
حادث أمن سیبراني واختراق بیانات یؤثران على البیانات التي تستضیفھا خوادم اللجنة 
الدولیة 

رسائل رئیسیة لألشخاص المتأثرین باختراق البیانات 

تتولى الجمعیات الوطنیة مواءمتھ ا  حسب السیاق الذي تعمل فیھ  في بلدانھ ا 

الصلیب االحمر الفرنسي

ما الوضع؟ 

للجنة الدولية للصليب  ا  الذين تتعامل معهمفي أحد مزودي خدمات مراكز البيانات    اختراق   اكتُشف حدوث   ،يناير/كانون الثاني  18في   •

. هذا يعني أن شخًصا ما خارج الصليب األحمر قد وصل إلى نظام إعادة الروابط العائلية وربما تمكن من  )اللجنة الدولية( األحمر

 األمن السيبراني. لم نفقد أي بيانات في حادثعلًما أننا ماتك. الوصول إلى معلو

موقع  اليمكنك الرجوع إلى وثيقة األسئلة واألجوبة على  البيانات، واختراقلمزيد من المعلومات حول حادث األمن السيبراني 

 جنة الدولية. لل  اإللكتروني 

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ 

البيانات وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على السياقات واألشخاص المختلفين. نحن نهدف إلى الحصول على   اختراقم تأثير قي  ن ما زلنا  •

 مزيد من المعلومات الملموسة خالل األيام المقبلة. 

(  )الحركة   لصليب األحمر والهالل األحمرالدولية ل حركة  النود أن نطمئنك بأننا نقف إلى جانبك في هذا الموقف الصعب للغاية. تأخذ   •

معلوماتهم. لقد استثمرنا بشكل   أمن البيانات والخصوصية على محمل الجد، ال سيما سالمة األشخاص الذين نساعدهم وحماية   مسألة 

، بما في ذلك مراقبة األنشطة  ر عالية لحماية البيانات والنظاممع شركاء موثوقين للحفاظ على معايي   ونعملكبير في األمن السيبراني  

 . ذل قصارى جهدنا إلصالح هذا ومنع حدوثه مرة أخرىالمشبوهة. نحن نب 

الوضع؟  هذا ماذا نفعل حيال

، قمنا منذ ذلك الحين بإغالق كافة أنواع الوصول إلى النظام. هذا يعني أننا ال نستطيع حاليًا الوصول  االختراقاتلمنع المزيد من  •

أو العمل على أي حالة حتى يتم استعادة النظام.  خاصة بالحاالت إلى أي معلومات 

وتقييم مخاطره   االختراق ، فإننا نعمل على التحقيق في هذا السيبراني في حين أننا ال نعرف حتى اآلن نطاق وتأثير حادث األمن  •

 . وآثاره

للرسائل المباشرة / المراسالت البریدیة) سوف نُحدث المعلومات بمجرد حصولنا على أي )•
معلومات  جدیدة .

• .

تدابیر التخفیف المحتملة   ماذا علیك ان تفعل؟

 احذر من أي ھجمات  تصیّد احت یالي ، التي تنطوي على إرسال رسائل احتیالیة یبدو أنھا واردة من مصدر حسن 

السمعة
•

 .

•

 .

 إذا تلقیت بریًدا إلكترونیًا أو رسالة نصیة مشبوھة تدعي أنھا من الصلیب األحمر أو تطلب معلوماتك الشخصیة، فاحذف الرسالة  
ع ِد توجیھھا أو تشاركھا بأي طریقة أخرى  فوًر ا وال  تُ

 ال ترد على ھذه الرسائل أو تقدم أي بیانات  شخصیة إلى  أي  برید إلكتروني غیر مرغوب فیھ قد تتلقاه. وفي حالة الشك، یرجى  
االتصال بالجمعیة الوطنیة  المحل یة  للصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو مكتب اللجنة الدولیة في بلدك من خالل معلومات 

االتصال  في حاالت الطوارئ المتاحة قبل اتخاذ أي إجراء بشأن أي رسائل 



 رسالتنا لكم 

تعرضتم لها في كثير من األحيان في حياتكم. وهي  ندرك أنكم عهدتم إلينا بمعلومات شخصية وتفاصيل عن األحداث المؤلمة التي 

مسؤولية ال نستخف بها. بل نريدكم أن تدركوا أننا نبذل قصارى جهدنا الستعادة الخدمات التي نفخر بتقديمها في جميع أنحاء العالم.  

 . وسنعمل على كسب ثقتكم حتى يتسنى لنا مواصلة خدمتكم




