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بین االقوامی شمسی اتحاد (آئی ایس اے) کی رکنیت کی عالمگیریت
 31جوالئی0202 ،
1۔ بین االقوامی شمسی اتحاد کا افتتاح پیرس میں کوپ  01کے دوران ہندوستان کے عزت مآب وزیر
اعظم اور فرانس کے صدر نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ اس کا مقصد شمسی توانائی کی تیز رفتار اور
بڑے پیمانے پر تعیناتی کے ذریعے پیرس موسمیاتی معاہدے کے نفاذ میں شراکت داری نبھانی ہے۔
 02جوالئی  0202تک 78 ،ممالک نے آئی ایس اے کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور
ان میں سے  78ممالک نے توثیق کے اپنے دستاویزات جمع کرائے ہیں۔
0۔ ٹراپکس سے باہر بین االقوامی شمسی اتحاد کی رکنیت کی عالمگیریت کے حصول کے لئے
ہندوستان کے عزت مآب وزیر اعظم کے وژن کے تحت ،آئی ایس اے کی  0اکتوبر  0217کو منعقدہ
پہلی جنرل اسمبلی نے بین االقوامی شمسی اتحاد کے قیام سے متعلق فریم ورک معاہدہ میں ترمیم کی
منظوری دی ،تاکہ اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک میں آئی ایس اے کی رکنیت کا دائرہ وسیع کیا
جاسکے۔
0۔ آئی ایس اے کے فریم ورک معاہدے کے تحت آئی ایس اے کے ممبر ممالک کی مطلوبہ تعداد سے
الزمی توثیق /منظوری /قبولیت حاصل کرنے کے بعد مذکورہ ترمیم  11جوالئی  0202کو عمل میں
آئی ہے۔ آئی ایس اے کے فریم ورک معاہدے کے تحت اب اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک کو
ٹراپکس سے باہر والے ممالک سمیت ،بین االقوامی شمسی اتحاد میں شامل ہونے کا موقع ملے گا۔
4۔ آئی ایس اے کا مقصد ممالک کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ وہ ٹکنالوجی ،فنانس اور صالحیت کے لحاظ
سے شمسی توانائی کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کی عام مشترکہ رکاوٹوں کا مشترکہ رسپانس فراہم کر
سکیں۔ آئی ایس اے کا مقصد رکن ممالک کو متحرک کرنا ،بین االقوامی تنظیموں سے وابستگیوں کا
حصول اور نجی شعبے کو متحرک کرنا ،دیہی اور وکندریقرت اپلیکیشز کی حمایت کرنا ،سستی
مالیات تک رسائی ،جزیرے اور گاؤں کے لئے شمسی منی گرڈس ،چھتوں پر تنصیبات ،اور شمسی آن
الئن نقل وحرکت والی ٹکنالوجیز کی فراہمی ہے۔
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