Presentation of the process of national C&I development
and the draft C&I set
Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management for Armenia
2nd National Workshop
20-22 February 2019, Yerevan, Armenia
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Օverview of activities conducted in Armenia to develop
national C&I (started from 2016)

Հայաստանոմ ազգային ՉևՑ զարգացման համար իրականցված
գործողությունների ակնարկ (սկսված 2016 թվականից)
1. Regional Inception Workshop
UNECE/FAO, UNDA
15 - 18 November 2016
Yerevan, Armenia

• Introduction of the international

• Միջազգային ՉևՑ-ի գործընթացի

• Introduction of the project to the

• Ծրագրի ներկայացում՝ մասնակից

• Case study analyses

• Օրինակների վերլուծություն

criteria and indicators processes
country participants
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1. Մեկնարկային
ռեգիոնալ աշխատաժողով
UNECE/FAO, UNDA
15 - 18 նոյեմբեր 2016
Երևան, Հայաստան

Workshop was a platform for countries
to present their specific situations, and
for exchange and interaction
between all participants.
It brought together five countries:
Armenia, Georgia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan and Uzbekistan.

ներկայացում

երկրի ներկայացուցիչներին

Աշխատաժողովը հարթակ հանդիսացավ
մանսկաիցների միջև
փոխգործակցության, ինչպես նաև
մասնակից երկրների յուրահատուկ
իրավիճակը ներկայացնելու համար,
որտեղ հավաքվել էին բոլոր 5 մասնակից
երկրների ներկայացուցիչները:

Overview of activities conducted in Armenia to
develop national C&I
(started from 2016)

2. National Coaching Workshop
UNECE/FAO, UNDA
13 - 15 September 2017
Yerevan, Armenia

2. Ազգային ուսումնական
աշխատաժողով
UNECE/FAO, UNDA
13 - 15 սեպտեմբեր 2017
Երևան, Հայաստան

• Discussion and selection of national

• Նախնական ազգային ՉևՑ փաթեթեի

• Analyzing the needs, benefits and

• Հայաստանի ՉևՑ-ի զարգացման

• Development of the process plan and

• Գործընթացի նախագծի մշակում և

C&I for a preliminary set

քննարկում և ընտրություն

potential of criteria and indicators
(C&I) development for Armenia
the best approach for
implementation
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First national workshop were focused on
establishing criteria and indicators for
sustainable management for Armenia’s
forests. Around 30 national experts on
forests and related topics (from
government, academia and NGOs)
attended the workshop.

կարիքների, առավելությունների և
ներուժի վերլուծություն
իրականացման լավագույն ուղիներ

Առաջին ազգային աշխատաժողովը նվիրված էր
Հայաստանի անտառների կայուն կառավարման
ՉևՑ-ի մշակմանը: Աշխատաժողովին
մասնակցել են անտառային ոլորտի 30 ազգային
փորձագետներ, որոնք ներկայացնում էին
կառավարությունը, գիտական շրջանակները,
ՀԿ-ները:

Оverview of activities conducted in Armenia to
develop national C&I
(started from 2016)

3. Regional Interim Workshop
UNECE/FAO, UNDA
20 - 23 February 2018
Tbilisi, Georgia
• Strengthen skills on C&I development

process and C&I formulation.

• Develop an updated C&I development

3. Միջանկյալ
ռեգիոնալ աշխատաժողով
UNECE/FAO, UNDA
20 - 23 փետրվար 2018
Թբիլիսի, Վրաստան
• ՉևՑ զարգացման գործընթացի և ՉևՑ

ձևակերպումների հմտությունների
ամրապնդում

process plan and enhanced draft C&I sets. • Թարմացված ՉևՑ-ի զարգացման
գործընթացի մշակում, փաթեթի
• Collectively share and review progress,
նախագծի կատարելագործում
challenges and lessons with regards to
process and outcomes of C&I development • ՉևՑ-ի մշակման գործընթացի և
արդյունքների, խնդիրների և քաղված
դասերի միասնական վերլուծություն
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The interim workshop was designed to provide an
opportunity for country representatives to share
experiences, generate and apply lessons and
receive mentoring advice to sharpen both the
process and outputs. It brought together
international experts and representatives from
five project countries.

Միջանկյալ աշխատաժողովի նպատակն էր
մասնակից 5 երկրների ներկայացուցիչներին
հնարավորություն ընձեռնել կիսվելու
փորձով, ստանալ խորհրդատվություններ՝
հստակեցնելու համար և՛ գործընթացը, և՛
արդյունքները:

Overview of activities conducted in Armenia to
develop national C&I
(started from 2016)

4. 2nd National Workshop
UNECE/FAO, UNDA
20 - 22 February 2019
Yerevan, Armenia
• Review the development process of C&I for
SFM in Armenia.
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4. Երկրորդ ազգային աշխատաժողով
UNECE/FAO, UNDA
20 - 22 փետրվար 2019
Երևան, Հայաստան
• Վերանայել Հայաստանում կայուն

անտառկառավարման ՉևՑ-ի զարգացման
գործընթացը

• Remove gaps and improve coherency and
formulation of the national C&I set.

• Վերացնել թերությունները և բարելավել ազգային

• Develop factsheets and plans on how to
collect data for the indicator set.

• Մշակել տեղեկատվական թերթիկներ և

• Discuss the main steps towards the
finalization and institutionalization of the
C&I set and identify support needs.

• Քննարկել ՉևՑ-ի փաթեթի վերջնականացման և

The second national workshop is designed to review
the draft set of Criteria and Indicators for
Sustainable Forest Management, which was
developed over the past years. More than 30
national experts on forests and related spheres (from
government, academia and NGOs) will attend the
workshop.

ՉևՑ-ի փաթեթի ձևակերպումները

ցուցանիշների փաթեթի տվյալների հավաքման
ծրագրեր
ինստիտուցիոնալացման հիմնական քայլերը և
բացահայտել աջակցության կարիքները

Երկրորդ ազգային աշխատաժողովի
նպատակն է նախորդ մի քանի տարիների
ընթացքում մշակված կայուն
անտառկառավարման չափորոշիչների և
ցուցանիշների նախնական փաթեթի
վերանայումը:

Biodiversity and Forest Policy Department of the Ministry of Nature Protection of RA
is developing Criteria and Indicators for sustainable management of forests
and protected areas of RA.
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ՀՀ Բնապահպանության նախարարության Կենսաբազմազանության և անտառային
քաղաքականության վարչության Անտառային և հատուկ պահպանվող տարածքների
քաղաքականության բաժնի կանոնադրություն:
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Thematic elements / Criteria
Թեմատիկ տարրեր / Չափորոշիչներ

8

Criteria

9

Չափորոշիչներ

1

Forest area

Անտառային տարածք

2

Biodiversity

3

Forest Health

4

Productive functions of forest
resources

5

Protection functions

6

Socio-economic functions of
forest resources

Անտառային ռեսուրսների սոցիալտնտեսական գործառույթներ

7

Legal, policy and institutional
framework

Իրավական, քաղաքական և
ինստիտուցիոնալ շրջանակ

Կենսաբազմազանություն
Անտառի առողջություն
Անտառային ռեսուրսների
արտադրողական գործառույթներ
Պաշտպանական գործառույթներ

1. FOREST AREA

10

Indicators

2. BIODIVERSITY

10

Indicators

5

Indicators

3. FOREST HEALTH

4. PRODUCTIVE FUNCTIONS OF
FOREST RESOURSES
.

5. PROTECTION FUNCTIONS

6. SOCIO-ECONOMIC FUNCTIONS OF
FOREST RESOURCES

10 * 74 Indicators in total

7. LEGAL, POLICY AND
INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Indicators are missing

3

Indicators

15

Indicators

31

Indicators

1. Անտառային տարածք

11 * ընդհանուր 74 ցուցանիշ

10

Ցուցանիշ

2. Կենսաբազմազանություն

10

Ցուցանիշ

3. Անտառի առողջություն

5

Ցուցանիշ

4. Անտառային ռեսուրսների
արտադրողական
գործառույթներ

Ցուցանիշները
բացակայում են

.5. Պաշտպանական
գործառույթներ

3

6. Անտառային ռեսուրսների
սոցիալ-տնտեսական
գործառույթներ

15

Ցուցանիշ

31

Ցուցանիշ

7. Իրավական, քաղաքական և
ինստիտուցիոնալ շրջանակ

Ցուցանիշ

4. Անտառային ռեսուրսների
արտադրողական գործառույթներ

Ապահովել ցուցանիշներով

4. PRODUCTIVE FUNCTIONS OF
FOREST RESOURSES

Add indicators

Indicators for “Productive functions of forest resources” thematic element
suggested by Ms. Stefanie Linser

•

Balance between net annual increment and annual fellings of wood on forest
available for wood supply

•

Illegally logged timber

•

Quantity and market value of roundwood

•

Quantity and market value of non-wood goods from forest and other wooded land

•

Value of marketed services on forest and other wooded land

Ցուցանիշներ՝ «Անտառային ռեսուրսների արտադրողական գործառույթներ»
չափորոշիչի համար (առաջարկ տկն. Ստեֆանի Լինսերի կողմից)
•

Փայտանյութի մատակարարման հնարավորություն ունեցող անտառներում
փայտանյութի զուտ տարեկան աճի և նվազման հաշվեկշիռ

•

Ապօրինի հատված փայտանյութ

•

Գերանների քանակ և շուկայական արժեք

•

Անտառների և այլ անտառային հողերի ոչ փայտանյութային արտադրանքի ծավալ
և շուկայական արժեք
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•

Անտառների և այլ անտառային հողերի շուկայական ծառայությունների արժեք

Որոշ ցուցանիշներ չեն պատկանում համապատասխան
չափորոշիչներին:
7. Իրավական, քաղաքական և ինստիտուցիոնալ շրջանակ
7.28 Անտառկառավարման արդյունքում կուտակված օրգանական
ածխածնի քանակ

(1. Անտառային տարածք)

Some indicators are not suitable to Criteria.
7. Legal, policy and institutional framework
7.28 The amount of accumulated organic carbon as a
result of forest management
(1. Forest Area)
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Duplications:
7.18 Number of developed implemented and transferred technologies in SFM and
land use
7.31 Extension and usage of improved suitable new technology

Կրկնվող ցուցանիշներ
7.18

Կայուն անտառկառավարման և հողօգտագործման ոլորտում

մշակված, իրականացվող և փոխանցված տեխնոլոգիաների քանակ
7.31

Կատարելագործված նոր համպատասխան տեխնոլոգիաների

ընդլայնում և օգտագործում
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Duplications:
7.28 The amount of accumulated organic carbon as a result of forest management
1.9 Forest carbon balance and change per forest types, and age class

Կրկնվող ցուցանիշներ
7.28 Անտառկառավարման արդյունքում կուտակված օրգանական ածխածնի
քանակ
1.9 Անտառային ածխածնի հաշվեկշիռը և դրա փոփոխությունը`ըստ
անտառների տիպերի
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SOCIO-ECONOMIC FUNCTIONS OF FOREST RESOURCES

6.11 Total and per capita consumption of all
marketed non-wood forest products

Անտառային ռեսուրսների
սոցիալ-տնտեսական գործառույթներ

6.11 Ոչ բնափայտային անտառային շուկայական
արտադրանքի ընդհանուր և մեկ շնչին բաժին ընկնող
սպառումը
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Անհրաժեշտ են՝
⊷ հստակ ձևակերպված,
⊷ չափելի,
⊷ իրագործելի ցուցանիշներ

We need to have:
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⊷ clearly formulated,
⊷ measurable,
⊷ feasible indicators

Thank you for your
attention.
Շնորհակլաություն:
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Yeva Danielyan

1. Անտառային տարածք
1.1
1.2
1.3

Պաշտպանական, հատուկ և արտադրական նշանակության
անտառների մակերես

1.4
1.5

Անտառի մակերեսի ավելացում կամ նվազում՝ պատճառներով
Անտառի սեփականություն կամ տիրապետում, սեփականության
յուրաքանչյուր կատեգորիային պատկանող անտառների մակերես
Անտառի սաղարթի ծածկվածությունը՝ յուրաքանչյուր
անտառպետության և անտառտնտեսության համար (տոկոս)
Անտառում և այլ անտառածածկ տարածքներում փայտանյութի
պաշարը և դրա միտումները
Անտառի և այլ անտառածածկ տարածքների բաշխվածությունն ըստ
հասակային դասերի/ կամ տրամագծի
Անտառային ածխածնի հաշվեկշիռը և դրա փոփոխությունը`ըստ
անտառների տիպերի
Անտառների մակերեսը և տեսակային կազմը

1.6
1.7
1.8
1.9
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Անտառի և այլ անտառածածկ տարածքների մակերեսը, անտառի և
այլ անտառածածկ տարածքների մասնաբաժինը երկրի ցամաքային
տարածքի ընդհանուր մակերեսում
Համապարփակ ԱԿՊ-ներով կառավարվող անտառի մակերեսը և
տոկոսը

1.10

2. Կենսաբազմազանություն
2.1

Անտառի մակերես՝ դասակարգված ըստ հանդիպող
ծառատեսակների քանակի

2.2

Բնապահպանական բարձրարժեք անտառների տարածք

2.3

Տեսակային բազմազանություն (տեսակների քանակ)

2.4
2.5
2.6

Բնական և արհեստական անտառվերականգնման աստիճան
Էնդեմիկ տեսակների քանակ (տոկոս)
Ըստ ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի կատեգորիների դասակարգված
վտանգված տեսակների քանակը անտառային տեսակների
ընդհանուր թվաքանակի նկատմամբ
Անտառի ֆրագմենտացիա
Պահպանվող տարածքներում անտառային տեսակների
ներկայացվածություն
Անտառի մակերեսը պահպանվող տարածքներում
2.10
Պահպանվող անտառային տարածքների բուֆերային
գոտու կառավարում և կապ

2.7
2.8
2.9
2.10
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3. Անտառի առողջություն
3.1

3.4

Անտառային և այլ անտառածածկ տարածքներում հողի
քիմիական հատկանիշները (pH, ԿՓՀ, օրգանական ածխածին,
հագեցածությունը հիմքերով)` կապված թթվայնության և
էվտրոֆացման հետ՝ դասակարգված ըստ հողի հիմնական
տեսակների
Հրդեհների, միջատների, վնասատուների,
հիվանդությունների, անտառանյութի մթերման, կլիմայի
փոփոխության արդյունքում վնասված անտառներ
(անտառային առողջություն և դիմակայման ներուժ)
Անմիջականորեն մարդկային գործունեության արդյունքում
առաջացած սպառնալիքներ (հատումներ, հրդեհներ,
երկրորդական անտառանյութի օգտագործում,
հանքարդյունաբերություն, այլ տնտեսական
գործունեություններ՝ առնաց ՇՄԱԳ փորձաքննության)
Դեգրադացված անտառների մակերես

3.5

Անտառվերականգնում և անտառապատում (մակերես)

3.2

3.3

22

4.
Անտառային ռեսուրսների
արտադրողական գործառույթներ

Ցուցանիշները բացակայում են

23

5.Պաշտպանական գործառույթներ

24

5.1

Հողապաշտպան
և ջրապաշտպան անտառների
մակերեսը և տոկոսն ընդհանուր անտառածածկում

5.2

Ջրի կուտակման համար պաշտպանիչ անտառների
մակերես

5.3

Անտառածածկը ջրհավաք ավազանում

6. Անտառային ռեսուրսների սոցիալտնտեսական գործառույթներ
6.1

Արտադրողականության ինդեքս

6.2

Փայտյա արտադրատեսակների արտադրություն, ներմուծում
և արտահանում
Անտառային ձեռնարկությունների զուտ եկամուտ

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
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Անտառներում և անտառտնտեսություններում հանրային և
մասնավոր ներդրումներ
Անտառային սեկտորում աշխատող աշխատուժի թվաքանակը
և ծախսված աշխատաժամերը` ըստ գենդերային և տարիքային
խմբերի, կրթության և աշխատանքային բնութագրերի
Անտառկառավարման և անտառային արդյունաբերության
ոլորտում աշխատուժի կարողությունների զարգացում
Անտառային ոլորտում հիմնական (աշխատատեղերի)
աշխատանքային խմբերի միջին եկամուտ
Կենսաապահովման նպատակով օգտագործվող անտառների
տարածք և տոկոս

6. Անտառային ռեսուրսների սոցիալտնտեսական գործառույթներ
6.9

Անտառային ոլորտում աշխատանքային վթարներ և
մասնագիտական հիվանդություններ

6.10

Փայտանյութի և փայտից ստացված արտադրանքի մեկ շնչին
բաժին ընկնող սպառում

6.11

Ոչ բնափայտային անտառային շուկայական արտադրանքի
մեկ շնչին բաժին ընկնող ընդհանուր սպառումը

6.12

Հանրային հանգստի և զբոսաշրջության համար կառավարվող
անտառների տարածքի մակերեսը և տոկոսը
Անտառային մակերես, որն օգտագործվում է հատուկ
մշակութային, հետազոտական կամ կրթական նպատակներով
Անտառամերձ համայնքների կողմից ստացված կրթական և
վերապատրաստման դասընթացներ

6.13
6.14
6.15
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Անտառկառավարման ներքին/տեղական հավաստագրում

7. Իրավական, քաղաքական
և ինստիտուցիոնալ շրջանակ
7.1

Անտառի ազգային ծրագրերի առկայություն

7.2

Անտառների կայուն կառավարմանն օժանդակող ծրագրեր,
ծառայություններ և այլ ռեսուրսներ
Անտառների կառավարման կարիքների ինտեգրումը անտառների
կառավարման ազգային պլանավորման գործընթացում
Էկոլոգիական հարցերի հետ կապված անտառների կառավարման նոր և
նորացված ստանդարտների և ուղեցույցների քանակ
Անտառկառավարման պլանների և մոնիտորինգի ծրագրերի առկայություն
Մշտական անտառային ֆոնդի (PFE) և դրա 2030-2050թթ․ պահպանության
համար երկարաժամկետ կանխատեսումներ, ռազմավարություններ և
ծրագրեր
Կազմակերպչական կառուցվածքում որոշումների կայացման վրա
ազդեցություն ունեցող անտառային համապատասխան մասնագետների
մասնաբաժին
Անտառների կառավարման և դրանց արդյունավետության համար
պատասխանատու, ինչպես նաև արդյունավետությանն աջակցող
հաստատությունների թիվ՝ բալային համակարգով

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
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7. Իրավական, քաղաքական
և ինստիտուցիոնալ շրջանակ
7.9

Կայուն անտառկառավարմանն աջակցող օրենսդրություն և կանոնակարգեր

7.10

Միջազգային պարտավորությունների կատարման և
հաշվետվողականության համակարգի առկայություն
ՀՀ քաղաքացիների կողմից քաղաքական գործունեության և անտառների
կայուն կառավարման ոլորտում կայացվող որոշումների գնահատում
Կայուն անտառկառավարման և հողօգտագործման ոլորտում օրենքների,
նորմատիվ իրավական ակտերի և կառավարման կանոնների կատարման
վերահսկում
Կայուն անտառկառավարմանն ուղղված ազգային, ենթազգային և
միջազգային հանրային և մասնավոր ֆինանսավորում
Անտառկառավարման ծախսերի և օգուտների արդարացի բաշխման
մեխանիզմներ

7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
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Հարկեր և այլ տնտեսական ռազմավարություններ, որոնք ազդում են
անտառների կայուն կառավարման վրա
Բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար արդյունավետ, համապարփակ,
մատչելի, հուսալի, վերահսկվող պորտալ

7. Իրավական, քաղաքական
և ինստիտուցիոնալ շրջանակ
7.17

Կայուն անտառկառավարման մոնիթորինգի, հաշվետվությունների և
ստուգման (ՄՀՍ) համակարգի առկայություն

7.18

Կայուն անտառկառավարման և հողօգտագործման ոլորտում մշակված,
իրականացվող և փոխանցված տեխնոլոգիաների քանակ

7.19

Կայուն անտառկառավարմանն աջակցելու նպատակով
գործընկերություններ (քանակ)
ԿԱԿ ոլորտում քաղաքական, որոշումների կայացման, գործառնական
կառավարման և տեղական ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության
գործընթացներում հասարակության ներգրավման ընթացակարգերի
համապատասխանեցում
Շահառուների ներգրավմամբ մշակված, կառավարվող և իրականացվող
անտառային տարածքի մակերեսը (տոկոս)
Կայուն անտառկառավարմանն աջակցող քաղաքականություն

7.20

7.21
7.22
7.23
29

Անտառային ռեսուրսների և համաշխարհային ածխածնի շրջափուլում
դրանց պահպանմանն ու պատշաճ կերպով ավելացմանն ուղղված
քաղաքականություններ, հաստատություններ և գործիքներ

7. Իրավական, քաղաքական
և ինստիտուցիոնալ շրջանակ
7.24

Անտառների սեփականատիրական հարցերով օրենսդրության
առկայություն՝ սահմանադրական իրավունքի համաձայն

7.25

Հողի և անտառային սեփականության վկայագրերի առկայություն

7.26

Տեղական բնակչության ռոյալթիները (զիջումները) փայտի արտադրության
ոլորտներում
Անտառային արտադրատեսակների գնահատման համակարգեր

7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
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Անտառկառավարման արդյունքում կուտակված օրգանական ածխածնի
քանակ
Անտառհետազոտական ծրագրեր և դրանք ծածկող տարածքներ (տոկոս)
Ռեգիոնալ հիմքերի վրա հիմնված ջերմոցային գազերի գույքագրման
երկամյա հաշվետվությունների հասանելիություն
Կատարելագործված նոր համապատասխան տեխնոլոգիաների ընդլայնում
և օգտագործում

1. FOREST AREA
1.1
1.2
1.3
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Extent of forest and other wooded land share of forest and other wooded
land in total land area
Extent and percentage of forest cover under comprehensive FM plans
Extent of forests committed to protection, special meaning and production

1.4

Increase or decrease of forest area, with the reason

1.5

Forest ownership or tenure, area of forest under each ownership category

1.6

Percentage of crown cover per forest district and forest enterprise

1.7

Growing stock in forest and other wooded land and its trends

1.8

Age structure and/or diameter distribution of forest and other wooded land

1.9

Forest carbon balance and change per forest types, and age class

1.10

Area and species composition of forests

2. BIODIVERSITY
2.1

Area of forest classified by number of tree species occurring

2.2

Extent of high conservation value forests

2.3

Species diversity (number of species)

2.4

Extent of natural and artificial regeneration in forests

2.5

Percentage of endemic species

2.6

Number of threatened forest species, classified according to IUCN National
Red List categories in relation to total number of forest species
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2.7

Fragmentation of forests

2.8

Extent of representation of forest types in protected areas

2.9

Forest area within protected areas

2.10

Buffer zone management and connectivity of protected forest areas

3. FOREST HEALTH
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3.1

Chemical soil properties (pH, CEC, C/N, organic C, base saturation)
on forest and other wooded land related to soil acidity and
eutrophication, classified by main soil types

3.2

Forest area damaged by: forest fire, insects, pests, diseases, wood
harvesting, climate change (forest health and vigor)

3.3

Threats to forests caused directly by human activities (loggings,
fires, use of secondary forest products, mining, other economic
activities without Environmental Impact Assessment)

3.4

Area of degraded forests

3.5

Area of reforestation and afforestation

4.

Productive functions of forest
resources

Indicators are missing
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5. PROTECTION FUNCTIONS
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5.1

Area and percent of forest whose designation or land
management focus is the protection of soil or water resources

5.2

Area of forest protected for water harvesting

5.3

xtent of forest cover in the watershed

6. Socio-economic functions of forest resources
6.1

Productivity index

6.2

Production, import and export of wood product

6.3

Net revenue of forest enterprises

6.4

Total public and private investments in forests and forestry

6.5

6.7

Number of persons employed and labor input in the forest sector,
classified by gender and age group, education and job characteristics
Capacity building of the workforce in forest management and forest
industry
Average income of main (jobs) working groups in the forest sector

6.8

Areas and percent of forests used for subsistence purposes

6.6
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6. Socio-economic functions of forest resources
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6.9

Occupational accidents and occupational diseases in forestry

6.10

Consumption per head of wood and products derived from wood

6.11

Total and per capita consumption of all marketed non-wood forest
products

6.12

Area and percentage of forest which is managed for public
recreation and tourisms

6.13

Forests area used for specific cultural, research or educational values

6.14

Education and training gained by forest related communities

6.15

Domestic forest management certification

7. Legal, policy and institutional framework

7.1

Presence of National forest programs

7.2

Programms, services and other resources supporting the sustainable management
of forests

7.3

Integration of forest management needs into national-level policy planning

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
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Number of new and updated standards and guidelines of forest management
related to the ecologic subjects
Presence of Forest management plan and monitoring plan
Long-term projections, strategies and plans for production permanent forest estates
(PFE) and protection PFE 2030-2050
Share of relevant forestry specialists in terms of impact on decision making in the
organizational structure
Number of institutions responsible for management and supporting the
management of forests and their effectiveness in the ball system

7. Legal, policy and institutional framework

7.9

Legislation and regulations supporting SFM

7.10

Presence of a system of performance and reporting on international obligations

7.11
7.12
7.13
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Evaluation of political activities and decisions for sustainable management forests
by the citizens of the RA (by ball system)
Tracking the execution of laws, normative legal acts and management rules related
to SFM and land use
National, subnational and international public and private funding committed to
SFM

7.14

Mechanisms for the equitable sharing of the costs and benefits of forest
management

7.15

Taxation and other economic strategies that affect the sustainable management of
forests

7.16

Effective, comprehensive, accessible, reliable, controlled portal for all stakeholders

7. Legal, policy and institutional framework

7.17

Availability of a monitoring, reporting and verification (MRV) system in SFM

7.18

Number of developed implemented and transferred technologies in SFM and land
use

7.19

Partnerships to support the sustainable management of forests (quantity)

7.20
7.21
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Compliance with procedures for involving the public in the processes of
developing politic, decision-making, operational management and protecting the
rights of local people in SFM
Percentage of forest area which designed (programmed), managed and
implemented by stakeholder participation

7.22

Policies supporting SFM

7.23

Policies, institutions and instruments to maintain and appropriately enhance forest
resources and their contribution to global carbon cycles

7. Legal, policy and institutional framework
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7.24

The existence of legislation on property issues in accordance with the
Constitutional Right to Forests

7.25

Presence of land and forest property certificates

7.26

Royalties (concessions) of local people in wood production industries

7.27

Systems for assessing the resources of forest products

7.28

The amount of accumulated organic carbon as a result of forest management

7.29

Forestry research projects and percentage of covered areas

7.30

Availability of biennial reports on greenhouse gas inventories on a regional basis

7.31

Extension and usage of improved suitable new technology

