
5ème Forum régional d’agriculture durable :
agriculture biologique - agroécologie - permaculture

Le samedi 17 décembre 2016  au siège de la Chambre d’Agriculture 
de la Région de l’Oriental à Oujda

Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM ) et le Conseil 
de la Région  de l’Oriental  organisent en partenariat avec la Direction régionale 

de l’Agriculture de l’Oriental, 

reseauriam.org -   Agroécologie Maroc  -  reseauagroecologiemaroc@gmail.com  GSM  00212663054749

w Circuits de visite de fermes et jardins  de la Région de l’Oriental le dimanche 18 décembre 2016

9h15 Ouverture officielle
Mot de bienvenue, de présentation de la journée et de remerciements aux partenaires      
RIAM   +  CRO    
 Interventions institutionnelles et associatives
- Wilaya de la Région de l'Oriental
- Conseil Régional de l’Oriental (CRO) 
- Chambre régionale de l’Agriculture de l’Oriental (CRAO) ;   
- Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental (DRAO) ;   
- Réseau d’Initiatives de l’Agriculture Durable du Maroc (RIAM)  

9h40 L’Agriculture durable : de quoi parle- t-on ?  
- Intervention d’un représentant du Ministère de l’Agriculture   
- Intervention d’un représentant  FIMABIO  
- Intervention d’un représentant  RIAM    
- Témoignages Amina   Elisaoui (Oujda)  et Najib Bachiri (Berkane)
- Questions/réponses

10h30 Pause-café
10h45 Simultanément  6 ateliers thématiques de réflexion  et d’échanges pratiques  

- Atelier 1 : Production végétale et  élevage  
                   Modérateurs  AMABIO/FIMABIO – RIAM – ANOC - DRAO 
- Atelier 2 : Commercialisation, valorisation et  certification 
                   Modérateurs  AMABIO/FIMABIO – RIAM  
- Atelier 3 : Organisation, formation et renforcement de capacité  
                   Modérateurs  DRAO (ORMVAM)  AMABIO/FIMABIO – RIAM  
- Atelier 4 : Sécurité alimentaire et alimentation et santé  
                   Modérateurs ONSSA  – RIAM  
- Atelier 5 : Eco et agro tourisme  
                   Modérateurs  Conseil Régional du Tourisme (CRT). – RIAM  
- Atelier 6 : Accompagnement des projets de transition écologique 
                   Modérateurs: Conseil de la Région de l’Oriental (CRO) - RIAM

12h30 Synthèse et recommandations pour la Région de l’Oriental
13h00 Visite du Marché écologique de  l’Oriental
13h30 Déjeuner



املنتدى اجلهوي اخلام�س للفالحة امل�ستدامة جلهة ال�رشق

الفالحة البيولوجية، الفالحة البيئية، الفالحة الدائمة

ال�سبت 17 دجنرب 2016   مبقر الغرفة الفالحية جلهة ال�رشق

تنظم �سبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب و املجل�س اجلهوي  جلهة ال�رشق  

ب�رشاكة مع  املديرية اجلهوية للفالحة جلهة ال�رشق

reseauriam.org -   Agroécologie Maroc  -  reseauagroecologiemaroc@gmail.com  GSM  00212663054749

9h15افتتاح املنتدى

كلمة ترحيبية جلميع امل�ساركني : جمل�س اجلهة و�سبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.

تدخالت املوؤ�س�سات واجلمعيات

- والية جهة الرشق،
- مجلس جهة الرشق،

- الغرفة الجهوية للفالحة لجهة الرشق،
- املديرية الجهوية للفالحة لجهة الرشق،
- شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.

9h40  الفالحة امل�ستدامة

العرو�س :

- ممثل وزارة الفالحة،
- ممثل الفدرالية البيمهنية املغربية للفالحة البيولوجية،

- ممثل شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.
شهادات : أمينة العساوي )وجدة(  - نجيب بشريي )بركان(.

 مناق�سة
10h30ا�سرتاحة �ساي

10h45.اخلربات وتبادل  والنقا�س  للتفكري  مو�سوعاتية  ور�سات   6
 - الورشة  1 : اإلنتاج الفالحي والحيواين. 

 مسري الورشة : الفدرالية البيمهنية املغربية للفالحة البيولوجية - شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب – 
الجمعية الوطنية ملريب األغنام واملاعز- املديرية الجهوية للفالحة لجهة الرشق.

الورشة 2     : التسويق، التثمني واإلعتامد.
مسري الورشة : الفدرالية البيمهنية املغربية للفالحة البيولوجية - شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.

الورشة 3     : التنظيم املهني، التكوين وتعزيز القدرات.
مسري الورشة : املديرية الجهوية للفالحة - الفدرالية البيمهنية املغربية للفالحة البيولوجية -  شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.

الورشة 4     : السالمة الغذائية، الغذاء والصحة.
مسري الورشة : املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية - شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.

الورشة 5     : البيئة والسياحة الفالحية.
مسري الورشة : املجلس الجهوي للسياحة - شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.

الورشة 6     : دعم للمشاريع البيئية.
مسري الورشة : مجلس جهة الرشق - شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب.

12h30خال�سة وتو�سيات جلهة ال�رشق

13h00زيارة معر�س املنتوجات البيولوجية والبيئية باجلهة

13h30تناول وجبة الغذاء

جمل�س جهة ال�رشق

9h00االفتتاح الر�سمي مداخلة ال�سلطات املحلية وامل�سالح اخلارجية والر�سمية

9h15اجلل�سة العامة

- ماهي مهمة شبكة مبادرات الفالحة البيئية باملغرب : اين ملويك و حميد التبان
-  الفالحة املستدامة كيف ذلك؟ اين ملويك و احمد حاكيمي

- شهادات : عبد السالم الخنشويف وعزيز بوصفيحة
10h30ا�سرتاحة �ساي

10h45ور�سات ال�سباح

-  الورشة االوىل اإلنتاج  : احمد حاكيمي و عزيز  بوصفيحة
-  الورشة الثانية التسويق –الضامن  : يوسف املرنييس و سيلفني لوميور

-  الورشة الثالثة التكوين  : عبد السالم الخنشويف  و نزهة بنيس
12h45الغداء

14h30ور�سات الزوال

- الورشة الرابعة السياحة القروية . جينيفيف دينيه و عبد السالم الخنشويف 
‐ الورشة الخامسة املوروث املعريف املحيل والعادات والتقاليد : مصطفى اقالي نارص و اين ملويك

‐ الورشةالسادسة الفالحة الحرضية  : كالرا شاسطن و عزيز بوصفيحة 
16h30ا�سرتاحة �ساي

16h45اجلل�سة العامة

-  خالصات وتوصيات الورشات
- ماهي أفاق ومستقبل الفالحة املستدامة بالجهة؟ بناء املستقبل؟ 

17h45اختتام املنتدى : اين ملويك، حميد التبان و عبد السالم الخنشويف

  تنظيم زيارات ميدانية لبع�س ال�سيعات يوم االأحد 18 دجنرب 2016


