
 
 

 

  
األمي    ، كريستيان رويت  من  و  IKRKالمدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر  ،رسالة مفتوحة من روبرت ماردين 

  العام 
  DRK للصليب األحمر األلمان 

 
 

ي  
، فن ن  2022.01.22برلي 

 
 

اق بيانات    العالم فضيحةالضعفاء اخت 
 
 ف

بيانات   األخت  عىل  ي 
ونن اإللكتر الهجوم  ا ألولئك    000'515كان 

ً
وتهديد لإلنسانية  إهانة  ي 

اإلنسانن المجال  ي 
فن ن  العاملي  من 

 الذين يعانون بالفعل من آثار الحروب والكوارث. 

والمفقودين وعائالت الطبيعية  والكوارث  والهجرة  اع  ن التن بسبب  عائالتهم  انفصلوا عن  الذين  األشخاص  ذلك  هم  ويشمل 

ي أمس  
 والمحتجزين. جاءت هذه البيانات من أشخاص حول العالم عهدوا بمعلوماتهم الخاصة إىل شبكة إنسانية كانوا فن

ي الحاجة إىل  
 مساعدتها. تلقر

ي أن تكون  IKRK  لم نتعامل مع هذه المسؤولية باستخفاف. لقد أدركت اللجنة الدولية
ة طويلة الخطر المتمثل فن منذ فتر

ا 
ً
ي يوم من األيام.    بياناتنا هدف

ي فقد أجرينا العديد من التحسينات و لهجوم فن
انن ايد لهجمات األمن السيتر ن نظًرا للتهديد المتر

كاء  اءعىل مدى السنوات القليلة الماضية وعملنا مع شر  لضمان معايت  عالية لحماية البيانات واألنظمة.  ختر

 
 
أن الهجوم  هذا  ُيظهر  ذلك،  محص    ومع  ليست  األنظمة  ل هذه  ومثلما  المعقدة.  انية  السيتر العمليات  ضد  ي  نة 

ينبغن

لألغراض  واستخدامها  اإلنسانية  البيانات  ام  احتر يجب  اع  ن التن أطراف  قبل  من  ي 
اإلنسانن المجال  ي 

فن ن  العاملي  استهداف 

 اإلنسانية فقط. 

ي خسارة  
ونن ي الهجوم اإللكتر

ي  غالًبا ما يعنن
ما حصل هو من هذا تفاصيل بطاقة الئتمان. إذا كان  األرباح أو الكشف عن  فن

 فس،  القبيل
 
البيانات  يمك استخدام هذه  األطفال غت   من  ن  ذلك  ي 

فن بما  بشدة،  للخطر  ن  المعرضي  باألفراد  ر  الضن إلحاق 

ن بذوي  هم.  ي الحماية والمساعدة اإلنسانية. إذ المصحوبي 
 ينتهك هذا الهجوم خصوصيتهم وأمنهم وحقهم فن

 لقد  
 
ا عىل قدرة شبكتنا العالمية عىل تحديد مكان األشخاص المفقودين ولم  ر  أث

ً
شمل العائالت. ومن األمثلة    الهجوم أيض

ي المحيط الهادئ. 
ي جزيرة تونغا الواقعة فن

ي األخت  والفيضانات الناجمة عن تسونامي فن
كانن الحديثة عىل ذلك النفجار التر

ي مساعدة العائالت المعنية و 
ي  و المفقودين أصعب.  أصبحت مهمتنا فن

ي نقوم بها فن
ا عىل أعمال البحث النر

ً
ينطبق هذا أيض

ي أفغانستان. 
اع، عىل سبيل المثال لألشخاص الفارين من العنف فن ن  مناطق التن

ن ل
َّ
األحمر    60  نحو ا  حالي    يتمك األحمر والهالل  للصليب  ي هذا من  جمعية وطنية 

فن أدخلوها  ي 
النر البيانات  إىل  الوصول 

العا لالنظام  وبالتاىلي   ، الشديدة.  لمي المجاعة  أو  الكوارث  أو  الضاع  من  الفارين  المهاجرين  ملفات  إىل  الوصول  يمكنها 

الحظ، لم    لحسن 
ُ
أي  ت الهجوم  مسح  ي 

فن العمل  و   ،بيانات  لنا بمواصلة هذا  انتقالية تسمح  أنظمة  تعمل فرقنا عىل وضع 

 المهم. 

  
 
ي ما يحزننا اليوم هو خطر فقدان ثقة أولئك الذين يحتاجون إىل مساعدتنا،  إن

. نحن نبحث عن وأشارهم  خصوصيتهم  فن

ي نتخذها لحماية معلوماتهم من اآلن  لالوصول إىل معلوماتهم    حدث إلخطار األفراد الذين ربما    سبل
ح الخطوات النر شر

ا. 
ً
 فصاعد

ةهذه الحادثة هي األ  ي اتجاه مقلق شهد    خت 
ي فن

ي فن
انن استهداف المستشفيات والمنظمات اإلنسانية لهجمات األمن السيتر

ي دول مثل فرنسا وإسبانيا وتايالند وجمهورية التشيك  
ونية منشآت طبية فن ة. استهدفت الهجمات اإللكتر السنوات األخت 

ن  وجنوب إفريقيا والوليات المتحدة. يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إىل تأجيل العمليات الجراحي ة ونقل المرضن الحرجي 

 . COVID-19أدت الهجمات إىل تأخت  تحليل اختبارات كما إىل مكان آخر.  

أن   خطرة   نقولها يجب  اإلنسانية  والمنظمات  والبيانات  الطبية  المرافق  عىل  والهجمات  انية  السيتر العمليات  بوضوح: 

 غت  قانونية. هي و  يمكن قبولها  لو 

والهالل   األحمر  الصليب  حركة  لتتسغ  جاهدة  ما  قدماألحمر  أسوأ   أفضل  ي 
فن الناس  نساعد  نحن  لإلنسانية.  يمكن 

 الذي نساهم فيه جميًعا.  بالعمل المهم   هذا الهجوم يضن  و  ،المواقف ونحافظ عىل كرامتهم

 

  
 جمعيات الصليب األحمر األلمان 
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 الرئيسة 
دا هاسلفيلدت   جت 

 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 كريستيان رويتر 
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اق بياناتهم، نعلم أنكحصل  وبالنسبة لألشخاص الذين   األحداث   عنإلينا بمعلومات شخصية وتفاصيل    مقد عهدت   ماختر

حياتك ي 
العالم.    وا أن تعلم  م . نريدكمالمؤلمة فن أنحاء  ي جميع 

ي نقدمها فن
النر الخدمات  أننا نبذل قصارى جهدنا لستعادة 

ي وسعنا لتعزيز ثقتك سنفعل كل  و 
ي المستقبل.  محنر نتمكن من مواصلة دعمك  مما فن

 فن

 

  
 روبرت ماردين 

 العامالمدير 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 كريستيان رويت  
ن العام   األمي 

ي 
 الصليب األحمر األلمانن

 


