
    

 

                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
p 

Educate  
        Engage  
               Empower 

SIDC, with  the  support  of  GILEAD,  continues  giving  educational  sessions,  organizing 
public awareness events and workshops, about sexual transmitted diseases such as HIV, 
hepatitis B and C and others; stigma and discrimination among people living with HIV. 
The main goal is to spread awareness about prevention methods, modes of transmission 
and  complications,  to  access  existing  treatments  and  centers  providing  counseling 
services to PLHIV who wish to know their status with regard to infection..  
 Starting in 2018 ,we reached arround 1000 person through all the activities mentioned 
above and more than 125 000 viewers on social media platfroms.   

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

International AIDS 
Candlelight Memorial 2018 

 
أحيت جمعية العناية الصحّية بالمشاركة مع 

وجمعية سالمة  Vivre Positifجمعية  
ذكرى إضاءة شموع للمتعايشين مع السيدا 

بدعم من بلدية سن الفيل مساء الجمعة الواقع 
في ساحة بلدية سن  2018حزيران  22في 

 الفيل في بيروت.
 

شارك في ھذا النشاط أكثر من مئة شخص من 
ّبات باإلضافة إلى العديد من الشّبان والشا

الجمعيات والفعاليات في المجتمع حيث جاؤوا 
لتقديم الدعم واإلثناء على عمل وجھود الجمعية 

في مجال نشر التوعية والدعم حول ضرورة 
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري 

  ومساندة المتعايشين مع ھذا الفيروس.
 ً تضّمن  ھذا وتخلل األمسية برنامجاً ترفيھيا

 Cirquencielعرضاً بھلوانياً قدمته جمعية 
 Peppersفرقة  مع على وقع الموسيقى

Flavor   وتم إضاءة الشموع في ساحة بلدية
  سن الفيل.

Support. Don’t Punish 

“Support.  Don’t  Punish” is  a  global 

advocacy  campaign  calling  for  better 

drug policies that prioritize public health 

and  human  rights  of  drug  users.  The 

campaign aims  to promote drug policy 

reform, and to change laws and policies 

that  impede  access  to  harm  reduction 

interventions  and  services.  This  year, 

SIDC‐Escale  with  the  Support  of 

MENAHRA  organized  a  spectacle  that 

showed the challenges faced by the drug 

user in his daily life. 

    ال مخّدرات وبال إدمانببتشجع لبنان 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة إستخدام 
المخّدرات، شاركت جمعية العناية الصحّية 
اّمة العبحملة التوعية التي أطلقتھا وزارة الصحة 

تحت عنوان "بنشّجع لبنان بال مخّدرات وبال 
أُطلقت الحملة رسمياً مساء الجمعة في ."إدمان

من مستديرة جسر الدورة  2018حزيران  29
حيث تجّمع عدد من الجمعيات األھلية والفعاليات 

المعنية بمعالجة إشكالية المخّدرات واإلدمان 
 .يةمرباإلضافة إلى مواطنين من كافة الفئات الع

تّم تكريم عدد من الجمعيات الناشطة في مجال 
مكافحة إستخدام المخّدرات ومن بينھم جمعية 

العناية الصحية حيث تسلّمت درعاً تكريمياً إثناًء 
على الجھود التي تبذلھا في مجال الوقاية 

 .المخّدرات والعالج من اإلدمان علىوالتوعية 

  من حقي تحترم حقي!

ضمن إطار مشروع "دعم حقوق النساء المھّمشات" 
خصوصاً اللواتي يقمن بعالقات جنسية مقابل المال، 

جمعية العناية الصحّية بتمويل من  نفذتهالذي 
تمّكنت  ،USAID  الوكالة األميركية للتنمية الدولية

جمعية العناية الصحّية بالشراكة مع عدد من 
صداء الفت وأ حمن حصد نجاالجمعيات اللبنانية 

ھا تعّرضن لنتھاكات إإيجابية على أثر نشر قصص 
عبر مواقع التواصل اإلجتماعي  ھؤالء النساء

من خالل ھذا  .المحليةة والجرائد اإللكتروني
ُ  ،المشروع جلسات توعية حول حقوق  عطيتأ
رصد البرامج والخدمات تم و لھؤالء النساءاإلنسان 

 ثمّ في المرافق الصحية واإلجتماعية، المقّدمة لھّن 
ات مخصصة لحماية سياسات وإجراء تضعوُ 

ثالثة إطالق  في ھذه المرافق. إضافًة إلى حقوقھنّ 
تحت شعار "من حقي تحترم  فيديوھات مناصرة

تلقي الضوء على اإلنتھاكات الحاصلة كأداة  حقي"
ضغط على أصحاب القرار إلتخاذ اإلجراءات 

 عن حقوقھّن. ةوالمدافع مةالالز
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Figure 1: Social Media Numbers 

Photo 2 : Candlelight Memorial- 22 June 2018  Photo 3 : Final Meeting of the project- June 6 2018  
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Acted: Joining forces 
with law enforces 

 

 
     Photo 4 : Sin El Fil Municipality police officers 

 
Funded by ACTED, SIDC implemented 
a 2‐month project titled Joining Forces 
With Law Enforcers which aims to 
improve the protection of vulnerable 
key population in Lebanon.  
The project activities included 
conducting two 1‐day trainings to 29 
municipality police officers to build 
their capacities on protecting the 
human rights of vulnerable key 
populations. The trainings targeted 
police officers of the municipalities of 
Burj Hamoud and Sin el Fil and 
covered topics revolving around drug 
use, HIV/AIDS, STIs and stigma and 
discrimination.  
Drug Use .. there is a hope! In 
prevention and treatment 
After concluding the trainings, the 
municipality police officers 
collaborated with SIDC on a small 
initiative and implemented it the areas 
of Burj Hamoud and Sin el Fil to raise 
further awareness on the topics 
covered in the trainings and 
specifically on drug use.  

 

The protection of rights of 
vulnerable women in 

workplace 
 

Within the framework of “Human Rights 

Network”, SIDC in collaboration with Dar 

Al Amal has signed new grant agreement 

with BALADICAP to support vulnerable 

women in applying to and working at 

Lebanese private sector institutions and 

CSOs.  

 

The protection of rights of vulnerable 

women in workplace is a pioneer project 

intended to test the ability of SIDC and 

DAR AL AMAL to advocate Lebanese 

private sector institutions to improve their 

HR practices and move beyond equal 

opportunity into affirmative action when it 

comes to women’s right to safely conduct 

their work and be promoted. 

 

   To all our donors and supporters.  
To mention a few this year: 
Acted 
Gilead Foundation  
International HIV/AIDS Alliance 
USAID – Middle East Partnership Initiative and 
BALADI CAP 
MACAIDS Fund 
UNICEF 
MENAHRA  
 
 
Connect with us! 
Tel :+961 1 482428 /+961 1 491705 
Website: www.sidc‐lebanon.org  
Email: info@sidc‐lebanon.org  

 

             

 There is More! 
  

Support. Don’t Punish 2018 
 

 من حقي تحترم حقي!
 

SIDC WITH LES SCOUTS DU 
LIBAN AT “ROVERS 100” 

 
توعية ميدانية حول المخّدرات في منطقي 

 سن الفيل وبرج حّمود
 

 المھرجان الصحي الثاني
 

 
Photo 6 :Thematic session under OHA Project 

 

OHA Prevention 
Programme 

 
The “OHA Prevention Programme” 
project’s aim is to reduce the risks of 
HIV/ATI infections among MSM from 
different backgrounds and profiles 
(Lebanese and non‐Lebanese) through 
initiating awareness sessions and 
reaching to peers through online 
dating applications and social 
networks used by MSM. 
 
 Also, to provide stakeholders and 
managers working with HIV MSM 
programme prevention and support 
services with the necessary 
information to develop sympathetic, 
evidence‐based and comprehensive 
HIV prevention  and support services 
for MSM in the MENA region. 
More than 350 sessions were 
conducted on mobile dating 
applications, and more than 3,000 
MSM benefited from services at the 
SIDC’s sexual health clinic. 

 
Photo 5 : BALADICAP Grant 2018    


