
  ماذا حدث؟

ي يناير 
ي بعد أن تمكن المتسللون من  ف 

ان  ا لألمن السيبر
ً
من هذا العام ، اكتشفت اللجنة الدولية للصليب األحمر خرق

ي تحتوي عىل معلومات تتعلق  
الدخول غبر المرصح به إىل شبكة الكمبيوتر الخاصة بها والوصول إىل الخوادم الت 

فصلت اللجنة الدولية  ر والهالل األحمر العالمية. بخدمات استعادة الروابط العائلية التابعة لحركة الصليب األحم
ي تدعم خدمات فاميىلي لينكس 

نت الخوادم الت  وجميع المعلومات أثناء   Family Linksللصليب األحمر عن اإلنب 
ي الحادث. 

  التحقيق ف 
 

اق اللجنة الدولية لألمن ا  ي حول اخب 
يطان  ي يمكن االطالع عىل البيان اإلعالمي للصليب األحمر البر

ان    هنا   لسيبر
 
 

 من فعل هذا وماذا سيفعلون بالمعلومات؟

  ما هي البيانات المتأثرة؟

؟  ي
ا بشأن بيانات 

ً
 بمن أتصل إذا كنت قلق

  نصيحة لألشخاص الذين قد يكونوا تأثروا 

؟ ي
يطات    ماذا يفعل الصليب األحمر البر

ي الحصول عىل مزيد من المعلومات؟
  كيف يمكنن 

 

  من فعل هذا وماذا سيفعلون بالمعلومات؟

، لكنهم ال يعرفون من يقف وراءها وحت    ي
ان  ا لألمن السيبر

ً
ا معقد

ً
تعتقد اللجنة الدولية للصليب األحمر أن هذا كان خرق

ي الوقت  اآلن لم يعلن أحد مسؤوليته. 
ي قد أدى إىل فقدان البيانات  ف 

ان  الحاىلي ، ال يوجد دليل عىل أن خرق األمن السيبر
ها.   الشخصية أو رسقتها أو إساءة استخدامها أو نشر

   

  ما هي البيانات الشخصية المتأثرة؟

ي تحتوي عىل معلومات تتع
ي الوصول غبر المرصح به إىل خوادم اللجنة الدولية الت 

ان  لق بخدمة تضمن خرق األمن السيبر
اء  "إعادة الروابط العائلية" التابعة للحركة العالمية للصليب األحمر والهالل األحمر. تعمل اللجنة الدولية مع خبر

  خارجيير  لتحليل الوضع وتحديد ما إذا كانت أي بيانات شخصية قد تأثرت. 
 

ي ربما تكون قد تأثرت الفئات التالية:  
 تشمل البيانات الشخصية الت 

عن األفراد الذين يبحثون عن عائالتهم وبيانات أفراد األرسة، عىل سبيل المثال األسماء والجنس  معلومات  •
 ، ي
ي أو اإلثت 

 وتواري    خ الميالد ومكان الميالد واألصل العرف 

ي وأرقام •
ون  يد اإللكب   الهواتف،   العناوين وعناوين البر

 . معلومات عن العالقة األرسية بير  األفراد الباحثير  عن أرسهم وأفراد األرسة المفقودين •
 
ا. ال  

ً
ي تم تعليقها مؤقت

ي فقط، والت 
يطان  يؤثر هذا الحادث عىل خدمة البحث عن المفقودين التابعة للصليب األحمر البر

 . ي
يطان    يؤثر هذا عىل أي خدمات أو بيانات أخرى للصليب األحمر البر

  
ي 
ان  اق األمن السيبر ي اخب 

ي واللجنة الدولية مًعا للتحقيق ف 
يطان   للجنة الدولية وتقييم ما إذا  يعمل الصليب األحمر البر

  كانت أي بيانات شخصية قد تأثرت. 

   

ي الشخصية؟
ا بشأن بيانات 

ً
  بمن أتصل إذا كنت قلق

 
ي  
ون  جر إرسال بريد إلكب  ي حذف بياناتك الشخصية، فبر

ا بشأن سالمة بياناتك الشخصية، أو ترغب ف 
ً
إذا كنت قلق

ي ،   .dataprotection@redcross.org.uk إىل
ان  ي التحدث إىل شخص ما بشأن الهجوم السيبر

إذا كنت ترغب ف 
جر اال  يتوفر   مساًء(.  5صباًحا حت    10)من االثنير  إىل الجمعة من الساعة  03003730192تصال بنا عىل الرقم فبر

جمون    لدينا مب 
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  نصيحة لألشخاص الذين ربما قد تأثروا

ي أو الرسائل   
ون  يد اإللكب  ي الحذر بشأن الرد عىل رسائل البر

ي اللجنة الدولية، من المهم توج 
ان  بعد خرق األمن السيبر

ي تعتقد أنها قد ال تكون حقيقية. 
 النصية أو المكالمات الهاتفية الت 

 
ي أو رسالة نصية غبر متوقعة تدعي أنها من الصليب األحمر أو تطلب  

ون  عىل سبيل المثال، إذا وصلك بريد إلكب 
 معلوماتك الشخصية: 

ي الرسالة. ال تنقر  •
   عىل أي روابط ف 

  وال تعيد إرسالها أو تشاركها. احذف الرسالة  فوًرا  •

 هذه الرسائل أو تشارك البيانات الشخصية   ال ترد عىل •
 

ي االمر، وقبل اتخاذ أي خطوات أخرى، يرجر 
ي حالة التباسك ف 

ي   ف 
ون  إرسال بريد إلكب 

) من االثنير  إىل الجمعة من   03003730192أو االتصال بنا عىل الرقم    ،dataprotection@redcross.org.ukإىل
جمون   مساًء(.  5صباًحا إىل   10     يتوفر لدينا مب 

طة.  جر االتصال بالشر   إذا كنت متخوفا عىل سالمتك، فبر
  
    

؟ ي
يطات    ماذا يفعل الصليب األحمر البر

اء خارجيير  لتحليل خرق   تعمل لجنة الهالل االحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر مًعا بشكل وثيق وكذلك مع خبر
ي وتحديد ما حدث ، وكذلك تقييم ما إذا كانت أي بيانات شخصية قد تأثرت. 

ان   األمن السيبر

  

ي حت  نتم 
كن من إبالغهم ودعمهم. نحن نراقب  نحن بصدد االتصال باألشخاص الذين ربما قد تأثروا عىل أساس وقان 

ء.  ي
ا بالمستجدات إذا تغبر أي شر

ً
نت محدث ي موقعنا عىل اإلنب 

  الموقف عن كثب وسوف نبق 

 

ي الحصول عىل مزيد من المعلومات؟
 كيف يمكنن 

 

  خدمة البحث عن األرسة الدولية
 

ي قراًرا بإيقاف الخدمة 
يطان  ، اتخذت اللجنة الدولية للصليب األحمر والصليب األحمر البر ي

ان  اق األمن السيبر بسبب اخب 
ازي.  ا كإجراء احب 

ً
خالل هذا الوقت، يتعذر علينا تقديم المستجدات بشأن   الدولية للبحث عن المفقودين لدينا مؤقت
نبحث عن طرق تمكننا من مواصلة هذا العمل المهم وسنقوم بتحديث   نحن الحاالت الحالية أو قبول إحاالت جديدة. 

ي أقرب وقت ممكن. 
   هذه الصفحة ف 

 
ي للجنة الدولية للصليب األحمر، فقد  

ان  نحن نأسف بشدة لما حدث، وندرك أنه عند سماعنا عن خرق األمن السيبر
ا لبعض األشخاص الذين كانوا عىل اتصال بخدمة البحث  

ً
  عن المفقودين الدولية الخاصة بنا. يكون األمر مقلق

 
لقد أنشأنا خًطا هاتفًيا مجانًيا مخصًصا ألي شخص يتلق  الدعم من خدمة البحث عن المفقودين التابعة للصليب  

ي للجنة الدولية للصليب األحمر.  
ان  اق األمن السيبر ي التحدث عن اخب 

ي ولديه أسئلة أو يرغب ف 
يطان   األحمر البر

 
ي للحصول عىل مزيد من المعلومات عىل  يرجر االتصال بخدمة البحث عن المفقودين التابعة للصلي 

يطان  ب األحمر البر
جمون.  5صباًحا إىل  10) من اإلثنير  إىل الجمعة من  03003730192الرقم     مساًء(. يتوفر لدينا مب 

 سنقوم  
  بتحديث صفحة الويب بالمستجدات عندما يكون لدينا المزيد من المعلومات لمشاركتها. 

  

 

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

