
የተፈጠረው ምንድነው?  

በዚህ ዓመት ጥር ላይ ያልተፈቀደላቸው ጠላፊዎች የሳይበር ጥበቃን በመተላለፍ በዓለም አቀፉ ቀይ 

መስቀል ማሕበር የኮምፒዩተር አውታረ መርበብብ እና ሰርቨር ውስጥ መግባታቸውን ሊረዳ ችሏል። 

ሰርቨሩ የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ መመለሻ እና የቤተሰቦች ግንኙነት 

አገልግሎት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን የያዘ ነበር። ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማሕበር በተፈጠረው ሁኔታ 

ላይ ምርመራ እያደረገ ባለበት የቤተሰብ ግንኙነት አገልግሎትን እና ሌሎች ሁሉንም መረጃዎች 

ከመስመር ውጪ አድርጓቸዋል።  
 

ስለ ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማሕበር የሳይበር ጥቃት በተመለከተ የብሪትሽ ቀይ መስቀል ማሕበር 

የሚድያ መግለጫ  እዚህይገኛል።  
 
 

ይህንን ማን ነው የፈጸመው? እንዲሁም በመረጃዎቹ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? 

የትኛው መረጃ ነው የተነካው?  

ስለ መረጃዎች ስጋት ቢያድርብኝ ማንን ማግኘት ይገባኛል? 

በዚህ ጉዳይ ሊነኩ ለሚችሉ ሰዎች የሚሆን ምክር  

የብሪትሽ ቀይ መስቀል ማሕበር ምን እያደረገ ነው?  

ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?  
 

ይህንን ማን ነው የፈጸመው? እንዲሁም በመረጃዎቹ ምን 

ሊያደርጉ ይችላሉ?  

 ዓለም አቀፉ የቀይመስቀል ማሕበር ይህ የተወሳሰበ የሳይበር ጥቃት እንደሆነ ያምናል። ይሁን እንጂ 

ከዚህ በስተጀርባ ማን እንዳለ አያውቅም። እስከአሁን ድረስም ማንም ሃላፊነቱን አልወሰደም። በአሁኑ 

ግዜ  የሳይበር ጥቃቱ የግል መረጃዎች እንዲጠፉ ፡ እንዲሰረቁ፡ ያለአግባብ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ወይም 

እንዲታተሙ ማድረጉን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አልተገኘም። 
   

የትኛው መረጃ ነው የተነካው?  

የሳይበር ጥቃቱ የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል እና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ መመለሻ እና የቤተሰቦች 

ግንኙነት አገልግሎት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ወደ ያዘው የዓለም አቀፉ ቀይመስቀል ሰርቨር ያለፍቃድ 

በመግባት የተፈጸመ ነው። ዓለም አቀፍ ቀይመስቀል  ሁኔታውን በመመርመር እና የተነኩ መረጃዎችን 

በመለየት ላይ ከውጪ ኤክስፐርቶች ጋር በመሆን እየሰራ ይገኛል።   
 

በጥቃቱ ሊነኩ የሚችሉ የግል መረጃዎች ከዚህ ቀጥሎ ያሉት ሊሆኑ ይችላሉ፡  

• ስለ  ቤተሰቦቻቸውን ስለሚያፈላልጉ ግለሰቦች እና የቤተሰቦቻቸው መረጃዎች ለምሳሌ ስሞች፡ 

ጾታ፡ የትውልድ ቀን፡ የትውልድ ቦታ፡ ዘር ወይም ብሄር 

• አድራሻዎች፡ የኢሜይል አድራሻዎች እና ስልክ ቁጥሮች  

• ቤተሰቦቻቸውን በሚያፈላልጉ ግለሰቦች እና በጠፉ ቤተሰቦች መካከል ስላለው ዝምድና 

መረጃዎች ። 
 

ፍጻሜው የብሪትሽ ቀይ መስቀል ዓለም አቀፋዊ የቤተሰብ ማፈላለግ አገልግሎትን ብቻ 

ነክቷል  አገልግሎቱም ለግዜው እንዲቆም ተደርጓል። ሌሎች የብሪትሽ ቀይ መስቀል አገልግሎቶችን 

ወይም መረጃዎችን አልነካም።  

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#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#Doing
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Information
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/faqs-for-family-tracing-users#Information


  

የግል መረጃዎች ተጠቅተዋል ወይ በሚለው ላይ የብሪትሽ ቀይ መስቀል እና ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል 

ማሕበር በጋራ በመሆን የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማሕበር ላይ የተፈጸመውን የሳይበር ጥቃት 

በመመርመር እና በመገምገም ላይ ይገኛሉ።  
   

ስለ መረጃዎቼ ስጋት ቢያድርብኝ ማንን ማግኘት ይገባኛል ?  
 

ስለ ግል መረጃዎችዎ ስጋት ካደረባችሁ ወይም የግል መረጃዎቻችሁ እንዲሰረዝላችሁ ከፈለጋችሁ 

በ  dataprotection@redcross.org.uk. ኢሜይል ይጻፉልን።  ስለ ሳይበር ጥቃቱ አንድ ሰው ማናገር 

ከፈለጋችሁ በ 0300 373 0192 ደውሉልን (ከሰኞ  – ዓርብ  ከጥዋት 10  - 5 ከሳኣት በኋላ)። 

አስተርጓሚዎች ይገኛሉ።   
 

ሊነኩ ለሚችሉ ሰዎች የሚሆን ምክር  

  የዓለም አቀፉን ቀይመስቀል ማሕበር የሳይበር ጥቃት ተከትሎ የኢሜይል መልእክቶችን፡ የጽሑፍ 

መልእክቶችን ወይም የስልክ ጥሪዎችን መመለስ ላይ ጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልጋል፥ እውነተኛ ላይሆኑ 

ስለሚችሉ። 
 

ለምሳሌ ያልጠበቃችሁት እና ከቀይመስቀል ነው በሚል የግል መረጃዎችን እንድትሰጡ የሚጠይቅ 

የኢሜይል ወይም የጽሑፍ መልእክት ከደረሳችሁ ፡ 

• በ በመልእክቱ ላይ የሚገኝን ማናቸንም ሊንክ አትጫኑ   

• ወዲያው  መልእክቱን ሰርዙት ወደ ሌላ ሰው አትላኩት ወይ ሼር አታድርጉት  

• ለመልእክቱ መልስ አትመልሱ የግል መረጃችሁንም አትስጡ  
 

ጥርጣሬ ካደረባችሁ ፡ በተሎ እርምጃ ከመውሰዳችሁ በፊት 

ወደ  dataprotection@redcross.org.uk,   ጻፉልን ወይም በ 0300 373 0192  ደውሉልን (ከሰኞ  – 

ዓርብ ከጥዋት 10 - 5 ከሳኣት በኋላ)። አስተርጓሚዎች ይገኛሉ።    

ድሕንነታችሁ ካሳሰባችሁ ወደ ፖሊስ አመልክቱ  
  
    

የብሪትሽ ቀይ መስቀል ማሕበር ምን እያደረገ ነው?  

የሳይበር ጥቃቱን ለመመርመር እና ምን እንደተፈጸመ ለማወቅ እንዲሁም የግል መረጃዎች 

መነካታቸውን ለማረጋገጥ የብሪትሽ ቀይ መስቀል እና ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማሕበር በጋራ እና 

ከውጪ ኤክስፐርቶች ጋር አንድ ላይ በመሆን እየሰሩ ይገኛሉ። 

  

ሊነኩ ይችላሉ ያልናቸውን ሰዎች በምግኘት ለጥንቃቄ በሚል ለማሳወቅ እና ለመደገፍ በሂደት ላይ 

እንገኛለን። ሁኔታውን በቅርብ እየተከታተልነው ነው እንዲሁም ማናቸውም ለውጦች ሲኖሩ 

ዌብሳይታችን ላይ ማሳወቃችንን እንቀጥላለን።   
 

ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እችላለሁ? 
 

ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ማፈላለግ አገልግሎት  
 

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


በሳይበር ጥቃቱ ምክንያት ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማሕበር እና ብሪትሽ ቀይመስቀል ዓለም አቀፍ 

የቤተሰብ ማፈላለግ አገልግሎት ለጥንቃቄ ሲባል ቆሞ እንዲቆይ ወስነዋል። በአሁኑ ግዜ፡ በተከፈቱ 

ጉዳዮች ላይ አዲስ መረጃ መስጠት ይሁን አዳዲስ ጉዳዮችን መቀበል አንችልም። ይህ አስፈላጊ ስራ 

የሚቀጥልበትን መንገድ እናፈላልጋለን በተቻለን መጠን አዳዲስ መረጃዎችን በዚህ ገጽ ላይ እናወጣለን።  
 

ይህ በማጋጠሙ እጅግ በጣም እናዝናለን፡ እንዲሁም ስለ ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማሕበር የሳይበር 

ጥቃት ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማሕበር እና ብሪትሽ ቀይመስቀል ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ማፈላለግ 

አገልግሎትን ከዚህ በፊት አግኝተው የነበሩ አንዳንድ ሰዎች ሊሰጉ ይችላሉ።  
 

በዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማሕበር እና ብሪትሽ ቀይመስቀል ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ማፈላለግ 

አገልግሎት ድጋፍ እያገኘ ያለ እና ስለ ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማሕበር የሳይበር ጥቃት ጥያቄ 

ለመጠየቅ ወይም ለማነጋገር ለሚፈልግ ማነኛውም ግለሰብ የነጻ የስልክ መስመር አዘጋጅተናል።  
 

ለተጨማሪ መረጃ የዓለም ኣቀፍ ቀይ መስቀል ማሕበር እና ብሪትሽ ቀይመስቀል ዓለም ኣቀፍ የቤተሰብ 

ማፈላለግ ኣገልግሎት በ 0300 373 0192  ደውሉ  (ከሰኞ  – ዓርብ ከጥዋት 10 - 5 ከሳኣት በኋላ)። 

አስተርጓሚዎች ይገኛሉ።   
  

የምናካፍለው ተጨማሪ መረጃ ሲኖር በዚህ ገጽ ላይ እናሳውቃለን።  
  
 


