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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as mulheres e raparigas do Sudão do Sul registam a taxa de mortalidade 
materna mais elevada do mundo e que uma em cada sete mulheres no Sudão do Sul 
morrem durante ou imediatamente após o parto1; considerando que as principais causas da 
mortalidade materna são infeções e/ou hemorragias e que o Sudão do Sul enfrenta uma 
grave carência de equipamentos médicos básicos e de parteiras e enfermeiros qualificados;

B. Considerando que, no Sudão do Sul, segundo estimativas, 48% das raparigas com idades 
compreendidas entre os 15 e os 19 anos são forçadas a casar, e considerando que raparigas 
de 12 anos terão sido obrigadas a contrair casamento;

C. Considerando que a postura de que as mulheres são propriedade dos seus pais ou maridos 
está enraizada no sistema de dote existente no Sudão do Sul;

D. Considerando que a violência doméstica é considerada uma norma social enraizada em 
todo o território do Sudão do Sul e que 82 % das mulheres e 81 % dos homens entendem 
que a mulher deve tolerar a violência doméstica e manter o problema no seio da família2;

1. Acolhe favoravelmente a criação do primeiro curso para enfermeiros e parteiras no 
Hospital Universitário de Juba, mas observa que são necessários mais enfermeiros e 
parteiras qualificados para assegurar uma melhoria significativa no domínio da saúde 
materna;

2. Insta as autoridades do Sudão do Sul a garantirem que os membros das forças policiais e 
do pessoal judiciário tenham uma formação mais adequada para lidar com crimes e 
violência contra as mulheres;

3. Insta as autoridades do Sudão do Sul a adotarem legislação que criminalize todas as 
formas de violência contra as mulheres, bem como o casamento forçado de menores, 
condene o casamento de raparigas de idade inferior a 18 anos, garanta a segurança das 
mulheres e assegure a condenação dos perpetradores dos crimes;

4. Insta a Comissão e as autoridades do Sudão do Sul a trabalharem com as comunidades e 
as organizações de mulheres para promover e fornecer cuidados de saúde sexuais e 
reprodutivos às raparigas e mulheres, nomeadamente o acesso a meios de contraceção e a 
testes de VIH/SIDA, e respetivo tratamento, quando necessário.

                                               
1 Notícias e Análises Humanitárias, relatório sobre a segurança das mulheres no Sudão do Sul, 2012. 
2 Jornal Conflict and Health, março de 2013.


