
 

 
 
 

 تقديم نموذج تصميمي للمرافق الصحية في المناطق النائية في السودان
 

ميركو فومانا هو المهندس المعماري الذي شارك خبرته المهنية  مع  

اإليطالي لتصميم المراكز الصحية ومرافق اإلقامة للعععامعلعيع   التعاون 

الصحيي  في إطعار العبعرامعص الصعحعيعة العمعمعولعة مع  قعبع  ا تعحعا  

األوروبي في شرق السو ان. وكانت مساهمته مهمة لتحديعد نعمعو    

يستخدم اآلن في و يات القضارف وكسال والعبعحعر األ،عمعر  والعذي 

يأم  التعاون ا يطالي تطبيقه في السو ان بأكمله في المستعقعبع . هعذ  

المقابلة التي أجريناها معه تستعرض العمعسعار العطعويع  العذي  علع عه 

المشروع ليتم   أخيراً م  توفير المرافق الصحية العتعي يسعتعخعدمعهعا 

 الناس اليوم في المناطق النائية م  السو ان.

ركزنا جهو نا منذ البداية  م  التعاون اإليطالي  في خلق أنماط مع  " 
المباني على أ اس: مرونة و،دات البناء  مراقبة الميزانيعة  تعبعسعيع  
مرا،  البناء ومر،لة الصيانة المستقبلية   وبش   أ ا ي خلق بعيع عة 

ا عتعنعدنعا "    " وأ عاف معيعركعومريحة ل   م  الموظفيع  والعمعر عى
بتحليلنا على ا عتبارات التالية: كيفية ا،تواء الت اليف  كيفية تبسي  تنفيذ  كيفية الحعد مع  تع عالعيعف العتعشعاعيع  والصعيعانعة  
واألهم م   لك إعا ة إ خال نظرية "عبقرية األم نة" على نطاق محلي. يشير هذا المفهوم إلى و يلة تصميم وبناء يع عونعان 
في وئام تام م  البي ة والظروف المناخية المحلية  ،يث يجب أن تت يف روح الم ان  ائمًا م  السياق المحلي. السو ان بعلعد 

 رجة م وية م  رطوبة معنعخعفعضعة. فعي أي  05يق  في جنوب الصحراء ال برى  ،يث  رجة الحرارة يم   أن تص  إلى 
،ال النقطة ا يجابية ت م  في الوجو  المستمر للرياح أو النسيم. الرياح تتحرك م  الشمال إلى الجنوب لعنعصعف العععام  عم 
تع س اتجاهها خالل النصف اآلخر. كانت المباني تبنى تقليديا بناًء على هذا العنصر.  عم مع  إ خعال الع عهعربعاء  مع عيعفعات 
الهواء  والتأ ر بالطراز الدولي أصبحت هذ  الممار ة  الى ،د ما  طي النسيان. يق  السو ان بالقرب مع  خع  ا  عتعواء  
يعني هذا  أن الشمس في منتصف النهار ت ون رأ ية تقريبا في السماء  مما يحد م  تعرض الفتحات الشماليعة والعجعنعوبعيعة 
م  المباني ألشعة الشمس المباشرة. وا تنا ا إلى التقييمات المذكورة أعال  قمنا بتصميم المباني بش   مستطي  في الاالعب  
م  الجانبي  األكثر طوً  في مواجهة الشمال والجنوب م  و   جمي  الفتحات على هذي  العجعانعبعيع . وقعد اععتعمعدت هعذ  
المعايير لتنفيذ التعهعويعة العطعبعيعععيعة  وتعجعنعب أشعععة الشعمعس 

 ".المباشرة على الفتحات  مث  األبواب والنوافذ

لزيا ة القيمة المالية وتبسي  ععمعلعيعة تعنعفعيعذ األععمعال أ عاف 

ش   منتظم وتخطي  يستند في ش له ععلعى العمعربع   فومانا: "
 ش لت الو،دات المستطيلة مفتا،ًا لتلبية المتطلبات المعمارية 
المحلية: ،يث تعبر كع  و،عدة عع  ةعرفعة  العتعي يعمع ع  أن 
تستخدم إما ألةراض طبية أو لإلقامة. عالوة علعى  لعك  أو  

و،دة لديها مدخ  معبعاشعر ونعافعذتعيع  -أن أ يف أن ك  ةرفة
متعاكستي . المدخ  هو ععبعارة عع  معنعطعقعة الشعرفعة  ،عيعز 
 مشترك مستخدم عمليًا في الثقافة المحلية(. هذ  الشرفة ربما 

 

 

 التقديم المعماري لمرفق صحي

 والية القضارف -المرفق الصحي بعد انشائه في هليبا 

 تحسين الوضع الصحي للسكان المعرضين للخطر في شرق السودان

 تعزيز الخدمات الصحية النوعية في شرق السودان 

 ممولين من قبل االتحاد األوروبي  IHSVPو  PQHSكل من 

 ويتم تنفيذهما من قبل وزارة الشؤون الخارجية اإليطالية 
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تعد جزءًا أ ا يًا م  ك  مبنى  ،يث تتعد  األنشطة المخعتعلعفعة فعي هعذا العحعيعز  ا نعتعظعار  ا  عتعرا،عة  الع عشعف األول  
والطهي(. م  ،يث التو   المستقبلي  ألنا فومانا إ ا تم تصميم هذ  الو،دات بحيث تسمح بعالعتعو ع  العرأ عي"قعررنعا  معنعذ 

البداية  بناء مستوى وا،د فق  ،يث أن الساللم قد ت ون صععبعة ا  عتعخعدام 
م  قب  البعض كما وتق  معظم المباني في المناطق النائية  ،عيعث   تعوجعد 

 ".مش لة مسا،ات

وبالنظر إلى ،قيقة أن السو ان يملك مسا،ة وا عة جداً كان م  المستعحعيع  

و   خطة لتوريد موا  البناء إلى المناطق النائية  ولذلك كان على التعاون 

التقلي  م  النق  وا كتفاء بالمعوا  ا يطالي ا تخدام الموا  المتوفرة محلياً. "
المحلية والقوى العاملة  ش   أيضا فعرصعة لعمعسعاععدة ا قعتعصعا  العمعحعلعي 
وتقلي  األ ر البي ي  المتش    بوا طة و ائ  النق . أما م  ،يث التعديعالت 

" وأ عاف أو الصيانة  فم  األ ه  للتعام  م  الموا  والشركات العمعحعلعيعة

تم التخطي  للمباني لت ون  ات عمر طوي  وت اليعف صعيعانعة معنعخعفعضعة  " 
ويسه  التعام  معها في المستقب  م  قب  المجتم  المحلي كونه العمعسعتعفعيعد 
النهائي م  هذ  المباني  ،يث أن هدف التعاون اإليطالي هو بداية  تسعويعة  
تنفيذ وتشاي  األنشطة ا جتماعية   م  يسلم ك  شيء للمستخدمي  المحلييع  

 ".والمشالي 

إن المباني الم تملة كانت جيدة جدًا ونفذت وفعقعًا متذكراً تجربته في السو ان  ميركو فومانا يحب تسلي  الضوء على ،قيقة "
للتصميم!  قافيا يحبذ السو انيون إ افة العناصر الزخرفية على المباني  السيارات والشا،نات. على  بي  المثعال  الشعرفعة 
أمام المبنى  كان م  المفترض أن تت ون م  هي   صلب بسي  تعلو  لوائح ،ديدية مموجة  ل   المقاولي  المحليي  أ افوا 
لها لو،ات زخرفية!". "أنا فخور ب   أنواع المرافق الصحية التي قمت بإنشائها . ول   أماك  إقامة الموظفي  هي المحبعبعة 
لي أكثر م  ةيرها. أنا وا ق م  أن الموظفي  أيضًا  يفضلونها و وف تشجعهم على بعذل قصعارى جعهعدهعم فعي العععمع ! 

 "وهو الهدف الذي يسعى اليه التعاون اإليطالي.
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 والية القضارف- شرفة الخارجية في عنبراألمومة في مستشفى مفازا ال

 سيرة موجزة عن ميركو فومانا

 
هدفنا النهائي هو تصميم مباني وبي ة عم  ناجحة  بحيث تش   مصدر إلهام للناس وتساعد على تحقيق "

تايير في المجتمعات  م  خالل اجراء تقييم  قيق للفرص  ات الصلة. األف ار المستو،اة  تقو  التصميم 
". وهذا هو المفهوم الذي ألهم الجيد إلى مستوى فوق الممتاز  مما يش   تحديًا  وفرصة فريدة م  نوعها

  0505انتقلت إلى الخرطوم في عام المهندس المعماري ميركو فومانا وفريقه لتنفيذ مشاريعهم في السو ان. "
ع  طريق الصدفة. التقيت برج  أعمال الذي قدمني لهذا البلد. ووجدته بلد جمي  و و إم انات كبيرة. لهذا 

"  أو ح فومانا الحاص  على  رجة الماجستير في الهند ة المعمارية م  جامعة فيرارا في السبب ج ت

ايطاليا. م  خبرته في التصميم والتدريب العملي الذي  جعالنه مواكباً ل   خطوة م  العملية المعمارية  م  

  انتق  إلى 0552،تى عام   0552مر،لة التصميم وإلى المشاري  المفصلة. بعد أن عم  في إيطاليا م  عام 

 ولة اإلمارات العربية المتحدة م  التركيز في عمله على التشطيبات الفاخرة الداخلية. كما اكتسب خبرة في 

جمي  أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق األو  . أ ار مشاري  في الخرطوم  بداف  تقديم أفض  خدمة مم نة ويدير ،اليا مشاري  في  بي 

،يث يمتلك شركته الخاصة.  نوات م  خبرة  ولية شاملة في التصميم المعماري  جنباً إلى جنب م  مفهوم التصميم بطريقة ميسرة  

 اقتصا ية  معاصرة وأنيقة وترشيد لعملية بناء  هلة جعلت منه الشخصية المثالية للتعاون ا يطالي لتحقيق هذ  المشاري .

 المهندس المعماري ميركو فومانا



  

 

 

 

 العمل الذي يتطلبه انشاء وحدة صحية فاعلة
 
م تب المشتريات هو كيان نش   اخ  التعاون اإليعطعالعي 

يسه  العم  بي  مقر الوكعالعة العرئعيعسعي فعي العخعرطعوم 

والو يات ،يث تنش  البرامص الصحية التعابعععة لعالتعحعا  

األوروبي. يت ون هذا الم تب م  فرانشيس و توريزاني  

مساعد مدير البرنامص  و ارة ،ما   المسعتعشعار العفعنعي  

،يث يعمالن  عويعة  عمع  بعرامعص ا تعحعا  األوروبعي 

ويشاالن أ وار مختلفة. م  خالل عمله كمعسعاععد معديعر 

مشروع  تتنوع مهام توريزاني بي  تحليع  العمعواصعفعات 

الفنية لألجهزة المطلوبة  التحقق م  توفرها فعي السعوق 

المحلي باإل افة إلى توفير تقدير بالت اليف.  ارة ،عمعا  

م  نا،ية أخرى  توظف خبرتها كمهند عة طعب ،عيعوي 

للتحقق م  المقتر،ات المقدمة مع  معخعتعلعف العمعور يع  

والتحقق م  توافقها م  المواصفات الفنية م  قب  لعجعنعة 

ا  تثمار المطلوبة. وهي أيضعاً مسعلولعة عع  تعركعيعب 

 وشرح تعليمات ا  تخدام للمستفيدي  .

التخطي  لشراء المعدات الطبية هو عملية جماعية تتضم  ك  م  إ ارة التعاون ا يطالي و باط الصحة في هذا الميدان  بشعأن 

أنا مسلولة ع  تقييم المعدات الطبية واأل اث في ك  خطوة م  عملعيعة الشعراء  مع   ورها في هذ  العملية  تصرح  ارة ،ما  "
األخذ بعي  ا عتبار العوام  المل رة التي ةالبا ما ت ون موجو ة في المواق  المستهدفة بما في  لك توافر العطعاقعة الع عهعربعائعيعة  

". العوصعول إلعى العمعنعاطعق مستوى خبرة الموظفي  الذي   يتعاملون م  اآل ت باإل افة إلى الشروط العامة المحيطة بالعمعوقع 

الريفية النائية  خاصة في مو م األمطار ليست  وى وا،دة م  المصاعب التي تواجه فريق المبيعات  عقبعة أخعرى تع عمع  فعي 

هناك صعوبات في العثور على مور ي  ومنتجات يم ع  ا ععتعمعا  ععلعيعهعا فعي تعلعبعيعة العثور على المعدات بالجو ة المطلوبة: "
معايير التعاون ا يطالي واألو اع السائدة في المناطق المعنية. باإل افة إلى العقبات المشتركة التي نواجهها خالل التنفيذ ونق  

في نهاية األمر نتم   م  التالب على هذ  المشاك  و عمعان تعطعبعيعق معععايعيعر العتعععاون "  م أ افت  "المعدات واأل اث للموق 
ا يطالي م  خالل متابعة المور ي  والمنتجات ع  كثب  كما يقوم العمعور ون بعا عتعيعرا  العمعوا  خصعيعصعًا لعمعشعاريعععنعا ععنعد 

ععمعلعيعة ". بعد تسليم المعدات  يجب على فريق المشتريات  مان أن اآل ت المسلمة تواص  العم  بشع ع  صعحعيعح "الضرورة
الصيانة أكثر تعقيدا م  الشراء. نبدأ م  عم  فحص على المعدات المعطلة لتقدير ،جم المش لة  ومعرفة قطع  العاعيعار العالزمعة 

" وبعمعا أن هعذ  والت لفة. هذ  القط  يجب العثور عليها  م يتب   لك عملية التصليح  ،يث يتم اتباع بروتوكول معي  ل ع  جعهعاز.

العملية تتطلب فريقاً م  المهند ي  والفنيي  الطبيي  لتاطية المناطق المستهدفة فان التعاون ا يطالي تععاقعد مع  شعركعة لضعمعان 

صيانة المعدات في الخمس مستشفيات المستهدفة في و ية البحر األ،مر.   تهدف هذ  المر،لة إلى اصالح اآل ت و،سعب بع  

 واعطاء الفنيي  والموظفي  المحليي  التدريب الالزم لتم ينهم م  القيام بالصيانة بنفسهم.

العم  إل،داث تايير في بلدي هو مصدر ر ى بالنسبة لي  ولع ع  مصعدر " 

الر ى الرئيسي يم   في فرصة العم  م  موظفي  ملهلي  تعأهعيعاًل ععالعيعًا 

لمواجهة التحديات الجديدة والتم    رةم  لك  م  الحصعول ععلعى العنعتعائعص 

." هذا الر ى  شعور مشعتعرك مع  العتعععاون ا يعطعالعي فعي ا ارة المرجوة

 المشتريات الخاصة بالبرامص الصحية لالتحا  األوروبي.

  
 

 في مختبر أكاديمية الصحة والعلوم أثناء تثبيت المجاهر القضارف: سارة حماد

 PQHSميكروسكوب في مختبر أكاديمية الصحة والعلوم في القضارف مقدم من قبل التعاون االيطالي في اطار مشروع 
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 0502انفاق برامجي ا تحا  األوروبي على المشتريات منذ بداية البرامجي  و،تى مايو 

ميزانية الثالث  نوات لبرنامجي الصحة  الممولي  م  قب  ا تحا  األوروبي: تعزيز 

    - PQHSالخدمات الصحية النوعية في شرق السو ان

 IHSVP -وتحسي  الو   الصحي للس ان المعر ي  للخطر في شرق السو ان
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 ز ياا ر ة   ا لاسافايار   ا إل ياطاا لاي   ا لاى   كاسا  
 

تجم  ك  م  و ية كسال وايطاليا صلة تعاريعخعيعة تعععو  

الى قرن مضى ،يث  قطت الو ية معرتعيع  لعال،عتعالل 

اإليطالي. أما اآلن فان " القرن العشريع  العقعصعيعر" قعد 

انقضى وتم نت م  بعد  إيطاليا م  خلق عالقات جديدة 

مختلفة مع  هعذ  العمعنعطعقعة. العزيعارة األخعيعرة لعلعسعفعيعر 

اإليطالي  فابريزيو لوبا و  في منعتعصعف يعونعيعو تعأتعي 

كعخعطعوة لععتعععزيعز هععذ  العععالقعة العتعاريعخعيععة. العتععععاون 

اإليطالي  في الواق   يعمع  فعي و يعة كسعال معنعذ ععام 

م  السلطات والمعجعتعمعععات العمعحعلعيعة مع  أجع   0552

تعزيز التنمية والتخفيف م  ،دة الفقر م  خالل تحسعيع  

 النظام الصحي .

التعاون اإليطالي ينفذ برنامجي صحة في كسال بتعمعويع  

م  ا تحا  األوروبي. وخالل زيعارتعه  العتعقعى السعفعيعر 

اإليطالي فابريزيو لوبا و  العديد مع  العمعفعو عيع  فعي 

المنطقة وممثلي  مهمي  م  الح ومة المحليعة. كعان مع  

بينهم وزير الدولة للصحة  والسيد خضر الجاك البشيعر. 

أعرب الوزير للسفير ا يطالي ع  تقدير  العميق للعم  الهام الذي يقوم به التعاون ا يطالي في القطاع الصحعي فعي العمعنعطعقعة. 

"نح  را ون ع  مساهمتنا في جع  المشروع ،قيقة واقعة. وصرح السفير اإليطالي "الحق في الصعحعة يعجعب أن يع عون فعي 

متناول الجمي     يم ننا أن ننسى هذا المبدأ العالمي". يدعم التعاون ا يعطعالعي  مع  خعالل بعرامعص ا تعحعا  األوروبعي   عال عة 

محليات في الو ية: نهر عطبرة  تل وك وهمش وريب. ك  محلية لها خصوصية وظروف خاصة بها. ،يث يم   تعريف محليعة 

نهر عطبرة كمجتم  زراعي  ةير مهاجر  في ،ي  أن كال م  تل وك وهمش وريب يم ننا القول أن قاطينهما مع  العرععاة  معمعا 

يعني أنهم شبه بدويي . في ك  م  المحليتي   قام التعاون ا يطالي الى جانب وزارة الصعحعة بعتعحعديعد ععد  مع  العمعسعتعشعفعيعات 

والمراكز الصحية والو،دات الصحية لتقديم  عم مباشر لها  با  افة الى اعتما  نهص عالمي فعي هعذ  العمعرافعق. أيعد العتعععاون 

ا يطالي بال ام  أولويات وأهداف وزارة الصحة بالو ية لضمان وصول الخدمات الصحية الى المناطق الطرفية وخفض معدل 

الوفيات لدى األمهات واألطفال. تحسي  الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق الريفية يعني أن النعاس لعيعس ععلعيعهعم قعطع  

مسافات طويلة لح  مشاكلهم الصحية  وهو ما يعني خلق منطقة صحية فعالة ت ون المناطق الطرفية جزء أ عا عي معنعهعا  فعإنعه 

 يعني أيضاً فرص متساوية للبقاء للجمي .

زيارة السفير فابريزيو لوبا و الى همش وريب شهدت اهتماماً عميقاً تجا  المجتمعات المحلية. ،يث تقط  فعي العمعنعطعقعة طعائعفعة 

 ينية منذ تأ يس مدر ة قرآنية مهمة. في همش وريب قام التعاون ا يطالي بعم  عدة تدخالت فعي العقعطعاع الصعحعي بعدءاً مع  

إعا ة تأهي  م اتب إ ارة الصحة المحلية  مخزن األ وية  جناح الو  ة و    الموظفي  ل   م  النساء والرجال. با  افة العى 

األعمال ا نشائية نظم التعاون ا يطالي عدة  ورات تدريبية للمشرفي  على مخازن األ وية والقابالت. التر،يب اللطيف والدافئ 

 الذي ،ظي به السفير يجع  التعاون ا يطالي أقوى على مواصلة العم  في هذا ا تجا  م  أج  شعب السو ان .

 

  
 

 السفير االيطالي فابريزيو لوباسو مع وزير الصحة بالوالية، خضر الجاك البشير

السفير االيطالي، فابريزيو لوباسو، مع موظف التعاون االيطالي، فاليريو 

 باستوري في عنبر الوالدة في مستشفى همشكوريب

  4/61يونيو   -النشرة الصحية 
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 مضمون هذا المنشور هو مسئولية فردية لمكتب التعاون اإلنمائي اإليطالي في السودان وال يمكن بأي حاب من األحواب 

 أن يعكس وجهات نظر اإلتحاد األوربي
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 نشر الوعي الصحي في قرية جدمبالية

  والية القضارف 

 تلكوك: إعادة تأهيل وتجديد مكاتب إدارة الصحة المحلية

  والية كس  

 بورتسودان: إعادة تأهيل وتجديد مكتب نظام المعلومات الصحية 

  والية البحر األحمر


