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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w Sudanie Południowym odnotowuje się wśród kobiet i dziewcząt 
najwyższy na świecie wskaźnik umieralności okołoporodowej matek oraz że co siódma 
kobieta w tym kraju umiera w trakcie porodu lub tuż po nim1; mając na uwadze, że do 
głównych przyczyn śmiertelności okołoporodowej matek należą infekcje i/ lub 
krwawienia oraz że w Sudanie Południowym bardzo często brakuje podstawowego 
sprzętu medycznego, wykwalifikowanych pielęgniarek/ pielęgniarzy oraz położnych,

B. mając na uwadze, że w Sudanie Południowym szacunkowo 48 % dziewcząt w wieku 15-
19 jest zmuszanych do zawarcia związku małżeńskiego oraz mając na uwadze, że do 
zawarcia związku małżeńskiego zmuszane są, według doniesień, również dwunastoletnie 
dziewczęta,

C. mając na uwadze, że przekonanie o tym, że dziewczęta i kobiety są własnością swych 
ojców lub mężów jest skostniałym elementem systemu posagowego, który obowiązuje w 
Sudanie Południowym,

D. mając na uwadze, że przemoc w rodzinie uważa się za skostniałą normę społeczną w 
całym Sudanie Południowym, a 82 % kobiet oraz 81 % mężczyzn jest zdania, że kobieta 
powinna tolerować przemoc domową oraz nie mówić o tym problemie poza kręgiem 
rodzinnym2,

1. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie pierwszego kolegium pielęgniarstwa i położnictwa 
przy szpitalu uniwersyteckim w Dżubie, jednak zauważa, że potrzeba więcej 
wykwalifikowanych pielęgniarek/ pielęgniarzy i położnych, aby znacznie polepszyć stan 
zdrowia macierzyńskiego kobiet;

2. wzywa władze Sudanu Południowego, aby dopilnowały, by policja i pracownicy wymiaru 
sprawiedliwości byli lepiej szkoleni w zakresie radzenia sobie z przestępstwami i 
przemocą wobec kobiet; 

3. wzywa władze Sudanu Południowego do przyjęcia przepisów ustawowych, których celem 
będzie penalizacja wszelkich form przemocy wobec kobiet oraz zawierania małżeństw 
przymusowych przez osoby nieletnie, a także do potępienia zawierania związków 
małżeńskich przez dziewczęta poniżej 18 roku życia, zagwarantowania kobietom 
bezpieczeństwa oraz do dopilnowania, aby sprawcy przestępstw ponosili karę;

4. wzywa Komisję i władze Sudanu Południowego do współpracy z władzami lokalnymi 
oraz organizacjami kobiet w celu zapewnienia i propagowania opieki zdrowotnej 
dotyczącej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wśród dziewcząt i kobiet, w tym 
antykoncepcji, testów na nosicielstwo HIV/ AIDS oraz, jeżeli jest to konieczne, leczenia.

                                               
1 Analizy i informacje z zakresu pomocy humanitarnej, sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa kobiet w 
Sudanie Południowym z 2012 r.
2 Conflict and Health, marzec 2013 r.


