ከሳምስ ፅንሰ ሃሳብ ብስተጀርባ ያለው ምንደን ነው?

የሚከተለው ሰነድ በሰነድ ስምምነት ቁጥር 780755 መሰረት ለ SAMS
ፕሮጀክት ትግበራ በተዋቀረው አባላት የቀረበ ነው።

ሳምስ ተገልጋዮችን በሚያስቀደም ንድፈ ሃሳብ ላይ ተመስርቶ የተሰራ የንብ ጥበቃ
ለማስተዳደር በሚረዱ ሶስት ምሶሶዎች የተገነባ አገልግሎት ነው።

. እንዳካባቢው ሁኔታ የሚስተካከሉ ተገጣጣሚ የዘመናዊ ቀፎ ግንባታ
. በመረጃ መረብ ላይ የተመሰረተ የውሳኔ አጋዥ ስርአት መገንባት እና ተያያዥ
የምክር አገልግሎት ለጠባቂዎች ማቅረብ
. ከሌሎች ጥናቶች ላይ የተወጣጡ የንብ ጥበቃ መመርያዎችን በመረጃ መረብ
በኩል ማቅረብ
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የሳምስ ተጠቃሚዎች እነማን ናችው?

Status
October 2018

የሳምስ ፕርጀክት አዘጋጅ አባላት እንደየአካባቢው ሁኔታ እና የተጠቃሚዎች ፍላጎት
ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ተገልጋዮች ለይተዋል።

ይህ ጥምረት ለፅሁፉ ህትመት ኃላፊነት ይወስዳል። ይህ ፕሮጀክት የሚካሄደው
በአውሮፓ ኮሚሽን ባለቤትነት ነው።

. ነባርና ጀማሪ የንብ አርቢዎች
. የህብረት ሰራ ማህበራት
. የከተማ ንብ ተባቂዎች እና የ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ቀዳሚ ሞካሪዎች
. የግብርና ኢንዱስትሪ ስራ ፈጣሪዎች
. የማሰልጠኛ ተቋማት
. የምርመር ተቋማት እና ተዛማጅ የመንገስት መስሪያቤቶች
. የማር ማምረቻ አጋዥ ቁሳቁስ እና ግብአት አቅራቢዎች
. ነጋዴዎች ፣ አከፋፋዮች ፣ ቸርቻሪዎች ፣ እና የምርት ተጠቃሚዎች

https://sams-project.eu/

ይህ ፕሮጀክት በሰነድ ሰምምነት ቁጥር 780755
ከአውሮፓ ህብረት ለ ጥናትና ምርምር ሆራይዝን 2020
የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል።
ይህ ፕሮጀክት ከጀርመን የፌዴራል ኢኮኖሚ ሚኒስቴር
እና የትብብር ልማት የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል።

አለምአቀፍ የልማት እና የፈጠራ ትብብር

Smart
Apiculture
Management
Services

ስለ SAMS
SAMS በአውሮፓ ህብረት የ Horizon 2020 የምርምር እና
የፈጠራ መርሃግብር የተደገፈ እና በጃንዋሪ 2018 የተጀመረ የሶስት
ዓመት ፕሮጀክት ነው
ሳምስ ምንድን ነው?
ሳምስ ተግባራዊ መሆን የሚችል የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን መሰረት ያረገ አሰራር ነው።
የንብ መንጋ እነቅስቃሴን ለመቆጣጠር እና መረጃ ለመሰብሰብ ያግዘናል። ይህኢም
የንቦችን ጤናን እና የማር ምርትን ያጠናክራል።
በንብ እርባታ ግብአቶች ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን በተለያዩ ሁኔታዎች እና ሃገሮች ላይ
መልስ መሰጠት ይችላል።
ለማንኛውም አካል በነፃ የቀረበ የቴክኖሎጂ አማራጭ ነው።

.
.

የሳምስ አላማዎች

. የአውሮፓ ህብረትን አለማቀፋዊ የእኢንፎርማችን ቴክኖሎጂ ትብብር እያደጉ ካሉ
. ሃገራት ጋር ማጠናከር
. የነበሩ የንብ ጥበቃ ዘዴዎችን ማዳበርና ማስተዋወቅ ።
. በጀርመን ፣ ኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ ያሉ የንብ መንጋዎችን ለማንኛውም አካል በነፃ
. ተደራሽ በሆነ ቴክኖሎጂ መቆጣጠር
. በቴክኖሎጂው የተሰበሰቡ መረጃዎችን አመዛዝኖ ወደተግባራዊ ምክሮች በመቀየር
. ለንብ አንቢዎች መረጃ መስጠት ።
. በአካባቢ የተወሰኑ ችግሮችን ማስወገድ እና የንብ ማርባትን ስራ ቀላል ማድረግ
. ስለንቦች ጤና መረጃ መስጠት

Project Budget
The project budget for the implementation of SAMS
is 1.99 Mio EUR.

SAMS Project Team

GIZ – Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Germany

ከሳምስ የሚጠበቁ ውጤቶች

. ለንብ አርቢ ማህበሮች በፍጥነት ውጤታማ ማድረግ
. በማር የንግድ ስርአት ላይ ያሉ አካላትን ማገናኘት
. በማር የንግድ ትስስር ላይ አዳዲስ የስራ እድሎችን መፍጠር
. አዲስ እና ነፃ የንግድ ስራት መፍጠር
. ቀላል እና ተደራሽ አገልግሎቶችን ለንብ እርባታ ልማት በማቅረብ የማር ምርትን
. የተቀላጠፈ ማድረግ

University of Kassel, Germany

Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia

የሳምስ ውጤቶች የሁሉንም የማር ምርት ባለድርሻዎች ትኩረት የሚስብ ነው። ከሌሎች
የንብ ጥበቃ ማህበሮች ጋር በመተባበር በአለም ዙርያ ለሚገኙ ንብ ጠባቂዎች እና
የመረጃ ጥናት ባለሙያዎች የሳምስ ቴክኖሎጂ እንዲተዋወቅ ይደረጋል።

University of Graz (Institute for Biology), Austria

ሳምስ ለምን ያስፈልገናል?
ንቦች በአካባቢ ጥበቃ እና ስርአተ ምህዳር ላይ እንዲሁም ለምግብ ዋስትና እና ለተፈጥሮ
ዑደት መሳካት ቁልፍ ሚና ይጫወታልሉ። የዲጂታል መሳርያዎች ንቦችን ከተለያዩ
አካባቢያዊ ተፅኖዎች ጠብቆ ህልውናቸውን ለማስቀጠል ያግዛሉ።

University Padjadjaran, Indonesia

3 አህጉሮች -3 አገሮች

CV. Primary Indonesia, Indonesia

(1) አፍሪካ ኢትዮጵያ፡ ንብ አርቢዎች የተወሰኑ ዘመናዊ የንብ ቀፎዎች እና ዘመናዊ
የምርት መቆጣጠርያ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። ስለዚህም የማር ምርት ከማምረት
ከአቅም በታች ሆኖ ይገኛል።
(2) ኤዥያ ኢንዶኔዥያ፡ በጣም ቁጥሩ ያነሰ የንብ ጠባቂዎችና በጥቂት አካላት ብቻ
በመደበኛነት የሚሰራ ስራ በመሆኑ። ትንሽ የገበያ ድርሻ እና አነስተኛ የዘርፍ
እድገት እንዲኖረው አድርገውታል።
(3) ኢሮፕ፡ ማርን የመጠቀም እና የማር ገበያ እድገት እያሳየ ቢሆንም ማር የማምረት
እድገት ግን ባለበት የቀረ ሆኗል። አካል በነፃ ተደራሽ በሆነ ቴክኖሎጂ መቆጣጠር

Oromia Agricultural Research Institute,
Holeta Bee Research Center, Ethiopia

ICEADDIS – IT-Consultancy PLC, Ethiopia

