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طائرتنا 
أونكستال 

٥٤٠٠ بطيئة جدا!  
اآلن نحن بحاجة 
للطائرة الجديدة!

أنا 
متأكّدة، لن 
نواجه نفس 
المشاكل مع 
ال٧٢٠٠. من 

المفترض أن تصل 
اليوم.

تمرّن بيلين و تياجو منذ أشهر على الدّرون و هما اآلن مستعدان 
للمشاركة في "مهرجان الهواء و النار":  االحتفال الكبير بمرور 

عام كامل دون أية جريمة في جزيرة سان سيرفولو. 

سوف يقوم ٢٥٠٠ شابّ 
بتطيير دروناتهم في هذا 

الحدث الذي ينتظره الجميع! 



بيلين، 
هل رأيتي 

هذا؟
ماهذا؟ 
رسالة؟

أنظر! لقد 
وصلت ال7200!

منذ بضعة سنوات، ترأس سيجان تيرود حكومة الجزيرة. سيجان 
سياسيّ شاب و شجاع، حوّل بقيادته سان سيرفولو إلى مكان 

يسوده األمن و الرّخاء و يشتهر بأحدث الصناعات التكنولوجية.

النموذج  الرياضي للدرون االمني الذي تم تطويره ليحل محل 
شرطه سان سيرفولو يعد معجزه  في تكنلوجبا الطيران 

و لقد تمكن بسهامه المخدره ٫ كاميراته الدقيقه 
القضاء  من  يحتويها   التي  المراقبه  ملحقات  و 

على الجريمه كليا٫ و آصبح  رمز لهويه الجزيره

نموذج   7200 أونكستالي 
ساطع للبراعة التكنولوجية 

التي تشتهر بها الجزيرة



أنا ال أفهم. 
ما هذا؟

باتايل بلد صغير 
جدا قريب من هنا. منذ بضعة 

سنين، بدأت هناك نزاعات إثنية، 
تحولت إلى حرب أهلية حقيقية

أصبحت الحياة 
صعبة جدا هناك مما أدى إلى 

هروب آالف الالجئين

وقد أتوا إلى هنا؟ 
إلى سان سيرفولو؟

إن كان 
هذا صحيحًا 
، فهذا سيئ 

جدًا.

يجب 
إخبار أمي 

وأبي. 

ملن يجد هذه الرسالة: أنا اسمي كوكستال ساس و ُولدت يف بايتايل، بلد كان 

عن  بحًثا  املتحدة  للواليات  مّنا  الكثير  فر  لقد  عّدة.  لسنوات  أهلية  حرب  يف 

معسكرات  يف  أنفسنا   وجدنا  لكننا  الكرمي  العيش  وكسب  واملأوى  الطعام 

ُكنا نعيش  16 ساعة يف اليوم و  كانوا يجعلوننا نعمل  و عّماال حتت األرض. 

دائما مبصابيح مشتعلة. كان يُقّدم لنا األكل املعّفن و كّنا نتعرض لشّتى أنواع 

لقد  آخر.  بشخص  الفور  على  استبداله  يتّم  مّنا،  واحد  مات  إن  التعذيب. 

من  هنا.  محبوس   شخص   10،000 من  أكثر  هناك  الطائرة.  هذه  صنعت 

فضلك ، أخبر اجلميع عن وضعنا. ساعدونا! 



ال ، هذا 
مستحيل. قوانين الهجرة 

لدينا صارمة جدا. لن يسمحوا 
لهم بالدخول قانونيًا.

نحن نعيش 
في سالم بفضل آمان 

ميتباش 

أعتقد أنني 
أعرف ما هذا كله. أنت 

صغير ال تتذكّر...

ال أحد كان 
قادرا على السيطرة 

على الجريمة

كانت الحكومة تطبق نظام حظر التجول بسبب 
االختطافات و السرقة و حتى االتجار باألشخاص

قبل وجود الدرونات٫ كانت الفوضي تسود في سان سيرفولو



هذه هي 
الجريمة الثالثة في 
حيِّنا هذا األسبوع

ماذا 
علينا أن 
نفعل؟

لكن 
الدراونات وضعت حدََّا 

لمأساتنا

بابا٫ من 
يقف  خلف آمان 

باتشي؟

قلة الخصوصية التي 
تسببها الدراونات قد تثير غضب بعض 

الناس أحيانا...

كيمان كان اسم مجموعة الجريمة المنظمة التي 
كانت تسيطر على سان سيرفولو. كانت أقوى من 

الحكومة. كانت المجموعة أقوى من كل شيئ...

شركة ضخمة! لديها خمسة مصانع في جميع أنحاء 
الجزيرة وتوظف الكثير من الناس. يمكنك زيارتها إن شئت.

ال أضن أنهم يفعلون شيئًا غير قانوني. 
لقد عملوا لصالح الحكومة لسنوات.



في الواقع 
، هناك من يريد أن 

يمنعهم.

قد يكون 
صاحب هذه الرسالة 

واحدا منهم... 

لم أفكر في هذا

خصِّص 
ما تبقى من يومك 

للتدريب!

واو! هل 
رأيتي كم هي 

سريعة؟ و كم هي 
دقيقة!

رغم 
هذا، يمكنها 
أن تكون 

أفضل! هل 
بإمكاني تغيير 

الكود؟

دعك من 
هذا. إنهم يحاولون 

تشويه سمعة قائدنا تيرود 
في مناسبة مهمة لبلدنا



لقد 
قمت شخصيا 
بوضع هذا 
الكود؟ إذا 

نجحت ، ستكون 
أسرع ولن ...

تخضع لقيود 
برمجة آمان ميتباش 

على دراوناته...
حذاري! 
ال تخفقي!

بالطبع ال!  
انا بارعه  في ذلك!

أو كا! ماذا 
يحدث؟

يراقبون كل 
ما يفعل؟

ماذا يحدث 
اآلن؟

إنه إنذار 
عام!

نعم، 
و في الوقت 
الحقيقي. إنها 
، إنها إجراأت 

أمنية.

شيئ 
سيِّئ حقا 

يحدث 
اآلن!

هناك قارب 
مليء بالناس هناك! ...

لقد انطفأ 
لوحده!

الدرون 
يتواصل 

أوتوماتيكيا مع 
مركز مراقبة 
آمان ميتباش



هل هم 
المهاجرين غير 

الشرعيين؟

لست 
متآكده!   يبدو انهم 
يحاولون الفرار من 

الجزيره

خذ 
بعض الصور لهم 
باستخدام الدرون

ال 
أستطيع! إنه 

محظور!

من 
هؤالء؟

ال أدري، 
ولكن هل يمكن أن 

يكونوا فارين من المخيم 
المذكور في الرسالة؟



ما الذي 
سيحدث لهم؟ ماذا 

لو غرقوا؟

التقلقي. 

إن كانوا مهاجرون 
غير شرعيين ، فسوف 
يقومون بإنقاذهم قبل 

ترحيلهم.

و إن لم 
يكونوا  كذلك؟ من 

يريد أن يهرب من سان 
سيرفولو ولماذا؟

هل فهمت ما 
أقصد؟

نعم...أفكر 
في نفس الشيئ. قد يكون 

ما كتبه كزوتال في تلك 
الرسالة...حقيقة
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النزاع المسلح في 
بات آيل: النازحون:

البيانات الرسمية لالجئين 
في بلدان أخرى:

لوكسوريا: 5000 الجئ.
أبيردوليا: 5000 الجئ.

يومنك: 2،000 الجئ.
سان سيرفولو: 0 الجئ.

يجب أن 
أعرف ما يحدث 

في بات آيل

حسب األرقام الرسمية ، 
أكثر من ٢٢٠٠٠ شخصا هاجروا من هناك في 

السنوات الخمس الماضية

ولكن ال أحد 
يستطيع أن يقول أين 

انتهى كل منهم.

الدول المجاورة 
تحتفظ بسجل لالجئين. األرقام تشير 

إلى ١٢٠٠٠ مهاجر 

لكن  
ماالذي حدث لل
10000 شخص؟

لم تصدر 
سان سيرفولو أية 

أرقام. ال يوجد رسميا 
أي الجئ هنا

حكومتنا تصرح أن سياسة 
الحدود المغلقة هي مفتاح نمونا االقتصادي.



يجب أن 
أجد طريقة الختراق 

أونيكستالي

كل الدراونات في 
الجزيرة مرتبطة بنظام المراقبة 

المركزي آلمان ميتباش

عند محاولة تغيير كود الدّرون، 
أمان ميتباش يوقف الدرون مؤقتا. كما أن الدرونات تراقب 

بعضها البعض و تصدر بيانات المراقبة

إن الطريقة الوحيدة الختراقها 
هي "إقناع" الدرون بأن يصبح مستقال ويتغلب على 

نظام القيادة المركزية  مثل الدرونات األخرى و هذا أمر 
مستحيل!

هذا هو 
السبيل لضمان أن 

القرارات القضائية التي 
يتخذونها تستند إلى الذكاء 

اإلصطناعي

وهي نزيهة 
و صحيحة. الدرونات 

الرياضية لها قدرات أقلّ



أين يمكن 
أن يكون معسكر 

العمل هذا؟ هل تعتقد 
حقا أن هؤالء الناس 

موجودون هنا؟

ال اتمنى 
ذلك...

سان 
سيرفولو جزيرة 

صغيرة جدا

و الدرونات 
تحرس السواحل...من 

المستحيل التحايل عليها...

... ولكن 
هناك مكان واحد 

على الجزيرة حيث قد 
يختبئون فيه.

أين؟

في "الباب 
الواحد". هو الهيكل األكثر 

أهمية للحكومة ...
و  هو 

الرابط بين الميناء و 
المطار...يوجد على قمة 

مكبّ القمامة



الباب الواحد 
كان فكرة ناجحة حقا 
و هو ما جعل منّا قوة 

اقتصادية
بفضل 

مداخيل تكنولوجيا 
المعلومات و االتصاالت 

و المراقبة الصارمة 
للحدود...

أطلقوا عليه 
اسم ج. سيڨا ألنه 

البطل الذي ساعدنا على 
استرجاع حريتنا

الذي زعم 
أنه ميت لمواصلة 

الكفاح؟

نعم، هو

حسنا. 
علينا البحث 

عن المكان  
بمستشعر حرارة 

هكذا، سنتمكن أونيكستالي
من معرفة إن كان هناك 

أشخاص مختبؤون

ال، ال 
يمكنني الطيران فوق 
هذه المنطقة. آمان 

ميتباش حظر الطيران 
هناك ألسباب أمنية

ما عسانا أن 
نفعل إذا؟

إنهم بصدد 
بناء محطة أكبر بكثير لـ 

"الباب الواحد" هنا. 

هل 
يمكنك ان 

تاخذني الى 
هناك؟

هل بقي 
شيئ من مكبّ 
القمامة الذي 
تحدثت عنه؟



إنهم 
بصدد بناء 
محطة أكبر 

بكثير لـ "الباب 
ممتاز! الواحد" هنا. 

سأعود حاال

تبحثين 
عنه بيلين؟

واحد ميّت!

ماذا 
تقصدين ؟

درون ميّت.

سوف 
نفعل مافعله ج. 

سوف سيڨا
نزعم 

أن الدرون 
الخاص بنا 

ميّت لمواصلة 
الكفاح

و كيف يمكنكي 
القيام بذلك؟

دماغ 
األونكستلي يحتوي 

على جزئين:

... جزء أوّل 
لالتصال وجزء ثاني التخاذ 

القرارات الذكية...

يمكننا اإلختباء 
هنا حتى نتمكن من 

إجراء التعديل. 

إذا قمت 
باستبدال الجزء الثاني 

بجزء من درون مُوقَّف...

سيبقى 
الدرون على تواصل 

بآمان ميتباش

لكنه 
سيستجيب فقط 

لتعليماتنا. لن يستجيب 
لنظام ميتباش



المستشعر 
الحراري يلتقط الكثير 

من الحرارة الصادرة من 
تحت "الباب الواحد"

علينا أن نجد 
طريقة لتوجيه الدرون 

تحت األرض

وفقًا لهذه 
الخريطة ، يؤدي هذا 

... غرفة الباب إلى ...
التحكم في نظام 

تكييف الهواء.

 سوف نقع 
في مازق لو اكتشفوا 

آمرنا

يجب أن 
نوجّه أونكستالي بين 

هذه القنوات

انها متاهه 
بال نهايه!

التقلق، الزال 
أونكستالي يستعمل 
ذكاءه اإلصطناعي 

للتنقل

إنه يصل إلى 
مصدر الحرارة!

ما هذا!؟



إنه معسكر 
العمل! يوجد بسهولة 
10000 شخص مغلقا 

هناك!

ما ورد في 
الرساله حقيقي



الذكاء االصطناعي (إى): مجال علوم الكمبيوتر الذي يتعامل مع إنشاء آالت ذكية تقلد السلوك البشري الذكي مثل التعلم وحل املشكالت.

التشرد: تنقل األشخاص الذين أجبروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة منازلهم ، وال سيما نتيجة أو لتجنب آثار النزاع املسلح أو حاالت 

العنف املعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الطبيعية أو اإلنسانية ء كوارث يرتبط املصطلح عادًة بالنزوح "الداخلي" ، مما يعني أن احلركة 

حتدث داخل حدود البلد.

الّدرون: طائرة بدون طيار تسترشد بالتحكم عن بعد أو بشكل مستقل بواسطة أجهزة الكمبيوتر احملمولة.

 

العمل القسري (أو اإلجباري): العمل أو اخلدمات التي يقوم بها شخص بشكل غير قسري حتت تهديد العقوبة. ومع ذلك ، ال تشمل هذه 

االلتزامات اخلدمة العسكرية أو املدنية أو العمل الناجت عن اإلدانة في محكمة قانونية.

االجتار بالبشر: جتنيد األشخاص أو نقلهم  أو إيوائهم أو استقبالهم ، عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمال غيرها من أشكال 

اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استخدام السلطة أو استخدام مركز الضعف أو إعطاء أو تلقي املدفوعات أو املزايا 

لتحقيق موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ، لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل ، كحد أدنى ، استغالل بغاء الغير أو غيره من 

أشكال االستغالل اجلنسي أو السخرة أو اخلدمات القسرية أو الرق أو املمارسات املشابهة للرق أو االستعباد أو نقل األعضاء.

الهجرة غير الشرعية: حركة األشخاص التي حتدث خارج القوانني أو اللوائح أو االتفاقيات الدولية التي حتكم الدخول أو اخلروج من بلدان 

املنشأ والعبور واملقصد.

جماعة إجرامية منظمة: مجموعة منظمة من ثالثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بشكل جماعي. هدفهم هو ارتكاب واحدة 

أو أكثر من اجلرائم اخلطيرة من أجل احلصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على منفعة مالية أو مادية أخرى.

تهريب املهاجرين: جرمية أساسها شراء أي منفعة مالية أو مادية  للدخول غير املشروع لشخص ما إلى بلد ال يكون الشخص من مواطنيها 

أو مقيم دائم فيها. "

 

النساء  العنف ضد جميع  أشكال  القضاء عىل جميع   5-2

االتجار  ذلك  يف  �ا  والخاص،  العام  املجال�  يف  والفتيات 

بالبرش واالستغالل الجنيس وغ� ذلك من أنواع االستغالل

10.7 تيس� الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم وآمن 

تنفيذ  خالل  من  ذلك  يف  �ا  باملسؤولية،  ومتسم  ومنتظم 

سياسات الهجرة املخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة

بالبرش  واالتجار  واالستغالل  املعاملة  إساءة  إنهاء   16-2

وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم

16.4 الحد بقدر كب� من التدفقات غ� املرشوعة لألموال 

وإعادتها  املرسوقة  األصول  اسرتداد  وتعزيز  واألسلحة، 

ومكافحة جميع أشكال الجر´ة املنظمة، بحلول عام 2030

7-8 اتخاذ تداب� فورية وفعالة للقضاء عىل السخرة وإنهاء 

الرق املعارص واالتجار بالبرش لض¹ن حظر واستئصال أسوأ 

واستخدامهم  تجنيدهم  ذلك  يف  �ا  األطفال،  عمل  أشكال 

عام  بحلول  أشكاله  بجميع  األطفال  عمل  وإنهاء  كجنود، 

2025



الوصول إلى المجموعة الكاملة":

www.comicsunitingnationS.org

هذا القصة المصورة جزء من سلسلة ، ُزر:

www.UNODC.ORG/e4j

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة:

هل تعلم؟ 

حملة القلب األزرق هي حملة عاملية لزيادة الوعي مببادرة مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ملكافحة االجتار بالبشر وتأثيره 

على املجتمع.

املبادرة تشجع اجلميع في جميع أنحاء العالم على االنخراط: األفراد ، املنظمات غير الربحية ، القطاع اخلاص ، املنظمات احلكومية الدولية 

والدول األعضاء على حد سواء. انضم إلى احلملة لرفع مستوى الوعي ، وتعزيز النشاط واملساعدة في منع هذه اجلرمية الشائنة. 

يعتبر القلب األزرق الرمز الدولي ضد االجتار بالبشر ، وهو ميثل حالة أولئك الذين يتم االجتار به م و برودة قلب من يشتري و يبيع 

االنسان. أظهر تضامنك مع الضحايا من خالل ارتداء القلب األزرق.

30 يوليو هو اليوم العاملي ضد االجتار باألشخاص. استخدم هذا اليوم لتحريك كلمة املساعدة


