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פליטים

הקדמה
.1
רקע ומטרות
מתוך הכרה בצורך להגיע לפתרון צודק ומלא ליישוב בעיית הפליטים שנוצרה ב ,1948-ובנסיון
לענות על חוסר הצדק ההיסטורי והעכשווי והרעות איתם מתמודדים הפליטים הפלסטינים ,כל
הצדדים להם היה חלק ביצירת בעית הפליטים ובקיומה המתמשך צריכים להוות חלק מפתרונה.
לנושא הפליטים הפלסטינים מימדים רבים ,ובכללם אספקטים היסטוריים ,מוסריים ,פוליטיים,

פתרון לבעיית
הפליטים הפלסטינים
מ1948-

חוקיים ,רגשיים וכלכליים .מימדים אלה מחייבים פתרונות מסוגים שונים.
הסכם ז’נבה מציע פתרון אפשרי לחלק ממימדים אלה – בעיקר ,לנושאי מגורי הקבע והפיצויים
– ומציג מסגרת עבודה חוקית ופוליטית לפתרונם בהדגישו ש”הצדדים מכירים בכך שהחלטה
 194של האסיפה הכללית של האו”ם ,החלטה  242של מועצת הביטחון של האו”ם ,ויוזמת השלום
הערבית – בכל הקשור לזכויות הפליטים הפלסטינים – מייצגים את הבסיס לפתרון סוגיית
הפליטים ,ושזכויות אלו ממולאות בהתאם לסעיף  7של ההסכם”.
כהמשך לסעיף  7של הסכם ז’נבה ,מסמך זה ,שהוכן בשיתוף של מומחים ישראלים ופלסטינים,
מרחיב לגבי הנושאים שהוסכמו בו ,ובכלל זה לגבי המבנה של הנציבות הבינלאומית האחראית
על יישום חלקים מרכזיים מההסכם ותפקידיה.
פלסטינים שמקום מגוריהם הועתק כתוצאה ממלחמת  1967ניצבים בפני מצב ייחודי וקריטריונים
פוליטיים וחוקיים שונים ,אשר הצדדים מחויבים לטפל בהם בנפרד .הפתרון המוצע במסמך זה
לא עוסק בזכויותיהם של מי שמקום מגוריהם הועתק בעקבות מלחמת .1967

•רקע ומטרות
•שלושה סוגי פיצויים כספיים
•הגדרות
•עקרונות מנחים
•מגורי קבע ואזרחות
•שיקום ופיתוח
•פיצוי בגין מצב הפליטות
•פיצוי בגין אובדן רכוש
• קץ התביעות
•הנציבות הבינלאומית

.2
שלושה סוגים של פיצויים כלכליים
המסמך מציג שלושה סוגים של פיצויים כלכליים שיינתנו לפליטים פלסטינים מ:1948-
.1

1מימון של שיקום ופיתוח אשר יינתן לקהילות של פליטים פלסטיניים (ראו פרק ב).

.2

2פיצוי על מצב הפליטות ,אשר יינתן לכל פליט פלסטיני או ליורשיו (ראו פרק ג).

.3

3פיצוי על אובדן רכוש ,אשר יינתן לכל פליט פלסטיני או ליורשיו (ראו פרק ד).
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.3
הגדרות

•“פליט פלסטיני” – לפי ההגדרה האופרטיבית של אונר”א – אדם שמקום מגוריו הקבוע היה

פליטים

.4

4כל הפלסטינים הבוגרים יהיו זכאים לפיצוי בגין מצב הפליטות.

.5

5כל הפליטים המקוריים הפלסטינים יהיו זכאים לפיצוי בגין אובדן רכוש.

.6

6תוקם נציבות בינלאומית שבאחריותה יהיה ליישם את כל האספקטים של הסכם זה בכל

בפלסטינה בתקופה שבין יוני  1946למאי  ,1948שאיבד הן את ביתו והן את אמצעי פרנסתו

הנוגע לפליטים הפלסטינים.

בעקבות המלחמה ב ,1948-וצאצא של אדם שהפך לפליט בשנת  1948ואשר במועד הקובע

.7

•“פליט פלסטיני מקורי” – אדם שמקום מגוריו הקבוע היה בפלסטינה בתקופה שבין יוני

.8

היה בן  21ומעלה ,נשוי או הורה.

7הסכם זה מיישם את החלטות האו”ם מספר  194ו ,242-ומעניק פתרון מקיף ושלם לבעיית
הפליטים הפלסטינים.

 1946למאי  ,1948שאיבד הן את ביתו והן את אמצעי פרנסתו בעקבות מלחמת .’48

8הצדדים מסכימים על כך שהסכם זה פותר באופן מקיף ושלם את בעיית הפליטים
הפלסטיניים משנת  .1948הצדדים גם מסכימים שלא ניתן יהיה להעלות תביעות נוספות

•“המועד הקובע” – יום ה 29-בנובמבר.1947 ,
•“מדינה מארחת” – ירדן ,סוריה ולבנון.
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בנושא זה מלבד אלו הקשורות בהסכם זה.
.9

9לאחר יישום ההסכם ,פעילותה של אונר”א תופסק.

•“מדינה שלישית” – כל מדינה בעולם למעט המדינות המארחות ,מדינת ישראל ומדינת פלסטין.
•“מאגר נתונים” – מאגר הנתונים שיוקם ויופעל בהתאם להוראותיו של נספח זה.

.4
עקרונות מנחים נוספים

חלק  :1רכיבי ההסכם
פרק א’ :מגורי קבע ואזרחות

מסמך זה מבוסס על העקרונות הבאים:
.1

1פליטים פלסטיניים יהיו זכאים לבחור את מקום מגורי הקבע שלהם מתוך האופציות הבאות:
.

אמדינת פלסטין בהתאם לסעיף  iשלהלן.

.

באזורים בישראל המועברים לפלסטין במסגרת חילופי השטחים ,לאחר החלת

.

.1

1זכאות למגורי קבע
כל פליט פלסטיני זכאי למקום מגורים קבוע.

.2

2זכאות לאזרחות

הריבונות הפלסטינית ,בהתאם לסעיף  iשלהלן.

כל פליט פלסטיני זכאי לקבל את אזרחותה של המדינה בה הוא נמצא או יימצא מקום

גמדינות שלישיות ,בהתאם לסעיף  iiשלהלן.

מגוריו הקבוע.

.

דמדינת ישראל ,בהתאם לסעיף  iiiשלהלן.

.

המדינות מארחות נוכחיות ,בהתאם לסעיף  ivשלהלן.
.i

.3

iאופציות מגורי הקבע א’ ו-ב’ יהיו זכותם של כל הפליטים הפלסטינים בהתאם
לחוקים של מדינת פלסטין.

iiiiאופציה ג’ תהיה נתונה לשיקול דעתן הריבוני של מדינות שלישיות ,ותהיה
בהתאם למספרים שכל מדינה שלישית תגיש לנציבות הבינלאומית .מספרים
אלה ייצגו את המספר הכולל של פליטים פלסטיניים שכל מדינה שלישית
תקבל.

3זכאות למגורי קבע ואזרחות במדינת פלסטין
כל פליט זכאי למגורי קבע ולאזרחות במדינת פלסטין ,בכפוף להחלטתה הריבונית ולחוקיה
של מדינת פלסטין.

.4

4בחירת מקום מגורי הקבע
כל פליט פלסטיני רשאי לבחור באופן חופשי ומודע את מקום מגורי הקבע שלו ,מבין
האפשרויות הבאות:
.

אמדינת פלסטין ,בכפוף להחלטתה הריבונית ולחוקיה של מדינת פלסטין.

.

באזורים שהועברו ממדינת ישראל למדינת פלסטין במסגרת הסכם זה ,בכפוף

iiiiiאופציה ד’ תהיה נתונה לשיקול דעתה הריבוני של ישראל ותהיה בהתאם
למספר שישראל תגיש לנציבות הבינלאומית .מספר זה ייצג את המספר

להחלטתה הריבונית ולחוקיה של מדינת פלסטין.
.

גמדינות שלישיות ,בכפוף להחלטתה הריבונית ולחוקיה של כל מדינה ,ובהתאם

הכולל של פליטים פלסטיניים שישראל תקבל .כבסיס ,ישראל תיקח בחשבון

למכסות הקליטה שייקבעו על-ידי מדינות אלו ושיוגשו על-ידן לנציבות הבין-

את הממוצע של המספרים הכוללים שיגישו המדינות השלישיות השונות

לאומית .מכסות קליטה אלו ישקפו את המספר הכולל של הפליטים הפלסטיניים

לנציבות הבינלאומית.

שכל מדינה שלישית תקבל במסגרת זמן מוסכמת.

ivivאופציה ה’ תהיה בהתאם להחלטתן הריבונית של המדינות המארחות
הנוכחיות .במקום שבו תופעל ,אופציה זאת תהיה מלווה בתוכניות פיתוח
ושיקום מהירות ומקיפות לקהילות הפליטים.

.

דמדינת ישראל ,בכפוף להחלטתה הריבונית ובהתאם למכסת הקליטה שתקבע
ושתגיש לנציבות הבין-לאומית .מכסת קליטה זו תשקף את מספר הפליטים
הפלסטיניים הכולל שמדינת ישראל תקבל .כבסיס חישובי ,ישראל תביא בחשבון

.2

2בכל הנ”ל תינתן קדימות לאוכלוסיית הפליטים הפלסטינים בלבנון.

את הממוצע של מכסות הקליטה שיגישו המדינות השלישיות השונות לנציבות

.3

3כספים יחולקו לשיקום ופיתוח קהילות במקום מגורי הקבע של הפליטים הפלסטינים.

הבין-לאומית.
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.5

פליטים

ההמדינה המארחת בה גר הפליט במועד החתימה על ההסכם ,בכפוף לאישורה של

תוקם קרן ,שתקרא הקרן לפיצוי פלסטינים על אובדן רכוש (להלן :הקרן) ואשר הנכס

המדינה המארחת ולהחלטתה הריבונית.

היחיד שבחזקתה יהא הסכום הכולל.

5ברירת מחדל

הקרן תנפיק ותפיץ לפליטים המקוריים שלושה סוגים של ביטחונות :ניירות ערך מסוג ,A

פליט שלא יצהיר היכן ברצונו להתגורר באופן קבוע ,ייחשב כמי שבחר להתגורר באופן

ניירות ערך מסוג  ;Bניירות ערך מסוג .C

קבוע במקום בו התגורר בעת החתימה על ההסכם ,ויהיה זכאי למגורי קבע ואזרחות

הסכום המצטבר שהוסכם על-ידי הצדדים יכלול את תרומתה של ישראל לקרן ,ולא יהיו
תביעות כלכליות נוספות כלפי ישראל אשר נובעות מבעית הפליטים הפלסטינים.

במדינה זו ו/או במדינת פלסטין ,בכפוף להחלטה הריבונית ולחוקיה של כל מדינה.
.4

4המסלול המהיר
כל פליט פלסטיני מקורי ייחשב כמי שמחזיק בזכויות קניין כלשהן ,גם אם זכויות שכאלו

פרק ב’ :שיקום ופיתוח
.1

.2

לא ניתנות להוכחה .הוא יהיה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין אובדן רכוש במסלול
המהיר ,ולקבל:

1הקצאת כספים לצורך שיקום ופיתוח

נייר ערך מסוג  Aשיונפק על-ידי הקרן .ערכו הנקוב יהא בגובה של  30%מהסכום הכולל

יוקצו כספים לצורך שיקום קהילות הפליטים על-ידי פיתוח תמריצי השקעה בסביבות

חלקי מספר הפליטים הפלסטינים המקוריים כפי שמספרם מופיע ברישומי אונר”א .ניתן

מגורי הקבע שלהם.

יהיה לפרוע את נייר ערך  Aמיד עם הנפקתו.

2ייעוד הכספים

נייר ערך מסוג  Bשיונפק על-ידי הקרן .ערכו הנקוב יהא סנט אחד .לכל נייר ערך מסוג B

הכספים יהיו מיועדים לקידום החירות ,הרווחה ,השגשוג הכלכלי ,החינוך ,זכויות האדם

שיוקצה בהתאם לסעיף זה יהא שווי זהה בקרן ,ויזכה את המחזיק בו בחלק שווה בנכסי
הקרן לאחר פירוקה.

והשתלבותם של הפליטים בחברת המדינה בה הם קבעו את מגורי הקבע שלהם.
.5

 5המסלול הראייתי
פליט פלסטיני מקורי שלא הגיש תביעה במסגרת המסלול המהיר ,זכאי להגיש תביעה

פרק ג’ :פיצוי בגין מצב פליטּות
.1
.2
.3

לקבלת פיצויים בגין אובדן רכוש במסלול הראייתי .אם יצליח להוכיח זכאותו ,יהא הפליט
הפלסטיני המקורי זכאי לקבלת נייר ערך מסוג  Cשיונפק על-ידי הקרן ושערכו הנקוב יהא

1זכאות

בגובה של  80%מערך הרכוש שאבד לו .ניתן יהיה לפרוע מחצית מסכום נייר הערך מסוג C

כל פליט פלסטיני זכאי לקבל פיצוי בגין מצב הפליטּות.

מיד עם הנפקתו ,והחלק האחר ישולם בעת פירוק הקרן.

2סכום הפיצוי האישי

הדין החל לעניין זכויות הקניין של הפליטים הוא הדין שחל בפלסטינה במועד הקובע;

הפיצוי בגין מצב פליטּות יהיה סכום קבוע ושווה לכל פליט פלסטיני.

אך הוועדה לפיצוי בגין אובדן רכוש תורשה להחיל דין אחר אם לדעתה ראוי לעשות כן

3זכויות יורשים

מטעמי צדק.

היה ופליט פלסטיני הלך לעולמו – זכויותיו לפיצויים תועברנה ליורשיו.

שווי הרכוש שהוכיח הפליט את זכויותיו בגינו ,יחושב על-פי אותם עקרונות ומכפילים

דין הירושה החל למטרות סעיף זה הוא הדין האישי של המוריש ,אך הוועדה לקביעת

פיננסיים בהם נעשה שימוש כבסיס לקביעת הסכום הכולל.

מעמד תורשה להחיל דין אחר מדינו האישי של המוריש אם על-פי שיקול דעתה ראוי

.6

לעשות כן מטעמי צדק.

6הקצאת ניירות ערך בתום בירור התביעות
בתום פרק הזמן בו ניתן להגיש את התביעות בשני המסלולים ,הזכויות של אותם פליטים
מקוריים שהיו רשומים במאגר הנתונים ושלא הגישו תביעה ,בין אם בעצמם ובין אם

פרק ד’ :פיצוי בגין אובדן רכוש
.1

1זכאות
פליט פלסטיני מקורי שאיבד את רכושו כתוצאה ממלחמת  ’48זכאי לפיצוי בכפוף להוראות פרק זה.

.2

.3

מטעמם באמצעות יורשיהם ,תוקצינה למדינת פלסטין כאילו הוגשו התביעות הללו
במסלול המהיר.
.7

7פירוק הקרן לפיצוי פלסטינים על אובדן רכוש
לאחר שנבחנו ונבדקו כל התביעות שהוגשו ,תפורק הקרן וכספיה יחולקו למחזיקי ניירות

2זכויות יורשים

הערך שלה לפי הסדר הבא:

היה ופליט מקורי הלך לעולמו – זכויותיו לפיצויים תועברנה ליורשיו.

ניירות ערך מסוג A

דין הירושה החל למטרות סעיף זה הוא הדין האישי של המוריש ,אך הוועדה לקביעת

ניירות ערך מסוג B

מעמד תורשה להחיל דין אחר אם לפי שיקול דעתה ראוי לעשות כן מטעמי צדק.

ניירות ערך מסוג C

3הסכום הכולל לפיצוי
בהתבסס על הממצאים וההערכות של צוות המומחים ,הסכימו ביניהם הצדדים שהשווי
הנוכחי הכולל של זכויות הקניין שהיו בבעלות הפליטים במועד הקובע הינו __________
(להלן“ :הסכום הכולל”).
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פרק ה’ :קץ התביעות
קץ התביעות

פליטים

פרק ח’ :מזכירות כללית
.1

הצדדים מסכימים כי שום תביעת מגורים ,תביעת אזרחות ,תביעת פיצויים בגין אובדן
רכוש או תביעת פיצויים עבור הפליטים מ ,1948-לא תוכר מחוץ למסגרת הסכם זה.

של הנציבות ,ותסייע לארגונים הפועלים במסגרתה למלא תפקידיהם .המזכירות הכללית
תכלול ,בין היתר:

פרק ו’ :סמכויות ומבנה
.2

.2

1סמכויות ותפקידים
כפוף להוראותיה של מועצת המנהלים ,תנהל המזכירות הכללית את פעילותה היומיומית

חלק  :2הנציבות הבין-לאומית
.1

101

.

איחידה לטיפול בפניות פליטים.

.

במאגר נתונים.

.

גמזכירות שתהא אחראית על הקרנות.

.

דמזכירות שתהא אחראית על הוועדות.

2היחידה לטיפול בפניות פליטים

1הקמת נציבות בין-לאומית

.

אהמזכירות הכללית תקים ותתפעל יחידה לטיפול בפניות פליטים.

תוקם נציבות בין-לאומית שתהא לה אחריות מלאה ובלעדית לביצוע כל היבטי ההסכם

.

במשרדיה הראשיים של היחידה שתטפל בפניות הפליטים יהיו בז’נבה.

הנוגעים לפליטים .הנציבות הבין-לאומית תהא ארגון בין-לאומי בעל עצמאות משפטית.

.

גהיחידה לטיפול בפניות פליטים תקים ותתפעל סניפים מקומיים בגדה

2מושב הנציבות

המערבית ,ברצועת עזה ,בירדן ,בסוריה ,בלבנון ובכל מיקום אחר שתמצא

משרדיה הראשיים של הנציבות הבין-לאומית יהיו בז’נבה.
.3

המזכירות הכללית לנכון במטרה לממש יעדיו של הסכם זה.
.

3ועדות

דהיחידה לטיפול בפניות פליטים ,באמצעות סניפיה המקומיים ,תהא אחראית על:
.i

iהפצת מידע בקרב הפליטים בדבר הזכויות המוקנות להם במסגרת

.

אבמסגרת הנציבות תפעלנה הוועדות הבאות:

.

בועדה לקביעת מעמד

.

גועדה לפיצוי בגין מצב פליטּות

iiiiהבטחת זמינותם של טפסי הפניה לפליטים וליורשיהם.

.

דועדה לפיצוי בגין אובדן רכוש

iiiiiמתן סיוע טכני וסיוע משפטי ,הדרכה וייעוץ לפליטים וליורשיהם במילוי הפניות.

.

הועדת מגורי קבע ואזרחות

ivivאיסוף פניותיהם של הפליטים ויורשיהם והעברתן לוועדה הרלוונטית.

הסכם זה וההליכים שעליהם לבצע במטרה לממשן.

vיידוע הפליטים ויורשיהם בדבר מצב פנייתם.

.

וועדת שיקום ופיתוח

.v

.

זועדות נוספות כפי שתמצא לנכון מועצת המנהלים למנות ולהאציל להן מסמכויותיה.

viviחלוקת תשלומים וניירות ערך שהונפקו על-ידי הקרנות ,לפליטים
הזכאים לכך וליורשיהם הזכאים לכך.

פרק ז’ :מועצת מנהלים
.1

.

הבמטרה ליישם יעדיו של הסכם זה ,היחידה לטיפול בפניות פליטים תורשה
להפעיל אתר אינטרנט שבאמצעותו יוכלו הפליטים למצוא מידע הנוגע

1הרכב

למעמדם ולזכויותיהם ,ולהגיש את פניותיהם דרכו.

כל אחת מהישויות שלהלן תורשה למנות חבר במועצת המנהלים ולהחליפו באחר:

.3

3מאגר הנתונים

.

אהצדדים להסכם.

.

.

בהמדינות המארחות.

.

גמדינה התורמת לפחות מיליארד דולר לקרנות הפועלות במסגרת הנציבות.

.

בבבניית מאגר הנתונים ,המזכירות הכללית תתבסס קודם כל על רישומיה של אונר”א.

.

דהאיחוד האירופי.

.

גהמידע הכלול במאגר הנתונים כמוהו כעדות לכאורה למהימנותו של מידע

.

הארצות-הברית של אמריקה.

זה ,והוועדות תהיינה רשאיות להתבסס על מידע זה ,במידה שלא הוכח

.

והליגה הערבית.

אחרת ,בהחלטותיהן בנוגע לפניות של פליטים ויורשיהם.

.

זהאו”ם.
.

אהמזכירות הכללית תקים ותתפעל מאגר נתונים המכיל מידע על אודות כל
פליט ויורשיו ,ככל שנתונים אלה רלוונטיים למימוש ההסכם.

.

דכל אדם יהא רשאי להגיש בקשה להכללתו או להוצאתו ממאגר הנתונים וכן
לעדכון כל פיסת מידע הכלולה במאגר הנתונים הנוגע אליו.

חהבנק העולמי.
.

הלכל פליט תהיה נגישות באמצעות האינטרנט למידע הנמצא במאגר הנתונים
והנוגע אליו ,ליורשיו ,לאבותיו וליורשים אחרים של אבותיו.

.

והמזכירות הכללית תפעל להבטיח את סודיות המידע הכלול במאגר הנתונים
וכי השימוש במידע זה יהא אך ורק לצורכי הוועדה
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פרק ט’ :הועדה לקביעת מעמד
.1

1סמכויות ותפקידים

103

פליטים

פרק י”ג :ועדת שיקום ופיתוח
.1

הוועדה לקביעת מעמד תהא מוסמכת:

1סמכויות ותפקידים
הוועדה לשיקום ופיתוח תהא מוסמכת:

.

אלהחליט לגבי פניות שהוגשו בדבר מעמדם של הפליטים ויורשיהם.

.

אלקבוע נהלים להגשת תוכניות לשיקום ופיתוח של קהילות פליטים.

.

בלהתוות את דרך הפעולה של המזכירות הכללית בכל הנוגע לטיפול בפניות פליטים

.

בלאשר תוכניות לשיקום ופיתוח או להתנות את אישורן בתנאים ובשינויים שייקבעו
על-ידי הוועדה.

בנושא מעמדם.

פרק י’ :הועדה לפיצוי בגין מצב פליטּות
.1

.

גלקבוע את הסכומים שיוקצו לכל אחת מן התוכניות שאושרו.

.

דלפקח על יישומן של תוכניות השיקום והפיתוח.

.

הלהתוות את דרך הפעולה של המזכירות הכללית.

1סמכויות ותפקידים
הוועדה לפיצוי בגין מצב פליטּות תהא מוסמכת:
.

אלהחליט לגבי פניות שהוגשו בדבר מעמדם של הפליטים ויורשיהם.

.

בלהתוות את דרך הפעולה של המזכירות הכללית בכל הנוגע לפיצוי פליטים בגין

פרק ט”ז :הקרן לפיצוי פלסטינים על אובדן רכוש
.1

מצב פליטּות.
.

גלפקח על חלוקת תשלומי הפיצויים בגין מצב פליטּות.

.

דליידע את כל הפליטים שיימצאו זכאים לפיצוי בגין מצב פליטּות בדבר זכאותם.

1הקמת הקרן
.

אהקרן לפיצוי פלסטינים על אובדן רכוש תהיה חברה ציבורית בעירבון מוגבל (בע”מ).

.

בבעלת המניות היחידה של הקרן בעת הקמתה תהיה הנציבות; לא ניתן יהיה
לקבל דיבידנדים או זכויות כלשהן בעת פירוק הקרן בגין ניירות הערך שיוחזקו
על-ידי הנציבות.

פרק י”א :ועדה לפיצוי בגין אובדן רכוש
.1

.
.2

1סמכויות ותפקידים

גהמזכיר הכללי יהיה האחראי להקמת הקרן ולעריכתם של מסמכי ההתאגדות שלה.

2תפקידי הקרן
.

מסוג  Bוניירות ערך מסוג  – Cעל-פי הנחיות הוועדה לפיצוי בגין אובדן רכוש.

לוועדה לפיצוי בגין אובדן רכוש תהיינה הסמכויות הבאות:
.

אמתן החלטה בדבר תביעות לפיצוי בגין אובדן רכוש.

.

בהתוויית דרך הפעולה של המזכירות הכללית בכל הנוגע לפיצוי פליטים בגין אובדן

אהקרן תנפיק שלושה סוגי ביטחונות – אשר ייקראו ניירות ערך מסוג  ,Aניירות ערך

.

בלשם ביצוע תפקידיה תורשה הקרן להפקיד כספים במוסדות פיננסיים שאושרו על-
ידי מועצת המנהלים ,או לקבל אשראי ממוסדות שכאלה.

רכוש ,הן במסלול המהיר והן במסלול הראייתי.
.

גפיקוח על חלוקת הפיצוי בגין אובדן רכוש הנעשה על-ידי המזכירות הכללית.

פרק י”ב :ועדת מגורי קבע ואזרחות
.1

פרק י”ז :קרן לפיצוי בגין מצב פליטּות
.1

1תפקידי הקרן
.

אהקרן לפיצוי בגין מצב פליטּות תקצה כספים לפליטים

1סמכויות ותפקידים
הוועדה למגורי קבע ואזרחות תהא מוסמכת:
.

אלקבוע נהלים וקריטריונים על-פיהם ייקבעו מקום המגורים הקבוע והאזרחות של
כל פליט ,תוך שאיפה שמקום זה יתאים ככל האפשר להעדפותיו של הפליט ותוך
התחשבות בשלמות משפחתו.

.

בלהחליט בדבר בקשות הפליטים למגורי קבע ואזרחות.

.

גלהתוות את דרך הפעולה של המזכירות הכללית בכל הנוגע לטיפול בפניות פליטים
בנושא מגורי קבע ואזרחות.

.

דלפקח על המזכירות הכללית ביישומה את החלטותיה של הוועדה בכל הנוגע
לתביעות הפליטים.

.

הלפנות למדינות המעוניינות לקלוט פליטים ,ולערוך איסוף ורישום בכל הנוגע למספר
הפליטים שכל מדינה שכזו מעוניינת לקלוט ואת התנאים שהן מציבות לקבלתם.

פרק י”ח :קרן שיקום ופיתוח
.1

1תפקידי הקרן
.

אהקרן לשיקום ופיתוח תקצה כספים למדינות על-פי ההנחיות של הוועדה
לשיקום ופיתוח.

