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Challenges  and Difficulties 
Experienced in the 
Implementation of API/iAPI 
Transmitting in Qatar  

تم  تحدياتصعوبات و

خالل تطبيق ها في قطر هتواجم

تبادل المعلومات برنامج 
 المسبقة للمسافرين
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Topics:  
→ Introduction. 

→ Challenges and difficulties. 

• Data exchanging. 

• Repetition of sending data. 

• Difficulties in data exchanging when 

system outage case. 

• Difficulties in entering data based on 

ICAO specifications and standards. 

→ Recommendations . 

 

 

 العناوين:
 .مقدمة←

 .لتحديات لصعوبات واا←

 .المعلوماتتبادل •

 .البياناتالتكرار في ارسال •

 .النظامبادل البيانات عند تعطل صعوبات في ت•

حسب  ءبيانات االسماصعوبات في ادخال •

 .الدولية والمعايير  المواصفات

 .التوصيات←
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Introduction 
title 38th Session of ICAO Assembly 

 
• TRIP Strategy: 

→ Evidence of identity . 
→ MRTDs. 
→ Document issuance and control . 
→ Inspection systems and tools.  
→ Interoperable applications . 

  

 العمومية جمعيةللالدورة الثامنة والثالثون 

 
 المسافرينبرنامج تحديد هوية خطة •

 .الهويةإثبات ←
 .وثائق السفر المقروءة اليا ←
 .فيهاإصدار الوثائق والتحكم  ←
 .التفتيشأنظمة وأدوات ←
 .البينيالتطبيقات القابلة للتشغيل  ←

 مقدمة
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Introduction 
title  

• Interoperable applications 
→ API and iAPI  .  

→ UN Security COUNCIL Resolutions 
2178 and 2309. 

 
 

 

 .التطبيقات القابلة للتشغيل البيني •

 .المسبقنظام بيانات الركاب ←

لألمم التابع  الدولي األمنمجلس قراري ←

 .2309و  2178المتحدة رقم 

 

 

 
 

 مقدمة
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Challenges and difficulties 
 
• Inaccurate data. 
• Lack of responses. 
 

3.48 Each Contracting State that introduces an Advance 
Passenger Information (API) system under its national 
legislation shall adhere to international recognized 
standards for the transmission of Advance Passenger 
Information. 

 الصعوبات والتحديات
 

 .بيانات غير دقيقة•
 .واالستجابة الردود ضعف•
 

كل دولة متعاقدة تطبق نظام المعلومات المسبقة تتقيد   48.3 

القياسية الوطنية بالقواعد عن الركاب بموجب تشريعاتها 

نقل المعلومات المسبقة عن بغرض  دولياالمعترف بها 

 .الركاب



8 

Challenges and difficulties 
 

• Times of sending data: 
 

3.48.4  Recommended Practice 
Contracting States should seek to minimize 
the number of times API data is 
transmitted for a specific flight.  

 الصعوبات والتحديات
 
 :البياناتعدد مرات ارسال •

 

ينبغي للدول المتعاقدة  —توصية   4.48.3
أن تسعى إلى تقليص عدد مرات نقل بيانات 

المعلومات المسبقة عن الركاب بالنسبة لرحلة 
 .  جوية معينة
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Challenges and difficulties 
 
• System breakdown and maintenance: 
3.48.10 Recommended Practice.— Contracting States and 

aircraft operators should, where appropriate and, as 
applicable, on a 24/7 (continuous) basis, provide operational 
and technical support to analyze and respond to any system 
outage or failure in order to return to standard operations as 
soon as practicable. 

 لتحدياتواالصعوبات 
 
 :تعطل نظام تبادل البيانات والصيانة•
ينبغي للدول المتعاقدة ومشغلي  —توصية  3.48.10 

عند االقتضاء، وحيثما أمكن عمليا، أن يوفروا الطائرات، 
وعلى مدار اليوم، الدعم طوال األسبوع ( بشكل مستمر)

التشغيلي والفني لتحليل أي توقف أو عطل في النظام 
أقرب  فيواالستجابة له بغرض إعادته إلى العمل بشكل عادي 

 . وقت ممكن عمليا  
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Challenges and difficulties 
 

• Delay of responses: 

3.48.9 Recommended Practice.— Contracting 

States’ and aircraft operators’ API systems, 
including iAPI, should be 
capable of 24/7 operation, with procedures in 
place to minimize disruption in the event of a 
system outage or failure. 

 

 لتحدياتواالصعوبات 
 
 :التأخر في الردود واالستجابة•

ينبغي أن تكون نظم المعلومات المسبقة  —توصية   3.48.9

عن الركاب، بما فيها النظم التفاعلية للمعلومات المسبقة عن 
قادرة على الطائرات، المتعاقدة ومشغلي الركاب، التابعة للدول 

العمل طوال األسبوع وعلى مدار اليوم، مع وضع آليات للتقليل 

 .توقف النظام أو تعطلهحالة  االضطرابات فيإلى الحد األدنى من 
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Challenges and difficulties  
 

• Machine reader: 
 

→ Manual data entering. 
→ Incorrectly input data against 

international standards. 

 لتحدياتواالصعوبات 
 

 :االلي جهاز القارئ •
 

 .يدويا  ادخال البيانات ←

بعكس المعايير خاطئ أدخال البيانات بشكل ←

 .والمقاييس الدولية
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Challenges and difficulties  
 

• Long names. 
 
 
 

DOC 9303, part 4 

 

 لتحدياتواالصعوبات 
 
 .الطويلة األسماء•
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Recommendations 
 
 To not face API and iAPI Issues and challenges: 

 > Chicago Convention 

 > Annex 9 
 > The Facilitation Manual Doc 9957 
 > Doc 9303, MRTDs 
 > WCO/IATA/ICAO Guidelines 

 التوصيات
 

 :لتجنب الوقوع في مثل هذه المشاكل•
شيكاغو اتفاقية  <   

التاسعالملحق <     

٩٩٥٧التسهيالت دليل <     

٩٣٠٣رقم وثيقة <     

لمنظمة الجمارك الدولية  القواعد االرشادية<   

واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران 

   .الدولي
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Recommendations: 
 
 To not face API and iAPI Issues and 

challenges: 
 
 National FAL System: 

• National Regulations. 
• Human Resources. 
• Facilities & Equipment. 

  Implementation. 
  Sustainability: 

• Quality system. 
• Updating. 

 :تالتوصيا
 

لتجنب الوقوع في مثل هذه المشاكل: 
 
 

 للتسهيالت الوطنيةالنظم: 
 .والبرامجوالتشريعات اللوائح •
 .الكوادر البشرية•
 .الوسائل والمعدات•

التطبيق. 
االستدامة: 

 .رقابة الجودة•
 .التحديث•
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