ﺣﺎدث أﻣن ﺳﯾﺑراﻧﻲ واﺧﺗراق ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾؤﺛران ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﯾﻔﮭﺎ ﺧوادم اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ
رﺳﺎﺋل رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺎﺧﺗراق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣواءﻣﺗﮭ ﺎﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﮭ ﺎ
اﻟﺻﻠﯾب اﻻﺣﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ما الوضع؟
• في  18كانون الثاني/يناير ،اكتُشف حدوث اختراق في أحد مزودي خدمات مراكز البيانات الذين تتعامل معهم اللجنة الدولية للصليب
صا ما خارج الصليب األحمر قد وصل إلى نظام إعادة الروابط العائلية وربما تمكن من
األحمر (اللجنة الدولية) .هذا يعني أن شخ ً
الوصول إلى معلوماتك .عل ًما أننا لم نفقد أي بيانات في حادث األمن السيبراني.
لمزيد من المعلومات حول حادث األمن السيبراني واختراق البيانات ،يمكنك الرجوع إلى وثيقة األسئلة واألجوبة على الموقع
اإللكتروني للجنة الدولية.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟
• ما زلنا نقيم تأثير اختراق البيانات وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على السياقات واألشخاص المختلفين .نحن نهدف إلى الحصول على
مزيد من المعلومات الملموسة خالل األيام المقبلة.
• نود أن نطمئنك بأننا نقف إلى جانبك في هذا الموقف الصعب للغاية .تأخذ الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر (الحركة)
مسألة أمن البيانات والخصوصية على محمل الجد ،ال سيما سالمة األشخاص الذين نساعدهم وحماية معلوماتهم .لقد استثمرنا بشكل
كبير في األمن السيبراني ونعمل مع شركاء موثوقين للحفاظ على معايير عالية لحماية البيانات والنظام ،بما في ذلك مراقبة األنشطة
المشبوهة .نحن نبذل قصارى جهدنا إلصالح هذا ومنع حدوثه مرة أخرى.

ماذا نفعل حيال هذا الوضع؟
• لمنع المزيد من االختراقات ،قمنا منذ ذلك الحين بإغالق كافة أنواع الوصول إلى النظام .هذا يعني أننا ال نستطيع حاليًا الوصول
إلى أي معلومات خاصة بالحاالت أو العمل على أي حالة حتى يتم استعادة النظام.
• في حين أننا ال نعرف حتى اآلن نطاق وتأثير حادث األمن السيبراني هذا ،فإننا نعمل على التحقيق في االختراق وتقييم مخاطره
وآثاره.
• (ﻟﻠرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑﺎﺷرة  /اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ( ﺳوف ﻧُﺣدث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺟرد ﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ أي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة .
ﻣﺎذا ﻋﻠﯾك ان ﺗﻔﻌل؟ ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
• اﺣذر ﻣن أي ھﺟﻣﺎت ﺗﺻﯾّد اﺣﺗ ﯾﺎﻟﻲ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﯾﺑدو أﻧﮭﺎ واردة ﻣن ﻣﺻدر ﺣﺳن

.

اﻟﺳﻣﻌﺔ

• إذا ﺗﻠﻘﯾت ﺑرﯾدًا إﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ أو رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻣﺷﺑوھﺔ ﺗدﻋﻲ أﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر أو ﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﻓﺎﺣذف اﻟرﺳﺎﻟﺔ
.
ﻓور ا وﻻ ﺗ ُ ﻌ ِد ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ أو ﺗﺷﺎرﻛﮭﺎ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ أﺧرى
ً
• ﻻ ﺗرد ﻋﻠﻰ ھذه اﻟرﺳﺎﺋل أو ﺗﻘدم أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ أي ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ﻗد ﺗﺗﻠﻘﺎه .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك ،ﯾرﺟﻰ
اﻷﺣﻣر أو ﻣﻛﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﯾﺔﻟﻠﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر أو اﻟﮭﻼل .
اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﺑﺷﺄن أي رﺳﺎﺋل

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

