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control of illegal migration. Whilst the original focus was on inadmissible passengers, IATA/CAWG now 
deals with many key areas of passenger facilitation. Twenty-one (21) Contracting States, along with a 
representative from a national airline from each State are presently represented on the IATA/CAWG. 

1.2 The members of IATA/CAWG are of the opinion that the provisions of Annex 9  relating 
to passenger information exchange should be enhanced for the benefit of both the public authorities and 
the aviation industry. 

2. DISCUSSION 

2.1 ICAO Annex 9, chapter 3 Section K, Entry procedures and responsibilities, does not 
address system outages or contingency procedures relating to passenger data exchange programs. System 
outage contingency planning is essential for all parties, and when properly designed and implemented, 
will support faster recovery and return to normal operations. There are many examples where local 
contingency measures have worked effectively for both Governments and aircraft operators in situations 
where the API or interactive API system was temporarily unavailable. 

2.2 Contracting States have suggested that contingency measures are most effective when all 
necessary provisions are prepared and communicated in advance to both Contracting States and aircraft 
operators. Further, adopting such recommendations within Annex 9 will encourage commonality and 
interoperability in the processes that are adopted by the various States. 

3. RECOMMENDATIONS 

3.1 The members of the IATA CAWG recommend that the Panel, after careful review, adopt 
the proposals for new Recommended Practices as set forth in the Appendix to this paper, and agree to 
their incorporation in Chapter 3, Section K.  The exact location should be determined by the ICAO 
Editing office.  

— — — — — — — — 
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  المرفق

  الملحق التاسع على النحو التالي: تعديل

لتشغيل ل قابلةالتفاعلية،  النظم، بما في ذلك المعلومات المسبقة عن الركابينبغي أن تكون نظم  — توصية  ... -٤٧-٣
التعطل في حاالت توقف  التي تسمح بالتقليل إلى الحد األدنى من اإلجراءات وجود مع ،سبوعوعلى مدار األساعة  ٢٤ طوال
  .فيهاأو حدوث خلل  عن العملم النظ

تقديم الدعم ، االقتضاء وحسبمناسبا  ذلكعندما يكون ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي الطائرات،  — توصية  ... -٤٧-٣
توقف النظم عن العمل أو حدوث خلل لتحليل حاالت  )ةمتواصلبصورة ( على مدار األسبوعو ساعة  ٢٤ طوالالفني التشغيلي و 

  .شغيل العادية بأسرع ما يمكن من الناحية العمليةعمليات الت إلى للعودةالحاالت ومعالجة هذه فيها 

ما هو مناسب من إجراءات اإلخطار  وضع وتنفيذ متعاقدة ومشغلي الطائراتللدول الينبغي  — توصية  ... -٤٧-٣
النظم  فيها توقفت غير المتوقعة التي حاالتلنظم المعلومات والالمقررة كل من عمليات الصيانة بالنسبة ل واسترجاع المعلومات

  .أو يحدث فيها خلل ماعن العمل 

  -انتهى   -


