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 بيلين، تياڨو، كوكستا و باقي الهاربين! اختبؤوا  
في مكب النفايات الصناعية لسان سيرفولو.

علينا أن 
نتحرك. لن يبقى 
هذا المكان آمنا 

لوقت طويل

سندخل 
أنا و تياڨو 
ببطاقَتيْنا...

ولما نكون في 
الداخل، سوف نستعمل 
دروننا لخرق شاشات 

الملعب

صحيح. لكننا 
سنكون في أمان سرعان 

ما تظهر على الشاشة صور 
معسكر االستغالل

سوف يتغير رأي 
جميع سكان الجزيرة

...و سوف يتم 
دراسة القضية و مناقشتها...يجب 

أن تتغير األمور...

سيتم تحرير كل 
ضحايا االتجار بالبشر المعتقلين 

في المعسكر...

و سوف يتم 
إدماجهم في المجتمع كمواطنين 

بكل حقوقهم

ستكون 
الصدمة! ال أحد يعلم أن 

اقتصاد سان سيرفولو مبني 
على العمالة القسرية...

لكن هذا أمر 
خطير جدا! سوف تُحاصرون من 

قبل الدرونات و الجماهير!

ولكن 
أين سنذهب؟ 

رجال آمان ميتباش 
منتشرون في كل 

مكان.

الملعب. سنخبر 
كل سكان سان سيرفولو عمّا 

يحدث هنا...



هيا بنا! 
علينا آن ندخل الملعب 
قبل الخطاب االختتامي 

لسيجون تيرود

عليكم أنتم 
البقاء في نواحي الملعب، 

اختلطوا بالجماهير كي تكونوا 
في أمان

هاهي 
مقاعدنا

سوف 
يكتشف العالم 

بأسره حقيقة األمر

بعد 100 متر 
طيران فقط...

...طيران 
قصير من أجل 
الحرية و العدالة

سوف 
يرتبط الدرون بخلف 

الشاشة و...

ماذا حدث؟

هل 
انفجرالدرون في 

منتصف الرحلة ؟؟؟ !!! 
هل سقط؟ 

ال. لقد انفجر. 
هو من الدرونات التي 

تقوم بتفجير نفسها

مستحيل! 
نحن في ورطة! و ضحايا 

المعسكر كذلك!



في نفس الوقت، في مباني آمان ميتباش، يستعد 
سيجون تيرود إللقاء خطاب اختتام مهرجان الهواء و النار

لم آكن 
آتخيل ابدا ٫ ان هذا 

الحلم يمكن ان يصبح يوما 
ما حقيقه

لوعلموا من 
كنت أنا...لو علموا من أين 

أتيت...هل كانوا سيعجبون بي 
لهذه الدرجة؟؟

خط رفيع 
جدا يفصل ا لخير 

عن الشرّ

ولكن في 
نهاية المطاف، 
اليهتم الناس إّال 

برفاهيتهم...

القليل 
منهم فقط من يهتم 

بالمصلحة العامة

و عليك أن 
تدافع عن نفسك مهما 

كان الثمن



ال أحد يعلم 
أني أملك ثالثة أرواح. 
في األول كنت أبديل 

ريشموف...

...مراهق يهرّب 
األسلحة والسلع في سان 

سيرفولو على قوارب مصنوعة من 
إطارات مطاطية ، ...

واحد من آالف 
الذين عاشوا على هامش 

المجتمع...وعلى هامش رفاهيتي 
كذلك...

كنا نثير 
المخاوف ألننا كنا مستعدين 

لفعل أي شيئ...

للحصول 
على جزء صغير من تلك 

الرفاهية...

كانت الشرطة 
تطاردنا دائما و كانوا يقولون أننا 

مجرمين. لكن  الفقر هو الذي يولد 
الجريمة.

مآل المهربين هو 
السجن. حاولت أن أنقذ نفسي 
بالتظاهر بالموت لكنني فشلت



في حياتي الثانية، 
كنت كيمان رقم ١...

مجرم، محبوس 
في زنزانة، كنت علي وَشك تنظيم 

أخطرعصابة إجرامية عرفها التاريخ: 
كيمان...

السجن هو من علمنا 
و لما خرجنا منه، اصبحنا نجسد الرعب و 

الكل يخاف منا...

لكننا كنا نخاف و 
كنا نواجه الرعب...كنا مرغمين على 

التغيّر...كان الدمّ يسيل من الجهتين...

لكننا كنا نخاف و 
كنا نواجه الرعب...كنا مرغمين على 

التغيّر...كان الدمّ يسيل من الجهتين...

كنا نربح 
الماليين...وأخيرا، 

عرفت المعنى الحقيقي 
للرفاهية...



في حياتي 
الثالثة، أنا سيجون تيرود، 

رئيس دولة سان سيرفولو...

أنجح حاكم 
عرفته الجزيرة...

سخّرت كل ما 
أملك من مال في التكنولوجيا، 
و بإسم مزيّف، أسست شركة: 

أمان ميتباش...

...كان يجب على كيمان أن 
يموت...و أنا أعرف كيف أقتله...

اختلقنا 
موت كيمان. بعض 

أعضاء العصابة الذين 
لم يقبلوا حكمي  عادوا 

إلى السجن و أصبح 
البعض اآلخر جزءًا من 

حكومتي...

لقد 
أحبني الناس. جئت 

لهم بالسالم و األمان، 
بالطمأنينة و الرفاهية...

لكن 
كان علي إحضار 

أناس آخرين للقيام 
بالعمل الشاق من أجل 
رفاهيتنا...أتيت بآالف 

األشخاص الفارين من 
الحرب إلى هنا...



هم و األشخاص 
المهمَّشين من سكّان سان سيرفولو من بنَوا 

معجِزتنا االقتصادية

من السذاجة أن تظنوا 
أنه توجد أشياء هنا في الجزيرة خارج رقابتي

اإلخوة 
ساياب أذكياء، 

متحمسون، مبدعون و 
مثاليون:و بالتالي  هم 

خطرون

لقد دخلوا عالم 
الجوسسة بالتالعب و العبث 

بأجهزة أمنية...

... لقد عقدوا 
اجتماعات سرية للتآمر ضد 

حكومتي ؛ ...

... عملوا لتدمير 
البنى التحتية للجزيرة...

في حالة 
مثل هته،  لن نتفاجأ 
بهجوم إرهابي علينا.

و هم 
وراء دخول  10.000 

شخصا أجنبيا إلى 
أراضينا...

لقد اخترقوا 
تجهيزاتنا األمنية الخاصة 

بالهجرة



علينا 
استرجاع أونكستالي. 
هو يحتوي على دليل 

وجود معسكر استغالل.
ال. هذا 

مستحيل.  إنه محاصر 
بالكامل بدرونات آمان 

ميتباش...

زيادة 
على ذلك،  لو يقوم 

أونكستالي بتدمير نفسه 
فيكون السبب خروجه عن 

سيطرتنا...

كانو طوال 
الوقت على  درايه بما 
نفعل٫ و سمحوا بذلك

لما سمحوا 
بذلك؟

ال اعرف!

الدرونات 
تأتي في اتجاهنا!

اركضي!



أنا آسف 
جدا لوفاة  ميكسبا، 

كالريس. أنا أعلم أنك 
كنت تحِبِّينه حقا

...ميكسبا 
لم يمت بأسباب 

طبيعية. أضنّ أنه قد 
قُتل...

كالريس، 
هذا ليس الوقت و 
ال المكان لهذا الكالم

...لقد 
اكتشف ميكسبا أمرا 

مزعجا...

لو كان 
هنا، لشرح لك 

بنفسه

مزاجي ال 
يسمح باالحتفال 

اليوم..

هذا االمن 
المزيف لم يعد 

كافيا  للحفاظ على 
استقرار حكومتي

الحل هو 
اثاره الرعب عند 

المواطنين

شكرامعالي 
الوزير...لكن عليّ 

إخباركم بشيئ

في ركن آخر من المدينة، تقام جنازة 
ميكسبا جاج، رئيس قسم الشرطة



أيها األمين، 
عليك إرسال أحدهم 

للتحقق من وجود معسكر 
لالستغالل 

ال ال داعي لذلك٫ 
هذه مجرد اشاعات

إدارة تيرود التي 
أنتمي إليها، هي التي  اتاحت 

لنا العيش بسالم!

نعم ، نعم 
، ولكن على حساب 

من؟

يمكن أن 
يكون هذا الفيديو 

عبارة عن مونتاج ، أو ربما 
تمّ تصويره في أي بلد آخر. 

في أسوأ سيناريو، قد 
يكون حالة معزولة من 

القرصنة.

يمكن أن 
يكون حقيقيا أيضا! 

أليست لديك شكوك  حول 
الطرق التي ادت الى نمونا 

االقتصادي هذا؟ ؟

ما هذه 
الوقاحه! 

لن أسمح بالمزيد 
من األكاذيب، كالريس

أنت و عائلتك أحضرهم اآلن!
تالعبتم بسمعة الجزيرة

ال سيدي. 
ال أنا و ال زوجتي و ال 

أطفالي فعلنا شيئا خطأَ

هذا يكفي.. 
أيها األمين/ الوزير. إن 

لم تصدقني، على األقل، 
تحدث مع أولياء اإلخوة 

سياب



سكان العالم 
كلهم يحيون سيجون 

تيرود!

الرجل الذي 
أتى لنا بالسلم و األمان

يا سكان 
العالم! أنتم يا شعب سان 
سيرفولو! هل عرف عالمنا 

اسعد من هذا اليوم؟

التركضوا! ال 
تتدافعوا!

كل شيء 
تحت السيطرة!

حافظوا على 
الهدوء!



أيام بعد الهجوم
هذا نقل على 

المباشر لتشييع جنازة 
ضحايا الهجوم اإلرهابي

تعيش الجزيره 
اليوم اسوا ايامها..

... مأساة  سببها 
الطموح اإلجرامي لعائلة سياب....أعضاء 

سابقون لعصابة كيمان الذين حاولوا زرع 
الرّعب بيننا...

يجب أن نتذكر دائما 
أن أفراد عائلة سياب أدخلوا بشكل غير 

قانوني أزيد من 10000 الجئ في معسكر 
العمل القسري...

حيث صنعوا 
القرصنه التكنلوجيه. طوعا، 

سيتم ترحيل هؤالء األشخاص في 
األيام القادمة … 

في الوقت ذاته٫ 
تم القاء وزير الدوله و الظابطه 

كالريس في السجن  بتهمة 
المشاركة في تشكيل منظمة 

اجرامية 

على ضوء 
األزمة، أعلن القائد تيرود 
أن ما يقارب 500 سفينة 

حربيةستقوم بمراقبه سواحلنا

صرح القائد 
تيرود أنه لن يسمح 

بجريمة أخرى من هذا 
النوع...



و قال رائدنا 
"ألمنا عميق، لكننا سنسترجع 

صورتنا، صورة األمن و السالم 
التي حيّاها العالم بأسره"

صور 
مراسيم الجنازة حزينة 

و مؤثرة جدا 

في الصباح، 
ستطفأ كل الدرونات أنفسها لمدة 

٥ دقائق...

الشرطة تدخل 
المنطقة. لم نشهد تدخل 

الشرطة منذ سنين! 

ماذا؟ الشرطة 
تلقي القبض على القائد 

تيرود!؟ لماذا؟

شغب كبير! 
الناس يحاولون حماية 

قائدهم!

لقد وصلنا خبر 
عطل شامل شامل من 

مكاتب آمان ميتباش مع توقف 
مركز التحكم!

الجماهير 
تصمت….بعضهم ينبه 
اآلخرين برسالة هامة

آخرون يقولون أنه هو من كان خلف 
الهجمات  االرهابيه اإلرهابية!...لكن...ماذا 

يحدث للدرونات؟ كان عليها أن تتدخل 
فورا...



ماذا يحدث 
جيرمين؟ انا ال 
أفهم شيئا!...

ميكسبا 
جاج حاظر في 

الجنازة؟ ألم يمُت 
قبل أيام؟

يا سكان 
سان سيرفولو! لديّ 

البرهان القاطع أن تيرود 
هو من دبّر و خطط 

للهجوم اإلرهابي!
كانت خطة 

إلخفاء الحقيقة التي 
كان مسؤوالً عنها في 
معسكر االستغالل...

لقد تظاهرت 
بالموت من أجل التحقيق 
عن المجموعة اإلرهابية 
المنظمة و قد اختبأت هنا 

في المقبرة...

كالريس 
شان ساعدتني في 

ذلك. التظاهر بالموت كان 
الحل الوحيد لكي اتمكن 

من التخلص منهم.

كان عليّ إلقاء 
القبض على اإلخوة سياب مع 

أنني كنت أعلم أنه ال دخل لهما في 
األمر. كان عليّ ربح المزيد من الوقت 

و الحفاظ على سالمتهم

طفل صغير، 
خارج رقابة الدرونات، 

لحسن الحظ، هو الذي ساعدنا
ليس كل أعضاء فريق آمان 

ميتباش إرهابييون. البعض منهم 
ساعدونا في التحقيق...

حان 
الوقت اآلن  لكي 

تسترجع سان سيرفولو 
حريتها و امانها



نحن أحرار يا أطفال!

أنا حزين يا 
أبي ألنني لم استطع منع 

الهجوم اإلرهابي!

هاهو 
كوكستا!

ال 
تستطيعين أن 

تتخيلي إلى أي حد 
خفت لما سمعت أنكم 

مسجونين يا بيلين.

خفت أن 
يصيبكما مكروه، 

كوكستا

بينما كنتم 
محبوسين، صادق 

الكنغرس على قانون ينص 
أن كل نشاطات الدرونات يجب 

أن تكون علنية و شفافة 
للجميع

لقد تمّ حلّ 
مؤسسة آمان ميتباش. تم التحقيق 

مع تيرود و جماعته و لقد تمت 
محاكمتهم و إدانتهم.

لقد حرّرونا 
جميعا...كلّ من كان داخل 

المعسكر...

...لقد دفعوا لنا 
تعويضات عن الفترة التي 

امضيناها هناك...

تم إطالق سراح اإلخوة سياب

بعد ستة أشهر، تم تنظيم 
انتخابات عامة في سان سيرفولو



و هنالك مشروع 
لمنحنا رخصا لإلقامة و العمل هنا في 

الجزيرة...

نحن سعداء لك 
كوكستا!

رائع! أنظر! 
تياڨو؟ 10،000 

الجئ  يدخل المدينه دون 
خوف كآي مواطن بكامل 

حقوقه.

نعم! ال 
أصدّق! مرحبا بكم!



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

حقوق اإلنسان: حقوق مالزمة جلميع البشر ، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو 

األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو امليالد أو أي وضع آخر. جميع حقوق اإلنسان ، سواء كانت حقوًقا مدنية أو سياسية ، مثل احلق 

في احلياة ، واملساواة أمام القانون وحرية التعبير ؛ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، مثل احلق في العمل والضمان االجتماعي 

والتعليم ، أو احلقوق اجلماعية ، مثل احلق في التنمية وتقرير املصير ،مترابطة و غير قابلة 

للتجزئة.

العدالة: مجموعة املثل العليا  للمساءلة والعدالة في حماية احلقوق والدفاع عنها ومنع ارتكاب التجاوزات و األخطاء ومعاقبتها. كما تتضمن 

العدالة احترام حقوق املتهمني ومصالح الضحايا ورفاهية املجتمع ككل.

جماعة إجرامية منظمة: مجموعة منظمة تتكون من ثالثة أشخاص أو أكثر ، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بشكل منسق بهدف ارتكاب 

جرمية أو جرائم خطيرة أو أكثر ، من أجل احلصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على منفعة مالية أو مادية أخرى .

سيادة القانون: مبدأ احلكم الذي يخضع فيه جميع األشخاص واملؤسسات والكيانات ، العامة واخلاصة ، مبا في ذلك الدولة نفسها ، 

للمساءلة أمام القوانني التي ُتنشر علًنا ، ويتم إنفاذها على قدم املساواة ويتم الفصل فيها بشكل مستقل ، والتي تتفق مع املعايير الدولية 

حلقوق اإلنسان واملعايير.

التطرف العنيف: معتقدات وأفعال األشخاص الذين يدعمون العنف أو يستخدمونه لتحقيق أهداف أيديولوجية أو دينية أو سياسية. مبعنى 

آخر ، رغبة الفرد في استخدام العنف أو التهديد به لفرض بعض اآلراء املتطرفة.

 

الوطني  الصعيدين  عىل  القانون  سيادة  تعزيز   16-3

والدويل وض ن تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة

A-16 تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل 

لبناء القدرات عىل جميع  منها التعاون الدويل، سعياً 

العنف  ملنع  النامية،  البلدان  املستويات، وال سي  يف 

ومكافحة اإلرهاب والجر�ة



الوصول إلى المجموعة الكاملة":

www.comicsunitingnationS.org

هذا القصة المصورة جزء من سلسلة ، ُزر:

www.UNODC.ORG/e4j

إن سيادة القانون والتنمية مترابطتان بقوة ويعزز كل منهما اآلخر. إن النهوض بسيادة القانون على 

الصعيدين الوطني والدولي ضروري لتحقيق منو اقتصادي مستدام وشامل للجميع و ضمان التنمية 

املستدامة ، والقضاء على الفقر واجلوع والتفعيل الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ، مبا 

في ذلك احلق في التنمية ، والتي بدورها تعزز سيادة القانون. لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ، يحتاج 

اجلميع إلى االنخراط في املجتمع كعوامل بّناءة ومسؤولة أخالقيا للتغيير ، ودعم العدالة واملؤسسات 

القوية. لكل واحد مّنا دور يلعبه في تعزيز سيادة القانون و بناء مجتمعات سلمية، عادلة و منصفة لتهيئة 

الظروف لتعزيز قدرة املجتمعات على الصمود أمام اجلرمية والعنف والفساد ، وبالتالي تعزيز سيادة 

وتثمني ثقافة القانون. 

!Act4RuleOfLaw# 
 


