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 انشكر وعرف

 

 

كل الذين ساعدوني من قريب او من بعيد في انجاز هذا العمل، و اخص بالذكر ل شكرا جزيال

كريم على دعمه  خطيبيلكريمة خاصة خديجة و حبيبة و عتيقة ، اشكر امي وكل عائلتي ا

كما اتقدم بالشكر لالستاذ على مساعدتهم. لي ، اوالد خاالتي  رميسة ،اسامة ، شروق، عماد 

المشرف محمد مرواني و كل اساتذة قسم االعالم و االتصال خاصة االستاذة عبدي نورية 

و المؤسسات التي اتصلت بها و قدمت لي يد املين اشكر اصدقائي االعزاء، االطفال الع

 المساعدة .

 .انت له لمسة في هذا العمل المتواضعكاشكر جزيل الشكر كل من 

 

 

 



 
 

 

 ءداــــــــــــاإله                       

  

 الحـــاج ** الطاهرة. اــــ  بالى روح ** ا               

 ــا الحاجــة ** الطاهرة.مـ  الى روح ** ا                   

 رحمــــة هللا عليكما ، جعلكمـــا هللا في جنات خلده.                  

و من لهم مكان في قلبي ، سأهديكم انجازاتي  يــحبتأ،  يا نور عينيامــي 

  .الالحقة باذن هللا
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 المقدمة

التي تترتب  االجتماعيةيتكون اي مجتمع من مجموعه من النظم والقوانين التي تحدد المعايير 

الفراد في المجتمع بالفرد, التواصل بين ا يتأثرالفرد بالمجتمع كما فيتأثر على افراد هذا المجتمع 

النسيج االجتماعي من اهم العوامل المؤثره سواء على الفرد او المجتمع فينشا سلوك اجتماعي 

 معين يمارسها الناس في المجتمع او يتعرضون له او يعانون منه وهذا ما يشكل ظاهره اجتماعيه

ري يصارع تشير الكثير من الدراسات و البحوث النظرية و الميدانية الى ان المجتمع الجزائو

الكثير من الظواهر االجتماعية التي تقف بوجه حركة التنمية الشاملة و التي تسعى الجزائر الى 

التي تفصلها عن الدول المتقدمه باعتباري هذه  الفجوةوتحقيق التقدم وتقليل في سبيل تحقيقها 

ات وقد الظواهر تمثل مشكالت سلبيات تتطلب التحليل والتشخيص وتحديد الحلول والمعالج

اجمعت هذه الدراسات على ان من بين اهم العوامل التي تسهم في تباين معدالت انتشار هذه 

ر و بشكل كبير ثؤاقتصاديه وسياسيه ت ،فيةاثقاجتماعية، تمع هي عوامل في المج المتعددةالظواهر 

ي والثقافي في انماط السلوك لدى االفراد في المجتمع الجزائري ويمكن القول ان الواقع االجتماع

كان منها اقتصاديا او اجتماعيا  ماالتي يقوم بها االفراد سواء ة يلعب دورا كبيرا في اغلب االنشط

 ،بشكل اوضح وابرز في مجتمعنا االجتماعيةالقيم  منظومةفي  وأثارهااو سياسيا ويظهر دورها 

او بصفه عامه  ةالعربيفي المجتمع الجزائري على غرار بعض الدول  المنتشرةاهر وومن بين ظ

في المجتمع  جديدة بظاهرةليست  التيان صح القول هي ظاهره عماله االطفال و الناميةالدول 

يعمل االطفال جنبا الى جنب مع اسرهم في اعمال  حيثالجزائري بالتدريب وجذورها منذ القدم 

التقليديه  الثقافةمنذ القدم في جزء من ة مألوفالزراعه والرعي وكافه االنماط االخرى فهي ظاهره 

 الظاهرةكدت هذه رريه االحض الثقافةومع تغير االوضاع في المجتمع االنساني وانتشار  لألسر

 الجديدة االجتماعيةم ولكن في ظل النظفي السنوات التي تلت االستقالل يكن ركودا تاما  وان لم

 لجأت لعشرية السوداءخاصة خالل االزمة االقتصادية وسنوات ا وانتشار الفقر و انخفاض الدخل

للعمل في سبيل  بأطفالهمالبعض منها الى الزج مما دفع  من االسر الى مساعده اطفالها لهاالكثير 

تعتبر من بين  و اصبحت الواجهةظاهره عماله االطفال الى  تداالحصول على المال وع

التي  الوخيمةنتائج في الوقت الراهن وذلك نظرا للة كثيرابعادا التي اخذت  االجتماعيةالظواهر 



    
 
 ج

 

التي تحد من  والردعية الصارمةعن عمل االطفال في سن مبكر بغض النظر عن القوانين  تنتج

 والعناية الطفولةومما ال شك فيه ان حقوق  الفئةاو الجمعيات التي تحمي هذه  الظاهرةهذه 

ضع قواعد السلوك العديد من االديان والقوانين والتشريعات حيث تم و محطةواالهتمام بها كانت 

نموا كبيرا  الظاهرةالتي من شانها تساعده في القيام ببناء مجتمع سامي في الجزائر تعرف هذه 

كغيرها من واليات الوطن و مستغانم  واليةفي المناسبات والعطل المدرسيه.  خاصةيثير االهتمام 

 طبيعةاعي وتبقى وفي االسواق وفي المجال الزرة على االرصفالبيع ك الظاهرةلم تسلم من 

النضج وهي الصوره  هي التي تدفع االطفال الى عالم الشغل قبل سن القاسية االجتماعيةالظروف 

فما الذي يدفع  الظاهرةلبحث في حيثيات هذه ل واليةالفي  االستطالعيةفي جوالتنا  االتي استوقفتن

، وحتى ان استطاع عمن المجتم ه كفردالطفل للخروج الى العمل وكيف يؤثر هذا على مستقبل

ما هي االجراءات االخرى التي يمكن ، بار من استغالل االطفال وتشغيلهمالك دعان ير المشرع

 .اتباعها في حاله عمل االطفال بشكل ارادي بغيه مساعده اسرهم
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 للدراسة المنهجي اإلطار
 

 

 

                       

 (الموضوعية– ضوع )الذاتيةالمو اختيارأسباب  -1                      

 مية الدراسةهأ -2

  الدراسة فادهأ -3

 النوع الصحفي المختار -4
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 أسباب الدراسة : -1

وانما ظاهرة عمالة االطفال وليد الصدفة  الربورتاج حولاختيارنا لموضوع  نيك لم

 :وهي الموضوع رختياحافزا ال لتشكل لنا رتفتضا أسباب هناك عدة

 الذاتية: األسباب

و انتشار الظاهرة و المخاطر  الحيوي المجال اإلعالميذا هتنا الشخصية لميوال .1

 هذا غمار في حرك فينا الجانب االنساني و جعلنا نخوض التي تمس هذه الفئة الهشة

 وع.الموض

 البصري السمعي تخصصنا بمجال  ارتباط من هذا الموضوع لما لهاختيارنا لتم  .2

 .الربورتاج  إعداد ذلك من خاللو

 الجتماعية او السياسية و  االقتصادية التحوالتخاصة مع  الموضوع بأهميةشعورنا  .3

 ا الجزائر بصفة عامة.هالتي عرفت

 الى مجتمع يشهد استفحال للظاهرة  بوضوح ومحاولة  تسليط الضوء عليها  اانتماءن .4

 خاصة بوالية مستغانم .

 ية :الموضوع األسباب

 .اسباب و مسببات الظاهرة المتمثلة في عمالة االطفال نعالتعرف  .1

 .عنا محل البحثوااللمام بجميع جوانب الموضوع الخاصة بموض .2

 االشارة الى مخاطر هذه الظاهرة و التوعية و التحسيس من اجل الحد منها. .3

  .تخرج في شكل سمعي بصري ةالحاجة االكاديمية والتي تتطلب اعداد مذكر .4

 أهمية الدراسة : -2

مية ،لذا تعتبر دراستنا لفي تطوير المعرفة الع بأهميته اإلحساسو همي لأساس البحث الع نا

       و تسليط الضوء على فئة االطفال جديدة من اجل المشاركة في ترقية المجتمع  كإضافة

 .ستقبل احسنمن اجل م و التي تعتبر فئة حساسة تحتاج الى الرعاية و العناية   و التوجيه 

و التعريف بها اذ كما تساهم هذه الدراسة في تغطية جانب من جانب ظاهرة عمالة االطفال 

من بين الظواهر المنتشرة في المجتمع الجزائري خاصة تلك المتعلقة بالطفل  تعتبر

 الجزائري.
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 الدراسة : فاأهد -3

 مت وقد اهتحقيق ىإل الباحث يسعى فامن اهد مجموعة هدف او بحث أولكل دراسة 

 :التالية النقاط في دراستنا فااهد تحديد

يهدف الروبورتاج الى تقييم واقع ظاهرة عمالة االطفال في المجتمع الجزائري  .1

 .مستغانم نموذجا

 .تسليط الضوء على ظاهرة عمالة االطفال و التنويه الى مدى خطورتها في المجتمع .2

 البحث في حيثيات موضوع عمالة االطفال. .3

 تعرف على العوامل و المسببات التي تؤدي بالطفل الى الدخول في عالم الشغل.ال .4

 اسباب انتشار ظاهرة عمالة االطفال في االونة االخيرة .معرفة  .5

 تعرية الواقع و كشف المعاناة التي تعانيها فئة االطفال في عالم الشغل. .6

 تمع.معرفة اثار هذه الظاهرة سواءا على الطفل في المستقبل او المج .7

 .ايجاد حلول للحد من هذه الظاهرةمحاولة  .8

مزج  من البصري السمعيمجال  في ةلالمستعم التقنيات خالل  منإثراء معارفنا  .9

 وتركيب وتصوير.

 .مصور معرفي برصيدو االتصال  لوم االعالم عم إثراء مكتبة قس .10

 

 المختار:النوع الصحفي  -4

 ،هب ريفوالتع لهنق الصحفي يريد واقع يأ نع تعبيرلل ةلوسي ضلافاصدق وو ه الربورتاج

يكتفي بتجميع  ال الربورتاج و ،هل األساسيتان الركيزتان ماه والصورة الصوت نكا لذا

 .المالحظة حاسة أيضا بل يوظفومات فقط لالمع
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 للدراسة النظري اإلطار
 

 

 

 

 

                               

   تعريف الربورتاج -1                             

 أنواع الربورتاج -2                      

 خصائص الربورتاج -3                      

 مفهوم عمالة االطفال -4                      

 واقع تشغيل االطفال في الجزائر -5                      

ل االطفال في الجزائرالتنظيم القانوني لعم -6                                
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 : الربورتاجتعريف  -1

  Reporterاشتق منها اسم  والتي  (Report ) اللغة اإلنجليزية منمشتقة  ربورتاجمة لك ان

ارجاع الشيء إلى  باألحرىإلى آخر أو  انمك من ءنقل الشيأي المخبر الصحفي وتعني 

  (1).لهاو اص مكانه

      .الع، استطالعاستطلع يستطأما لغة: 

 (2). ( معرفته بالشيء: طلع لو، واستطهأي: نظر ما  )علاستط    

 ا:هفمن الربورتاجوقد تعددت تعريفات 

 كما يقولو هو الجمهورإلى  لهبتصوير الواقع ونق وم الربورتاج يق )ا محمد لعقاب:هعرفكما 

 حيث ( اكامير إلى ةملوالج مةلالكتتحول معه  ماتلبالك تصوير)   هبأن انذبي سامي الدكتور

 (3).العربية غةلال في االستطالع يسمى

 أدبية بطريقةمقال يكتب و ه الربورتاج ان (اريسهجوليا )و  (ي يونسلستان) كل منترى 

 قادر نيمو ان المخبر ىلع ان)انويضيف همن اإلخبارية الناحية ىلع األولى بالدرجة ويؤكد

 لماذا ؟كيف وقعوقع الحدث؟  نالحدث؟ أي هذايمس  نم: الستة االسئلة  ىلع اإلجابة ىلع

 (4) وقع؟ ماذا وقع؟

الصحفي مادة صحفية  الربورتاج ): هفي قاموس الروس بأن الربورتاج تعريف وقد جاء

Article (5).صحفي مخبرتحقيق قام به ى لجريدة تكتب بناء ع في 

 :كالتالي يهو أخرى تعريفاتو هناك 

 اإلنسانيةى تصوير الحياة لدائما ع ومالذي يق الربورتاج هى أنلالمصور ع يعرف الربورتاج

نقل كامل  ىلعوم يق ،كما والصورة الصوت ىلع يعتمد بأسلوب جميلصورة حية  يموتقد

 (6). والصورة الصوتعن طريق  الجماهير إلى هوبيئت حدثلل

 

 
 

 46. ص ،1999 الجزائر ،1 ط الجامعية، مطبوعاتال ديوان الصحفية، األنواع من نظرية إقترابات: العياضي الدين نصر .1

 

 83.ص ،2009 الجزائر ،2 ط والتوزيع، للنشر ونية الخلد دار الصحفي، التحرير فنيات: ساعد ساعد .2

 

 83. ،ص 2004 الجزائر ،1 ط هومة، دار والصحفيين، الطلبة دليل الناجح الصحفي: لعقاب محمد .3

 

 28. ص دمشق، والتنمية، للسكان االعالمية الدراسات مجلة ، واإلذاعي الصحفي الربورتاج مقومات: التجار رضا .4

 

 185. ص ذكره، سبق مرجع: ساعد ساعد .5

 

 231. ص ،1998 القاهرة المعاصر، والصحفي ةالصحاف: دروبي دممح .6
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 اهقتالع علىوالقاء الضوء  اإلنسانيةتصوير الحياة  األساسية همتهأيضا نوع صحفي مو هو 

 على واالعتمادالجمالية  منج بقدر هينت بأسلوب  و مباشر غيربشكل  لهكذلك  مع ربط

 الحياة ذههل األرضية تشكل التي والثقافية واالقتصادية االجتماعية الشروط بمجمل الصور

 (1).الربورتاج اهيصور التي اإلنسانية

 : الربورتاجأنواع - 2

نوع  الربورتاج ان وهو ماهبين واحدسم ق في ترك تش اهان اال ،للربورتاج تصنيفات عدةهناك 

 نوار) األستاذ اهذكر التي تلك المقدمة األنواع منو ،النقل و الوصف علىوم اخباري يق

 :المحترف و هي  الصحفي أكاديمية هكتاب في (يهبا

  اإلخباريالربورتاج: 

ا هالتي تنشر األخبار منا الصحفي نفسو أو هالتي يغطي األخبار منينطلق  النوع  هذا

ن النوع يجيب ع وهذا، وتلفزيون اذاعة الوسائل االعالمية اهتبث التي أو اإلخبارية لصحفا

 الحدث؟ وقع السؤال كيف

 التحقيق: ربورتاج 

و ، اليومية ام و تتعلق بحياتهالرأي العتهم فكرة أو قضية  منالنوع الصحفي  هذانتطلق 

و  الفكرة، أو القضية ذههب المتعمقةالمسائل و  الجوانب على الضوء يطلتس الهدف من ذلك 

 قضيةيحقق في  انك الربورتاج هذامن خالل  امالع رأيلل إعالمية خدمةذلك تقديم  مناالهم 

 (2).المث معينة ديةلبب التنموي الركود

بل هناك  للربورتاجتصنيفا واحدا  دمنق ان نيمك ال هأنفيقول  (محمد لعقاب)أما الدكتور -

 :اهمن تصنيفات عدة

  األولالتصنيف: 

 التلفزةأو  اإلذاعةالجريدة أو  بإنتاجه ومالذي تق الربورتاجو ه: مباشر ربورتاج 

 .انالميد إلى الصحفي يتم نزول ا ،حيثهنفس

 ت الأخرى كوكا إعالميةمؤسسة  هالذي تنتج الربورتاج هو: غير مباشر ربورتاج

 .هاانتاج غير منما زة انلفأو الت اإلذاعةالجريدة أو  هوتشتري األنباء
 

 
 1999.ان المطبوعات الجامعية، الجزائر ديو الصحفية، ةالدين بليبل : الكتابنور-1
 99ص. ، 2006، الجزائر 1 ط للنشر، الهدى دار المرسل الصحفي المحترف،ي: أكاديمية هنوار با2
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 التصنيف الثاني:

قة الا عهائع التي لوالوق والحداث السياسية القضايايدور حول : سياسي ربورتاج

 ا.هوغير اإلرهابو  األمن قضايا: سبيل المثال  علىبالسياسة و

كالطفولة والمرأة  االجتماعيةبالمواضيع  هويرتبط مضمون :االجتماعي ربورتاج

 .ذلك والتشرد وما إلى والبطالة والمخدرات

 علىردد كالمطالعة، بيع الكتب، الت الثقافية المواضيع  ليدور حو: يانثق ربورتاج

  ... إلخ.الثقافية القضايا المثقفين حول الجمهور استطالعالفكرية  تقياتلالمكتبات الم

 المناطقو األمكنة علىالتي تركز  الربورتاجات منو نوع ه سياحي: ربورتاج

 .هاوغير السياحية والمنتجات

 وجمهور المنشآت كاستطالع الرياضية، بالمواضيعو يتعلق  وربورتاج رياضي:

 (1).الرياضية األمورو كل  نوالمشجعي نياضييالر

 التصنيف الثالث:

قدم ي آني حدثحول  ويدور التغطية تسمية نالمحترفو ليهعيطلق و الذي ه حي: ربورتاج

حضور الصحفي في الصورة التي تغطي الحدث ن ومات ذات طابع إخباري، ويكولالمع

 والمركزية األساسيةباعتباره الشخصية 

 غير واألحداث القضاياحول و الذي يدور هو (موضوعلنسبة ل) تي:موضوعا ربورتاج

 لرصد اهمنبل ينطلق  هأخبار ومعطيات مرتبطة بحدث يعني يمبتقد يلتزم  الو اآلنية

القضايا المعالجة ممكنة  نتكو ان بشرط اإلنساني سلوكاليم وتقد المجتمع، نبضات

 (2)بصرية.صورة الللمنطقي لا النمو قتتطور وفالتشخيص البصري 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 87 .-76، ص 2006، الجزائر 2ومة، ط همحمد لعقاب: الصحفي الناجح، دار 1

 
 54 . ص ذكره، سبقالعياضي: مرجع  ننصر الدي2
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 :الربورتاجخصائص  -3

 ا:هبعدة سمات وخصائص أبرز الربورتاجيتميز 

 مسلي وحتىق ويحس و يتذو ويسمع يرى قيلالمت يجعل الذي والسردالوصف يعتمد 

 الموضوع. على يقبض أو الحدث

 .والوقائع واألحداث المعيشي الواقعنقل  فييلتصق 

 كبيرا: قدرا بليتط ،كماو االفعال  لألشياء نقديا وبعدا تأكيد بكل جانبا ذاتيا منيتض

 .وعناصرها األخبار نقل الصراحة في من

في السيرورة  نوالشعور بالمشاركي واألشخاص األشياءع لمعرفة ليجسد التط

 .االجتماعية

 ان،بمعنى  هبالحدث ذات هتمامها منفي الوضع أكثر  اإلنسانيالجانب  علىيركز 

 لعواطفوضحايا حدث ما أو صناعة ليبرز ا انود العيهمة لشلالصحفي يعطي الك

 (1)الحدث. هى فيجر الذي السياق  من اكثر الحدث اهيشير التي

 بصرية، سمعية، ميةالعالافي كل المؤسسات و هالواقع كما  الربورتاجن يصور ف

 ميةالعالا المعالجة في كثيرابذلك يعتمد  واقعية،لل أقرب وهف الكترونية مكتوبة،

 الواحد، الموضوع في االعالمية المؤسسات نبي بالتمايز يسمح النه المشكالت لبعض

 بطريقة غير مباشرة. تالتوجيهيا ألبداء ومتسعاويترك هامشا 

 حاسة أيضا ه يوظف، لكناألشخاص منومات لبتجميع المع لربورتاجايكتفي  ال

 (2).هويسمع يراه ما فيسجل، صحفي كل  اهكليمال  التي المالحظة

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 141. ص ذكره،سبق ي: مرجع هنوار با-1

 
 102، ص 2008،1 ط الجديد، الصباح دار الحدث، ،التحقيق  الربورتاجمية، ل، الصور الفياالعالميةعبد العالي رزاقي: التقارير -2
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 :العديد من التعاريف منها و قد تناولته: مفهوم عماله االطفال -4

حاول حصر مصطلح عمل االطفال وفقا لما تنص عليه التشريعات  :manier تعريف مانير

بحيث حول التفريق بينه وبين مصطلحات اخرى كاالستغالل واالستعباد كما والقوانين الدوليه 

عليه يدل مصطلح و  child labourو child work ن مصطلحين باللغه االنجليزيه همابيفرق 

على جمله االنشطه التي يقوم بها الطفل لمساعده العائله والتي تعتبر  child work عمل الطفل

االستعباد تحت  و ال تدخل هذه الفئه ال تحت االستغالل و ال،عمليه تحضيريه لالندماج االجتماعي 

  .ال تمنع االطفال من متابعه دراستهم االنشطه كما ان

 أالقتصاديه الفائدةهدف الى الذي يني للطفل ضوالم  child labourاما عن العمل الشاق للطفل

وهذا النوع من العمل ال يمكن للطفل ان يمارس معه اي نشاط مدرسي النه يشغل  (كسب المال)

 .للخطر االجتماعية والنفسيةطاقته ويعرض صحته الجسديه و كل وقته 

كجزء من  المبذولةوهي كل نشاط يبدل سعيا وراء تحسين لقمه العيش او هي جميع النشاطات 

هي نشاط يقوم به االطفال اما ان يسهم باالنتاج واعطاء  ،ول على لقمه العيشللحصعمليه االنتاج 

ون بديال لالستخدام او ان يك ،البالغين فرصه للحصول على الراحه والفراغ وتسهل عمل االخرين

 .االخرين

بعض االختالفات بين ما يسمى االطفال العاملين او عماله االطفال وبين ذلك توجد الى جانب 

تسود  متكاملةاسر ن في اغلب االحيان يعيشون داخل االطفال العامليف ،مصطلح اطفال الشوارع

غلب االحيان يعيشون في بين افرادها عالقات الطبيعيه و سوية. بينما اطفال الشوارع في ا

كما ان االطفال العاملين هم اطفال  ،واالراضي المهمله المهجورةالشوارع والطرقات والمباني 

و هم مصدر الدخل الوحيد  ةدخل االسر زيادةالمرغوب فيهم من قبل اسرهم حيث يساهمون في 

برغبتهم  هذه االسر بينما اطفال الشوارع اطفال تم التخلي عنهم من قبل اسرهم او انهم تركوا

هم  نهماسرهم وباالتفاق مع صاحب العمل رغبه م بموافقةاضافه الى ان االطفال العاملين يعملون 

 (1) .التعليم لدى اسر هؤالء االطفال  قيمخفاض نوال ةفي تحسين دخل االسر

 

جامعة باجي مختار عنابة، مجلة العلوم  ،احياء مدينةعنابة( د.زيتوني عائشة بية، عوامل عمالة االطفال في الشارع الجزائري )دراسة حاالت ببعض-1

 .500،ص2017ديسمبر/31-االنسانية، ع
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 :واقع تشغيل االطفال في الجزائر -5

 

       تمثل الطفوله ثلث سكان الجزائر، وقد اشارت اخر االحصائيات الى ان عدد االطفال بلغت

من المجموع السكاني، حيث يمثل االطفال الذين  بالمئه 30طفل ما يترجم نسبه  800مليون و  12

    بالمئه في ما تتجاوز نسبه لمن تقل اعمارهم عن خمس سنوات 63سنه  18تقل اعمارهم عن 

كفل الحقيقي كونها جيل التو للرعايةالمختصين نسبه معتبره تحتاج  رأيبالمئه وهي في  20

 (1).المستقبل

تبقي محل تباين وجدل الكبير  واألرقامئر فان االحصائيات عماله االطفال في الجزال بالنسبةاما 

وزاره التضامن الوطني واالسره في الغالب تتحفظ على االحصائيات الدقيقه و الحقيقيه حول 

ذكرت ان الجزائر في مقدمه الدول التي تعرف  2012المنظمه العالميه للطفوله في سنه  الظاهرة

 (2).مليون طفل 1.8زهره عماله االطفال بشكل كبير 

والبحث عدد االطفال الذين يتم استغاللهم  الصحةالجزائريه لتطوير  الهيئةرت قدوفي نفس السياق 

 ألف طفل و اكدت نتائج  300تناسب واعتبارات اعمارهم حوالي ال في الجزائر للعمل في مهن 

وقد صنفت ضروره اتخاذ اجراءات للحد من هذه الظاهره ، طفال  2979 التحقيق الذي شمل 

الجزائر حسب احد التقارير االولى عربيا في مجال عماله االطفال حيث كشفت ارقام اليونيسيف 

ومنظمات غير حكوميه عن احصاء مليون طفل عامل في الوقت الذي اعتبرت فيه الجزائر عن 

ليحتضن  سنويايسجل  ا الف متسرب مدرسي 500لى ما يقارب فقط باالضافه ا ةحال 146تسجيل 

 (3).سنه 15ال يتعدى عمرهم  شارع اطفاالال

 

 

 

 

1
 pdf 322،323مباركي.عمالة االطفال بين الواقع و النصوص،ص،ص، د.دليلة -

  499، مرجع سبق ذكره،صد. زيتوني عائشة -2

 .502د. زيتوني عائشة، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 :التنظيم القانوني لعمل االطفال في الجزائر -6

ان من اول المسائل التي تصدى لها المشرع الجزائري و بدال من اجلها جهودا ان عمل االطفال ك

, بخصوص موضوع 1919كبيره في ذلك ما وصلت اليه منظمه العمل الدوليه منذ تاسيسها عام 

عماله االطفال من طرفين تنظيم عمل وتشغيل االطفال واخضاع استخدامهم للحمايه و الرقابه 

اعتمد  1979و  1919القضاء على عماله االطفال او الحد منها  محاوله في ذلك ،واالشراف

مؤتمر العمل الدولي العديد من االتفاقيات قرارات وتوصيات بيت حقيقي المعايير المتعلقه بعمل 

وانتهاء  1973االتفاقيه رقم يا عام  1919التي اعتمدها في  5االطفال بدايه من االتفاقيه رقم 

 (1).اشكال عماله االطفال ءسوأو الخاصة ب 1999 لعام 182رقم باالتفاقيه 

المتعلق بعالقات العمل حيث خصص  11 /90اصدر المشرع الجزائري القانون رقم  كما

ال يمكن باي حال من *على انه  همن 15في الماده  د نصلعماله االطفال فق ه مجموعه من مواد

الحاالت التي تدخل في اطار عقود في  إالسنه  16للتوظيف عن  يقل العمر االدنى االحوال ان

بناء على  التمهين التي تعد وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما وال يجوز توظيف القاصر اال

التي  الخطيرةكما انه ال يجوز توظيف العامل القاصر في االشغال  ،رخصه من وليه الشرعي

 18عن  مع العمال الذين يقل سنهخضيكما  ،بأخالقياتهر صحته او تمس ضت وتنعدم فيها النظافه ا

اذا ال يجوز باي حال من االحوال تشغيل االطفال دون السن  الى مراقبة طبية خاصة*، سنه

 26المؤرخ في  07 -88حددها القانون اما بالنسبه للقانون رقم  استثنائيةفي حاله  إالالقانونيه 

ايضا حدد الحد االدنى لسن  فنجده المتعلق بالوقايه والصحه واالمن وطب العمل 1988جانفي 

ال يجوز تشغيل * 28سنه حينما يتعلق االمر بالعمل الليلي حيث جاء في الماده  19العمل ب 

ومواد اخرى  *،سنه كامله في اي عمل ليلي 19العمال من كال الجنسين الذين يقل عمرهم عن 

ة للممتهنين في اطار عقود بالنسب و االمن و صحه العمل ،او العملباالستخدام تخص الترخيص 

 (2).التشغيل

من قانون  140و جرم المشرع الظاهرة و رصد عقوبات على المخالفين لقانون العمل في المادة 

 (3)عالقات العمل.

 

 326،327،330كره.ص،ص،ص .د. دليلة مباركي ، مرجع سبق ذ -3 -1-2
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 التطبيقي للدراسة اإلطار                      
 
 

 

                                        
 

  التصوير لما قبمرحلة 
 السنوبسيس

  الميدانية المعاينة
   النهائيالسيناريو

 مرحلة التصوير 
 

  . المصورة المادة جمع                    
  التصوير دما بعمرحلة 

 
  البطاقة الفنية                                      

  نيالتقطيع الف                                      
 التعليق                                      

  المشاهدة                                      
  زجالمكيب وترال                                      
  شارة البداية                                      

 شارة النهاية                                      
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 مراحل إعداد الربورتاج                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ما بعد التصوير                        التصوير                       ما قبل التصوير
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البطاقة الفنية -   

 سالسينوبسي-

  جمع المادة  -

 التقطيع الفني - المصورة

  المعاينة الميدانية -

 التعليق -

 المشاهدة-

  النهائيالسيناريو  

   لتركيب والمزجا -

 شارة البداية -  

 شارة النهاية -   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مخطط لمراحل إعداد الربورتاج المصور
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  التصوير: لما قبة لمرح/1
 

ول النهائي من طرف االدارة للموضوع المقترح باشرنا في وضع خطة مبدئية بعد القب

 لطريقة سير عملنا
 

  السينوبسيس:- 1
في هذا الروبورتاج نسلط الضوء على ظاهرة عمالة االطفال في المجتمع الجزائري 

، حيث تعرف هذه االخيرة انتشارا في االونة االخيرة على  -والية مستغانم نموذجا -

ر هذه الظاهرة تمس فئة هشة تحتاج الحماية و الرعاية، فنحاول من خالل هذا اعتبا

العمل االعالمي ان نقف عند جملة من الظروف المساهمة في استفحال الظاهرة و 

كذا االطار القانوني و الديني لهذه الظاهرة، و االجراءات المتخذة في سبيل الحد منها 

هذه الظاهرة سواءا في المدينة او في  كما سيعرض هذا العمل حاالت تعاني من

 الريف لنبرز مدى معاناة هؤالء االطفال.

  
 المعاينة الميدانية: -2

 

 البدءذلك قبل ، الربورتاج إعداد فيمن اهم المراحل أو المعاينة  االستطالعية لتعتبر عم

بعد ذلك  ،الربورتاج هذا إنجاز في عليها اعتمدنا خطة بوضع قمنا حيث التصوير، يةلعم في

اهم  على لالستطالع وهذا في شوارع المدينة بجولة قمنا حيث المالحظة عنصر إلى نالانتق

كذلك اخذ مواعيد مبدئية  منهم التقرب والشوارع و االسواق التي يتواجد بها االطفال الباعة 

 الشخاص لهم عالقة بالموضوع المعالج.

 همأ علىع الطاال، قمنا بدراسته لمراد لموضوع ال  ارتسمت لنا االفكار االوليةوبعد ما 

و  و مذكرات سابقة، واألنترنتة المرئية فاالموضوع سواء الصح هذاالمراجع التي تناولت 

 الموضوع.   االطالع على الجانب القانوني و االحصائيات و شتى الدراسات التي تناولت 

  

 :النهائي السيناريو-3

شوارع و ارصفة و اسواق يتضمن معظم  عامة صور ينستهل ف ان ارتأينا الربورتاج هذافي 

الظهار الموضوع الذي نحاول ، هذه الصور اطفال و هم يقومون ببيع السلع او اعمال مختلفة 

 .عن هذه الظاهرةلقطات مختصرة مع الحديث و ذلك ضمن ، معالجته و هو عمالة االطفال 

مقربة   لقطة علىاعتمدنا   لجزائريانتشار الظاهرة في المجتمع ا نع الحديث ندخل في ولكي 

 ثم ،لبلدية مستغانم عامةةلقط اهتلتو الننا عالجنا الموضوع من مدينة مستغانم  ،لعلم الجزائر
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لنعرضها ، متنوعة الطفال بعضهم يشتغلون و بعضهم يلعبون و بعضهم يدرسون لقطات 

ا تأتي صورة مقربة هبعد، بعدها لقطات مقربة لبعض الحاالت و هم يقومون بالعمل او البيع 

 م، تللمفتشة الرئيسية للعمل لوالية مستغانم )نمير حميدة( لتعرف المشاهد بالظاهرة  صدرية

صور للشارع المستغانمي و الذي يمثل نموذج للمجتمع الجزائري و حديث عن جذور الظاهرة 

االجتماع في المجتمع، لتاتي لقطة مقربة صدرية للدكتورة )كيم صبيحة( مختصة في علم 

 لتتحدث للمشاهد عن جذور الظاهرة.

ثم تاتي لقطات متنوعة لشوارع مدينة مستغانم ثم تليها لقطة صدرية مقربة للسيدة )نمير 

حميدة( مفتشة رئيسية للعمل، لتتحدث عن القوانين الدولية التي تجرم هذه الظاهرة.ثم تليها 

و         يدة لتصرح للمشاهد عن القوانينخلفية متحركة لمقر وزارة العدل لتعود السيدة نميرحم

التشريعات التي اتخذتها الجزائر في سبيل الحد من الظاهرة.ثم تاتي لقطات تعرض الشارع 

المستغانمي ثم تعود السيدة نمير حميدة لتتحدث عن االحصائيات التي تعلنها الجزائر بالنسبة 

ليونيسيف و منظمات اخرى تاتي لقطة و في اشارة الى االحصائيات التي تعلن عنها اللظاهرة،

لخلفية متحركة تحمل رمز اليونيسيف و منظمات اخرى،ثم عودة الى الواقع ليعرض العمل 

صور الطفال في الشارع يبيعون الخبز، ثم لقطة مقربة لفتاة صغيرة و هي بائعة الخبز في 

سوق، ثم لقطة تصريح يسرد حالتها.ثم تاتي لقطات اخرى عامة تعرض ايضا الشارع او ال

السيدة )اسيا بن زهرة(،ثم لقطة متوسطة لشارع تجاري،ثم  صدرية مقربة لمالزم اول للشرطة 

 نعود الى لقطة مقربة للمالزم االول للشرطة يليها تسجيل لرئيسة مكتب حماية       و ترقية 

رى لحقل االسرة بمديرية النشاط االجتماعي،ثم لقطتين عامتين احداهما لوسط المدينة و اخ

زراعي ثم لقطة متوسطة الطفال في حقل يعملون، ثم حوار مع ثالث اطفال من االرياف على 

الطريق السيار يعرضون خضر للبيع،ثم لقطات بالتصوير البطيءن ثم لقطة لمدخل بيت 

ريفي،ثم غرفة اين توجد ام و اطفالها تليها لقطة صدرية خلفيةلتصريح ام من الريف،ثم لقطة 

ى الطريق تليها لقطات عامة و متوسطة من شوارع و اسواق المدينة، ثم تصريح  متحركة عل

المام مسجد الشيخ )محمد تموري( تليه لقطة عامة لحديقة تسلية و تصريح الم من حديقة 

لتاتي بعد ذلك لقطات عامة لوسط المدينة، ثم يليها تصريح التسلية في لقطة مقربة صدرية، 

لقطة مقربة صدرية ثابتة من االمام و بعد التنويه الى االثار  للدكتورة )كيم صبيحة( في

الوخيمة لظاهرة عمالة االطفال من طرف الدكتورة، تاتي لقطات عامة دائما لشوارع المدينة ثم 

ياتي تسجيل للسيدة مهدي وهيبة بمديرية النشاط االجتماعي، ثم السيد لطروش عبد القادر 
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المواطنة و حقوق االنسان، و كخاتمة تاتي لقطة متوسطة لنا عضو بالجمعية الجزائرية لترقية 

من هذه الظاهرة و ما سيكون مستقبلهم في ظل هذه  هؤالء االطفال و معاناتهم نتحدث فيها عن 

 الظروف.

 

 رحلة التصوير:م/2

، و معاينة االماكن و الشخصيات و وضع مخطط العمل، بعد جمع الملومات المتعلقة بالموضوع  

     و االسواق لنقوم بعملية التصوير و التي تمت بكاميرا هاتف مستغانم الى شوارع مدينةخرجنا 

OPPO – F5 -   و كانت على  مر ثالث   اسابيع  حيث قمنا بتصوير اطفال و هم يقومون بالعمل

رينا كما اجرينا مع بعضهم مقابالت ،  و بعدما انهينا التصوير في المدينة انتقلنا الى الريف اين اج

و ام الطفال يعملون في المجال اذ كانوا يقومون بالبيع على الطريق السيار مقابالت مع اطفال 

الزراعي حيث استقبلتنا في بيتها الريفي و صورنا معها مقابلة لكن شرطها كان ان يتم التصوير 

 .من الخلف كي ال يظهر وجهها، كما صورنا الحقول و اطفال يعملون في الحقل  

لى المدينة و تتبعنا جدول المواعيد التي كانت لدينا مع شخصيات متعددة من اجل التصوير و عدنا ا

الحديث عن الموضوع المعالج ، لكن المواعيد لم تكن كما كان مخطط لها و كنا نظطر للذهاب و 

العودة مرارا و تكرارا من اجل المقابالت. فكان لنا موعد مع السيدة نمير حميدة و هي مفتشة 

ئيسية للعمل بوالية مستغانم، لتتحدث عن االطار القانوني للظاهرة، كما كان لدينا ايضا موعد مع ر

الشرطة اين توجهنا الى مركز االمن الحضري لوالية مستغانم، و صورنا مع المالزم االول 

ه للشرطة السيدة بن زهرة اسيا و دارت المقابلة حول االجراءات التي تقوم بها الشرطة امام هذ

الظاهرة، كما اجرينا تسجيال مع السيدة مهدي وهيبة رئيسة مكتب حماية و ترقية االسرة و العائلة 

النها رفضت التصوير بكاميرا ، وكان لنا ايضا لقاء مع امام مسجد بمديرية النشاط االجتماعي 

ن الجانب االصالح بمستغانم، اين استقبلنا بالمدرسة القرانية و صورنا معه لقاء ليتحدث لنا ع

الديني، ثم كان لنا ايضا موعد مع عضو بالجمعية الجزائرية لترقية المواطنة و حقوق المواطن 

لناخذ من خالله مدى دور الجمعيات واالجراءات التي تقوم بها للحد من هذه الظاهرة، و كنا ال 

ا قمنا بسبر نضيع فرصة تصوير الشوارع  و في االسواق من اجل االستعانة بها في الروبرتاج كم

و كنا ايضا نصور اراء مع سيدة كانت متواجدة في حديقة التسلية لنعرف رايها حول تشغيل الطفل.

  كل ما يتبادر الى ذهننا بانه له عالقة مع موضوعنا هذا.

 

 :التصوير دما بعة لمرح  -3
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  البطاقة الفنية: -1
 .غانم نموذجافي الجزائر مست حول عمالة االطفالمصور  ربورتاج: الموضوع

 .أطفال في كنف الشقاء العنوان:

 دقيقة 26.34:مدة التصوير

 -OPPO –F5كاميرا هاتف : المعتمدة االكامير

 TRK PRODUCTION: ية التركيبلخ

 .جبوري طارق التركيب:

 رقمي.:    نظام التركيب

 les logiciels adobe premier cc 2018 + generique : برامج التركيب

adobe after effects cc 2014.                

 المستخدمة في المونتاج ىموسيقال ،المستعمل )ربطة العنق( المكروفون الصوت:

audio-dramatic et action trailer) (music cinematic   + تعليق

 +تصريحات + ضوضاء الشارع 

 خديم لمياء : إعداد وتقديم

 .خديم لمياء  التصوير:

 .مرواني م. األستاذ :اإلشراف

 حيث البث. منبة لوالط األساتذة -:  الجمهور المستهدف

 حيث الموضوع. منم العا الجمهور                             

 

  التقطيع الفني: -2

 



 
 

21 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  يـــــالتقطيع الفن
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 رقم المشهد رقم اللقطة نوع اللقطة حركة الكاميرا المضمون الوقت الصوت

ثا 03 تعليق وموسيقى شارع ومارة واحد  

االطفال يعرض 

 العاب لللعب

 01 01 عامة ثابتة من األمام

ثا 40 تعليق وموسيقى وباعة رصيف   01 02 عامة ثابتة من األمام 

ثا 30 تعليق وموسيقى       ضارع ومارة 

باعةاطفال  و  

30 عامة ثابتة من األمام  01 

ثا 02  تعليق وموسيقى رصيف عليه  

 اطفال يبيعون

40 عامة ثابتة من األمام  01 

ثا 02   تعليق وموسيقى  الجزائري علمال 

 يرفرف

50 عامة ثابتة من االسفل  01 

ثا 03  تعليق وموسيقى طفلة وشارع به  

 سيارات

60 لقطة صدرية ثابتة من األمام  01 

ثا 30 تعليق وموسيقى اطفال في الطريق  

 السيار

من اليمين الى 

 اليسار بانوراميك

70 لقطة متوسطة  01 
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ثا 02  تعليق وموسيقى شارع به سيارات  

 واطفال يبيعون

80 عامة ثابتة  01 

ثا 40 تعليق وموسيقى مقر بلدية مستغانم  

 ومارة

 عامة ثابتة

 

90  01 

ثا 30 تعليق وموسيقى متحركة من اليسار   

 الى اليمين

 

 عامة

 

10 01 

ثا 40 تعليق وموسيقى  عامة ثابتة من األمام اطفال في الشارع 

 

11 01 

ثا 04 تعليق وموسيقى متحركة من اليمين  اطفال في الشارع 

 الى اليسار

 01 12 عامة

ثا 30 تعليق ومويقى رصيف وباعة  

 وطفلة

 01 13 عامة ثابتة من االمام

ثا 50  تعليق وموسيقى شارع به مارة  

 وباعة

 01 14 عامة ثابتة من األمام
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ثا 03 تعليق وموسيقى شارع ورصيف به  

 باعة

 01 15 عامة ثابتة من األمام

ثا 60  تعليق وموسيقى سيارات ومشاة  

 ورصيف به باعة

(ترافلينغ)متحركة   01 16 متوسطة 

ثا 03 تعليق وموسيقى اطفال يلعبون في  

 حديقة التسلية

 01 17 عامة ثابتة من األمام

ثا 03 تعليق وموسيقى اطفال في قسم  

 يدرسون

 01 18 متوسطة ثابتة من األمام

تصريح+ضوضاء 

 الشارع

ثا 52  صدرية ثابتة من  تصريح لطفل بائع 

 األمام

 02 01 مقربة

تصريح +ضوضاء 

 الشارع

ثا 61 تصريح لطفلة تبيع  

 الخبز

صدرية  ثابتة من 

 األمام

 02 02 مقربة

ثا 62 تصريح مقابلة مع مفتشة  

 رئيسة للعمل

حزامية ثابتة من 

 االمام

 03 01 مقربة

ثا 03 تعليق +موسيقي محطة حافالت و  

 رصيف عليه باعة

 04 01 عامة ثابتة من االعلى
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و موسيقى تعليق ثا 50   04 02 عامة ثابتة من األعلى سوق 

ثا 43 تصريح مقابلة مع دكتورة  

 في علم االجتماع

صدرية ثابتة من 

 االمام

 05 01 مقربة

ثا 50 تعليق و موسيقى  06 01 عامة متحركة من االعلى شارع تجاري 

ثا  50 تعليق و موسيقى شارع في وسط  

 المدينة

 06 02 عامة ثاينة من االمام

ثا  40 تعليق و موسيقى  06 03 متوسطة ثابتة من األمام شارع به مارة 

ثا 23 تصريح مقابلة مع مفتشة  

 رئيسية للعمل

صدرية ثابتة من 

 االمام

 07 01 مقربة

ثا  50 تعليق و موسيقى وسط مدينة  

 مستغانم

متحركة من اليمين 

 الى اليسار

 08 01 عامة

ثا 05 تعليق و موسيقى لصورة مقر خلفية  

 وزارة العدل

//  //  02 08 
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ثا 15 تصريح  مفتشة رئيسية  

 للعمل

صدرية ثابتة من 

 االمام

 09 01 مقربة 

ثا 03 تصريح مدخل لمركز  

 التكوين المهني

ثابتة من االمام   09 02 متوسطة 

ثا 50 تصريح مفتشة رئيسية  

 للعمل

صدرية ثابتة من 

 االمام

30 مقربة  09 

ثا  04 تصريح مدخل لمركز  

 التكوين المهني

40 متوسطة ثاينة من االمام  09 

ثا  13 تصريح مفتشة رئيسية  

 للعمل

ثابتة من صدرية 

 األمام

50 مقربة  09 

ثا 50 تصريح ممتهنون في مركز  

 التكوين المهني

متحركة من  

 اليسار الى  اليمين

60 متوسطة  09 

ثا  91 تصريح مفتشة رئيسية  

 للعمل

من صدرية ثابتة 

 االمام

70 مقربة  09 

ثا 40 تصريح ممتهنون في مركز  

 التكوين المهني

 اليمين متحركة من 

  اليسار  الى

80 متوسطة  09 
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ثا09 تصريح  مفتشة رئيسية  

 للعمل

صدرية ثابتة من 

 االمام

 09 09 مقربة 

ثا 40 تعليق و موسيقى متحركة من   وسط المدينة 

 اليسار الى اليمين

 10 01 عامة

ثا 03 تعليق و موسيقى 20 عامة ثابتة من االمام وسط المدينة   10 

ثا  72 تصريح مفتشة رئيسية  

 للعمل

ثاينة من صدرية 

 االمام

10 مقربة  11 

ثا  08 تعليق و موسيقى خلفية متحركة  

لرمز اليونيسف و 

 منظمات اخرى

/ / 10  12 

ثا 03 تعليق و موسيقى اطفال يبيعون  

 الخبز

االمامثابتة من  20 متوسطة   12 

ثا  20 تصريح صدرية ثابتة من  طفلة بائعة خبز 

 االمام

10 مقربة  13 

ثا 04 تعليق و موسيقى طفل وسلة خبز  

 معروضة للبيع

مقربة ثابتة من 

 االعلى

10 مقربة  14 
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ثا 50 تعليق و موسيقى  14 02 متوسطة ثابتة من االمام طفل يبيع المناديل 

ثا 38 تصريح مقابلة مع مالزم  

 اول للشرطة

صدرية ثابتة من 

 االمام

 15 01 مقربة

ثا 05 تعليق و موسيقى شارع به سيارات  

 و مشاة و شرطي

20 متوسطة متحركة )ترافلينغ(  15 

ثا  32 تصريح ثاينة من صدرية  مالزم اول للشرطة 

 االمام

30 مقربة  15 

د1ثا:28 تصريح لصورة  خلفية 

مديرية النشاط 

االجتماعي + 

 ذبذبات صوتية

/ / 40  15 

ثا 60 تعليق و موسيقى متحركة من اليمين  وسط المدينة 

 الى اليسار

10 عامة  16 

ثا  03 تعليق و موسيقى متحركة من اليمين  حقل زراعي 

 الى اليسار

10 عامة  17 

ثا 04 تعليق و موسيقى اطفال الريف في  

 حقل زراعي

االعلى ثابتة من 20 متوسطة   17 
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ثا 32 تصريح  حوار مع طفل ذو  

سنة بائع 12  

صدرية ثابتة من 

 االمام

 18 01 مقربة 

ثا 20 تصريح حوار مع طفل ذو  

سنوات 07  

صدرية ثابتة من  

 االمام

 18 02 مقربة

ثا 39 تصريح حوار مع طفل ذو  

سنوات 10  

صدرية ثابتة من 

 االمام

30 مقربة  18 

و موسيقى تعليق ثا  11  ثالث اطفال في  

 الطريق السيار

متحركة من اليمين 

 الى اليسار

40 متوسطة  18 

ثا  18 تصريح حوار مع طفل ذو  

سنة 12  

صدرية ثابتة من 

 االمام

50 مقربة  18 

ثا 70 تعليق و موسيقى اطفال في حقل 03  60 متوسطة ثابتة من االمام   18 

ثا  05 تعليق و موسيقى 70 متوسطة ثابتة من االمام ريفيمدخل لبيت    18 

ثا 70 تعليق و موسيقى غرفة بها ام          

 و طفلتها

متحركة من اليسار 

 الى اليمين

80 متوسطة  18 
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ثا 40 تصريح  صدرية ثابتة من  حوار مع سيدة 

 الخلف

 19 01 مقربة 

ثا 20 تصريح ثابتة من االمام  يدين السيدة   19 02 مقربة 

ثا 15 تصريح صدرية ثابتة من  حوار مع سيدة 

 الخلف

 19 03 مقربة

ثا  04 تصريح ثاينة من صدرية  يدين السيدة 

 االمام

40 مقربة  19 

د1ثا : 34 تصريح صدرية ثابتة من  حوار مع السيدة 

 الخلف

 19 05 مقربة

ثا 50 تعليق و موسيقى متحركةمن اليمين  طريق 

 الى اليسار

60 متوسطة  19 

ثا  05 تعليق و موسيقى 10 عامة ثابتة من االمام شارع وسط المدينة   20 

ثا 60 تعليق و موسيقى االمامثابتة من  سوق و مشاة  20 متوسطة   20 
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د2ثا : 06 تصريح  مقابلة مع امام  

 مسجد

صدرية ثابتة من 

 االمام

 21 01 مقربة 

ثا 40 تعليق و موسيقى نساء مع اوالدهم  

 يلعبون

ثابتة من االمام   22 01 عامة 

د2: ثا 80 تصريح 20 مقربة ثابتة من االمام سيدة مع اوالدها   22 

ثا  06 تعليق و موسيقى 10 متوسطة ثاينة من االمام سوق شعبي    23 

ثا  50 تعليق و موسيقى متحركة من اليسار  وسط المدينة 

 الى اليمين

20 عامة  23 

د2ثا :  28 تصريح مقابلة مع دكتورة  

االجتماعفي علم   

ثابتة من صدرية 

 االمام

10 مقربة  24 

ثا  08 تعليق و موسيقى خلفية متحركة  

لصور تمثل مدخل 

مديرية النشاط 

االجتماعي و رموز 

 لجمعيات حقوقية

/ / 10  25 

د1ثا :  07 تصريح خلفية لمديرية  

النشاط االجتماعي 

+ذبذبات تمثل 

 الصوت

/ / 20  25 
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د1ثا : 34 تصريح  مع نائب  حوار 

رئيس جمعية 

 حقوقية

صدرية ثابتة من 

 االمام

 25 03 مقربة 

كخاتمة  ليقتع

 للروبرتاج

ثا 29 معدة الروبورتاج  

وسط سوق في 

 المدينة

ثابتة من االمام   26 01 متوسطة 

ثا 41  موسيقى  / / / / جنيريك البداية 

ثا 22 موسيقى   / / / جنيريك النهاية 

/ 

د 26ثا : 34  الوقــــــــــــت االجمالي 
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 يق:لالتع-3

 

قطات والمعطيات التي لال علىالذي حررناه بناءا  الم الحديث والك منيتض قالتعليو

 لمصورة ائيهالن والتركيبالتعليق يتماشى  انيجب  هفيما بعد، ومن هلدينا ليندرج مع

 .تقطةلالم

 :التعليقنص 

 .......... موسيقى..........                              

 

 ،هجينه ظاهره انجبتها ظروفل ،مسمياتاو عمل االطفال األطفالاشتغال  األطفالعماله 

 .المجتمعات الناميه نفك رع في عرلتت

 .في مختلف ربوع الوطن الحياة قسوةمع  البراءةتمع جالجزائر هي االخرى يعاني فيها االطفال لت 

تقودهم ل الطفولةمن حياتهم مرحله  وااطفال الغ ،غيرها من الوالياتو كمستغانم  واليةفي 

 مسؤوليةبعضهم  تحمل ،بهمالكبار ان يعتني الظروف على اختالفها الى عالم الشقاء وبدل 

 عمالهماوتنوعات انشغاالتهم  ، وعشر السادسةاعمارهم لكنها لم تتعدى  ، اختلفتهمأسرباالعتناء 

 ...  اللعب واحيانا الدراسه خيارا متاحا لهموهو الللكن لم يكن 

                                         .......................................... 

قديمه قدم االنسانيه لكن مع تغير االوضاع في المجتمع االنساني  وإنما بجديدةليست  لظاهرةا

 .المجتمع وال زالت القضاء عليها  والحضاري عمله

                               ......................................... 

الطفل من اي  لحمايةبر نصوصه القانونيه في محاوله وكان ايضا للمشرع الجزائري كلمه ع 

 .استغالل

                             ....................................... 

 .ظاهرهال انتشاريات ونسب ئاالحصا اختلفت 

                             ..................................... 

خرى فقد صرحت بارقام مضاعفه لما صرحت به الجزائر ويبقى اليونيسيف ومنظمات ا اما

 .للواقع امر اخر

                             ........................................ 

 ة. انتشارا في فترات معينه من السن يزدادفانه ف عبر السنوات اختل اظاهره و كمالانتشار ف 

                            ........................................ 

 .الجهات الوصيه تتسارع الى التدخل يجعل االمر الذي 

                            ....................................... 

 

في طفال الا معاناةلخص تومن شوارع المدينه كانت وجهتنا الى الريف اين استوقفتنا حاالت  

 .االرياف
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                        ............................................. 

 .البراءةمالمح  اء لتضيع خلفهقناع الشق ااريان اخوان ارتدي فايز و 

                         .................................................. 

 .وهذا اكتشفناه عند اقترابها من هما 

                          ................................................. 
 

حالة هذان الطفالن دفعتنا للغوص اكثر من اجل معرفه المزيد لتقودنا عفويتهما الي االم و ما الذي 

 . جعلها ترمي فلذتي كبدها الي مخالب هذا العالم المتعب فحكت لنا الكثير المثير

                         ................................................... 

  .غادرنا المكان تاركين وراءنا حسرة و الف سؤال

                          ................................................ 

         و كما جرمتها المواثيق و التشريعات الدولية و الوطنية كان لها نصيب من النقد  الظاهرة 

 .و النقض في اعرافنا الدينية

                           ................................................. 

 . و هذا ما تاكد علي لسان هذه االم  

                            .............................................. 

شير الي االثار الوخيمة لهذه الظاهرة التي تنهك اطفالنا و بين قبول و رفض وجب الزاما ان ن

 .نفسيا و جسديا

                            .............................................. 

 .من تحسيس و توعيةبديلة و في هذا االطار تحاول الموسسات المعنية جاهدة ايجاد حلول 

                          ............................................... 

 عاجزة رهصااال انها تبقى ق، مت القوانين وتنوعت االليات واالجراءات حازت،روف ظتعددت ال

يقبلها المجتمع وتبقى  ،وان رفضها القانون والدين ظاهرة، فالرها اوحص ظاهرةالعن حصر 

احساس  يعتليهاال المعنية ومؤسسات تصرخ في صمت مادامت الجهود لم تتضافر  ضحية الطفولة

 .من االولياء ، بداية  ليةبالمسؤ
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 المشاهدة: -4

دقيقة، لذلك كان  26.34حث مدته كان الروبرتاج اجتماعي وصفي متوسط المدة الزمنية 

توظيفها في الروبورتاج ، لكن قبل  علينا اختيار اللقطات و الفيديوهات او المشاهد التي يمكننا

عملية االختيار قمنا بمشاهدتها مرارا و تكرارا، حتى نستوعب كل اللقطات و استلهام منها 

افكار جديدة لم تتكون لدينا من قبل ، كما تسنى لنا من خاللها مراجعة ما قمنا بجمعه في حالة 

زم اعادة تصوير مشاهد .ما اذا كان هناك نقص في المشاهد او ال، او ان كان يستل

  التركيب والمزج: -5

 التركيب:

 في تتابع وتناسب بحيث توحي (الصوت والصورة)قطات لية اختيار وترتيب اللو عمه

ا حسب هكار الصورة المنفردة، ويعطي اللقطات معنافاتختلف عن هذه اللقطات بفكرة 

 (1)تناسق. بشكل متالف و ما لها بمعنى تركيب الصورة وجعها وسياقهترتيب

 أو الفيلم وتهذيب تشذيب تعني وهي المركب، بها يقوم تقنية عملية: بأنه يعرف التركيب

والنوعية، واضافة لقطات ا المضمونمن حيث  صالحة الغير اللقطات باستبعاد الفيديو شريط

 (2)ا.هاللقطات بطريقة مخالفة لترتيب تصوير وترتيب تبديلما و

 المزج:

تعتمد على اقصى دقة الحرص  النهافي الفيديو  اصعبهاو  اإلخراجفي  األخيرةة لو المرحه

ادخال الصوت  عملية هي وباألحرىا والصوت، الصورة بين التام والتناسب التنسيقعلى 

ؤثرات الصوتية وأحداث طبيعية و التعاليق والم على الصورة مثل الموسيقى أصوات عدة أو

ة فكا نا الموازنة الفنية بيهخاصة تراعى في ة بطريقة فنيةلفالمخت األصواتومزج هذه 

 (3)د. هة وطبيعة المشلفالمستويات الصوتية المخت

الى  الهاتفا له، حيث قمنا بنقممية الخالاء عملية التصوير، تكونت لدينا المادة الفيهبعد انت

هذه المادة عدة مرات  بمشاهدة، قمنا TRK PRODUCTIONباستوديو از الحاسوب هج

 االستغناء نولقطات وما يمك مشاهدمن  هما نحتاج نقة وتركيز بغرض انتقاء احسمتكررة بد

 .هعن

 منظا مباستخدا وضعناه الذي النهائي و ذلك حسب السيناريو اللقطات بترتيب بعد ذلك قمنا

 الصورة بين التام والتناسب لتنسيقاعلى  التعليق مع الحرصمع  هقمنا بمزج مالتركيب ث

ا الموازنة ها بطريقة فنية راعينا فيهومزج للموضوعموسيقى المناسبة ال واضافة والصوت،

 .مة سبعة أيالد، دامت هذه المرحهة وطبيعة المشلفة المستويات الصوتية المختفكا نالفنية بي

 

 

 .58،ص2011الوسط  الشباني،،الجمعية الوطنية لالعالم واالتصال في 1بعجبي: تقنيات و نماذج في التصوير و المونتاج فيديو،ط .عبد الرزاق 1

 

 .215، ص1982. محمد عزت ، قاموس المصطلحات االعالمية، دار الشروق، جدة، 2

 

91.92. قاسم حول سعدون و اخرون،الحلقة الدرامية في مجال كتابة السيناريو،المنشاة العالمية للنشر و التوزيع و االعالن،طرابلس،ص ص 3
.
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 :شارة البداية -6

 
 زائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الج

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم االجتماعية

 علوم اإلعالم واالتصال قسم

 

 يقـــــــــــــــــــدم 

 روبورتاج مصور لنيل شهادة الماستير

 تخصص سمعي بصري

 عمالة االطفال في المجتمع الجزائري

  -مستغانم نموذج-

 بعنوان

 اطفال في كنف الشقاء

 اعداد و تقديم

 خديـــم لميــاء

 تحت اشراف االستاذ

محمد مرواني.
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 شارة النهاية -7 
 

 

 كنتم مع

 

 عمالة االطفال في المجتمع الجزائري

 

 مستغانم نموذج

 

 بعنوان

 اطفال في كنف الشقاء

 روبورتاج مصور لنيل شهادة الماستر

 ريتخصص سمعي بص

 اعداد و تقديم

 لميــــاء خديم

 

 تحت اشراف االستاذ 

 محمد مرواني

 

 تصوير

 لمياء خديم

 

 اخراج

 لمياء خديم 

 

الشكر الموصول الى كل من ساهم   

 في اعداد هذا الروبورتاج 

 

 2018/2019السنة الجامعية :
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 :صعوبات هذا العمل

سته، و من بين الصعوبات التي يواجه كل باحث صعوبات جمة اثناء اجراء بحثه او درا

واجهتنا كان اولها نقص االمكانيات، و تعنث الحاالت المعنية ببحثنا و رفضها فكرة 

 و الحديث معنا.التصوير ا

عدم وجود يد العون مما اظطرنا الى القيام بجميع المهمات من بحث و تصوير و اجراء 

لعمل في نفس الوقت، و كذلك التنقل المقابالت و التنسيق و جميع الخطوات المتعلقة بهذا ا

بين مختلف االماكن في المدينة و خارجها، ايضا عدم االستجابة من طرف بعض 

الشخصيات في المؤسسات المعنية و انشغال بعضها مما اضطرنا الى الذهاب مرارا و 

 تكرارامن اجل اجراء مقابالت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ةـــــالخاتم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 

 

 

 : الخاتمة

 

تعتبر ظاهرة  عمالة االطفال من الظواهر المنتشرة في المجتمع الجزائري، حيث  

اصبحت في االونة االخيرة بمثابة قنبلة موقوتة و للحد من هذه الظاهرة ، فانه يتوجب 

خص االعالمية منها، تسليط الضوء عليها كما ينبغي تنظيم على الجهات المعنية و باال

حملة توعية وطنية  شاملة بهدف تبصير المجتمع بمخاطر و اضرار هذه الظاهرة التي 

الى الضياع، و هذا بمشاركة المنظمات و المجتمع المدني، كما تقود االجيال الصاعدة 

مكافحة هذه الظاهرة و كذلك يجب على الحكومة ان تقوم بانشاء و تاسيس وحدة خاصة ل

توسيع شبكات الضمان االجتماعي، لتشمل معظم االسر الفقيرة التي تضطر الى دفع 

اطفالها الى اسواق العمللتوفير الدخل الالزم لها،كما يجب تبني خطط و اليات لمكافحة 

 الفقر و تحسين الوضع المعيشي      و االقتصادي المتردي الذي تعاني منه االسر كما

 و معالجات لما يسمى بالتسرب المدرسي.  اصبح الزاما تشجيع التعليم  و وضع حل 
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       نصر الدين العياضي: إقترابات نظرية من األنواع الصحفية، ديوان المطبوعات الجامعية، -

 1999الجزائر ، 1ط 

، الجزائر 2ساعد ساعد: فنيات التحرير الصحفي، دار الخلد ونية للنشر والتوزيع، ط  -

2009 ، 

 

 2004، الجزائر 1دار هومة، ط  ، والصحفيينمحمد لعقاب: الصحفي الناجح دليل الطلبة  -

. 

 2006، الجزائر 2محمد لعقاب: الصحفي الناجح، دار هومة، ط 

ت الربورتاج الصحفي واإلذاعي ، مجلة الدراسات االعالمية للسكان رضا التجار: مقوما -

  .والتنمية، دمشق

 .1998ة والصحفي المعاصر، القاهرة فالصحاد دروبي: ممح -

 1999.نورالدين بليبل : الكتابة الصحفية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -

، الجزائر 1الهدى للنشر، ط نوار باهي: أكاديمية المرسل الصحفي المحترف، دار  -

2006. 

عبد العالي رزاقي: التقارير االعالمية، الصور الفيلمية، الربورتاج التحقيق ،  - 

  .2008 ، 1 دار الصباح الجديد، ط    الحدث، 
 

د.زيتوني عائشة بية، عوامل عمالة االطفال في الشارع الجزائري )دراسة حاالت ببعض  -

 .2017ديسمبر/31-علوم االنسانية، عباجي مختار عنابة، مجلة ال احياء مدينةعنابة(، جامعة

 .مباركي.عمالة االطفال بين الواقع و النصوص د.دليلة - 

،الجمعية الوطنية 1عبد الرزاق بعجبي: تقنيات و نماذج في التصوير و المونتاج فيديو،ط -

 .2011واالتصال في الوسط  الشباني،لالعالم 

 .1982لمصطلحات االعالمية، دار الشروق، جدة، . محمد عزت ، قاموس ا2

. قاسم حول سعدون و اخرون،الحلقة الدرامية في مجال كتابة السيناريو،المنشاة 3

 .العالمية للنشر و التوزيع و االعالن،طرابلس
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  قــــالمالح                                    
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 رسهــــالف                                       
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  الفهرس
 
 
 
 
  

 قائمة المحتويات  

 الصفحة   المحتوى

 -   الشكر

 -   هداءاال

 -   خطة البحث

 أ   مقدمة

 4   االطار المنهجي

 5   أسباب الدراسة

 5   الدراسة يةاهم

 6   اهداف الدراسة

 6   ختارالمالنوع الصحفي 

    االطار النظري

 8   تعريف الربورتاج

 9   الربورتاجأنواع 

 11   الربورتاجخصائص 

 12   مفهوم عمالة االطفال      

 13   واقع تشغيل االطفال في الجزائر   

 14   الجزائرالتنظيم القانوني لعمالة االطفال في   

 15   االيطار التطبيقي    

 16   مراحل اعداد روبورتاج    

 17   مرحلة ما قبل التصوير   

 19   مرحلة التصوير   

 20   مرحلة  ما بعد التصوير   

 20   البطاقة الفنية   
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  21 التقطيع الفني 

  33 تعليقال 

  35 المشاهدةا 

  35 التركيب و المزج 

  36 شارة البداية  

  37 شارة النهاية 

  38 صعوبات العمل 
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