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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât femeile și fetele din Sudanul de Sud se confruntă cu cel mai mare nivel de 
mortalitate maternă din lume, iar una din șapte femei din Sudanul de Sud va muri în 
timpul nașterii sau imediat după naștere1; întrucât cauzele principale ale decesului la 
naștere sunt reprezentate de infecții și/sau hemoragii, iar Sudanul de Sud se confruntă cu o 
lipsă majoră de echipamente medicale de bază și de asistente și moașe calificate;

B. întrucât se estimează că 48 % dintre fetele cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani sunt forțate 
să se căsătorească în Sudanul de Sud și întrucât fetele cu vârsta de 12 ani se pare că sunt 
forțate să se căsătorească;

C. întrucât atitudinea potrivit căreia femeile sunt proprietatea tatălui sau a soțului este adânc 
înrădăcinată în sistemul de zestre existent în Sudanul de Sud;

D. întrucât violența domestică este considerată o normă socială adânc înrădăcinată pe 
teritoriul Sudanului de Sud și întrucât 82 % dintre femei și 81 % dintre bărbați consideră 
că o femeie ar trebui să tolereze violența domestică și să păstreze problemele în cadrul 
familiei2,

1. salută crearea primului Colegiu de asistente și moașe în cadrul Spitalului Universitar din 
Juba, însă observă că, pentru a garanta o îmbunătățire semnificativă a sănătății maternale, 
este necesar un număr mult mai mare de asistente și moașe calificate,

2. îndeamnă autoritățile din Sudanul de Sud să garanteze că personalul de poliție și judiciar 
este instruit mai bine pentru a face față crimelor și violenței împotriva femeilor;

3. invită autoritățile din Sudanul de Sud să adopte legi care să incrimineze toate formele de 
violență împotriva femeilor, precum și căsătoria forțată a minorilor și să condamne toate 
căsătoriile care implică fete cu vârsta sub 18 ani, să garanteze siguranța femeilor și să 
asigure condamnarea autorilor infracțiunilor;

4. îndeamnă Comisia și autoritățile din Sudanul de Sud să conlucreze cu comunitățile și 
organizațiile de femei pentru a furniza și promova asistență sanitară reproductivă pentru 
fete și femei, inclusiv accesul la metode de contracepție și teste HIV/SIDA și tratament, 
dacă este necesar.

                                               
1 Humanitarian news and analysis, Raportul privind „Siguranța femeilor din Sudanul de Sud”, 2012. 
2 Conflict și sănătate, martie 2013. 


