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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že jihosúdánské ženy a dívky čelí nejvyšší míře mateřské úmrtnosti na 
světě a každá sedmá žena v Jižním Súdánu zemře během porodu, či po něm1; vzhledem
k tomu, že mezi nejzásadnější příčiny mateřské úmrtnosti patří infekce a krvácení a že se 
Jižní Súdán potýká s vážným nedostatkem základního lékařského vybavení
a kvalifikovaných zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek,

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů je v Jižním Súdánu 48 % dívek ve věku od 15 do 
19 let nuceno uzavřít manželství, a vzhledem k tomu, že k sňatku byly údajně nuceny 
dvanáctileté dívky, 

C. vzhledem k tomu, že postoj, jenž ženy považuje za majetek jejich otců či manželů, je
v Jižním Súdánu pevně zakotven v existujícím systému placení věna,

D. vzhledem k tomu, že domácí násilí je považováno za sociální normu, která je silně 
zakořeněna v celém Jižním Súdánu, a že 82 % žen a 81 % mužů věří, že ženy by měly 
domácí násilí snášet a problémy řešit výhradně v kruhu rodiny2, 

1. vítá zřízení první vzdělávací instituce pro zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní 
asistentky ve fakultní nemocnici v Jubě, konstatuje nicméně, že je třeba více 
kvalifikovaných zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, aby se zajistilo 
výraznější zlepšení zdraví matek;

2. naléhavě vyzývá orgány Jižního Súdánu, aby zajistily, aby byli justiční a policejní 
zaměstnanci lépe vyškoleni pro potírání trestných činů a násilí páchaného na ženách; 

3. vyzývá jihosúdánské orgány, aby přijaly právní předpisy, které učiní trestnými veškeré 
formy násilí na ženách i nucená manželství nezletilých, a aby odsoudily všechna 
manželství uzavřená s dívkami mladšími 18 let, zaručily bezpečnost žen a zajistily 
odsouzení pachatelů trestných činů; 

4. naléhavě vyzývá Komisi a orgány Jižního Súdánu, aby spolupracovaly se sdruženími
a ženskými organizacemi s cílem poskytovat a podporovat péči o sexuální a reprodukční 
zdraví dívek a žen, včetně přístupu k antikoncepci a v případě nutnosti k testování a léčbě 
HIV/AIDS.

                                               
1 Zprávy a analýzy humanitární činnosti (Humanitarian news and analysis), Zpráva na téma „Bezpečnost žen 
v Jižním Súdánu“ z roku 2012.
2 Konflikt a zdraví (Conflict and Health) z března 2013.


