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 سطيف -طعون الوالئية للمدينة اجلامعية حمضر اجتماع جلنة ال

 ألساتذةاسطيف لدراسة الطعون اليت قدمها - للمدينة اجلامعية الوالئيةاجتمعت جلنة الطعون  9102جانفي  92بتاريخ 
 القائمة األولية اليت أعدهتا اللجنة الوالئية اجلامعية للسكن املكلفة برتتيب األساتذة طاليب السكن جبامعيت مناملتظلمون 

 .9102جانفي  02سطيف بتاريخ 
طبيقها للتعليمة عمل جلنة السكن املكلفة ابلرتتيب يف تول كيفية حون اجتماعها بتقرير قدمه رئيسها استهلت جلنة الطع

 والظروف اليت أدت فيها عملها. 9102ديسمرب  01الصادرة بتاريخ  0221الوزارية رقم 
قررت ابإلمجاع عدم قبول مخسة تصرحيات  -طعنا 91واليت بلغ عددها -وقبل أن تشرع اللجنة يف دراسة الطعون املقدمة 
ينحصر يف  -حبكم طبيعتها–لطعون، حيث أن عمل اللجنة اخالل فرتة شرفية جديدة قدمت من طرف بعض األساتذة 

 املقدمة فقط. الطعوندراسة 
ومراعاة العتبارات العدالة قررت اللجنة األخذ بعني االعتبار حقيقة عدم تقدمي الكثري من األساتذة لتصرحيات شرفية 
تتعارض مع مضمون التصريح الشريف، أي عدم تقدمي تصريح شريف يف حالة ملكية قطعة أرضية خمصصة للبناء يف وقت 

عدم ملكية قطعة نه التصريح الشريف بمها الحقا، ومن مث فإن إغفال هذه الواقعة واستبعاد املعيار الذي تضسابق مث بيع
 ن.و نية للطعلطعن أمام اللجنة الوطاإمكانية اللجنة تركت . كما املصرحة غري الفئةهذه أرضية يف وقت سابق يعين ظلم 
ملزمة  ىقتب كنهالا وتفهمها للظروف االجتماعية واإلنسانية اليت تضمنتها بعض الطعون، لقد عربت اللجنة عن تعاطفه

 مبراعاة اإلطار القانوين احملدد لسلطتها وكذلك اعتبارات العدالة اليت سبق ذكرها.
وتلك اليت ا هدراسة معمقة يف ظل الواثئق اليت حتوز  ،عكفت اللجنة بعد ذلك على دراسة الطعون املقدمة حالة حبالة

الة مالحظة طعون تضمنت واثئق جديدة اعتربهتا اللجنة كافية إلز  تضمنتها ملفات الطعن, وتوجت الدراسة بقبول ثالثة 
« positif »  مت  ، حيثعونتعلق أبحد هذه الطالواردة يف القائمة السابقة اليت أعدهتا جلنة الرتتيب، ولكن مع حتفظ

حيث أضافت  ،ا رابعا تعلق حبساب جمموع النقاطتكليف رئيس اللجنة إبجراء حتقيق تكميلي. كما قبلت اللجنة طعن
 .هاينقطتني لصاحب الطعن بعد ثبوت الدليل لد

 انتظار استكمال التحقيقات، يف الوالئيللرتتيب النهائي على املستوى  املرفقة أعدت جلنة الطعون القائمة املؤقتة وبناء عليه
 خاصة لدى الوكاالت العقارية خارج والية سطيف، وكذلك نتائج الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن يف حالة وجود طعون

 .جديدة
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