไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริ การของรั
ฐพวกเขาควรรับรองผ้ทู ี่ไม่เก่งภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับโอกาสและเข้าใจข้อมูลที่เส
นอให้กบั พวกเขาการให้บริ การล่ามและบริ การแปลเป็ นส่ิ งสาคัญเพื่อรับรองบรรลุเป้าหมายมีขอ้ กาหนดสาหรับกา
รจัดการของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปน้ ี
⚫

เข้าใจความต้องการของผ้ใู ช้บริ การสาหรับบริ การทางภาษา

⚫

ประกาศความพร้อมที่จะให้บริ การทางภาษาในศูนย์บริ การและบนเว็บไซต์ท้งั หมดและดึงดูด
ความสนใจของผ้ใู ช้บริ การสัญลักษณ์หรื อภาพที่แสดงความพร้อมที่จะให้บริ การทางภาษาจะ
ช่วยผ้ใู ช้บริ การที่ไม่เก่งภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษ(ดูบตั รประจาภาษาที่ถูกจัดเตรี ยมโดยศูนย์ส่
งเสริ มความสามัคคีสาหรับผ้พู กั อาศัยที่เป็ นชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธ์ุ“ศูนย์CHEER”ที่ระบุใน
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ภาคผนวก )
⚫

รับรองพนักงานให้ความช่วยเหลือกับผ้ใู ช้บริ การที่ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาจีนหรื อ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และแนะนาบริ การทางภาษาที่มีอยูใ่ ห้กบั พวกเขาอย่างกระตือรื อร้น

⚫

รับรองการให้และการใช้บริ การทางภาษาที่เหมาะสมมีประสิ ทธิภาพ
ไม่ว่าเมื่อไรที่ตอ้ งการบริ การทางภาษาก็ตาม

⚫

ให้บริ การทางภาษากับผ้ใู ช้บริ การมากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

⚫

ร่ างคู่มือการทางาน/กระบวนการทางานสาหรับบริ การทางภาษา
เพื่อรับรองพนักงานท้งั หมดโดยเฉพาะพนักงานแนวหน้ารับรู้นโยบายการให้บริ การทางภาษา
และคุน้ เคยกับกระบวนการทางานที่กาหนด
และให้คาแนะนาและความช่วยเหลือกับพนักงานทันเวลาเมื่อมีความต้องการ

⚫

จัดการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเพื่อเพ่ิมความอ่อนไวและความเข้าใจในเรื่ องความเท่าเทียมกัน
ทางเช้ือชาติในการให้บริ การ
ตลอดถึงทักษะและเทคนิคที่ทางานกับล่ามอย่างมีประสิ ทธิภาพฯลฯ และ

⚫

จัดทรัพยากรให้เหมาะสมตามที่ตอ้ งเพื่อให้บริ การทางภาษาและการฝึ กอบรมพนักงาน
ในกรณี ที่ตอ้ งการทรัพยากรเพ่ิมเติมและทรัพยากรดังกล่าวน้ นั ไม่สามารถที่จะเอามาจากหน่วย
งานที่มีอานาจเกี่ยวข้อง
ควรทาการพิจารณาเรี ยกร้องในการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติมตามกระบวนการที่ได้จดั ต้งั ไว ้

4.
เจ้าหน้าที่ของรัฐท้งั หมดจาเป็ นต้องตรวจสอบและทบทวนการจัดบริ การทางภาษาที่ให้กบั ผ้ใู ช้
ที่ตอ้ งการบริ การทางภาษาเป็ นระยะๆดาเนินการปรับปรุ งที่จาเป็ นสาหรับการจัดบริ การทางภาษาตามที่เห็นสมคว
รเพื่อทาให้การติดตามตรวจสอบโดยรวมสะดวกข้ นึ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงาน“ความต้องขงการบริ การทางภาษา
”(รวมถึงจานวนการขอที่ได้รับและจานวนของบริ การล่ามที่จดั ให้)และ“ภาษาที่ชอบมากกว่า”ให้CMBAทราบทุก
ๆปี โปรดอ้างอิงภาคผนวก C สาหรับรายละเอียด
ระดับแนวหน้า
5.
พนักงานรับผิดชอบช่วยเหลือผ้ใู ช้บริ การที่ไม่เก่งภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษมีความเท่าเทียมกั
นในการเข้าถึงบริ การของรัฐพวกเขาควรใช้มาตรการเชิงรุ กและเหมาะสมดังต่อไปน้ ี
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-

ยืนยันและประเมินความต้องการทางภาษาของผ้ใู ช้บริ การควรจะจัดบริ การทางภาษาเมื่อผ้ใู ช้บ
ริ การ
- ขอสื่ อสารกับเขาด้วยภาษาที่เขาชอบมากกว่า
- ขอบริ การทางภาษา
- พยายามที่จะสื่ อสารด้วยภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษ
- ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่
- ไม่สามารถเข้าใจหรื อตอบคาถามในภาษาจีนภาษาหรื ออังกฤษหรื อตอบคาถามอย่างไม่ส
มบูรณ์ดว้ ยภาษาจีนภาษาหรื ออังกฤษ หรื อ
- พึ่งพาสมาชิกในครอบครัวเพื่อนผ้ดู ูแลหรื อผ้อู ื่นๆที่ให้การสนับสนุนช่วยแปลความหมาย
โดยลาพังหรื อส่วนใหญ่

⚫

แนะนาความพร้อมที่จะให้บริ การทางภาษาให้กบั ผ้ใู ช้บริ การอย่างกระตือรื อร้น

⚫

ใช้เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสาร(การ์ดแสดงผลเครื่ องมือดิจิตอลฯลฯ)หรื อบัตรประจาภาษาที่ระ
บุในภาคผนวกตามที่เห็นสมควรเพื่อทาให้การติดต่อสื่ อสารสะดวกข้ ึน

⚫

บันทึกความต้องการบริ การภาษาและการขอการปฏิบตั ิที่ตามมาบริ การทางภาษาที่เฉพาะที่ผใู ้
ช้บริ การขอควรถูกบันทึกไว้สาหรับการอ้างอิงในอนาคตตามที่เห็นสมควร

⚫

จัดบริ การทางภาษาที่เหมาะสมสาหรับผ้ใู ช้บริ การตามกระบวนการทางานที่กาหนดที่จดั ต้งั โด
ยแต่ละเจ้าหน้าที่ของรัฐ

⚫

ให้บริ การทางภาษาที่เหมาะสมถ้ามีคามจาเป็ นไม่ว่าผ้ใู ช้บริ การขอบริ การทางภาษาหรื อไม่หรื
อผ้ใู ช้บริ การมาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนผ้ดู ูแลหรื อผ้อู ื่นๆที่ให้การสนับสนุนที่พูดภ
าษาจีนหรื อภาษาอังกฤษหรื อไม่ก็ตาม

⚫

ขอคาแนะนาและความช่วยเหลือจากผ้จู ดั การหากมีขอ้ สงสัย

⚫

มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรมที่จาเป็ นเพื่อปรับปรุ งความรู้และทักษะในการให้บริ การกับคนที่เช้ื
อชาติที่แตกต่างกัน และ

⚫

ถ้ามีการตอบกลับใดๆ เสนอการตอบกลับให้กบั ผ้จู ดั การเพื่อปรับปรุ งบริ การทางภาษา

6.
ในเรื่ องที่พิจารณาการให้บริ การทางภาษาที่เหมาะสมกับผ้ใู ช้บริ การเตือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจ
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ดจาเรื่ องดังต่อไปน้ ี
⚫

ถึงแม้ว่ามีสมาชิกในครอบครัวเพือ่ นผ้ดู ูแลหรื อผ้อู ื่นๆที่ให้การสนับสนุนมาพร้อมกับผ้ใู ช้บริ ก
ารที่แสวงหาบริ การของรัฐแต่ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐควรพิจารณาการให้บริ การทางภาษาระดับมืออาชีพเพื่อหลีกเลี่
ยงการฝ่ าฝื นบัญญัติการรักษาความลับที่อาจเกิดข้ นึ ได้การเข้าใจผิดหรื อความไม่ถูกต้องที่เป็ นไ
ปได้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสู ญเสี ยความยุติธรรมที่อาจเกิดข้ นึ ได้ฯลฯ และ

⚫

เมื่อจัดบริ การทางภาษาพนักงานควรใส่ใจความต้องการพิเศษของผ้ใู ช้บริ การแต่ละบุคคลในเรื่
องที่การรักษาความลับและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนื่องจากลักษณะของเช้ือชาติ

ผู้ที่ให้ บริการล่ามแปลภาษา
7.
เพื่อทาให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าถึงบริ การของรัฐสะดวกข้ นึ ศูนย์CHEERที่ดาเนินการโดยกลุ่มบริ การ
คริ สเตียนในฮ่องกงและได้รับการมอบหมายหน้าที่จากกรมกิจการพลเรื อนให้บริ การล่ามแปลภาษาท่วั ไประหว่าง
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ8ชนิด 1 ในสาขาที่ไม่ใช่สาขาพิเศษ/ไม่ใช่สาขาที่เป็ นมืออาชีพบริ การแปลความหมายแ
ละสอบถามทางโทรศัพท์(TELIS)สามารถทาให้การแปลความหมายสาหรับประชุมทางเสี ยงแบบ3ฝ่ ายสะดวกข้ ึน
ผ้ใู ช้บริ การและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับเรื่ องน้ ีเจ้าหน้าที่ของรัฐโทรสายด่วนของศูนย์CHEER
ได้(ดูเว็บไซต์https://hkcscheer.net)และได้รับการสนับสนุนTELISสาหรับบริ การล่ามท่วั ไปค่าบริ การล่ามแปลภา
ษานอกจากTELISจะถูกเรี ยกเก็บโดยศูนย์CHEERเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตอ้ งการบริ การเหล่าน้ ีควรปฏิบตั ิตามบัญญัติร้
านค้าและการจัดซ้ือ(S&PRs)เมื่อจ้างผ้ใู ห้บริ การให้ทางานแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการใช้บริ การล่ามแปลภาษาที่เส
นอโดยศูนย์CHEERเข้าหาได้จากลิงค์น้ ี
http://had.host.ccgo.hksarg/rru/Guidelinesforusinginterpretationandtranslationservice.pdf
8.
เนื่องจากความต้องการแปลความหมายแตกต่างกันตามประเภทของบริ การของรัฐเจ้าหน้าที่ขอ
งรัฐอาจพิจารณาความต้องการเชิงปฏิบตั ิกาและสถานการณ์จริ งของพวกเขารและจ้างผ้ใู ห้บริ การล่ามแปลภาษาอื่
นๆที่เหมาะสมผ้ใู ห้บริ การธรรมดาอื่นๆรวมถึงHKSKHศูนย์เลด้ ีแม็คลียฮ์ อร์สซ่ ึงเป็ นผ้รู ับเหมาที่หน่วยงานการบริ
หารโรงพยาบาลว่าจ้างเพื่อให้บริ การล่ามแปลภาษาในโรงพยาบาลและคลินิกของรัฐตลอดถึงล่ามศาลพาร์ทไทม์ 2
นอกจากน้ ีเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจอ้างอิงรายชื่อผ้ใู ห้บริ การล่ามแปลภาษาที่ถูกรักษาโดยแผนกภาษาที่เป็ นทางการขอ

1

ภาษา8ชนิดคืออภาษาเอินโดนิเชียภาษาฮินดีภาษาเนปาล ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย ภาษาอูรดูภาษาเวียดนามและภาษาปัญจาบ
ให้บริ การแปลท่วั ไปแต่ไม่รวมถึงสาขาพิเศษ/สาขาที่เป็ นมืออาชีพ

2

โปรดอ้างอิงใบปลิวท่วั ไปเลขที่3/2018สาหรับเรื่ องน้ ี
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งกองข้าราชการพลเรื อน3ตลอดถึงรายชื่อผ้ซู ้ือบัตรภายใต้แผนการซ้ือบัตรอย่างไรก็ตามเตือนให้B/Dsว่าจ้างผ้จู ดั หา
หรื อผ้ใู ห้บริ การล่ามแปลภาษาเหล่าน้ ีตามบัญญัติS&PRs
ธันวาคม ค.ศ.2019

3

รายชื่อบริ ษทั ล่ามแปลภาษาและรายชื่อนักแปลอิสระที่ถกู รักษาโดยแผนกภาษาที่เป็ นทางการให้บริ การแปลเอกสารเป็ นภาษา
จีนและภาษาอังกฤษโดยส่ วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถค้นหาขอบเขตการให้บริ การแปลของบริ ษทั ให้แน่ใจก่อนที่จะจ้าง
บริ ษทั น้ นั สาหรับการให้บริ การล่ามแปลภาษาอื่นๆ

ภาคผนวก C
การเก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้
ใช้ บริการที่เช้ือชาติที่แตกต่ างกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผ้ใู ช้บริ การในการวางแผนการปร
ะเมินและการทบทวนการให้บริ การสาหรับวัตถุประสงค์น้ีควรใช้ข้นั ตอนที่ปฏิบตั ิได้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู ้
ใช้บริ การที่เช้ือชาติที่แตกต่างกันและทาให้สืบค้นข้อมูลอย่างง่ายตามข้อมูลเช่นน้ ีที่ถูกเก็บรวบรวมเป็ นระยะๆเจ้า
หน้าที่ของรัฐสามารถประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการต่อความเท่าเทียมกันทางเช้ือชาติติดตามความเ
ท่าเทียมกันในเรื่ องที่ผใู ้ ช้บริ การเข้าถึงบริ การของรัฐและปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
2.

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผ้ใู ช้ที่ไม่ใช่คนจีนรวมถึง
(a) เข้าใจประวัติบุคคลโดยย่อ ลักษณะเฉพาะและความต้องการบริ การเฉพาะของพวกเขา
(b) เข้าใจรู ปแบบการใช้บริ การของพวกเขาและติดตามการเข้าถึงบริ การของพวกเขา

(c) เพื่อส่งเสริ มให้ความช่วยเหลือที่จาเป็ นและมาตรการที่สนับสนุนแก่ผใู ้ ช้บริ การที่พบอุปสรรคทาง
วัฒนธรรมและภาษาในระหว่างการเข้าถึงบริ การองรัฐ

(d) เพื่อติดตามประสิ ทธิผลของการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง และ

(e) เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบเรื่ องที่ความก้าวหน้าของประสิ ทธิผลที่นาไปมาตรการและนโยบายป
ฏิบตั ิ
3.
ข้อมูลและข้อความจะถูกเก็บรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ้ืนฐานที่เป็ นความสมัครใจและคว
ามลับและสาหรับวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริ มส่งเสริ มความเท่าเทียมกันทางโอกาสถ้าผ้ใู ช้บริ การไม่อยากจะเปิ ดเผยเช้ื
อชาติของพวกเขาเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจพิจารณาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อถ้าผ้ใู ช้บริ การปฏิเสธที่จะเสนอ
ข้อมูลเช่นน้ ีควรไม่บงั คับผ้ใู ช้บริ การเสนอข้อมูลให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็ นเงื่อนไขสาหรับการเข้าถึงหรื อการ
ใช้บริ การและไม่มีผลร้าย1
1

เพราะว่าข้อมูลถูกเก็บรวบรวมตามพ้ืนฐานที่เป็ นความสมัครใจความสมบูรณ์และความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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4.
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้ผใู ้ ช้บริ การทราบในขณ
ะที่หรื อก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาและอธิบายอย่างชัดเจนว่าเสนอข้อมูลโดยสมัครใจอย่า
งสิ้นเชิงเตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมใช้สาหรับการคานวณทางสถิติและการติดตามบริ การแต่ไม่ใ
ช่เพื่อวัตถุประสงค์อนื่ ๆนอกจากน้ ีผลสถิติหรื อผลของการติดตามบริ การจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในรู ปแบบ
ที่ระบุหวั ข้อข้อมูลตัวอย่างแถลงการณ์สาหรับการแจ้งผ้ใู ช้บริ การให้ทราบการจัดงานดังกล่าวข้างต้นได้ระบุในภา
คผนวกสาหรับการอ้างอิง
ขอบเขต
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการบริ การของรัฐ
5.
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรทบทวนส่วนท้งั หมดของนโยบายและระบุนโยบายและมาตรการที่คนที่เ
ช้ือชาติที่แตกต่างกันอาจจะใช้และต้องการที่จะเข้าถึงรวมท้งั เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสอดคล้อง“การสอบถามและ
การร้องเรี ยน”ถือว่าเป็ นประเภทที่จาเป็ นของงานบริ การที่ตอ้ งเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่ องน้ ีเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเก็
บรวบรวมข้อมูลจากผ้สู อบถาม/ผ้รู ้องเรี ยนที่มี“ความต้องการของการบริ การล่ามแปลภาษา”และ“ภาษาที่ชอบมาก
กว่า”ของพวกเขา
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม
6.
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน“ความต้องการของการบริ การล่ามแปลภาษา”และ“ภา
ษาที่ชอบมากกว่า”(นอกจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) 2 ของผ้ใู ช้บริ การที่ตอ้ งการบริ การล่ามแปลภาษาเจ้าหน้าที่ข
องรัฐควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากผ้ทู ี่ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษและอย่างน้อยเก็บรักษาข้อมูลข
องงานบริ การทางภาษาดังต่อไปน้ ี กล่าวคือ

2

(a)

จานวนเรื่ องที่ขอบริ การทางภาษา

(b)

จานวนเรื่ องที่ให้บริ การทางภาษากับผ้ใู ช้บริ การ

(c)

จานวนเรื่ องที่การให้บริ การทางภาษาที่ได้ยอมรับหรื อปฏิเสธ

ทางสถิติที่รวบรวมอาจได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างที่พูด ได้พิจารณาว่าสาหรับสถิติและข้อมูลที่รวบรวม
ยังคงเสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อติดตามบริ การและปรับปรุ งบริ การอย่างต่อเนื่องพื่อ
ทาให้การเปรี ยบเทียบสะดวกข้ ึนขอแนะนาให้เจ้าหน้าเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอย่างน้อยเก้าภาษากล่าวคือภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาฮินดี ภาษาเนปาล ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย ภาษาอูรดู ภาษาเวียดนาม ภาษาปัญจาบและ ภาษาอื่นๆ
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(d)

-

ในกรณี น้ีขอบริ การทางภาษา(น่นั คือข้อ(a)ดังกล่าวข้างต้น)หรื อการยอมรับของการให้บริ การท
างภาษา(น่นั คือข้อ(c)ดังกล่าวข้างต้น)ตามภาษาที่ตอ้ งการเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเก็บรวบรวมข้อ
มูลและสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การโดยคนที่เช้ือชาติที่แตกต่างกัน(“ความเป็ นชาติพ ั
นธุ์”“สัญชาติ”“เพศ”“ประเทศอันเป็ นที่กาเนิด”ฯลฯ)ถ้าข้อมูลเช่นน้ ีจะช่วยพวกเขาให้บริ การ(ตั
วอย่างเช่นผ้หู ญิงบางเช้ือชาติอาจปรึ กษาแพทย์หญิงเท่าน้ นั )

7.
เพื่อทาให้การเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสะดวกข้ ึนเช่นข้อมูลการสารวจสามะโนประชา
กรและการบริ การของรัฐที่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมควรควรอ้างถึงรหัสมาตรฐาน
ที่ใช้โดยกรมการสารวจสามะโนประชากรและสถิติในเรื่ องน้ ีการจัดแบ่งประเภทของกลุ่มชาติพนั ธ์ุขอแนะนาให้เ
จ้าหน้าที่ของรัฐเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอย่างน้อยแปดหมวดกล่าวคือชาวฟิ ลิปปิ นส์ชาวอินโดนีเซียชาวอินเดี
ยชาวเนปาลชาวปากีสถานชาวไทยชาวเอเชียอื่นๆ(รวมถึงชาวเวียดนาม)และกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั ที่
กล่าวมาก่อนแล้วเป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์ุที่มีจานวนประชากรมากที่สุดที่ไม่ใช่ชาวจีนตาม<รายงานเฉพาะเรื่ องการสารว
จสามะโนประชากรประจาปี 2016:ชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์>3ที่ประกาศโดยกรมการสารวจสามะโนประชากรแล
ะสถิติ
8.
เตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมควรมีความสัมพันธ์โดยตรงและมีความจาเป็ นแล
ะไม่มากเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่รับรองผ้ใู ช้บริ การได้เข้าถึงบริ การอย่างเท่าเทียมกันข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลส่วนตัวขอ
งผ้ใู ช้บริ การที่เช้ือชาติที่แตกต่างกันควรจะค้นคืนได้ง่ายเพื่อสนับสนุนการติดตามอย่างต่อเนื่องหากมีขอ้ สงสัยควร
ขอคาแนะนาจากกระทรวงยุติธรรม/สานักงานของกรรมาธิการความเป็ นส่วนตัวสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
9.
สาหรับการคิดพิจารณาและการวินิจฉัยที่เกี่ยวกับประเภทของบริ การที่ตอ้ งการเก็บรวบรวมข้อ
มูลและหมวดของข้อมูล(น่นั คือย่อหน้าที่5ถึง7ดังกล่าวข้างต้น)ควรบันทึกข้อมูลเป็ นเอกสารหลักฐานนอกจากน้ ีคว
รตรวจสอบการวินิจฉัยเช่นน้ ีอีกเป็ นระยะๆตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
การดาเนินการ
10.
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผ้ใู ช้บริ การที่ไม่ใช่ชาวจีนจะเร่ิ มจากเมษายนค.ศ.2020และทา
งานให้เสร็ จตามระยะภายในสองปี น่นั คือมีนาคม ค.ศ.2022

3

โปรดอ้างอิงตารางที่3.1ใน<รายงานเฉพาะเรื่ องการสารวจสามะโนประชากรประจาปี 2016:ชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์>
(https://www.statistics.gov.hk/pub/B11201002016XXXXB0100.pdf)ในแนวทางเหล่าน้ ีชาวผิวขาวและชาวเอเชียตะวันออกเ
ช่นชาวญี่ปนและชาวเกาหลี
ุ่
จะจัดแบ่งประเภทเป็ น"กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ"เพราะว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็ นคนที่อาศัยอยูต่ ่างป
ระเทศที่ทางานในฮ่องกงและสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
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(a)

-

ระยะที่1 (จะทางานให้เสร็จเมื่อมีนาคม ค.ศ.2021)
⚫ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผ้สู อบถาม/ผ้รู ้องเรี ยนที่มี“ความต้องการของการบริ การล่ามแปล
ภาษา”และ“ภาษาที่ชอบมากกว่า”ของพวกเขา ดังน้ ี
(i)

จานวนเรื่ องที่ขอบริ การทางภาษา

(ii) จานวนเรื่ องที่ให้บริ การทางภาษากับผ้ใู ช้บริ การ
(iii) จานวนเรื่ องที่การให้บริ การทางภาษาที่ได้ยอมรับหรื อปฏิเสธ และ
(iv) ในกรณี น้ีขอบริ การทางภาษา(น่นั คือข้อ(a)ดังกล่าวข้างต้น)หรื อการยอมรับของการให้บ
ริ การทางภาษา(น่นั คือข้อ(c)ดังกล่าวข้างต้น) ตามภาษาที่ตอ้ งการ4

(v) จานวนการร้องเรี ยนที่ร้องเรี ยนโดยผ้ใู ช้บริ การที่มีความต้องการของการบริ การล่ามแปล
ภาษา การร้องเรี ยนน้ นั เกี่ยวข้องกับ“การให้บริ การล่ามแปลภาษา”หรื อไม่ และ

(vi) ประเภทอืน่ ๆใดๆของข้อมูลที่ระบุany other types of data identified (ถ้ามี)
⚫ ติดตามการจัดงานเก็บรวบรวมข้อมูลท้งั หมดและดาเนินการปรับเปลี่ยนที่จาเป็ นตามสถ
านการณ์จริ ง
⚫ ทางานการทบทวนการจัดงานเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่1ให้เสร็ จและดาเนินการจัดเ
ตรี ยมทางเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ที่จาเป็ นสาหรับการขยายการเก็บรวบรวมข้อมู
ลต่องานบริ การตามแผนเพื่อถูกรวมอยูในระยะที
่
่2เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.2021
⚫ ทาให้สถิติที่รวบรวมใช้ประโยชน์ได้บนแต่ละเว็บไซต์เพื่อเป็ นข้อมูลสาธารณะเมื่อสิ้นเ
ดือนเมษายน ค.ศ.2021 และ
⚫ ทบทวนประสิทธิผลของนโยบายมาตรการและการให้บริ การตามผลทางสถิติและแนะ
นาความละเอียดปราณี ต/การปรับปรุ งตามที่เห็นสมควร
(b)

ระยะที่2 (จะทางานให้เสร็จเมื่อมีนาคม ค.ศ.2022)
⚫ เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติของผ้ใู ช้บริ การที่เช้ือชาติที่แตกต่างกันสาหรับงานบริ การตา
มแผนเพื่อถูกรวมอยในระยะน
ู่
้ี

4

โปรดอ้างอิงเชิงอรรถที่2สาหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเก้าภาษา
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-

⚫ ติดตามการจัดงานเก็บรวบรวมข้อมูลท้งั หมดและดาเนินการปรับเปลี่ยนที่จาเป็ นตามสถ
านการณ์จริ ง
⚫ ดาเนินการทบทวนประจาปี ที่เกี่ยวกับการจัดงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่รวมถึงประเภทขอ
งบริ การและข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม
⚫ ทาให้สถิติที่รวบรวมใช้ประโยชน์ได้บนแต่ละเว็บไซต์เพื่อเป็ นข้อมูลสาธารณะเมื่อสิ้นเ
ดือนเมษายนทุกๆปี และ
⚫ ทบทวนประสิทธิผลของนโยบายมาตรการและการให้บริ การตามผลทางสถิติและแนะ
นาความละเอียดปราณี ต/การปรับปรุ งตามที่เห็นสมควร
11.
ควรดาเนินปรับปรุ งเพ่ิมเติมตามประสบการณ์ที่ได้รับในระหว่างการดาเนินงานของท้งั สองระ
ยะ
12.
CMABมีหน้าที่ในการประสานงานและดูแลในส่วนของภาพรวมในการนาเอาข้อแนะนาในกา
รบริ หารโดยรวมไปใช้นอกจากน้ ีCMABจะตรวจเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับ“ความต้อง
การของการบริ การล่ามแปลภาษา”และ“ภาษาที่ชอบมากกว่า”ของผ้ใู ช้บริ การที่ตอ้ งการของการบริ การล่ามแปลภา
ษาในรู ปแบบที่กาหนดทุกๆปี จะประกาศสถิติที่รวบรวมบนเว็บไซต์ของCMBAเพื่อเป็ นข้อมูลสาธารณะ
ธันวาคม ค.ศ.2019
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-

ภาคผนวก
แถลงการณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล
(หมายเหตุแถลงการณ์ นีน้ าไปปฏิบัติได้ สาหรั บการเก็บรวบรวมข้ อมูลและข้ อความที่เกี่ยวกับการใช้ บริ การโดยคน
ที่เชื ้อชาติที่แตกต่ างกันซึ่ งเป็ นแถลงการณ์ เพิ่มเติมสาหรั บผ้ทู ี่เรี ยกร้ องเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ภายในขอ
บเขตของอานาจของตนในปั จจุบนั )
การเก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้ใช้ บริการที่เช้ือชาติที่แตกต่ างกัน
1.

เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เช้ือชาติที่แตกต่างกันได้ดีข้นึ และปรับปรุ งการบริ การของเราเพื่อตอ
บสนองความต้องการของพวกเขาขอเชิญท่านเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับ“ความต้องการของการบริ การล่ามแป
ลภาษา”และ“ภาษาที่ชอบมากกว่า”(หมายเหตุหมวดของข้ อมูลจะถูกแก้ ไขโดยเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐตามที่เห็น
สมควร)สาหรับวัตถุประสงค์ทางสถิติและการติดตามบริ การ

2.

เสนอข้อมูลเช่นน้ ีโดยสมัครใจคุณอาจปฏิเสธที่จะเสนอข้อมูลได้แต่ขอบคุณมากสาหรับความช่วยเหลือขอ
งท่านเพราะว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีคุณค่าสาหรับการปรับปรุ งการบริ การของเราอย่างต่อเนื่องสาหรับคน
ที่เช้ือชาติที่แตกต่างกัน

3.

เรามุ่งม่นั ที่จะปกป้องความเป็ นส่วนตัวการรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเราปฏิบตั ิตา
มข้อกาหนดของบทบัญญัติขอ้ มูลส่วนบุคคล(ความเป็ นส่วนตัว)ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเราจ
ะรับรองพนักงานของเราปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดที่สุด

4.

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมใช้สาหรับวัตถุประสงค์ทางสถิติและการติดตามบริ การเท่าน้ นั แต่ไม่ใช่ใช้สาหรับวัตถุ
ประสงค์อนื่ ๆ

5.

ผลสถิติหรื อผลของการติดตามบริ การจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในรู ปแบบที่ระบุบคุ คลที่เสนอข้อมูล

6.

เพื่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรุ ณาติดต่อ
(รายชื่ อผู้ติดต่ อของพนักงานที่ประสานงานการนาPDPOไปปฏิบัติของแต่ ละเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ.)

