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هک کردن اطالعات ضعیف ترین افراد جهان یک رسوایی است۔
حمله سایبری اخیر به اطالعات میدانی  ۵۱۵،۰۰۰کارمند بشردوستانه توهین به بشریت و تهدیدی برای
کسانی بود که قبالً از اثرات جنگ و بالیای طبیعی رنج می بردند۔

این افراد شامل افرادی است که به دلیل درگیری ،مهاجرت و بالیای طبیعی از خانواده خود جدا شده اند،
افراد گمشده و خانواده های آنها و بازداشت شدگان۔ این داده ها از سوی افرادی در سراسر جهان به دست
آمده است که اطالعات شخصی خود را به یک شبکه بشردوستانه سپرده کرده اند که به شدت به کمک آن
نیاز داشتند۔

ما این مسئولیت را ساده نگرفتیم۔  IKRKمدت هاست که از خطر حمله به دادههای ما آگاه بوده است۔ با
توجه به افزایش تهدید حمالت امنیت سایبری ،ما در طول سالها پیشرفت هایی زیادی انجام داده ایم و با
شرکای قابل اعتماد برای اطمینان از استانداردهای بالی حفاظت از داده ها وسیستم ها کار کردهایم۔

این حمله اما نشان می دهد ،که این سیستم ها از آخرین عملیات سایبری مصون نیستند۔ و همانطور که
کارگران بشردوستانه نباید مورد هدف طرفین درگیری قرار گیرند ،داده های بشردوستانه نیز باید مورد
احترام قرار گیرند و فقط برای اهداف بشردوستانه استفاده شوند۔

حمله سایبری اغلب به معنای منافع از دست رفته یا افشای جزئیات کارت اعتباری است۔ اگر چنین است،
این داده ها می توانند برای آسیب رساندن به افراد آسیب پذیر ،از جمله کودکان ،که تنها هستند ،استفاده
شوند۔ این حمله حریم خصوصی ،امنیت و حق آنها برای حمایت و کمک بشردوستانه را نقض می کند۔

این حمله همچنین بر توانایی شبکه جهانی ما برای یافتن افراد ناپدید شده و اتحاد مجدد خانواده ها تأثیر
گذاشت است۔ نمونه اخیر فوران آتشفشانی اخیر و سیل ناشی از سونامی در جزیره تونگا در اقیانوس آرام
است۔ کار ما برای کمک به خانواده های نگران و افراد مفقو شده دشوارتر شده است۔ این همچنین در مورد
جستجوی ما در مناطق درگیری صدق می کند ،به عنوان مثال ،برای افرادی که از خشونت در افغانستان
فرار می کند۔

در حال حاضر ،حدود  ۶۰جمعیت ملی صلیب سرخ و هالل احمر به داده های وارد شده به این سیستم
جهانی دسترسی ندارند و بنابراین نمی توانند به پرونده های مهاجرانی که از درگیری ،فاجعه یا قحطی شدید
فرار می کنند دسترسی داشته باشند۔ خوشبختانه هیچ داده ای در این حمله مورد حذف قرار نگرفت۔ تیم های
ما در حال کار بر روی ایجاد یک سیستم انتقالی هستند که به ما امکان ادامه این کار مهم را می دهد۔

آنچه امروز ما را غمگین می کند خطر از دست دادن اعتماد کسانی است که به کمک ما به صورت
خصوصی و محرمانه نیاز دارند۔ ما به دنبال راههایی برای اطالع دادن به افرادی هستیم که ممکن است به

دادههای آنها دسترسی داشته باشند و اقداماتی را که برای محافظت از دادههای شما در آینده انجام می دهیم
توضیح دهیم۔
این حادثه آخرین مورد از یک سری تحولت نگران کننده است که در آن بیمارستان ها و گروه های حقوق
بشری در سال های اخیر هدف حمالت امنیت سایبری قرار گرفته اند۔ این حمالت سایبری مراکز پزشکی را
در کشورهایی مانند فرانسه ،اسپانیا ،تایلند ،جمهوری چک ،آفریقای جنوبی و ایالت متحده هدف قرار دادند۔
در نتیجه این حمالت ،ممکن است عملیات به تعویق بیفتد و بیماران بدحال مجبور به جابجایی شوند۔ حمالت
تجزیه و تحلیل تست های  COVID-19را به تاخیر انداخته است۔

ما باید با هم موضع خود را روشن کنیم :عملیات سایبری و حمالت به مراکز پزشکی ،حمالت به دادهها و
سازمانهای بشردوستانه خطرناک ،غیرقابل قبول و غیرقانونی هستند۔

نهضت صلیب سرخ و هالل احمر تالش می کند تا بهترین چیزی باشد که بشریت می تواند ارائه دهد۔ ما در
بدترین شرایط به مردم کمک می کنیم و از کرامت آنها محافظت می کنیم۔ این حمله کار مهمی را که همه ما
در آن همکاری می کنیم ،تضعیف می کند۔

و برای کسانی که اطالعات آنها هک شده است :ما می دانیم که شما اطالعات شخصی و جزئیات
رویدادهای آسیب زا در زندگی خود را در اختیار ما قرار داده اید .میخواهیم بدانید که ما سخت تالش
میکنیم تا خدماتی را که در سرتاسر جهان ارائه میدهیم بازیابی کنیم۔ ما تمام تالش خود را برای افزایش
اعتماد به نفس شما انجام خواهیم داد تا بتوانیم در آینده به حمایت شما ادامه دهیم۔
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