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االستدامة في صميم كل ما نقوم به
● تستهدف  Mondiتصنيع الورق والعبوات بتصميم مفعم بروح
االستدامة
● يربط منهجنا  Mondi Wayزمالءنا البالغ عددهم  26000حول
العالم ،ليحقق الترابط بين إستراتيجيتنا وثقافتنا وشعورنا المشترك
بالهدف
● على مدى السنوات العشر الماضية ،استطاع نموذجنا الناجح النمو
بمسؤولية أن يقود منهجنا نحو االستدامة ،واليوم نستطيع أن نفخر بما
حققناه بالفعل
● واآلن ) Mondi Action Plan 2030 (MAP2030تحدد
اإلجراءات التي نحتاج التخاذها في السنوات العشر المقبلة للوفاء
بالتزاماتنا الجديدة والطموحة لالستدامة لعام 2030
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نقدم  ،MAP2030خطتنا للمساهمة في عالم أفضل
األساسيات
● لقد كان تطوير  MAP2030عملية راسخة
على مدار عامين شملت الزمالء من جميع
أقسام الشركة
● نحن نؤمن بأنه من خالل التركيز على
الحلول الدائرية التي يضعها أشخاص
ممكنون ،واتخاذ إجراءات بشأن المناخ،
سيكون لدينا التأثير األكبر
● نحن مصممون على إحداث فرق ،حتى وإن
لم نكن نملك جميع اإلجابات حتى اآلن
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مناطقنا اإلجرائية الثالث
االلتزامات واألهداف
المساهمة في أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الحلول الدائرية
حلول مبتكرة للتغليف والورق ،تحافظ على تدوير المواد ومنع الهدر
االلتزامات

األهداف

جعل حلول التغليف والورق الخاصة بنا قابلة إلعادة االستخدام أو إعادة
التدوير أو التحويل إلى سماد

o

 %100من منتجاتنا قابلة إلعادة االستخدام ،أو إعادة التدوير ،أو التحويل إلى سماد بحلول
عام 2025

منع هدر المخلفات عن طريق تدوير المواد

o

خفض المخلفات المرسلة إلى مدفن المخلفات عبر عملياتنا الصناعية

العمل مع اآلخرين إلنهاء العبوات غير المستدامة

o

إحراز تقدم من خالل شراكاتنا واألنشطة المشتركة مع أصحاب المصلحة كل عام

تتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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تم وضعها بواسطة أشخاص ممكنين
فريق ممكن وشامل يساهم في عالم أفضل
االلتزامات

األهداف

بناء المهارات التي تدعم التدرج الوظيفي على المدى الطويل

o

تمكين موظفينا من المشاركة في برامج تحسين المهارات

توفير فرص عمل هادفة لنا جميعًا في مكان عمل متنوع وشامل

o
o
o

تحقيق درجة  %90في ”الرضا عن الغرض “في استطالع الموظفين
تحقيق درجة شمولية  %90في استطالع الموظفين
توظيف  %30نساء عبر أقسام Mondi

خلق بيئة تتيح تجربة إيجابية في العمل والحياة ،مع تقدير سالمتنا
وصحتنا ورفاهيتنا النفسية

o
o
o
o

صفر وفيات وإصابات تغير مسار الحياة
انخفاض بنسبة  %15من إجمالي معدل الحاالت الواجب إبالغ عنها
دعم موظفينا في سعيهم للحصول على تجربة حياة وعمل تعزز رفاهيتهم
تعمل عملياتنا على زيادة الوعي بالصحة والرفاهية النفسية واتخاذ التدابير الالزمة لتحسينها

يتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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اتخاذ إجراءات بشأن المناخ
مقاومة المناخ من خالل غاباتنا وعملياتنا من أجل مستقبل الكوكب
االلتزامات

األهداف

خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بما يتماشى مع األهداف
العلمية

o

خفض انبعاثات النطاق  1و 2بنسبة  %34لكل طن من اإلنتاج القابل للبيع بحلول عام ،2025
و %72بحلول عام  2050من سنة أساس 2014
خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق  2بنسبة  %39لكل ميجاواط ساعة بحلول عام ،2025
و %86بحلول عام  2050من سنة أساس 2014
هدف علمي لخفض النطاق  3بحلول عام 2025

o
o

الحفاظ على اعتماد  FSCبنسبة  %100في أراضي الغابات الخاصة بنا
 %100ألياف من مصادر مسؤولة ،مع  %75ألياف مشتراة معتمدة
من  FSC / PEFCبحلول عام  2025والباقي خشب خاضع للرقابة
تنفيذ تدابير حرجية رائدة لضمان الحصول على غابات منتجة وصحية وصامدة

o

إجراء تقييمات اإلشراف على المياه في مصانعنا وعمليات الغابات بحلول عام  ،2025وتنفيذ اإلجراءات
المطلوبة لمعالجة النتائج بحلول عام 2030
إجراء تقييمات التنوع البيولوجي في مصانعنا وعمليات الغابات الخاصة بنا ،وتقديم خطط عمل التنوع البيولوجي
عند الضرورة بحلول عام 2025

o
o

الحفاظ على عدم إزالة الغابات في توريدات األخشاب ،والحصول على
مصادرنا من غابات صحية وراسخة

o

حماية التنوع البيولوجي وموارد المياه داخل عملياتنا وخارجها
o

يتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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ممارسات
العمل المسؤولة
االلتزامات واألهداف

أخالقيات العمل والحوكمة
األهداف

االلتزامات
سيتم تقديم مخطط تدريب ومراجعة  SDمنقح لمنع حدوث حاالت عدم
االمتثال

o
o

تطبيق معيار تشغيل الحوكمة في 2021
تدريب المراجعين بحلول عام 2022

مراجعة االمتثال في جميع مصانعنا بحلول عام  2025وفي جميع
عمليات التحويل الخاصة بنا بحلول عام 2030

o
o
o

إجراء مراجعات االمتثال في جميع المصانع بحلول عام 2025
إجراء مراجعات االمتثال في جميع عمليات التحويل بحلول عام 2030
مراجعة اإلدارة واتخاذ تدابير لتحسين نتائج المراجعة بحلول عام  ،2022مع استمرار هذه العملية بعد ذلك

تدريب الموظفين على موضوعات االستدامة ذات الصلة

o
o

تحديد االحتياجات التدريبية بحلول عام 2022
تم تطوير التدريب ذي الصلة وتنفيذه كعملية مستمرة

معايير تقييم االستدامة التي سيتم تطويرها بحلول عام  ،2021والتي
سيتم تطبيقها على  %100من نفقاتنا الرأسمالية > 500ألف يورو
اعتبارا من عام 2022
ً

o

تحديد المقاييس ذات الصلة (مثل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،والمخلفات المرسلة
إلى مدفن المخلفات ،والمياه)
تنفيذ العمليات لالندماج في اتخاذ القرارات االستثمارية

o

يتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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حقوق اإلنسان
االلتزام

تعزيز نظم الحوكمة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومعالجة أية آثار
سلبية

األهداف

o

تطوير المنهجية واإلرشادات الخاصة بالعناية الواجبة وتقييم المخاطر ،بدعم من المعهد الدنماركي لحقوق
اإلنسان ( )DIHRبحلول نهاية عام 2021

o

 %100من العمليات مكتملة من حيث إجراءات العناية الواجبة بحقوق اإلنسان وتقييم المخاطر ،وخطة عمل
مطبقة لمعالجة النتائج بحلول عام 2025

o

 %100من العمليات سيتم تناول آثارها على حقوق اإلنسان (التحقيق ،ومنع الحدوث في المستقبل ،ومعالجة
اآلثار السلبية) بحلول عام 2030

يتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

10

المجتمعات
الهدف

االلتزام

استثمار ما ال يقل عن  %1من األرباح قبل الضرائب سنويًا في
االستثمارات االجتماعية ،مع التركيز على التدريب على العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( ،)STEMوحماية البيئة ،ودعم
المؤسسات ،وخلق فرص العمل

o

إنفاق المجموعة كنسبة مئوية  %من الربح قبل الضريبة سنويًا ،في الفئات اإلستراتيجية المذكورة أعاله
(الهدف %1> :سنويًا للمجموعة)

يتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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المشتريات
االلتزامات

األهداف

نحن نخفف المخاطر ونخلق شفافية أكبر في سالسل التوريد الخاصة بنا
من خالل القيام بعمليات شراء مسؤولة

التأكد من أن جميع أليافنا الخشبية (الخشب المستدير ،ورقائق الخشب،
ولب األسواق) مستمدة حصريًا ؤمن مصادر خشبية موثوقة

o

سنعمل على تقليل نسبة مخاطر الموردين على عا ًما بعد عام

إجمالي القيمة المتبقية العالية – موردي المخاطر
نسبة مخاطر الموردين =
إجمالي عدد الموردين الذين تم فحصهم

o

ضمان  %100من ألياف الخشب متوافقة مع المعايير الموثوقة ( FSCأو PEFC
أو )Controlled Wood

o

ضمان  %100ألياف معتمدة من  FSCمن الدول عالية المخاطر
استثناء :البلدان التي تمتلك فيها شركة  Mondiعمليات وخبرات محلية (مثل روسيا وبلغاريا)

o

 %100لب أسواق معتمد من  PEFCأو FSC

o

شهادة سلسلة الحيازة  %100من  PEFCأو  FSCلمصانع اللب والورق التابعة لنا

o

سنواصل العمل مع هيئات االعتماد لضمان مصداقية الشهادات وأنظمة المراقبة على األخشاب

يتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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األثر البيئي

االلتزام

األهداف

سنعمل باستمرار على تحسين األداء البيئي لعملياتنا من أجل خفض
اآلثار البيئية

o

خفض إرسال بعض المخلفات المحددة إلى مدفن المخلفات بنسبة  %20بحلول عام  2025مقارنة بنتائج عام
.2020

o

بحلول عام  ،2025سيتم اعتماد  %100من عملياتنا وفقًا للمعايير البيئية المقبولة عالميًا ،والتي تعادل شهادة
األيزو ISO 14001

o

خفض انبعاثات أكاسيد نيتروجين محددة من مصانع الورق واللب بنسبة  %5بحلول عام  2025مقارنة بنتائج
عام 2020

o

خفض تحميل نفايات سائلة محددة على البيئة (قياس  )CODبنسبة  %5بحلول عام  2025مقارنة بنتائج عام
2020

o

خفض استهالك مياه محدد في مصانع اللب والورق في المناطق التي تشح فيها المياه بنسبة  %5بحلول عام
 2025مقارنة بنتائج عام 2020

يتناول أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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