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Background

United Nations Framework Convention             United Nations Framework Convention             
on Climate Change (UNFCCC) on Climate Change (UNFCCC) 

• The overall policy framework for efforts to address climate change. 

• Adopted at the Rio Earth Summit in 1992 together with 

• the Convention on Biodiversity (CBD) and 

• the Convention to Combat Desertification (CCD); • the Convention to Combat Desertification (CCD); 

• Entered into force on 21 March 1994

• UNFCCC has 195 parties, as of May 2012

Source:  adapted from S. Stone (CDDRL-Standford), 2012.
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The Parties:The Parties:

Annex I Annex I PartiesParties &  Non Non AnnexAnnex I I PartiesParties

Annex Annex I PartiesI Parties

Developed 

Countries + + 

Non Annex Non Annex I I 

PartiesParties

DevelopingCountries + + 

Economies in 

Transition

Developing

Countries

Nearly Universal Participation: 195 Parties

Annex II

Least 

Developed 

Countries 
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“Such a level should be achieved 

within a time frame sufficient to allow 

ecosystems to adapt naturally to 

UNFCCC Article 2 : Objective

“To achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the 

atmosphere at a level that would prevent dangerous 

anthropogenic interference with the climate system.”

ecosystems to adapt naturally to 

climate change, to ensure that food 

production is not threatened and       

to enable economic development to 

proceed in a sustainable manner.“

Source: UNFCCC
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Conference of the Parties  (COP)
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol  (CMP)

Ad Hoc Working Groups

Adaptation Committee 

The Ad Hoc Working Group 
on Long Term Cooperative 

Action under the Convention 
(AWG-LCA)

The Ad Hoc Working Group 
on the Durban Platform         

for Enhanced Action (ADP)

The Ad Hoc Working Group 
on Further Commitments for 

Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol (AWG-KP)

Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice (SBSTA)

Subsidiary Body for 
Implementation (SBI)

Compliance Committee 

Convention bodies Kyoto Protocol bodies

Adaptation Committee 

(AC)

Standing Committee 

(SC)

Technology Committee 

(TEC)

Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included 
in Annex I to the Convention (CGE)

Least Developed Countries 
Expert Group (LEG)

Expert Groups

Compliance Committee 

Executive Board of the Clean 
Development Mechanism (CDM-EB)

Joint Implementation 
Supervisory Committee (JISC)

Adaptation Fund Board (AFB)

Financial mechanism

Other financial 
arrangements

Adaptation Fund Board (AF)

Least Developed Countries Fund (LDCF)

Global Environment Facility (GEF)

Green Climate Fund (GCF)

Special Climate Change Fund (SCCF)

Climate Technology Center 
& Network (CTCN)

Source: UNFCCC, 2012
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ประเทศ
พฒันาแล้ว

Developed 
countries

ประเทศ
พฒันาแล้ว

Developed 
countries

�������� Non KPNon KP USUS

บงัคบัใช้บงัคบัใช้
Protocol Protocol 
หรือ หรือ 
Legal InstrumentLegal Instrument  
หรือ หรือ 
Agreed Agreed outcome outcome 
with legal forcewith legal force
ซึ�งซึ�ง  applicable toapplicable to

2008

พฒันาการของผลการเจรจา ภายใต้อนุสญัญา UNFCCC
2013

Kyoto Protocol Kyoto Protocol 
22nd nd Commitment Period (CPCommitment Period (CP22) ) 

2013 2013 –– 20202020  ประเทศพฒันาแล้วที�เป็น
ภาคีของพิธีสารเกียวโต มีพนัธกรณี

ลดกา๊ซฯ at least at least 1818% below % below 19901990

��������No CP2 No CP2 =  =  
Japan; Russia; Japan; Russia; 
New ZealandNew Zealand

�������� Non KPNon KP
= = US; US; 

CanadaCanada

��������KP CP2KP CP2 =  =  

37 countries37 countries

��������KP CPKP CP11 == Canada, Canada, 
Japan, NZ, Russia and Japan, NZ, Russia and 

other other 37 37 countries countries 
(including EU)(including EU)

20202012

Kyoto ProtocolKyoto Protocol
11stst Commitment Commitment PeriodPeriod

(CP(CP11) ) 2008 2008 -- 2012 2012   
ประเทศพฒันาแล้ว ที�เป็น
ภาคีของพิธีสารเกียวโต มี

พนัธกรณีลดกา๊ซฯ 
~ 5% below 1990 ประเทศพฒันาแล้ว มีเป้าหมายประเทศพฒันาแล้ว มีเป้าหมาย

การลดกา๊ซฯ ที�เสนอภายใต้อนุสญัญาการลดกา๊ซฯ ที�เสนอภายใต้อนุสญัญา
เป็น เป็น ““Quantified EconomyQuantified Economy--wide wide 
Emission Reduction TargetsEmission Reduction Targets””((มาจากการเสนอ มาจากการเสนอ PledgePledge))
ซึ�งต้องตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ ซึ�งต้องตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (MRV) (MRV) ได้ได้
•• เปรียบเทียบความพยายาม เปรียบเทียบความพยายาม (effort) (effort) การลดกา๊ซฯ ได้ การลดกา๊ซฯ ได้ 
•• กระบวนการ กระบวนการ International International Assessment Assessment and and ReviewReview

ประเทศ
กาํลงัพฒันา

Developing 
countries

ประเทศ
กาํลงัพฒันา

Developing 
countries

�������� Non KPNon KP= USUS
• ประเทศกาํลงัพฒันา     

ลดกา๊ซเรือนกระจกตาม
ศกัยภาพ 

• ได้รบัการสนับสนุน จาก
ประเทศพฒันาแล้ว

ประเทศกาํลงัพฒันาดาํเนินงานลดกา๊ซเรือนกระจก 
ที�เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions : NAMAs) ด้วยความสมคัรใจ 
บนพืnนฐานการพฒันาที�ย ั �งยืน ได้รบัการสนับสนุน 
(Support) และนําไปสู่การลดกา๊ซฯ จาก Business As 
Usual ในปี 2020 - โดยเป็นลกัษณะที�ตรวจวดั รายงาน
และทวนสอบได้ (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV)

• Invite/ Encourage ประเทศกาํลงัพฒันา ให้ submit 
NAMAs (pledge) 

• จดัทาํรายงานราย 2 ปี (Biennial Update Report : BUR) 
• กระบวนการ International Consultation and Analysis 

(ICA) และจดัตั (งระบบ Registry

ซึ�งซึ�ง  applicable toapplicable to
all Partiesall Parties
เจรจาเจรจาภายใต้ ภายใต้ Ad Hoc Ad Hoc 
Working Group on Working Group on 
Durban Platform for Durban Platform for 
Enhanced Enhanced Action (ADP)   Action (ADP)   
ให้แล้วให้แล้วเสรจ็ในปี เสรจ็ในปี 20152015
และรบัรองโดย และรบัรองโดย 
COP COP 21 21 เพื�อให้เพื�อให้
มีผลมีผลบงัคบัใช้บงัคบัใช้
From From 20202020

•• กระบวนการ กระบวนการ International International Assessment Assessment and and ReviewReview
•• จดัทาํรายงานราย จดัทาํรายงานราย 2 2 ปี ปี Biennial Report (BR)Biennial Report (BR)
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COP 18 CMP 8 in Doha, Qatar
26 Nov – 8 Dec 2012
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Agreed outcomes pursuant to the Bali Agreed outcomes pursuant to the Bali 
Action PlanAction Plan

Amendment to the Kyoto Protocol Amendment to the Kyoto Protocol 
pursuant to its Article pursuant to its Article 33..99

COPCOP18 18 CMPCMP8 8 Decisions
“Doha Climate Gateway”

11. . ผลเจรจาผลเจรจา รอบพนัธกรณีที� รอบพนัธกรณีที� 22  ของ  ของ  
พิธีสารเกียวโตพิธีสารเกียวโต   ภายใต้ ภายใต้ AWGAWG--KPKP

22. . ผลเจรจา ภายใต้ ผลเจรจา ภายใต้ Ad hoc Working Ad hoc Working 
Group on Long term cooperative Group on Long term cooperative 
action under Convention (action under Convention (AWGAWG--LCA)LCA) Action PlanAction Plan

Approaches to address loss and damage

Advancing the Durban PlatformAdvancing the Durban Platform

A group of Decisions on Finance 4. ผลเจรจาเกี�ยวกบั ผลเจรจาเกี�ยวกบั FinanceFinance

55..  ผลเจรจาเกี�ยวกบัผลเจรจาเกี�ยวกบั Loss & Damage Loss & Damage 
จากผลกระทบ จากผลกระทบ climate change climate change ในใน
ประเทศกาํลงัพฒันาประเทศกาํลงัพฒันา

33. . ผลเจรจา ภายใต้ ผลเจรจา ภายใต้ Ad hoc Working Ad hoc Working 
Group on the Durban Platform for Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action (ADP)Enhanced Action (ADP)

action under Convention (action under Convention (AWGAWG--LCA)LCA)

(Fast(Fast--start Finance; Longstart Finance; Long--term Finance; Green Climate Fund; Standing Committee)term Finance; Green Climate Fund; Standing Committee)
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Some main issues related to GHG mitigation by GHG mitigation by 

developing countries developing countries are:

� Reiterates invitation to developing countries 

Parties that wish to voluntarily inform the 

COP of their intention to implement NAMAs

in association with decision 1/CP.16, to submit 

information on those actions to the 

secretariat;

Bali Action PlanBali Action Plan

DraftDraft Decision Decision --/CP./CP.18   18   

Agreed outcomes pursuant to the Bali Action PlanAgreed outcomes pursuant to the Bali Action Plan

• Capacity Building secretariat;• Capacity Building

� Decides to establish a Work Programme (2013-2014) to further the 

understanding of the diversity of NAMAs, under the SBI (i.e. NAMAs information; 

Needs for support for the preparation and implementation of specific MRVable NAMAs;  

support available and provided; access modalities and related experience gained; and 

Matching of mitigation actions with supports under the registry) 

� Requests the secretariat, at the request of interested developing country Parties,…  

to organize regional technical workshops and to prepare technical material to 

build capacity in the preparation, submission and implementation of NAMAs, and 

the formulation of low emission development strategies;

9



DraftDraft Decision Decision --/CP./CP.18   18   
Advancing the Durban PlatformAdvancing the Durban Platform

� Determined to adopt a protocol, another legal instrument or an agreed outcome 

with legal force under the Convention applicable to all Parties at its 21st session 

(2015), and for it to come into effect and be implemented from 2020.

� Decides to identify and to explore in 2013 options for a range of actions that can 

close the pre-2020 ambition gap with a view to identify further activities for its 

plan of work in 2014 ensuring highest possible mitigation efforts under the Convention.

� Welcomes the planning of work of the ADP, as set out in document � Welcomes the planning of work of the ADP, as set out in document 

FCCC/ADP/2012/L.4, including inter alia, on mitigation, adaptation, finance, technology 

development and transfer, capacity-building and transparency of action and 

support.

� Welcomes the announcement of the Secretary General of the UN at COP18 and 

CMP8 to convene world leaders in 2014; 

� Decides that the ADP will consider elements for a draft negotiating text no later 

than at its session to be held in conjunction with COP20 (2014), with a view to 

making available a negotiating text before May 2015.

10



Kyoto Protocol 2nd Commitment Period (CP2)

� 8 years period : Start 1 Jan 2013 to 31 Dec 2020

� Reduction Commitment : at least 18% below 1990 level 

(Kyoto Protocol’s 1st Commitment Period : at least 5 % below 1990)

� Revise within 2014 ,intended to be at least 25-40%

� Include only 37 developed countries, mostly are part of EU 

• Non-KP Parties = Canada, US ;

DraftDraft Decision Decision --/CMP.8   /CMP.8   

Amendment to the KP pursuant to its Article 3.9Amendment to the KP pursuant to its Article 3.9

• Non-KP Parties = Canada, US ;

• No CP2 obligations (QELRC) = Japan, Russia, New Zealand 

� Only KP Parties with commitment are eligible to transfer and acquire Kyoto units ( 
CERs , ERUs , AAUs)

� Provisions relating to carry over of Kyoto units from 1st to 2nd periods are 
unchanged (All AAUs can be carried over, CERs or ERUs can be carried over up to a maximum for 
each unit type of 2.5% of the assigned amount)

� Usage of surplus AAUs carried over from 1st CP in 2nd CP is limited

� Many Parties will NOT buy or use AAUs carried over from 1st CP (Australia, EU, Japan,
Liechtenstein, Monaco, Norway, Switzerland)

11



ผลของการประชุม CMP8 ตอ่กลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

จาก Decision -/CMP.8 ซึ�งเป็นผลจากการประชุมของประเทศภาคี
พิธีสารเกียวโต มีประเด็นหลกัที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการ CDM ดงันี7

1. เป้าหมายการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ Annex I
จาก Decision -/CMP.8 ที�ประชุมมีมติเห็นชอบในการ Amendment Article 3, paragraph 
1 bis ของพิธีสารเกียวโตซึ�งระบุวา่ประเทศภาคีที�อยูใ่น Annex I ตอ้งมีเป้าหมายการลดกา๊ซ1 bis ของพิธีสารเกียวโตซึ�งระบุวา่ประเทศภาคีที�อยูใ่น Annex I ตอ้งมีเป้าหมายการลดกา๊ซ
เรือนกระจกรวมอยา่งนอ้ย 18% จากปี 1990 ในช่วงปี 2013-2020 

        จากตวัเลขเป้าหมายดงักล่าวจะเห็นวา่เป็นตวัเลขที�ไมส่งูมากนักซึ�งก็จะส่งผลโดยตรงต่อ
ความตอ้งการคารบ์อนเครดิตในพนัธกรณีที� 2
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2. การมีสิทธิSใชก้ลไกภายใตพ้ิธีสารเกียวโต (Eligibility on Kyoto mechanisms)

� ประเทศ Non-Annex I ยงัคงสามารถมีส่วนรว่มกบักิจกรรมโครงการภายใต้ Article 12  
     (โครงการ CDM) ทั7งที�อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ และโครงการที�ไดร้บัการขึ7 นทะเบียนหลงั
     วนัที� 31 ธนัวาคม 2555

� ประเทศภาคีที�อยูใ่น Annex I อาจจะมีส่วนรว่มกบักิจกรรมโครงการภายใต ้Article 12 
    (โครงการ CDM) ทั7งที�อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ และโครงการที�ไดร้บัการขึ7 นทะเบียนหลงั

ผลของการประชุม CMP8 ตอ่กลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

    (โครงการ CDM) ทั7งที�อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ และโครงการที�ไดร้บัการขึ7 นทะเบียนหลงั
    วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 แต่เฉพาะประเทศซึ�งมีขอ้มลูเป้าหมายการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

(QELRC) ในคอลมัน์ที� 3 ของ Annex B ซึ�งอยูใ่นภาคผนวกที� I ของขอ้ตดัสินใจนี7 เท่านั7นจึงจะ
     สามารถ Transfer และ acquire CERs ตาม decision 3/CMP.1 และ paragraph 15 นี7  
     รวมทั7งสามารถใช ้CERs ในการบรรลุเป้าหมายตามพนัธกรณีภายใต้ Article 3 ของพิธีสาร
     เกียวโตสาํหรบัพนัธกรณีที� 2

QELRC – Quantified Emission Limitation and Reduction Commitment
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ผลของการประชุม CMP8 ตอ่กลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

2. การมีสิทธิSใชก้ลไกภายใตพ้ิธีสารเกียวโต (Eligibility on Kyoto mechanisms)

      จากขอ้ตดัสินใจนี7  UNFCCC ไดช้ี7 แจงในประเด็นนี7 ผ่านเว็บไซต ์โดยระบุว่ากฎระเบียบต่างๆที�ไดม้ีการ
ตกลงในการประชุมที�กรุงโดฮาจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการของกลไกในพนัธกรณีที� 1 ไดแ้ก่ การ
รบัรอง การโอน การไดร้บั และการใช ้units สาํหรบัพนัธกรณีที� 1 รวมถึงช่วง true-up period จะไม่มีการ
เปลี�ยนแปลง นั�นแสดงถึงการซื7 อขายและการโอนเครดิตจากโครงการ CDM ในช่วงหลังวนัที� 1 มกราคม 
2555 จนถึงช่วงสิ7 นสุดของ true-up period (ประมาณกลางปี 2015) จะสามารถทาํไดท้ั7งกบัประเทศ 

ที�มา : KfW Bankengruppe, 2011

2555 จนถึงช่วงสิ7 นสุดของ true-up period (ประมาณกลางปี 2015) จะสามารถทาํไดท้ั7งกบัประเทศ 
Annex I ที�ส่งและไม่ส่งขอ้มลู QELRC ในคอลมัน์ที� 3 ของตาราง Annex B สาํหรบัพนัธกรณีที� 2
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2. การมีสิทธิSใชก้ลไกภายใตพ้ิธีสารเกียวโต (Eligibility on Kyoto mechanisms)
 

ผลของการประชุม CMP8 ตอ่กลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

Summary of the rules agreed in Doha for the mechanisms during the second commitment period of the Kyoto 
Protocol
This section summarizes the rules agreed at the United Nations climate change conference in Doha in December 2012 
for the operation of the mechanisms in relation to the second commitment period under the Kyoto Protocol, which runs 
from 1 January 2013 to 31 December 2020 inclusive. These rules do not affect the operation of the mechanisms in 
relation to the first commitment period (e.g. the issuance, transfer, acquisition, and use of units valid for the first 
commitment period, including in the true-up period), which remains unchanged. 

The CDM: 
• Non-Annex I Parties may continue to participate in existing CDM projects and may also participate in new 
CDM projects registered from 1 January 2013 onward. CDM projects registered from 1 January 2013 onward. 

• Annex I Parties (including those without emission targets in the second commitment period) may participate 
in existing and new CDM projects and may receive CERs forwarded from the CDM registry to accounts in their 
national registry that are issued in respect of emission reductions and removals achieved by CDM projects in 
the second commitment period.

ที�มา : http://cdm.unfccc.int/faq/index.html สาํหรบัในช่วงพนัธกรณีที� 2 ประเทศ Annex I 
ที�ไม่ส่งขอ้มูล QELRC ไดแ้ก่ Russia, New 
Zealand และ Japan อาจจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมโครงการ CDM และอาจจะรบั CERs 
จาก CDM Registry เขา้สู่ National registry 
ของประเทศตนได้
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3. การโอนเครดิตจากพนัธกรณีที� 1 ไปยงัพนัธกรณีที� 2
    (Carry-over of surplus AAUs)

ผลของการประชุม CMP8 ตอ่กลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

� จาก decision -/CMP.8 ประเทศ Annex I 
สามารถโอน Surplus AAUs จากพนัธกรณีที� 1 
มายังพันธกรณีที� 2 ไดแ้ต่ตอ้งนําไปใส่ไวใ้น 
Previous Period Surplus Reserve (PPSR) 
� มีการจาํกดัปริมาณการใช ้AAUs และมี
การจาํกดัการซื7 อ Surplus AAUs จากประเทศ
อื�นในพนัธกรณีที� 2 รวมทั7งการมี Political 
declaration จาก Australia, EU, Japan, 
Liechtenstein, Monaco, Norway และ Liechtenstein, Monaco, Norway และ 
Switzerland ในการที�จะไม่ซื7 อหรือใช ้AAUs ที�มี
การโอนจากพนัธกรณีที� 1 
� ปริมาณ AAUs ที�เหลือจากพนัธกรณีที� 1 
มีประมาณ 13,385 MtCO2e โดยประเทศที�
มีปริมาณ Surplus AAUs เหลืออยูม่าก ไดแ้ก่ 
Russia, EU และ Ukraine ซึ�งถา้ไมม่ีการจาํกดั 
Surplus AAUs เหล่านี7 ก็จะทาํใหใ้นพนัธกรณีที� 
2 ประเทศ Annex I มีการดาํเนินกิจกรรมการ
ลดกา๊ซเรือนกระจกเพื�อบรรลุเป้าหมายตาม
พนัธกรณีลดลง

ที�มา : www.unfccc.int
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4. Share of proceed

ผลของการประชุม CMP8 ตอ่กลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

      จาก decision -/CMP.8 เห็นชอบใหค้งอตัราของ Share of proceeds สาํหรบัโครงการ
ภายใต้ Article 12 (โครงการ CDM) เพื�อเขา้ Adaptation fund ที� 2% ของ CERs ที�ไดร้บัการ
รบัรอง โดยยงัคงยืนยนัตามขอ้ตดัสินใจ 17/CP.7 ที�โครงการ CDM ในประเทศ LDCs จะ
ไดร้บัการยกเวน้การเก็บ Share of proceeds และเห็นชอบใหม้ีการเก็บ Share of proceeds 
เพิ�มเติมจาก First international transfer of AAUs และการ Issuance of ERUs ในอตัรา 2%เพิ�มเติมจาก First international transfer of AAUs และการ Issuance of ERUs ในอตัรา 2%
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สถานการณข์องกลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

1. จาํนวนโครงการในช่วงพนัธกรณีที� 1 (ปี 2551-2555) 
• ขึ7 นทะเบียน  

• โครงการทั �วไป > 5,200 โครงการ ใน  80 ประเทศ
• โครงการ PoA >      50 แผนงาน  ใน 27 ประเทศ 

• ออก CERs แลว้กวา่ 1 พนัลา้นหน่วย ทาํใหเ้กิดการลงทุนทาํโครงการกวา่ 215 พนัลา้นเหรียญสหรฐั
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สถานการณข์องกลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

2. มติที�สาํคญัของที�ประชุม CMP มีดงันี7

• ยนิดีต่อการดาํเนินการของ CDM EB และ Secretariat ตามขอ้เรียกรอ้งใน decision 8/CMP.7 
ในกระบวนการสาํหรบัการยกเลิก CERs โดยความสมคัรใจใน CDM registry 

• ใหเ้ลื�อนการพิจารณาเห็นชอบการปรบัปรุง modalities and procedures (M&P) ไปพิจารณาใน
การประชุมครั7งต่อไป 

• ใหข้ยายระยะเวลาในการรบัรองหน่วยงานปฏิบตัิการในการตรวจสอบ (Designated operational • ใหข้ยายระยะเวลาในการรบัรองหน่วยงานปฏิบตัิการในการตรวจสอบ (Designated operational 
entities: DOE) จาก 3 ปี เป็น 5 ปี 

• ที�ประชุมเชิญใหป้ระเทศภาคีหรือสถาบนัใหก้ารสนับสนุน CDM loan scheme ซึ�งจะชว่ยพฒันา
โครงการ CDM

• การดาํเนินโครงการ Transboundary CCS เป็นโครงการ CDM ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้โดยให้
รวบรวมประสบการณท์ี�มีการดาํเนินการจริงก่อนเสนอใหท้ี�ประชุม SBSTA ครั7งที� 45 พิจารณา
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สถานการณข์องกลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

3. CDM EB ไดอ้อกผลิตภณัฑแ์ละจดัทาํ CDM Business Plan 2013-14 ดงันี7

• Voluntary sustainable development tool ซึ�งเป็น checklist ที�ใชป้ระเมินผลประโยชน์รว่มของ
โครงการ CDM 

• DNA help desk ซึ�งจะชว่ย DNAs หาค่า Grid Emission Factor/ standardized baselines/ 
microscale additionality และ CDM Help Desk ชว่ยผูพ้ฒันาโครงการ DoEs และ DNAs ใน
ทวปีแอฟริกา กลุ่มประเทศ LDCs, SIDS และประเทศที�มีโครงการที�ไดร้บัการขึ7 นทะเบียนน้อยทวปีแอฟริกา กลุ่มประเทศ LDCs, SIDS และประเทศที�มีโครงการที�ไดร้บัการขึ7 นทะเบียนน้อย
กวา่ 10 โครงการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ในทุกประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการ

4. อนาคตของโครงการ CDM ในชว่งพนัธกรณีที� 2

ยงัคงดําเนินต่อไปแต่ความตอ้งการ CERs มีแนวโน้มลดลงเนื�องจากเป้าหมายการลดกา๊ซเรือน
กระจกของกลุ่มประเทศในภาคผนวกที� I ไม่สงูนัก และมีปริมาณ CERs ในตลาดมากเกินความตอ้งการ 
รวมทั7งผูซ้ื7 อหลัก คือ กลุ่ม EU มุ่งซื7 อ CERs จากโครงการของประเทศดอ้ยพฒันา โดยจะรบัซื7 อ CERs 
จากโครงการที�ตั7งอยูใ่นประเทศอื�น ๆ เฉพาะโครงการที�ไดร้บัการขึ7 นทะเบียนจาก CDM EB ภายในปี 
2012 เท่านั7น
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