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¿Què és el Tribunal Russell sobre Palestina?

El

primer Tribunal Russell es va celebrar el 1967 per a investigar els crims de

guerra comesos al Vietnam i jutjar-los segons el dret internacional. Fou impulsat per

Bertrand Russell, premi Nobel de Literatura el 1950, i presidit per Jean-Paul Sartre.
El Tribunal va comptar amb la participació de destacats intel·lectuals de l’època, com
ara Lelio Basso, Julio Cortázar, Lázaro Cárdenas i Simone de Beauvoir. El Tribunal,
tot i no tenir validesa jurídica, va actuar com un tribunal popular de consciència
envers les injustícies i la impunitat de les violacions del dret internacional.
Ara, després de més de quaranta anys, la

Fundació Bertrand Russell patrocina

l’establiment d’un Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) per a jutjar les violacions
del dret internacional de les que és víctima la població palestina i que la priven d’un
Estat sobirà. En aquest context, s’analitzaran les responsabilitats d’Israel, així com
les d’altres Estats i organitzacions internacionals, com la Unió Europea, les Nacions
Unides i la Lliga Àrab.
El TRP està constituït per personalitats reconegudes de molt diversos països,
Israel inclòs, i la seva legitimitat no prové de cap govern o partit polític, sinó del
prestigi, la carrera i el compromís respecte als drets fonamentals dels membres que
l’integren.
El

Comitè de suport internacional compta ja amb més de 100 personalitats de tots

els àmbits, com

Boutros Boutros-Ghali (ex secretari general de l’ONU), Mohammed

Bedjaoui (ex president del Tribunal Internacional de Justícia), Noam Chomsky
(catedràtic del MIT),
Literatura el 1998).
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Ken Loach (cineasta) o José Saramago (premi Nobel de
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Veure Annex per consultar el llistat complet. Per consultar una versió actualitzada:

http://tribunalrussell.blog.pangea.org/lang/ca/sobre-el-tribunal/comite-de-suport-internacionalcomite-de-apoyo-internacional/
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¿Per què és necessari? 2
El 9 de juliol del 2004, la Cort Internacional de Justícia (CIJ) va dictaminar amb una

opinió consultiva la il·legalitat del mur construït per Israel a la Palestina ocupada.
Onze dies després, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar, amb una
clara majoria, la

Resolució ES-10/15, amb la que reconeix la opinió de la CIJ i

exigeix els Estats membre de l’ONU que observin les seves obligacions jurídiques
d’acord amb la opinió consultiva: no fer res que suposi una ajuda a la construcció del
mur ni el reconeixement de la situació il·legal que el genera, a més de garantir que
Israel observi els seus deures segons el dret internacional humanitari i el dret a
l’autodeterminació del poble palestí.
Tanmateix, tots els Estats que van votar a favor de la Resolució ES-10/15 s’han
limitat després a emetre condemnes i declaracions polítiques, i han permès Israel de
seguir la seva política de confiscacions, d’establiment de colònies il·legals en territoris
ocupats i de violació dels drets del poble palestí.
La guerra que van lliurar el Govern i l’exèrcit israelians el desembre del 2008 a la
franja de Gaza, ja sotmesa a un brutal setge, va fer més palès que mai el menyspreu
d’Israel pel dret internacional, i la responsabilitat i complicitat de la resta de països –
especialment dels Estats Units i de la Unió Europea– en la perpetuació de la injustícia
comesa contra el poble palestí. Donat que les condemnes no han anat acompanyades
de cap sanció, Israel gaudeix del suport tàcit de la comunitat internacional.
És en aquest context que cal entendre l’establiment del Tribunal Russell per
Palestina, una iniciativa cívica que fomenta el dret internacional com a peça clau per
incidir en el conflicte israelo-palestí i que pretén mobilitzar

l’opinió pública

internacional per tal que les Nacions Unides i els seus Estats membre adoptin les
mesures necessàries per acabar amb la impunitat de l’Estat d’Israel i assolir una
solució justa i duradora al conflicte. Així, més enllà de la coneguda responsabilitat
d’Israel, el seu objectiu és demostrar la complicitat de tercers Estats i organitzacions
internacionals que, amb la seva passivitat o suport actiu, permeten que Israel
segueixi violant els drets del poble palestí i que la situació es perpetuï i empitjori.
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Veure Annex per consultar el “Marc jurídic i legalitat internacional” en els que es basa
el treball dels diferents Comitès d’Experts i del Tribunal.

Comitè Organitzador a Barcelona | Via Laietana, 45, Esc. A, 7-3 | 08003 | Barcelona | Tlf. 93 317 86 07
www.russelltribunalonpalestine.com | info@tribunalrussell.org | comunicacio@tribunalrussell.org

4

Com funciona?

L’establiment del TRP neix arrel de la
Bertrand Russell),
2001) i

crida de Ken Coates (president de la Fundació

Nurit Peled (israelià, premi Sajárov per la llibertat d’expressió

Leila Shahid (delegada de Palestina davant de la Unió Europea).

L’organització

del

Tribunal

Russell

sobre

Palestina

depèn

del

seu

Comitè

Organitzador Internacional (COI), integrat pels següents membres: Ken Coates,
Pierre Galand, Stéphane Hessel, Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous, François
Maspero, Paulette Pierson-Mathy, Bernard Ravenel i Brahim Senouci.

L’estructura de funcionament del Tribunal compta a més a més amb:


El

Comitè de suport internacional, format per persones dels sectors

acadèmic, científic, cultural i polític amb renom internacional i sense cap
càrrec polític actual. (veure annex)


Els Comitès nacionals de suport, que ajuden a recaptar fons, i garanteixen la
mobilització popular i la difusió mediàtica. També es poden encarregar
d’organitzar una sessió al seu país o territori o de participar en la d’altres
comitès. Fins al moment, s’han constituït comitès nacionals de suport als
següents països: França, Bèlgica, Regne Unit, Irlanda, Suïssa, Portugal,
Alemanya, Itàlia, Espanya i Catalunya. També estan en procés de constitució
Comitès nacionals als Països Baixos, Àustria, Algèria, Líban, Índia i Xile.
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El

Comitè Nacional per Catalunya i Espanya acollirà la primera sessió

del Tribunal Russell sobre Palestina que es realitzarà a Barcelona els dies 1, 2
i 3 de març de 2010. Aquest comitè és impulsat per la coordinadora d’entitats

Amb Palestina al Cor, que reuneix a la majoria d’organitzacions catalanes
que treballen activament per la defensa dels drets humans i de la legalitat
internacional a Palestina. Aquestes són: ACSUR-LAS SEGOVIAS, Alliance for
Freedom and Dignity, Associació Catalana per la Pau, CIEMEN, Consell de la
Joventut de Barcelona, Comunitat Palestina de Catalunya, Institut de Drets
Humans de Catalunya, Moviment per la Pau, NEXES, NOVA - Centre per a la
Innovació Social, Servei Civil Internacional, SODEPAU y Xarxa d'Enllaç amb
Palestina.


Els experts i testimonis. Els continguts de les sessions del Tribunal es
preparen gràcies a la col·laboració de desenes d’experts i acadèmics
provinents de diferents països. Les audiències del Tribunal comptaran amb
presentacions per part d’experts i també amb la presencia de testimonis que
puguin testificar de manera rellevant respecte les temàtiques tractades.



El Jurat. Cada sessió del Tribunal comptarà amb un jurat format per
personalitats il·lustres del món jurídic, acadèmic, científic, cultural o polític.

El Tribunal en sí és l’element central del projecte. Un cop celebrades les audiències
amb la presentació dels informes elaborats pels experts i les intervencions dels
testimonis, el jurat del Tribunal després de la seva deliberació, entregarà les seves
conclusions.
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Sessió de Barcelona (1, 2 i 3 de març del 2010)
El

Tribunal

Russell

sobre

Palestina

està

concebut

com

una

iniciativa

descentralitzada que es celebrarà en diverses sessions i en diferents ciutats entre el
2010 i el 2012.

3

La primera sessió internacional del Tribunal Russell sobre Palestina es celebrarà a
Barcelona els dies 1, 2 i 3 de març de 2010, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona (ICAB), amb la intenció d’examinar en quina mesura la Unió Europea i els
seus Estats membres són còmplices de la prolongació de l’ocupació dels Territoris
Palestins i de les violacions per part d’Israel dels drets del poble palestí. Els
continguts de la sessió de Barcelona s’estan preparant amb la col·laboració de
desenes d’acadèmics experts en dret internacional públic i legislació comunitària als
4

següents països: Espanya , Regne Unit, França, Bèlgica, Portugal i Irlanda. El Jurat
del Tribunal està integrat per nou persones de reconegut prestigi moral o jurídic a
escala internacional. Les persones que conformaran el jurat de la sessió de Barcelona
són les següents:
◦

Sr. Michael Mansfield (Regne Unit) - Advocat

◦

Sra. Gisèle Halimi (França) - Advocada i política

◦

Sr. José Antonio Martín Pallín (Espanya) - Magistrat del Tribunal Suprem

◦

Sr. Ronald Kasrils (Sud-àfrica) - Líder anti-apartheid i ex ministre sud-africà

◦

Sra. Mairead Corrigan-Maguire (Irlanda del Nord) – Premi Nobel de la Pau 1976

◦

Sra. Cynthia McKinney (Estats Units d’Amèrica) – Ex congressista d’Estats Units i

candidata presidencial pel Partit Verd

◦ Sra. Aminata Traoré (Mali) – Activista, escriptora i ex-ministra
◦ Sr. Arcadi Oliveres (Espanya) – Catedràtic d’Economia de la Universitat Autònoma
de Barcelona i activista per la justícia social i la pau

◦ Sr. Alberto San Juan (Espanya) – Actor

***

Sr. Juan Guzmán Tapia (Xile) – Jutge retirat. No estarà a Barcelona per a la

primera Sessió però formarà part del jurat en les pròximes sessions.
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A més de la primera sessió a Barcelona el mes de març del 2010, una segona sessió
del Tribunal s’està organitzant pel 2010 a Londres, sobre les complicitats i omissions de les
empreses transnacionals. Posteriorment, s’organitzaran altres sessions a diferents continents
per abordar altres complicitats i omissions, especialment les dels Estats Units i de les Nacions
Unides. El procés es tancarà amb una gran sessió final.
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El Comitè d’experts per Espanya i Catalunya està integrat per: David Bondia, Luciana
Coconi, Rafael Escudero, Ignacio Álvarez-Ossorio, Margalida Capellà i Roig, Ferran Izquierdo
Brichs, Jaume Saura, Alejandro Pozo, Antoni Pigrau Solém i Agnes Bertrand-Sanz.
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PROGRAMA PROVISIONAL
1 de març del 2010
10:00 – Conferència inaugural sobre les violacions del Dret internacional i de les
resolucions de les Nacions Unides per part de l’Estat d’Israel.

A càrrec de:

Stéphane Hessel (ambaixador francès i membre de la resistència

durant la segona guerra mundial).

12:00 – El dret a l’autodeterminació del poble palestí.

Intervencions d’experts i testimonis: David Bondia (Espanya), Madjid Benchikh
(Algèria), Alan Stoleroff (Portugal).

14:00-15:30 Pausa dinar

15:30 – El bloqueig de Gaza i l’Operació “Plom Fos”.

Intervencions d’experts i testimonis: Desmond Travers (Irlanda),
(Regne Unit),

Derek Summerfield

Ewa Jasiewicz (Regne Unit).

17:45 – Els assentaments i el saqueig dels recursos naturals.

Intervencions d’experts i testimonis: James Phillips (Irlanda),

Michael Sfard (Israel).
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2 de març del 2010
9:30 – L’acord d’associació UE-Israel.

Intervencions d’experts i testimonis: Agnes Bertrand (Bèlgica), Clare Short (Regne
Unit),

Phil Shiner (Regne Unit), Francis Wurtz (França), Patrice Bouveret (França),

Véronique De Keyser (Bèlgica).
14:00-15:30 Pausa dinar.

15:30 – L’annexió de Jerusalem est.

Intervencions

d’experts

i

testimonis:

Meir Margalit (Israel), Ghada Karma

(Palestina).
17:45 – La construcció del Mur en els Territoris Palestins Ocupats.

Intervencions

d’experts

i

testimonis:

François Dubuisson (Bèlgica), Luisa

Morgantini (Itàlia).
19:00 – El Jurat es retira per a deliberar.

3 de març del 2010
12:00 – Roda de premsa i acte públic de presentació de les conclusions del jurat
(opinions i recomanacions).
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Oportunitats per a la premsa

S’ha programat una conferencia de premsa prèvia pel dia 24 de febrer del 2010 a les
12:30h al

Col·legi de Periodistes de Catalunya. Hi seran presents Pierre Galand

(Comitè Organitzatiu Internacional – ex senador belga),

José Antonio Martín Pallín

(membre del Jurat del Tribunal – magistrat del Tribunal Suprem espanyol),

Icíar

Bollaín (membre del Comitè de Suport al Tribunal – actriu) i Paul Laverty (membre
del Comitè de Suport al Tribunal – guionista). Durant la celebració de la sessió de
Barcelona, l’organització del Tribunal Russell disposarà d’una sala amb connexió a
internet.
La qüestió del compliment del dret internacional en el marc del conflicte IsraelPalestina és un tema que es sol presentar en termes abstractes i que, per aquest
motiu, planteja un gran repte a tots aquells periodistes que desitgen fer-lo arribar al
gran públic. La sessió del Tribunal Russell a Barcelona ofereix a la premsa una
oportunitat única per parlar amb persones que treballen en el camp de la legalitat
internacional o que son testimonis directes dels efectes del seu incompliment, i
que poden donar a la qüestió una perspectiva humana i personal.
Algunes idees:


Entrevista amb

Mairead Corrigan - Macguire sobre el seu treball en defensa

dels drets humans, que li va valer el premi Nobel de la Pau, i el seu
compromís amb iniciatives que tradueixen la legalitat internacional en accions
ciutadanes directes, com els viatges en vaixell organitzats pel

Moviment

Gaza Lliure.


Entrevista amb

Ronald Kasrils, ex ministre sud-africà i dirigent de la lluita

contra l’apartheid, sobre la importància de la pressió de la comunitat
internacional per acabar amb el règim segregacionista al seu país, i les
similituds i diferències entre la situació que es vivia a Sud-àfrica i la que es viu
actualment a Palestina.


Entrevista amb el

coronel Desmond Travers, un dels membres de la missió

de l’ONU que va redactar l’ informe

Goldstone, sobre els crims de guerra

d’Israel a Gaza i les conseqüències d’aquest informe.
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Dades de contacte

Per seguir l’actualitat del Tribunal Russell sobre Palestina:

www.russelltribunalonpalestine.com
www.tribunalrussell.org
Sessió de Barcelona
Per informació general:

info@tribunalrussell.org
Per premsa i comunicació:

comunicacio@tribunalrussell.org | Ana Sánchez: asanchez@comedianet.com
+ 34 933 10 60 44

I

+ 34 638 01 45 45

Per recolzar la iniciativa:

adhesions@tribunalrussell.org
Per inscriure’s a la sessió de Barcelona (1, 2 i 3 de març de 2010):

inscripcions@tribunalrussell.org
Direcció postal:
Via Laietana, 45, 7-3. 08003 – Barcelona. Tlf. +34 933 178 607

La sessió a Barcelona del Tribunal Russell sobre Palestina ha estat organitzada
gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, els Comitès Nacionals de Suport al
Tribunal Russell sobre Palestina i a les donacions d’organitzacions i individus.
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ANNEX

El Comitè de suport internacional està integrat per:
|

Ken Coates

President de la Fundació Bertrand Russell per la Pau, Regne Unit |

Premi Sajárov per la llibertat de pensament 2001, Israel |

Leila Shahid

Nurit Peled

Delegada general de

Palestina a la Unió Europea, Bèlgica i Luxemburg, Palestina

Membres del Comitè de suport:
| Gilbert Achcar Catedràtic, Regne Unit |

Boutros Boutros-Ghali Ex secretari general de les Nacions

Unides, Egipte | Madam Nguyên Thi Bình Ex vicepresidenta, Vietnam |
president, Algèria | Djamel Bourras Esportista, França |

Andreas Van Agt

Ahmed Ben Bella Primer

Milan Ku-can

Ex president, Eslovènia |

Ex primer ministre, Països Baixos |Tariq Ali Escriptor, Regne Unit | Henri Alleg

Periodista, França | Martin Almada Advocat, escriptor i premi Nobel Alternatiu 2002, Paraguay | Kader
Asmal Catedràtic, ex ministre i diputat al Congrés, Sudàfrica | Raymond Aubrac (y Lucie Aubrac †) Ex
membres de la Resistència francesa, França | Etienne Balibar Catedràtic emèrit, França | Anna
Balletbò Presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, Espanya | Russell Banks Escriptor, Estats
Units | Mohammed Bedjaoui Ex president del Tribunal Internacional de Justícia (La Haia) i ex ministre
d’Assumptes Exteriors, Algèria | Tony Benn Activista per la pau, Regne Unit | Amar Bentoumi President
emèrit de la Associació Internacional d’Advocats Democràtics, Algèria |

John Berger Escriptor,

Regne

Unit | Karl Blecha Ex ministre d’Interior, Àustria | Howard Brenton Escriptor, Regne Unit | Carmel
Budiardjo Premi Nobel Alternatiu 1995, Regne Unit | Judith Butler Catedràtica, Estats Units | Eric
Cantona Actor i productor cinematogràfic, França | Franco Cavalli Ex president de la Unió Internacional
contra el Càncer, Suïssa |

Monique Chemillier-Gendreau

Catedràtica emèrita, França |

Noam

Chomsky Catedràtic del MIT, Estats Units | Vicenzo Consolo Escriptor, Itàlia | Jonathan Cook
Escriptor i periodista, Regne Unit | Georges Corm Escriptor i ex ministre d’Hisenda, Líban |

Mairead

Corrigan Maguire Premi Nobel de la Pau 1976, Irlanda del Nord | Raymond Deane Compositor i
escriptor, Irlanda | John Dugard Ex relator especial de les Nacions Unides per Palestina, Sudàfrica |
Roxanne Dunbar-Ortiz Escriptora, Estats Units | Salim El Hoss Ex primer ministre, Líban | Miguel
Angel Estrella Pianista i ex ambaixador a l’UNESCO, Argentina | Irene Fernandez Premi Nobel
Alternatiu 2005, Malàisia |

Norman Finkelstein Escriptor,

l’Institut Neerlandès de Drets Humans, Països Baixos |

Estats Units | Cees Flinterman Director de

Eduardo Galeano Escriptor,

Uruguai | Johan

Galtung Fundador i co-director de Transcend, i premi Nobel Alternatiu 1987, Noruega | Costa Gavras
Realitzador, França |

Susan George Escriptora, França | Geraud de Geouffre de la Pradelle

Catedràtic emèrit, França | Neve Gordon Politòleg, Israel | Juan Goytisolo Escriptor, Espanya |Trevor
Griffiths Escriptor, Regne Unit |

Juan Guzman Tapia Jutge, Xile | Gisele Halimi Advocada i ex

ambaixadora a la UNESCO, França | Denis Halliday Ex representant de la ONU, Irlanda | Jeff Halper
Coordinador de l’ICAHD, Israel |
França |

Mohammed Harbi

Stephane Hessel Ambaixador,

Historiador, Algèria | Eric Hazan Escriptor,

França | François Houtart Catedràtic emèrit, Bèlgica | Nouri

Abdel Razzaql Hussein Secretari general de l’Organització de Solidaritat dels Pobles Afro-Asiàtics,
Egipte | Sonallah Ibrahim Elorfally Escriptor, Egipte | Albert Jacquard Catedràtic, França | Alain Joxe
Director d’estudis de EHESS, França | Hatim Kanaaneh Escriptor, Palestina | Ghada Karmi Catedràtica
i escriptora, Palestina | Ronnie Kasrils Ex ministre, escriptor i activista, Sudàfrica | Assaf Kfoury
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Catedràtic, Estats Units |

Naomi Klein Escriptora, Estats Units | Erwin Lanc Ex ministre d’Assumptes

Exteriors, Àustria | Felicia Langer Advocada, escriptora i premi Nobel Alternatiu 1990, Alemanya |

Laverty Guionista,

Regne Unit | Mike Leigh Realitzador, Regne Unit |

Unit | Alice Mahon Ex parlamentària, Regne Unit |

Ken Loach Realitzador,

Paul

Regne

José Antonio Martín Pallín Magistrat Emèrit

de la Sala II del Tribunal Suprem, Espanya | Nur Masalha Directora del Centre per la Religió i la
Història, Palestina | François Maspero Escriptor, França |

Gustave Massiah

President del CRID,

França | Avi Mograbi Realitzador, Israel | Luisa Morgantini Activista, Itàlia | Peter Mullan Realitzador i
actor, Regne Unit | Karma Nabulsi Acadèmica i escriptora, Palestina | Radhia Nasraoui Advocada de
drets humans, Tunísia | Susie Orbach Catedràtica, Regne Unit| Willibald Pahr Ex ministre d’Assumptes
Exteriors, Àustria |

Ilan Pappe Catedràtic, Israel| Simone Paris de Bollardière Moviment per la No

Violència Alternativa, França | Tamar Pelleg-Sryck Advocat de drets humans, Israel |

"Pepetela"

Arthur Pestana

Escriptor, Angola | Jeremy Pikser Escrpitor, Estats Units | John Pilger

Periodista,

escriptor i realitzador, Austràlia | Harold Pinter Escriptor i premi Nobel de Literatura 2005, Regne Unit |
François Rigaux Catedràtic emèrit, Bèlgica | Jacqueline Rose Catedràtica, Regne Unit | Eric Rouleau
Escriptor i ex ambaixador, França | François Roux Advocat, França | Jean Salmon Catedràtic emèrit de
la ULB, Bèlgica | Elias Sanbar Escriptor, Palestina |

José Saramago Premi Nobel de Literatura

1998, Portugal | Aharon Shabtai, Poeta, Israel | Jitendra Sharma Advocat i president de l’Associació
Internacional d’Advocats Democràtics, Índia | Cindy Sheehan Activista per la pau i escriptora, Estats
Units |

Raji Surani

Vicepresident de FIDH, Palestina | Vandana Shiva Premi Nobel Alternatiu 1993,

Índia | Sulak Sivaraksa Catedràtic i premi Nobel Alternatiu 1995, Tailàndia | Philippe Texier Magistrat i
membre del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, França | Rt Hon E.W Thomas Tribunal
Suprem, Nova Zelanda |

Gerard Toulouse Doctor,

França | Andy de la Tour Actor i guionista, Regne

Unit | Sir Brian Urquhart Ex vicesecretari general de les Nacions Unides, Regne Unit | Puthan Veetil
Rajagopal President de Ekta Parishad, Índia | Heikelina Verrijn Stuart Advocada i doctora en dret,
Països Baixos | Itala Vivan Catedràtica, Itàlia | Naomi Wallace Autora teatral i guionista, Estats Units |

Michel Warschawski

Activista, Israel | Francisco Whitaker Premi Nobel Alternatiu 2006, Brasil |

Betty Williams Premi Nobel de la Pau 1976, Irlanda del Nord | Jody Williams Premi Nobel de la Pau
1997, Estats Units |

Jean Ziegler Sociòleg, Suïssa | Howard Zinn Escriptor, Estats Units.
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Marc jurídic i legalitat internacional

El Tribunal Russell sobre Palestina s’organitza en front de la manca d’aplicació de
part dels estats i de la comunitat internacional de la

opinió consultiva de la Cort

Internacional de Justícia del 9 de juliol del 2004, i de la resolució ES-10/15 de la
Assemblea General de les Nacions Unides adoptada el 20 de juliol del 2004. La
referència jurídica del treball dels Comitès d’experts als diferents països i del Tribunal
són les següents convencions, resolucions i normes de dret internacional:

Convencions Internacionals (de les que Israel és part):
•

Carta de les Nacions Unides, 26 de juny de 1945

•

Convenció per la prevenció i la repressió del crim de genocidi, 9 de desembre
de 1948

•

Convenció (IV) de Ginebra relativa a la protecció de persones civils en temps
de guerra, 12 d’agost de 1949

•

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial, 21 de
desembre de 1965

•

Pacte Internacional relatiu als drets civils i polítics, 16 de desembre de 1966

•

Pacte Internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals, 16 de
desembre de 1966

•

Convenció Internacional sobre l’eliminació i la repressió del crim d’Apartheid,
1973

•

Protocol Addicional a les Convencions de Ginebra relatiu a la protecció de les
víctimes dels conflictes armats internacionals, 1977

•

Convenció contra la Tortura i altres penes o tractes cruels, inhumans o
degradants, 1984

•

Convenció relativa als drets de l’infant, 20 de novembre de 1989
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Resolucions pertinents de les Nacions Unides sobre Palestina:

Consell de Seguretat:
•

Resolució 242 (Obligació de retirada dels territoris ocupats)

•

Resolució 338 (Obligació de retirada dels territoris ocupats)

•

Resolució 446 (Il·legalitat de les colònies israelianes)

•

Resolució 478 (Nul·litat de l’Annexió de Jerusalem)

Assemblea General:
•

Resolució 181 (Pla de partició)

•

Resolució 194 (Retorn dels refugiats)

•

Resolució ES 10/15 (Il·legalitat del Mur, obligació d’Israel de enderrocar-lo,
obligació dels Estats de fer respectar la IV Convenció de Ginebra)

Normes de dret internacional consuetudinari (normes instaurades per la pràctica,
incloent l’aplicació de tractats dels que Israel no és part):

•

Principis del dret de l’ocupació enunciats pel Reglament de La Haia relatiu a
les lleis inormes consuetudinàries de la guerra, 18 d’octubre de 1907

•

Principi de no adquisició de territoris mitjançant l’amenaça o l’ús de la força
(Resolució 2625 de l’Assemblea General de NNUU)

•

Principi del dret dels pobles a disposar d’ells mateixos – Dret del poble palestí
a l’autodeterminació

•

Principi de la sobirania permanent dels pobles sota ocupació estrangera sobre
els seus recursos naturals

•

Declaració Universal dels Drets Humans, Resolució de l’Assemblea General de
NNUU del 10 de desembre de 1948 (text no obligatori que ha adquirit un valor
consuetudinari
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