
Agenda for Day 2./ მე-2 დღე

Recap of lessons from previous day. წინა დღის მოხსენება

3. Skills development on C&I for SFM / უნარ-ჩვევების განვითარება C&I  SFM - სთვის

3.1 Presentation on process and methods C&I for SFM / პრეზენტაცია C&I SFM-ის პროცესებსა
და მეთოდებზე

3.2 Processes, skills and methods to develop national C&I for SFM / პროცესები, უნარ-ჩვევები
და მეთოდები, ეროვნული C & I- ის განვითარების მიზნით. 

• ‘Bottom up’ C&I development - stakeholder engagement methods to determine national stake-
holder priorities for indicators and defining indicators correctly/ “Bottom up“ C & I-ის განვითარ
ება - დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის მეთოდები, რათა დადგინდეს დაინტერესებ
ული მხარეების პრიორიტეტების და ინდიკატორების განსაზღვრა სწორად



Lessons Recap team
გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია მოხსენებაზე

The lessons recap team will now give us a short( 5 minutes only)  recap of 

the main lessons of relevance from yesterday.

5 წუთის განმავლობაში გუნდი წარადგენს
წინა დღის განვლილ მასალას, 

სწავლებებს და სიახლეებს



Prioritization of draft national criteria

ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები, სამუშაო ვერსია

(ეკოლოგიური პრინციპი)
Draft SFM criteria (ecological principle)

საშუალო

ქულა
Average Score

წოდებ

ა
Rank

1. საქართველოში ტყის საფარი უნდა შენარჩუნდეს ან გაიზარდოს.
The forest cover of Georgia should be maintained or increased. 5 1
2. საქართველოში ტყეების ბუნებრივი ბიომრავალფეროვნება

უნდა შენარჩუნდეს და გაუმჯობესდეს
The natural biodiversity of the forest in Georgia shall be maintained and enhanced.

5 2

3. საქართველოს ტყეების სიცოცხლისუნარიანობა უნდა

შენარჩუნდეს და გაუმჯობესდეს
The vitality of Georgia’s forests shall be maintained and enhanced.

5 3

4. საქართველოს ტყეების დაცვითი ფუნქციები შენარჩუნებული

და გაუმჯობესებულია
Protective functions of Georgia’s forests are maintained and strengthened.

5 4

5. ტყის მართვის ღონისძიებებმა მხოლოდ მინიმალური

უარყოფითი ზემოქმედება უნდა გამოიწვიოს
Only minimum disturbance shall be caused by forest management operations.

4.6 5

6. საქართველოს მერქნის მარაგისთვის ხელმისაწვდომი ტყის

ფართობების / სამეურნეო ტყეების პროდუქტიულობა უნდა

გაუმჯობესდეს
The productivity of Georgia’s forest area available for wood supply / commercial forests shall be enhanced.

3.93 6

7. ტყის რესურსების წვლილი ნახშირბადის გლობალურ ციკლებში
Contribution of forest resources to Global Carbon Cycles. 3.7 7



Prioritization of draft national criteria

ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები, სამუშაო ვერსია (ეკონომიკური პრინციპი)
Draft SFM criteria (economic principle)

საშუალო

ქულა
Average Score

წოდება
Rank

2. საქართველოს ეკონომიკაში სატყეო სექტორის წვლილი უნდა გაიზარდოს, ტყის

მდგრადი მართვის ყველა პრინციპის გათვალისწინებთ
Contribution of forest sector to Georgian economy shall be increased, with consideration of all the principles of sustainable forest management.

4.75 1
3. ეროვნული მოთხოვნა ხე-ტყეზე, ხე-ტყის პროდუქტებსა და შეშაზე

გათვალისწინებული უნდა იყოს ტყის მდგრადი მართვის სტრატეგიულ

დაგეგმარებაში, ასევე ექსპორტისა და იმპორტის რეგულაციებში
The national demand for wood, wood products and fuel wood shall be considered in the strategic planning of sustainable forest management as well as export and

import regulations.

4.27 2

4. წახალისბული უნდა იყოს ტყის არამერქნული პროდუქტების კომერციული

მიზნით შეგროვება, გასაღება და გადამუშავება
The commercial collection, marketing and processing of Non-wood forest products shall be promoted

3.5 3
1. მერქნისა და ტყის არამერქნული პროდუქტის გადამუშავების წახალისება

საქართველოში

 საქართველოში წარმოების გზით დამატებითი სარგებლის მიღების მიზნით

 ქვეყანაში დამატებითი სამუშაო ადგილების / შემოსავლის წყაროების გაჩენის

მიზნით
Promotion of timber and NTFP processing in Georgia, for the purpose of:

 added value gained from production in Georgia,

 addition work places / income opportunities in Georgia.

3.3 4

5. ტყეების დაცვითი ფუნქციების უზრუნველსაყოფად ეკოსისტემური

მომსახურებისთვის გადახდის ვარიანტებზე მოლაპარაკება უნდა მოხდეს იმ

სექტორების სამინისტროებთან, რომლებიც დამოკიდებული არიან ტყის ამ

ფუნქციებზე
Options for Payment for Ecosystem Services to ensure the protective functions of forests should be negotiated with relevant sector ministries, which depend on

these forest functions

2.91 5



Prioritization of draft national criteria
ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები, სამუშაო ვერსია (სოციალური

პრინციპი)
Draft SFM criteria (social principle)

საშუალო

ქულა
Average Score

წოდება
Rank

9. დაინტერესებულ მხარეებს უფლება უნდა ჰქონდეთ მონაწილეობა

მიიღონ ტყის მართვასთან დაკავშირებული საკითხების დაგეგმვისა და

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
Stakeholders shall have a right to participate in planning and decision-making pertaining forest management

4.81 1

10. ტყესთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებში

ჩაბმული სახელმწიფო უწყებები უნდა უზრუნველყოფდნენ ტყის

მართვასთან დაკავშირებულ ინფორმაციის საჯაროობასა და

ხელმისაწვდომობას
Government agencies involved in forest related legal relations shall ensure publicity of and access to the information relevant to forest management

4.81 2

2. განათლებისა და ტრენინგის სათანადო სისტემებმა უნდა

უზრუნველყოს ტყის სექტორში დასაქმებული პერსონალის საჭირო

კვალიფიკაციის არსებობა
Adequate education and training systems shall ensure necessary qualification of employed staff in the forest sector

4.5 3

1. ტყის სექტორში დასაქმება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი

დაინტერესებული პირისთვის. თანაბარი კვალიფიკაციის შემთხვევაში, 

პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ტყის მახლობლად მცხოვრები სოფლის

მოსახლეობის დაინტერესებულ წარმო-მადგენლებს
Employment in the forest sector shall be available to any interested person. In the case of similar qualification, priority should be given to interested 

representatives of the rural population living in the vicinity of the forest

4.36 4

3. ტყის სექტორში სამუშაო პირობები უნდა იყოს ღირსეული, 

უზრუნველყოფდეს გენდერულ თანასწორობას და სამუშაო

უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას
Working conditions in the forest sector shall be “decent”, they shall ensure gender equality and provision of occupational safety and health

4.3 5



Prioritization of draft national criteria
ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები, სამუშაო ვერსია (სოციალური

პრინციპი)
Draft SFM criteria (social principle)

საშუალო

ქულა
Average Score

წოდება
Rank

6. რეკრეაცია ტყეებში
Recreation in forests 4.16 6
7. აღიარებული და მხარდაჭერილი უნდა იქნას ტყეების მახლობლად

მოსახლე თემების (ადგილობრივი მოსახლეობის) იდენტურობა და

კულტურა, აგრეთვე ტყითსარგებლობისა და ტყის დაცვის

ტრადიციული ცოდნა
The identity and culture of communities residing in the vicinity of forests (local population) as well as traditional knowledge of forest use 

and protection shall be recognized and supported.

3.8 7

5. რესურსებზე წვდომაში, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბალანსი

ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის, სადაც გარკვეული

პრიორიტეტი მიენიჭება ადგილობრივი მოსახლეობის

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.
In access to natural resources, balance between all interested stakeholders shall be ensured, with giving certain priority to satisfying 

needs of local population

3.77 8

8. ტყეების მახლობლად მცხოვრები სოფლის მოსახლეობისთვის

ტყეებში საძოვარი ტერიტორიები უნდა გამოიყოს დასახლებულ

ტერიტორიებთან ახლოს, ტყის მართვის გეგმის საფუძველზე
Grazing areas in forests for the rural population living in the vicinity of forests shall be allocated close to the settlements based on forest 

management plans

3.36 9

4. უზრუნველყოფილი უნდა იქნას არაკომერციული მიზნით ტყეების

ყველასთვის ხელმისაწვდომობა, იქამდე, სანამ გარანტირებულია ტყის

ეკოსისტემების სიცოცხლისუნარიანობა
Everybody’s access to forests for non-commercial purposes shall be ensured as long as vitality of forest ecosystems is guaranteed

3.25 10



Responsible teams

Ответственные команды

Tasks/დავალება Team number/გუნდის ნომერი

Time keeping team
დროის მართვის
გუნდი

Gigia Aleksidze, Ekrem Yazici, Lutz Fahser, Marika 

Kavtarishvili, Mariam Tevzadze, Irakli Macharashvili, 

Ann Inasaridze, Bino Bregadze, Revaz Getiashvili, 

Katya Nakashidze, Kakha Artsivadze, Tengiz 

Kukunashvili

Social team
სოციალური გუნდი

Tamer Otrakcier, Mati Valgepea, Birgit Altmann, Natia

Iordanishvili, Koba Chiburdanidze, Lika Giorgadze, 

Nugzar Ghvaladze, Salome Nozadze, Irakli Sisvadze, 

Marina Sujashvili, Ekaterine Balarjishvili, Iakob

Kapanadze

Recap – lessons 

team
მომხსენებელი გუნდი

Theresa Loeffler, Nika Marsagishvili, Giorgi

Khabeishvili, Khatuna Tsiklauri, Ana Akhalaia, Avtandil

Mikaberidze, Maia Chkhobadze, Tengiz Khatiashvili, 

Arsen Chinchaladze, Giorgi Kavtaradze, Lasha

Dzadzamia, Giorgi Kolbin

You will now be allocated to different responsible teams. 

თქვენ გადანაწილდებით სხვადასხვა პასუხისმგებლობის გუნდებში



8

დღეს ჩვენ ყურადღებას მივაქცევთ "ქვემოდანზე" მიდგომას, C & I- ის
განვითარებისათვის

კონცეპტუალურ ჩარჩოში
ეროვნული დონის C & I 

განვითარება ზედა ქვემოთ / 
ქვედა გზაზე

გაითვალისწინეთ, რომ მიუხედავად
იმისა, რომ ამ სემინარში ჩვენ შევაგებთ

ბრძანებას 1-დან 4-მდე, სინამდვილეში ეს
არ არის აუცილებელი, რომ პროცესი ამ

თანმიმდევრობით მიესადაგება და
მუშაობა შეიძლება და ხშირად უნდა

იყოს პარალელური

ეროვნული პრიორიტეტები, 

კრიტერიუმები და ინდიკატორები
ინფორმაციის გამოყენებით სამი

წყაროდან ლოგიკურად უნდა
ჩამოყალიბდეს თანმიმდევრული და

მკაფიო იერარქია და მიზნის, 

კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების
განსაზღვრა, ქვეყნის შესაბამისი, 

საერთაშორისოდ შედგენილი, 

მეგობრული და ეფექტური
განხორციელებისთვის

საერთაშორისო C & I- დან
"ყველაზე ქვემოთ" ადაპტაცია. 

საერთაშორისო / რეგიონალური
C & I- ის ეროვნული პირობების

შეფასება და ადაპტაცია

დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობა "ქვემოდან" 

ეროვნული პრიორიტეტების
განსაზღვრისათვის. სატყეო
სექტორის საქმიანობისთვის

პრიორიტეტების
იდენტიფიცირებისთვის

სხვადასხვა დაინტერესებული
მხარის გამოვლენა და

მოსაზრებების გაზიარება.

შეისწავლეთ არსებული ტყის საინფორმაციო
სისტემები და შეავსოთ ხარვეზები. ბოლო

წლების გამოცდილებისა და არსებული
მონაცემებისაგან გაკვეთილების განხილვა და

ხარვეზების დადგენა და მათი შევსება.

კავშირი
საჭიროა ყურადღებით

დაბალანსება ზოგადი ზედა
ქვემოთ (საერთაშორისო

პროცესებისგან) კონტექსტში
კონკრეტული ქვედანაყოფი

კავშირი
დაინტერესებულ მხარეთა

პრიორიტეტების განსაზღვრა
მონაცემთა ახალ პრიორიტეტებს

განსაზღვრავს.

საერთაშორისო სატყეო საინფორმაციო
სისტემებში ინფორმაციული ხარვეზის

დასადგენად შეიძლება გამოყენებულ იქნას
საერთაშორისო კავშირი



9

Today we will focus on “bottom up” development of C&I

Tentative conceptual framework for 
developing national level C&I in a 
top down/bottom up way.

Note that although we will follow a 
sequence 1 to 4 during this 
workshop , but in reality the 
process might not necessarily 
follow this sequence, and things 
can and often should be done in 
parallel 

National priorities, Criteria and 
Indicators

Using the information from the three 
sources to logically develop a coherent 

and clear hierarchy and definition of 
goal, criteria and indicators, nationally 
relevant, internationally compatible,   

user friendly and feasible to 
implement.

‘Top down’ adaptation from 
International C&I. Assessing 

and adapting 
international/regional C&I to 

national context.

“Bottom up” stakeholder 
engagement to define 

national priorities. 
Identifying and bringing 

together analysis of different 
forest stakeholders to 

identify their priorities for 
forest sector performance.

Review existing forest information 
systems and fill gaps. Reviewing lessons 
from relevant past experience and from 

existing data and identify gaps and how to 
fill them.

Linkage
Need to carefully balance 
generic top down (from 
international processes) 

with context specific bottom 
up C&I. 

Linkage
Identifying stakeholder priorities 

will allow the identification of 
new data priorities.

Linkage
International C&I can be used to help 
identify information gaps in existing 
national forest information systems.



რატომ გვჭირდება „Bottom up“ პროცესი ეროვნულ C & I განვითარებაში

თუ C&I-ი არ
შეესაბამება ჩვენს

ადგილობრივ
რეალობას, რა

უნდა გავაკეთოთ?

მე დავაკოპირე
სხვა რეგიონური

C&I-ი
სხვადასხვა

ქვეყნებიდან და
შეიძლება ჩვენც

გამოგვადგეს

რატომ არ
გაითვალისწინეს

მათ ჩვენი
რეალური

პრიორიტეტები ? 

კარგი C&I-ის
მმართველი.

რეალობა

C&I

„Bottom up“- პროცესი

2. ეროვნულ პრიორიტეტებზე დაყრდნობით დაინტერესებული მხარეების ჩართვა. სატყეო სექტორის
ეფექტურობისთვის პრიორიტეტების იდენტიფიცირების მიზნით, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების

ანალიზის გაერთიანება



Why do we need a bottom up process in national C&I development?

The C&I don’t fit 

our local 

realities what 

do we do now?

I cut and paste 

these C&I from 

a regional 

process in 

another part of 

the world. They 

can be our 

national C&I. 

Why didn’t they 

try to 

understand our 

realities and 

priorities first?

Nice C&I 

boss.

Field Reality

C&I

Top down -

expert driven

2. ‘Bottom up’ stakeholder engagement to define national priorities. Identifying and bringing together 

analysis of different forest stakeholders to identify their priorities for forest sector performance



NGOs. ჩვენ
გვჭირდება

ინდიკატორები, 

რომლებიც
გვიჩვენებენ
სანერგეების
რაოდენობას.

კვლევითი
ინსტიტუტები. 

ჩვენ გვჭირდება
ობიექტური

ინდიკატორები
ტყის დაფარვისა

და ტყის
ჯანმრთელობის

შესახებ.

სატყეო ინდუსტრია.
ჩვენ გვჭირდება
ინდიკატორები, 

რომლებიც მხარს უჭერს
სახელმწიფო ტყის

საწარმოებს.

ტყის მომხმარებელი.

ჩვენ გვჭირდება
ინდიკატორები იმის

შესახებ, თუ რამდენად
ძლიერია ჩვენი

საკუთრების
უფლებები და ტყის
გამოყენება, ეს არის

ძირითადი ფაქტორები, 

რომლებიც მოტივაციას
გვაძლევს ტყეების

დაცვასა და მართვაში

რისთვისაა საჭირო დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა?
პრიორიტეტულ ინდიკატორებზე არსებობს მრავალფეროვანი მოსაზრებები

Rametsteiner et al. (2011) ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ ინდიკატორის განვითარების 
პროცესის დროს "მონაწილეობს და გადაწყვეტს" გადაწყვეტილება აუცილებელია. 

აუცილებელია როგორც ტექნიკური ექსპერტიზა, ასევე დაბალანსებული ინტერესი



Non government 

Organisation. 

We need indicators 

that show the 

number of tree 

nurseries that have 

been established.

Research 

institution. We 

need objective 

indicators on 

forest cover and 

forest health.

Wood product 

industry

We need indicators 

on how supportive 

government policy 

is for all forest 

enterprises.

Forest users 

We need indicators 

on how strong our 

forest tenure and 

user rights are, 

because these are 

key factors in 

motivating us to 

maintain and 

manage forests

Why stakeholder engagement in C&I development? There are diverse 
perspectives on priority indicators. 

Rametsteiner et al. (2011) highlight that the decision of “who participates and decides” 
during the indicator development process is essential. Both technical expertise as well as 

balanced interest representation are essential. 



დღევანდელ სემინარზე ჩვენ ფოკუსირებულები ვიქნებით მონაწილეობით მეთოდებზე, თუმცა, ჩვენ
დავიცავთ "სამკუთხედს" უფრო რაოდენობრივ "ტექნიკურ" მეთოდებსა და ხარისხობრივ

მონაწილეობას შორის. რაოდენობრივ მეთოდებს შეუძლიათ ობიექტურად აჩვენონ ცვლილებები
ფაქტორებში, ხოლო მონაწილე მეთოდებს შეუძლიათ გაიგონ, თუ რატომ შეიცვალა ისინი

სოფელში ხეების
საშუალო წლიური

ზრდა უფრო
დიდია, ვიდრე, 

წარსულში

ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის

უკეთესია
შედარებით
მიჩვეული

მეთოდები ტყის
მართვისთვის, 

რადგან ის
მათთვის ნაცნობია

და ახლოსაა.

ზოგჯერ კრიტერიუმები და ინდიკატორები კრიტიკულია რომ არ ჰქონდეს
მონაწილეობითი და ტექნიკური ინდიკატორების დამატებითი ნაზავი, რომლებიც

ერთმანეთს ავსებენ

ტექნიკური და
მონაწილეობრივი

ანალიზის
სამკუთხედი



In this workshop today we will be focusing on participatory methods but advocate for 

‘triangulation’ between more quantitative ‘technical’ methods and qualitative participatory 

methods in determining good Criteria and Indicators. Quantitative methods can tell 

objectively how factors change but participatory methods can help understand why they 

change.

The Mean

Annual 

Increment of the 

trees close to 

the village are 

higher than 

further away.

The villagers 

practice 

better 

customary 

management 

of forests 

close to their 

village 

because of a 

higher feeling 

of ownership 

over the 

forest.

Sometimes Criteria and Indicators have been criticised for not having a 

complementary mix of participatory and technical indicators that complement each 

other – so please consider this in your indicator development today

Triangulation 

between technical 

and participatory 

analysis



ძირითადი სიძლიერის
მაგალითები

ძირითადი შეზღუდვების
მაგალითები

მონაწილეობი-
თი ანალიზი

• ადამიანის ასპექტის სფეროა
აღქმა და აზროვნება, რომლებიც
ადამიანის ქცევის გაგების
გასაღებია.

• სუბიექტურობა-ხალხს სჯერა, 
ზოგჯერ უფრო
მნიშვნელოვანია, ვიდრე
ობიექტური რეალობა. 

• ხშირად შედეგები არ არის
ზუსტი და მათ არ გააჩნიათ
სტანდარტიზაცია, ამიტომ
ხშირად ძნელია
სინთეზირება, სწორად
შედარება და განსხვავება.

• ხშირად რთულია
შედეგებთან შერიგება.

ტექნიკური
ანალიზი

• ობიექტურობისკენ მიმართული
მიზანი - ადამიანის
მოსაზრებებისგან თავისუფალი
შედეგების განზრახვა.

• შედეგები, როგორც წესი
ზუსტია და
სტანდარტირებული, ამიტომ
მათი შედარება კონტრასტულია

• შედეგები ჩვეულებრივ
შედარებით ადვილია
შესაჯამებლად

• რეზულტატებს აკლიათ
ადამიანის ფაქტორი, 
ამიტომ შეიძლება იყოს
შეცდომები, როდესაც
ტექნიკური მონაცემები
გამოიყენება ადამიანის
ქცევის
ექსტრაპოლატისთვის (მაგ. 
სატყეო ინვენტარიზაცია
ადვილი გასაგები არაა, რაც
ადამიანებს უბიძგებს
იმისკენ რომ მართონ
ტყეები გონივრულად ან
არაგონივრულად)

შედარებითი და კონტრასტული, ტექნიკური და მონაწილეობითი
ანალიზი C&I განვითარებისა და დანერგვისთვის



Example key strengths Example key limitations

Participatory 
analysis

• Capture the human 
dimension – perceptions and 
reasoning which is key to 
understanding human 
behaviour.

• Subjectivity- what people 
believe is sometimes more 
important in determining 
behaviour than object reality. 

• Results are often not 
precise and lack 
standardisation so are 
often difficult to 
synthesis and 
accurately compare and 
contrast.

• Results often 
challenging to collate

Technical 
analysis

• Aim towards objectivity–with 
the intention of having 
results that are free from 
human perceptions.

• Results tend to be precise 

and standardised so easy to 

compare and contrast. 

• Results usually relatively 

easy to collate.

• Results tend to lack a 
human dimension so 
there can be errors 
when technical data is 
used to extrapolate to 
human behaviour ( e.g. 
what motivates people 
to wisely manage or not 
wisely manage forests is 
not easily ascertained 
from forest inventories)

Comparing and contrasting technical and participatory analysis 
to feed into C&I development and implementation



კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების განვითარების პროცესში
მონაწილეობის მიღების ზოგიერთი სარგებელი

• განხილულია უფრო აქტუალური კრიტერიუმები და მაჩვენებლები, 

როგორც ადგილობრივი რეალობები და პრიორიტეტები, ხშირად
ხდება სოციალური, ეკონომიკური, მმართველობისა და ეკოლოგიური
მაჩვენებლების უკეთესი ნაზავი, რადგან განსხვავებული
შესაძლებლობები განიხილება.

• კრიტერიუმებსა და ინდიკატორებში ადამიანური ქცევის უკეთ
გაცნობა, რაც მიზნად ისახავს რა მიზნებს (მაგ .: უფლებამოსილება, 

მომხმარებლის უფლებები, პოლიტიკის ელემენტები) საჭიროა
თემების ან კერძო სექტორის მოტივაცია მდგრად სატყეო სექტორში.

• გაძლიერებული საკუთრება და ინფორმირება დაინტერესებულ
მხარეთა შორის, რაც ხელს შეუწყობს განხორციელების უფრო მეტ
მხარდაჭერას.

• ნაკლები კონფლიქტები, დაინტერესებული მხარეები მონაწილეობენ
C&I-ის შედგენაში, შესაბამისად მათ მოსაზრებები და იდეები
განხილული და შეძლებიდაგვარად გათვალისწინებული იქნება.



Some benefits of having a participatory approach to Criteria and 

Indicator Development. 

• More relevant Criteria and Indicators as local realities and 

prioritises are considered, often a better mix of social, 

economic, governance and ecological indicators are developed 

because different perspectives are considered.

• Better appreciation of human behaviour in the criteria and 

indicators, identifying what targets (e.g. tenure, user rights, 

policy elements) are necessary to motivate communities or 

private sector to engage in sustainable forestry.

• Enhanced ownership and awareness of C&I among a range of 

national stakeholders leading to more support of 

implementation.

• Less conflict, as stakeholders are engaged in C&I development 

through consensual negotiations they will not have unpopular 

Indicators forced onto them.



2. დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა „ Bottom up“ ის
პრინციპით, ეროვნული პრიორიტეტების განსასაზღვრავად. 

სატყეო სექტორის სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეების პრიორიტეტების განსაზღვრა, განსაზღვროს
პრიორიტეტების შეფასება, როგორ გავზომოთ პრიორიტეტები. თქვენ დაიყოფით 4 ჯგუფად მეთოდების

შესამოწმებლად

ჯგუფი 1. დაინტერესებულ
მხარეთა იდენტიფიკაცია / 

რუკები

ცალკე დაინტერესებულ
მხარეთა ანალიზი

(ტრენინგისთვის მხოლოდ 4 

მონაწილე).

ჯგუფი 2. როლური
თამაშის ანალიზი ტყეზე
დამოკიდებულ თემებთან

ერთად

ჯგუფი 3. როლური თამაშის
ანალიზი კერძო ტყის

საწარმოების მიერ

ჯგუფი 4. როლური თამაშის
ანალიზი სახელმწიფო
მეტყევეებთან ერთად

მრავალმხრივი
მოლაპარაკებები და

პრიორიტეტები

ეროვნული პრიორიტეტები
„Bottom up“ კოლექტიური და

სწორად განსაზღვრული.



2. ‘Bottom up’ National stakeholder engagement to define 

national priorities. Identifying and bringing together analysis of different forest stakeholders to 

prioritise in the forest sector and defining how to measure the priorities. You will be divided into 4 groups to try out 

the methods.

Group 1. Stakeholder 

identification

/mapping

Separate stakeholder analysis (for 

the sake of the training only 4 

stakeholders). 

Group 2. Role play 

analysis with 

communities dependent 

on the forest

Group 3. Role play 

analysis with private 

sector forest 

enterprises

Group 4. Role play 

analysis with 

government Foresters

Multi-stakeholder 

negotiation and 

prioritisation

‘Bottom up’ National 

priorities for Criteria 

and Indicators 

collectively agreed 

and defined correctly



მონაწილეობის ხარისხი C&I-ის შემუშავებაში

მოდერატორის როლი მონაწილეობის
ხარისხი

აქტიურობა

ინფორმირება განსაზღვრული
კრიტერიუმებისა და
ინდიკატორების
დაინტერესებულ პირთა
ინფორმირების მექანიზმები

კონსულტაცია მექანიზმები, რომლებიც
განკუთვნილია
დაინტერესებულ მხარეთა
მოსაზრებებიდან
გამომდინარე, უკვე
შემუშავებული სავარაუდო
კრიტერიუმებისა და
მაჩვენებლების შესახებ

სრული ჩართულობა განვითარებული მექანიზმები
შემუშავებული
დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობის განვითარებაში

ნეიტრალური
ხელშეწყობა

პრეზენტაცია, 

მოსმენა და
კორექტირება

ინსტრუქტაჟი

თითოეულ ჯგუფში უნდა განისაზღვროს ერთი და სასურველია ორი, ნეიტრალური
ფასილიტატორი.



Degrees of participation in Criteria and Indicator development

Role of moderator Degree of 

participation

Activity

Informing Mechanisms designed 

to inform stakeholders 

of pre-defined Criteria 

and Indicators 

Consultation Mechanisms designed 

to get feedback from 

stakeholders on 

already formulated 

tentative Criteria and 

Indicators

Full engagement Mechanisms designed 

to engage 

stakeholders in the 

development of 

Criteria and Indicators

Neutral facilitation

Presenting, 

listening and 

adjusting

Instructing

We intend to focus this morning on the higher end of the participation spectrum. In this case in each of 

the groups we need to identify one and preferably two neutral facilitators.



Role of facilitator in the groups
ჯგუფებში ფასილიტატორების როლი

1. To familiarize themselves with the purpose and procedures of the method
გაცნობიერება მეთოდის მიზნებთან და პროცედურებთან

2. To structure and coordinate the group work in a clear step by step process. Note please 

move one step at a time.
ჯგუფის მუშაობის სტრუქტურირება და კოორდინაცია, მკაფიო ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცესში. 

გაითვალისწინეთ, რომ საჭიროა სათითაო ნაბიჯით სვლა

3. To ensure opportunity for equal participation among the group, allow all to have their 

voice heard. Where there is a disagreement aim for compromise between the 

viewpoints, if there is no compromise have a vote.
ჯგუფში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად ყველას მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა. 

თუ არსებობს უთანხმოება, შეეცადეთ კომპრომისი იპოვონ თვალსაზრისებს შორის, თუ
ის არ მუშაობს, ხმის მიცემით გადაჭრით პრობლემა.

4. To organise the information in a helpful way.
ინფორმაციის ორგანიზება მოსახერხებელი გზით

5. The facilitator is not expected to generate content or take decisions on priorities but is 

rather focussed on process facilitation and managing group dynamics.
შეოთავაზებულია, რომ ფალსილიტატორი არ ამახვილებს ყურადღებას მოცულობაზე, 

ან პრიორიტეტებზე, არამედ იქნება ორიენტირებული, პროცესის ხელშეწყობაზე და
გუნდების დაინამიურ მართვაზე



Purpose:
მიზანი:

Stakeholder mapping is a useful tool to identify what key stakeholders 
want to engage in the process of National Criteria and Indicator 
Development and how to engage them practically in the process. 

დაინტერესებულ მხარეთა დარუკება სასარგებლო
ინსტრუმენტია იმის დასადგენად, თუ რომელი
მონაწილე უნდა იყოს ჩართული ეროვნული C&I- ის
განვითარებაში და როგორ უნდა მოხდეს მათი
პრაქტიკაში ჩართვა.

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria 
and Indicator Development

როგორ გამოვავლინოთ ძირითადი დაინტერესებული მხარეები
ეროვნული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორის განვითარების

პროცესში



• დაინტერესებულ მხარეთა გამოვლენის პროცედურა

ნაბიჯი 1. ტიპობრივი სატყეო სექტორის კატეგორიების გამოვლენა და ცალკე
ბარათზე მონაწილის (მხარის) სახელის განთავსება.

სატყეო სექტორის დაინტერესებული მხარე წარმოადგენს ნებისმიერი კატეგორიის
ადამიანს, ფორმალური ორგანიზაცია ან არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც
დამოკიდებულია, აქვს გამოცდილება ან ექსპერტული ცოდნა, ახდენს ზეგავლენას
ან ზემოქმედების ქვეშ არის სატყეო სექტორში გადაწყვეტილების მიღებისა და
ქმედებების შედეგა

ტყეებზე განსაკუთრებულად დამოკიდებული ადამიანების ჯგუფის გამოვლენა
(მაგ.: ტყის თემები), ექსპერტული ცოდნით, ასევე გავლენიანი ჯგუფები. მიზნად
ისახავს მაქსიმუმ 10 დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფებს (სავარჯიშოსთვის), ერთ
დაინტერესებულ მხარის ჯგუფს ეკუთვნის ერთი ბარათი.

როგორ გამოვავლინოთ დაინტერესებული მხარეები ეროვნული (C&I)-ის
შემუშავების პროცესისთვის



• Stakeholder mapping procedure
Step 1. Identify  categories of typical forestry stakeholders and place names of 

stakeholders on separate cards. 

A forestry stakeholder is any category of people, formal organisation or informal 

group that is either dependent on, have expertise on, influences or is affected 

by forestry decision making and action.

Identify a mix of highly dependent on the forest( e.g. forest communities), those 

with expertise and highly influential groups. Aim for a maximum of 10 

stakeholder groups( for sake of exercise) , one forest stakeholder group per 

card.

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria 
and Indicator Development



Level of influence over decisions on forest management at a national 
level

ეროვნულ დონეზე ტყეების მართვის გადაწყვეტილებებზე
გავლენის დონე

How dependent 
or affected the 

stakeholders are 
by forest 
resources
რამდენად

დამოკიდებული
არიან ან

ზეგავლენას
ახდენს ტყის
რესურსები

დაინტერესებულ
მხარეებზე

Low / დაბალი

High / მაღალი

High / 
მაღალი

Step 2. Within your 

group consider the 
criteria on both axis 

and discuss where the 
stakeholders fit in the 
matrix – based on the 

current situation

ნაბიჯი 2. თქვენს
ჯგუფში

განიხილეთ
კრიტერიუმი

ორივე ღერძზე და
გამოავლინეთ სად

მიეკუთვნებიან
დაინტერესებული

მხარეები
მატრიცაში -
არსებული
სიტუაციის

გათვალისწინებით

Stakeholder mapping procedure / დაინტერესებულ მხარეთა გამოვლენის პროცედურა

როგორ გამოვავლინოთ დაინტერესებული მხარეები ეროვნული (C&I)-ის შემუშავების
პროცესისთვის

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria and Indicator Development



ნაბიჯი 3. განიხილეთ თქვენს ჯგუფში, სად უნდა იყვნენ დაინტერესებული მხარეები მატრიცაში
(იდეალურ შემთხვევაში) ეროვნული C&I-ის შემუშავებაზე ზეგავლენის თვალსაზრისით

Step 3. Within your group discuss where stakeholders should ideally be in the matrix in terms of influence over national 
Criteria and Indicator Development. Add arrows to show the ‘ideal’ position of the stakeholders the process of National 

Criteria and Indicator development.

Level of influence over decisions on forest management at a 
national level

ეროვნულ დონეზე ტყეების მართვის
გადაწყვეტილებებზე გავლენის დონე

How dependent or 
affected the 

stakeholders are on 
forest resources.

რამდენად
დამოკიდებულია, 

ან გავლენას
ახდენენ

დაინტერესებული
მხარეები ტყის
რესურსებზე.

Low / დაბლა

High / მაღლა

High / 
მაღალი



1.List stakeholders.
1. ჩამოთვალეთ
დაინტერესებული მხარეები

2.Why they should 

be involved in 

national C&I 

development.
რატომ უნდა იყვნენ
მონაწილე C&I -ის
შემუშავების
პროცესში? 

3.Practical ideas how to get them 

involved? For example are there any 

representatives? Use participatory

methods, etc.?
პრაქტიკული იდეები/რჩევები, როგორ
უნდა გავხადოთ მონაწილენი? 

მაგალითად, არის თუ არა რომელიმე
წარმომადგენელი? გამოვიყენოთ
მონაწილეობრივი მეთოდები და ა.შ. 

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria 
and Indicator Development

როგორ გამოვავლინოთ დაინტერესებული მხარეები ეროვნული (C&I)-ის
შემუშავების პროცესისთვის



მე-2 ჯგუფი. სატყეო სექტორის პრობლემების ანალიზი ტყეზე დამოკიდებული
მოსახლეობის პერსპექტივის გათვალისწინებით

Group 2. Conducting a problem analysis of the Forest Sector FROM THE PERSPECTIVE OF 

FOREST DEPENDENT COMMUNITIES

არ არიან სრულად მოტივირებულნი, იმისათვის
რომ ჩაერთონ ტყის მდგრად მართვაში / Not fully 

motivated to engage in Sustainable Forest Management

მართვისა და პოლიტიკის
პრობლემები / Governance and 

policy problems

სოციალური მიზეზები
/ Social reasons

ეკონომიკური / 
Economic

ეკოლოგიური
/ Ecological

პრობლემები
/Problems

მიზეზები
(რატომ ?) / 

Causes
(Why?)

ძირეული მიზეზები
(ძირითადი მიზეზები) / Root 

Causes (Underlying reason) 31

(ზე)მოქმედება
(შედეგები) 

/Effects



პრობლემების ანალიზის პროცედურა

1. განიხილეთ და გადაწყვიტეთ, თუ რა მიზეზები განაპირობებს გამოვლენილ
პრობლემებს, ჩამოწერეთ მიზეზები ბარათებზე (ერთი მიზეზი ერთ ბარათზე) 

და მოათავსეთ პრობლემის ქვემოთ

2. მოითხოვეთ საჭირო განმარტება/დასაბუთება გაუგებარ ნაწერთან
დაკავშირებით. დაუბრუნეთ ბარათი ავტორს თუ იდეები გაურკვეველია, 

იმისათვის, რომ მან ახლიდან დაწეროს. 

3. დასრულების შემდეგ, კოლექტიურად განათავსეთ ბარათები, ისე რომ, 
გამომწვევი მიზეზების კავშირი იყოს სწორი თანმიმდევრობით, უშუალო

მიზეზები უფრო ახლოსაა პრობლემასთან და ძირითადი მიზეზები ინაცვლებს
უფრო დაბლა. შეაგროვეთ მსგავსი ბარათები ა4 ის ფორმატის ფურცელზე, ან

სხვა ფერის ფერად ბარათებზე.
4. სცადეთ დაადგინოთ პრობლემის ძირითადი ძირეული მიზეზები. ამისათვის

გამოიყენეთ კითხვა - რატომ ? 
5. მას შემდეგ, რაც მოახდენთ ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირებას, 

უნდა გადახვიდეთ შემდეგ ნაბიჯებზე - პრობლემის გადაჭრა (ანალიზი)

მე-2 ჯგუფი. სატყეო სექტორის პრობლემების ანალიზი ტყეზე დამოკიდებული მოსახლეობის
პერსპექტივის გათვალისწინებით

32



Problem Analysis Procedure

• Discuss and decide what the reasons are for the problems identified, write 
reasons on cards( one reason per card) and place below the problem. 

• Ask for any necessary clarifications/justifications on what has been written by 
people. Give cards back to author if ideas are unclear, so that they rewrite.

• Once complete collectively arrange cards so that cause- cause linkages are in 
proper sequence, more immediate causes are closer to the problem and more 
underlying causes are further down. Group similar cards and label groupings 

on A4 paper or different coloured cards.

• Try to push further to identify the deep root causes of the problem – asking 
‘why’ questions is helpful for this.

• Once you have identified the root causes move on to the next step of the 
process – the solution analysis.

Group 2. Conducting a problem analysis of the Forest Sector FROM THE PERSPECTIVE 

OF FOREST DEPENDENT COMMUNITIES



Group 2. Conducting a problem analysis of the Forest Sector FROM THE PERSPECTIVE 

OF FOREST DEPENDENT COMMUNITIES

არ არიან სრულად მოტივირებულნი, 

იმისათვის რომ ჩაერთონ ტყის მდგრად
მართვაში / Not fully motivated to engage in 

Sustainable Forest Management

მართვისა და პოლიტიკის
პრობლემები / Governance and 

policy problems 

სოციალური მიზეზები
/ Social reasons

ეკონომიკური / 
Economic

ეკოლოგიური
/ Ecological 

34

პრობლემის გადაჭრის გზები
(ბარათები) განათავსეთ მიზეზების
ზემოთ - პრაქტიკული გადაჭრის

გზებით /რეკომენდაციებით მიზეზების
მიმართ

Solutions to the problem, place cards on top 
of the causes with clear practical solutions/ 

recommendations to address causes

(ზე)მოქმედება
(შედეგები) 

/Effects

პრობლემები
/Problems



ანალიზის შედეგად (შედეგებისა და
პრობლემის გამომწვევი მიზეზების გადაჭრის
გზების მიხედვით) გამოავლინეთ 5 ყველაზე
პოზიტიური გადაჭრის გზა ან შედეგები, 

რომელიც პრიორიტეტული იქნება ტყეზე
დამოკიდებული მოსახლეობის პერსპექტივის
გათვალისწინებით. მაღალი პრიორიტეტის
მქონე განათავსეთ მაღლა, რასაც მოყვება
შემდეგი და ა.შ. 

From the analysis (from both effects and 

solutions to causes of the problem)  identify the 

top 5 positive solutions or effects that  will be a 

priority from a forest dependent community 

perspective. Highest priority goes on top, 

followed by next below. 

ინდიკატორი უნდა ჩამოყალიბდეს 1-ველ სვეტში
იდენტიფიცირებული გადაჭრის გზის/(ზე)მოქმედების
მოსალოდნელი შედეგის მიხედვით. უნდა იყოს
გასაგები, კონკრეტული, რეალურად გაზომვადი -

რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად. შეგიძლიათ
გამოიყენოთ წარმოდგენილი საერთაშორისო
ინდიკატორები, იმისათვის, რომ ნახოთ რომელია
შესაბამისი თქვენი პრიორიტეტების მიხედვით, ან და
შეიძლება მათი მოდიფიკაცია.    

An indicator should be formulated as an expected 

outcome of the solutions/effect identified in column 1. It 

should be clear, specific, measurable and realistic to 

measure, either qualitative or quantitative. You may want 

to refer to the International indicators provided to see if 

any are relevant to your priorities or can be modified to 

them.  

გთხოვთ დაწეროთ ცალკე ბარათებზე და
განათავსოთ აქ

Please write on separate cards and stick here

რეკომენდაციების გარდაქმნა ინდიკატორებად
Converting the recommendations into indicators



ჯგუფი N.3 - SWOT (ძლიერი და სუსტი მხარეების) ანალიზი, კერძო სექტორის
სატყეო საწარმოს პერსპექტივის გათვალისწინებით

Group 3. Strengths, Weakness, Opportunities and Threats Analysis from the 

PERSPECTIVE OF PRIVATE SECTOR FOREST ENTERPRISES

ძლიერი მხარეები / 

Strengths

+

სუსტი მხარეები /

Weaknesses

-

შესაძლებლობები /

Opportunities

+

საფრთხეები / Threats

-

გარე - გარემო პირობების შექმნის კუთხით
მაგ.: სახელმწიფო პოლიტიკა, ბაზარი, 

მოთხოვნა-მიწოდება და ა.შ.
EXTERNAL In the enabling environment, 

e.g. government policies, market, supply etc.

შიდა - თქვენი სატყეო საწარმოების
ყოველდღიური საქმიანობა

INTERNAL In the day to day operations of
your forest product enterprises.

პრაქტიკული რეკომენდაციები, რომლებიც ეფუძნება ძლიე
რ მხარეებს სუსტი მხარეების მისამართით (ერთი რეკომენ
დაცია ერთ ბარათზე) Practical recommendations that build on 
strengths and address weaknesses (one recommendation per car
d)

Practical recommendations that build on Opportunities and addres
s threats ( one   recommendation per card) / პრაქტიკული რეკომ
ენდაციები, რომლებიც ეფუძნება შესაძლებლობებს საფრთხე
ების მისამართით. (ერთი რეკომენდაცია ერთ ბარათზე)
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ანალიზის შედეგად (შედეგებისა და
პრობლემის გამომწვევი მიზეზების გადაჭრის
გზების მიხედვით) გამოავლინეთ 5 ყველაზე
პოზიტიური გადაჭრის გზა ან შედეგები, 

რომელიც პრიორიტეტული იქნება კერძო
სექტორის სატყეო საწარმოს პერსპექტივის
გათვალისწინებით. მაღალი პრიორიტეტის
მქონე განათავსეთ მაღლა, რასაც მოყვება
შემდეგი და ა.შ. 

From the analysis (from both effects and 

solutions to causes of the problem)  identify the 

top 5 positive solutions or effects that  will be a 

priority from the perspective of private sector 

forest enterprises.

Highest priority goes on top, followed by next 

below. 

ინდიკატორი უნდა ჩამოყალიბდეს 1-ველ სვეტში
იდენტიფიცირებული გადაჭრის გზის/(ზე)მოქმედების
მოსალოდნელი შედეგის მიხედვით. უნდა იყოს
გასაგები, კონკრეტული, რეალურად გაზომვადი -

რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად. შეგიძლიათ
გამოიყენოთ წარმოდგენილი საერთაშორისო
ინდიკატორები, იმისათვის, რომ ნახოთ რომელია
შესაბამისი თქვენი პრიორიტეტების მიხედვით, ან და
შეიძლება მათი მოდიფიკაცია.    

An indicator should be formulated as an expected 

outcome of the solutions/effect identified in column 1. It 

should be clear, specific, measurable and realistic to 

measure, either qualitative or quantitative. You may want 

to refer to the International indicators provided to see if 

any are relevant to your priorities or can be modified to 

them.  

გთხოვთ დაწეროთ ცალკე ბარათებზე და
განათავსოთ აქ

Please write on separate cards and stick here

რეკომენდაციების გარდაქმნა ინდიკატორებად
Converting the recommendations into indicators



ტყის ტიპები
Types of forest

ტყის მართვის
პრაქტიკის ძლიერი
მხარეები
Strengths in forest

management practices 

from ecological 

perspective

გამოწვევები და
სუსტი მხარეები
ტყის მართვის
პრაქტიკაში
Weaknesses/ 

challenges in forest 

management practice 

from ecological 

perspective

პრაქტიკული
რეკომენდაციები მათი
მისამართით: გთხოვთ
გამოიყენოთ ბარათები, 

ერთი რეკომენდაცია
ერთ ბარათზე

Practical Recommendations 

to address them. Please use 

cards for this, one 

recommendation on one card.

მე-4 ჯგუფი. ტყეების მართვის სხვადასხვა მიდგომის შესახებ ძლიერი და სუსტი
მხარეები, ასევე რეკომენდაციები სახელმწიფო სატყეო სტრუქტურაში მომუშავე მეტყევე

სპეციალისტის პერსპექტივის გათვალისწინებით
Group 4. Strengths, Weakness, Recommendations (Analysis) of different types of forest 

management from the PERSPECTIVE OF GOVERNMENT BASED FORESTERS
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ანალიზის შედეგად (შედეგებისა და
პრობლემის გამომწვევი მიზეზების გადაჭრის
გზების მიხედვით) გამოავლინეთ 5 ყველაზე
პოზიტიური გადაჭრის გზა ან შედეგები, 

რომელიც პრიორიტეტული იქნება
სახელმწიფო სატყეო სტრუქტურაში მომუშავე
მეტყევე სპეციალისტისთვის. მაღალი
პრიორიტეტის მქონე განათავსეთ მაღლა, 

რასაც მოყვება შემდეგი და ა.შ. 

From the analysis (from both effects and 

solutions to causes of the problem)  identify the 

top 5 positive solutions or effects that  will be a 

priority from the government based forester 

perspective. 

Highest priority goes on top, followed by next 

below. 

ინდიკატორი უნდა ჩამოყალიბდეს 1-ველ სვეტში
იდენტიფიცირებული გადაჭრის გზის/(ზე)მოქმედების
მოსალოდნელი შედეგის მიხედვით. უნდა იყოს
გასაგები, კონკრეტული, რეალურად გაზომვადი -

რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად. შეგიძლიათ
გამოიყენოთ წარმოდგენილი საერთაშორისო
ინდიკატორები, იმისათვის, რომ ნახოთ რომელია
შესაბამისი თქვენი პრიორიტეტების მიხედვით, ან და
შეიძლება მათი მოდიფიკაცია.    

An indicator should be formulated as an expected 

outcome of the solutions/effect identified in column 1. It 

should be clear, specific, measurable and realistic to 

measure, either qualitative or quantitative. You may want 

to refer to the International indicators provided to see if 

any are relevant to your priorities or can be modified to 

them.  

გთხოვთ დაწეროთ ცალკე ბარათებზე და
განათავსოთ აქ

Please write on separate cards and stick here

რეკომენდაციების გარდაქმნა ინდიკატორებად
Converting the recommendations into indicators


