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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че жените и момичетата в Южен Судан са засегнати от най-висок 
процент на майчина смъртност в света и че една от всеки седем жени в Южен Судан 
умира по време на или непосредствено след раждането1; като има предвид, че най-
големите причини за майчината смърт са инфекции и/или кръвоизливи и че Южен 
Судан е засегнат от сериозна липса на основно медицинско оборудване и 
квалифицирани медицински сестри и акушерки,

Б. като има предвид, че се счита, че в Южен Судан 48 % от момичетата на възраст 
между 15 и 19 години са принуждавани да сключат брак и че има данни за 12-
годишни момичета, които са принудени да сключат брак,

В. като има предвид, че схващането, че жените са собственост на бащата или на 
съпруга, е залегнало в системата на зестра, която съществува в Южен Судан,

Г. като има предвид, че домашното насилие се счита за вкоренена социална норма в 
Южен Судан и че 82 % от жените и 81 % от мъжете считат, че жената следва да 
понася домашно насилие и да крие проблема в рамките на семейството2,

1. приветства създаването на първия колеж за медицински сестри и акушерки към 
учебната болница в Джуба, но отбелязва, че са необходими повече квалифицирани 
медицински сестри и акушерки, за да се гарантира значително подобряване на 
здравословното състояние на майките;

2. настоятелно приканва органите на Южен Судан да гарантират, че полицейските и 
съдебните служители са по-добре обучени да се справят с престъпления и насилие 
срещу жени;

3. призовава органите на Южен Судан да приемат закони, които да криминализират 
всички форми на насилие срещу жените, както и принудителните бракове на 
малолетни, както и да осъждат всички бракове на момичета на възраст под 18 
години, да гарантират безопасността на жените и осъждането на извършителите на 
престъпления;

4. настоятелно приканва Комисията и органите на Южен Судан да работят с 
общностите и организациите на жени с цел осигуряване и насърчаване на 
сексуалното и репродуктивното здраве на жените и момичетата, включително на 
достъпа до противозачатъчни средства и изследвания и лечение на ХИВ/СПИН, 
когато е необходимо.

                                               
1 Хуманитарни новини и анализи, доклад относно сигурността на жените в Южен Судан, 2012 г. 
2 Конфликти и здраве, март 2013 г. 


