
F O R E S T S

UNECE/FAO UNDA პროექტი - ანგარიშგების სისტემები ტყის 
მდგრადი მართვისთვის კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში

2016-2019 UNECE/FAO, UNDA project Accountability systems for 
sustainable forest management in the Caucasus and Central Asia

მეორე ეროვნული სამუშაო შეხვედრა - UNECE/FAO, UNDA
კრიტერიუმები და ინდიკატორები ტყის მდგრადი 

მართვისათვის საქართველოსთვის
28 – 30 ნოემბერი, 2018 წ., თბილისი, საქართველო

UNECE/FAO, UNDA 2nd national Workshop - Criteria and 
Indicators for Sustainable Forest Management for 

Georgia
28-30 November, 2018, Tbilisi, Georgia

დღე 2 
Day 2 



F O R E S T S

მისალმება და შეხვედრის გახსნა
Opening remarks by

ქ-ნი ლიანა გიორგაძე, ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო 
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო

Ms. Liana Giorgadze, Deputy Head of the Biodiversity and Forestry 
Department, Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia

ქ-ნი ტერეზა ლოფლერი, UNECE/FAO.  
Ms. Theresa Loeffler, UNECE/FAO.



ამოცანები / Tasks გუნდის ნომერი Team
number

დროის მაკონტროლებელი გუნდი: – ისინი ყურადღებით აკვირდებიან დროს და იყენებენ 
ბარათებს. მონაწილეებმა არ უნდა დაიგვინანონ შესვენებიდან, 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 3.
Team number 3.

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 1. 
Team number 1.

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 2.
Team number 2.

თქვენ სხვადასხვა გუნდებში გადანაწილდებით.. გუნდების როტაცია ყოველ დღე
You will be allocated to different responsible teams. The teams will rotate every morning



F O R E S T S

პროექტის მიმოხილვა
ტყის მდგრადი მართვის კდი-ს ფონური განმარტებების, მიზნის, 
პროცესების, უპირატესობებისა და გამოწვევების გადახედვა.

ბ-ნი მათი ვალგაპეა, პრეზენტაცია, კითხვა/პასუხი

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

Mr. Mati Valgepea, Presentation, Q&A.



F O R E S T S

სამუშაო ჯგუფები
გაგრძელება

Working Groups 
Continuation 



FORESTS

I. შესავალი
I. Preliminaries

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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ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და კრიტიკული შეფასება
Sharing – critical review of national C&I set.

Reminder of some of the feedback 
on the process and draft set that 
the team received at the regional 
workshop in Georgia in February –
this helps to provide ideas of 
challenges to look at and 
recommendations to rectify.  

Assessment of criteria indicator set 
was done through peer review with 
colleagues from other countries and 
experts. 

პროცესის შესახებ გარკვეული
შენიშვნებისა და რეკომენდაციების
გახსენება, რომელიც პროექტის
გუნდმა თებერვალში
საქართველოში ჩატარებული
რეგიონალური შეხვედრის
ფარგლებში მიიღო. 

კრიტერიუმების და
ინდიკატორების შეაფასეს
კოლეგებმა და ექსპერტებმა სხვა
ქვეყნებიდან.
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დაინტერესებუ
ლი მხარეების
ჩართვა
Stakeholder 
engagement.

პროცესის
ლოგიკა და
ნოვატორუ
ლი
მეთოდებიL
ogic of 
process.

ბალანსი სოციო-
ეკონომიკურ, 
ეკოლოგიურ და
მართვის
საკითხებს შორის
Balance between 
socio-economic, 
governance, 
ecological.

ნათელი
შედეგი და
განხორციე
ლების
შესაძლებლ
ობა
Clarity and 
feasibility to 
implement. 

საშუალო
ჯამური
შფასება: 
Total -
average

3.4 3.7 4.3 3.5 3.75

5 = ბრწყინვალე, 1= ძალიან ცუდი
5= Excellent, 1= Very bad 

კდი პირველადი ნუსხის შეფასება
Rating the preliminary sets of Criteria and Indicators 

საქართველო
Georgia

ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და კრიტიკული შეფასება
Sharing – critical review of national C&I set.
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შეფასების დასაბუთება: 

ინდიკატორების ნუსხის სტრუქტურა.

კონომიკურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს
შორის გადაფარვა

ძირითადი რეკომენდაციები:
ნუსხის გადახედვა და მეტი მცდელობის 
გატარება რომ პროცესში უფრო მეტი 
დაინტერესებული მხარე ჩაერთოს; 
გაითვალისწინეთ, რომ თუ თუ 
კონსულტაციას გავივლით დაინტერესებულ 
მხარეებთან, მათი შენიშვნებიც უნდა იყოს 
გათვალისწინებული.

Key justifications for score: 

Structure of the indicator set.
Overlaps between/economic 
and ecological aspects

Key recommendations:

Review of the set and try harder 
to include more stakeholders in 
the process; be aware that if 
stakeholder are consulted, their 
comments should be taken into 
account.

ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და კრიტიკული შეფასება
Sharing – critical review of national C&I set.



FORESTS
Ограничения и проблемы
Limitations and challenges

Рекомендации
Recommendations

Оставшиеся проблемы
Remaining challenges

დაინტერესებული მხარეებსი
ჩართვა
- სოფლის მოსახლეობა
- - კერძო სექტორი
Involvement of stakeholders
- Rural population
- Private sector

მუნიციპალიტეტების ჩართვა კდი
ნუსხი შემუშავების პროცესში
Involve municipalities on development of 
the C&I

კერძო სექტორის ჩართვა
შემუშავების პროცესში
Involvement of private sector in 
development process

ეკონომიკური ინდიკატორები
Economic indicators

უფრო კონკრეტული
ფორმულირებაა საჭირო თუ რა
გაიზომება
A more concrete formulation is needed 
about what will be measured (e.g. 
measure forest condition or forest vitality 
etc.) 

საზომი ერთეულები
გლობალური ინდიკატორები

Units of measure, clarify with inventory 
people
Global core set indicators not all of them 
will be relevant
Green house indicator, carbon indicator 
should comply with national indicators
Changing primary forest areas

გარემოსდახვითი სერვისების
გადასახადი
Payment for environmental services

ორი ძირითადი ასპექტის განსაზღვრა
Identify two main aspects

-

Criteria: access to forest (open forest for 
local population)
Qualitative indicators political and 
regulatory; 
Job opportunities in the forest sector;

     

ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და კრიტიკული შეფასება
Sharing – critical review of national C&I set.
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კდი ნუსხის შემუშავების პროცესის მიმოხილვა და
ნუსხის პროექტის პრეზენტაცია. 

ქ-ნი ნათია ცხოვრებაძე, საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

Presentation of the process of national C&I 
development and the draft C&I set.

Ms. Natia Tskhovrebadze, Ministry of 
Environmental Protection and Agriculture 

of Georgia
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ჯგუფი 1.ეკოლოგიური პრინციპი
კრიტერიუმები 1-5 

ჯგუფი 2. ეკონომიკური პრინციპი
კრიტერიუმები 6-10

ჯგუფი 3. სოციალური პრინციპი: 
კრიტერიუმები 11-18

ჯგუფი 4. მართვის პრინციპი: 
კრიტერიუმები 19-22

Group 1. Ecological principle
Criteria 1-5

Group 2. Economic principle 
Criteria 6-10

Group 3. Social principal 
Criteria 11-18

Group 4: legal, policy and 
institutinal framework 
Criteria 19-22. 

სამუშაო ჯგუფების პრეზენტაცია გაუმჯობესებული ნუსხა წინა
დღის შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობით
Presentation of the results of the Group work from previous day (November 
28)  on improving the C&I set  (coherency, screening/prioritisation exercise) 
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თუ გექნებათ შენიშვნები ან დამატებები
პრეზენტაციასთან დაკავშირებით
დაწერეთ და მიაკარით შესაბამის
ადგილას. 
გთხოვთ თავი შეიკავოთ ზეპირი
კომენტარებისგან. ჯგუფები
გამოიყენებენ მიღებულ შენიშვნებს
შემდგომი მუშაობის დროს. 

If you have comments or 
questions, write them in clear form 
and paste it in the appropriate 
section of the presentation.

Please refrain from verbal 
questions and comments– the 
groups will use the comments and 
questions in their further work. 



სამუშაო ჯგუფების შედეგების პრეზენატაცია
Presentation of screened criteria

ჯგუფები
Groups

სწორად იყო თუ არა
გამოყენებული მეთოდები
პრიორიტიზაციისა და
სკრინინგის სავარჯიშოს
დროს? სავარჯიშო
სწორად შესრულდა თუ
არა?
Were methods both the 
prioritisation and screening 
exercise used correctly? 

არის თუ არა კდი
უფრო
თანმიმდევრული
და შესაბამისი?
Are C&I more coherent 
and streamlined?

არის თუ არა
ინდიკატორებუ
უფრო ნათელი, 
სპეციფიკური და
გაზომვადი?
Аrе indicators now 
clearer, more specific, 
measurable? 

არის თუ არა უფრო
შესაძლებელი და
რეალური
ინდიკატორების
განხორციელება ? 
Are indicators now feasible 
and realistic to implement?

სულ

Totals 

ჯგუფი 1 ეკოლოგიური
პრინციპი კრიტ. 1-5
Group 1. Ecological principle

ჯგუფი 2. ეკონომიკური
პრინციპი კრიტ. 6-11
Group 2. Economic principle -

ჯგუფი 3. - კრიტ. 12-18
3. Social principal - C. 12-18

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

Итого Totals 

ექსპერტების ჯგუფი აფასებს შესრულებულ სამუშაოს ჯგუფების მიხედვით
The panel should provide comments and a score reflecting how well the group did in the screening.
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ვაგრძელებთ კდი პროცესების შესწავლას სხვა ქვეყნების მაგალითზე

We continue learning about C&I processes in other countries
• მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგიების განსაზღვრა - პოლონეთის 

მაგალითი. ბ-ნი ანდრეი ტალარჩიკ. 
Presentation on data collection and methodologies – example Poland. Mr. Andrzej
Talarczyk, Q&A.
პრეზენტაცია, კითხვა/პასუხი

Presentation\, Q&А 
Comments from Group of experts

FORESTS

ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და კრიტიკული შეფასება
Sharing – critical review of national C&I set.
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4 ექსპერტი ჯგუფში რომლებიც კდი შემუშავების პროცესში იყვნენ
ჩართულები

We would like to pick out 4 panelists for each presentation, ideally people directly involved in 
the national C&I process.

ექსპერტთა ჯგუფი განსაზღვრავს პრეზენტაციაში ძირითად
გაკვეთილებს, რომელიც მათი აზრით მნიშვნელოვანია კდი შემუშავების
ეროვნული პროცესისათვის, შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

1. ინდიკატორების პრიორიტიზაცია და განსაზღვრა
2. გაზომვადი ინდიკატორების შემუშავება
3. განხორციელებადობა
4. ინფორმაციის შეგროვება, მართვა და გამოყენება.

The panelists have to identify the key lessons of relevance from the presentation that they 
think would be most relevant for the national C&I process and set, according to the 4 criteria: 

1. Prioritising and defining indicator.
2. Making indicators measurable
3. Lessons on feasibility
4. Lessons on information gathering, management and use.

ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და კრიტიკული შეფასება
Sharing – critical review of national C&I set.
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მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგიების
განსაზღვრა - პოლონეთის მაგალითი. 

ბ-ნი ანდრეი ტალარჩიკo. 

Presentation on data collection and 
methodologies – example Poland. Mr. Andrzej

Talarczyk

Presentation, Q&A
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ევროპის ტყეების” (Forest Europe) საინფორმაციო
ფურცლები და ანგარიშგება

ქ-ნი სტეფანი ლინსერი

Presentation on Forest Europe Factsheets and 
reporting. Ms. Stefanie Linser

Presentation, Q&A
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Developing a Fact sheet 
for each indicator

Exercise purpose:

To elaborate on and clarify how 
information will be gathered, 
managed and used around specific 
indicators. 

This helps to develop the full 
information system around 
indicators that will be implemented 
and institutionalised. 

საინფორმაციო ფურცლები
თითოეული ინდიკატორისთვის

სავარჯიშოს მიზანი
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3 -5 indicators to reformulate and present. 

Please keep track changes on.

15 minutes for exercise 

.
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Developing a Fact sheet
Procedure:

1. Select the 2 indicators that you 
successfully screened and fill out the 
fact sheet provided. 
2. We would suggest to fill on a 
laptop, but again be careful to 
ensure everyone in the group 
participants. 
3. Do not go into too much detail.
4. You will present the fact sheets to 
a panel who will assess against 
different criteria.
(For more information on how to fill 
out fact sheets, and examples turn 
to section 4.3 in the guidelines –
although notе that we have 
modified the fact sheet a little for 
the exercise)

. 

Разработка Информационного листка
Процедура:

1. Выберите 2 индикатора, по которым вы сделали 
скрининг и заполните информационный листок. 
2. Мы предлагаем заполнить листок в ноутбуке, но 
опять-таки будьте внимательны, чтобы все принимали 
участие в работе. 
3. Не вдаваться в излишние подробности.
4. Бы будете представлять листок группе экспертов, 
которая оценит его по различным критериям.
(Для получения более подробной информации о том, 
как заполнить листки, а также примеры обратиться к 
разделу 4.3 в директивах - хотя обратите внимание, 
что несколько изменили листок для упражнения)



Упражнение – 40 минут
Презентации - по 5 минут
Далее следуют вопросы (все сразу 5 минут) и 
ответы (все сразу 5 минут)
а затем рекомендации: по 2 минуты каждый участник 
экспертной группы
Можно взглянуть на информацию, которая была роздана во 
время презентации Алехсандры.

Exercise – 40  minutes 
Presentations – 5 min each 
Followed by questions (all at once 5 minutes) and answers (all at 
once 5 minutes),
Followed by recommendations: 2 minutes each from panellist.
You can have a look again at the handouts that were given during 
Alexandra’s presentation 
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Информационный листок для индикаторов- помните индикаторы могут быть 
количественными и качественными.
Indicator fact sheet – remember indicators may be quantitative and qualitative.

Критерий окончательный результат: Criterion the ultimate outcome:

Номер индикатора
Number of Indicator

Переформулированный - более конкретный и измеримый индикатор
Полный текст:
Full text:

Обоснование: - какова будет цель формирования информации по этому индикатору? Как эта информация будет
использоваться для продвижения устойчивого управлению лесами. Rationale: - what will be the purpose of generating
information on this indicator be? How will this information be used to advance Sustainable Forest Management.:

Источники данных и методы, которые вы будете использовать для получения данных:
Data sources and methods you will use to generate data:
Единица измерения и частота необходимых измерении:
Measurement unit and frequency of measurement required:
Цели и / или пороги - также могут быть связаны с конкретными временными сроками:
Targets and/or thresholds – might also be time specific:
Осуществимые институциональные роли и обязанности: Какие учреждения будут собирать, управлять и использовать
данные? Попробуйте построить из и на то, что существует:
Feasible institutional roles and responsibilities: Which institutions will collect, manage and use data? Try to build from and on
what exists:
Основные проблемы: Key challenges:

Рекомендации по решению проблем: Recommendations to address challenges:

Сбор, управление и использование информации
Information, collection, management and use. 
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Презентации переопределенных критериев и наборов индикаторов
Presentations of redefined criteria and indicator sets

После каждой презентации, вопросы и ответы,  у каждого эксперта от экспертной 
группы по оценке будет 2 минуты, чтобы прокомментировать презентацию. Они 
должны быть честными - даже жестокими, чтобы быть добрыми! Стремитесь 
держать баланс отмечая что хорошо, что в настоящее время слабо, и практические 
рекомендации по улучшению слабых сторон. Наконец, оценка  по 10 бальной 
системе, баллы должны основываться на комментариях.
After each presentation, questions and answers panellists will have up to two minutes 
to comment on the presentation. They should be honest – even cruel to be kind! Aim to 
have a balance between what is good, what is currently weak, and practical 
recommendations to improve weak aspects. Finally score out of 10 – scores must reflect 
comments.
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Презентации переопределенных критериев и наборов индикаторов
Presentations of redefined criteria and indicator sets

Команды
Teams

Reformulated clearly Feasibility to measure in 
Georgia context

Is the factsheet thоrough 
and complete? 

Итого
Totals 

jgufebi

Итого 
Totals  
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WORKING GROUPS.
GROUP 1. Glossary of Terms.
GROUP 2. Regulatory reforms necessary to support implementation of the C&I. 

Group 1.  TASK: Must develop a glossary of key terms and definitions. Drawing upon 
international references ( See the Forest Europe Definitions for example) but also making 
them country specific( without going too far outside the international definition), 
consistent with existing use in Georgia( e.g. in the Forest Regulations) and clear in the 
Georgian language.  

Definitions must be 
A. ALIGNED WITH INTERNATIONAL DEFINITIONS. 
B. WHERE NECESSARY TAILORED TO EXISTING GEORGIAN USE, CONTEXT OR LANGUAGE 

CHARACTERICTICS.  
C. SIMPLE AND ACESSIBLE TO A WIDE AUDIENCE – NOT ONLY TECHNICAL FORESTERS 
D. CLEAR, SPECIFIC/PRECISE - NOT OPEN TO DIFFERENT INTERPRETATION, 
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Identify up to 10 key words or 
phrases used in the C&I set that 
most require clear definition. 

State the clear and specific definition 
here( aligned to international, but 
Georgian context specific and 
accessible)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Group 1. Glossary development for the C&I set – be ready to justify your 
definitions to a tough expert panel tomorrow! Remember the criteria on the 
previous slide…
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Group 2.  Must review the Forestry Regulations and the set of revised C&I and identify 
necessary revisions in either to harmonize them or to support smooth implementation of 
them. 

Task.
1. Review both the C&I set and the forest regulations carefully, identify any 
inconsistencies, gaps or areas that revision.  
2.  Identify the best and most practical way to make the consistency, sometimes this may 
require a change in the C&I or a suggested amendment to the regulations( if feasible to 
do so).
3.  In the table provided please identify up to 10 key revisions that are necessary either in 
the C&I set of the Regulations to improve constituency and specify practical 
recommendations to address the inconsistency or fill a gap. 
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Group 1. Ensuring consistency between the forest regulations and the C&I. 
You will have to present this to a tough expert panel tomorrow and justify in 
terms of importance of the inconsistency and feasibility of the adjustments

Identify up to 10 key 
words or phrases used 
in the C&I set that most 
require clear definition. 

Justify/explain what the 
inconsistency or gap 
is/why it is a problem?

Recommend practical  
adjustments or 
enhancements to deal 
with  inconsistency or gap 
in either the C&I or 
regulations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



30

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