
 افتاده است؟
ی

  چه اتفاق

پیوتری آن و   بکه کم مجاز به ش نکه هکرها موفق به ورود غیر یب رسخ پس از ای الملیل صل ن  در جنوری امسال، کمیته بیر
نبش جهاین   وسط ج یس به رسورهایی شدند که حاوی معلومات مربوط به خدمات احیای پیوندهای خانواده ت دسیر

ی را کشف کرد.   ن الملیل صلیب رسخ، رسورهای  صلیب رسخ و هالل احمر بود، یک نفوذ امنیت ساییر یته بیر کم
است..  ن برریس حادثه آفالین کرده  ننده رسویس »پیوندهای خانواده« و تمام معلومات را در حیر   پشتیباین ک

 
یب رسخ را در الملیل صل ن  ی کمیته بیر نیت ساییر ورد نفوذ ام در م تانیا  ای صلیب رسخ بری یافت یم   اینجا  بیانیه رسانه 

  شود. 
 
 

 چه کیس این کار را انجام داده است و با معلومات چه خواهند کرد؟ 

ند؟   چه معلوماتی تحت تأثیر قرار یم گیر

 اگر درباره معلومات خود در تشویش هستم با چه کیس در تماس شوم؟ 
  پیشنهاداتی برای افرادی که ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته باشند

  صلیب رسخ بریتانیا در حال انجام چه کاری است؟

ی ک   سب کنم؟چطور یم توانم معلومات بیشیی
 

  چه کیس این کار را انجام داده است و با معلومات چه خواهد کرد؟

اما نیم داند چه کیس پشت   ود؛  ی ب یچیده امنیت ساییر این یک نفوذ پ است که  تقد  ن الملیل صلیب رسخ مع کمیته بیر
یت آن را بر عهده نگرفته است.  وده و تا کنون کیس مسئول د   آن ب ، هیچ مدریک وجود ندارد که نشان ده در حال حاضن

تفاده یا انتشار معلومات شخیص شده است.  اس ، رسقت، سوء ن ی منجر به از دست رفیر نیت ساییر  نقض ام
   

ند؟   چه معلوماتی تحت تأثیر قرار یم گیر

الملیل صلیب رسخ حاوی اط  ن  یته بیر مجاز به رسورهای کم یس غیر دسیر ی شامل  نیت ساییر العات مربوط به  نقض ام
یب   الملیل صل ن  احمر بود. کمیته بیر یب رسخ و هالل  رسویس »احیای پیوندهای خانواده« توسط جنبش جهاین صل

ناسایی اینکه آیا معلومات شخیص تحت تأثیر قرار گرفته   رسخ با کارشناسان خارجر برای تجزیه و تحلیل وضعیت و ش
  است یا خیر کار یم کند. 

 
امل دسته های زیر است:   است تحت تأثیر قرار گرفته باشد ش  معلومات شخیص که ممکن 

و مشخصات اعضای خانواده، مانند نام،  اطالعات  • ند  بال خانواده خود یم باش افرادی که به دن وط به  مرب
بار نژادی یا قویم،  د، ت د، محل تول  جنسیت، تاری    خ تول

درس ایمیل و نمیر تلیفون،   •  آدرس، آ

اعضای گمشده خانواده.  • بال خانواده خود هستند و  افرادی که به دن ن  وط به نسبت فامییل بیر  اطالعات مرب
 

 به حالت  
ً

د که موقتا ریتانیا را تحت تأثیر قرار یم ده یب رسخ ب الملیل ردیایر خانواده صل ن  این حادثه فقط رسویس بیر
ی یچ گونه رسویس یا معلومات دیگر صل است. بر ه درآمده    ب رسخ بریتانیا تأثیر ندارد. تعلیق 

  
الملیل صلیب   ن  ی کمیته بیر امنیت ساییر م کار یم کنند تا نقض  الملیل صلیب رسخ با ه ن  یته بیر یا و کم صلیب رسخ بریتان

 . و ارزیایر کنند که آیا معلومات های شخیص تحت تأثیر قرار گرفته است یا خیر   رسخ را برریس کنند 

   

  وم؟اگر درباره معلومات خود در تشویش هستم با چه کیس در تماس ش
 

  
ً

ید معلومات شخیص خود را حذف کنید، لطفا در تشویش هستید یا یم خواه ود  ومات شخیص خ نیت معل اگر درباره ام
یل بفرستید.  dataprotection@redcross.org.uk به آدرس  ی   ایم ید با کیس در مورد حمله ساییر اگر یم خواه

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
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
mailto:dataprotection@redcross.org.uk


 با ما به نمیر 
ً

نید، لطفا از  0192 373 0300صحبت ک بح تا  10در تماس شوید )دوشنبه تا جمعه  عرص در   5ص
س است(.  س هستند.  دسیر جمان شفایه در دسیر   میر

 

ند   توصیه هاتی برای افرادی که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیر

اس ها    اس ام  واب دادن به ایمیل ها،  در ج م است که  ن الملیل صلیب رسح، مه یته بیر ی کم نیت ساییر ض ام بال نق به دن
تیاط کنید واقیع نیستند، اح  یا تماس های تیلفوین که فکر یم کنید 

 
یب رسخ است یا معلومات شخیص شما   ند از طرف صل ادعا یم ک ای دریافت کردید که  منتظره  یام غیر  اگر ایمیل یا پ

ً
مثال

د:   را یم خواه

یام • در پ یچ لینیک    کلیک نکنید.   روی ه

 پیام را حذف کنید  •
ً
یک نکنید. فورا   و آن را فوروارد یا تشر

نید  به این پیام ها جواب ندهید • یک نک  یا مشخصات شخیص را تشر
 

 به
ً

دیگری، لطفا اقدام  انجام هر  از  بل  دارید، ق ایمیل    dataprotection@redcross.org.uk هروقت که شک 
از     0192 373 0300بفرستید یا با ما به نمیر  بح تا   10در تماس شوید )دوشنبه تا جمعه  س   5ص دسیر در  عرص 

س هستند.  است(.  دسیر جمان شفایه در      میر
س شوید.   با پولیس در تما

ً
در تشویش هستید، لطفا نیت خود    اگر درباره ام

  
    

  صلیب رسخ بریتانیا در حال انجام چه کاری است؟

ن با کارشناسان خارجر   نیر الملیل صلیب رسخ در حال همکاری نزدیک با یکدیگر و همچ ن  یته بیر یا و کم صلیب رسخ بریتان
ومات   ارزیایر کنند آیا معل است هستند تا  ودن آنچه رخ داده  ی و معلوم نم یر امنیت سای برای تجزیه و تحلیل نقض 

 . است یا خیر  شخیص تحت تأثیر قرار گرفته 

  

توانیم آنها را  ما در حال ت ند تا ب تیایط تحت تأثیر قرار گرفته باش ورت اح افرادی هستیم که ممکن است به ص ماس با 
ویب سایت خود را به روز خواهیم    ، داریم و در صورت تغییر نیم. ما از نزدیک وضعیت را زیر نظر  مطلع و حمایت ک

  کرد. 

 

ی کسب کنم؟   چطور یم توانم معلومات بیشیی
 

ن الملیل ردیاتی خانواده   رسویس بیر
 

در حال حاضن   اند که  یم گرفته  لیب رسخ بریتانیا تصم ن الملیل صلیب رسخ و ص ی، کمیته بیر نیت ساییر به دلیل نقض ام
نند.  ن الملیل ردیایر خانواده را متوقف ک احتیایط رسویس بیر یم به روزرساین   به عنوان یک اقدام  در این مدت، نیم توان

نیم. هایی در مور  نیم یا ارجاع های جدید را قبول ک یه های باز ارائه ک توانیم این   د دوس ما به دنبال راه هایی هستیم که ب
وقت این صفحه را به روز خواهیم کرد.  یم و در ارسع  ده    کار حیایر را ادامه 

 
نیم که شنیدن خیر نقض امنیت ساییر  است و درک یم ک از آنچه اتفاق افتاده  یم  ی برای بعیصن افراد که  ما بسیار متأسف

ننده است.  در تماس بودند، نگران ک ن الملیل ردیایر خانواده ما    با رسویس بیر
 

تانیا   الملیل ردیایر خانواده صلیب رسخ بری ن  ما یک نمیر تلیفون مجاین و مخصوص برای هر کیس که توسط رسویس بیر
ند،   ن الملیل صلیب رسخ صحبت ک ی کمیته بیر نیت ساییر ورد نقض ام در م دارد یا یم خواهد  ود و سؤاالیر  پشتیباین یم ش

م.   ای  راه اندازی کرده 
 

ومات بیشیر با   برای معل
ً

یا با نمیر  لطفا الملیل ردیایر خانواده صلیب رسخ بریتان ن  در    0192 373 0300رسویس بیر
بح تا   10تماس شوید )دوشنبه تا جمعه از ساعت   س هستند.  5ص جمان شفایه در دسیر س است(. میر دسیر در    عرص 

mailto:dataprotection@redcross.org.uk


  
فحه ویب را به روز خواهیم کرد.  یم، این ص داشته باش یک با شما  ی برای تشر   وقتر معلومات بیشیر

  

 


