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Summary

What can be reached is that journalists are facing during
international as well as national armed conflicts real risks which
may go beyond the limits of harassment or freedom restriction up
to face murder.
Since the journalist is a witness to the conflict rather is a witness, a
judge and a reporter of the conflict parties’ commitment to the
international humanitarian law, and since the article 79 of
Protocol did not establish a new status for journalists but
considered reporters as civilians having all the rights and duties
inherent to this status, journalists had then double responsibility:
an impartial professional witness, and a civilian who may become
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a victims of great violations during armed conflicts. and the nature
of such liability require from journalists to expect such risks,
accept them and impose on the parties of the conflict the
recognition of this profession values, and the commitment to do
their utmost to prevent the occurrence of crimes against
journalists and to investigate any crimes committed against him
and bring the perpetrators to justice and to observe also that
media equipment is equipment in civilian, not military, and should
not be attacked or be a subject to retaliation.
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