
 من نحن 

 تنمرالال طة إتصنقنزاعات الحل  مبادرة  ن.م.  كليما

 .ليمانمبادرة من البروفيسور الدكتور هاينز بّسس تأ و 1998منذ عام  موجود ...

 .نمرهي جمعية وضعت لنفسها هدف تقديم المشورة ومرافقة الناس في حاالت النزاع والت .م.ن كليما

 من بابتغلب ال جراءاتإمقابل رسوم* في تنفيذ  الرابطة الشركات والمؤسسات العامةوباإلضافة إلى ذلك تدعم 

 .نمرالتمن  الوقايةو النزاعات علىز اإلحترا

                                                                                                                                                                                  

إلى الدعم ه لنفسلذي يحتاج لأو  غير فعالأو  ل فعالشكبعمل الجمعية  دعم لذي يريد أن يل ن.م.كليما لدى يمكن 

 .صبح عضوا  يأن  طويلةلفترة 

من بين آخرين، كباحثين في يعملون توجهات مهنية مختلفة، والذين، ويتألف الفريق المهني من أشخاص ذوي 

ستشاريين في مجال النزاعات في الشركات، أو مدربين، أو إحاالت النزاع، أو وسطاء، أو علماء نفس، أو 

مثل لعمالء ا الى جانبكفاءتهم ب يقفونوصلة ذات جتماعيين، أو معالجين نظاميين ذوي خبرة مهنية إين برم

 المنظمات.

، يكون تخفيض طويال   الساعة. وفي حالة ترتيبات النزاعات التي تستغرق وقتا   ورأج € 150تدفع الشركات  *

 للتفاوض. سعر الساعة قابال  

يورو في الساعة. أما بالنسبة  30، يتم فرض رسوم على العروض الفردية قدرها كليماكما هو الحال مع أعضاء 

 يورو )االستثناءات قابلة للتفاوض(. 50 تبلغلغير األعضاء، فإن رسوم الساعة 

 روض مجانية ع

في مكتب كليما، سيوارتن  19.00إلى الساعة  17.00تُقام فعاليات المجموعات التالية أيام الجمعة من الساعة 

)باستثناء Seewarten Straße 10, Haus 3 (Souterrain) ( طابق السفليال) 3، هاوس 10شتراسه 

 (.الرسمية العطل

kontakt@klimaev.de  57040 25 44 33الهاتف: رقم أو  

 كليما ـ ةسلج ➢

، بعضلمع بعضها ا الحاالت الفردية لعتط مكانيةإمسبق. يوفر  تسجيلدون  باألمرن معنييتبادل اآلراء لل

، وتصبح على بينة من الموارد الخاصة بك وتحديد طرق إعادة مرالتنومناقشة األسئلة العامة حول 

 ه:التوجّ 

 19.00إلى الساعة  17.00من الساعة جمعة  .5 ذا إقتضى األمرإ و .4و  .2كل  ☞

 " التنمر بسبب "مريض مجموعة المساعدة الذاتية   ➢

 جتماع المائدة المستديرة الشهري:إ

 19.00إلى الساعة  17.00من الساعة الجمعة من الشهر  .1 كل ☞

 " التنمر عند  ا  مجموعة المساعدة الذاتية "تصبح قوي ➢

 اجتماع المائدة المستديرة الشهري:

 19.00إلى الساعة  17.00من الساعة جمعة من الشهر  .1 كل ☞

 البريد اإللكتروني: عن طريق  بعد اإلتفاق المجموعة التالية  فعاليات  تنعقدس

 

mailto:kontakt@klimaev.de


 الوالدينكليما  ➢
 :تنمرالاألطفال المتضررين من  لوالدي مناقشة بشأن تبادل اآلراء ئرةدا

 التشغيل كليما  ➢
حياتهم في ر أو تنم صراعحالة في  يجدون أنفسهم لألشخاص الذين معمقة هتوج   بإمكانية مناقشةدائرة 

 المهنية. 

 تشغيل الليما مجلس ك ➢
 األخرى: واألطراف المهتمة دركواوال يلتشغلمجالس ال،لتنمرااالستراتيجيات ضد معالجةتبادل و

 كليما في عضاء األلقاء  ➢
 فقط: كليمالألعضاء في 

 21.00إلى الساعة  19.00من الساعة  ،من الشهر  . خميس4 كل ☞

 

 شخصية روض ع

 اإللكترونيالبريد عن طريق  أو يالهاتف اإلتفاقحسب المواعيد 

 ة المشور ➢

 .لحلوإمكانات ال معا   عالجوضعك ونمعك نحن نناقش ونحلّل 

 منهجية و العالج المشورة ال ➢

 تركيبة العائلةو الشركة  تركيبةبضمنها من ، ةوعمتن أساليببنحن نعمل . ئلوالألفراد واألزواج والع

 .المناورة  مجاالتلتوسيع و ها بلدعمها و  العميقةالخلفيات  م فهل

 التشغيلية  ات مخصوالة مشور ➢

ح و نوضّ  الشركةأو بممثل  م بصاحب عملك م تكخص مورد ثقشك نتصل م سب رغبتكحإذا لزم األمر و

 باالتفاق أيضا   لكن ،و نتفاوض محادثات الصراع،في ونرافقكم  الخطوات التي يمكن تصورها.بحرص 

 .ب و اإلياباهذدبلوماسية ال عن طريق المتبادل

 طة وسا ➢
مكانية إ و الصراع تصعيدتجنب بها  بطريقة يمكن فيه االتصاالتوفي الوساطة، ننشئ إطارا تجري 

 ة.تسوي إيجاد

 ل الخالي من العنف تواصالتدريب وال ➢

لتفاعل اتعدين في مس واتكون لكيالمجاالت، في مختلف مكفاءاتكلتعزيز التدريب  تدابير م نحن نقدم لك

 وصفحتناالمناسبة اإلعالنية  لمنشوراتمن ا العروض ءإنتقايرجى  .حاالت الصراعو االجتماعي

 .في اإلنترنيت الرئيسية

 شركة ال سيستأو تقديم الطلبالتدريب؛  ➢

 فاقآ معكم ، فإننا نطور الحر  ي العملفأو  م نفسكأه في إعادة توجّ  ونترغب بسبب وضعكم  م إذا كنت

 عند اللزوم والشهادة،تقييم في الطلب وتقديم ووثائق الشخصي  م ملفكتحسين  في م نساعدك نحن .مستقبلية

 .ة شهادالإعادة صياغة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تنمرما هو ال

  أدنى وضعوقعوا بصفة دائمة في الذين  والمقززة ضد األفراد  لإلنسانالمعادية   العماأللى عهذا المصطلح   دلي

مون ا  ماغالبا  و  .نفسيينشهر بهم كمرضى أو يُ   يُجرَّ
 

 ؟ تنمرمتى وأين يحدث ال

والمنظمات   والمؤسسات التعليمية،  العمل، عالم مجموعات:  في ذوو مصالح مختلفة ناسال يلتقأينما ي

 فترة طويلة من الزمن. متد على مدى ي و وتكراراّ  يحدث مراراّ أن  يُمكنوما إلى ذلك.  والجمعيات،الترفيهية،

 

 ؟ نمر ما هي العواقب الصحية للت

 عراض الممكنةاأل وشخصيتهم. كرامتهمعلى   عتداءإعلى أنها ضدهم الموجهة  األعماليعاني المتضررون من 

توتر  ، عنققفا ال والرأس أوجاع  ،آبةكال اضطرابات النوم،  ، الخمول، االضطرابات على سبيل المثال.هي 

 رتفاع ضغط الدم. إ العضالت و
 

 ؟ تنمر مكن أن يؤدي الأين ي  الى 

ثقة ال فينخفاض إ االستحقاقات االجتماعية، من غيرهاالعمل أو ، فقدان هميش اإلجتماعيتوال العزلةلى ا

أعمال و  االنتحار,، المخدرات و الكحول الى فرارال.و دائرة األصدقاء هلاأل لكاهعلى ثقال اإل ،بالنفس

 نواع.األ مختلفةثأرية 
 

 أن تفعل؟  طيعتستماذا 

 البدني. أو ينفسالإلجهاد اعالمات أولى  ظهورعند  ا  مالئم ا  طبيبواستشر يا  جد األعراض خذ ➢
 .و الصراع وي الخبرة في التنمرذمن الناس  ساندة م تحتاج إلى نتأف .لمفردك كافحتال  ➢
 بحساسية. يستمعون و الدعم  يقدمون لك أناسابحث عن  ➢
 منخفضة.عتبة  على بحذرو قدر اإلمكان مبكرا  الصراع ول تنا ➢
ا الصراع  محادثات يإجر ➢  ثقتك. وردم شخص بحضوردائم 
 بتوثيق: تقوم  فيه ،تنمرظ بسجل الإحتف ➢

 من تصرف؟ ☞

 من شهد ذلك؟ ☞

 أين حدث ذلك؟ ☞

 متى، في أي وقت؟ ☞

 في أي سياق؟ ☞

 عليك؟ هذاكان  تأثير أي ☞

 

 

 

 

 

 



 طورللتفرصة  يمكن أن يكون تنمرالفإّن  :من سوء كل شيء على الرغم  حياتك.بمليا  لتفكير لستخدم الوضع إ

 اإليجابي.

 م.الى كليما ن.تصل  هكذا

www.klimaev.de 

abwehr.de-www.mobbing 

E-MAIL 

kontakt@klimaev.de 

 الهاتف أرقام 

 57 25 44 33-040   مكتبال

 24 99 00 55-040  مركز المشورة 

 58 25 44 33-040  رقم الفاكس

 عنوانال

 في: ة الفعالياتقاعالمكتب و  تجد

 ت باولي الصحيكمركز سان

 Seewartenstraße 10, 20459 Hamburg غهامبور 20459، 10 سيوارتنشتراسه

 السفلي()الطابق 3 منزل

 اتالتبرع
 و سنة(/€ 72) العضوية رسوم  فإنّ طبيعي  و .لهاهي شاكرة و  تبرعاتالتي تعتمد على  ةيّ خيرجمعية نحن 

 ضرائب.لامن خصم للقابلة هي لنا  التبرعات

 الحساب
   ندوق التوفير هامبورغص

 :DE82 2005 0550 1059 2136 27 IBANيبان: إ

 :HASPDEHHXXX BICبيك: 

 

 كليما ن.م. 
 في مجال العمل تنمرال حل النزاعات والمشورة في مجال

 لفهما
 لتسجيلا

 إيجاد الحلول

http://www.klimaev.de/
http://www.mobbing-abwehr.de/
mailto:kontakt@klimaev.de

