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بعدما أخذت درونات آمان ميتباش على عاتقها مهمة المراقبة و 
إنفاذ القانون، أصبحت الشرطة مؤسسة منسيّة، ال تزال تحافظ 

على صالحياتها لكن قليال ما تستعملها. أصبحت المهام األساسية 
للشرطة اآلن تنظيم أمور المجتمع و  المصالحة بين الناس، إلخ...

لم أر هذا 
المبنى من قبل

هو تابع 
إلدارة تيرود سابقا 

و لما أتينا 
إلى هنا بدل آمان 

ميتباش؟

ما هذا؟ من 
أين قمت بتصوير هذا 

الفيديو؟

هل يمكنني 
مساعدتكم؟

تحت 
"الباب الواحد". لقد 
سجلوها با ستعمال 

أونكستالي

يبدو و كأنه 
معسكر عمل...

اكتشف 
أطفالي مكان 
مقلق للغاية. 

أنظر...

اليمكننا 
أن نفعل شيئا في 

هذا. عليك أخذه آلمان 
ميتباش

لنرى...

هناك الكثير 
من الضغط للتأكد من سير 

االحتفال كما ينبغي. الشرطة 
تعرف كيف تتفاعل...

أشك في ذلك. قد 
تكون حالة من حاالت االختراقات 

الصناعية و هي جريمة و اإلعالن عليها 
قد يفسد االحتفال للحكومة 

لقد اكتشفنا 
أن الدرونات تُصنع 

هناو قد يكون آلمان 
ميتباش عالقة بذلك

المبنى 
فارغ و مهجور اآلن



ال أريد 
أن يقع أطفالي 
في المشاكل. ال 
يمكنك فعل أي 

شيئ حقّا؟

هل يمكنني 
المساعدة؟ أنا اسمي 

ميكسبا جاج و أنا رئيس 
قسم الشرطة

كان أوالدي 
يلعبون بدرونهم لما 
اكتشفوا معسكر عمل

ماذا؟ تعالوا 
إلى مكتبي من فضلكم!

لقد سبق و 
قلت لهم أن يأخذوه 

آلمان ميتباش. التتورط  
و ابقى بعيدا عن األمر، 

سيدي

هذا ليس 
معسكر عمل ، هو 
معسكر استغالل ...

... هؤالء 
ضحايا االتجار 

بالبشر ...

... لقد تم 
خداعهم باألكاذيب 

الستغاللهم. 

بحقّ 
السماء،كيف استطاع 
أجانب الوصول إلى 

هنا؟ 

ليست المرة 
األولى التي نرى فيها مثل 

هته الظاهرة ر غم أنها أول 
مرة نرى فيها صورا

سوف 
أقوم باالحتفاط 
بنسخة من هذا 

الفيديو

إذا، الزالت 
الجرائم موجودة في 

سان سيرفولو...

لقد ضن 
البعض منا أن كيمان لم 

يتوقف أبدا...لقد اختفى عن 
األعين فقط…

أنا مسؤول 
شخصيا على التحقيق في 
هذه القضية. هذا الفيديو 
ضروري إلثبات أن كيمان 

الزال موجودا...

ارجع إلى 
البيت ، كن حذرًا وال 

تذكر هذا ألي شخص ، 
قد تكون في خطر.

آمان 
ميتباش نفي 

ذلك. اليريدون 
فقدان سمعتهم و 
توقيف عقودهم 
مع الحكومة…

حدودنا مغلقة!



هناك الكثير 
من الدرونات!

ادخل إلى 
المنزل! كل شيء 

على ما يرام.

ال تقلق ، لقد 
فعلنا ما  يجب فعله

لكن، لماذا 
ينظرون نحونا؟

هذا آمر 
طبيعي٫فهم بصدد 

اجراء التحقيق

ربما قد 
بثّوا األخبار

أمر 
طبيعي 

نعم، لكن 
ال يُطاق

ما الذي 
يحدث يا أبي؟

التخف! اذهبا إلى 
الطابق العلوي ، سأهتم بهذا! 

انني 
قلقه جدا٫ يا 
ترى ما الذي 

يريدونه؟

أنا 
الشرطية كالريس 
شان و أريدك أن 

تصطحبني إلى قسم 
الشرطة حتى نتمكن 

من أخذ بيانك.

لكننا قلنا 
لك كل ما 

نعرفه.

ال 
أعتقد ذلك. 
الفيديو الذي 

قدمته لنا مزيف. 
أنت صنعته من 
أجل المساس 

بمصداقية 
الحكومة. 

ال أدري

نأسف لإلعالن عن 
وفاة ميكسبا جاج، رئيس قسم شرطة 
سان سيرفولو. لقد أٌصيب جاج بجلطة 

دماغية قبل دقائق

شرطة! 
افتح الباب 

فورا!



الفيديو 
غير مزيف! هناك 

بالفعل آشخاص يتم 
استغاللهم تحت ”

الباب الواحد“

من الصعب 
تصديق ان ظهور هذا 
الفيديو  قبل االحتفال  
بيوم هو مجرد صدفه

إنها تحاول 
تغيير الحقائق!!!

سوف 
أجعل أونكستالي 

يُطلق إنذارا
كي يظنوا 
هذا سيمنحنا أننا فررنا

بعض الوقت

سوف أجعلهم 
يبحثون عنا في زقاق 

المدينة القديمة

ماذا بعد 
ذلك؟

نحن بحاجة 
إلى إثبات أن ما رأيناه 

حقيقي.

يمكننا أن 
نهرب من النافذة 
دون آن ينتبهوا ذلك.

علينا الفرار 
من هنا!

نحن بصدد 
مصادرة دروناتك



احذري! 

كيف يمكننا 
أن نثبت أن معسكر 

االستغالل موجود حقا؟ 

يجب أن 
ننشر الفيديو، لكن ال 

أعرف كيف!

لكنهم 
سيقولون أنه مزيف. لقد 

قالوا ذلك من قبل

أنا أعلم تياڨو. 
ستجدنا الدرونات بسرعة. 

علينا أن نختبأ
وكيف 

يمكننا الوصول إلى 
هناك؟

هناك نظام 
كان  يتبع سابقا 
لآلنفاق الصناعيه 

القديمه

أنا متأكد أن 
القنوات متصلة "الباب 

الواحد". كانت كانت سابقا  
جزأ من طريق التزويد 

الصناعي...

ماذا لو لم 
تكن مرتبطة؟

حتى لو لم 
تكن كذلك ، إنه مكان 

جيد لالختباء …

...غدا ، بعد 
انتهاء احتفاالت النار و 

الهواء ، سيشعر الجميع 
بالراحة …

ويكونون أكثر 
قابلية لسماعنا

و أن 
كيمان الزال 

موجودا، يعمل 
تحت األرض

وادراك ٫ حتى 
لو كان اآلمر مؤلما٫ آن  

الجرائم ال تزال موجوده في 
سان سيرفولو

في القديم، 
كانوا يستغلون المكان 
لتنظيم حفالت، تتذكر؟

أوال، علينا 
التوجه إلى مكان مزدحم، 
يجعل من الصعب على 
الدرونات التعرف علينا

أعتقد أنه يتعين 
علينا الذهاب إلى معسكر 

االستغالل والبحث عن كوكستا 
ساس. إذا أحضرناه هنا ، فإن 

الناس سوف يصدقوننا.



لكن 
هناك شيء ال 

آفهمه

كوكستا 
ساس هو من صنع 

هذا الدرون و هو يعمل 
آلمان ميتباش...

إذا، 
فإن األمر ليس 
اختراقا صناعيا، 

كما قاله أبي

أرجو أن يكون األمر 
كذلك و إال لكانت صدمة كبيرة

أونكستالي 
يستشعر حرارة 
قادمة من هنا

هل نذهب 
إلى األسفل؟

إنه طريق 
مسدود

الحرارة 
قادمة من 

الجانب اآلخر 
من المروحة

كيف 
يمكننا المرور 
من خاللها؟

سأحاول 
زيادة سرعتها 
حتى تنكسر!

إن كان 
آمان ميتباش 
متورطا في 

األمر، فاإلنفجار 
سينذرهم

سنرى

يبدو كبيرا جدا!

انتتز! 
هناك شيئ 
في األمام      

هل يمكنك هناك باب!
فتحه؟

طبعا!

ممتاز!

ربما 
استأجروا طرفا 

ثالثا لصناعة 
الدرونات؟

ال٫ لو كان 
امان ميتباش متورط فعال٫  
لوجدت درونات للمراقبه و 

لكن لم يكن اآلمر كذلك

ماهو؟



الكثير من الناس! 
كم هم كثيرون! 

يجب أن 
نجد كوكستا 

ساس

مهال!  ماالذي 
يحدث هناك؟

لن نقدم 
لكم الطعام مجددا. 

أحدهم سرق الطعام 
من المطبخ

ال! من 
كان هذا؟نحن 

جائعون!

يجب عليكم 
العثور علي اللص

ماذا يحدث 
هناك؟

توقف!  ال 
يمكن لنا ان نفعل ذلك 

ببعضنا البعض

اضربه! 
التُنصت له!

لقد أخذ منا 
طعامنا! إنه سارق!

كفوا عن 
ذلك!

هاهو! كان 
هذا هو!

امسكه! لقد 
حرمنا من 

طعامنا!

لست أنا!



أال تُدرك أن 
رجال كيمان هم من 

يفعلون هذا لغرض معيّن؟ 
يريدون تقسيمنا حتى يتمكّنوا 

من السيطرة علينا
يكفي! 

دعه ينصرف!

هذا االمر 
ال يعنيك٫  كوكستا  

ساس!

دعه  
يذهب، كوكستا 

على حق!

هوّن 
عليك! ستكون 

بخير

ال أصدق! 
كيف وصلتم إلى 

هنا؟

القصة طويلة. 
نريد مساعدتكم. هل 

أنتم من بات آيل؟

نحن سجناء 
أولئك الذين يسِيرون باسم 
كيمان. هم يجوِّعوننا حتى 

الموت، يعذبوننا...نحن نعمل 
دون توقف. يحاولون تقسيمنا 

كي نضعف...
يستغلون 

معظمنا كحُرّاس 
و وُشاة

... وهم 
يديرون سوقًا 

سوداء ، يتركوننا 
بال شيء...

ولكن 
كيف وصلت 
إلى هنا!؟!

معظمنا،لكن 
بعضهم من سان 

سيرفولو

لقد أنقذه!

هل أنت 
كوكستا ساس؟

نحن بيلين و 
تياڨو. وصلتنا رسالتك.

رسالتي
؟ تلك التي 

وضعت داخل 
الدرون؟

من أنت؟

لمن يعاني 
من الجوع ، ال يزال 

بعض الطعام في المرقد 

إنه هو!



معظمنا 
آتى من بات ايل. 
بلدنا  تعيش حربا

... فقدنا 
منازلنا ، كنا نعيش في 

مخيمات لالجئين ...

مات اآلالف...

في إحدى 
األيام، قاموا بتفجير 

معسكرنا...

و كان 
أخي من بين 

الضحايا...

بعد أيام قضيناها 
دون طعام، و بينما كنا نحاول 

إنقاذ الجرحى في خراب معسكرنا، 
ظهر رجل غريب على الشاطئ

بإمكاني أن 
أوفر لكم العمل، الطعام و 

المأوى في بلد آخر، يمكنكم آن 
تبدآو فيه حياة جديدة

ياليتنا 
لم نستمع إليه. 
كان أمرا مدبّرا 
لكن...كنا في 
يأس شديد...

وضعنا في 
قارب و أتى بنا إلى هنا

... الظروف 
المعيشية كانت 

مشابهة جدًا لهذه 
،ولكن ...



...هناك اآلالف منا. نعيش في 
أكواخ. ماري كراج معي في الكوخ...

قام الجيش 
بالهجوم على قريتها و 

رحّلوهم رغم مقاومتهم...

في مكان 
قريب من تلك القرية، حدثت 

مجزرة داخل معبد

...فاتروزكا 
محمّد...

كانت تعطي الطعام لالجئين الفارّين 
من مدنهم في الحرب حتى سقط ذويها مع الضحايا...

... قوات 
المقاومة لم تكن قوية 
بما يكفي لمحاربة تلك 

الوحشية...

ألبيرتو كارين 
كان واحدا منهم...فرّ في 

الوقت المناسب

...قاموا 
بقتل عائلة ڨينر 
كزرت بأكملها...



عند فراره، قام بتحرير 
مجموعة من النساء، كُنّ تحت االستعباد 

الجنسي من طرف الجيش...

إنڨريد 
پيمكرتون كانت 
واحدة منهنّ...

...جاسينتو 
نوفو تعب من 

القتل...
...و فرّ من الجيش ...

هوبي ماتومبي طفل 
خرج من بات آيل قبلنا...

و حتي ريتا 
سفاڨكيمولر...

التي كانت ناشطة 
في البحث عن مفقودي بات آيل 

لم تتمكن من العثور عليه…

جدّه، 
تريمين ماتومبي 
يبحث عنه منذ   

ذلك اليوم...



لكن الجحيم 
الحقيقي هنا. كل يوم، 
يموت عشرة منا على 

األقل

لدينا 
خطة!

ستنجح٫  
صدقنا!

يا جماعه!! 
لقد حان الوقت 

إلنقاذ أنفسنا!
لدينا خطة 

للخروج من هنا لكننا نحتاج 
لمساعدة الجميع إلنجاحها!

هناك 
مخاطر طبعا، و أنتم 

تعلمون بذلك

ان كنتم ال 
تريدون االستغالل 

و البؤس حتى الموت، 
عليكم اتخاذ هته 

الفرصة! 
من خالل قنوات 

التهوية الموجودة على 
من خالل الباب السقف

الذي يؤدي إلى الشاطئ ، 
والذي تم إغالقه بعد محاولة 

الهروب األخيرة.

من يريد أن 
يحاول معنا على الرغم 

من األخطار !؟ 

هيا!!! حرية!!!! 
نحن قادمون! إييييييييييييهههههه!

والمدخل 
الرئيسي الذي يستخدمه 

رجال كيمان والذي هو دائما 
تحت حراسة.

يرجى 
االنتباه.

كلنا نعرف 
أن هناك ثالث 

طرق فقط للخروج 
من هذا المكان.

حقّا؟

هذا 
فضيع! قصص 
تمزِّق القلوب!

الينبغي أن 
يستمر األمر! هذا ليس 

عدال!عليكم الخروج من هنا!

جمّع كل من 
يريد الفرار

ليس األمر 
بالسهل. رجال كيمان مسلّحين



األطفال 
أذكياء، هم 
حتما بخير

ليست بمشكله 
كبيره. انه مجرد سوء فهم. 
سنحل المسآله٫  ال داعي 

للقلق

لقد أسأتم 
لصورة الجزيرة

ما الذي 
سيفعلوه لنا؟

سان سيرفولو 
الزالت تحتفل...

كانت االحتفاالت بالعام 
األول دون أية جريمة رائعة حقا...

شعبية قائدنا 
سيجون تيرود في ارتفاع...

حظر ٨٤ رئيس دولة 
للتعبير عن احترامهم لقيادتنا

مما أعطانا 
رخاء لم نعرفه من قبل

و هذه الليلة، خالل 
مهرجان النار و الهواء. عيشوا معنا 

إثارة النار و الهواء

حظر رياضيون، فنانون، 
كتاب و مؤلفون لالحتفال معنا...

الأدري.

في نفس الوقت على سطح سان سيرفولو، يتم 
نقل أولياء بيلين و تياڨو إلى قسم الشرطة



بيلين، لقد 
حان وقت مهمّة 

أونكستالي!

اوشكنا على 
الوصول!

ال آظن آن 
رجال كيمان قادرون على 
العمل بنفس المستوى  

في الظالم

فلنفعل!

في الوقت ذاته تحت األرض...

قام حوالي 80 من ضحايا االتجار بالبشر بتفجير 
أعمال شغب داخل المعسكر تعبيرا عن رغبتهم في 

الفرار و انقسموا إلى 3 مجموعات  

األولى قامت بأعمال الشغب في المطبخ

قامت المجموعة الثانية بوضع حاجز عند 
المدخل الرئيسي لعرقلة حركة رجال كيمان

و قامت المجموعة الثالثة بتركيب 
سلم للهروب من خالل القنوات. 

هي مجموعة  كو كستا ساس.



لقد 
وصلنا إلى القناة 

الرئيسية
هل 

تظنين حقا أن 
الناس في الخارج 
سوف يسمعوننا؟

شيئ 
قادم نحونا! 

لنختبئ!

هي درونات 
المراقبة آلمان ميتباش!

سوف تضرب 
بعنف كل من هم على 
اآلرض! لن نسمح بذلك!

آمل أنها لن  
تؤذي آي آحد!!

نعم، 
هذا صحيح!

هناك سلّم! 
هيّا! لنخرج!

هو يؤدي إلى 
مكبّ النفايات الصناعية! 

يمكننا اإلختباء هناك!

إذا، آمان 
ميتباش متورط 

في قضية معسكر 
االستغالل

ما هذا؟

ما هذا؟

سوف 
يثور الناس غضبا إن 

عرفوا أن هناك معسكر 
استغالل هنا في سان 

سيرفولو



ماهي 
الخطة اآلن؟

نفسها: التوجّه 
إلى مهرجان الهواء و النار و 

اخبار كل اختراق كل الدرونات...
السكان عن ما يجري 

في …

إن األمر أكثر 
خطورة هذه المرة. نحن نعلم 

اآلن أن آمان ميتباش هو من نقلهم 
إلى المعسكر و هو وراء معسكر 

االستغالل هذا



إساءة استخدام الوظيفة: القيام  أو عدم القيام بعمل ما بانتهاك القوانني ، من قبل موظف عمومي في تأدية وظائفه ، لغرض احلصول على 

ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر . 

املساءلة: بيئة رقابة تضمن االمتثال للقوانني واإلجراأت واللوائح ، مع تعزيز الشفافية والوصول إلى املعلومات والنزاهة لعامة الناس.

الرشوة: الوعد أو العرض أو العطاء ملوظف، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مبيزة ال مبرر لها ، للمسؤول نفسه أو لشخص أو كيان آخر 

، من أجل أن يتصرف املسؤول أو ميتنع عن التصرف في ممارسته لواجباته الرسمية. أو التماس أو قبول موظف ، بشكل مباشر أو غير 

مباشر ، مليزة  غير مبررة ، للمسؤول نفسه أو لشخص أو كيان آخر ، حتى يتصرف املسؤول أو ميتنع عن التصرف في ممارسة واجباته 

الرسمية. 

تضارب املصالح: تعارض بني الواجب العام واملصالح اخلاصة مبوظف ما ، يكون فيه للموظف مصالح خاصة ، ميكن أن تؤثر بشكل غير 

صحيح على أداء واجباته ومسؤولياته الرسمية.

عرقلة العدالة: استخدام القوة البدنية أو التهديدات أو التخويف أو الوعد أو تقدمي أو إعطاء ميزة ال مبرر لها للحث على شهادة زائفة أو 

التدخل في اإلدالء بالشهادة أو خلق أدلة ال أساس لها في قضايا ارتكاب اجلرائم، وفقا ملا تنصه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

استخدام القوة البدنية أو التهديدات أو التخويف للتدخل في ممارسة الواجبات الرسمية من ِقبل مسؤول عن إنفاذ القانون أو فيما يتعلق 

بارتكاب اجلرائم املنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد. خ

الالجئ: األشخاص الذين فروا من احلرب أو العنف أو النزاع أو االضطهاد وعبروا احلدود الدولية إليجاد األمان في بلد آخر.

الشفافية: بيئة من االنفتاح حيث يكون الوصول إلى املعلومات والكشف عنها مسألة مبدأ وحقوق إنسان. يعمل القادة واملسؤولون والقائمون 

على السلطة بطريقة واضحة ميكن التنبؤ بها  قصد تعزيز الثقة واملشاركة. ُتفهم الشفافية على نطاق واسع كشرط مسبق ضروري ملنع الفساد 

وتعزيز احلكم الراشد والتنمية املستدامة.

 

وشفافة  فعالة  مؤسسات  16.6إنشاء 

وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات

إىل  الجمهور  وصول  كفالة   16.10

املعلومات وح�ية الحريات األساسية، وفقاً 

للترشيعات الوطنية واالتفاقات الدولية  

غ�  التدفقات  من  كب�  بقدر  الحد   16.4

املرشوعة لألموال واألسلحة، وتعزيز اسرتداد 

األصول املرسوقة وإعادتها ومكافحة جميع 

أشكال الجر¡ة املنظمة، بحلول عام 2030

16.5 الحد بدرجة كب�ة من الفساد والرشوة 

بجميع أشكاله�



الوصول إلى المجموعة الكاملة":

www.comicsunitingnationS.org

هذا القصة المصورة جزء من سلسلة ، ُزر:

www.UNODC.ORG/e4j

هل تعلم؟

ميكن أن يتخذ الفساد أشكاًال مختلفة. وهي تشمل ، على سبيل املثال ، إساءة استخدام السلطة والرشوة 

واختالس األموال العامة أو التدخل بشكل ضار في النظام القضائي أو إخفاء املكاسب املالية للفساد. 

باإلضافة إلى ذلك ، يعيق الفساد التنمية املستدامة واحترام حقوق اإلنسان. 9 ديسمبرهو اليوم العاملي 

ملكافحة الفساد. منع الفساد مسؤولية اجلميع و ميكن لكل فرد املساهمة في ذلك من خالل التصرف بنزاهة 

واتخاذ اخليارات األخالقية. دعونا نّتحد ضد الفساد ونتصرف بنزاهة وجنعل مجتمعاتنا ومؤسساتنا أكثر 

شفافية وتشاركية وخاضعة للمساءلة! 


