
كيف أتعرف على االعتداء الجنسي؟
في ممارسة مهنة الطب، قد يستخدم األطباء أيديهم لمالمسة أجزاء مختلفة من 

الجسد. و هذه هي األجزاء الضرورية للفحوصات الطبية )فحص الصحة العامة 
(. عندما يحدث ذلك، ينبغي عليك  أو فحص أي مخاوف يشكو منها المريض مثالاً
أن تتوقع من الطبيب أن يخبرك بما سيقوم به، ويستأذن منك لكي يلمس جسدك، 

ويسمح لك بطرح أسئلة، ويعالجك باحترام. يتوجب على األطباء أن يتصرفوا 
بطريقة مهنية وأخالقية مع المرضى في جميع األوقات. 

االعتداء الجنسي انتهاك خطير للثقة ويمكن أن يشمل اآلتي:

• عالقات جنسية مع المريض بأي شكل من األشكال.
• فحوصات طبية غير ضرورية أو غير مالئمة.

أمثلة:   
•  لمس األثداء أو األعضاء الجنسية أو األرداف أو منطقة الحوض بطريقة   

غير ضرورية للعالج أو التقييم؛ 
•  إجراء فحص طبي بطريقة جنسية بدالاً من الطريقة الطبية؛  

• مالمسة الجسد بدون استئذان أو توضيح.  

التبليغ عن االعتداءات الجنسية
تعتمد العالقات بين المريض والطبيب على الثقة. إن االعتداء 

ا.  الجنسي من قبل الطبيب ينتهك هذه الثقة وهذا غير مقبول بتاتاً
ا. يعتبر أي سلوك جنسي بين الطبيب والمريض اعتداء جنسياً

إذا كنت تعتقد بأن طبيبك تجاوز الخطوط الحمراء، فإن كلية 
 College of Physicians( أونتاريو لألطباء والجراحين
and Surgeons of Ontario( على استعداد لالستماع 
إليك. يمكنك االتصال بنا على الرقم 1-800-268-7096، 

داخلي: 629.
وفقاًا لالئحة الداخلية لألطباء في أونتاريو، ال تتهاون الكلية 

ا مع االعتداءات الجنسية ونحن نحقق في كل شكوى. بتاتاً
ا. وللمساعدة، نريد منك أن تدرك  ربما يكون التبليغ صعباً
سبب أهمية التبليغ عن االعتداء الجنسي المحتمل، وما الذي 

تتوقعه عندما تفعل ذلك.

هل تعتقد بأن طبيبك تجاوز الخطوط الحمراء؟



•  تعليقات أو إيحاءات أو سلوكيات غير مالئمة.
أمثلة: 

•  التحدث عن أشياء تشمل إيحاءات جنسية؛  
• طلب مواعدة؛  

•  إصدار تعليقات جنسية حول المظهر أو المالبس؛  
•  التحدث عن العالقات الجنسية والتوجه الجنسي دون الحاجة لذلك؛  

ا؛ • إصدار تعليقات أو نكات مسيئة أو مهينة جنسياً  
•  لفت االنتباه غير المحبب )مثل تبادل القبالت والعناق(؛   

كل ما ذكر يعتبر اعتداء جنسي عندما يمارسه الطبيب مع المريض. 

ماذا يحدث إذا لم أعترض؟
حتى إذا لم تعترض، وتعتقد بأنك كنت ترغب بالمشاركة في ذلك، تعتبر هذه 

التصرفات/العالمات غير مالئمة وغير مقبولة من الناحية القانونية. 
في بعض األحيان ال يعترض المريض على ما يفعله الطبيب. وربما يكون 

المريض هو من بادر بإنشاء عالقة حميمة/جنسية مع الطبيب. هذا غير مهم. ال 
يوجد شيء اسمه موافقة المريض في هذه الحاالت. في كل األحوال، تقع المسئولية 

على عاتق الطبيب، وليس على المريض، في فهم العالقة الصحيحة والمحافظة 
عليها.

لماذا ينبغي عليَّ أن أخبر الكلية؟
تعتمد الكلية على المرضي في معرفتها للتصرفات الخاطئة. وهذا ما يساعدنا على 
حماية عامة الناس. وفي معظم األحيان، نحن نتعرف على االعتداءات الجنسية من 

األشخاص الذين يقدمون الشكاوى.
إن حوادث االعتداءات الجنسية ليست منعزلة في أغلب األحيان، فأنت تساعد 

اآلخرين عندما تبلغ الكلية عن هذه االعتداءات. كما تساعدنا المعلومات التي تقدمها 
ا على إجراء تحقيقات فعالة بهذا الشأن. لنا أيضاً

إن التبليغ عن االعتداءات الجنسية من قبل طبيبك الطبيب يمكن أن تساعدك 
ا. فقد تجلب لك الشعور بانتهاء المشكلة. سوف تعرف أن الكلية ستنظر في  أيضاً

القضية وتتخذ إجراءات بشأنها.

من أخبر؟
يمكنك االتصال بالكلية لمناقشة ما يشغل فكرك وتتعرف أكثر على كيفية تقديم 

المساعدة من طرفنا و/أو تقديم شكوى. عندما تفعل ذلك، سوف تتحدث مع شخص 
من قسم الدعم لديه خلفية عن العمل االجتماعي ويتمتع بخبرة عملية في مساعدة 

المرضى الذين يتعرضون العتداءات جنسية. يمكنك االتصال بنا على الرقم 
7096-268-800-1، خارجي: 629.

في المكالمة األولى، ال داعي للتعريف بنفسك إذا لم ترغب بذلك. يمكنك 
استعراض ما حدث والتعرف على إجراء تقديم الشكاوى في الكلية وطرق المعالجة 
االنضباطية وما تتوقعه. ومن الممكن إجراء مقابلة شخصية معك حسب رغبتك. إذا 

قررت تقديم شكوى رسمية، فسوف نباشر بإجراء التحقيق وسوف يبقى الشخص 
ا لتقديم المساندة خالل هذه الفترة.  من قسم الدعم متاحاً

هل سيعرف الطبيب بأنني قدمت شكوى؟
نعم، إذا قررت تقديم شكوى. في التحقيق، يجب على الكلية أن تخبر الطبيب عن 

اسمك لكي يتمكن من الرد.

هل سيتم التعامل مع الشكوى بجدية؟
تتعامل الكلية بجدية مع أي شكاوى حول االعتداءات الجنسية أو أي أمور أخرى. 

كجزء من مهمتنا لحماية عامة الناس، نحن نحقق بدقة في جميع الشكاوى.

إذا قدمت شكوى، كيف تتم المعالجة؟
يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع الشكاوى وما يتعلق 

.cpso.on.ca بها على موقعنا اإللكتروني

كيف يمكن للكلية أن تساعدني بشكل آخر إذا تم االعتداء عليَّ 
جنسًيا من قبل طبيب؟

تقدم الكلية للمرضى الذين تعرضوا العتداءات جنسية من أطبائهم التمويل الالزم 
لتغطية تكاليف العالج أو اإلرشاد. بعد أن تقدم الطلب، سوف تقرر لجنة العالقات 

مع المرضى )Patient Relations Committee( في الكلية أهليتك من 
عدمها. يرجى زيارة www.cpso.on.ca/therapy للحصول على 

معلومات حول التمويل. أو اتصل بالرقم 7096-268-800-1، خارجي: 211.

هل قال الطبيب أو فعل شيًئا جعلك تشعر بعدم االرتياح؟ 
إذا كنت تعتقد بأنك عانيت من اعتداء جنسي من قبل أحد 

أطباء أونتاريو، يرجى االتصال برقم كلية أونتاريو لألطباء 
والجراحين 7096-268-800-1، خارجي: 629.


