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 ۔ است یی رسوا ک یافراد جهان  نی تر ف یهک کردن اطالعات ضع

 

سا م   ری اخ  یبری حمله  اطالعات  توه  ۵۱۵،۰۰۰  یدان ی به  بشردوستانه  بشر  نی کارمند  تهد  ت ی به    یبرا  یدی و 

 ۔ بردند یرنج م یعی طب   یای بالاز اثرات جنگ و بود که قبالً  یکسان 

 

از خانواده خود جدا شده اند،    یعی طب   یای مهاجرت و بال  ، یری درگ  ل ی است که به دل  ی افراد شامل افراد  نی ا

در سراسر جهان به دست    ی افراد  ی داده ها از سو  ن ی ا  ۔بازداشت شدگان  آنها و   ی افراد گمشده و خانواده ها 

  آن   به کمک  شدتکرده اند که به    سپرده  بشردوستانهشبکه    کی   خود را به  یآمده است که اطالعات شخص

 ۔دداشتن  ازی ن 

 

ا به داده   مدت   IKRK  ۔می را ساده نگرفت   ت ی مسئول  نی ما  بوده است  یهاهاست که از خطر حمله  آگاه  با    ۔ما 

به  امن   دی تهد  شی افزا  توجه  پ ما در طول سال   ،یبری سا  تی حمالت  با    می ا  انجام داده  یادی ز  ییها  شرفت ی ها  و 

 ۔می اکرده  کار  ها ستمی سحفاظت از داده ها و   یبال  یاستانداردهااز  نانی اطم یقابل اعتماد برا  یشرکا

 

م  نی ا نشان  اما  ا   ،دهد  یحمله  آخر  ستمی س  نی که  از  ن   یبری سا  اتی عمل  نی ها  که    ۔ستندی مصون  همانطور  و 

نبا بشردوستانه  گ  یری درگ  نی مورد هدف طرف  دی کارگران  ها  رند،ی قرار  ن   یداده  مورد    دی با  زی بشردوستانه 

 ۔ داهداف بشردوستانه استفاده شون  ی و فقط برا  رندی احترام قرار گ

 

است،    نی اگر چن   ۔است  یکارت اعتبار  ات ی جزئ   یافشا  ای   از دست رفته   فعمنا  یاغلب به معنا  یبری سا  حمله

م  داده   نی ا برا  ی ها  آس  ب ی آس  ی توانند  افراد  به  استفاده    ر،ی پذ  ب ی رساندن  تنها هستند،  که  کودکان،  جمله  از 

 ۔ دن ک ی را نقض م  بشردوستانهو کمک  ت ی حما ی و حق آنها برا تی امن  ،یخصوص  می حمله حر نی ا ۔شوند

 

توانا  نی حمله همچن   نی ا جهان   ییبر  برا  یشبکه  ناپد  افتنی   ی ما  تأث   دی افراد  ها  مجدد خانواده  اتحاد  و   ر یشده 

آرام    انوس ی تونگا در اق  رهی در جز  یاز سونام  ی ناش  ل ی و س  ری اخ  یفوران آتشفشان   ری نمونه اخ  ۔ است  گذاشت

در مورد    نی همچن   نی ا  ۔ استدشوارتر شده    شده   مفقو  نگران و افراد  یکمک به خانواده ها  یما برا   کار  ۔است

که از خشونت در افغانستان   یافراد   یبرا  ،کند، به عنوان مثال  ی صدق م  ی ری ما در مناطق درگ  یجستجو 

 ۔دکن  ی فرار م

 

حدود   حال حاضر،  ها   ب ی صل  ی مل  تی جمع  ۶۰در  داده  به  احمر  ا  یسرخ و هالل  به   ستمی س  نی وارد شده 

  د ی شد  ی قحط ای   فاجعه ،یری که از درگ  یمهاجران   یتوانند به پرونده ها  ینم  نی ندارند و بنابرا  یدسترس  یجهان 

  ی ها  می ت   ۔ قرار نگرفت حذف حمله مورد    ن ی در ا  ی داده ا   چی خوشبختانه ه  ۔داشته باشند   ی کنند دسترس  ی فرار م

 ۔دده  یکار مهم را م نی هستند که به ما امکان ادامه ا یانتقال ستمی س  کی  جاد ی ا یبر رو ما در حال کار 

 

غمگ را  ما  امروز  کسان   یم  نی آنچه  اعتماد  دادن  دست  از  خطر  به صورت    یکند  ما  کمک  به  که  است 

که ممکن است به    می هست   ی اطالع دادن به افراد  یبرا  ییهاما به دنبال راه   ۔ دارند  ازی و محرمانه ن   یخصوص

 سرخ آلمان   بیانجمن صل
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 م یده  ی انجام م  ندهی در آ  اشم  یهامحافظت از داده   یرا که برا   یداشته باشند و اقدامات   ی آنها دسترس  یهاداده

 ۔می ده حی توض

حقوق    یها و گروه ها   مارستانی تحولت نگران کننده است که در آن ب   یسر   ک ی مورد از    ن ی حادثه آخر  نی ا

را   یمراکز پزشک  یبری حمالت سا نی ا ۔ قرار گرفته اند  یبری سا تی هدف حمالت امن  ری اخ یدر سال ها  یبشر

 ۔ الت متحده هدف قرار دادندی و ا  یجنوب  یقای چک، آفر  یجمهور  لند،ی تا  ا،ی مانند فرانسه، اسپان   ییدر کشورها

حمالت    ۔ شوند  یی بدحال مجبور به جابجا  مارانی و ب   فتدی ب   قی به تعو  اتی حمالت، ممکن است عمل  نی ا  جه ی در نت 

 ۔ انداخته است ر ی را به تاخ COVID-19 ی تست ها ل ی و تحل هی تجز

 

ها و  حمالت به داده  ،یو حمالت به مراکز پزشک  ی بری سا  اتی : عملمی با هم موضع خود را روشن کن   دی ما با

 ۔دهستن  یرقانون ی قبول و غ  رقابلی بشردوستانه خطرناک، غ یهاسازمان

 

ما در    ۔تواند ارائه دهد  ی م  تی باشد که بشر  ی زی چ  نی کند تا بهتر  یسرخ و هالل احمر تالش م بی نهضت صل

را که همه ما    ی حمله کار مهم  نی ا  ۔می کن  یو از کرامت آنها محافظت م  می کن   ی به مردم کمک م  ط ی شرا  نی بدتر

 ۔دکن  یم  فی تضع م،ی کن  یم ی در آن همکار

 

برا م  یکسان   یو  ما  است:  شده  هک  آنها  اطالعات  شخص  می دان   یکه  اطالعات  شما  جزئ   یکه    ات ی و 
زندگ  ب ی آس  ی دادهای رو در  اخت   یزا  در  را  ا  ار ی خود  داده  قرار  مدی ما  تالش    دی بدان   م ی خواهی.  ما سخت  که 
  شی افزا  یرا برا  خودما تمام تالش    ۔می کن  یاب ی باز  می دهی را که در سرتاسر جهان ارائه م  یتا خدمات   می کن یم

 ۔ می شما ادامه ده ت ی به حما ندهی در آ می داد تا بتوان  می اعتماد به نفس شما انجام خواه
 

 
 تر یرو ن یستیکر
 کل ری دب 

 سرخ آلمان  بی انجمن صل

 ی نیرابرت مارت
 کل   ری مد
 سرخ   بی صل یالملل نی ب  تهی کم
.

 
 


