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პროექტის მიმოხილვა და ანგარიშგება ტყის 
გლობალური რესურსების შეფასებისთვის.  ქ-ნი 

როქსოლანა შელესტი, UNECE/FAO.

Recap of the project and FRA reporting. Presentation Ms. 
Roksolana Shelest, UNECE/FAO. 



F O R E S T S

მონაწილეთა გაცნობა, სემინარის ამოცანები, დღის 
წესრიგი, წესები და ნორმები

Participant introductions, workshop objectives, agenda, rules 
and norms.



Getting to know each other
Gold medals

You will receive a blank “gold medal”. 

STEP 1: You have 1 min to think and 
write on the medal why you would give 
yourself a gold medal, write your name 
also. 

STEP 2. While you will be awarded the 
medal. tell us: 
• l us more about the event that 

happened to you, your behaviour, 
trait.of character or achievement, 
due to which you received the 
gold medal. 

ერთმანეთის გაცნობა 
ოქროს მედლები

თქვენ გადმოგეცემათ შესავსები “ოქროს მედალი” 

დავალება: 
ნაბიჯი: 1. თქვენ გაქვთ 1 წუთი იმისათვის რომ

მოიფიქროთ და მედალზე დაწეროთ სახელი
და გვარი და აღნიშნოთ რისთვის
მიანიჭებდით საკუთარ თავს ოქროს მედალს
და ჩაგვაბაროთ მედალი. 

ნაბიჯი 2:  მედლის გადმოცემის დროს მოკლედ
გაგვიზიარეთ ინფორმაცია, რომლის გამოც
მიინიჭეთ მედალი. ეს შეიძლება იყოს
მიღწევა, შემთხვევა, ქცევა, მოქმედება, 
თვისება.

FORESTS

შესავალი
Preliminaries
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Rules and norms

If you have not yet filled out your name tag, 
please do and write your name clearly with a 
marker. Please remember to bring this name 
tag each day.

Please be punctual and come on time.

Please take part in group work but do not 
dominate - provide opportunity for the 
quieter people to take part. 

Switch off/put on silent mobile phones during 
the workshop. 

No lap tops unless specifically required for 
session as requested.

Give people a round of applause if their 
phone rings, they on their lap top during a 
session or if they come late!

წესები და ნორმები

გთხოვთ ბეიჯზე მარკერით დაწეროთ გარკვევით
თქვენი სახელი და ატაროთ ბეიჯი მთელი
შეხვედრის განმავლობაში. 

გთხოვთ იყოთ პუნქტუალურები და
მობრძანდეთ დროულად.

გთხოვთ, მიიღოთ მონაწილეობა ჯგუფურ
განხილვებში, მაგრამ ისე რომ სხვებსაც მისცეთ
აქტიურობის საშუალება

სამუშაო შეხვედრის პერიოდში გამორთეთ
მობილური ტელეფონები. 

გთხოვთ არ გამოიყენოთ ლაპტოპები, თუ ეს საჭირო
არ არის სამუშაო სესიისთვის.

გთხოვთ, დაუკრათ ტაში თუ ვინმეს ტელეფონი
დარეკავს ან ლეპტოპი აქვს ჩართული, ან თუ იგი
დაგვიანებით შემოვა

შესავალი
Preliminaries



რა მომწონს
What I like

რა არ მომწონს
What I don’t like

გადაუჭრელი და მივიწყებული საკითხების პარკირების
ადგილი

Parking place – for circular discussions

 

სამუშაო შეხვედრის მიმდინარეობის ნებისმიერ დროს შეიგიძლიათ გამოხატოთ რა
მოგწონთ და რა არა. ასევე გაუზიაროთ მონაწილეებს საკითხები, თუ ფიქრობთ რომ
მათი განხილვა აუცილებელია
Feedback wall – feel free at any time during the meeting to give feedback on what you like 
and do not like. We can then be responsive. Also share the issues if you think the workshop 
should adddress them. 
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Workshop objectives

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 
year. It provides an opportunity for 
country representatives to share the 
outcomes of local consultations and 
work in detail on the criteria and 
indicator set, to develop information 
collection and management systems 
and plan the institutionalization of 
the national C&I. 

შეხვედრის მიზნები
მეორე ეროვნული სამუშაო შეხვედრა 
მიზნად ისახავს მდგრადი ტყის მართვის 
ეროვნული კრიტერიუმებისა და 
ინდიკატორების ნუსხის პროექტის 
განხილვას, რომელიც შემუშავდა გასული 
წლის განმავლობაში. ამ შეხვედრაზე ქვეყნის 
წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ 
წარმოადგინონ ადგილობრივი 
კონსულტაციების შედეგები, ასევე 
დეტალურად განიხილონ კრიტერიუმებისა 
და ინდიკატორების ნუსხა, იმისათვის რომ 
შეიმუშავონ მონაცემთა შეგროვების 
მეთოდები და მართვის სისტემები და 
დაგეგმონ ეროვნული კრიტერიუმებისა და 
ინდიკატორების ნუსხის 
ინსტიტუციონალიზაცია.

შესავალი
Preliminaries
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სტრუქტურა

• შესავალი. მდგრადი ტყის მართვის 
კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების 
ფონური განმარტებების, მიზნის, 
პროცესების, უპირატესობებისა და 
გამოწვევების გადახედვა.

• გაზიარება და კრიტიკული შეფასება.
ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და 
კრიტიკული შეფასება. საქართველოში 
კდი ნუსხის შემუშავების პროცესისა და 
შედეგების მიმოხილვა:  ძირითადი 
პრობლემების გამოვლენა და 
კონკრეტული რეკომენდაციების 
შემუშავება. 

• თანმიმდევრულობა. ხარვეზების 
აღმოფხვრა და ეროვნული კდი ნუსხის 
დახვეწა.

STRUCTURE 

• PRELIMINARIES. Recap the 
background, definitions, 
purpose, processes, benefits 
and challenges with C&I for 
SFM.

• SHARING AND CRITICALL 
REVIEW. Review the 
development process of C&I 
for SFM in Georgia.

• COHERENCY. Remove gaps and 
improve coherency of the 
national C&I set focussing on 
legal, policy and institutional 
frameworks.

შესავალი
Preliminaries
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• სკრინინგი და პრიორიტიზაცია.
ინდიკატორების სკრინინგი, 
პრიორიტიზაცია და ჩასწორება.

• საინფორმაციო ფურცლები და მონაცემთა
შეგროვების მეთოდოლოგიის შემუშავება.
მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგიების
განსაზღვრა.  “ევროპის ტყეების” (Forest 
Europe) საინფორმაციო ფურცლების და 
ანგარიშგების მიმოხილვა. საინფორმაციო 
ფურცლების შედგენა და ინდიკატორთა 
ნუსხისთვის მონაცემთა შეგროვების 
მეთოდების შემუშავება.

• დაგეგმვა. ეროვნული კდი ნუსხის 
შემდგომი განვითარებისთვის საჭირო 
სამომავლო ნაბიჯების განსაზღვრა. 

• SCREENING AND PRIORITISATION. 
Screen, prioritise and adjust 
indicators focussing on legal, policy 
and institutional frameworks.

• FACTSHEET DEVELOPMENT AND 
ELABORATION OF METHODOLOGY 
OF DATA COLLECTION. Discuss 
presentation on data collection and 
methodologies and presentation on 
Forest Europe Factsheets and 
reporting. Develop factsheets and 
plans on how to collect data for the 
indicator set.

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

შესავალი
Preliminaries
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III. ინდიკატორების სკრინინგი 
და პრიორიტიზაცია 

III. Screening and prioritising 
indicators

V. საინფორმაციო ფურცლები და 
მონაცემთა შეგროვების 

მეთოდოლოგიების განსაზღვრა
V. Reformulation and methodology 

of data collection 

VI. შეჯამება და 
შემდეგი ნაბიჯები

VII. Wrap up and 
planning next steps.
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შეფასება
IV. Sharing - critical review of 

national C&I set
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Daily Schedule
ყოველდღიური განრიგი


		

		28/11/2018

		29/11/2018

		30/11/2018



		

		დასაწყისი 10:00 

10:00 Start 

		დასაწყისი 9:00 

Start  9:00

		დასაწყისი 9:00

Start  9:00



		10.30-11.00  - შესვენება   Coffee Break 



		11:00 12:30   

		სამუშაო სესია 

WOrking Session

		სამუშაო სესია 

Working Session

		სამუშაო სესია 

Working Session



		12.30 – 13.30 – შესვენება  Lunch  Break



		13:30 15:00



		სამუშაო სესია 

Working Session



15:30 დახურვა/Close 

		სამუშაო სესია 

Working Session

		სამუშაო სესია 

WOrking Session



		15:00 – 15:30 შესვენება   Coffee Break



		15:30 17:30

		

		სამუშაო სესია 

Working Session

		სამუშაო სესია 

Working Session









ამოცანები / Tasks გუნდის ნომერი Team
number

დროის მაკონტროლებელი გუნდი: – ისინი ყურადღებით აკვირდებიან დროს და იყენებენ 
ბარათებს. მონაწილეებმა არ უნდა დაიგვინანონ შესვენებიდა, ყოველთვის ეკითხებიან 
მომხსენებლებს რა დრო ჭირდებათ გამოსვლისთვის. თუ გვიან დავასრულებთ ამ გუნდის
ბრალი იქნება!

Time keeping team: Tasks - They keep strict time using time cards. Always ask presenters how much 
time they need. Please pass around the cards around within the group during the day. If we finish 
late, this team is to blame! 

გუნდი 1. 
Team number 1.

მომხსენებელი გუნდი: - ყოველი დღის ბოლოს შეაჯამებს განვლილს, ჩამოწერს დაფაზე 
დღის გაკვეთილებს და შეფასებას, რომლებიც ყველაზე მეტად გამოსადეგია ქვეყნისთვის, 
ხოლო შემდეგ დილას წარადგენენ მას. თუ დაგვავიწყდება, რას ვაკეთებდით გუშინ, ან 
რატომ ვაკეთებდით –ამ გუნდის ბრალი იქნება!

Recap - lessons team: Tasks – At the end of each day this team meets to note down lessons/insights 
from the day on a flip chart that are of most relevance to country application, to present first thing 
the next morning. If we forget what we did or why we did it yesterday, this team is to blame!

გუნდი 2.
Team number 2.

სოციალური გუნდი: – ენერჯაიზერები, რომლებიც უნარჩუნებენ ადამიანებს ენერგიას, 
განსაკუთრებით სადილის შემდეგ თუ ვინმეს ჩაეძინება ამ გუნდის ბრალია.

Social team: Tasks - Energizers, keeping people awake during the day, especially after lunch.
If people fall asleep this team is to blame!

გუნდი 3.
Team number 3.

თქვენ სხვადასხვა გუნდებში გადანაწილდებით.  გუნდების როტაცია ყოველ დღე
You will be allocated to different responsible teams. The teams will rotate every morning
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ჯგუფი 1.ეკოლოგიური პრინციპი: კრიტერიუმები 1-5
Group 1. Ecological principle - Criteria 1-5

ჯგუფი 2. ეკონომიკური პრინციპი: კრიტერიუმები 6-10
Group 2. Economic principle - Criteria 6-10

ჯგუფი 3. სოციალური პრინციპი: კრიტერიუმები 11-18
Group 3. Social principle - Criteria 11-18

ჯგუფი 4. მართვის ასპექტები: კრიტერიუმები 19-22
Group 4: Legal, policy and institutional framework Criteria 19-22. 

თანმიმდევრულობა
Coherency
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ამოცანა: გაცნობა

ნაბიჯი 1. წაიკითხეთ თქვენი ჯგუფის
კრიტერიუმი და ინდიკატორები, 
გადაწყვიტეთ რას უნდა მოიცავდეს თქვენი
კრიტერიუმები და და რას არა. ყურადღება
მიქციეთ თემას - რას გულისხმობს ეს
კრიტერიუმები და რით განსხვავდება
იგი სხვა კრიტერიუმებისგან. ეს ძალიან
მნიშვნელოვანია, კრიტერიუმი ქოლგას
გავს, და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რას
დაფარავს იგი და რას არა. 

Task. Familiarisation

Step 1. Read through your own 
criterion and indicators, decide 
what your criteria should cover 
and what it should not cover. 
Identify the theme – what does 
this criteria cover and what makes 
it different to other criteria. This is 
very important, the criteria should 
be like an umbrella and you have 
to decide what it covers and what 
it doesn’t.

თანმიმდევრულობა
Coherency
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ამოცანა: გაცნობა და ხარვეზების
შევსება

ნაბიჯი 2. განსაზღვრეთ რა აკლია
თქვენს კრიტერიუმებს / ინდიკატორებს
(სახელმძღვანელო მითითებები
მოგეხმარებათ - მონრეალის პროცესი
იძლევა ზოგადი იდეას რას უნდა
ფარავდეს კრიტერიუმების ნუსხა) და
ასევე განიხილეთ სხვა ჯგუფებთან. 
რომლებიც ასევე ავსებენ ხარვეზებს. 
მაგალითად, სოციალურ-ეკონომიკური
სარგებლის მისაღწევად შეიძლება
საჭირო იყოს ცვლილებები
კანონმდებლობაში და მმართველობის
რეფორმა. 

Task. Familiarisation and filling 
the gaps 

Step 2 . Identify any major gaps in 
your criterion/indicators (refer to 
your Guidelines – the Montreal 
Process provides some good 
generic ideas of what indicator 
sets should cover), and also 
discuss with the other groups, 
where they should fill gaps, for 
example to achieve some socio-
economic benefits, reforms in 
legislation and governance may be 
necessary. 

Согласованность
Coherency



Forest extent and 
condition

E.g. A. Optimum forest 
extent, health and 

maximising sustainable 
production and wider 
ecological benefits.

Sustainable forest management goal – aligned or derived from 
national vision or policy goals for SFM

Goal:

1. Forest extent 

Socio-economic aspects
E.g. B. Maximised socio-

economic benefits, 
livelihoods, jobs, private 
sector engagement and 

maximising consumption of 
sustainably produced forest 

products and services

Governance aspects. 
E.g. C. Fully enabling 

governance, policy and 
institutional environment 

making forestry attractive for 
investment, strengthened 

tenure and forest use rights 
etc.

2.ForestH
ealth

3. B
iodiversity 

5. P
rotective

functions

6. Socio-
economic
functions.

7.Cross cutting legal, 
policy and institutional 

framework.

For national 
sets these 

criteria should 
be formulated 

to highlight the 
desired change 

in each of 
these

Indicators should 
be measurable 

ways how to make 
progress toward 

the criteria.

4.Productiv
e functions.

Pillars of 
Sustainable 

Forest 
Management



ტყის საფარი და ტყის
მდგომარეობა მაგ,, ა). 

ოპტიმალური ტყის საფარი, 
სიცოცხლისუნარიანობა და

მდგრადი წარმოებისა და მეტი
გარემოსდაცვითი სარგებლის

მაქსიმიზაცია

ტყის მდგრადი მართვის მიზანი - ტყის მდგრადი მართვა რომელიც
შეთანხმებულია ტყის მდგრადი მართვის ეროვნულ ხედვასთან და

პოლიტიკურ მიზნებთან ან მათგან გამომდინარეობს

მიზანი:

1. ტ
ყის

ფ
არ

თ
ო

ბი

სოციალურ-ეკონომიკური
ასპექტები მაგ. ბ) . გაზრდილი

სოციალურ-ეკონომიკური
სარგებელს;, საარსებო წყაროები, 
და კერძო სექტორის ჩართულობა

და მდგრადი წარმოების ტყის
პროდუქტებისა და სერვისების

მოხმარების გაზრდა

მართვის ასპექტები მაგ,., გ) 
მართვის, პოლიტიკისა და

ინსტიტუციური სრულიად
ხელსაყრელი გარემო, როცა ტყის

სექტორი მიმზიდველი ხდება
ინვესტირებისთვის, გაზრდილი
უფლებები ტყის საინვესტიციო, 

გაძლიერებული ტყის
საკუთრებაზე და მოხმარებაზე, 

და სხვა.

2.
ტ

ყის
სიცო

ცხლ
ისუ

ნარ
იანო

ბა

3. ბიო
მრ

ავალ
ფ

ერ
ო

ვნება

5. დ
აცვით

ი
ფ

ინქციები

6. სოციო-
ეკონომიკური
ფუნქციები

7. ურთიერთგადამკვეთი
სამართლებრივი, 
პოლიტიკური და

ინსტიტუციური ჩარჩოები

4. სამეურნეო
ფუნქციები-

ტყის
მსგრადი
მართვის
პრინციპები

ეროვნული
ნუსხისთვის ეს
კრიტერიუმები უნდა
იყოსფორმულირებუ
ლი რათა
გამოიკვეთოს
ცვლილებები
თითოეულის შიგნით

ინდიკატორები უნდა
იყოს გაზომვადი გზა
როგორ მივაღწიოთ
პროგრესს
კრიტეროუმების
შესასრულებლად
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ამოცანა: გაცნობა და ხარვეზების
შევსება

ნაბიჯი 3. ყურადღება მიქციეთ და
მონიშნეთ ტერმინები, რომელიც
თქვენი აზრით საჭიროებენ
განმარტებას. ამ თემაზე შეხვედრის
მომდევნო დღეებში ცალკე სავარჯიშო
გვექნება. 

თითოეული ჯგუფი წარადგენს თავის
შედეგებს - შემდეგი სავარჯიშოს
შედეგებთან ერთად. 

Task. Familiarisation and filling 
the gaps 

Step 3. While working on these 
tasks please pay attention to the 
terms that in your opinion need to 
be defined and can be included in 
the glossary. We will have a 
dedicated exercise about this in 
the next days of the workshop. 

Each group represents its part to 
other participants. The presenter 
gives an overview (10 minutes).

თანმიმდევრულობა
Coherency



FORESTS

I. შესავალი 
I. Preliminaries

II. თანმიმდევრულობა 
II. Coherency

III. ინდიკატორების სკრინინგი 
და პრიორიტიზაცია 

III. Screening and prioritising 
indicators

V. საინფორმაციო ფურცლები და 
მონაცემთა შეგროვების 

მეთოდოლოგიების განსაზღვრა
V. Reformulation and methodology 

of data collection 

VI. შეჯამება და 
შემდეგი ნაბიჯები

VII. Wrap up and 
planning next steps.

IV. ეროვნული კდი ნუსხის 
წარდგენა და კრიტიკული 

შეფასება
IV. Sharing - critical review of 

national C&I set
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Prioritizing indicators
Procedure:

1. On big sheet provided Please 
number (using latest version) the 
indicators down the first column 
and draw horizontal lines. 

2. Then individually do the 
assessment according to the 
different criteria

3. Total up all the individual scores 
and make an average of the score 
for each square, and then total up, 
both vertically and horizontally.

4. Present the results on PowerPoint 
(format in the folder) and discuss 
what the results mean, both grand 
total horizontally and vertically for 
the indicators.

ინდიკატორების პრიორიტიზაცია -
პროცედურა:

1. დიდი ფურცელზე დანომრეთ ინდიკატორები
(ნუსხის ბოლო ვერსიის მიხედვით), 
დაამატეთ ჰორიზონტალური ხაზები. 

2. შემდეგ ინდივუდუალურად შეაფასეთ
სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით

3. დააჯამეთ ინდივიდუალური ქულები და
გამოიყვანეთ საშუალო არითმეტიკული
ყველა კვადრატისთვის, შემდეგ დააჯამეთ
ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად.

4. წარმოადგინეთ შედეგები სლაიდებზე
(PowerPoint) იმ ფორმატში, რომელიც
წარმოდგენილია, გააანალიზეთ მიღებული
შედეგები (ჰორიზონტალური და
ვერტიკალური). 

ინდიკატორების პრიორიტიზაცია და სკრინინგი
Prioritizing and Screening indicators
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ინდიკატორების
ჩამონათვალო (ნომრები
მხოლოდ) 

List indicators under each 
criteria here – you do not 
need to write all out. აქ

ტ
უ

ალ
უ

რ
ო

ბა

Re
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nc

e

სპ
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Sp
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ინ
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rm

at
io

n/
m

et
ho

ds
av

ai
la

bi
lit
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ნხ

ო
რ

ცი
ელ

ებ
ად

ო
ბა

Fe
as

ib
ili

ty

სულ

Total

რანგ
ი

Rank

სულ / Total

ინდიკატორების პრიორიტიზაცია
Prioritizing indicators

ინდივიდუალურად შეაფასეთ პლაკატზე თითოეული ინდიკატორი შემდეგნაირად : 3 
=სრულყოფილი, 2 = დამაკმაყოფილებელი, 1 = არადამაკმაყოფილებელი
On the poster individually score each of them according to the following:  3 = perfect, 2 = satisfactory, 1 
= unsatisfactory

წარდგენისას დაასაბუთეთ ყველაზე პრობლემურები და წარმოადგინეთ რა
რეკომენდაციები გაქვთ ამ ინდიკატორებისთვის - გადაისინჯოს თუ ამოვარდეს? 
When presenting justify the most problematic ones and what recommendations do you have for 
these indicators – revise or drop them? 
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ინდიკატორების პრიორიტიზაცია და სკრინინგი
Prioritizing and Screening indicators

ინდიკატორების პრიორიტიზაცია Prioritizing indicators

ძირითადი პრობლემები
Key challenges:

რაკომენდაციები პრობლემების
გადასაჭრელად:
Recommendations to address challenges:

წარდგენისას დაასაბუთეთ ყველაზე პრობლემურები და წარმოადგინეთ რა
რეკომენდაციები გაქვთ ამ ინდიკატორებისთვის - გადაისინჯოს თუ ამოვარდეს? 
When presenting justify the most problematic ones and what recommendations do you have for 
these indicators – revise or drop them? 
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Screening and adjusting 
indicators

Procedure:

1. You will continue to work in the 
same three groups. Some people 
may want to move from one 
group to another, but good if a 
core group of people stay.

2. Pick at least 2 of the indicators of 
different ranking. 

ინდიკატორების სკრინინგი და
ჩასწორება

პროცედურა:

1. აგრძელებთ იგივე ჯგუფებში
მუშაობას. შესაძლებელია სხვა
ჯგუფში გადასვლაც, მაგრამ
სასურველია რომ ძირითადი
ბირთვი იგივე დარჩეს. 

2. ამოირჩიეთ სხვადასხვა რანგის
ორი ინდიკატორი.

ინდიკატორების პრიორიტიზაცია და სკრინინგი
Prioritizing and Screening indicators
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Screening and adjusting indicators

3. Please be honest in the screening, if 
you have any doubts about the 
indicator passing to the next level, 
please modify or even reject it. 
There must be justification for 
accepting, modifying or rejecting,

4. Each group will be asked to present 
at the end and will be assessed on 
how well it did the screening by 
panellists.

5. You may use PowerPoint, the slides 
will be provided but please work as 
a team don’t leave the work only to 
the person typing.

ინდიკატორების სკრინინგი და ჩასწორება

3. გულწრფელად მიუდექით სკრინინგს, 
თუ გაქვთ ეჭვები ინდიკატორის
შემდეგ დონეზე გადასვლის შესახებ, 
შეცვალეთ იგი ან სულაც ამოაგდეთ. 
მაგრამ უნდა დაასაბუთოთ რატომ
რჩება, რატომ იცვლება ან რატომ
ამოვარდება. 

4. თითოეული ჯგუფი ბოლოს გააკეთებს
პრეზენტაციას შესრულებული
სამუშაოს შესახებ და ექსპერტთა
ჯგუფისგან მიიღებს შეფასებას. 

5. შეგიძლიათ იმუშავოთ ლაპტოპში
(PowerPoint) სლაიდები გექნებათ, 
მაგრამ გთხოვთ ერთ ადამიანს ნუ
შეატოვებთ სამუშაოს. 

ინდიკატორების პრიორიტიზაცია და სკრინინგი
Prioritizing and Screening indicators



27

საკონტროლო სია სკრინინგისათვის Screening checklist 
ჩასვით ინდიკატორი: Insert indicator:  

დიახ
(აღნიშნეთ
ქვემოთ)

Yes (tick below)

შესაძლოა
(აღნიშნეთ
ქვემოთ)

Maybe (tick 
below)

არა
(აღნიშნეთ
ქვემოთ)

No (tick 
below)

შენიშვნა/ 
დასაბუთება / 
მტკიცებულება
(თუნდაც პასუხია
«დიახ»)
Comment/ 
justification/evidence
(even if yes)

1. აქტუალურობა: არის თუ არ აინდიკატორი
და ინფორმაცია, რომელსაც იგი გვაძლევს
მნიშვნელოვანი ტყის მდგრადი მართვის
შეფასებისთვის ან ეროვნულ დონეზე ტყის
მდგრადი მართვის ხელშეწყობისთვის? 
1. Relevance: Is the indicator and the 
information it will generate really essential to 
either measure SFM or advance SFM in the 
national context? 

გადასვით
ქვემოთა
რიგში

Move to row 
below. 

შეიცვალოს, 
რომ გახდეს
უფრო
აქტუალური
Modify to make 
more relevant

გამოირიც
ხოს

Exclude

2. სპეციფიურობა: ნათელია თუ არა რა
გაიზომება და როგორ? 
2. Specificity: Is the indicator clear in what 
will be measured and how?

გადასვით
ქვემოთა
რიგში
Move to row
below

შეიცვალოს, 
რომ გახდეს
უფრო
სპეციფიური
Modify to make 
more specific

გამოირიც
ხოს
Exclude
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ჩასვით ინდიკატორი: Insert indicator:  
დიახ
(აღნიშნეთ
ქვემოთ)

Yes (tick 
below)

შესაძლოა (აღნიშნეთ
ქვემოთ)

Maybe (tick below)

არა
(აღნიშნეთ
ქვემოთ)

No (tick 
below)

შენიშვნა/ 
დასაბუთება / 
მტკიცებულება
(თუნდაც პასუხია
«დიახ»)
Comment/ 
justification/evidence
(even if yes)

3. მეთოდი და მონაცემთა
ხელმისაწვდომობა. არსებობს თუ არა
ინფორმაციის შეგროვების მეთოდები და
ეროვნულ დონეზე ადვილად
ხელმისაწვდომი საკმარისი ინფორმაცია. 

3. Method and data availability: Are the 
methods to gather information, and sufficient 
information easily accessible in the national 
context. 

გადასვით
ქვემოთა
რიგში

Move to 
row below. 

შეიცვალოს ინდიკატორი ან
მეთოდები, რომ
ინფორმაციული
მოთხოვნები მიღწევადი
იყოს. 
Modify the indicator or 
methods to make information 
needs achievable. 

გამოირიც
ხოს

Exclude

4. განხორციელებადობა. Суარსებობს თუ
არა რესურსები და პოყენციალი
რეგულარულუ გაზომვებისთვის?
4. Feasibility. Are the resources and 
capacities in place to measure on a regular 
basis?

შესაძლებე
ლიa
გაგრძელე
ბა
Fine to
proceed.

შეიცვალოს ინდიკატორი ან
შესაძლებლობები, რომ
უფრო განხორციელებადი
გახდეს. 
Modify indicator or capacities 
to make more feasible.

გამოირიც
ხოს

Exclude

საკონტროლო სია სკრინინგისათვის Screening checklist 
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არსებული
ინდიკატორი
Existing indicator

ჩასწორებული /შეცვლილი
ინდიკატორი ან სხვა
რეკომენდაცია იმისთვის, 
რომ შესაძლებებლი გახდეს
სკრინინგის გავლა

Modified indicator or other 
recommendations to enable 
indicator to pass through the 
screening.

თუ შეიძლება
დაასაბუთეთ
ჩასწორება/ცვლილება

Please justify the 
modifications



F O R E S T S

მადლობა!  ხვალ დილამდე -
ვიწყებთ 9:00 -ზე
Thank you for today! See you at 9.00am 
tomorrow.
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