
 

ثرايفنج سلوشنز
استدامة مستقبلنا تبدأ بتغيير نظامنا الغذائي



ثرايفنج سلوشنز
ثرايفنج سلوشنز هي شركة استشارية لالستدامة مكرسة إلزالة الكربون من

اقتصادنا، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز األمن الغذائي والتغذية والمياه، فضالً

عن دعم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ومعايير اإلداء البيئي، واالجتماعي

والحوكمة.

التفاؤل - الشغف  -  اإلبداع  -  األمانة  -  الشفافية

 
 

المهمة
إعادة تصور نُظمنا الزراعية والغذائية سواءاَ المحلية أو اإلقليمية أو العالمية للحفاظ
عىل مستقبلنا. وذلك بإشراك الجهات المناسبة لتقديم حلول عملية قائمة عىل

الطبيعة واعتماد االبتكارات التي تقضي عىل النفايات والتلوث وتجدد النظم البيئية

واالنتقال إىل أنظمة الغذاء الدائرية التي تعزز األمن الغذائي والمائي وتساهم في

العمل المناخي.

رؤيتنارؤيتناالقيم الجوهرية
النظم الغذائية الدائرية

والنظم البيئية

المتجددة



التحديات

مأساة التنوعأزمة المناخ

البيولوجي

 

التلوث وفقدان

النظام البيئي

التحديات االقتصادية التغيرات السكانية

واالجتماعية

نحن في خضم

االنقراض الجماعي

السادس.

تلوث وتدهور األراضي

والمياه والهواء. تسارع

فقدان الغابات والمراعي

واألراضي الرطبة.

 
 

تزايد عدد سكان العالم،

وزيادة التحضر، وتغيير
النظم الغذائية وأنماط

االستهالك.

ارتفاع نسب الجوع وسوء
التغذية والنزاعات واألزمات

االقتصادية وعدم المساواة

وانتشار األوبئة.

 

تؤثر هذه التحديات عىل اإلنتاجية الزراعية وعىل نقل األغذية وصناعتها وتوزيعها واستهالكها وكيفية التخلص من

النفايات.

 

زيادة شدة وتواتر
الظواهر الجوية

المتطرفة.

 



مجاالت التركيز



النظم الغذائية الدائرية
النظم الغذائية الحالية ُمهدرة وُملوثة وُمستنفدة للبيئة. كما أنها محرك رئيسي ألزمة

ً ما التنوع البيولوجي وتحدي المناخ. اليوم يُفَقد أو يُهَدر ٤٠٪ من األغذية المنتجة عالميا
يكلف اإلقتصاد العالمي تريليون دوالر أمريكي سنوياً. وهذه الكمية الُمهدرة بإمكانها إطعام

كل جياع العالم دون الحاجة إىل توسيع اإلنتاج الزراعي. ويشكل هدر الطعام أكثر من نصف

النفايات الصلبة في المدن مع عواقب بيئية ومالية واجتماعية ضخمة. إن الطعام المهدر

 مسؤول عن ۱٠٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية (وباألخص غاز الميثان).
 

ً في النظم الغذائية الحالية. إْذ يمثل ً أساسيا يعتبر البالستيك أحادي االستخدام عنصرا

تغليف المواد الغذائية والمشروبات في حد ذاته ١٦٪ من إجمالي استخدامات البالستيك.

وهذا اليأخذ في الحسبان البالستيك المستخدم أثناء اإلنتاج والتوزيع والتخلص من

النفايات. إن الحد من استخدام البالستيك أحادي االستخدام وتقليل الفاقد والمهدور من

األغذية يوفر الكثير من الموارد عىل المستويات الفردية والمؤسسية واإلقليمية والعالمية.

 
تركز ثرايفنج سلوشنز عىل نشر وتسهيل اعتماد نظم دائرية ومتجدده باستراتيجيات

وعمليات ومنتجات مصممة لتقليل أو إلغاء النفايات والتلوث، وابقاء المنتجات والمواد

المستخدمة في الحلقة االنتاجية ألقصى حد، وتصميم وتطوبر مشاريع تحد وتعزل

الكربون، وتقلل من البصمة المائية و تجدد النظم البيئية الطبيعية. 

 
 

من ۸۸,٥ إىل ۱٠٢,٢ جيجا طن
من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون

يمكن تفاديها بين عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٥٠ عن

طريق تقليل نفايات الطعام.



 تجديد النظم البيئية الطبيعية
للحد من زيادة درجة الحرارة إىل  ١.٥ درجة مئوية، نحتاج إىل تحقيق صافي انبعاثات الكربون الصفرية

بحلول عام  ٢٠٥٠ بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. طلب من جميع الدول

ً خطتها بااللتزام باالتفاقية من خالل وثيقة "المساهمات الموقعة عىل اتفاقية باريس أن تقدم رسميا

المحددة وطنيا" والتي تنقل خططها للحد من ظاهرة االحتباس الحراري. وتتضمن العديد من خطط

التخفيف من حدة المناخ مشاريع لتقليل و/أو تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة، باإلضافة إىل عزل

الكربون.
 

الطبيعة نفسها هي وسيلة لعزل الكربون، ونحن نكتشف باستمرار أن من خالل التوسع في تبني الحلول

الداعمة للطبيعة واالرتقاء بها، لن نحتاج إىل بناء مرافق اصطناعية باهظة الثمن الحتجاز الكربون

وتخزينة. ونستطيع أن نحد من ظاهرة االحتباس الحراري من خالل تبني حلول المراعية للطبيعة تحمي

وتستعيد وتدير ممتصات الكربون الطبيعية الموجودة حاليا أو خلق ممتصارت كربون طبيعية. وذلك له

فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية ال حصر لها. وتشمل ممتصات الكربون الطبيعية الغابات واألراضي

الزراعية واألراضي الساحلية واألراضي الرطبة وأشجار المانغروف وغيرها. كل ممتصات الكربون سواءاً
األرضية أو البحرية فعالة بشكل كبير وتوفر إمكانات كثيرة لبرامج التخيف من حدة المناخ. ويعتمد

اختيار الحلول المناسبة الداعمة للطبيعة عىل جغرافية البلد أو المنطقة المراد تبني حلول فيها.
 

تركز ثرايفنج سلوشنز اىل وضع تصور للمبادرات والتدخالت والتوصية بها، وتتضمن مبادرات الحد من
النفايات العضوية أو مبادرات ممتصات الكربون الطبيعة التي تتماشى مع أهداف المؤسسة تُقلل أو

تحبس الكربون أو تعزله.

 

١٠ جيجا طن
 من ثاني أكسيد الكربون سنويًا

هو التعويض التقديري للكربون

من خالل حلول مطورة مراعية 

 للطبيعة.



اليوم، يعيش أكثر من نصف سكان العالم في مدن شديدة االكتظاظ، ويستهلكون بشكل
متزايد األطعمة منخفضة القيمة الغذائية واألغذية المعبأة والمعالجة، مما يؤدي إىل زيادة

األمراض غير المعدية. ومن بين هؤالء ما يقارب ال ٨٢٨ مليون رجل وامرأة وطفل

يعيشون في فقر مدقع ويعانون أكثر من غيرهم من انعدام األمن الغذائي.

 
إن المدن بالنظر إىل حجمها ومكانتها االقتصادية تستهلك ٨٠٪ من األغذية المنتجة

وتساهم بنسبة ٦٦٪ من مجمل نفايات الطعام؛ مما يجعل المدن قادرًة عىل تسريع تحول

أنظمتنا الغذائية.

 
من خالل تفعيل الشراكات المناسبة وتشبيكها بالتخطيط والبرامج والسياسات الهادفة

والفعالة، يمكننا إصالح أنظمة الغذاء الحضرية لضمان توافر كميات كافية من الغذاء

ً وجعله في متناول الجميع. نحن في ثرايفنج سلوشنز المغذي واآلمن والمناسب ثقافيا

نهدف اىل تطوير أنظمة غذائية دائرية ومتجدده تتمحور حول المدن مما يعزز األمن الغذائي

والتغذوي، ويزيد من الرفاهية، حيث أنه مع بدء ظهور اقتصاد دائرية متجدد مبني عىل

الحد من النفايات وتدويرها وتجديد النظم البيئية الطبيعية، سُتفتح مصادر دخل جديدة

غير مستغلة حالياً.
 

نظم الغذاء الحضرية



ثرايفنج سلوشنز شركة استشارية لالستدامة مكرسة

لدعم االنتقال إىل أنظمة الغذاء الدائرية وباالخص النظم

الحضرية، وتجديد النظم البيئية الطبيعية.  فضًال عن أن

عملنا يدعم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ومعايير

األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة، عملنا يدعم

الوصول للحياد الكربوني، وحماية التنوع البيولوجي،

وتعزيز األمن الغذائي والتغذوي والمائي،



الخدمات



لتحقيق الحياد المناخي، والحد من التلوث، وحماية مواردنا الطبيعية، يجب

أن ندير ونحمي ونستعيد أراضينا ومواردنا المائية. 

 
من خالل تحويل أنظمتنا الغذائية لتصبح دائرية ومتجددة واعتماد الحلول

المراعية والمجددة للطبيعة فإننا نساهم في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة ٢٠٣٠ واتفاقية باريس وتعهد الميثان واتفاقية التنوع البيولوجي.
 

نقدم خدماتنا للحكومات والمؤسسات الربحية وغير الهادفة للربح وبرامج

التنمية لتقييم الوضع الحالي والتحديات والفجوات والتدخالت الممكنة

والتوصية باالستثمارات المطلوبة وإمكانية تنفيذها. نحن نساعد عمالئنا

عىل تعزيز رؤيتهم وتقديم الدعم للمشاركة والتصميم المشترك وتطوير

التدخالت مع أصحاب المصلحة.
 

الهدف النهائي هو تقديم مشاريع ذات تأثير مالي وتقني واجتماعي تعمل

عىل تطوير أنظمة الغذاء الدائرية وتجديد الطبيعة وعزل الكربون

تطوير االستراتيجيات والبرامج



التواصل الفعال لالستدامة

تقدم شركة ثرايفنج سلوشنز نهجًا متعدد التخصصات يعتمد عىل البحث

لفهم الجمهور المستهدف وتقديم الرسائل المناسبة، كما نقوم بتسجيل

المكاسب وقصص التأثير وإيصالها للجمهور. وتتضمن خدماتنا تطوير

استراتيجيات االتصال المستهدفة ومكونات الوسائل اإلعالمية المتعددة

لإلحتفاء باإلنجازات، وإضفاء الطابع المحلي عىل عالمة العميل التجارية من

خالل الترجمة التقنية لموارد االتصال والمواد التقنية. كما نقدم الدعم الفني

لشركة التسويق التابعة للعميل لضمان الدقة الفنية ومالءمة حمالت

االستدامة. كما نقوم بتنظيم فعاليات مستهدفة تسلط الضوء وتحتفي

 باالنجازات والنجاحات.
 

انطالًقا من إيماننا بأن المعرفة أساسية لتحقيق رؤيتنا، نقوم بإجراء البحوث

التقنية وكتابة السيناريو وضمان الجودة واإلشراف الفني لألفالم الوثائقية ذات
الصلة باالستدامة. نقوم أيًضا بتنظيم حمالت عىل وسائل التواصل االجتماعي

لزيادة الوعي العام بالتحديات والحلول المتاحة في زمننا. 
 

مع شركائنا نقوم بتصميم وتقديم واإلشراف عىل تنفيذ برامج التسويق

.(PPP) السلوكي االجتماعي المبني عىل نقاط الضغط * واألشخاص واألماكن

 
 *تشمل نقاط الضغط، عىل سبيل المثال ال الحصر، التحديات السلوكية، وجمع األدلة العلمية، والتعليم،

وعلم النفس، واالتصاالت، ووسائل اإلعالم، وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا.

إذا كنت ترغب في رعاية أي من حمالتنا عىل
وسائل التواصل االجتماعي، تواصل مع:

info@thrivingsolutions.earth



باستخدام نهج تفاعلي، نقدم مجموعة متكاملة من خدمات التدريب

والتوجيه واالستشارة المصممة للممارسين وموظفي التنمية وصانعي

السياسات والقادة التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة وعاملي المجتمع

ورجال األعمال والطالب والمواطنين بشكل عام.
 

تشمل تدريباتنا ورش العمل الوجاهية واالفتراضية، والجلسات التدريبية،

باإلضافة إىل خدمات التوجيه واالستشارة المستمرة. كما نقدم برامج

تدريبية معتمدة بالتعاون مع هيئات دولية. كما أننا ندعم العمالء من خالل

اتفاقيات اتعاب مستمرة بدفعات زمنية، وتوفير الخبراء في مجال النظم

الغذائية.
 

وتتيح ثرايفنج سلوشنز برامجها باللغتين العربية واالنجليزية.

 

تنمية القدرات وبناء الفريق من

خالل التوعية باالستدامة



الشراكات وتطوير األعمال

تتضمن خدمات ثرايفنج سلوشنز التعاون مع وتمثيل شركات ناشئة دولية 

وإقليمية ومحلية والتي تقدم حلول مبتكرة تعزز النظم الغذائية الدائرية

المستدامة والمتجدده والعادلة والمرنة عىل المستويين المحلي واإلقليمي.
 

تعمل هذه التحالفات عىل تمكين الشركات من تقديم وتوسيع افاق تقنياتها

ومنتجاتها في المناطق العربية وأوروبا الشرقية مما يحقق أهدف المؤسسات

التوسعية بطرق تعود بالمنفعة العامة.

.
 



االقتصاد المتجدد الدائري هو نموذج قائم عىل الطبيعة يُوجهنا نحو مستقبل مستدام ومنصف.

بالتحول إىل اقتصاد دائري ومتجدد بإمكاننا معالجة العديد من التحديات البيئية الرئيسية التي

نواجهها اليوم مع تقديم فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. كما أن نهج االقتصاد المتجدد

الدائري يوفر مفتاح لتحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة العالمية لعام ٢٠٣٠.
 

تساعد ثرايفنج سلوشنز المؤسسات عىل تطوير مشاريع وحلول تزيد من الكفاءة وتحافظ عىل

الموارد، فضالً عن القضاء عىل التلوث وانبعاثات غازات االحتباس الحراري. بالنسبة للعمالء الذين

يسعون إىل تحييد الكربون، خدماتنا تتضمن تصور وتطوير مشاريع يمكن تسجيلها للحصول عىل

ً مشاريع تحد من النفايات العضوية أو مشاريع ادارة وحماية وتفعيل أرصدة الكربون سواءا

 ممتصات الكربون الطبيعة. نحن أيًضا نتشارك مع عمالئنا لتطوير برامج طموحة وقابلة للتحقيق
تدعم معايير األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة وربطها بأهداف التنمية المستدامة. كما نقدم

المساعدة الفنية للقياس وتحضير التقارير الالزمة لتوصيل إنجازاتها. هدفنا هو تضمين االستدامة

ومبادئ الدوران واالقتصاد المتجدد في نموذج األعمال والثقافة التنظيمية.
 

نحن نعلم أن ليس جميع أهداف التنمية المستدامة تتوافق مع جميع األعمال التجارية، ولكن لدينا

المعرفة والخبرة لتحديد المبادرات والمشاريع واألهداف المناسبة للمؤسسة لدمجها في

استراتيجية العمل.

 

دعم معايير اإلداء البيئي واالجتماعي والحوكمة 

والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة

 



 فريق القيادة

 ديما مارونسيتا توتنجيان 
مؤسس

الرئيسة التنفيذية 

شريك

االستدامة البيئية 

 



تابعونا عىل

info@thrivingsolutions.earth
 

www.thrivingsolutions.earth

ثرايفنج سلوشنز
استدامة مستقبلنا تبدأ بتغيير نظامنا الغذائي

https://thrivingsolutions.earth/
https://www.instagram.com/thriving_solutions/
https://www.facebook.com/ThrivingSolutions.Earth
https://www.linkedin.com/company/thriving-solutions/
https://twitter.com/ThrivingSoluti1

