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انفجار في منطقة السوق وسط  وقوع نساني في شمال غرب سوريا البارحة نتيجة اإل مجال العمل في عامل آخر لمقتل  الهلع بالصدمة و  أشعر
أكبر من  اً أعداد خل فت  والعشرات  بحياة  تود خة و عبوات ناسفة أعة لسيارات مفخ  خير في سلسلة من التفجيرات المرو  وهو ال  ،مدينة الباب
 . المدنيين في شمال غرب سوريا خالل الشهر الماضيةالجرحى 

 
م  ي قدت الباب لمدينة  ل من المم المتحدة في  مشروع صحي ممو  في    ، وكان يؤدي عملهمجتمعيةالصحة  ال  زميلنا الذي قتل البارحة كان عامالً في

مجال  عامل في ر شخصان آخران أحدهما سائق واآلخأيضاً زوجة وطفلة. جرح في الحادثة وراءه قد ترك و .19-الخدمات لمرضى كوفيد
 نساني. اإلالعمل 

 
 ة ضد المدنيين البرياء.هذه الهجمات الجبانة العشوائي  مثل ال يمكن تبرير حيث العبارات   التفجير الخير بأشد   دين هذاأ  
 
ال حادثة على  14ة قت المم المتحدوث   شهراً الماضية نتيجة   14ال في شمال غرب سوريا خالل اإلنساني  مجال العمل في القل لمقتل عم 

ً   30كل  واحد    عاملمقتل  بمعدل  أي  ،  للغارات الجوية والقصف والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة يجعل منطقة شمال غرب سوريا   مما  يوما
 نساني في العالم. اإل مجال العملواحدة من أخطر المناطق على العاملين في 

 
القيام  ب . أدعو جميع الطراف المتصارعة والمجتمع الدولي  فورا  قتل المدنيين البرياء  التوقف عن يجب    . هذه الهجماتمثل  ب   االستمرار ال يمكن  
ً   بالمزيد ً المدنيين في سوريا    جميع   على حماية   حرصا أمن  سالمة و  لتأمين  من الجهود   بذل المزيد  ى كما أدعو الجميع إل.  لقانون الدولي  ل  وذلك وفقا
الساسي في إنقاذ  بتأدية عملهم لالستمرار وذلك لصراع في سوريا ل الخطوط المامية اإلنساني على طرفي العمل العاملين في مجال ئنازمال

 . الرواح 
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