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Educate 
Engage 

Empower 
 

We envision a safe and healthy society free of stigma and discrimination where key populations’ human rights are fully respected 
 

 
SIDC, with the support of MACAIDS FUND, continues providing the sexual reproductive 
health services for the Sexual Health Clinic. Individuals visiting at the clinic can benefit from 
the services including: free testing and counseling for sexually transmitted infections, free 
consultations with a dermatologist and STI specialist (such as HIV, hepatitis B and C and 
others), vaccination for hepatitis B, and a well-established referral services.  In 2017 alone, 
2460 beneficiaries received services and/ or awareness through the sexual heath clinic.  
 

       

 من أقوى إرفع صوتك: المعرفة
  الخوف

 

عرضت جمعية العناية الصحيّة وجمعية حياة إيجابية 
إرفع صوتك: إعرف حقوقك "  إنجازات برنامج
 ، الذي تّم تنفيذه بدعم من"7102واحصل عليها 

أوسطية وبالتعاون مع البرنامج  –المبادرة الشرق  
 الوطني لمكافحة السيدا. 

دراسة لإلطار القانوني والتشريعي في تضّمن البرنامج 
لبنان المتعلّق بفيروس نقص المناعة البشري وحقوق 

اإلعالنات التلفزيونية  وإنتاج مجموعة مناإلنسان، 
 التوعوية تّم عرضها على كافة المحطّات اللبنانية 

سلّطت  ائية، حيثالسينمية وفي دور العرض المحلّ 
تعايش مع لمبحياة ا اإلنتهاكات المتعلّقةالضوء على 

تقديم الخدمة  عدم فّض الخصوصية، خاصةً: HIVال
 الصحية المستعجلة، سوء المعاملة، إنتهاكات 

 .قبل أفراد العائلة واألصدقاء وسواهامن 

إضافةً إلى ذلك تضّمن البرنامج حملة مناصرة 

 ،إجتماعي ،إقتصادي ،سياسي تحليل إنطلقت من

 الفحص إجراء إزالة على، ورّكزت وقانوني ثقافي

قبل  فيروس نقص المناعة البشريب الخاص

 التوظيف في إحدى قطاعات العمل.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
      Photo 1: Speak Up 2017               
   

 

Advocating for improving 
Human Rights of 

Vulnerable Women 
Engaged in Sex for 
Money in Lebanon 

 
" المهّمشات النساء حقوق دعم" مشروع إطار ضمن

 مال،ال مقابل جنسية بعالقات يقمن اللواتي خصوصاً 

برنامج   من بدعم الصحيّة العناية جمعية تنفذه الذي

BALADI CAP  للتنمية األميركية الوكالة منالممّول 

 الصحيّة العناية جمعية تستمر USAID  الدولية

 والبرنامج اللبنانية الجمعيات من عدد مع بالشراكة

 عاّمةال الصّحة لوزارة التابع النفسية للصّحة الوطني

 إطالق بداية منذ اإلنجازات من العديد تحقيق في

 .اآلن حتى المشروع

 اتاإلنتهاك قصص نالتها التي اإليجابية األصداء بعد

 والجرائد اإلجتماعي التواصل مواقع عبر المنشورة

 للنساء المقّدمة والخدمات البرامج رصد تمّ  المحلية،

 مرافقال في المال مقابل جنسية بعالقات يقمن اللواتي

 النطاق ضمن تدخل التي واإلجتماعية الصحية

 السياسات عن فضالً  المشروع لتنفيذ الجغرافي

 .الخدمات هذه تقديم في المتّبعة واإلجراءات

 وضع أجل من الالزمة المعلومات كافة جمع تمّ هذا و

 تلك حقوق لحماية مخصصة وإجراءات سياسات

  .زيارتها تمّ  التي المرافق في النساء

يتم اللقاء مع مجموعة من السيدات  في الوقت نفسه،

في الجمعيات وبعض السجون في لبنان، سعياً إلى 

 توعيتهّن على حقوقهّن القانونية واإلنسانية. 

 

                

  
 Figure 1: Numbers of beneficiaries at the sexual health clinic 

 

World AIDS Day  7102  
 

كانون  0الواقع في اليوم العالمي لمكافحة اإليدز بمناسبة 

حملة ة العناية الصحيّة األول من كّل عام، أطلقت جمعي

كدعوة لمكافحة  "إنَت عايش فيك تتعايش"تحت شعار

الوصمة والتمييز ضد المتعايش مع فيروس نقص 

الحملة طيلة شهر ديسمبرعلى  هذه البشري، وإستمّرت

مواقع التواصل اإلجتماعي ووسائل اإلعالم المحليّة 

 وداخل الجامعات اللبنانية. 

كانون األول في أسواق  -ديسمبر 7هذا وأُقيم نشاطاً في 

بيروت، حيث خرج راقصون من بين الحضورفي وصلة 

رقص تعبيرية لدعم المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 

 البشري.

جمعية العناية الصحية في هذا اليوم وكل يوم ترفع  إنّ 

الصوت عالياً ودائماً "ال للوصمة والتمييز، نعم لحق 

المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري في العيش 

بكرامة، نعم لكسر الخوف والبحث عن المعرفة، نعم 

 للوقاية، ال لإلستسالم!"

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Photo 2: World AIDS Day 2017 
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Enabling a safe and 
friendly environment for 

youth with UNICEF 
 
Partnership with UNICEF  
 
 SIDC, with the support of UNICEF 
Lebanon and funding from the Italian 
Cooperation, is currently 
implementing a project that aims to 
enable a safe and friendly 
environment for youth at risk to access 
sexual and reproductive health and 
substance abuse services across 
Lebanon. At the end, 100 of UNICEF’s 
partners’ staff across Lebanon will be 
trained. 
Also, SIDC outreach team aims to 
spread the awareness about drug use 
to 120 youth (15-24 years).  
 
Escale Outreach Team 
 
Throughout 2017, Escale provided OST 
treatment to a total of 81 
beneficiaries. With the support of 
UNICEF, Escale reached 155 
beneficiaries  through outreach, of 
which 89 were youth between the 
ages of 15 and 27. 
Also, through outreach visits, 2015 
voluntary counseling and testing were 
done to help beneficiaries know their 
sexual health status in terms of HIV 
and hepatitis B and C. 
 
 
 

 

 

Rights to Equality in the 
Middle East and North 

Africa  
Rights to Equality in the Middle East and 

North Africa (R2E) project reflects a 24-

month initiative in four countries: Algeria, 

Lebanon (SIDC), Morocco and Tunisia.  

This project is led by the Strengthening 

High Impact Interventions for an AIDS-free 

Generation (AIDSFree) project through its 

consortium partner; International 

HIV/AIDS Alliance, and implementing civil 

society partner in each of the four 

countries. The goal of R2E is to provide an 

enhanced response to human rights 

violations based on sexual orientation and 

gender identity, HIV status and migrant 

status in MENA. SIDC, in partnership with 

the International Refugee Assistance 

Project, has documented 24 cases of 

human rights violations against vulnerable 

populations in 2017, and will continue to 

do so in 2018.                                                                                                    

 

                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        Photo 4: Regional Workshop 2017   

 

Regional workshop on 
responding to the needs 
of key populations 2017 
 

جمعية العناية الصححيّة بالشراكة مع الجمعية  نظّمت

التونسححية لمكافحة األمراض المنقولة جنسححياً والسححيدا 

ATL التحححالف الححدولي لفيروس نقص  بححدعم منو

والوكححالححة  Alliance المنححاعححة البشححححححري  اإليححدز

ورشححححححة عمل  USAIDاألميريكيحة للتنميحة الحدولية 

ت الحاجات الفئبشححححححتن اإلسححححححتجابة توجيهية إقليمية 

في منطقة الشححرق األوسححم وشححمال األكثر ُعرضححة 

 سن الفيل.  - في بيروت 7102نوفمبر  7إفريقيا في 

عامل وناشم ميداني  01شحار  في ورشحة التدري  

ان،  جمعيحححاّت وبرامج وطنيحححة مختلفحححة من من عمحححّ

األردن، مصر والسودان، فضالً عن الشركاء اليمن، 

اإلقليميين مثحل منظمححة الصححححححححة العححالميحة وبرنححامج 

المشححححححتر  المعني بفيروس نقص nاألمم المتححححدة 

 .  UNAIDSالمناعة البشري  اإليدز 

على  تحدري  المشححححححاركينالورشححححححة  خاللمن  تّم 

بشححححححتن اإلسححححححتجابة   تخطيم وتنفيذ برامجتطوير، 

الشحححححرق  األكثرُعرضحححححة في منطقةلحاجات الفئات 

، باإلضحححافة إلى تمكنهم من فريقياإاألوسحححم وشحححمال 

وضححع خطم عمل تسححاعد قي تنمية قدرات المجتمع 

بشكل خاص. في هذا اإلطار  المدني

 

 
  

 Photo 3: Escale Outreach Team   
 

To all our donors and supporters.  
To mention a few: 
Gilead Foundation 
International HIV/AIDS Alliance 
USAID - BALADI CAP 
MACAIDS Fund 
MENAHRA 
UNICEF  

 

 

 

 

      There is more!  
 

  World AIDS Day 2017  
 
 Our Race Never Ends!  
 

 المعرفة أقوى من الخوف!
 

This Valentine Take 
Him With You!  

 

Connect with Us!  

Tel: 01 – 482 428/ 01-491 705 

Email: info@sidc-lebanon.org  

 

 

https://www.facebook.com/SIDC.Leb/?ref=bookmarks
https://twitter.com/sidc_lb
https://www.instagram.com/sidc.lebanon/
https://www.youtube.com/watch?v=B0XOt0atDtg
https://www.youtube.com/watch?v=B0XOt0atDtg
https://www.youtube.com/watch?v=950roQIdLaU
https://www.youtube.com/watch?v=aZsrusJ0IrU
https://www.youtube.com/watch?v=PdigD-wKhSA
https://www.youtube.com/watch?v=PdigD-wKhSA
https://www.youtube.com/watch?v=PdigD-wKhSA
mailto:info@sidc-lebanon.org
https://www.youtube.com/channel/UCIfHXBsanBJV5OjbzoArS2A?view_as=subscriber
http://sidc-lebanon.org/

