التغييات – اإلصدار LEAF Marque Standard 16.0مسودة
ملخص
ر
الت ر
ر
استشدت بها المراجعة.
تلخص هذه الوثيقة نتيجة مشاري ع التنمية ي
 .1خطط اإلدارة
ن
تحسي الوضوح واالتساق وقابلية التدقيق.
تمت مراجعة متطلبات خطط اإلدارة بهدف
•

•

ً
يمكن اإلشارة إىل خطط/نقاط تحكم أخرى عندما يكون ذلك مفيدا للخطة ،مع مراعاة أن أي محتوى مطلوب للخطة
ً
خطة ما إىل نقطة تحكم أخرى باعتبارها ً
يجب ذكره بشكل ر
أمرا اختيارًيا ،تتم إزالتها من نص التحقق
مباش .وعند إشارة
من الخطة
ُ
للمزيد من اإليضاح حول استخدام خطط اإلدارة وتطويرها ،ي ى
رج االطالع عىل النص التمهيدي (انظر الصفحة  10من
مسودة  LEAF Marque Standardاإلصدار )16.0

 .2اإلجراء التعاون
ن
تحث نقاط التحكم الموىص بها عىل العمل عىل مساحات ن
التعاون ،وهو األمر الذي سيكون
خضاء واسعة واالنخراط ن يف العمل
ي
ً
مهما لمستقبل الزراعة المستدامة.
•
•

توجب نقطة التحكم الجديدة  22-1عىل ر
الشكات التعاون مع بعضها البعض
جزءا من العمل التعاونن
الشكات ً
تتطلب النقطة  23-1أن تكون ر
ي

تغيات المناخ وإزالة الغابات
 .3التكيف مع ر
من المهم أن يتوفر لدى ر
ن
تضمي خطط الطوارئ
الشكات خطط طوارئ جاهزة لالستجابة للمخاطر المرتبطة بتغت المناخ .يمكن
َُ
ن يف خطط اإلدارة الحالية ،أو يمكن أن تعد باعتبارها خطط منفصلة.
توجب النقطة  24-1عىل ر
الشكات ضمان اتخاذ التدابت الالزمة لتعزيز مواجهة آثار تغت المناخ

•
ُ َ
بدلت نقطة التحكم  6-8بنقطة التحكم رقم  28-8لتعزيز المتطلبات ن يف مواجهة إزالة الغابات.
است ِ
•

ا
اع فقط إَّل عند االمتثال
توجب النقطة  28-8االمتناع عن تحويل النظم اإليكولوجية الطبيعية لالستخدام الزر ي
رن
السلت عىل البيئة ضمن الحدود الدنيا
لاللتامات الوطنية و/أو العالمية ،مع بقاء التأثت
ىي

 .4الكربون
ُ
ت َعد مسودة- LEAF Marqueاإلصدار  15.0معنية بانبعاثات الكربون وخفضها وعزلها واحتجازها ن يف كل مكان ،رغم عدم اإلشارة
ً
ن
إىل ذلك رصاحة بشكل دائم .يف اإلصدار  16.0من المسودة القياسية ،يتم التشديد عىل تقليل انبعاثات الكربون واإلجراءات
ر
الت طرأت عىل نقاط التحكم المختلفة.
المناخية اإليجابية من خالل التغيتات ي
•
•
•
•
•

تتطلب النقطة  6-1من ر
ن
تضمي اإلشارة إىل الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ) (GHGوتنفيذ
الشكات
إجراءات مناخية إيجابية
ن
ر
/
المبان و أو المعدات
توجب النقطة  12-1عىل الشكات مراعاة انبعاثات غازات االحتباس الحراري من
ي
تحسي احتجاز الكربون وعزله نف خطة إدارة ر
تشت النقطة  1-2إىل ر
ن
التبة
استاتيجيات
ي
تستوجب النقطة  2-2اتخاذ التدابت الحتجاز الكربون العضوي نف ر
التبة وتخزينه
ي
توجب النقطة  5-4مراعاة انبعاثات غازات االختباس الحراري ن يف إطار تقييم مخاطر التلوث
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•

تتطلب النقطة  3-6من ر
الشكات استخدام أداة قياس البصمة الكربونية لتسجيل انبعاثات غازات االحتباس الحراري

 .5صحة ر
اليبة
والفتيائية والكيميائية لصحة ر
ن
التبة.
تم عمل بعض التغيتات لتعزيز اإلشارة إىل الجوانب البيولوجية
•
•

والفتيائية والكيميائية لصحة ر
ن
ن
التبة والحفاظ عليها ن يف
تحسي الخصائص البيولوجية
تتطلب النقطة  1-2استهداف
إطار خطة إدارة ر
التبة
ر
لك تصبح "نقطة أساسية"
تم ترقية النقطة  14-2بشأن قياس صحة التبة ي

 .6إدارة المغذيات
ر
واستاتيجيات إدارة المزارع.
تم إدراج بعض التغيتات لتعزيز متطلبات إدارة المغذيات وكيفية إدماجها ن يف جميع قرارات
•

•

أعيدت تسمية نقطة التحكم  3-2إىل "خطة إدارة المغذيات المتكاملة" ،حيث توجب عىل ر
الشكات دمج هذه الخطة
ً
أيضا رشوط لتأسيس متطلبات مغذيات المحاصيل عىل اختبار ر
التبة ،وحساب
مع خطط اإلدارة األخرى .كما توجد
.
المتطلبات المحتملة للماشية ،واألسمدة الحيوانية ،واستخدامات المخلفات الحيوانية يجب أن تشت الخطة إىل
وجي والفوسفور والبوتاسيوم ،مع ر
تطبيقات ر
الت ن
النيت ن
كت عىل االستخدام الفعال للمغذيات ،واستدامة مدخالت
ر
ر
المغذيات ،واستاتيجيات الحصول عىل الموارد من مصادر أكت استدامة.
تتطلب النقطة  6-2مراعاة توافر المغذيات واستخدامها الفعال ن يف قرارات التناوب واختيار المحاصيل.

 .7إدارة المياه
تم تعزيز متطلبات إدارة المياه ر
للت ن
كت عىل أعمال مستجمعات المياه ،وتوفت مصادر المياه ،ومراقبة جودة المياه ،وتعظيم استخدام
المياه وكفاءة استخدام المياه.
•
•
•
•

ن
ً
ر
توضيحا بشأن خرائط الضف ومتطلبات التسجيل
الت تقدم
تم دمج النقطتان  7-4و 9-4يف نقطة التحكم  8-4ي
تتطلب النقطة  1-7أن تشت خطة إدارة المياه إىل سياق مستجمعات المياه ،ومراقبة جودة المياه ،واألهداف ،وإجراءات
ً
المستقبىل
المحىل ،والطلب
تعظيم استخدام المياه وكفاءتها ،واستخدام المياه مقارنة بالتوافر
ي
ي
توجب النقطة ( 6-7موىص بها) عىل ر
الشكات ضبط مصادر المياه
توجب النقطة  7-7عىل ر
الشكات مراقبة جودة المياه

 .8استخدام البالستيك ف الزراعة
ً
ر
االستاتيجيات الواجب اعتمادها لدى ر
الشكات الزراعية للحد من
البالستيك ،تم دراسة
استجابة لمخاوف القطاع بشأن التلوث
ي
ً
النفايات البالستيكية .تم توسيع نطاق هذا ر
بدال من إدارة النفايات البالستيكية فقط.
المشوع ليشمل إدارة النفايات بشكل عام،
•
•

توجب النقطة  10-4عىل ر
الشكات إجراء تدقيق سنوي بشأن النفايات
توجب النقطة  11-4عىل ر
الشكات وضع خطة عمل للتدقيق بشأن النفايات
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 .9الصلة باألنظمة المختلفة
ن
المنتجي
تمت مراجعة مسودة  LEAF Marque Standardلمراعاة مدى مالءمتها لألنظمة المختلفة ،بما ن يف ذلك مجموعات
وشكات ر
ر
التوة الحيوانية ر
ومشوعات المحاصيل المحمية ونماذج األعمال المركبة واألهمية الدولية .وقد تم إجراء التغيتات ن يف
ً
ر
نقاط التحكم المختلفة لرفع درجة مالءمتها لتلك الشكات تحديدا.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

توضح النقطة  1-1نرصورة إجراء مراجعة واحدة من مراجعات  LEAFللزراعة المستدامة عن كل مجموعة من
مجموعات اإلنتاج ،عىل أن يتم ذلك بمعرفة مشغل نظام إدارة الجودة نيابة عن جميع األعضاء ن يف مجموعة اإلنتاج
المعنية
ن
ن
اىص العشبية ومحاصيل األعالف يف خطة إدارة صحة وحماية المحاصيل
لك تشمل األر ي
تم تحديث النقطة  1-3ي
تم تحديث النقطة  13-5لك توجب عىل ر
الشكات دراسة طرق تقليل نفايات األعالف و/أو المغذيات
ي
بالشكات ر
نقطت التحكم رقم  11-2و 2-3فيما يتعلق ر
ر
الت ال تستخدم المغذيات أو
إىل
ينطبق"
تمت إضافة أيقونات "ال
ي
ي
ر
ر
الت ال تستخدم منتجات حماية النبات ()PPPs
األسمدة والشكات ي
ن
المبان و/أو المعدات أو رشائها
تتطلب النقطة  12-1مراعاة استخدام الموارد وقرارات إدارة المياه عند تجديد
ي
تم تحديث النقطة  1-2إلبراز أهمية الطبقة التحتية نف خطة إدارة ر
التبة
ي
ن
لتضمي حدود الموقع ن
ر
ن
الخضاء األخرى ن يف المتطلبات
ومتات المساحات
نقطت التحكم  7-8و14-8
تم تحديث
ي
المتعلقة بحدود الحقل
ن
الخضاء والطبيعة والحفاظ عىل الطبيعة ،مع تحديث هذه
تمت مراجعة النقطة  6-5ونقلها إىل قسم المساحات
ً
النقطة لتصبح ر
الدوىل (وتسىم اآلن نقطة التحكم )29-8
أكت ارتباطا وأهمية عىل الصعيد
ي
ن
ً
ن
ن
ن
الخضاء" (نقطة
القانون للمساحات
"التعيي
المصطلحي "المناطق الحساسة بيئيا" (نقطة التحكم  )11-2و
تم إزالة
ي
ً
ر
الدوىل
الصعيد
عىل
وأهمية
ا
ارتباط
أكت
لتصبح
المعيار
من
)
1
8
التحكم
ي

 .10أمور أخرى
نقاط التحكم الموىص بها
تمت مراجعة جميع نقاط التحكم الموىص بها ضمن مسودة LEAF Marque Standardلتقييم دورها ن يف LEAF Marque
 Standardوما إذا كان يمكن ترقية نقاط التحكم إىل "نقطة أساسية".
•
•

تمت ترقية نقاط التحكم  27-8 ،4-7 ،13-5 ،12-5 ،8-4 ،20-3 ،14-2إىل "نقطة أساسية".
توجب النقطة  23-8عىل ر
الشكات أن يكون لديها ما ال يقل عن  ٪10من مساحة المزرعة المتاحة باعتبارها موئل مالئم

صحة المحاصيل وحمايتها
تمت مراجعة اللغة المتعلقة ر
بالشائط العازلة واستخدامات الكيماويات الزراعية لالرتباط واألهمية الدولية
•
•
•

ر ً
استشادا بأفضل
تم تحديث النقطة  9-3للمطالبة بضبط المناطق العازلة المعدة الستخدام الكيماويات الزراعية
ً
ر
والتشيعات ووفقا للمتطلبات المذكورة عىل ملصق المنتج.
الممارسات المحلية
ن
ر
لك تتماش مع متطلبات المنطقة العازلة المنصوص عليها يف نقطة التحكم 9-3
تم تحديث النقطة  20-3ي
ر
ر
توجب نقطة التحكم الجديدة  21-3عىل الشكات اتخاذ إجراءات إعالم الشكات المجاورة والجمهور بأنشطة استخدام
الكيماويات الزراعية

أيقونات التحقق
تم إضافة أيقونات تحقق إضافية للمزيد من التوضيح.
•

ن
اللفظ إىل نقطة التحكم 6-1
تم إضافة أيقونات التحقق
ي
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13-5 ،2-4 ،1-3 ،3-2 المرن إىل نقاط التحكم
تم إضافة أيقونات التحقق
ي
3-4 ،13-3 ،12-1 تم إضافة أيقونات "ال ينطبق" إىل نقاط التحكم

LEAF Marque Ltd,
Stoneleigh Park,
Warwickshire,
CV8 2LG,
United Kingdom

•
•

T: +44 (0)24 7641 3911
E: info@leafmarque.com
W: www.leaf.eco/farming/leaf-marque
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