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English version below 

მეორე ეროვნული სამუშაო შეხვედრა  - კრიტერიუმები და ინდიკატორები ტყის 

მდგრადი მართვისათვის საქართველოსთვის 

28-30 ნოემბერი, 2018 წ., სასტუმრო კოპალა, ქ. თბილისი, საქართველო  

ფონური ინფორმაცია პროექტის შესახებ  

მეორე ეროვნული სამუშაო შეხვედრა ტარდება გაეროს ევროპის ეკონომიკური 

კომისიის (UNECE), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის 

(FAO) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDA) პროექტის ფარგლებში, რომელიც 

მიზნად ისახავს კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების (საქართველო, 

სომხეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და უზბეკეთი) შესაძლებლობების გაძლიერებას 

ეროვნული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების (კდი) შემუშავებაში ტყის მდგრადი 

მართვისათვის (SFM). პროექტი ეფუძნება მონაწილე ქვეყნებში არსებულ პროცესებსა 

და გამოცდილებას და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას რათა  უპასუხოს  

ქვეყნის კონკრეტულ საჭიროებებსა და პრიორიტეტებს.  

პროექტის მოსალოდნელი შედეგებია:  

ა) შესაძლებლობების გაძლიერება კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების (კდი) 

შემუშავებაში ტყის მდგრადი მართვის პროცესებისა და შედეგებისათვის; 

ბ) ეროვნული პროცესების განვითარება დაგაძლიერება კდი-ს შემუშავების 

პროცესში; და ამის შედეგად,  

გ) ტყის მდგრადი მართვისათვის ეროვნული კდი-ს განვითარება ან დახვეწა.   

პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 წლის ივნისიდან 2019 წლის დეკემბრამდე.  

ეროვნული სამუშაო შეხვედრის მიმოხილვა 

მეორე ეროვნული სამუშაო შეხვედრა თემაზე " კრიტერიუმები და ინდიკატორები 

ტყის მდგრადი მართვისათვის საქართველოსთვის” გაიმართება 2018 წლის 28-30 

ნოემბერს თბილისში. 

პირველი ეროვნული შეხვედრის შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ 

მისამართზე: http://www.unece.org/index.php?id=45760. 

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. 

აღნიშნულ სამუშაო შეხვედრას გააჩნია შემდეგი ამოცანები: 

1. შესავალი. მდგრადი ტყის მართვის კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების ფონური 

განმარტებების, მიზნის, პროცესების, უპირატესობებისა და გამოწვევების გადახედვა. 

2. გაზიარება და კრიტიკული შეფასება. ეროვნული კდი ნუსხის წარდგენა და 

http://www.unece.org/index.php?id=45760
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კრიტიკული შეფასება. საქართველოში კდი ნუსხის შემუშავების პროცესისა და 

შედეგების მიმოხილვა:  ძირითადი პრობლემების გამოვლენა და კონკრეტული 

რეკომენდაციების შემუშავება.  

3. თანმიმდევრულობა. ხარვეზების აღმოფხვრა და ეროვნული კდი ნუსხის დახვეწა. 

4. სკრინინგი და პრიორიტიზაცია. ინდიკატორების სკრინინგი, პრიორიტიზაცია და 

ჩასწორება. 

5. 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. 

6. დაგეგმვა. ეროვნული კდი ნუსხის შემდგომი განვითარებისთვის საჭირო სამომავლო 

ნაბიჯების განსაზღვრა.  

მონაწილეთა შერჩევა 

რამდენადაც სამუშაო შეხვედრის მონაწილეები წარმოადგენენ სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აკადემიას, კერძო სექტორს, ცენტრალური და 

ადგილობრივი დონის ხელისუფლებას, არიან სხვადასხვა ასაკის და სქესის,  

იგულისხმება, რომ მათ გააჩნიათ სატყეო პოლიტიკისა და მართვის, სატყეო 

ინფორმაციის, ეკონომიკის, სოციალურ და ეკოლოგიურ ასპექტებთან, ასევე ინტერ-

სექტორულ ინტერესებთან დაკავშირებული მრავალფეროვანი ექსპერტიზა და 

გამოცდილება.  

სასურველია, რომ ყველა მონაწილე სრულად დაესწროს მეორე ეროვნულ სამუშაო 

შეხვედრას ოთხშაბათიდან  პარასკევის ჩათვლით (28-30 ნოემბერი, 09:00 – 17:30) და 

თავისი წვლილი შეიტანოს ეროვნული ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმებისა და 

ინდიკატორების ნუსხის საბოლოო ვერსიის შემუშავებაში მომდევნო თვეების 

განმავლობაში.  

სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება ქართულად და ინგლისურად (სინქრონული 

თარგმანი). სამუშაო შეხვედრა იქნება არაფორმალური და ინტერაქტიული, ამიტომ 

რეკომენდებულია ჩვეულებრივი ჩაცმულობა. ეს შეხვედრა არ გახლავთ სწავლება, 

არამედ წარმოადგენს ფასილიტატორის დახმარებით შემდგარ სამუშაო შეხვედრას, 

რომელშიც ყველა მონაწილეს შეაქვს საკუთარი წვლილი. 
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 ოთხშაბათი, 28 ნოემბერი ხუთშაბათი, 29 ნოემბერი პარასკევი, 30 ნოემბერი 
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10.00. - და წ ყ ე ბ ა  (ზუს ტა დ 9-
ზე ) 

I. შ ე ს ა ვ ა ლი   
1.1 (არაოფიციალური) მისალმება 

და შეხვედრის გახსნა. ქ -ნ ი  

ნ ა თი ა  ც ხ ოვ რე ბ ა ძ ე , 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  

ქ -ნ ი  ტე რე ზა  ლოფლე რი , 
UNECE/FAO.   

1.2  პროექტის მიმოხილვა და 

ანგარიშგება ტყის გლობალური 

რესურსების შეფასებისთვის.  ქ -

ნ ი  როქ ს ოლა ნ ა  შ ე ლე ს ტი , 
UNECE/FAO. 
1.3 მონაწილეთა გაცნობა, 

სემინარის ამოცანები, დღის 

წესრიგი - ქ -ნ ი  ნ ა ტო 

კ ი რვ ა ლი ძ ე  (ფასილიტატორი). 

Registration at 8.45 

9.00. - და წ ყ ე ბ ა  (ზუს ტა დ 9-ზე ) 

წინა დღის შედეგების მიმოხილვა 

I.I შ ე ს ა ვ ა ლი   
1.1 (ოფიციალური) მისალმება და შეხვედრის 

გახსნა. ქ -ნ ი  ლი ა ნ ა  გ ი ორგ ა ძ ე , 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო 
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

ქ -ნ ი  ტე რე ზა  ლოფლე რი , UNECE/FAO.   
 

1.3 მონაწილეთა გაცნობა, სემინარის ამოცანები, 

დღის წესრიგი, წესები და ნორმები. ქ -ნ ი  

ნ ა ტო კ ი რვ ა ლი ძ ე   
 

1.4 ტყის მდგრადი მართვის კდი-ს ფონური 

განმარტებების, მიზნის, პროცესების, 

უპირატესობებისა და გამოწვევების გადახედვა. 

ბ -ნ ი  მ ა თი  ვ ა ლგ ა პ ე ა , პრეზენტაცია, 
კითხვა/პასუხი.   

9.00. - და წ ყ ე ბ ა  (ზუს ტა დ 9-
ზე ) 

წინა დღის შედეგების 

მიმოხილვა 
 
V. ს ა ი ნ ფორმ ა ცი ო 
ფურცლე ბ ი  და  
მ ონ ა ც ე მ თა  შ ე გ როვ ე ბ ი ს  
მ ე თოდოლოგ ი ე ბ ი  

5.5 საინფორმაციო ფურცლების 

შემუშავება. ჯგუფური სამუშაო 
და პრეზენტაცია. 
 
5.6 ეროვნულ 

კამონმდებლობაში 

გასახორციელებელი 

ცვლილებების საჭიროების 

განსაზღვრა. ჯგუფური სამუშაო 
და პრეზენტაცია. 

შ ე ს ვ ე ნ ე ბ ა  10.30-11.00 შ ე ს ვ ე ნ ე ბ ა  10.30 -11.00 შ ე ს ვ ე ნ ე ბ ა  10.30 – 11.00 

II. თა ნ მ ი მ დე ვ რულობ ა   

2.1 ეროვნული კდი ნუსხის 

თანმიმდევრულობის 

გაუმჯობესება. ჯგუფური სამუშაო. 

IV. ე როვ ნ ული  კ დი  ნ უს ხ ი ს  წ ა რდგ ე ნ ა  
და  კ რიტი კ ული  შ ე ფა ს ე ბ ა  

4.1 კდი ნუსხის შემუშავების პროცესის 

მიმოხილვა და  ნუსხის პროექტის პრეზენტაცია. 

ქ -ნ ი  ნ ა თი ა  ცხ ოვ რე ბ ა ძ ე , საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო. პრეზენტაცია და კოლეგიალური 
შეფასება 
4.2. ეროვნული კდი ნუსხის გაუმჯობესება, 

სკრინინგი და პრიორიტიზაცია იურიდიული, 

პოლიტიკის და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს 

ფარგლებში. ჯგუფები და პრეზენტაცია 

5.7  იმ ტერმინთა 

იდენტიფიკაცი, რომელიც 

საჭიროებს განსაზღვრებებს. 

ჯგუფური სამუშაო და 
პრეზენტაცია. 

 სადილი 12.30 to 13.30 სადილი 12.30 – 13.30 სადილი 12.30-13.30 
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III. ი ნ დი კ ა ტორე ბ ი ს  
ს კ რი ნ ი ნ გ ი  და  
პ რიორიტიზა ცი ა   

3.1 გადაწყვეტილების ხის 

მეთოდის გამოყენებით 

ინდოკატორების სკრინინგი, 

პრიორიტიზაცია და ჩასწორება, 

ჯგუფური სამუშაო. 
დღის შედეგების შემაჯამებელი 

გუნდის შეხვედრა 

V. ს ა ი ნ ფორმ ა ცი ო ფურცლე ბ ი  და  
მ ონ ა ც ე მ თა  შ ე გ როვ ე ბ ი ს  
მ ე თოდოლოგ ი ე ბ ი ს  გ ა ნ ს ა ზღვ რა  

5.1 მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგიების 

განსაზღვრა - პოლონეთის მაგალითი. ბ -ნ ი  

ა ნ დრე ი  ტა ლა რჩ ი კ .  
 

5.2 “ევროპის ტყეების” (Forest Europe) 

საინფორმაციო ფურცლები და ანგარიშგება. ქ -

ნ ი  ს ტე ფა ნ ი  ლი ნ ს ე რი , ა ვ ს ტრი ა . 
პრეზენტაცია, კითხვა-პასუხი. 

VI. შ ე ჯა მ ე ბ ა  და  
შ ე მ დე გ ი  ნ ა ბ ი ჯე ბ ი  
6.1 კდი ნუსხის დასრულებისა 

და პრეზენტაციისათვის 

შემდგომი ნაბიჯების 

განსაზღვრა -  პროცესის გეგმა. 

საერთო სავარჯიშო 

 

დახურვა 15.30 შესვენება 15.00-15.30 შესვენება 15.00-15.30 

 

 

5.3 საინფორმაციო ფურცლები და 

ინდიკატორთა ნუსხისთვის მონაცემთა 

შეგროვების მეთოდები. ჯგუფური სამუშაო. 
 

დღის შედეგების შემაჯამებელი გუნდის 

შეხვედრა 

6.2 შეფასება და დასკვნითი 

სიტყვები. 

  დახურვა 17:30 დახურვა 17:30 

დღის წესრიგი:  მეორე ეროვნული სამუშაო შეხვედრა - ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები 

საქართველოსთვის 

28-30 ნოემბერი, 2018 წ. სასტუმრო კოპალა, ქ. თბილისი, საქართველო 
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2nd national Workshop - Criteria and Indicators for Sustainable Forest 
Management for Georgia 

28 – 30 November 2018, Hotel Kopala, Tbilisi, Georgia  

Background information on the project 

This 2nd national workshop is part of a UN Economic Commission for Europe (UNECE), Food 
and Agriculture Organization of the UN (FAO) and UN Development Account (UNDA) 
project designed to strengthen the national capacity of five countries in the Caucasus and 
Central Asia (Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) to develop national 
criteria and indicators (C&I) for sustainable forest management (SFM). The project builds 
upon existing processes and expertise in participating countries addressing country specific 
needs and priorities and learns from best practice internationally.  

The expected results of the project are: 

a) Enhanced capacity in C&I for SFM processes and outcomes,  

b) Developed or enhanced national processes in C&I development and as a result, 

c) Developed or enhanced national C&I for SFM.  

 

The expected impact of the project is that through providing a guiding framework and process 
for C&I for SFM, the conditions for releasing full social, economic and ecological potential of 
Sustainable Forest Management can be created. The duration of the project is from June 2016 
until December 2019. 

Rational of the workshop 

The second national workshop on "Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management 
for Georgia" will take place 28-30 November 2018 in Tbilisi, Georgia.  

The outcomes of the first national workshop in Georgia are available at: 
http://www.unece.org/index.php?id=45760.  

The second national workshop is designed to review the draft C&I set for Sustainable Forest 
Management, which was developed over the past years. It provides an opportunity for country 
representatives to share the outcomes of local consultations and work in detail on the set to 
develop methods for data collection, a management system and plan the institutionalization of 
the national C&I set.   

http://www.unece.org/index.php?id=45760
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Workshop objectives 

The structure of the seminar is built on 6 interlinked sessions that cover the following issues: 

1. PRELIMINARIES. Recap the background, definitions, purpose, processes, benefits and 

challenges with C&I for SFM. 

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

Georgia. 

3. COHERENCY. Remove gaps and improve coherency of the national C&I set focussing on 

legal, policy and institutional frameworks. 

4. SCREENING AND PRIORITISATION. Screen, prioritise and adjust indicators focussing on 

legal, policy and institutional frameworks. 

5. 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. 

6. PLANNING. Discuss the main steps towards the finalization of the C&I set and identify 

support needs. 

Participant selection and workshop approach 

Participants are expected to reflect a range of expertise and experiences related to forest policy 
and management, forest information, economic, social and ecological aspects as well as cross 
sectoral interests which are either affected by or impact on forestry. They represent a multi-
stakeholder mix from government, NGOs, academia, private sector, as well as from central and 
local level, young and old, male and female.  

We would very much appreciate if all invited participants will be available for the entire 
duration of the national workshop from Wednesday 28th to Friday 30th November 2018 (9.00 to 
17.30) and are willing to contribute to the final elaboration of the list of national criteria and 
indicators in the upcoming months.  

The workshop will be conducted mainly in Georgian and English with interpretation. The 
workshop approach will be informal and interactive, so casual dress code is recommended. 
Rather than being a taught training it will be a facilitated expert sharing workshop where all are 
expected to contribute. 
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 Wednesday 28 November  Thursday 29 November Friday 30 November 

M 

O 

R 

N 

I 

N 

G 

 

S 

E 

S 

S 

I 

O 

N 

 
Start sharp at 10.00 
I. Preliminaries  
1.1 (In-official) Welcome and opening 
remarks by  

o Ms. Natia Tskhovrebadze, Ministry 

of Environmental Protection and 

Agriculture of Georgia 

o Ms. Theresa Loeffler, UNECE/FAO. 

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

1.3 Participant introductions, workshop 
objectives, agenda, rules and norms. 
Presentation Ms. Nato Kirvalidze 
(facilitator).  

Registration at 8.45 
Start sharp at 9.00 
 
Recap from previous day  
I.I Preliminaries  
1.1 (Official) Welcome and opening remarks by  

o Ms. Liana Giorgadze, Deputy Head of the 

Biodiversity and Forestry Department, 

Ministry of Environmental Protection and 

Agriculture of Georgia 

o Ms. Theresa Loeffler, UNECE/FAO. 

1.3 Participant introductions, workshop 
objectives, agenda, rules and norms. 
Presentation Ms. Nato Kirvalidze (facilitator).  

1.4 Recap of the background, definitions, 
purpose, processes, benefits and challenges 
with C&I for SFM. Mr. Mati Valgepea, Q&A. 

Start sharp at 9.00 
Recap from previous day  
 

V. (continued) Factsheets and 
elaboration of methodology of 
data collection 

5.5 Development of factsheets. 
Group work and presentation. 

5.6 Gap analysis of the national 
legal framework in order to be 
consistent with the C&I set and 
possibly adjust it. Exercise. 

Break 11.00 Break 10.30 - 11.00 Break 10.30 - 11.00 

 
II. Coherency, Screening and 
prioritising indicators 
 
2.1 Familiarization and improving 
coherency of the national C&I set 
focusing on the legal, policy and 
institutional framework. Group work 
and presentation. 

IV. Sharing - critical review of national C&I set 
4.1 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, 
presentation and peer review. 

4.2 Familiarization and improving coherency, 
screening and prioritisation of the national C&I 
set focusing on the legal, policy and 
institutional framework. Group work and 
presentation. 

 

5.7 Identification of terms in 
the C&I set that will need 
definitions. Group work and 
presentation. 

 Lunch 12.30 - 13.30 Lunch 12.30 - 13.30 Lunch 12.30 - 13.30 

A 

F 

T 

E 

R 

N 

O 

O 

N 

 

 

 
III. Screening and prioritising indicators 
 
3.1 Using a decision tree method, 
screening, prioritising and adjusting 
indicators. Group work and 
presentation. 

V.  Factsheets and elaboration of methodology 
of data collection 

5.1 Presentation on data collection and 
methodologies – example Poland. Mr. Andrzej 
Talarczyk, Q&A. 

5.2 Presentation on Forest Europe Factsheets 
and reporting. Ms. Stefanie Linser, Q&A. 

VI. Wrap up and planning next 
steps 

6.1 Finalising the process plan 
for the next steps in the C&I 
set development and 
institutionalisation. Group 
exercise. 

 

Close at 15.30 with coffee/tea Break 15.00 - 15.30 Break 15.00 - 15.30 

 5.3. Factsheets and plans on how to collect 
information for the indicator set. Group work. 

Meeting of recap lessons team. 

6.2 Evaluation and closing 
remarks. 

  Close 17.30 Close 17.30 

 

Provisional Agenda: 2nd national Workshop 

Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management for Georgia 

28 – 30 November 2018, Hotel Kopala, Tbilisi, Georgia 


