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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية
  اللجنة التنفيذية

  برنامج أمن الطيران : ١٥البند رقم 

 أنظمة إدارة األمن

  ) اإلياتا–وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي ( 

  الملخص التنفيذي
شركات الطيران د كافة  اعتماتوضح ورقة العمل هذه النهج الذي اتخذه اتحاد النقل الجوي الدولي لضمان

وتُعتبر أنظمة إدارة األمن اآلن شرطاً إلزامياً . األعضاء فيه منهج أنظمة إدارة األمن في عملياتها
تدرس ورقة العمل دور أنظمة اإلدارة في ثم . ألعضاء اإلياتا عبر تدقيق السالمة التشغيلية التابع لإلياتا

على أنظمة إدارة األمن الذي أيده جميع أصحاب الشأن فيما بيئة أمن الطيران وتحدد فوائد النهج القائم 
ثم تسلط الضوء على الفوائد التي يمكن لهذا النهج . يتعلق بتنظيم األمن والتسليم التشغيلي للضوابط األمنية

ال وفي االستجابة لمتطلبات أن يوفرها في دعم التنمية المتواصلة والحفاظ على نظام نقل جوي آمن وفع
، إلى االتفاقية الدولية للطيران األمن - ١٧الواردة في المرفق ) اإليكاو(لطيران المدني الدولي منظمة ا
  .المدني
  : إلىةأن الجمعية العمومية مدعو :اإلجراء

   ؛التزام فريق أمن الطيران في تطوير وتنفيذ أنظمة إدارة األمنودعم اإلياتا   )أ
 الدول المتعاقدة لمتطلبات مراقبة الجودة استجابةن النظر في اعتماد نهج أنظمة اإلدارة لضما  )ب

  . ١٧ للمرفق ١١بموجب التعديل 

تعزيز أمن ( )B(بالهدف االستراتيجي تتعلق ورقة العمل هذه   :األهداف اإلستراتيجية
   .)الطيران المدني العالمي

  ال ينطبق  :اآلثار المالية

  ال ينطبق  :المراجع
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 المقدمة  - ١

 تحسينويقترح ال.  مبادئ ومفاهيم أساسية في أنظمة إدارة السالمةجوهريةبصورة األمن  إدارة أنظمةتستخدم   ١- ١
قبِل  في مجال األمن إذا لتحسن مماثإمكانية توقّع نظمة إدارة السالمة أل  العالميقرارالذي تال اإلداء السالمة أل العالمي

  .ميعالبشكل أنظمة إدارة األمن  مبادئ نو والمنظمشأنأصحاب ال
على يتوقف   فإن نجاحها على نطاق المنظومة ألمن الطيران،اًنهجتُعتبر أن أنظمة إدارة األمن بما     ٢- ١

إلى السعي استنتج أن وواعترف فريق أمن الطيران التابع لإليكاو بهذا . المنظمينأصحاب الشأن بما فيهم  كافةموافقة 
التقرير النهائي (ستراتيجي لألمن إهدف كأمن الطيران ينبغي إدراجه د  موارإطار لتنظيم وإدارةكمفهوم أنظمة إدارة األمن 

  ).١٥  رقمألمنلستراتيجي إلألف، الهدف ا، الملحق ١٨/ للجنة أمن الطيران
 .أمر معقولنفيذ أنظمة إدارة األمن في هذه اللحظة فإن ت، ية للحالة الراهنة للبيئة التشغيلاًنه نظرأتعتقد اإلياتا   ٣- ١
عالوة و.  أمن الطيرانأي مبادرة لتحسين تدابير ينبغي الترحيب بوبالتالي،. أولوية للمنظمين وجمهور المسافرينو هاألمن ف

ليات إلى وجود عم عن تزايد عدد شركات الطيران الجديدة يجعل الحاجة ، فضالً العاليالموظفينمعدل تبديل ن إعلى ذلك، ف
 . احاًوتدريب الموظفين أكثر إلحمتسقة وموحدة أمن 

   األمن التابعة لإلياتاأنظمة إدارة  - ٢
جل أمن و. جل االمتثال لمتطلبات األمنأمن يحتاج الناقلون الجويون إلى تنفيذ عدد كبير من عمليات األمن   ١- ٢

  . األمنمتطلباتتحسين نوعية االمتثال، من المهم وضع أدوات لتسهيل تنسيق وتوحيد العمليات لتلبية 
االمتثال وينفّذ . أعضائهاكافة  لاًلزاميمطلباًً إاإلياتا اآلن أنظمة إدارة األمن تجعل ذا الهدف، جل تحقيق هأمن   ٢- ٢

نظمة إدارة األمن ألساسية األعناصر التنفيذ جميع األمن أحكام كافة  حيث تضمنعبر تدقيق السالمة التشغيلية التابعة لإلياتا، 
  . في اإلياتا األعضاءمن قبل شركات الطيران

 اًصبح نهجي إذ شكل سريعبمنافع ذلك  معملياتهعلى أنظمة إدارة األمن طبقوا ن الذين ون الجويوالناقليرى   ٣- ٢
تنفيذ أنظمة إدارة األمن أن عمليات النقل الجوي ويعني . تهديداتتقييم الآلية  مع ترابط إلى ال إلدارة األمن نظراًاًنشط
  . التهديداتإلى المعلومات الواردة من آليات تقييملبيانات استناداً أعمال يعتمد على اجدول بحدد إلى حد كبير تس
ال برنامج أمن الناقل الجوي المكلفة عبر  الشروط التنظيمية كونأنظمة إدارة األمن على ضمان تساعد   ٤- ٢

  .ان صناعة الطيرأفضل ممارساتإلى تنفيذ هدف تأنظمة إدارة األمن تُستوفى فقط لكن يتمّ  تجاوزها بما أن 
أنظمة إدارة وتنوي .  لهتكملةك بل يستبدال برنامج أمن الناقل الجوي النموذجالأنظمة إدارة األمن لم تُصمم   ٥-٢

بل وتجاوزها في برنامج أمن الناقل الجوي بالمتطلبات المكلفة في المتثال لعمليات ال كيفية تنفيذ حولاألمن توفير اإلرشاد 
  .النهاية

بشكل مكتوب اإلجراءات بما أنه ينبغي وضع كافة و. األمن مراجعة التدابير األمنيةأنظمة إدارة تُسهل   ٦- ٢
  .معينةيفاء متطلبات زيل أي احتمال للغموض فيما يتعلق بكيفية استإنها تأنظمة إدارة األمن، ف ضمن فيذهاوينبغي شرح تن

تنفيذ  وإن . المعنيينشأنأصحاب اللكافة جوي وكذلك ناقل لجداً  مفيدة أنظمة إدارة األمن أيضاًويمكن أن تكون   ٧-٢
  . بشكل فعالوفر أدوات لتخفيف هذه القيودي في نفس الوقت هجوي ولكنالناقل البسرعة مواطن ضعف سيحدد أنظمة إدارة األمن 
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ومع أنه من . التي ينبغي تحديدهاوثائق وأدوات األمن كافة مركزية لالنقطة ال إدارة األمن تصبح أنظمة  ٨- ٢
موقع الأنظمة إدارة األمن يمكن أن تكون  في وثيقة واحدة، ين الجويينقلالنه ال يمكن احتواء كافة عمليات أمن اح أنالواض

بعض الدول أو ب  الخاصةاألمنلمتطلبات مرفقات الهيكل شمل يقد و. المواد المتصلة باألمنكافة  الذي يشملمشترك ال
كافة  ليموقع مركزويمكن أن يسهل ). ، الخ تكنولوجيا المعلوماتوأمناحتيال الشركات، : على سبيل المثال(المواضيع 

  .أدوات األمن عملية المراجعة والرقابة
أنظمة إدارة وتساعد . الناقل الجويضمن من األتدابير تضع معايير أعلى لأنظمة إدارة األمن ال شك أن   ٩- ٢

الناقل ضمن في تحسين األمن الشامل الحقاً ساهم  الذي يمر األ،األمن على ترسيخ األمن باعتباره قيمة أساسية للشركات
  . الطيراننظام  كامل ضمنالنهاية بالجوي و

ويصبح .  إلى أهداف األمنين الجويينقلانبشأن كيفية توصل ال  أكثر تنظيماًاًأنظمة إدارة األمن نهجتوفر   ١٠- ٢
  .تيجةمستنداً على النأو اً وموضوعياًً أكثر تنفيذ إجراءات األمن رسمي

 برنامج أمن الناقل الجويوإدراجها كجزء من  اعتماد مبادئ أنظمة إدارة األمن علىن ون الجويوالناقليشجع   ١١- ٢
تدابير وإجراءات أمن تنفيذ على ن الجويين يالناقلذلك وسيساعد .  االقتصاديهم لرفاهنها ستكون مفيدة أيضاًالخاص بهم أل

  .تكلفةالوأكثر جدوى من ناحية أكثر فعالية 
تنسيق عالمي صناعة النقل الجوي للتحرك نحو نشطة من قبل  رغبة تنفيذ أنظمة إدارة األمن أيضاًتُظهر   ١٢- ٢
  .تدابير وإجراءات األمنل

   منةآبيئة في دارة اإلالرئيسية ألنظمة العناصر   –٣
تطور ت المعالم، وةر محددكون غيت ما ي غالباًتال للتهديداتتُعطى أهمية طر األمن، مخاارة ضمن بيئة إد  ١- ٣

على أنها ال محددة المن  ذلك، يجب اعتبار تهديدات األباإلضافة إلىو.  متعمده ومقصودةأعمالنتيجة وتكون باستمرار 
منع األنشطة لاالستخبارات وإنفاذ القانون عندما تشترك وكاالت  مثالًف. ويحتمل أن تكون عشوائية بطبيعتهابها التنبؤ يمكن 

فتراض أنها قد ال تكون قادرة على االمن الضروري والحكمة ف،  منتظرة عن معلومات تفيد بهجمات، قد تكشفاإلرهابية
  .في جميع االوقاتتحديد ووقف كافة التهديدات المحتملة 

يجرى تعزيزها بسرعة في أي وقت نتيجة لزيادة على أن  إجراءات األمن قادرة أيضاًوينبغي أن تكون   ٢- ٣
ما تتضارب غالباً  ووتطفلية ما تكون شديدة الوضوح كثيراًبحكم طبيعتها، ووباإلضافة إلى ذلك، . األمنمخاطر مستويات 

إلسراع في عملية النقل لالخدمات ومرافق الالركاب والشحن الجوي التي تتطلب سهولة الوصول إلى متطلبات تيسير مع 
  .سالمة بيئة اليليس هذا هو الحال مع الغالبية العظمى من الضوابط ف و.الجوي

تنظيمية مرتبطة محددة ومعايير أمن وقائي تجري دراسة ووضع ضوابط  عندما ييماً وتقاًتتطلب هذه العوامل اعتراف  ٣-٣
  .بها
مستوى مختلف المنظمات على النهج موجه لألنظمة المتكاملة ضمن هذه العوامل، هناك حاجة إلى اعترافاً ب  ٤- ٣

تقديم هذا النهج القدرة على ولدى . ةسالمالمن وتتعلّق بتسليم نتائج األمسؤوليات ن لديه تكوالتنظيمي ومستوى الصناعة، 
  :من ضمنها ما يليمجموعة من الفوائد 
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نهجاً ضمن التنظيمية القائمة حالياً ضمن هيكل وثقافة تنظيمية شاملة ومتسقة ت إدارة الجودة نظمإدماج   ١-٤- ٣
  ؛تجانساً لتقديم الخدماتأفضل وأكثر بمعايير عمليات األمن  تنفيذ لكيفية اً أكثر وموحداًتماسكم
ن أالتنظيمي ومستوى الصناعة، يمكن على المستوى إلى العمليات القائمة، إدخال أنشطة فعالة لتقييم المخاطر   ٢-٤- ٣
 على تجارة تؤثربدون أن موجهة وبالتالي يمكن أن تكون أكثر كفاءة وفعالية ة وشطاساهم في جعل عمليات األمن نت

  .بدون مبررالصادرات وحركة الركاب 
أمن على دارة اإلنظام منهج العناصر األساسية الالزمة لنجاح تنفيذ بشأن المزيد من المعلومات يمكن إيجاد   ٥- ٣

  .ملحق االوارد في النقل الجوي الاألمن التابعة لإلياتا لمشغلي نظمة إدارة ألالطيران في الملخص التنفيذي 
 اإلدارة داخل عملياتها التي تشمل كحد ةنظمكافة أ ل متكامالًاًنهجيعتمدون أعضائها رؤية اإلياتا إلى  تهدف  ٦- ٣
مبادرتها المتعلقة تعزيز هذا النهج من خالل ب وتقوم اإلياتا. طر في المؤسساتاخمدني األمن والسالمة والجودة وإدارة الأ
  .أنظمة إدارة شركات الطيران المتكاملةب
 من  فإنه، في عملياتهمنظمة إدارة األمنألح جالنا بالتطبيق نون الجويوالناقليقوم ضافة إلى ذلك، ولكي باإل  ٧- ٣

 -  ١٧مرفق واردة في الإليكاو الالتابعة للمتطلبات األمن يمتثل أنه بما هذا النهج على الدول تصادق األهمية بمكان أن 
  . الفردييناألمن وكذلك مع المنظمين

صف و من بدالًمرجو  النتيجة المرجوة أو المعيار الإلىستند إعداد تنظيمات ت على ل أيضاًالدوشجع تُ  ٨- ٣
تلبية  لمناأل الهيئات المسؤولة عن تنفيذ تدابير لتلكالمرونة وإن توفير . ي تكون ممتثلةالالزمة لكالحالية اإلجراءات 

  . لمواردلثر فعالية وكفاءة كاستخدام شامل أإلى سيؤدي  صورة ممكنة في أفضلالمعايير المعلنة 
الدولة التي تحتاجها مراقبة الجودة عملية اإلشراف على النتيجة أو األداء  تسهل التنظيمات المرتكزة على   ٩- ٣

 معايير األمن، دون التركيز ةلضمان تلبيشراف الحد من مسؤولية اإلأصحاب الشأن عن طريق  مختلف لكي تمارسها على
  .على تفاصيل اإلجراءات

مختلفة لتلبية الساليب باألأفضل، من األهمية بمكان أن تعترف الدول المتعاقدة تعاون جل ضمان أمن و، أخيراً  ١٠- ٣
من تمنع تكليف إجراءات األالقبول المتبادل إلجراءات إن . محسنة شاملةبيئة أمن ما أريد التوصل إلى معايير األمن إذا 

  . األمن على الصعيد العالميمن   نفسهتوىالمستحقيق األمن خارج إقليمها مع ضمان 

  التابع لإليكاو١٧ من المرفق ١١التعديل العالقة مع   - ٤
 شروط مراقبة الجودة

 مع منسجماًلضمان أن يبقى المرفق  تدابير األمن -  التابع لإليكاو١٧من المرفق  ١١تعديل اليتضمن   ١- ٤
 :وهي تشمل. مستوى التهديد العالمي

  ؛ةلجوداز مراقبة تعزيأحكام   ١-١- ٤
الدول المتعاقدة في الحاالت من قبل طر اخمتعزز ضرورة استخدام عمليات تقييم الالتي طر اخمتقييم المفاهيم   ٢-١- ٤

  .المناسبة عند تحديد المتطلبات التنظيمية
ن الدول مكّي س،ألمناألمن، كما توفرها أنظمة إدارة التنظيمات نهجاً شامالً لألنظمة المتكاملة أن  اإلياتاتعتبر   ٢- ٤

ويعترف ذلك .  بشكل أكثر فعالية أو في المستقبلفي الوقت الحاضر سواء ١٧أحكام المرفق باالمتثال من الحفاظ على 
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ضمن ضمن هيكل وثقافة تنظيمية شاملة ومتسقة تالتنظيمية لمراقبة الجودة البرامج طر واخمالمنافع الكامنة في دمج تقييم الب
  . تماسكاًنهجاً موحداً وأكثر

التصحيح المستمر وتحسين إجراءات ، يمكن أن يقوم نظام فعال لمراقبة الجودة يضمن مثال محددعن طريق   ٣- ٤
 يسهم في التطوير المستمر للمتطلبات  ماهذاو. المناسب والدقيقطر اخمقييم ال بمساندة التصرف الحالي لنشاط تالتقييم

 .طن ضعف محددة وربما تكون ناشئةلمعالجة التهديدات وموا  القويةالتنظيمية

طر اخمعمليات تقييم التوفر أن الموارد التنظيمية ليست غير محدودة، باالعتراف وباإلضافة إلى ذلك، ومع   ٤- ٤
 هي بأمس الحاجة  في تلك المناطق التيةمناسبشراف التي تقوم بها بطريقة اإلة تركيز أنشطبلدول فعالة اإلمكانية للسماح لال

  .إليها
 لمراقبة الةفعوجود أنظمة الحاجة إلى  يقللنتقص من قيمة أو أنظمة إدارة األمن ال يأن نهج  مهم جداًومن ال  ٥- ٤

المتعلقة بهذا قياسي لمواد اإلرشاد السابقة إلى المستوى المع ترقيتها  ١١تعزيزها في التعديل جرى  وهي حاجة -الجودة 
 بحيث تكون ةنظم لهذه األأنظمة إدارة األمن إطاراًتوفر بل . دليل األمن -  ٨٩٧٣الموضوع الواردة في وثيقة اإليكاو 

الدول المتعاقدة في وحد ألمن الطيران داخل وعبر متماسك ومنهج م لضمان  أوسعملية تنظيميةعمتسقة ومتناسقة مع 
عد القياسية وأساليب العمل القوا لتقديم الخدمات وانجازتوحيداً أفضل وأكثر لمعايير شاملة  فرصاًذلك يوفر و. اإليكاو

  .١٧ ا الواردة في المرفقالموصى به

  الخاتمة  - ٥
  : إلىة مدعوموميةالجمعية الع

قيق السالمة اإلياتا من خالل تد بالنسبة ألعضاء  إلزامياًاآلن شرطاًتُعتبر ن أنظمة إدارة األمن أ باإلحاطة علماً  )أ
  ؛التشغيلية التابعة لإلياتا

   ؛تطوير وتنفيذ أنظمة إدارة األمنام فريق أمن الطيران بالتزوياتا دعم اإل  )ب
الواردة مراقبة الجودة استجابة كافة الدول المتعاقدة لمتطلبات لضمان ة  اإلدارةنظمأالنظر في اعتماد نهج   )ج

  .١٧المرفق من  ١١بمقتضى التعديل 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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APPENDIX 
 
1. Introduction 
 

• Security Management Systems (SEMS) is a more structured and standardized approach to how 
Security processes should be implemented and will provide overall better and more uniform 
standards throughout the aviation industry. 

• Implementing SEMS as well as an effective and focused threat assessment process should 
contribute to making Security processes pro-active. 

• Essentially, an SEMS is an element of corporate management’s responsibility which sets out a 
company’s Security policy to manage Security as an integral part of its overall business making 
Security one of the company’s core values by developing a Security culture 

• SEMS is a business-like approach to Security; goals are set, levels of authority are established, 
etc. much the same as with Quality Management Systems (QMS) and Safety Management 
Systems (SMS).  

• When viewed in this context it becomes obvious that the three programs (SEMS, QMS, SMS) 
must be harmonized to ensure consistency and an equivalent level of attention.   

• Further, SEMS is based on ICAO Annex 17 standards and the IATA Operational Safety Audit 
(IOSA) Security Standards. Through IOSA, SEMS already has a Quality Management segment in 
place.  QMS becomes a complimentary system 

• Each airline must implement the system that works best in their specific situation – there is no 
“one-size-fits-all” system.   

• The SEMS template should serve as a guide of what should be achieved after full implementation 
of SEMS.   

• In order to have an effective Security Management System, it should include the methods and 
procedures to achieve: 

 

o Senior management commitment to Security 
o Appointment of a Head of Security 
o Creation of a Security department organisational structure 
o Promotion of a Security culture 
o Training of Security personnel 
o Security awareness training for all employees 
o Regular evaluation of Security personnel 
o Effective day to day Security operations 
o Incident and accident investigative reporting 
o Continuous correction from the outcome of incident accident investigation report. 
o Threat assessment 
o Risk Management 
o Emergency response procedures 
o Regular audits and protocols for correction of deficiencies 
 

• The following points should be made when a Security Management System is implemented: 
 

o Companies should build on existing procedures and practices rather than start all over. 
SEMS should be seen as an evolutionary tool rather than a revolutionary device. 

o Adoption of  “best practice” standards must be the goal.  The Air Carrier Security 
Programme requirements mandate the minimum requirement for an air carrier to be 
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compliant.  SEMS will help air carriers achieve “best practice” standards which would be 
in compliance with requirements of all States where the air carrier operates. 

o A SEMS must be a company-wide system.  Established at the corporate level, the SEMS 
should then devolve to individual departments.  Flight Operations, In-flight, Baggage 
Services, Passenger Services, Airport Services, Telephone Sales and all other 
departments whose activities contribute to Security need to develop their own procedures 
under the umbrella of the SEMS. 

o Each air carrier is responsible for the development of security procedures and operational 
bulletins based on the concepts of this template taking into account their own operational 
environment resources available and regulatory framework of their State of registry and 
State(s) of operations 

o If some Security operations are outsourced, contracts should identify the need for 
equivalent, auditable SEMS in the supplier. 

o In order for SEMS to be successful, it needs endorsement from the concerned regulators 
and all stakeholders involved in aviation. 

  
2. Organization and Management 
 

• There is a need for senior management to formally endorse, in a written document, their 
commitment to Security as a central component of the air carrier’s core values. 

• A Head of Security with a direct reporting line to senior management should be appointed 
• A clear organizational chart of the Security department should be drafted where all necessary 

responsibilities have a dedicated point of contact.  The organizational chart should be 
proportionate to the size of the company. 

• Security should be every employee’s responsibility and should be an integral part of the 
management plan. 

• Communication of Security information, as appropriate, is a very important part of the 
development of a Security culture. 

• When employing contractors the following information should be provided by the contractor to 
the air carrier before agreeing to use their services: 

o Security arrangement and procedures 
o Previous Security record 
o Hiring and staff training policies 
o A routine audit should be performed 

• Further to that the air carrier should submit appropriate sections of the SEMS to the contractor 
and ensure that they are willing to be in line with the air carrier’s Security culture commitment. 

• Security documentation and manuals should be centralised and readily accessible to all 
employees affected by the document or appropriate sections. 

 
3. Human Resources Management 
 

• Procedures should be put in place to hire competent staff and ensure that they have been cleared 
by background checks as outlined in National legislation, and the air carrier security programme. 

• An efficient training programme should be developed for staff involved in implementation of 
security measures.  Effective and measurable initial & recurrent training and testing/evaluation 
modalities should be developed. 

• Security awareness training sessions should be attended by all employees, periodically, in order 
to promote a Security culture. 
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• Performance appraisals should be conducted on a regular basis to ensure that all employees 
perform their functions adequately in a co-operative and constructive manner benefiting both the 
employer and employee 

• Human factors need to be taken into consideration when developing effective Security 
procedures.   

• Human factors should be considered essential in maintaining staff motivation at acceptable levels. 
• Staff rotation and work variety contribute in maintaining staff motivation and productivity. 

 
4. Quality Assurance 
 

• In order to ensure that Security measures are in compliance with mandated requirements, quality 
controls should be put in place. 

• Many options exist for quality control measures, both internally and externally, each with their 
advantages and disadvantages. 

• The best approach to ensure quality assurance is most likely a combination of both internal and 
external quality control measures. 

• Further to that, international audit mechanisms such as IOSA and the ICAO Universal Security 
Audit Programme (USAP) are in place to guarantee acceptable global Security standards.  SEMS 
can help air carriers meet IOSA Security Standards and Recommended Practices.  SEMS can also 
help States, who have endorsed these principles, successfully meet USAP audit requirements. 

 
5. Security Operations 
 

• SEMS should provide details into how to achieve “best practice” Standards for the necessary 
Security processes to ensure protection of all air carrier assets.   Care must be exercised to ensure 
consistency with National legislation regarding aviation security.   

• The topics to be covered in SEMS should include but are not limited to the following: 
 

• Access Control 
o Perimeter Security  
o Airside Security 

 Protection of parked aircraft 
o Airport personnel identification 

• Aircraft security 
o Pre-flight aircraft searches 
o Reinforced cockpit doors 

• Carriage of weapons 
o Authorise carriage of weapons 
o Carriage of weapons as baggage 

• Passenger, supernumeraries and cabin baggage Security 
o Passenger identity verification 
o Passenger and carry-on baggage screening 
o Transit and transfer passengers 

• Special screening procedures 
o Diplomats 
o Persons exempted from screening 
o Persons in custody and under administrative control 
o Airline crew, airport staff and other non-passenger 
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o Monitoring performance of Security equipment 

• Hold baggage Security 
• Cargo, mail and express parcels Security controls 
• Catering and stores Security 
• Risk and Threat assessment  
• Security Audits 
• Accountable Document Security 

 
It is very useful to clearly assign responsibilities between the airlines, airport authorities and other 
entities involved in maintaining security.  

 
6. Contingencies 
 

• Air carriers should have risk and threat assessment as well as risk and threat management 
mechanisms developed.  Some States offer assistance in the threat assessment process.  State 
mandates should have priority when they are in place. 

• Air carriers should have an emergency response plan in place for incidents of all types, including 
Security incidents.  The appropriate infrastructure and staffing should be put in place. 

• Emergency measures should exist in the eventuality of at least the following security related 
incidents which are the most common: 
• Bomb threat  
• Bomb threat against buildings (including provisions for terminal evacuation) 
• Hijacking 

 
• Air carriers can learn a significant amount of information about flaws in their operations when 

incidents take place.  However, it is best to discover flaws through security exercises. In order for 
incidents to be learning experiences, there needs to be a thorough investigation process that can 
identify where procedures were lacking in order to remedy and implement corrective action. 

 
7. Additional Security Accountabilities 
 

• Security issues that are important to air carriers, but not necessarily directly related to compliance 
of the Air Security Programme, may also be included as part of SEMS.  This further reiterates 
that SEMS is designed to be an all encompassing Security document that promotes Security 
awareness. 

• Issues to be addressed as part of organizational extensions can be but are not limited to: 
 

• Aviation Security related issues: 
o Disruptive passengers 
o Inadmissible passengers 
o Stowaways 
o Passenger risk assessment 

• Protection of layover crew and ex-pat staff 
• Theft 
• Fraud and insider crime 
• Building and infrastructure security 
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• International Security Standards and Recommended Practices (Legal framework) 
• Co-operation with airport security and other AVSEC/regulatory agencies 
• Mutual recognition and harmonization of Security requirements and procedures 
• AVSEC roles of station managers          

 
 

— END — 




