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In December 2004, the ESFD allocated an EU Grant supported by a municipal 
contribution to the community of Mishmish- Akkar to improve the living conditions of 
the residents on a sustainable basis. One of the key objectives of the Grant lies in 
reducing the risks on human health through building a Maternity and Child Health 
Center to provide improved health services for Women and Children.   

The permanent residents living in Mishmish are estimated to 18,000 permanent 
residents; women represent 52% of the total registered population estimated to 33,000 
residents. The community of Mishmish is a young community with around 60% of its 
population below 21 years old. More than 8,000 residents benefit from the Center on a 
yearly basis, including women, children and elderly, in addition to other categories 
comprising Lebanese and Syrians. Furthermore, around 110 patients benefit daily from 
free medicines distributed by the pharmacy. 

The Center consists of a delivery room, OBS-GYN, preparatory room, an isolation 
room, a sterilization room, a triage room in addition to 2 pediatric rooms, a pharmacy 
and a dental clinic. It is also 
equipped with an ambulance for 
emergency cases. The Center is part 
of the Primary Health Care Network 
affiliated to the Ministry of Public 
Health. It I s also accredited by the 
MOH (degree of Advanced) in 
collaboration with Accreditation 
Canada International (2018-2021).  

 

 

 

 

 



 

In 2020, the second floor of the Center has been rehabilitated and operated through a 
fund allocated from the UK, and implemented by the UNDP in collaboration with 
Ministry of Social Affairs. The rehabilitated floor consists of Gynecology and 
Ophthalmology units, provided by International Medical Corps- IMC, to afford free 
eyeglasses for children under 15 years, with discount reaching 30% for the Needy, 
Widows, Handicaps and Orphans. In Addition, an Audiogram has been afforded to the 
Center to provide free of charge hearing tools to the elderly above 65 years old, among 
the other medical services procured to the residents.  

The Center plays a hub role 
for the community of 
Mishmish and surroundings, 
especially during the covid 
prevention and vaccination 
campaigns. It is operated by a 
team consisting of one 
Director and around 18 
employees and trainees. 
Furthermore, the Center has 
signed several contracts to 
provide medical services with 
IMC, Al Habtour Hospital-
Hrar, El Youssef Hospital 
Center- Halba, the 

Governmental Hospital- Halba, besides some hearing clinics and ophthalmologists in 
Tripoli.  



 

مركز مشمش للرعاية الصحية للنساء 
  واألطفال

 النجاح في قّصة

 

 

، خّصص صندوق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية هبة من االتحاد األوروبي لبلدة مشمش ٢٠٠٤في العام 
العكارية وبمساهمة البلدية بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان بطريقة مستدامة. من أبرز أهداف الهبة 

األطفال مهمته توفير خدمات تخفيض المخاطر على الصحة العامة عبر بناء مركز للرعاية الصحية للنساء و
  صحية متقّدمة لهذه الفئات. 

من مجمل السكان المسجلين في  %٥٢ألفاً، تمثّل النساء  ١٨يبلغ عدد المقيمين الدائمين في بلدة مشمش نحو 
 ٢١. ويتميز مجتمع بلدة مشمش بأنه مجتمع فتي حيث تبلغ نسبة السكان ما دون ٣٣،٠٠٠البلدة والبالغ عددهم 

شخص ما بين إمرأة وطفل ومسن وفئات  ٨٬٠٠٠. يستفيد من خدمات المركز سنويا أكثر من %٦٠ سنة نحو
  .يوميًا من األدوية المجانيةيستفيدون مرضى  ١١٠حوالي ل أخرى من اللبنانيين والسوريين، إضافة

ضافة الى يضم المركز غرفة والدة، عيادة نسائية، غرفة تحضير، غرفة عزل، غرفة تعقيم، غرفة فرز، باإل
هو جزء  المركزعيادتي أطفال، صيدلية وعيادة أسنان. كما أن المركز مجهز بسيارة إسعاف للحاالت الطارئة. 

كذلك هو معتمد من قِبلها بدرجة متقدم بالتعاون مع  من شبكة الرعاية الصحية األولية لوزارة الصحة العامة،
  . ٢٠٢١-٢٠١٨ ةالدولي ةاالعتماد الكنديهيئة 

، تم تأهيل وتجهيز وتشغيل الطابق الثاني من المركز بتمويل من المملكة المتحدة وتنفيذ برنامج ٢٠٢٠في العام 
األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية.  يضم وحدات طب نسائي وطب عيون، مقدمة 

 %٣٠ل دون الخامسة عشر، وبحسم يصل الى ، لتقديم نظارات مجانية لألطفاIMC -من الهيئة الطبية الدولية
للمحتاجين واألرامل واأليتام. عالوة على ذلك، تم توفير آلة لتخطيط السمع بهدف تأمين أدوات سمع مجانية 
للمسنين الذين تفوق اعمارهم الخامسة والستين، وذلك من ضمن الخدمات الطبية األخرى التي يقدمها المركز 

  للسكان. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ً بالنسبة الى بلدة مشمش والجوار، وباألخص خالل حمالت الوقاية والتطعيم ضد  يلعب المركز دوراً محوريا
موظفاً ومتدرباً. فضالً عن  ١٨فيروس كورونا؛ وتتم إدارته وتشغيله من قِبل فريق يضم مدير الى جانب حوالي 

، مستشفى الحبتور  IMC -هيئة الطبية الدوليةذلك، قام المركز بتوقيع عدد من العقود لتوفير خدمات طبية مع ال
في حرار، مركز اليوسف اإلستشفائي في حلبا، المستشفى الحكومي في حلبا، باإلضافة الى بعض عيادات السمع 

  وطب العيون في طرابلس.

ع يضم تجّمع البستان خمسة قرى تشمل الجبّين، مروحين أم التوت، الزلوطية، الضهيرة والبستان. هذا التجم
صور، على الحدود الجنوبية بين لبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة يتميّز بأن حوالي  -الذي يقع أعلى الناقورة

من سكانه يعتمدون على القطاع الزراعي لضمان مداخيلهم، وبصورة خاصة على زراعة التبغ  %٨٠
 والزيتون. 

مزارع، قام الصندوق بتمويل  ١،١٠٠ي تضم نحو ، ونزوالً عند إصرار العائالت الُمزارعة الت٢٠١٠في العام 
ألف يورو ممّولة من االتحاد األوروبي، وذلك  ٣٢٠،٠٠٠إنشاء وتجهيز مركز زراعي في تجمع البستان، بقيمة 

بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان التجمع من خالل دعم االقتصاد المحلي وتعزيز القدرة اإلنتاجية. تم 
كلغ من الزيتون بالساعة، إضافة الى وحدة  ٥٠٠يتون حديثة قادرة على معالجة تجهيز المركز بمعصرة ز

  لتصنيع منتجات أخرى من مشتقات الزيتون كالجفت الُمستخدم للتدفئة، الى جانب إنتاج زيت الزيتون. 

  

، تحّسنت ٢٠١١منذ البدء بتشغيله خالل شتاء 
أسرة ُمزارعة،  ٨٠٠األحوال المعيشية لدى أكثر من 

جة لهذا المشروع الذي عّزز اإلنتاجية ونما نتي
  باإلقتصاد المحلي.  

وقد نجح المركز في اجتذاب مزارعين من بلدات 
التجمع، كذلك من البلدات المجاورة كمجدلزون، 
يارين ورامية نظراً لدقة العمل وتدني الكلفة فيه. عند 
زيارته ال بّد وأن تتفاجأ بحجم األعمال وعدد 

يقصدون المعصرة على وجه  المزارعين الذين
التحديد، وقدرة المركز على تلبية غالبية طلباتهم 

  والتعامل مع العدد المتزايد من المستفيدين.

 

  


