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2021جانیەوەریی 

MAP2030
Mondi Action Plan

ان لە بۆ گەیشتن بە ئامانجە گەورەکانمتێدەکۆشین 
پێناوی سەقامگیری و پاوەجێی ژینگە



ئەوە یە کە کاخەز و کەرەستەی Mondiئامانجی ●
لەڕووی پێچانەوە بە جۆرێک بەرهەم بهێنێت کە 

دیزاینەوە دەوامدار و ژینگەپارێز بێت

کارمەندی ئێمە لە 26000هەمووMondiڕێبازی●
اتژی و سەرانسەری جیهان پێکەوە دەبەستێتەوە، و ستر 

کولتووری ئێمە گرێ دەدات بە هەستی 
.ئامانجداریمانەوە

مۆدێلی بەرپرسیارەتیی ساڵی ڕابردوودا، 10لە ●
یی و ڕێنمامان بووە بۆ پاراستنی پاوەجێڕوولەگەشەمان 

کانمانەوەئێستا دەتوانین شانازی بکەین بە دەستکەوتە

●Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) ئەو هەنگاوانە
ساڵی داهاتوو دا 10دیاری دەکات کە دەبێ لە 

هەڵیانبگرین بۆ ئەوەی بگەین بەو ئامانجە گەورە
2030ی نوێیانەی کە لە بواری پاوەجێیی ژینگە دا بۆ ساڵ

دیاریمان کردووە
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بنەڕەتی کاری ئێمە یەییسەقامگیری و پاوەجێ
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بنەما ، پلانی ئێمە بۆ دروستکردنی جیهانێکی باشترMAP2030ناساندنی 

پڕۆسەیەکی MAP2030داڕشتنی ●
ساڵە بووە کە 2جددیی 

هاوکارانمان لە هەموو بەشەکانی 
ردووەکۆمپانیاکە تێدا بەشدارییان ک

ئێمە لەو باوەڕەداین کە بە ●
چارەسەری تەرکیزکردن لەسەر 
کەسانیکە بازنەیی توندوتۆڵ 

ی چارەسەرکردندایانناوە بۆ بەهێز 
ن ، ئێمە زۆرتریکێشەی کەشوهەوا

کاریگەریمان دەبێت

ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی کە ●
تا گۆڕانکاری بکەین هەرچەندە هێش

هەموو ڕێگەچارەکانمان نیە



مە بواری کارکردنی ئێ3

پابەندیەکان و ئامانجەکان
ئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەوامی ) UN SDGsبۆ بەدیهێنانی هەوڵ دەدەین

(نەتەوە یەکگرتووەکان



ڵچارەسەری بازنەیی توندوتۆ
ارە ڕێکاری داهێنەرانە لە دروستکردنی کاخەز و کەرەستەی پێچانەوە دا کە کۆمەک دەکات بە دووب

بەکارهێنانەوەی مەواد و ڕێگە دەگرێت لە دروستبوونی پاشماوە
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o ی بەرهەمەکانمان دووبارە بە کار بهێنرێنەوە،100%، دەبێ بتوانرێت 2025تا ساڵی

.ڕیسایکڵ بکرێن یان بکرێنە کۆمپۆست

ئەوەی کە بەرهەمەکانمان لە بواری کاخەز و 

ار کەرەستەی پێچانەوەدا بتوانرێت دووبارە بە ک

.مپۆستبهێنرێنەوە، ڕیسایکڵ بکرێن یان بکرێنە کۆ

oدەبێ هەرچەشنە لەچاڵکردنی زبڵ لە پڕۆسەکانی بەرهەمهێنانمان لاببەین.
ن لە بە بەکارهێنانی دووبارەی مەواد ڕێگە بگری

دروستبوونی پاشماوە

oڵ لایەنی دەبێ هەموو ساڵێک پێشکەوتن بە دەست بهێنین لەڕێگەی هاوکاری لەگە

تر و بەشدارکردنی لایەنە بەرژوەندیدارەکان لە چالاکیەکان دا 

تنی لەگەڵ لایەنەکانی تر کار بکەین بۆ نەهێش

هەرچەشنە کەرەستەی پێچانەوەی بێ دەوام

ئامانجەکانپابەندیەکان

بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەوامیدەدەینهەوڵ 

(UN SDGs)نەتەوە یەکگرتووەکان 

https://sdgs.un.org/goals


وە کەسانی بەهێز دروستیان کردو

نێکی باشترو گشتگیر کە تێدەکۆشێت بۆ دروستکردنی جیهابەهێزتیمێکی 
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oی دەبێ توانایی ئەوە ببەخشین بە کارمەندەکانمان کە لە بەرنامەکانی پەرەپێدان

شارەزاییەکان دا بەشداری بکەن

پەرەپێدانی ئەو شارەزاییانەی کە کۆمەک دەکەن بە 

مانەوەی کارمەندان لەسەر کارەکانیان

o ئامانجلە کارمەندەکانمان بۆ گەیشتن بە 90%دەبێ بگەین بە ڕەزامەندیی

o لە ڕاپرسیی کارمەندەکانمان دا90%دەبێ بگەین بە گشتگیریی

o دەبێ لە هەموو بەشەکانیMondi بنی کارمەندەکانمان ژن 30%ڕێژەی

ی هەلی دامەزرانی ئامانجدار فەراهم بکەین بۆ هەموومان لە کەشێک

کارکردنی ڕەنگاوڕەنگ و گشتگیردا

o سفرکردنی حاڵەتەکانی مردن و برینداربوونی قورس

o [0.59: 2019]کەمتر ببێت 15%دەبێ ڕێژەی ئەو حاڵەتانەی کە شیاوی تۆمارکردنن

oلامەتی ئەوان پاڵپشتیکردن لە کارمەندەکانمان لەڕێگەی فەراهمکردنی ژیانێکی کاری کە سە

باشتر بکات

oرکردنی چالاکیەکانمان دەبێ ببنە هۆی وریایی زیاتر و دەبێ هەنگاو هەڵبگرین بۆ باشت

سەلامەتی جەستەیی و دەروونی کارمەندەکانمان

ەراهم کەشێک دروست بکەین کە تەجروبەیەکی کاریی ئەرێنی ف

تبکات، و بایەخ بە سەلامەتییی جەستەیی و دەروونیمان بدا

ئامانجەکانپابەندیەکان

UN SDGsهەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی 

https://sdgs.un.org/goals


چارەسەرکردنی کێشەی کەشوهەوا 
ەمانو هەنگاوەکانمان بۆ پاراستنی داهاتووی هەسارەکدارستانەکانچاکبوونەوەی کەشوهەوا لەڕێگەی 
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o لە هەر تۆن بەرهەمی شایەنی 34%ی ئێمە بە ڕێژەی 2و 1کەمکردنەوەی بڵاووبەوەکانی بواری

.ـەوە وەکوو ساڵی دەستپێک2014لە ساڵی 2050هەتا 72%و بە ڕێژەی 2025فرۆش هەتا 

o کەمکردنەوەی بڵاووبەوەکانیGHG لە هەر 39%بە ڕێژەی 2ی بواریMWh و بە 2025دا هەتا

.ـەوە وەکوو ساڵی دەستپێک2014لە ساڵی 2050هەتا 86%ڕێژەی 

o 2025بەپێی ئامانجی زانستیی دیاریکراو هەتا 3کەمکردنەوەی بواری

کەمکردنەوەی بڵاوبوونەوەی گازی گوڵخانەیی بەپێی ئامانجە

زانستیەکان

o ی 100%پاراستنی بڕوانامەیFSC دالە خاوەنیەتی جەنگەڵ

o پەسەندکراوی فایبری75%بەرپرسیارانەی فایبر لەگەڵ 100%دابینکردنیFSC / PEFC هەتا

و ئەوەدوای داری کۆنترۆڵکراو بێت2025

oنەوەی هەڵگرتنی هەنگاوی پێشەنگ بۆ پاراستنی توانایی بەرهەمهێنان، سەلامەت و چاکبوو

دارستانەکان

نکردن سفرکردنی درخت بڕین لە دابینکردنی دار بۆ کارەکانمان، دابی

لەو جەنگەڵانەوە کە سەلامەتن و زوو چاک دەبنەوە

o2025هەتا ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنەکانی پاراستنی ئاو لە ئاشەکانمان و کارە دارستانیەکانمان ،

2030و هەڵگرتنی هەنگاوی پێویست بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان هەتا 

o ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی جۆراوجۆریی بوونەوەری و ژینگەیی لە ئاشەکانمان و کارە

گەیی لە دارستانیەکانمان، دانان و جێبەجێکردنی پلانی پاراستنی جۆراوجۆریی بوونەوەری و ژین

2025هەرکوێ پێویست بێت هەتا 

او لە پاراستنی جۆراوجۆریی بوونەوەری و ژینگەیی و سەرچاوەکانی ئ

چوارچێوەی کارەکانمان و لە درەوەی کارەکانمان

ئامانجەکانپابەندیەکان

UN SDGsهەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی 

https://sdgs.un.org/goals


کاری بازرگانیی 
بەرپرسیارانە

پابەندیەکان و ئامانجەکان



ئەخلاقیاتی بازرگانی و شێوازی بەڕێوەبردن
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o 2021جێبەجێکردنی ستانداردێکی شێوازی بەڕێوەبردن لە

o 2022ڕاهێنانی پشکێنەران هەتا

ی گەشەکردنبەرنامەیەکی نوێی ڕاهێنان و پشکنینی 

دادەنرێت بۆ ڕێگرتن لە هەرچەشنەبەردەوام و پاوەجێ

.لادان و پێشێلکاریەک

o لە هەموو ئاشەکان پشکنینی پابەندبوون ئەنجام بدرێت2025دەبێ تا

o م بدرێتلە هەموو کارەکانی کۆنڤێرتکردن دا پشکنینی پابەندبوون ئەنجا2030دەبێ تا

o بۆ پێداچوونەوەی شێوازی بەڕێوەبردن بکرێت و هەنگاو هەڵبگیردرێت2022دەبێ تا

باشترکردنی نمرەی پشکنین، دواتریش ئەم پڕۆسەیە هەر بەردەوام دەبێت

لە هەموو 2030لە هەموو ئاشەکانمان و تا 2025تا 
ون ئەنجام کارەکانی کۆنڤێرتکردنمان پشکنینی پابەندبو

دەدرێت 

o ی بۆ نموونە ڕێژەی بڵاوبوونەوەی گاز )دیاریکردنی بڕ و ئەندازە پەیوەندیدارەکان

(گوڵخانەیی، لەچاڵکردنی پاشماوە، ئاو

oنانجێبەجێکردنی هەندێ پڕۆسە بۆ گونجاندنی لە بڕیارەکان سەبارەت بە وەبەرهێ

یاری پێوانەکانی هەڵسەنگاندنی پاوەجێیی ژینگە د2021تا 

ی ئەو وەبەرهێنانانەی 100%ـەوە بۆ 2022دەکرێن و لە 

CAPEX هەزار یۆرۆن بە کار 500ی ئێمە کە زۆرتر لە

.دەهێنرێن

ئامانجەکانپابەندیەکان

o پێداویستیەکانی ڕاهێنان دیاری بکرێن2022دەبێ تا

oجێ بکرێتپێویستە بەرنامەی ڕاهێنانی گونجاو بە شێوەیەکی بەردەوام دابنرێت و جێبە

وەندیدار کارمەندان ڕاهێنانیان بۆ دەکرێت بابەتەکانی پەی

بە پاوەجێیی ژینگە

UN SDGsهەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی 

https://sdgs.un.org/goals


مافەکانی مرۆڤ
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oمایی بە دیاریکردنی ڕێباز بۆ تێکۆشانی دڵسۆزانە و هەڵسەنگاندنی مەترسیەکان و ڕێن

2021تا کۆتایی ساڵی ( DIHR)پشتیوانیی پەیمانگای دانیمارکی بۆ مافەکانی مرۆڤ 

o و ی کار و چالاکیەکان بە لەبەرچاوگرتنی وردی مافەکانی مرۆڤ100%دەبێ 2025تا ساڵی

ەر کێشە و هەڵسەنگاندنی مەترسی ئەنجام بدرێن، و پلانی کار دابنرێت بۆ چارەسەرکردنی ه

.گرفتێک کە دەسنیشان دەکرێت

o ی کار و چالاکیەکان کاریگەریەکانی خۆیان لەسەر مافەکانی 100%دەبێ 2030تا ساڵی

اهاتوو و لەڕێگەی لێکۆڵینوە، ڕێگرتن لە دووبارەبوونەوە لە د)مرۆڤیان چارەسەر کردبێت 

(چارەسەرکردنی کاریگەریە خراپەکان

کرێن بۆ دەبێ سیستەمەکانی بەڕێوەبردن و چاودێری بەهێز ب

رێت و ئەوەی ڕێگە لە پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ بگیرد

هەر جۆرە کاریگەریەکی خراپ چارەسەر بکرێت

ئامانجەکانپابەندی

UN SDGsهەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی 

https://sdgs.un.org/goals


کۆمەڵگەکان
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o ێک لە سوودی پێش باجی ساڵانە، لەو بوارە %خەرجکردنی گرووپی، بە شێوەی

(بۆ گرووپەکە10%ساڵانە زۆرتر لە : ئامانج)ستراتژیکانەی کە لەسەرەوە ناو براون 
لە سوودی پێش باج بۆ 1%ساڵانە تەرخانکردنی لانیکەم 

ێرکردنی وەبەرهێنانی کۆمەڵایەتی، بە تەرکیزکردن لەسەر ف

، (STEM)زانست، تەکنەلۆژیا، ئەندازیاری و ماتماتیک 

، و پاراستنی ژینگە، پشتیوانیکردن لە ئیش وکارەکان

دروستکردنی هەلی کار 

ئامانجپابەندی

UN SDGsهەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی 

https://sdgs.un.org/goals


دابینکردن
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oکینئێمە هەموو ساڵێک ڕێژەی مەترسیی دابینکەر دەگەیەنینە کەمترین ئاستی موم یارانەوە، لە ئێمە لەڕێگەی دابینکردن و پڕۆسێکردنی بەرپرس

ینەوە و زنجیرەکانی دابینکردنمان دا مەترسیەکان کەم دەکە

شەفافیەتی زیاتر فەراهم دەکەین

ئامانجەکانپابەندیەکان

= ڕێژەی ڕیسکی دابینکەر 
کۆی ژمارەی دابینکەرانی پڕمەترسیی باقیماندە

کۆی گشتی ژمارەی دابینکەرانی پشکێنراو

o لەوانە )لەگەڵ ستانداردە جێباوەڕەکان بگونجێت 100%هەوڵ دەدەین کە فایبری دارFSC ،

PEFCیان داری کۆنترۆڵکراو ،)

o بەپێی ستانداردی 100%دارێک کە لە وڵاتانی پڕمەترسی وەریدەگرینFSCدەبێت

بۆ )کار و چالاکیی خۆجێیی و هێزی پسپۆری هەیە Mondiئەو وڵاتانەی کە لەوێ : ئاوارتە

(نموونە ڕووسیا، بولگاریا

o لەگەڵ بەپێی ستانداردی 100%پاڵپی بازاڕPEFC یانFSCدەبێت

o بڕوانامەی 100%بۆ ئاشەکانی پاڵپ و کاخەزمانPEFC یانFSC Chain-of-Custody

وەردەگرین

oڵنیا ببین لە ئێمە بەردەوام دەبین لە کارکردن لەگەڵ ڕێکخراوەکانی بڕوانامەپێدان بۆ ئەوەی د

جێباوەڕبوونی سیستەمەکانی بڕوانامەپێدان و داری کۆنترۆڵکراو

خڕ، داری)دڵنیایی دەکەین کە هەموو جۆرەکانی فایبری دار 

تەنها لە سەرچاوەی ( چیپسی دار و پاڵپی بازاڕ

باوەڕپێکراوەوە دابین دەکرێن 

UN SDGsهەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی

https://sdgs.un.org/goals


کاریگەریی ژینگەیی
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o کەم دەکەینەوە 20%، زبڵی لەچاڵکراو بە ڕێژەی 2020بە بەروارد لەگەڵ 2025تا

o یهانی، ی کار و چالاکیەکانمان بەپێی ستانداردی ژینگەیی پەسەندکراوی ج100%، بۆ 2025تا

، بڕاوانامە وەردەگرینISO 14001کە هاوتایە لەگەڵ 

o بڕی ئەو گازانەی 2020بە بەروارد لەگەڵ 2025تا ،NOx کە لە ئاشەکانی پاڵپ و کاخەزی

کەم دەکرێنەوە5%ئێمە بڵاو دەبنەوە نێو ژینگە، 

o بڕی گەنداو یان پاشماوەی شل کە دەچێتە نێو ژینگەوە 2020بە بەروارد لەگەڵ 2025تا ،

کەم دەکەینەوە5%ڕێژەی بە ( CODبەپێی پێوەری )

o لەو ناوچانەی کە کێشەی ئاو هەیە، ڕێژەی بەکارهێنانی 2020بە بەروارد لەگەڵ 2025تا ،

کەم 5%لە ئاشەکانی پاڵپ و کاخەزمان بە ڕێژەی ( contact water)ئاوی تەماسی 

دەکەینەوە

ی ئێمە بەردەوام کار دەکەین لەسەر باشترکردنی کاریگەری

ان ژینگەیی کار و چالاکیەکانمان بۆ ئەوەی زیانە ژینگەییەک

بگەیەنینە کەمترین ئاست

ئامانجەکانپابەندی

UN SDGsهەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی

https://sdgs.un.org/goals
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