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B. Parties included in Annex I to the Convention whose special circumstances are
recognized by the Conference of the Parties
Reaffirming decisions 26/CP.7, 1/CP.16 and 2/CP.17, which recognized that Turkey is in a situation
different from that of other Parties included in Annex I to the Convention,
Recalling that deep cuts in global greenhouse gas emissions are required and that closing the ambition gap
is a matter of urgency,
Recognizing that various actions to address climate change can be justified economically in their own right
and can also help in solving other environmental problems in accordance with the objectives of
sustainable development,
Reaffirming the importance of financial, technological and capacity-building support to Parties included in
Annex I to the Convention whose special circumstances are recognized by the Conference of the Parties in
order to assist these Parties in implementing the Convention,
94. Urges Parties included in Annex II to the Convention which are in a position to do so, through
multilateral agencies, including the Global Environment Facility within its mandate, relevant
intergovernmental organizations, international financial institutions, other partnerships and initiatives,
bilateral agencies and the private sector, or through any further arrangements, as appropriate, to provide
financial, technological, technical and capacity-building support to Parties included in Annex I to the
Convention (Annex I Parties) whose special circumstances are recognized by the Conference of the
Parties in order to assist them in implementing their national climate change strategies and action plans
and developing their low-emission development strategies or plans in accordance
with decision 1/CP.16;
95. Requests the secretariat to prepare, for consideration by the Subsidiary Body for Implementation at its
thirty-eighth session, a technical paper identifying opportunities for Annex I Parties whose special
circumstances are recognized by the Conference of the Parties to benefit, at least until 2020, from support
from relevant bodies established under the Convention and other relevant bodies and institutions to
enhance mitigation, adaptation, technology, capacity-building and access to finance;
96. Also requests the Subsidiary Body for Implementation, on the basis of the technical paper referred to
in paragraph 95 above, to develop recommendations on this matter at its thirty-ninth session for
consideration by the Conference of the Parties at its nineteenth session;

B. Özel koşulları Taraflar Konferansı tarafından Tanınan Sözleşmenin Ek 1’inde Yer Alan
Ülkeler,
Taraflar Konferansının 26/CP.7, 1/CP.16 ve 2/CP.17 kararları ile Türkiye’nin konumunun Sözleşme’nin
Ek I Listesinde yer alan ülkelerden farklı olduğunu teyit ederek,
Küresel sera gazı emisyonlarında büyük oranda azaltımın gerekli olduğu ve azaltım kararlılığının
artırılmasının acil bir konu olduğunu hatırlatarak,

İklim değişikliğine çare olacak pek çok eylemin aynı zamanda ekonomik açıdan doğru ve diğer çevresel
sorunların çözümüne yardımcı olacak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun olduğunu tanıyarak,
Sözleşmenin uygulanmasında Taraflara yardımcı olmak üzere özel koşulları Taraflar Konferansı
tarafından tanınan Sözleşmenin Ek I’inde yer alan Taraflara finans, teknoloji ve kapasite geliştirme
desteği sağlanmasının önemini teyit ederek,
94. Sözleşme'nin Ek-II listesinde yer alan ve bu kapasiteye sahip olan Tarafları, Küresel Çevre Fonunun
görevleri içinde olanlar dâhil olmak üzere, ilgili hükümetler arası organizasyonlar, uluslararası
finans kuruluşları, diğer paydaşlar ve girişimciler, ikili ajanslar ve özel sektör de dâhil olmak üzere
çok taraflı kuruluşlar aracılığıyla ya da diğer düzenlemelerle de özel koşulları Taraflar Konferansı
tarafından tanınan Sözleşmenin Ek I’inde yer alan Taraflara, uygun şekilde, ulusal iklim değişikliği
stratejileri, eylem planları ve düşük emisyonlu kalkınma stratejilerinin veya 1/CP.16 Kararı uyarınca
hazırlanan planların geliştirilmesi amacıyla finansman, teknolojik, teknik ve kapasite geliştirmeye
yönelik destek sağlanmasını teşvik eder;
95. Sekretarya’dan, Uygulama Yardımcı Organı tarafından otuz sekizinci oturumunda değerlendirilmek
üzere Taraflar Konferansı tarafından özel koşulları tanınan Ek I ülkelerinin en az 2020 yılına kadar
Sözleşme altında kurulmuş ilgili organlardan ve bu konuyla ilgili diğer organ ve kurumlardan
azaltım, uyum, teknoloji, kapasite geliştirme ve finans erişimi için sağlanan destekten faydalanmak
üzere fırsatlarının tanımlanmasına yönelik bir teknik belgenin hazırlanmasını talep eder.
96. Ayrıca Uygulama Organından, yukarıda paragraf 95’te referans verilen teknik belge esas alınarak,
39. Oturumunda Taraflar Konferansının 19.Oturumu tarafından değerlendirilmek üzere öneriler
geliştirilmesini talep eder.

