
Çfarë ka ndodhur?  

Në janar të këtij viti, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq zbuloi një shkelje të sigurisë 
kibernetike pasi hakerat arritën të hyjnë në mënyrë të paautorizuar në rrjetin e tij 
kompjuterik dhe akses në serverat që përmbanin informacion në lidhje me shërbimet e 
Rivendosjes së Lidhjeve Familjare të Lëvizjes globale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe. KNKK-ja (Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq) ka marrë serverat që mbështesin 
shërbimet e Lidhjeve Familjare dhe të gjithë informacionin jashtë linje ndërsa janë duke 
hetuar incidentin.  
 
Deklarata e Kryqit te Kuq Britanik për median në lidhje me shkeljen e sigurisë kibernetike të 
KNKK-së mund të gjendet  këtu.  
 
 
Kush e ka bërë këtë dhe çfarë do të bëjnë ata me informacionin? 

Cilat të dhëna janë prekur?  
Me kë duhet të kontaktoj nëse jam i shqetësuar për të dhënat e mia personale? 
Këshillë për personat që mund të preken  
Çfarë po bën Kryqi i Kuq Britanik?  
Si mund të gjej më shumë informacion?  
 

Kush e ka bërë këtë dhe çfarë do të bëjnë ata më 
informacionin?  

KNKK-ja beson se kjo ishte një shkelje e sofistikuar e sigurisë, megjithatë ata nuk e dinë se 
kush qëndron pas kësaj dhe deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë. Për 
momentin, nuk ka madje asnjë provë që shkelja e sigurisë kibernetike të ketë rezultuar në 
humbjen, vjedhjen, keqpërdorimin ose publikimin e të dhënave personale 
   

Cilat të dhëna personale janë prekur?  

Shkelja e sigurisë kibernetike përfshinte akses të paautorizuar në serverat e KNKK-së që 
përmbanin informacion në lidhje me shërbimin e rivendosjes së lidhjeve familjare të lëvizjes 
globale të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. KNKK-ja po punon me ekspertë të 
jashtëm për të analizuar situatën dhe për të identifikuar nëse është ndikuar ndonjë e dhënë 
personale.   
 
Të dhënat personale që mund të jenë ndikuar përfshijnë kategoritë e mëposhtme:  

• Informacion rreth individëve që kërkojnë familjet e tyre dhe detajet e anëtarëve të 
familjes, për shembull emrat, gjinia, datat e lindjes, vendi i lindjes origjina racore ose 
etnike, 

• Adresat, adresat e e-mail-it dhe numrat e telefonit,  

• Informacion për marrëdhëniet familjare ndërmjet individëve që kërkojnë familjet e 
tyre dhe anëtarët e humbur të familjes. 

 
Ky incident prek vetëm shërbimin ndërkombëtar të gjurmimit të familjes së Kryqit të Kuq 
Britanik, i cili është pezulluar përkohësisht. Ai nuk ndikon në asnjë shërbim apo të dhënë 
tjetër të Kryqit të Kuq Britanik.  

https://www.redcross.org.uk/about-us/news-and-media/media-centre/press-releases/icrc-cyberattack-statement-20-jan-22
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Affected
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Advice
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Doing
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Information


  
Kryqi i Kuq Britanik dhe KNKK-ja po punojnë së bashku për të hetuar shkeljen e sigurisë 
kibernetike të KNKK-së dhe vlerësuar nëse është ndikuar ndonjë e dhënë personale.  
   

Me kë duhet të kontaktoj nëse jam i shqetësuar për të 
dhënat e mia personale?  
 
Nëse jeni të shqetësuar për sigurinë e të dhënave tuaja personale, ose nëse dëshironi të 
fshini të dhënat tuaja personale, ju lutemi dërgoni e-mail 
në  dataprotection@redcross.org.uk. Nëse dëshironi të flisni me dikë për sulmin kibernetik, 
ju lutemi telefononi në 0300 373 0192 (i disponueshëm nga e hëna deri të premten ora 
10.00 – 17.00). Përkthyesit janë në dispozicion.  
 

Këshillë për personat që mund të preken  

 Pas shkeljes së sigurisë kibernetike të KNKK, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm në 
lidhje me përgjigjen ndaj e-mail-eve, mesazheve ose telefonatave që mendoni se mund të 
mos jenë të vërteta. 
 
Për shembull, nëse merrni një e-mail apo mesazh të shkruar të papritur që pretendon se 
është nga Kryqi i Kuq ose që kërkon informacionin tuaj personal: 

• Mos klikoni në asnjë link në mesazh.  

• Fshijeni menjëherë mesazhin dhe mos e dërgoni apo shpërndani atë.  

• Mos iu përgjigjni këtyre mesazheve dhe mos shpërndani të dhëna personale. 
 
Sa herë që keni dyshime, përpara se të ndërmerrni hapa të mëtejshëm ju lutemi dërgoni një 
e-mail në dataprotection@redcross.org.uk,  ose telefononi në 0300 373 0192 (i 
disponueshëm nga e hëna deri të premten, ora 10.00 – 17.00). Përkthyesit janë në 
dispozicion.   
Nëse jeni të shqetësuar për sigurinë tuaj, ju lutemi kontaktoni policinë.  
  
    

Çfarë është duke bërë Kryqi i Kuq Britanik?  

KKB dhe KNKK po punojnë ngushtë së bashku, si edhe me ekspertë të jashtëm për të 
analizuar shkeljen e sigurisë kibernetike dhe për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur, si dhe 
për të vlerësuar nëse ndonjë e dhënë personale është ndikuar. 

  
Jemi në proces të kontaktimit të njerëzve që mund te jenë prekur si masë paraprake, në 
mënyrë që t’i informojmë dhe mbështesim ata. Ne po monitorojmë nga afër situatën dhe do 
ta mbajmë të përditësuar faqen tonë të internetit nëse diçka ndryshon.   
 

Si mund të gjej më shumë informacion? 
 

Shërbimi Ndërkombëtar i Gjurmimit të Familjes 
 

mailto:dataprotection@redcross.org.uk
mailto:dataprotection@redcross.org.uk


Për shkak të shkeljes së sigurisë kibernetike, KNKK dhe Kryqi i Kuq Britanik kanë marrë 
vendimin të ndalojnë për momentin shërbimin tonë ndërkombëtar të Gjurmimit të Familjes 
si një masë paraprake. Gjatë kësaj kohe, ne nuk jemi në gjendje të japim përditësim për 
rastet e hapura apo të pranojmë referime të reja. Ne po kërkojmë mënyra se si mund ta 
vazhdojmë këtë punë jetike dhe do ta përditësojmë këtë faqe sa më shpejt që të mundemi.  
 
Na vjen shumë keq për atë që ka ndodhur dhe e kuptojmë se kur të dëgjojnë për shkeljen e 
sigurisë kibernetike të KNKK, kjo mund të jetë shqetësuese për disa njerëz që kanë qenë në 
kontakt me shërbimin tonë Ndërkombëtar të Gjurmimit të Familjes.  
 
Ne kemi krijuar një linjë telefonike të dedikuar falas për këdo që mbështetet nga shërbimi 
ndërkombëtar i Kryqit te Kuq Britanik për gjurmimin e familjeve të cilët kanë pyetje ose 
duan të flasin në lidhje me shkeljen e sigurisë kibernetike të KNKK-së.  
 
Ju lutemi, kontaktoni shërbimin ndërkombëtar të Kryqit të Kuq Britanik për gjurmimin e 
familjes për më shumë informacion në  0300 373 0192 (i disponueshëm nga e hëna deri në 
të premte ora 10.00 – 17.00). Përkthyesit janë në dispozicion.  
  
Ne do ta përditësojmë këtë faqe interneti kur të kemi më shumë informacion për të ndarë.  
  
 


