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  )٢٠١١ (١٩٨٣القرار     
  ٢٠١١يونيه / حزيران٧، املعقودة يف ٦٥٤٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
 من أنه خالل الـسنوات الـثالثني الـيت انقـضت منـذ بدايـة وبـاء                  إذ يساوره بالغ القلق     

كثـر مـن     مليـون شـخص بالعـدوى، ولقـي أ         ٦٠فريوس نقص املناعة البشرية، أصيب أكثر من        
  يدز، مليون طفل بسبب اإل١٦م أكثر من  مليون شخص حتفهم، وتيّت٢٥

احلالـة  ’’، بـشأن    ٢٠٠٠ يناير/ الثاين كانون ١٠ إىل االجتماع الذي عقده يف       وإذ يشري   
ــا )اإليــدز(تــأثري متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  : يف أفريقيــا ‘‘  علــى الــسالم واألمــن يف أفريقي

ــشأن   ــه الالحقــة ب ــشرية  ’’واجتماعات ــسالم   /فــريوس نقــص املناعــة الب ــات حفــظ ال ــدز وعملي اإلي
، وإذ يؤكــد مــن جديــد التزامــه بالتنفيــذ املــستمر والكامــل، وبطريقــة متكاملــة، جلميــع ‘‘الدوليــة

 ١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥، و )٢٠٠٠( ١٣٠٨قراراتــــه ذات الــــصلة، مبــــا فيهــــا قراراتــــه 
 ١٩٦٠، و        )٢٠٠٩ (١٨٩٤ و        ،)٢٠٠٩ (١٨٨٩،    )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و        )٢٠٠٨(
  ومجيع بيانات رئيسه ذات الصلة،) ٢٠١٠(

قـرار  (اإليـدز   / إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعـة البـشرية         وإذ يؤكد من جديد     
متالزمـة  /، واإلعالن الـسياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          )٢٦/٢- د إ   العامة اجلمعية

، مبـا يف  )٦٠/٢٦٢ار اجلمعيـة العامـة   قـر  (٢٠٠٦ الـصادر عـام     )اإليدز(نقص املناعة املكتسب    
ذلك التزامه بالسعي لبلوغ هدف تـوفري خـدمات الوقايـة والرعايـة والعـالج والـدعم للجميـع،          

  وهو ما سيتطلب بذل جهود متجددة على الُصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل،
ــة ملــؤمتر القمــة املعــين باألهــداف اإلمنا  وإذ يــشري   ــة  إىل الوثيقــة اخلتامي قــرار (ئيــة لأللفي
  ،)A/65/19(وتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم ) ٦٥/١  العامةاجلمعية
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 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ إعــالن االلتــزام بــشأن فــريوس نقــص  وإذ حيــيط علمــا  
ــشرية  ــدز /املناعــة الب ــشرية   ) ٢٠٠١(اإلي ــشأن فــريوس نقــص املناعــة الب ــسياسي ب  /واإلعــالن ال

  ،)A/65/797) (٢٠٠٦ ()اإليدز(مة نقص املناعة املكتسب متالز
 بأن فريوس نقص املناعة البشرية يشكل واحدا مـن أكثـر التحـديات اهلائلـة          وإذ يسلم   

اليت تعوق تقدم اجملتمعات وتنميتها واستقرارها، وأنه يتطلب استجابة عاملية استثنائية وشـاملة،             
ة غـــري املـــسبوقة مـــن جانـــب الـــدول األعـــضاء، وإذ يالحـــظ مـــع االرتيـــاح االســـتجابة العامليـــ

األدوار اهلامـة الـيت يقـوم هبـا         خلاص، واملنظمـات غـري احلكوميـة، و       وشراكات القطاعني العام وا   
اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية واألشخاص املصابون بفريوس نقص املناعـة البـشرية واملتـأثرون              

  به يف تشكيل تلك االستجابة،
دوار اهلامــة الــيت تــضطلع هبــا اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــصادي   علــى األوإذ يــشدد  

واالجتماعي يف التـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز، وعلـى اسـتمرار احلاجـة إىل                  
بذل جهود منسقة من قبل مجيع كيانـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة مبـا يتمـشى مـع والياهتـا،                       

  لصعيد العاملي ملكافحة الوباء،للمساعدة يف اجلهود املبذولة على ا
املــشمول برعايــة  علــى اجلهــود الــيت يبــذهلا برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك    وإذ يــثين  
لتنـسيق  ) اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب    /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية   متعددة و 

 الفـريوس ومـرض اإليـدز يف        وتكثيف االستجابات العاملية واإلقليمية والوطنية واحملليـة ملكافحـة        
مجيــع احملافــل املناســبة، والــدور احملــوري الــذي يــضطلع بــه الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز    
والسل واملالريا يف تعبئة وتقدمي املساعدة الدولية، مبا يف ذلك املوارد، للتصدي لفـريوس نقـص          

  املناعة البشرية واإليدز،
ة البـشرية ميكـن أن يتـرك أثـرا مـدمرا بـصورة               بأن انتشار فـريوس نقـص املناعـ        وإذ يقر   

غري عادية على مجيع قطاعات اجملتمع وشرائحه، وأن هـذه اآلثـار قـد تتبـدى بـشكل أعمـق يف                     
  زاع،ـوما بعد النالنـزاع حاالت 
ومــا بعــد النـــزاع  بــأن ظــروف العنــف وعــدم االســتقرار يف حــاالت وإذ يقــر كــذلك  
فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، مـن خـالل مجلـة أمـور،                ميكن أن تؤدي إىل تفـاقم وبـاء         النـزاع  

منــها التحركــات الواســعة للنــاس، وتفــشي انعــدام الــيقني بــشأن األوضــاع، والعنــف اجلنــسي    
  ، وتدين فرص احلصول على الرعاية الطبية،نـزاعاملتصل بال
  أن النساء والفتيات يتأثرن بصفة خاصة بفريوس نقص املناعة البشرية،ب سلِّموإذ ي  
املتــصل  علــى أمهيــة تــضافر اجلهــود مــن أجــل وضــع حــد للعنــف اجلنــسي   إذ يــشددو  
متكـني املـرأة، يف حماولـة للحـد         مـن أجـل     نـوع اجلـنس، و    أساس  على  العنف املرتكب   وبالنـزاع  
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 لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، واحلــد مــن انتقــال فــريوس نقــص املناعــة   هامــن خمــاطر تعرضــ
  زاع،ـوما بعد النالنـزاع  يف حاالت من األم إىل الطفلمباشرة البشرية 
ــد وجــود تكليــف      وإذ يالحــظ   ــة املــدنيني، عن ــسالم حبماي ــام عمليــات حفــظ ال  أن قي

بذلك، ميكن أن يسهم يف توفري استجابة متكاملة لفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز، مـن                  
  زاع،ـخالل مجلة أمور، منها منع العنف اجلنسي املتصل بالن

األثر السليب املستمر الذي يتركـه فـريوس نقـص املناعـة البـشرية علـى                 على   وإذ يشدد   
صــحة أفــراد بعثــات األمــم املتحــدة ولياقتــهم البدنيــة، وإذ يــساوره القلــق مــن أن اإلحــصاءات  
املتاحة تشري إىل أن املسائل املتـصلة بالـصحة قـد أصـبحت مـن األسـباب الرئيـسية للوفيـات يف                      

  ،٢٠٠٠امليدان منذ عام 
فريوس نقـص املناعـة     الوقاية والعالج من    طبيق برامج    باجلهود الرامية إىل ت    حبوإذ ير   
طـوعي  واملـشورة بـشكل     ، مبـا يف ذلـك الفحـص          وتوفري الرعايـة والـدعم للمـصابني بـه         البشرية
أفرادها النظاميني، واليت تقوم هبا األمـم املتحـدة   فائدة دول أعضاء عديدة ل  ، اليت تبذهلا    ي  وسّر

   املدنيني متهيدا لنشرهم يف بعثات األمم املتحدة،موظفيهافائدة ل
   مسؤولية اجمللس الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني،وإذ يضع يف اعتباره  
 على أنه ال يزال من الضروري القيام بإجراءات دولية عاجلـة ومنـسقة               يشدد  - ١  

  زاع؛ـبعد النوما النـزاع حاالت فريوس نقص املناعة البشرية يف لكبح أثر وباء 
 يف هـذا الـسياق ضـرورة اختـاذ إجـراءات منـسقة وفعالـة علـى الـُصعد                    يالحظ  - ٢  

ــوفر         ــاره، وضــرورة ت ــن آث ــاء والتخفيــف م ــدويل ملكافحــة الوب ــوطين واإلقليمــي وال ــي وال احملل
  استجابة متسقة من جانب األمم املتحدة ملساعدة الدول األعضاء يف التصدي هلذه املسألة؛

 العــبء غــري املتناســب الــذي يلقيــه فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   أنيالحــظ  - ٣  
واإليــدز علــى كاهــل النــساء هــو واحــد مــن العقبــات والتحــديات املــستمرة الــيت تعــوق حتقيــق 
املـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة، وحيـــث الـــدول األعـــضاء وكيانـــات األمـــم املتحـــدة    

ة املعنـيني، علـى دعـم تنميـة وتعزيـز قـدرات             واملؤسسات املالية الدولية وسائر أصحاب املصلح     
الــنظم الــصحية الوطنيــة وشــبكات اجملتمــع املــدين مــن أجــل تقــدمي املــساعدة املــستدامة للنــساء   

  زاع؛ـوما بعد النالنـزاع املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرات به يف حاالت 
كن أن تـسهم إسـهاما هامـا         بأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم مي       ميسلّ  - ٤  

يف تـوفري اسـتجابة متكاملــة لفـريوس نقــص املناعـة البــشرية واإليـدز، ويرحــب بإدمـاج التوعيــة       
عّرضـة  بفريوس نقص املناعة البشرية يف األنشطة املأذون هبا ويف مشاريع التوعية للمجتمعات امل            

  ويشجع على اختاذ مزيد من اإلجراءات من هذا القبيل؛لإلصابة به، 
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 على أمهية الدعم القوي من جانب القيادات املدنيـة والعـسكرية لبعثـات              يشدد  - ٥  
األمم املتحدة لتوفري لوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز والعـالج والرعايـة والـدعم،                 

  كعامل للحد من وصمة العار والتمييز املرتبطني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛
 األمــني العــام أن ينظــر يف االحتياجــات ذات الــصلة بفــريوس نقــص   إىليطلــب  - ٦  

املناعة البشرية لألشخاص املصابني بالفريوس أو املتأثرين بـه، واملعرضـني لإلصـابة بـه، مبـن فـيهم                   
زاعات وحلها، وصون الـسالم واألمـن       ـالنساء والفتيات، وذلك يف سياق أنشطته املتصلة مبنع الن        

  زاع؛ـوالتصدي له، وبناء السالم بعد انتهاء النالنـزاع نسي املتصل بالدوليني، ومنع العنف اجل
الوقايـة مـن فـريوس نقـص        برامج  القيام، حسب االقتضاء، بدمج     على   يشجع  - ٧  

ملـشورة  الفحـص وا ، مبـا يف ذلـك    للمـصابني بـه  املناعة البشرية وتوفري العـالج والرعايـة والـدعم      
املسندة إىل عمليـات حفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك             تنفيذ املهام   ُصلب  طوعي وسري، يف    بشكل  

تقــدمي املــساعدة إىل املؤســسات الوطنيــة، وإصــالح قطــاع األمــن، وعمليــات التــسريح ونــزع    
خـدمات الوقايـة والعـالج والرعايـة        تـوفري   السالح وإعادة اإلدماج؛ وضرورة ضـمان اسـتمرار         

  ود األمم املتحدة؛والدعم خالل وبعد عمليات االنتقال إىل التشكيالت األخرى لوج
 على ضرورة تكثيف أنشطة الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 يشدد  - ٨  

بالتوجيــه الــسياسي الــصادر عــن إدارة عمليــات  ’’وحيــيط علمــاضــمن بعثــات األمــم املتحــدة؛ 
حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين بـشأن دور ومهـام الوحـدات املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة                    

ــشرية ــدة حلفـــظ الـــسالم  /البـ ــم املتحـ ــدز يف عمليـــات األمـ ــام ويطلـــب، ‘‘اإليـ  إىل األمـــني العـ
بعثـات  فائـدة   تنفيذ برامج التوعية بفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز والوقايـة منـه ل                 كفالة

  األمم املتحدة؛
 إىل األمني العام مواصلة وتعزيز اجلهود الراميـة إىل تنفيـذ سياسـة عـدم                يطلب  - ٩  
  طلقا إزاء االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف بعثات األمم املتحدة؛التسامح م
 مبواصلة التعاون بني الدول األعضاء، من خـالل هيئاهتـا الوطنيـة ذات              يرحب  - ١٠  

الــصلة، مــن أجــل تطــوير وتنفيــذ أنــشطة مــستدامة للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    
ــدعم    ــة وال ــوفري العــالج والرعاي ــدز وت ــواالي ــه للم ــربامج   صابني ب ــدرات، ووضــع ال ــاء الق ، وبن

والسياسات للموظفني النظاميني واملدنيني املقرر نـشرهم يف بعثـات األمـم املتحـدة، ويـشجعها                
  على ذلك التعاون؛

  . األمني العام إىل تقدمي مزيد من املعلومات إىل اجمللس حسب االقتضاءيدعو  - ١١  
  


	القرار 1983 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6547، المعقودة في 7 حزيران/يونيه 2011

	إن مجلس الأمن،
	إذ يساوره بالغ القلق من أنه خلال السنوات الثلاثين التي انقضت منذ بداية وباء فيروس نقص المناعة البشرية، أصيب أكثر من 60 مليون شخص بالعدوى، ولقي أكثر من 25 مليون شخص حتفهم، وتيتّم أكثر من 16 مليون طفل بسبب الإيدز،
	وإذ يشير إلى الاجتماع الذي عقده في 10 كانون الثاني/يناير 2000، بشأن ’’الحالة في أفريقيا: تأثير متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على السلام والأمن في أفريقيا‘‘ واجتماعاته اللاحقة بشأن ’’فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعمليات حفظ السلام الدولية‘‘، وإذ يؤكد من جديد التزامه بالتنفيذ المستمر والكامل، وبطريقة متكاملة، لجميع قراراته ذات الصلة، بما فيها قراراته 1308 (2000)، و 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، 1889 (2009)، و 1894 (2009)، و 1960 (2010) وجميع بيانات رئيسه ذات الصلة،
	وإذ يؤكد من جديد إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (قرار الجمعية العامة د إ-26/2)، والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الصادر عام 2006 (قرار الجمعية العامة 60/262)، بما في ذلك التزامه بالسعي لبلوغ هدف توفير خدمات الوقاية والرعاية والعلاج والدعم للجميع، وهو ما سيتطلب بذل جهود متجددة على الصُعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي،
	وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية (قرار الجمعية العامة 65/1) وتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (A/65/19)،
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2001) والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (2006) (A/65/797)،
	وإذ يسلم بأن فيروس نقص المناعة البشرية يشكل واحدا من أكثر التحديات الهائلة التي تعوق تقدم المجتمعات وتنميتها واستقرارها، وأنه يتطلب استجابة عالمية استثنائية وشاملة، وإذ يلاحظ مع الارتياح الاستجابة العالمية غير المسبوقة من جانب الدول الأعضاء، وشراكات القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والأدوار الهامة التي يقوم بها المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والمتأثرون به في تشكيل تلك الاستجابة،
	وإذ يشدد على الأدوار الهامة التي تضطلع بها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وعلى استمرار الحاجة إلى بذل جهود منسقة من قبل جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يتمشى مع ولاياتها، للمساعدة في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة الوباء،
	وإذ يثني على الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة المشترك المشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لتنسيق وتكثيف الاستجابات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية لمكافحة الفيروس ومرض الإيدز في جميع المحافل المناسبة، والدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في تعبئة وتقديم المساعدة الدولية، بما في ذلك الموارد، للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز،
	وإذ يقر بأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يترك أثرا مدمرا بصورة غير عادية على جميع قطاعات المجتمع وشرائحه، وأن هذه الآثار قد تتبدى بشكل أعمق في حالات النـزاع وما بعد النـزاع،
	وإذ يقر كذلك بأن ظروف العنف وعدم الاستقرار في حالات النـزاع وما بعد النـزاع يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وباء فيروس نقص المناعة البشرية، من خلال جملة أمور، منها التحركات الواسعة للناس، وتفشي انعدام اليقين بشأن الأوضاع، والعنف الجنسي المتصل بالنـزاع، وتدني فرص الحصول على الرعاية الطبية،
	وإذ يسلِّم بأن النساء والفتيات يتأثرن بصفة خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية،
	وإذ يشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل وضع حد للعنف الجنسي المتصل بالنـزاع والعنف المرتكب على أساس نوع الجنس، ومن أجل تمكين المرأة، في محاولة للحد من مخاطر تعرضها لفيروس نقص المناعة البشرية، والحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مباشرة من الأم إلى الطفل في حالات النـزاع وما بعد النـزاع،
	وإذ يلاحظ أن قيام عمليات حفظ السلام بحماية المدنيين، عند وجود تكليف بذلك، يمكن أن يسهم في توفير استجابة متكاملة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، من خلال جملة أمور، منها منع العنف الجنسي المتصل بالنـزاع،
	وإذ يشدد على الأثر السلبي المستمر الذي يتركه فيروس نقص المناعة البشرية على صحة أفراد بعثات الأمم المتحدة ولياقتهم البدنية، وإذ يساوره القلق من أن الإحصاءات المتاحة تشير إلى أن المسائل المتصلة بالصحة قد أصبحت من الأسباب الرئيسية للوفيات في الميدان منذ عام 2000،
	وإذ يرحب بالجهود الرامية إلى تطبيق برامج الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية والدعم للمصابين به، بما في ذلك الفحص والمشورة بشكل طوعي وسرّي ، التي تبذلها دول أعضاء عديدة لفائدة أفرادها النظاميين، والتي تقوم بها الأمم المتحدة لفائدة موظفيها المدنيين تمهيدا لنشرهم في بعثات الأمم المتحدة،
	وإذ يضع في اعتباره مسؤولية المجلس الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين،
	1 - يشدد على أنه لا يزال من الضروري القيام بإجراءات دولية عاجلة ومنسقة لكبح أثر وباء فيروس نقص المناعة البشرية في حالات النـزاع وما بعد النـزاع؛
	2 - يلاحظ في هذا السياق ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة على الصُعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الوباء والتخفيف من آثاره، وضرورة توفر استجابة متسقة من جانب الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء في التصدي لهذه المسألة؛
	3 - يلاحظ أن العبء غير المتناسب الذي يلقيه فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على كاهل النساء هو واحد من العقبات والتحديات المستمرة التي تعوق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، على دعم تنمية وتعزيز قدرات النظم الصحية الوطنية وشبكات المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدة المستدامة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرات به في حالات النـزاع وما بعد النـزاع؛
	4 - يسلّم بأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام يمكن أن تسهم إسهاما هاما في توفير استجابة متكاملة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ويرحب بإدماج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية في الأنشطة المأذون بها وفي مشاريع التوعية للمجتمعات المعرّضة للإصابة به، ويشجع على اتخاذ مزيد من الإجراءات من هذا القبيل؛
	5 - يشدد على أهمية الدعم القوي من جانب القيادات المدنية والعسكرية لبعثات الأمم المتحدة لتوفير لوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والعلاج والرعاية والدعم، كعامل للحد من وصمة العار والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن ينظر في الاحتياجات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية للأشخاص المصابين بالفيروس أو المتأثرين به، والمعرضين للإصابة به، بمن فيهم النساء والفتيات، وذلك في سياق أنشطته المتصلة بمنع النـزاعات وحلها، وصون السلام والأمن الدوليين، ومنع العنف الجنسي المتصل بالنـزاع والتصدي له، وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع؛
	7 - يشجع على القيام، حسب الاقتضاء، بدمج برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به، بما في ذلك الفحص والمشورة بشكل طوعي وسري، في صُلب تنفيذ المهام المسندة إلى عمليات حفظ السلام، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى المؤسسات الوطنية، وإصلاح قطاع الأمن، وعمليات التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج؛ وضرورة ضمان استمرار توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم خلال وبعد عمليات الانتقال إلى التشكيلات الأخرى لوجود الأمم المتحدة؛
	8 - يشدد على ضرورة تكثيف أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ضمن بعثات الأمم المتحدة؛ ويحيط علما ’’بالتوجيه السياسي الصادر عن إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني بشأن دور ومهام الوحدات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام‘‘، ويطلب إلى الأمين العام كفالة تنفيذ برامج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والوقاية منه لفائدة بعثات الأمم المتحدة؛
	9 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين في بعثات الأمم المتحدة؛
	10 - يرحب بمواصلة التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال هيئاتها الوطنية ذات الصلة، من أجل تطوير وتنفيذ أنشطة مستدامة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والايدز وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به، وبناء القدرات، ووضع البرامج والسياسات للموظفين النظاميين والمدنيين المقرر نشرهم في بعثات الأمم المتحدة، ويشجعها على ذلك التعاون؛
	11 - يدعو الأمين العام إلى تقديم مزيد من المعلومات إلى المجلس حسب الاقتضاء.

