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نحن أطراف ىذا االتفاق، 
 والطموح المشترك 2015 نوفمبر 30 باريس بشأن التحالف الدولي لمطاقة الشمسية بتاريخ إلى إعالنإشارة 

 1000لالضطالع بالجيود المشتركة الالزمة لتقميل التكمفة المالية والتكنولوجية وتعبئة استثمارات تقدر بأكثر من 
 لمتوسع اليائل في استخدام الطاقة الشمسية وتمييد الطريق 2030في مطمع  مميار دوالر أمريكي مطموبة

لتكنولوجيا المستقبل لمواءمة االحتياجات، 
 

دراًكا  منا بأن الطاقة الشمسية توفر لمدول الغنية بالطاقة الشمسية التي تقع كمًيا أو جزئًيا بين مدار السرطان وا 
 ال مثيل ليا لتحقيق االزدىار واألمن والتنمية المستدامة لشعوبيم، اومدار الجدي فرًر 

 
التي ال تزال حجر عثرة في طريق التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل الخاصة والعامة  بالعقبات وتسميمًا
، الدولىذه 

 
 في حالة تعامل الدول الغنية بالطاقة الشمسية عمى نحو متسق العقباتمعالجة ىذه  منا عمى إمكانية وتأكيًدا

بدافع سياسي قوي وطرح الحمول ومواءمة أفضل وتجميع الطمبات ومن بينيا الطاقة الشمسية والتقنيات أو 
نتاج طاقة شمسية موثوقة الدول االبتكار أو بناء القدرات عبر  مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وا 
. ورخيصة في متناول الجميع

 
: فقد تالقت إرادتنا عمى إنشاء آلية فعالة لمتنسيق واتخاذ القرار واتفقنا عمى ما يمي

 
 األولىالمادة 

 الغرض
أنشأ األطراف بموجب ذلك التحالف الدولي لمطاقة الشمسية والذي من خاللو سيعالجون مجتمعين التحديات 

. الرئيسية لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية بما يتوافق واحتياجاتيمالعامة 
 

 الثانيةالمادة 
 المبادئ التوجيهية

مثمى وتنسيق الجيود بشأن  تيدف إلى مواءمة يةطوعتيتخذ األعضاء إجراءات متسقة من خالل برامج وأنشطة  .1
. واالبتكار والبحث والتطوير وبناء القدراتالخاصة بيا تقنيات الطمبات من بينيا تمويل الطاقة الشمسية ومت

 
وثيق إلنشاء عالقات متبادلة ومثمرة بالمنظمات ذات الصمة بشكل يتعاون األعضاء في ىذا المسعى  .2

. وأصحاب المصمحة العامة والخاصة ومع الدول غير األعضاء
 

يشارك كل عضو ويعمل عمى تحديث ىذه التطبيقات الشمسية والتي يسعى من خالليا إلى جني ثمار  .3
العمل الجماعي في ظل التحالف الدولي لمطاقة الشمسية استناًدا إلى التخطيط التحميمي المشترك لمتطبيقات 

احتياجاتيم وأغراضيم؛ التدابير الداخمية والمبادرات التي : الشمسية والمعمومات ذات الصمة التي تخر



. أطمقت أو تمك المزمع القيام بيا لتحقيق ىذه األغراض؛ والعوائق بجانب سمسمة القيمة وعممية النشر
. وتحتفظ األمانة العامة بقاعدة بيانات ليذه التقييمات بغرض إلقاء الضوء عمى التعاون المحتمل

 
يخصر كل عضو نقاط اتصال وطنية تمثل شبكة دائمة لمراسالت التحالف الدولي لمطاقة الشمسية في  .4

الدول األعضاء؛ بحيث تتفاعل فيما بينيا وأيًضا مع أصحاب المصمحة لتحديد المجاالت ذات االىتمام 
المشترك واقتراحات برامج التصميم وعمل توصيات لألمانة العامة فيما يتعمق بتنفيذ أغراض التحالف الدولي 

. لمطاقة الشمسية
 

  الثالثةالمادة
 البرامج واألنشطة األخرى

امج التحالف الدولي لمطاقة الشمسية من مجموعة من اإلجراءات والمشروعات واألنشطة الواجب نتكون بري .1
اتخاذىا عمى نحو متسق من قبل األعضاء بمساعدة األمانة العامة في تعزيز الغرض والمبادئ التوجييية 

وقد صممت البرامج بطريقة يتسنى معيا تحقيق أقصى استفادة ومشاركة . 2 والمادة 1المبينة في المادة 
. أكبر عدد ممكن من األعضاء بما في ذلك البساطة وقابمية القياس وجمع األىداف

 
تخصير اقتراحات لمبرنامج من خالل فتح باب المشاورات بين كافة نقاط االتصال الوطنية بمساعدة  .2

ويمكن اقتراح إحدى البرامج من جانب . األمانة العامة واستناًدا إلى المعمومات المشتركة من قبل األعضاء
أي عضوين أو مجموعة من األعضاء أو من قبل األمانة العامة والتي تضمن بدورىا االتساق بين كافة 

. برامج التحالف الدولي لمطاقة الشمسية
 

تعميم اقتراحات البرنامج من قبل األمانة العامة إلى الجمعية العامة عن طريق التداول الرقمي من خالل  .3
ويكون البرنامج المقترح مفتوًحا النضمام األعضاء الراغبين في االشتراك في . شبكة نقاط االتصال الوطني

. حالة دعمو بعضوين عمى األقل وعدم اعتراض أكثر من دولتين
 

ويتم اتخاذ . اعتماد إحدى البرامج رسمًيا من قبل األعضاء الراغبين في االنضمام من خالل إعالن مشترك .4
كافة القرارات بشأن تنفيذ البرنامج من قبل األعضاء المشاركين في البرنامج تحت إشراف ومساعدة األمانة 

. العامة من قبل ممثمي الدولة المعينة من قبل كل عضو
 

تقديم لمحة عامة عن البرامج من خالل خطة العمل السنوية واألنشطة األخرى اللتحالف الدولي لمطاقة  .5
الشمسية التي تعرضيا األمانة العامة عمى الجمعية العامة ضمن األىداف العامة اللتحالف الدولي لمطاقة 

. الشمسية
 
 
 
 



 الرابعةمادة ال
 الجمعية العامة

ينشئ األطراف بموجب ذلك جمعية يتم من خالليا تمثيل كل عضو التخاذ القرارات المتعمقة بتنفيذ ىذا  .1
تجتمع الجمعية العامة سنوًيا عمى المستوى . االتفاق واإلجراءات المتسقة الواجب اتخاذىا لتحقيق ىدفيم

. الوزاري في مقر التحالف الدولي لمطاقة الشمسية، كما يمكن أن تجتمع الجمعية تحت ظروف خاصة
 

عقد جمسات الجمعية العامة لتقييم البرامج عمى المستوى الوزاري وصنع القارات فيما يتعمق بمواصمة التنفيذ  .2
. .3.4تعزيًزا لممادة 

 
تقييم الجمعية لمتأثير الكمي لمبرامج واألنشطة األخرى داخل التحالف الدولي لمطاقة الشمسية وخاصة فيما  .3

واستناًدا إلى . يتعمق بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية واألداء والدقة عالوة عمى التكمفة وحجم التمويل
ىذا التقييم، يتخذ األعضاء كافة القرارات الالزمة ذات الصمة بمواصمة تنفيذ ىدف التحالف الدولي لمطاقة 

. الشمسية
 

اتخاذ الجمعية كافة القرارات الالزمة فيما يتعمق بسير عمل التحالف الدولي لمطاقة الشمسية بما في ذلك  .4
. تحديد المدير العام والموافقة عمى ميزانية التشغيل

 
ويتم . لكل عضو صوت واحد داخل الجمعية وقد يشارك المراقبون والمنظمات الشريكة دون حق التصويت .5

التصويت عمى القرارات بشأن مسائل اإلجراءات بأغمبية بسيطة لألعضاء الحاضرين والمصوتين، بينما 
القرارات بشأن المسائل الموضوعية، فتتم بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضرين والمصوتين، وفيما يتعمق 

. بالقرارات الخاصة ببرامج معينة، فيتم التصويت باألعضاء المشاركين في ىذا البرنامج
 

تقديم كافة قرارات المجنة التوجييية الدولية التابعة اللتحالف الدولي لمطاقة الشمسية التي أنشئت بموجب  .6
 وذلك العتمادىا في 2015 نوفمبر 30إعالن باريس بشأن التحالف الدولي لمطاقة الشمسية بتاريخ 

. اجتماعيا األول
 

 الخامسةالمادة 
 األمانة العامة

وتتكون . ينشئ األطراف بموجب ذلك أمانة عامة لمساعدتيم في عمميم الجماعي بموجب ىذا االتفاق .1
. من المدير العام وىو الرئيس التنفيذي وموظفين آخرين حسبما يتطمب األمراألمانة 

 
.  سنوات قابمة لمتجديد لمدة أخرى4يتم اختيار المدير العام وتوليو مسئولية الجمعية لمدة  .2
 

يكون المدير العام مسئواًل أمام الجمعية عن تعيين الموظفين عالوة عمى تنظيم وتسيير عمل األمانة العامة  .3
. وكذلك تعبئة الموارد



 
تقوم األمانة العامة بتجييز الموضوعات التخاذ الجمعية إجراء بشأنيا وتنفيذ القرارات الموكمة إلييا من قبل  .4

وتضمن الجمعية العامة اتخاذ التدابير الالزمة لمتابعة قرارات الجمعية وتنسيق إجراءات األعضاء . الجمعية
: وتضطمع األمانة العامة بجممة أمور منيا. في تنفيذ ىذه القرارات

مساعدة نقاط االتصال الوطني في إعداد مقترحات البرامج والتوصيات المقدمة إلى الجمعية  .أ 
العامة؛ 

تقديم التوجيو والدعم لألعضاء في تنفيذ كل برنامج بما في ذلك جمع األموال؛  .ب 
التصرف نيابة عن الجمعية العامة أو نيابة عن مجموعة األعضاء المشاركين في برنامج  .ج 

معين عندما يطمبون ذلك؛ وفي إجراء اتصاالت معينة بأصحاب المصمحة ذوو الصمة؛ 
ضبط وتشغيل كافة وسائل االتصاالت واألجيزة واألنشطة الشاممة الالزمة لتسيير عمل  .د 

. التحالف الدولي لمطاقة الشمسية والبرامج الخاصة بيا حسبما يقره التحالف
 

 السادسةمادة ال
 الميزانية والموارد المالية

يتم تغطية كافة تكاليف األمانة العامة والجمعية العامة وكافة التكاليف ذات الصمة بوظائف الدعم واألنشطة  .1
: الشاممة من ميزانية التحالف الدولي لمطاقة الشمسية من المصادر التالية

التبرعات المدفوعة من جانب األعضاء والدول الشريكة واألمم المتحدة والوكاالت التابعة ليا  .أ 
ودول أخرى؛ 

وفي حالة تعارض المصالح، تحيل األمانة العامة . التبرعات المدفوعة من القطاع الخار .ب 
األمر إلى الجمعية العامة لمموافقة عمى المساىمة؛ 

. اإليرادات الناتجة عن أنشطة معينة معتمدة من جانب الجمعية العامة .ج 
 

ستقدم األمان العامة اقتراحات أمام الجمعية إلنشاء صندوق تمويل والذي سيضخ إيرادات لميزانية التحالف  .2
.  مميون دوالر أمريكي16الدولي لمطاقة الشمسية بتبرع يبدأ بـ 

 
 مميون دوالر إلى التحالف الدولي لمطاقة الشمسية لتكوين رأس مال وبنية 27بمبمغ ستتبرع حكومة اليند  .3

باإلضافة إلى ذلك، . 2021-2020 إلى 2017-2016 سنوات ابتداًء من 5تحتية ونفقات متكررة لمدة 
والوكالة اليندية  (SECI)يضطمع القطاع العام لحكومة اليند وتحديًدا شركة تصميم الطاقة الشمسية باليند 

 مميون دوالر إلنشاء صندوق تمويل التحالف الدولي 1بمبمغ بالمساىمة  (IREDA)لتنمية الطاقة المتجددة 
 .لمطاقة الشمسية

 
وتعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ برنامج معين بخالف التكاليف اإلدارية التي تدخل في الميزانية  تقييم .4

. العامة من قبل الدول المشاركة في ىذا البرنامج بدعم من األمانة العامة ومساعدتيا
 



إسناد التمويل واألنشطة اإلدارية الخاصة بالتحالف الدولي لمطاقة الشمسية بخالف البرامج األخرى إلى  .5
. منظمة أخرى طبًقا التفاق منفصل يمزم موافقة الجمعية

 
يجوز لألمانة العامة بموافقة الجمعية تعيين مراقب خارجي لفحر حسابات التحالف الدولي لمطاقة  .6

. الشمسية
 

 السابعةالمادة 
 وضع الدولة العضو والدولة الشريك

تفتح العضوية لمدول الغنية بالطاقة الشمسية والتي تقع كمًيا أو جزئًيا بين مدار السرطان ومدار الجدي  .1
وتصبح ىذه الدول أعضاء بالتحالف الدولي لمطاقة الشمسية بالتوقيع عمى . وتكون أعضاء باألمم المتحدة

 .ىذا االتفاق وبدء نفاذ التصديق أو القبول أو الموافقة
 

يجوز أن تمنح الجميعة وضع دولة شريك لمدول التي تقع خارج مدار السرطان ومدار الجدي بحيث تكون  .2
عضو باألمم المتحدة ولدييا الرغبة والقدرة عمى المساىة في تحقيق األىداف واألنشطة المنصور عمييا 

 .في ىذا االتفاق
 

تؤىل الدول الشريك في المشاركة في برامج التحالف الدولي لمطاقة الشمسية بموافقة الدول المشاركة في ىذا  .3
.  البرنامج

 المادة الثامنة
 منظمة الشريك

يجوز لمجمعية أن تمنح وضع منظمة الشريك لممنظمات التي تتسم بالقدرة عمى مساعدة التحالف الدولي  .1
لمطاقة الشمسية عمى تحقيق أىدافو، بما في ذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقميمي بين الحكومات 

المشكمة من قبل مجموعة من الدول ذات السيادة والتي تكون إحداىا عمى األقل من بين أعضاء التحالف 
 .الدولي لمطاقة الشمسية

 
تتخذ الدول المشاركة في ىذا البرنامج القرارات المتعمقة بالشراكات المزمع تكوينيا في سياق البرنامج المحدد  .2

 .بموافقة األمانة
 

 .ستكون األمم المتحدة بما في ذلك أجيزتيا بمثابة الشريك اإلستراتيجي لمتحالف الدولي لمطاقة الشمسية .3
 
 
 
 



 المادة التاسعة
 المراقبون

يجوز لمجمعية منح وضع المراقب لممتقدمين لمعضوية أو لمشراكة والذين ال تزال طمباتيم معمقة أو لغيرىم من 
 .المنظمات األخرى التي يمكن أن تعزز مصمحة وأىداف التحالف الدولي لمطاقة الشمسية

 
 المادة العاشرة

 وضع وامتيازات وحصانات التحالف الدولي للطاقة الشمسية
يتمتع التحالف الدولي لمطاقة الشمسية بشخصية قانونية بجانب إمكانية التعاقد وحيازة الممتمكات المنقولة  .1

قامة دعاوى قانونية بموجب اتفاق الدولة المضيف  .وغير المنقولة والتصرف فييا وا 
 

تتمتع أمانة التحالف الدولي لمطاقة الشمسية باالمتيازات والحصانات والمزايا الضريبية المطبقة بمقرىا من أجل  .2
 .االضطالع بمياميا وبرامجيا المعتمدة من قبل الجمعية عمى نحو مستقل بموجب اتفاق الدولة المضيف

 
يجوز اللتحالف الدولي لمطاقة الشمسية أن يتمتع بالحصانة واالمتيازات الالزمة لالضطالع بميامو وبرامجو  .3

بصورة مستقمة بموجب التقيد بإقميم كل عضو ورىنا بقوانينو الوطنية وبما يتماشى مع االتفاقات المنفصمة إذا 
 .لزم األمر

 المادة الحادية عشرة
 التعديالت واالنسحاب

 .يجوز لجميع األعضاء اقتراح تعديالت عمى االتفاق اإلطاري بعد مرور سنة واحدة عمى بدء سريانو .1
 

يتعين أن تعتمد الجمعية التعديالت الخاصة باالتفاق اإلطاري بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضرين  .2
 .وتصبح التعديالت نافذة عندما يبدي ثمثا األعضاء قبوليم وفقًا لإلجراءات الدستورية لكل منيم. والمصوتين

 
يجوز لجميع األعضاء االنسحاب من االتفاق اإلطاري الحالي عبر تقديم إخطار مسبق مدتو ثالثة أشير،  .3

 .ويتم إخطار األعضاء اآلخرين بيذا االنسحاب من قبل المودع لديو

 المادة الثانية عشرة
 مقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية

 
 .يتعين أن يكون مقر التحالف الدولي لمطاقة الشمسية في دولة اليند

 
 
 



 ةالمادة الثالثة عشر
 التوقيع والدخول حيز النفاذ

تصادق الدول عمى االتفاق اإلطاري أو تقبمو أو توافق عميو وفقًا لمعمميات الدستورية لكل منيا ويبدأ نفاذ ىذا  .1
 .االتفاق اإلطاري في اليوم الثالثين من تاريخ التصديق عمى الوثيقة الخامسة عشر أو قبوليا أو الموافقة عمييا

 
يبدأ نفاذ ىذا االتفاق اإلطاري بالنسبة لمدول األعضاء التي تقدم وثيقة التصديق أو القبول أو اإلقرار بعد بدء  .2

 .نفاذ االتفاق اإلطاري وذلك في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع الوثيقة ذات الصمة
 

 .ينتيي عمل المجنة التوجييية الدولية لمتحالف الدولي لمطاقة الشمسية بعد إنشاء التحالف .3

 ةالمادة الرابعة عشر
 المودع لديه والتسجيل وتوثيق النص

 .حكومة جميورية اليند ىي المودع لديو فيما يتعمق باالتفاق اإلطاري .1
 . من ميثاق األمم المتحدة102يسجل المودع لديو ىذا االتفاق اإلطاري وفًقا لممادة  .2
 .يرسل المودع لديو نسخا مصدقة من االتفاق اإلطاري إلى جميع األطراف .3
يودع ىذا االتفاق اإلطاري، الذي تتساوى نصوصو بالمغات اإلسبانية واإلنجميزية والفرنسية في محفوظات  .4

 .المودع لديو

ثباتا لما تقدم،  . قام الموقعون أدناه المفوضون حسب األصول بالتوقيع عمى االتفاق اإلطاريوا 
، بالمغات اليندية واإلنجميزية والفرنسية وجميع  2016     الموفق   في نيودليي يومحرر

 .النصور متساوية الحجة
 


