
 بيان صحف

 للنشر الفوري

 2016، 2المبادرة العالمية السنوية إلضطرابات الطعام تجري في يونيو  يوم - 2016، 5يناير 

 

، قد أتحدوا عمليًا صانعي القرار أعضاء هيئة إضطرابات الطعام، متضمنه األفراد والعائالت المتؤثرة، المتخصصون، الباحثون،

. المبادرة العالمية م الجمعي للمصادر وصانعي القراراألساطير و وللدعلزيادة القدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة، وإلستأصال 

 دولة حول العالم.  20وتولد المعلومات عمليًا في ما يزيد عن  2016، 2األولى إلضطرابات الطعام ستجري في يونيو 

مليون شخص عالميًا شاماًل أشخاص من  70عام، التي هي مرض عقلي مبني على جانب نفسي، يؤثر فيما يزيد عن إضطرابات الط

اق ، الهويات العرقية،  الجنسيات و وضع بيانات المهارات، األحجام و الخلفية اإلقتصادية جميع األجناس، األعمار، األعر

يات عن أي مرض عقلي أخر. حتى األن العديد لم يعالجوا برغم حقيقة أن واإلجتماعية. إضطرابات الطعام لديها أعلى معدل وف

 أبحاث وطرق جديدة تظهر نتائج إيجابية بالتعافي الكامل بإزدياد.

aed-release-press-http://www.aedweb.org/…/163-على أعقاب إطالق الرائد "تسع حقائق عن إضطرابات الطعام" 

nine…-releases  ، جذور المجهودات العالمية بشأن يوم المبادرة العالمية إلضطرابات الطعام أطلقت لجذب اإلنتباه لهذه

 اإلضطرابات المدمرة، الغير معالجة. 

، العضو المؤسس في المبادرة الدولية إلضطرابات الطعام، " يوم المبادرة العالمية إلضطرابات  Amy Cunningham ـ وفقًا  ل

في أنحاء العالم إلى ضرورة إتخاذ فعل. مع تأكيد حقيقة أن اإلطالق يرسل رسالة قوية إلى صانعي القرار  العام األول على

 إضطرابات الطعام ال تميز وفي نفس الوقت تعطي األمل لتدخل ناجح".

ات الطعام كمرض عن طريق العمل والنشاط الدولي الخاص، سيقوم يوم المبادرة العالمية إلضطرابات الطعام بتطوير فهم إضراب

التي تؤثر في قطاع كبير من سكان العالم، تحتضن التنوع وتُزيد من وعي صانعي القرار ليجمعوا  يمكن عالجه مرتبط وراثيًا

المصادر ولينشؤوا أنظمة دولية متماسكة. عالوة على ذلك، اليوم يوفر عالقات جديدة و َشَراكات عالمية، يُنمي القاعدة الدعوية و ينشأ 

 ص لحراك إضافي للتغير على متسوى دولي.  الفر

 Elephant in the)(، Beating Eating Disorders)، (the Academy for Eating Disorders)تضم لجنة التوجيه 

Room( ،)Families Empoweredي( و(/دعم العالج إلضطرابات الطعام F.E.A.S.T ،)(International Eating Disorders 

Action) ،(Nalgona Positivity Pride ،)(National Association of Males with Eating Disorders) ،(National 

Eating Disorders Association) ،(Not All Black Girls Know How to Eat( ،)ReGlamME) و(Trans Folx.) 

 دولة حول العالم. 20اإلرشاد وتمثل مجتمعات مما يزيد عن محاربة إضطرابات الطعام سوف تطور 

 للتواصل والمشاركة:
www.worldeatingdisordersday.org 

Facebook: World Eating Disorders Day 
Twitter: @WorldEDday and #WeDoAct  

WorldEatingDisorderDay@gmail.com 
Junenbsp2ndnbsp2016 
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