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 لركابل يوروباألتحاد اال
 بتحسين ملتزمين بلدا 19 من فريقا 35 يجمع وھو 2002 عام في للركاب األوروبي االتحاد تأسس
 .الطويلة للمسافات الدولية الحديدية والسكك العام النقل ظروف

 
 مؤتمرات إقامة, تقارير نشر, بحوث إجراء خالل من أوروبا في الركاب لحقوق حمالت االتحاد ينظم

 .القرار وأصحاب النقل شركات مع والتعاون
 

 .االتحاد بأمانة االتصال يرجى التفاصيل من لمزيد. الجمعيات مختلف من باإلستفسارات نرحب

 بيان
 المھم ومن ، أوروبا في واإلقليمي المحلي النقل فى اكبر دورا تلعب ان العام النقل وسائل على يجب .1

 إدخار ، البيئة تحسين ، االجتماعي التماسك تحقيق في ھمتھالمسا ، القارة صعيد على تحديثھا جدا
 .النسبي وأمنھا واإلنبعاثات الطاقة

 النقل وسائل من وغيرھا الحديدية السكك إستخدام تشجيع المالية والسياسات التذاكر اسعار على .2
 .العام

 .البيئة على المحافظة العام النقل لوسائل االولوية اعطاء يجب .3
 بدائل أو --  ومضمونة سھلة وصالت مع ، ذلك أمكن حيثما سلسة تكون أن حالتالر على ينبغي .4

 .خطأ على االمور سارت اذا مجدية
 إلى بلد أي من المنامة مقصورات أو المقاعد حجز إمكانية مع ، سھال يكون أن ينبغي التذاكر شراء .5

 .طرق عدة خالل من متاح يكون أن يجب التذاكر حجز. بلد أي
 مماثال يكون ان يجب فھمھا و والدولية المحلية بالخدمات المتعلقة لمعلوماتا على الحصول .6

 .السيارات رحالت عن المتوفرة للمعلومات
 .والتسھيالت الخدمات تنظيم و تخطيط عند إستشارةالركاب المتعھدين على .7
 جميع على ينطبق أن يجب و األوروبية الدول مختلف بين تعويض على الحصول حق تنسيق ينبغي .8

 .العام النقل وسائل أشكال
 الطويلة المسافات ذو الدولي السفر ترويج أجل من الحديد سكك مشغلي بين التعاون تشجيع ينبغي .9

 .الجوي للسفر جذاب بديل وتقديم
 .المجتمع شرائح جميع بمتناول تكون أن العام النقل وسائل على .10
 .واقعي بمستوى تكون ان األسعار على و الحدود عبر السفر تسھيل يجب .11
 تحسين يجب كما متكاملة تكون أن والعبارات والجو البر خطوط,  الحديدية السكك خدمات على .12

 واحدة تذكرة وجود إمكانية مع موانئ و مطارات من الرئيسية المرافق وإلى من المواصالت
 .النقل وسائل لمختلف

 خدمات حساب على ليس لكن. الكبرى السرعة ذات والمحلية الدولية الحديد سكك تطوير يجب .13
 .األخرى العام النقل وسائل

 أن الطويلة المسافات ذو الباصات و القطارات و العام النقل وسائل بين المواصالت على ينبغي .14
 .وسلسة سھلة تكون

 .وتعزيزھا العام النقل وسائل سالمة على الحفاظ يجب .15


