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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια του Νοτίου Σουδάν αντιμετωπίζουν το 
υψηλότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας στον κόσμο καθώς μία στις εφτά γυναίκες 
στο Νότιο Σουδάν πεθαίνει κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον τοκετό1 εκτιμώντας ότι 
οι σημαντικότερες αιτίες του μητρικού θανάτου είναι οι μολύνσεις και/ή οι αιμορραγίες 
καθώς το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη βασικού ιατρικού εξοπλισμού και 
ειδικευμένων νοσοκόμων και μαιών· 

B. εκτιμώντας ότι το 48% των κοριτσιών ηλικίας μεταξύ 15-19 ετών εξαναγκάζονται να 
έρθουν σε γάμο στο Νότιο Σουδάν και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δωδεκάχρονα 
κορίτσια εξαναγκάζονται να έρθουν σε γάμο· 

Γ. εκτιμώντας ότι η νοοτροπία ότι οι γυναίκες είναι ιδιοκτησία του πατέρα τους ή του 
συζύγου τους εντάσσεται στο σύστημα της προίκας που υφίσταται στο Νότιο Σουδάν· 

Δ. εκτιμώντας ότι η ενδοοικογενειακή βία θεωρείται πάγιος κοινωνικός κανόνας σε 
ολόκληρο το Νότιο Σουδάν καθώς το 82% των γυναικών και το 81% των ανδρών 
πιστεύουν ότι η γυναίκα πρέπει να ανέχεται την ενδοοικογενειακή βία και να κρατά 
μυστικά τα προβλήματα της οικογένειας2

1. καλωσορίζει τη δημιουργία της πρώτης Σχολής Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στο 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Juba, αλλά επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για 
περισσότερες νοσοκόμες και μαίες ώστε να διασφαλιστεί σημαντική βελτίωση στο θέμα 
της μητρικής υγείας·

2. παροτρύνει τις αρχές του Νοτίου Σουδάν να εξασφαλίσουν την καλύτερη κατάρτιση των 
αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων και της 
βίας κατά των γυναικών·

3. καλεί τις αρχές του Νοτίου Σουδάν να θεσπίσουν νόμους που θα ποινικοποιήσουν κάθε 
μορφή βίας κατά των γυναικών, καθώς και τον καταναγκαστικό γάμο των ανηλίκων, και 
να καταδικάσουν κάθε σύναψη γάμου για κορίτσια κάτω των 18 ετών, να παρέχουν 
εγγυήσεις για την ασφάλεια των γυναικών και να εξασφαλίσουν την καταδίκη για τους 
δράστες εγκλημάτων·

4. προτρέπει την Επιτροπή και τις αρχές του Νοτίου Σουδάν να εργαστούν με τις κοινότητες 
και τις γυναικείες οργανώσεις για την παροχή και την προώθηση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης για τα κορίτσια και τις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε μέτρα αντισύλληψης και τεστ και θεραπεία 
του HIV/AIDS, όπου κρίνεται απαραίτητο

                                               
1 Ανθρωπιστικά Νέα και Ανάλυση, Έκθεση σχετικά με την «Ασφάλεια των Γυναικών στο Νότιο Σουδάν» 2012.  
2 Συγκρούσεις και Υγεία, Μάρτιος 2013.  


