FCCC/CP/2010/7/Add.1

Parties included in Annex I to the Convention whose special circumstances are recognized
by the Conference of the Parties
Recalling decision 26/CP.7 that amended the list in Annex II to the Convention by deleting the name of
Turkey,
Recalling decision 26/CP.7 that invited Parties to recognize the special circumstances of Turkey, which
place Turkey in a situation different from that of other Parties included in Annex I to the Convention,
Recognizing that Turkey is in a situation different from that of other Parties included in Annex I to the
Convention,
Noting that Turkey is not included in Annex II to the Convention and as such is not subject to the
commitments of Article 4, paragraphs 3–5, of the Convention and that Turkey is eligible for support under
Article 4, paragraph 5, of the Convention,
Taking note of the submission from Turkey contained in document FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8,
142. Requests the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention to
continue consideration of these issues with a view to promoting access by Turkey to finance, technology
and capacity-building in order to enhance its ability to better implement the Convention;

Özel koşulları Taraflar Konferansı Tarafından Tanınan Sözleşmenin Ek 1’inde Yer Alan
Ülkeler,
“Özel koşulları Taraflar Konferansı tarafından tanınmış olan Ek I Tarafı Türkiye’nin ismini silerek Ek-II
listesini değiştiren 26/CP.7 sayılı kararı hatırlatarak,
Türkiye’yi Sözleşme’nin Ek I Listesinde yer alan ülkelerin konumundan farklı bir konuma yerleştiren ve
Tarafları özel şartlarını dikkate almaya davet eden 26/CP.7 sayılı kararı hatırlatarak,
Türkiye’nin, Sözleşme’nin Ek I Listesinde yer alan ülkelerin konumundan farklı bir konumda olduğunu
tanıyarak,
Türkiye’nin Sözleşme’nin Ek II Listesinde yer almadığını, Sözleşme’nin 4. Maddesinin 3, 4 ve 5.
paragraflarındaki yükümlülüklere tabi olmadığını ve Sözleşme’nin 4. Maddesinin 5. Paragrafı
kapsamındaki destekten yararlanmaya elverişli olduğunu not ederek,
142. Türkiye’nin Sözleşmeyi daha iyi uygulayabilme yeteneğini geliştirmek amacıyla finansman, teknoloji
ve kapasite geliştirme imkanlarına erişiminin arttırılması hususunu göz önünde bulundurarak Sözleşme
altındaki Uzun Dönemli İşbirliği Faaliyeti Geçici Çalışma Grubu’nun konuyu değerlendirmeye devam
etmesini talep (rica) eder.”

