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تعد سنوات المراھقة بالنسبة إلى بعض المراھقات سنوات لالستكشاف والتعلم وزيادة الشعور باالستقالل
الذاتي .بيد إنه بالنسبة ألخريات كثيرات منھن ،تمثل ھذه السنوات وقتا ً لزيادة أوجه الضعف واالستبعاد
من التمتع بالحقوق والفرص ،أو لمجرد التمييز الخالص.
وحينما تتوفر ألي مراھقة القدرة ،والوسائل ،والمعلومات التي تمكنھا من اتخاذ القرارات الخاصة
بحياتھا ،فإنھا على األرجح تكون قادرة على التغلب على العقبات التي تحول دول تأمينھا لمستقبل تنعم فيه
بالصحة والقدرة على اإلنتاج .ومن شأن ھذا الوضع أن يعود بالنفع عليھا ،وعلى أسرتھا ،وعلى مجتمعھا.
أما حينما ال يكون لھا رأي فيما يتعلق بأمور تعليمھا أو صحتھا أو عملھا أو حتى وضعھا االجتماعي،
فإنه قد ال يتسنى لھا على اإلطالق أن تحقق كامل إمكاناتھا أو أن تصبح قوة تح ّول إيجابية في بيتھا أو
مجتمعھا أو وطنھا.
وفي بعض أنحاء العالم ،فإن الفتاة التي تصل إلى سن البلوغ تعتبرھا أسرتھا ومجتمعھا مھيأة للزواج
والحمل والوالدة .وقد يتم إرغامھا على الزواج وحملھا على التخلي عن الدراسة .وقد تعاني من حاالت
ضعف موھنه من قبيل ناسور الوالدة نتيجة للحمل والوضع قبل أن يصبح جسدھا قادراً على تحمل ھذه
األعباء .وقد تحرم من التمتع بحقوق اإلنسان الخاصة بھا.
إن على حكومات العالم في كل مكان أن تستثمر من أجل المراھقات بالسبل التي تكفل تمكينھن من اتخاذ
القرارات الھامة التي تتعلق بحياتھن ،والتي تمكنھن من أن تصبحن ذات يوم قادرات على كسب عيشھن
والمشاركة في شؤون مجتمعاتھن ،وأن تصبحن على قدم المساواة مع نظرائھن من الذكور.
وھذه االستثمارات مطلوبة من أجل حماية صحتھن ،بما في ذلك صحتھن الجنسية واإلنجابية ،ولتمكينھن
من الحصول على التعليم الجيد ،وتوسيع نطاق الفرص االقتصادية أمامھن ،بما في ذلك فرص الحصول
على العمل الالئق.
إن المراھقة التي تحظى باحترام حقوقھا ،والتي تكون قادرة على تحقيق كامل إمكاناتھا ،ھي الفتاة األكثر
احتماالً أن تكون قادرة على المساھمة في تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي لمجتمعھا ووطنھا.
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