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- Workshop rules and norms
- სემინარის წესები და ნორმები
- Participant introductions
- მონაწილეთა წარდგენა
- Needs assessment synthesis
- საჭიროებების შეფასება
- Workshop objectives and process
- სემინარის მიზნები და მიმდინარეობა



Workshop rules and norms
სემინარის წესები და ნორმები

• Any question is a good question and all points of view are valid.
• ნებისმიერი კითხვა - კარგი კითხვაა. ყველა შეხედულება მნიშვნელოვანია

• Please take part but do not dominate - provide opportunity for the quieter people to 

take part.
• გთხოვთ, მიიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ დომინაციის გარეშე, მიეცით სხვებსაც

საშუალება მიიღოს მონაწილეობა

• Respect who ever is speaking at the time by not talking when they present.
• პატივი ეცით გამომსვლელს, არ ისაუბროთ პრეზენტაციის მიმდინარეობისას

• Please be punctual and come on time.
• გთხოვთ, იყოთ პუნქტუალურები, და მობრძანდეთ დროულად

• Switch off mobile phones during the workshop.
• გთხოვთ, გამორთოთ ტელეფონები სემინარის მიმდინარეობისას

• No laptops unless specifically required for session as requested.
• არ გამოიყენოთ ნოუთბუქები, თუ სესიისთვის არ გჭირდებათ სპეციალურად

• Give people a round of applause if their phone rings, they

put on their laptop during a session or if they come late!
• ტაში დაუკარით, თუ ვინმეს ტელეფონი დარეკავს, ან არ ექნება ნოუთბუქი

გამორთული, ან დააგვიანებს!



Workshop approach სემინარის მიდგომა

• ინტერაქტიული სავარჯიშო სემინარი - ეს არ არის გაკვეთილი, ეს არის
მართული ინტერაქტიული სამუშაო შეხვედრა. იმის
გათვალისწინებით, რომ აქ იმყოფება მაღალკვალიფიცირებული
სპეციალისტთა ჯგუფი, ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ
გამოცდილების გასაზიარებლად.

• Interactive  facilitated expert workshop – This is not a taught training, 
it is a facilitated  interactive expert workshop. Recognising that this is a 
high calibre group of forestry experts, every opportunity will be taken to 
enable sharing of that expertise. 

• მონაწილეები თავად გადაწყევტენ, თუ რა არის, ან არ არის შესაბამისი
შინაარსიდან გამომდინარე. გასათვალისწინებელია, რომ, 
რეკომენდაციები C&I-ების პროცესისა და შედეგების შესახებ, არაა
საბოლოო,  ასევე მიღებული შედეგები და პროცესები და შედეგები
უნდა შემუშავდეს თითოეული ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე. 

• Participants decide themselves what is and is not relevant for their 
own context. Proving guidance on both the process and the outcomes of 
C&I processes, but not “blue print” formula, processes and resultant 
outcomes of C&I must grow from the specifics of each country.



Getting to know each other - ერთმანეთის გაცნობა

გაერთიანდით წყვილად, იმასთან ვისაც არ იცნობთ, 

თქვენ გაქვთ 5 წუთი, რათა გაიცნოთ ერთმანეთი (სულ 10 წთ.). ჩაინიშნეთ
ინფორმაცია რომელსაც გაიგებთ

Pair up with someone you do NOT know.

Spend 5 minutes getting to know each other( 10 minutes total). Take a note book, to 

take down details and find out…

• Each others’ name, სახელი

• Position, პოზიცია

• Organisation, ორგანიზაცია

• Experience in forestry გამოცდილება სატყეო სექტორში

• Any experience in forestry information systems or Criteria and Indicators. ნებისმიერი
გამოცდილება სატყეო საინფორმაციო სისტემებში, ინდიკატორებსა და
კრიტერიუმებში

• After 10 minutes you will be asked to introduce the other person with a period of 30 
seconds maximum– so please listen well! 10 წთ.-ის შემდეგ, თქვენ უნდა
წარადგინოთ თქვენი მეწყვილე 30 წამის განმავლობაში, ამიტომ გთხოვთ
მოუსმინოთ მას ყურადღებით

Introductions
შესავალი



Responsible teams
პასუხისმგებელი გუნდები

Mechanisms to devolve responsibilities
როლების გადანაწილების მექანიზმი

Responsible teams – will rotate every day
პასუხისმგებელი გუნდები – როტაციას გააკეთებენ ყოველ დღე

• დროის მართვის გუნდი: დავალება – მათ მკაცრად უნდა გააკონტროლონ დროის 
მიმდინარეობა და გამოიყენონ დროის მაჩვენებელი ბრათები. ყოველთვის ეკითხებიან 
მომხსენებელს, რა დრო ესაჭიროება გამოსვლისთვის. გთხოვთ, დღის განმავლობაში 
გადააწოდოთ ბარათები ჯგუფში. თუ ჩვენ დავაგვიანებთ დასრულებას - ბრალეულობა 
ამ გუნდზე 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! 

• მომხსენებელი გუნდი: დავალება - დღის ბოლოს, გუნდი იკრიბება, რომ შეკრიბონ და 
ჩამოწერონ ის შედეგები&შენიშვნები დაფაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. 
მეორე დილით უნდა წარადგინონ მცირე პრეზენტაციის სახით. თუ დაგვავიწყდება, რა 
გავაკეთეთ გუშინ, ან რატომ ვაკეთებდით ამას – ბრალეულობა ამ გუნდზე 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!

• სოციალური გუნდი: დავალება – „ენერჯაიზერები“, რომლებსაც ევალებათ ყავდეთ 
მონაწილეები ენერგიულად, განსაკუთრებით სადილის შემდეგ. თუ ვინმეს ჩაეძინება –
ბრალი ამ გუნდზე იქნება ! Social team: Tasks - Energizers, keeping people awake during the day, 
especially after lunch. If people fall asleep this team is to blame!



Responsible teams
პასუხისმგებელი გუნდები

Tasks/დავალება Team number/გუნდის ნომერი

Time keeping team
დროის მართვის
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

Social team
სოციალური 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

Recap – lessons 

team
მომხსენებელი
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

თქვენ გადანაწილდებით შესაბამის გუნდებში, თუმცა გუნდების როტაცია მოხდება 
ყოველ დილით  /  You will now be allocated to different responsible teams. The teams wil
l be rotate every morning



Parking place – for circular discussions

გასაჩერებელი ადგილი - წრიული დისკუსიისთვის

What I like
რა მომწონს 

What I don’t like
რა არ მომწონს

Continuous feedback and parking place for circular discussions.7



The project is designed to build upon existing processes and expertise in participating 
countries addressing country specific needs and priorities.

პროექტი ეფუძნება არსებულ პროცესებსა და გამოცდილებას მონაწილე 
ქვეყნებში, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის კონკრეტულ საჭიროებებსა 
და პრიორიტეტებს.

The expected results of the project are:

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები:

a) enhanced capacity in C&I for SFM processes and outcomes / გაძლიერებული 
შესაძლებლობები ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმებისა და 
ინდიკატორების (C & I) პროცესებისა და შედეგების მიმართ

b) developed or enhanced national processes in C&I development and as a result / 
განვითარებული ან გაძლიერებული ეროვნული პროცესები C&I-ის 
შემუშავების პროცესში და როგორც შედეგი, 

c) Developed or enhanced national C&I for SFM / შემუშავებული ან 
გაუმჯობესებული ეროვნული კრიტერიუმები და ინდიკატორები ტყის 
მდგრადი მართვისთვის 

The duration of the project is from June 2016 until December 2019 / პროექტის 
ხანგრძლივობაა 2016 წლის ივნისიდან 2019 წლის დეკემბრამდე.  
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Objectives of the project
პროექტის მიზნები



Collectively within the group in the regional workshop, these were some of the 
prioritised topics for C&I development to focus on and consider to help unleash the 
full potential of Sustainable Forest Management taking into account policy, economic, 
social and ecological considerations. 

ყურადღების გასამახვილებლად, ქვემოთ მოცემულია რეგიონალურ სემინარზე 
სამუშაო ჯგუფის მიერ გამოვლენილი რამოდენიმე პრიორიტეტული საკითხი 
C&I-ს განვითარებისთვის, რომელიც ხელს უწყობს SFM- ის პოტენციალის სრულ 
განვითარებას, ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური ასპექტების 
გათვალისწინებით.

15 – 18 Nov 2016 UNECE/FAO, UNDA Regional Inception Workshop 9

Key lessons and recommendations from the regional workshop that took place in 
Armenia in November 2016 / 

2016 წლის ნოემბერში, სომხეთში ჩატარებული რეგიონალური სემინარის 
ძირითადი შედეგები და რეკომენდაციები



- Ecological condition of the forest  / ტყის ეკოლოგიური მდგომარეობა

- Promoting forest products as renewable resources (“green” materials and energy) / 
ტყის პროდუქტების, როგორც განახლებადი რესურსის ხელშეწყობა  
(„მწვანე“ პროდუქცია და ენერგიის წყარო)

- Productive forestry, improved forest based livelihoods, enterprises, jobs etc. / 
სატყეო მეურნეობა, ტყეზე დამოკიდებული მოსახლეობის პირობების 
გაუმჯობესება, საწარმოები, სამუშაო ადგილები 

- Participatory approach in C&I processes and defining outcome development –
ensuring more stakeholders engaged / C & I პროცესებში მონაწილეობრივი 
მიდგომა და შედეგების განსაზღვრა - მეტი დაინტერესებული მხარეების 
ჩართულობა 

- Better and more user friendly legislation, policies and regulations that support 
more user rights, more transparency, more fairness in forest sectors / უკეთესი 
და მომხმარებელზე მორგებული კანონმდებლობა, პოლიტიკა და 
რეგულაციები, რომელიც ეფუძნება მომხმარებლის უფლებებს, მეტ 
ტრანსფარენტულობას და სამართლიანობას სატყეო სექტორში

- Forest inventories / ტყეების ინვენტარიზაცია
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Key lessons and recommendations from the regional workshop that took place in 
Armenia in November 2016 / 

2016 წლის ნოემბერში, სომხეთში ჩატარებული რეგიონალური სემინარის 
ძირითადი შედეგები და რეკომენდაციები
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- Be very clear on the function - why are C&I needed, what beneficial purpose will 
they serve for the forest sector. / საჭიროა მკაფიოდ  განისაზღვროს ფუნქცია 
- რატომ გვჭირდება C&I ? რა სარგებლობას მოუტანს სატყეო სექტორს?  
- What specifically will C&I be used for and by who? / კონკრეტულად რისთვის 
და ვისგან იქნება გამოყენებული C&I-ი ? 
- What will be the best but also feasible process for C&I development( with clear 
process steps and milestones). / რა იქნება საუკეთესო და ამასთან ერთად 
მიზანშეწონილი პროცესი C&I-ის შემუშავაბისთვის? (მკაფიოდ 
განსაზღვრული ნაბიჯებით და ეტაპებით)
- How will implementation of C&I be institutionalised? i.e. this process is not 
about developing a piece of paper, but rather institutionalising a new system to 
help improve the forest sector performance. / რა კანონიერი სტატუსით 
მოხდება C&I-ის დანერგვა/აღსრულება? მაგ.: ეს პროცესი არ წარმოადგენს 
მხოლოდ ქაღალდის შექმნას, მეტწილად მოისაზრებს ახალი სისტემის 
კანონიერი სტატუსით დანერგვას სატყეო სექტორის გაუმჯობესებული 
ქმედითუნარიანობის მიზნით.  

Key lessons and recommendations from the regional workshop that took place in 
Armenia in November 2016 / 

2016 წლის ნოემბერში, სომხეთში ჩატარებული რეგიონალური სემინარის 
ძირითადი შედეგები და რეკომენდაციები



• Note that in this Regional workshop the team from Georgia developed a 
draft process plan for the development of national C&I for SFM / 
აღნიშნული რეგიონული სემინარის დროს, 
საქართველოს გუნდმა შეიმუშავა ეროვნული 
C&I-ის განვითარების პროცესის გეგმა

• This process plan will be revisited on Friday and strengthened based on 
experiences in this workshop / პროცესის გეგმას 
განვიხილავთ პარასკევს და გავაძლიერებთ ამ 
სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში მიღებული 
გამოცდილების საფუძველზე 

• The aim in the process plan is to develop a national set of C&I for SFM in 
Georgia by 2019 / პროცესის გეგმის მიზანია ტყის 
მდგრადი მართვის ეროვნული C&I-ის ნუსხის 
შემუშავება 2019 წლისათვის

15 – 18 Nov 2016 UNECE/FAO, UNDA Regional Inception Workshop 12

რეგიონალური კონფერენცია ერევანში, 2016 წლის ნოემბერი
Regional workshop in Yerevan, November 2016



13

Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

1. Elaboration of a 

technical working paper 

on national C&I for SFM

based on the five 

principles of SFM

Activity 1:

Elaboration of a first draft of the

technical working paper together

with representatives from the

Ministry of Environment and

Natural Resources Protection

Activity 2:

Presentation and discussion of

this draft together with

stakeholders in the responsible

National Program Working Group

Activity 3:

Elaboration of a final draft of the

technical working paper compiling

the agreed C&I reflecting common

understanding of sustainable

forest management of Georgian

forests, considering their

geographic location, biodiversity

and level of degradation as well as

the social and economic situation

in the country.

Output:

Technical working paper on

national C&I for SFM based on

agreed 5 Principles of sustainable

Forest Management

Representatives of the Ministry of 

Environment and Natural 

Resources Protection of Georgia 

(MoENRP)

• Department of Biodiversity 

and Forest Policy

• Department of 

Environmental Supervision 

(DES), forest related expert(s)

In addition, representatives of: 

• National Forest Agency (NFA)

• Agency of Protected Areas 

(APA)

National Forest Program (NFP) 

Working group (WG):

In addition to the above mentioned 

institutions representatives from 

autonomous republic(s), 

municipalities, the NGO sector, the 

academia, the private sector, as 

well as independent experts

(Supported by GIZ)

2017 (March –

November) 

Involvement of National 

coordinator/facilitator
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ ჩართული პერიოდი (

2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს კონტრიბუცია

1. ტყის მდგრადი მართვის

ხუთ პრინციპზე

დაყრდნობით ტყის

მდგრადი მართვის

ეროვნული

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების

ტექნიკური სამუშაო

დოკუმენტის შემუშავება.

აქტივობა 1: გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების დაცვის

სამინისტროს წარმომადგენლებთან

ერთად ტყის მდგრადი მართვის

ეროვნული კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების ტექნიკური

სამუშაო დოკუმენტის პირველი

სამუშაო ვერსიის შემუშავება.

აქტივობა 2: ამ სამუშაო

დოკუმენტის წარდგენა

დაინტრესებულ მხარეთათვის და

მისი განხილვა შესაბამისი

ეროვნული პროგრამის სამუშაო

ჯგუფში.

აქტივობა 3: ტექნიკური

დოკუმენტის საბოლოო სამუშაო

ვერსიის მომზადება, რომელშიც

ასახულია საქართველოს ტყის

მდგრადი მართვის შეთანხმებული

C&I საქართველოს გეოგრაფიული

მდებარეობის,

ბიომრავალფეროვნებისა და მისი

დეგრადაციის, ასევე სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის

გათვალისწინებით.

შედეგი: ტყის მდგრადი მართვის

ხუთ პრინციპზე დაყრდნობით

შემუშავებული ტყის მდგრადი

მართვის ეროვნული

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების ტექნიკური

დოკუმენტი

საქართველოს გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების დაცვის

სამინისტროს წარმომადგენლები

 ბიომრავალფეროვნებისა და

სატყეო პოლიტიკის

დეპარტამენტი

 გარემოსდაცვითი

ზედამხდველობის

დეპარტამენტი, ტყესთან

დაკავშირებული ექსპერტები

 სსიპ ეროვნული სატყეო

სააგენტო (NFA)

 სსიპ დაცული ტერიტორიების

სააგენტო (APA)

გარდა ამისა:

 ეროვნული სატყეო პორგრამის

სამუშაო ჯგუფის წევრები

 აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის

წარმომადგენლები

 მუნიციპალიტეტების

წარმომადგენლები

 არასამავრობო ორგანიზაციები

 კერძო სექტორის

წარმომადგენლები

 უმაღლესი სასწავლო

დაწესებულების

წარმომადგენლები

 დამოუკიდებელი ექსპერტები

(მხარდაჭერილია GIZ - ის მიერ)

მარტი -

ნოემბერი, 2017

• UNECE/FAO - ს

ეროვნული

კოორდინატორის

ჩართულობა
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Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

2. Testing the National 

C&I for SFM as described 

in the technical working 

paper and the agreed 

methods of data 

gathering

Activity 1:

Discussion of the technical

working paper on National C&I in

different regions of Georgia to

collect feedback from local and

regional stakeholders.

Activity 2:

In the framework of the NFP

process organization of a

workshop with representatives

from the private sector, which are

involved in the processing of

wood and non-wood resources as

well as representatives from

municipalities to discuss the

proposed criteria especially under

the Social Principle, the Economic

Principle and the Transparency

Principle.

Output:

Gathered views of different 

stakeholders on list of national 

C&I for SFM.

Representatives of Department of 

Biodiversity and Forest Policy 

(MoENRP)

Representatives from regional, 

municipality and local level of :

 National Forest Agency (NFA)

 Agency of Protected Areas 

(APA)

Representatives of Akhmeta 

Municipality

Representatives of the local 

population from Qistauri and 

Tusheti

Representatives from the private 

sector and from municipalities

(supported by GIZ and CENN)

2017 (June -

September)

Involvement of the National 

coordinator/facilitator 
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ ჩართული პერიოდი

( 2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს 

კონტრიბუცია

2. ტყის მდგრადი მართვის

ეროვნულ კრიტერიუმებსა

და ინდიკატორებზე

სხვადასხვა

დაინტერესებული პირების

მოსაზრებებია შეგროვება

აქტივობა 1: ეროვნული

კრიტერიუმებსა და ინდიკატორებზე

ტექნიკური სამუშაო დოკუმენტის

განხილვა და კომენტარების

შეგროვება ადგილობრივი და

რეგიონული დაინტრესებული

პირებისგან.

აქტივობა 2: ეროვნული სატყეო

პროგრამის პროცესის ფარგლებში

სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება

სადაც კერძო სექტორის

წარმომადგენლები, რომლებიც

დაკავებულნი არიან მერქნული და

არა-მერქნული რესურსების

გადამუშავებით, ასევე

მუნიციპალიტეტების

წარმომადგენლები განიხილავენ

განსაკუთრებით სოციალური

პრინციპის, ეკონომიკური

პრინციპისა და გამჭირვალობის

პრინციპის ქვეშ შემოთავაზებულ

პრინციპებს.

შედეგი: ტყის მდგრადი მართვის

ეროვნულ კრიტერიუმებსა და

ინდიკატორებზე სხვადასხვა

დაინტერესებული პირების

მოსაზრებებია შეგროვებული

ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო

პოლიტიკის დეპარტამენტის

წარმომადგენლები

წარმომადგენლები რეგიონალურ,

მუნიციპალიტეტის და ადგილობრივ

დონეზე:

• ეროვნული სატყეო სააგენტო (NFA)

• დაცული ტერიტორიების სააგენტო

(APA)

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ოსიაურისა და თუშეთის

ადგილობრივი მოსახელობა

კერძო სექტორისა და

მუნიციპალიტეტების

წარმომადგენლები

(GIZ- ისა და CENN - ის მხარდაჭერით)

ივნისი -

ნოემბერი, 2017

UNECE/FAO - ს ეროვნული

კოორდინატორის

ჩართულობა
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Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

3. Analysis of information 

from regional, 

municipality and local 

level and elaboration of 

final set of National C&I 

for SFM

Activity 1:

Sum up the findings from conducted

workshops and consultation

meetings, and adjust (if necessary)

the National C&I for SFM.

The final indicators should be easy to

assess and provide an appropriate

base for assessing and monitoring the

agreed criteria for SFM (accountability

system).

Activity 2:

Distribute the adjusted National C&I

to main stakeholders for final

comments

Activity 3:

Meeting of national NFP WG to

present and discuss the final draft of

C&I for SFM.

Activity 4:

Based on the collected comments

from stakeholders, elaborate the final

set of National C&I for SFM.

Output:

Final set of National C&I for SFM is

available.

Representatives of the Ministry 

of Environment and Natural 

Resources Protection of 

Georgia (MoENRP)

• Department of 

Biodiversity and Forest 

Policy

• Department of 

Environmental 

Supervision (DES), forest 

related expert(s)

In addition, representatives of: 

• National Forest Agency 

(NFA)

• Agency of Protected 

Areas (APA)

National Forest Program (NFP) 

Working group members.

2017 (July –

November)

Involvement of National 

coordinator/facilitator
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ

ჩართული

პერიოდი

( 2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს 

კონტრიბუცია

3. რეგიონალური,

მუნიციპალიტეტისა და

ადგილობრივი დონიდან

მოპოვებული

ინფორმაციის ანალიზი და

ეროვნული C & I- ის

საბოლოო კომპლექტის

შემუშავება SFM

აქტივობა 1: ჩატარებული

ვორქშოფებისა და კონსულტაციების

აღმოჩენების შეჯამება და

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების შესწორება (თუ

საჭიროა).

საბოლოო ინდიკატორები უნდა იყოს

ადვილი შესაფასებლად და უნდა

უზრუნველყოს ტყის მდგრადი

მართვის შეთანხმებული

კრიტერიუმების სათანადოდ

შეფასებასა და მონიტორინგს.

აქტივობა 2: ეროვნული C & I - ის

დახვეწილი დოკუმენტის გაგზავნა

დაინტერესებული მხარეებისთვის

საბოლოო კომენტარებისთვის

აქტივობა 3: NFP სამუშაო ჯგუფის

შეხვედრა რათა წარვადგინოთ ტყის

მდგრადი მართვის კრიტერიუმებისა

და ინდიკატორების საბოლოო

სამუშაო ვერსია

აქტივობა 4: მიღებული

კომენტარების საფუძველზე

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების საბოლოო

კომპლექტის შემუშავება

შედეგი: ტყის მდგრადი მართვის

ეროვნული კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების საბოლოო

კომპლექტი ხელმისაწვდომია.

საქართველოს გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების

დაცვის სამინისტროს

წარმომადგენლები (MoENRP)

• ბიომრავალფეროვნებისა და

სატყეო პოლიტიკის

დეპარტამენტი

• გარემოსდაცვითი

ზედამხედველობის

დეპარტამენტი (DES)

გარდა ამისა,

წარმომადგენლები:

• ეროვნული სატყეო სააგენტო

(NFA)

• დაცული ტერიტორიების

სააგენტო (APA)

ეროვნული სატყეო პროგრამის

(NFP) სამუშაო ჯგუფის წევრები

(WG).

ივლისი -

ნოემბერი,

2017

UNECE/FAO - ს ეროვნული

კოორდინატორის

ჩართულობა
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Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

4. Elaboration of a 

standardized procedure 

concerning the 

monitoring of national 

C&I for SFM.

Activity 1:

Clarification of data requirements concerning

the National C&I for SFM

Activity 2:

Clarification of potential data sources (e.g. NFI,

Management level forest inventories and

forest management plans on district level,

forest cover map, boundaries of forest areas

including boundaries of different categories,

forest fire map, records of forest operations,

reporting on results of timber auctioning,

reporting on employees working in the forest

sector, etc.)

Activity 3:

Clarification about data which should be

available and accessible in the future central

forest database “Forest Register”/Forest

Information and Monitoring System (FIMS)

and the FLUIDS web-based portal.

Activity 4:

Clarification of concrete reports to be

developed in the new FIMS & FLUIDS.

Activity 5:

Clarification of information gaps concerning

the national C&I and how this information

could be gathered.

Output:

Standardized procedure available concerning

the monitoring of national C&I for SFM

Representatives of the 

Ministry of Environment 

and Natural Resources 

Protection of Georgia 

(MoENRP)

• Department of 

Biodiversity and 

Forest Policy

• Department of 

Environmental 

Supervision (DES), 

forest related 

expert(s)

In addition, 

representatives of: 

• National Forest 

Agency (NFA)

• Agency of 

Protected Areas 

(APA)

(Supported in close 

cooperation between GIZ 

and WRI/Global Forest 

Watch (GFW) and other 

linked projects/initiatives 

to foster synergies)

2017 (June -

September)

Involvement of National 

coordinator/facilitator
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ

ჩართული

პერიოდი

( 2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს 

კონტრიბუცია

4. ტყის მდგრადი მართვის

ეროვნული C & I

მონიტორინგის შესახებ

სტანდარტიზებული

პროცედურის შემუშავება

აქტივობა 1: ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული

კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შესახებ

მონაცემთა მოთხოვნების დაზუსტება

აქტივობა 2: პოტენციური მონაცემების წყაროების

დაზუსტება (მაგალითად, NFI, მართვუს დონის

ტყის ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმები

რეგიონულ დონეზე, ტყის საფარის რუკა, ტყეების

ტერიტორიის საზღვრები, მათ შორის სხვადასხვა

კატეგორიის საზღვრები, ტყის

ხანძარსაწინააღმდეგო რუკა, ტყეების ოპერაციების

ჩანაწერები, ანგარიშგება ხე-ტყის აუქციონზე,

ანგარიშგება მომუშავე სატყეი სექტირშუ

დასაქნევყკუ თანამშრომლების შესახებ, და ა.შ.)

აქტივობა 3: მონაცემების დაზუსტება , რომლებიც

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მომავალ ცენტრალურ

ტყის მონაცემთა ბაზაში "ტყის რეესტრი" / ტყის

საინფორმაციო და მონიტორინგის სისტემაში

(FIMS) და FLUIDS- ის ვებ-გვერდზე.

აქტივობა 4: დაზუსტება კონკრეტული

ანგარიშგებების, რომელიც უნდა იქნეს

შემუშავებული ახალი FILMS- სა და FLUIDS- ში.

აქტივობა 5: ეროვნული C & I- ის შესახებ

ინფორმაციული ხარვეზის გამოვლენა და

განსაზღვრა თუ როგორ შეიძლება ამ ინფორმაციის

შეგროვება.

შედეგი: ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული C & I

მონიტორინგის შესახებ სტანდარტიზებული

პროცედურა შემუშავებულია

საქართველოს გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების

დაცვის სამინისტროს

წარმომადგენლები

(MoENRP)

• ბიომრავალფეროვნებისა

და სატყეო პოლიტიკის

დეპარტამენტი

• გარემოსდაცვითი

ზედამხედველობის

დეპარტამენტი (DES)

გარდა ამისა,

წარმომადგენლები:

• ეროვნული სატყეო

სააგენტო (NFA)

• დაცული ტერიტორიების

სააგენტო (APA)

(მხარდაჭერილია GIZ და

WRI / Global Forest Watch

(GFW) და სხვა

დაკავშირებული

პროექტების /

ინიციატივებთან მჭიდრო

თანამშრომლობით)

ივნისი -

ნოემბერი, 2017

UNECE/FAO - ს ეროვნული

კოორდინატორის ჩართულობა



21

Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

5.  Consideration of 

National C&I in the 

respective legal 

regulations

Activity 1:

Review and (if necessary) 

adjustment of respective legal 

regualtions (especially Regulation 

241: Forest Protection, restoration 

and maintenance and Regulation 

242: Forest Use, Resolution 179 on 

Forest Inventory, Planning and 

Monitoring, if necessary additional 

regulations) to ensure the 

consideration of National C&I for 

SFM.

Activity 2:

Presentation and discussion of the 

draft regulations together with 

stakeholders in the responsible 

National Program Working Group.

Activity 3:

Elaboration of final draft of the 

respective regulations for approval.

Output:

National C&I for SFM are considered 

in the respective legal regulations.

Representatives of the Ministry 

of Environment and Natural 

Resources Protection of Georgia 

(MoENRP)

• Department of Biodiversity 

and Forest Policy

• Department of 

Environmental Supervision 

(DES), forest related 

expert(s)

In addition, representatives of: 

• National Forest Agency 

(NFA)

• Agency of Protected Areas 

(APA)

National Forest Program (NFP) 

Working group(s) (WG):

In addition to the above 

mentioned institutions 

representatives from 

autonomous republics, 

municipalities, the NGO sector, 

the academia, the private sector, 

as well as independent experts

(Supported by GIZ)

2017 (June -

November)

Involvement of National 

coordinator/facilitator
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ ჩართული პერიოდი

( 2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს 

კონტრიბუცია

5. ეროვნული C & I- ის

სამართლებრივ

რეგულაციებში

გათვალისწინება

აქტივობა 1: შესაბამისი

სამართლებრივი აქტების დახვეწა

(თუ საჭიროა) (განსაკუთრებით კი

241, 242 და 179) რათა

უზრუნველვყოთ ტყის მდგრადი

მართვის ეროვნული

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების გათვალისწინება.

აქტივობა 2: რეგულაციების

სამუშაო ვერსიების განხილვა და

წარდგეა დაინტერესებული

პირებისათვის შესაბამის

ეროვნული სატყეო პროგრამის

სამუშაო ჯგუფში.

აქტივობა 3: შესაბამისი

საკანონმდებლო რეგულაციების

საბოლოო სამუშაო ვერსიების

შემუშავება

შედეგი: ტყის მდგრადი მართვის

ეროვნული კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების

გათვალისწინებულია შესაბამის

ლეგალურ აქტებსა და

რეგულაციებში

საქართველოს გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების დაცვის

სამინისტროს

წარმომადგენლები (MoENRP)

• ბიომრავალფეროვნებისა და

სატყეო პოლიტიკის

დეპარტამენტი

• გარემოსდაცვითი

ზედამხედველობის

დეპარტამენტი (DES)

გარდა ამისა, წარმომადგენლები:

• ეროვნული სატყეო სააგენტო

(NFA)

• დაცული ტერიტორიების

სააგენტო (APA)

ეროვნული სატყეო პროგრამის

(NFP) სამუშაო ჯგუფი (WG):

მაღლა ხსენებული

ინსტიტუციების

წარმომადგენლებს ემატება

ავტტონომიური რესპუბლიკის

წარმომადგენლები,

მუნიციპალიტეტები,

არასამთავრობ ორგანიზაცები,

აკადემია, კერძო სექტორი

აგრეთვე დამოუკიდებელი

ექსპერტები.

(GIZ- ის მხარდაჭერით)

ივნისი -

ნოემბერი,

2017

UNECE/FAO - ს ეროვნული

კოორდინატორის

ჩართულობა



23

Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

6. National Coaching 

workshop on final set 

of national C&I for SFM, 

their consideration in 

legal regulations and 

their monitoring

Activity 1:

Bring stakeholders together

and present National C&I of

SFM and their consideration in

legal regulations and

monitoring system.

Output:

Recommendations from 

international experts are 

gathered and if necessary 

considered in National C&I for 

SFM. 

Stakeholders/representatives 

from: 

 Ministry of Natural 

Resources Protection of 

Georgia (MoENRP) 

including representatives 

from BFPD and DES

 Development partners 

supporting the forest 

sector

 National Forest Agency 

(NFA)

 Agency of Protected Areas 

(APA)

 NGOs, Academia, private 

sector 

 Representatives from 

regions including the 

Autonomous Republic of 

Ajara

Representatives from 

UNECE/FAO and their 

designated team of Specialists 

(ToS)

November 

2017

 Involvement of the 

National 

coordinator/facilitato

r

 UNECE/FAO and 

designated Team of 

Specialists (ToS)

 Syncronized

translation (English-

Georgian)

 Exenditure for 

conference room and 

catering
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ ჩართული პერიოდი

( 2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს 

კონტრიბუცია

6. ეროვნული

სემინარი ტყის

მდგრადი მართვის

ეროვნული დონის C & 

I- ის საბოლოო

კომპლექტზე, მათი

გათვალისწინება

სამართლებრივ

რეგულაციებსა და

მათი მონიტორინგი

აქტივობა 1:

დაინტერესებულ მხარეთა

შეკრება და ტყის მდგრადი

მართვის ეროვნული

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების წარდგება

და მათი საკანონმდებლო

რეგულაციებსა და

მონიტორინგის სისტემაში

გათვალისწინება.

შედეგი: საერთაშორისო

ექსპერტებისგან

შეგროვებულია

რეკომენდაციები და თუ

საჭიროა

გათვალისწინებულია ტყის

მდგრადი მართვის

ეროვნულ კრიტერიუმებსა

და ინდიკატორებში

დაინტერესებული მხარეები

/ წარმომადგენლები:

• საქართველოს გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების

დაცვის სამინისტრო

(MoENRP), მათ შორის BFPD- ს

წარმომადგენლები და DES

• სატყეო სექტორის

განვითარების მხარდამჭერი

პარტნიორები

• ეროვნული სატყეო

სააგენტო (NFA)

• დაცული ტერიტორიების

სააგენტო (APA)

• არასამთავრობო

ორგანიზაციები, აკადემია,

კერძო სექტორი

• რეგიონების

წარმომადგენლები, მათ

შორის აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკა

წარმომადგენლები UNECE /

FAO და მათ მიერ

გამოყოფილი

სპეციალისტთა გუნდი (ToS)

ნოემბერი,

2017

 UNECE/FAO - ს 

ეროვნული 

კოორდინატორის 

ჩართულობა

 UNECE / FAO და

სპეციალისტთა

გუნდი (ToS)

 სინქრონიზებული

თარგმანი

(ინგლისური-

ქართული)

 საკონფერენციო

დარბაზი და

კვების ხარჯები
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Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

7. Elaboration of a 

standardized procedure 

concerning reporting to 

Forest Europe on C&I 

for SFM

Activity 1:

Establishment of a small expert group

including experts from UNECE/FAO for

the following 3 activities

Activity 1:

Based on the information available from

the procedures to monitor the national

C&I for SFM, clarification if there are any

information gaps concerning reporting

to Forest Europe and how the necessary

data can be gathered.

Activity 2:

For those data, which will be available in

the FIMS & FLUIDS, definition and

development of concrete reports for

reporting to Forest Europe.

Activity 3:

In case additional data is needed to

report to Forest Europe, clarify how this

data can be gathered.

Output:

Standardized procedure available

concerning the reporting on Pan

European C&I for SFM.

Representatives of the Ministry 

of Environment and Natural 

Resources Protection of 

Georgia (MoENRP)

• Department of 

Biodiversity and Forest 

Policy

• Department of 

Environmental 

Supervision (DES), forest 

related expert(s)

In addition, representatives of: 

• National Forest Agency 

(NFA)

• Agency of Protected 

Areas (APA)

Close cooperation with GIZ and 

WRI/Global Forest Watch 

(GFW) and other linked 

projects/initiatives to foster 

synergies 

Representative(s) from 

UNECE/FAO and/or their 

designated team of Specialists 

(ToS)

2018 • Involvement of 

National 

coordinator/facilitator

• Expert input from 

UNECE/FAO experts (2 

days involvement in 

Activites 1 – 3) 

• Syncronized translation 

(English-Georgian) and 

catering for expert 

group
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ

ჩართული

პერიოდი

( 2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს 

კონტრიბუცია

7. ევროპის ტყეების

(Forest Europe)

ფორმატში ტყის

მდგრადი მართვის

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების

მიხედვით ანგარიშის

მომზადებისათვის

სტანდარტიზებული

პროცედურის

შემუშავება

აქტივობა 1: ექსპერტთა პატარა ჯგუფის

შექმნა UNECE/FAO -ს ექსპერტების

მონაწილეობით შემდეგი 3 აქტივობის

განსახორციელებლად:

აქტივობა 2: ინფორმაციაზე

დაყრდნობით, რომელიც

ხელმისაწვდომია ტყის მდგრადი

მართვის ეროვნული კრიტერიუმებისა

და ინდიკატორების მონიტორინგის

პროცედურებიდან დაზუსტდეს თუ

არის რაიმე საინფორმაციო ხარვეზი

ევროპის ტყეებისთვის

ანგარიშსწორებისთვის და როგორ

შეიძლება საჭირო მონაცემების

შეგროვება.

აქტივობა 3: იმ მონაცემებისთვის,

რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება FIMS

და FLUIDS-ით ევროპის ტყისთვის

რეპორტების განსაზღვრა და

განვითარება

აქტივობა 4: იმ შემთხვევაში, თუ

დამატებითი მონაცემებია საჭირო

ევროპის ტყის ანგარიშიგებისთვის,

გაირკვეს თუ როგორ შეიძლება

შეიკრიბოს ეს მონაცემები.

შედეგი: ტყის მდგრადი მართვის პან

ევროპული C & I- ისთვის

ანგარიშსწორების სტანდარტიზებული

პროცედურა ხელმისაწვდომია

საქართველოს გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების

დაცვის სამინისტროს

წარმომადგენლები (MoENRP)

• ბიომრავალფეროვნებისა და

სატყეო პოლიტიკის

დეპარტამენტი

• გარემოსდაცვითი

ზედამხედველობის

დეპარტამენტი (DES)

გარდა ამისა,

წარმომადგენლები:

• ეროვნული სატყეო სააგენტო

(NFA)

• დაცული ტერიტორიების

სააგენტო (APA)

GIZ და WRI / Global Forest Watch

(GFW) და სხვა დაკავშირებული

პროექტები / ინიციატივები

წარმომადგენელი (ებ)UNECE /

FAO დან და / ან მათი

სპეციალისტთა ჯგუფი (ToS)

2018 წელი  UNECE/FAO - ს

ეროვნული

კოორდინატორის

ჩართულობა

 UNECE / FAO

ექსპერტების

ჩართულობა (2

დღიანი ჩართულობა

აქტივობებში 1 – 3)

 სინქრონიზებული

თარგმანი

(ინგლისური-

ქართული) და კვება

ექსპერთა

ჯგუფისთვის
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Process plan for development of national level C&I in Georgia

Phase in the 

effective project 

design process

Activities and outputs
Who should be 

involved?
Timeframe

Identified support 

needs

8.  Presentation of 

the Georgian 

National Principles, 

Criteria and 

Indicators for SFM as 

well as the 

monitoring system in 

an FAO/UNECE

workshop with all 

involved countries

Activity 1:

Presentation of the Georgian

National Principles, Criteria and

Indicators for SFM as well as the

developed monitoring system in the

framework of a regional workshop

under UNECE/FAO project.

Output:

General recommendations for

Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and

Uzbekistan are presented by Georgian

experts.

UNECE/FAO and designated 

Team of Specialists (ToS)

Representatives from the 

countries participating in the 

UNECE/FAO project

2018 • Travel and 

accommodation 

expenses for 

participation of 

UNECE/FAO experts 

and representatives 

from countries

• Rental of workshop 

location

• Synchronized 

translation (English-

Russian) during the 

workshop

• Reporting on 

Workshop results
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C&I  პროცესის დაგეგმვის ხელშეწყობა  - დაგეგმვის ჩარჩო

ფაზები აქტივობები და შედეგები ვინ უნდა იყვნენ

ჩართული

პერიოდი

( 2019 წლის

მეორე

ნახევრამდე)

UNECE/FAO - ს 

კონტრიბუცია

8.  საქართველოს

ეროვნული

პრინციპების, 

კრიტერიუმებისა და

ინდიკატორების, 

აგრეთვე
მონიტორინგის

სისტემის

პრეზენტაცია FAO / 

UNECE სემინარზე
ყველა მონაწილე

ქვეყანისთვის

აქტივობა 1: ტყის მდგრადი 

მართვის ეროვნული პრინციპების, 

კრიტერიუმებისა და 
ინდიკატორების, აგრეთვე 

შექმნილი მონიტორინგის სისტემის 

პრეზენტაცია  UNECE/FAO 

პროექტის ფარგლებში 
რეგიონალურ ვორქშოფზე.  

შედეგი: სომხეთის, ყაზახეთის, 

ყირგიზეთისა და უზბეკეთის 
წარმომადგენლებისთვის ზოგადი 

რეკომენდაციები ქართველი 

ექსპერტების მიერ.

UNECE / FAO და

გამოყოფილი 

სპეციალისტთა ჯგუფი (ToS)

UNECE / FAO- ს პროექტში

მონაწილე ქვეყნების

წარმომადგენლები

თებერვალი,

2018

 • მოგზაურობის 

ხარჯები UNECE / 

FAO ექსპერტებისა 
და ქვეყნების 

წარმომადგენლების 

თვის

 სემინარისთვის 
საკონფერენციო 

დარბაზის 

დაქირავება
 სინქრონიზებული 

თარგმანი 

(ინგლისური 

რუსული) 
 სემინარის 

შედეგების შესახებ 

ანგარიშების 
მომზადება



• National Coordinator of the initiative is / 
ინიციატივის ეროვნული კოორდინატორია: 
Gigia Aleksidze / გიგია ალექსიძე

• National Focal Person for the Initiative is / 
ინიციატივის ეროვნული კოორდინატორია:
Natia Tskhovrebadze / ნათია ცხოვრებაძე

Support is provided by a range of international experts on national 
C&I development / მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ საერთაშორისო
ექსპერტები C&I-ის განვითარებისთვის

15 – 18 Nov 2016 UNECE/FAO, UNDA Regional Inception Workshop 29

სემინარის მიზანი



სემინარის მიზანი
• REVIEW. To review progress, 

challenges and lessons with 
regards to national and 
international forest reporting in 
Georgia with a specific focus on 
lessons from previous C&I 
related processes and 
outcomes.

• WHY and WHAT. To ensure 
clarity on what the principles 
purpose, processes and 
definitions, related to C&I for 
SFM. 

• HOW. Drawing upon 
international and national best 
practice to strengthen skills on 
how to practically develop C&I.

• DRAFT and PLAN. To draft an 
initial set of C&I for SFM and 
develop a process plan of how 
to test and select them over the 
coming year, before the next 
coaching workshop.

15 – 18 Nov 2016 UNECE/FAO, UNDA Regional Inception Workshop 30

• მიმოხილვა. პროგრესის გადახედვა, გამოწვევების და
ნასწავლი გაკვეთილების, რომელიც უკავშირდება
ტყისა და ტყის მართვის სტატუსს, ასევე ეროვნულ
და საერთაშორისო ანგარიშებს(მოხსენებებს)
საქართველოში.

• რა და რატომ. უზრუნველყოფილი იყოს სიცხადე,
თუ რას ნიშნავს ტყის მდგრადი მართვის
კრიტერიუმებთან და ინდიკატორებთან
დაკავშირებული პრინციპები, დანიშნულება,
პროცესები და განმარტებები.

• როგორ. საუკეთესო საერთაშორისო და ეროვნული
გამოცდილებების გათვალისწინებით, გავაძლიეროთ
ცოდნა, თუ რა პრაქტიკით შევიმუშაოთ ეროვნული
კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების ნუსხა.

• გეგმა. ხელი შევუწყოთ საწყისი კრიტერიუმებისა და
ინდიკატორების ნუსხის განვითარებას, მათ შორის
შემდგომი წინსვლისთვის, ტესტირებისა და
ფორმულირების პროცესების სამოქმედო გეგმის
ჩათვლით



Suggested Daily Schedule
შემოთავაზებული გრაფიკი

9.00 Sharp start
ენერგიული დასაწყისი

10.30-11.00 Morning break
დილის შესვენება

12.30 -13.30 Lunch
სადილი

15.00-15.30 Afternoon break
შუადღის შესვენება

17.30 Close
დასასრული



A selection of expectations for the workshop from the needs 
assessment forms./ მოლოდინების კრებული სამუშაო შეხვედრის 

შესახებ– საჭიროებების შეფასება

11/30/2017 32

• Skills. Introduction to best practices of SFM of other countries.
• Extending my network with motivated Georgian foresters/interest 

groups for future research and teaching collaborations
• Knowledge



We will now have a presentation on the 
basics of Criteria and Indicators for 

Sustainable Forest Management

გიჩვენებთ პრეზენტაციას ტყის 
მდგრადი მართვის C&I-ის 

საფუძვლების შესახებ 

11/30/2017 33



• C&I-ი წარმოადგენს საყოველთაოთ შეთანხმებულ არა იურიდიულად 
სავალდებულო ჩარჩოს, რომელიც თავს უყრის და განსაზღვრავს ტყის მდგრადი 
მართვის ბარიერების შესახებ გამოცდილებას და შემდეგ ის გამოიყენება 
ბარიერების მიმართ პროგრესის მონიტორინგსა და შეფასებაში. 

• კრიტერიუმები და ინდიკატორები შეიძლება იყოს ადგილობრივ, ეროვნულ, 
რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე. კრიტერიუმები ზოგადად უფრო 
შეესაბამება ერთმანეთს, მაგრამ ინდიკატორები უფრო ზოგადია საერთაშორისო 
დონეზე, ვიდრე ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე

• თუ შევადარებთ სხვადასხვა C&I-ის ნუსხას, დავინახავთ დიდ მსგავსებას 
ეკოლოგიური ინდიკატორების კუთხით და დიდ განსხვავებას სოციალურ 
ინდიკატორებს შორის. 

• ეროვნული კრიტერიუმები და ინდიკატორები უნდა ასახავდნენ ტექნიკურ 
ასპექტებს და დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებს, ის ასევე უხეშად უნდა 
შეესაბამებოდეს საერთაშორისოდ შეთანხმებულ კრიტერიუმებს, მაგრამ 
სპეციფიური ეროვნული მახასიათებლების საფუძველზე კონტექსტური 
ინდიკატორების სპეციფიკის გათვალისწინებით.

What are criteria and Indicators? რა არის კრიტერიუმები და
მაჩვენებლები ?



• C&I provide a non legally binding commonly agreed framework for 
articulating and defining best practice building blocks of Sustainable Forest 
Management and then are used in monitoring and evaluating progress 
towards those building blocks.

• Criteria and Indicators can be at local level, national, regional or 
international level. Criteria are generally becoming more aligned, but 
indicators range from more generic at international level to more context 
specific at national and local level

• Comparing different sets of C&Is, there is a higher degree of commonality 
among ecological related indicators and a higher degree of difference 
between social related indicators.

• National Criteria and indicators should reflect a mix of technical aspects 
and stakeholder interests, they should be roughly aligned to internationally 
agreed criteria, but with context derived specificity of indicators based on 
specific national characteristics.

What are criteria and Indicators? Что такое критерии и индикаторы?



• C&I are a useful instrument for assessment of forest management practices through provision of
framework of objectives for main performance elements of SFM. C & I არის სასარგებლო
ინსტრუმენტი SFM- ის ძირითად ფუნქციურ ელემენტებზე ტყის მართვის პრაქტიკის
შესაფასებლად

• C&I have also been useful for guidance of forest sector reforms, through identification of objectives,
necessary for development of the whole potential of SMF, these have helped in broadening forest
sector reforms to include social, economic, governance and environmental aspects C&I ასევე
სასარგებლო არის სატყეო სექტორის რეფორმირებისთვის, მიზნების იდენტიფიკაციის
გზით, საჭიროა SFM- ის მთელი პოტენციალის განვითარებისათვის, ეს დაეხმარება სატყეო
სექტორის რეფორმების გაფართოებას სოციალურ, ეკონომიკურ, მმართველობასა და
გარემოსდაცვით ასპექტებში

• Implementation of C&I help to identify potential threats and weaknesses inside all interlinked
elements of SFM. C&I - ის განხორციელება ხელს უწყობს საფრთხეებისა და სუსტი
მხარეების განსაზღვრას SFM- ის ყველა ურთიერთდაკავშირებულ ელემენტში.

• C&I development helped to articulate practical bases of SFM. C & I განვითარება დაეხმარა SFM- ს
პრაქტიკული საფუძვლების თავმოყრაში

• Participatory development of C&I helped to engage stakeholders in decision-making, dialogue,
consensus development between different forest stakeholders. მონაწილეობრივი C & I- ის
შემუშავება ხელს შეუწყობს დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობას გადაწყვეტილების
მიღების, დიალოგისა და კონსენსუსის ფორმულირებაში ტყის სექტორში არსებულ
სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის.

What have criteria and Indicators been used for? Some examples. რაში
გამოიყენება კრიტერიუმები და ინდიკატორები? მაგალითი.



• Allowed for combined top-down and bottom-up approaches in 
SFM strategy development. SFM სტრატეგიის შემუშავებაში 
კომბინირებული ზედა და ქვედა მიდგომების

• Assisted in the development and evaluation of national forest 
policies, strategies, plans and programmes. დაეხმარა 
ეროვნული ტყის პოლიტიკის, სტრატეგიების, გეგმებისა 
და პროგრამების შემუშავებას და შეფასებას 

• Have helped inform new strategic and policy directions for 
forestry reform. დაეხმარება სატყეო რეფორმის ახალ 
სტრატეგიულ და პოლიტიკურ მიმართულებებს

• Have focused research efforts where knowledge is still 
inadequate. ყურადღება მიაქციეთ კვლევებს, სადაც ცოდნა 
ჯერ კიდევ არაადეკვატურია

• Have sometimes helped prepare the way for forest certification.
ხანდახან ეხმარება ტყეების სერტიფიცირებისთვის

What have criteria and Indicators been used for? Some examples (continued). რაში
გამოიყენება კრიტერიუმები და ინდიკატორები? მაგალითი.



• A proper development process is crucial for transparency, comprehensibility 

and acceptance of indicator-based systems. სათანადო 
განვითარების პროცესს გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
აქვს გამჭვირვალობის, გამარტივებისა და 
ინდიკატორებზე დაფუძნებული სისტემების 
მიღებისთვის.

• There is a strong belief that Criteria and Indicator development is not only a 
technical, purely scientific ‘expert only driven’ process but also the interests of 
all key forest stakeholders should be analysed and considered in Criteria and 
Indicator development.

C&I-ის განვითარება არა მხოლოდ ტექნიკური, 
წმინდა სამეცნიერო პროცესია, "მხოლოდ 
ექსპერტების მოქმედება" - C&I-ის შემუშავებისას 
ასევე უნდა გაანალიზდეს და გათვალისწინებულ 
იქნას ყველა ძირითადი დაინტერესებული მხარის 
რეკომენდაციები.

How should C&I for SFM be developed? როგორ უნდა განვითარდეს C&I-ი 
SFM-სთვის ?



მიუხედავად იმისა, რომ პროგრესი განხორციელდა C & I შედარებით მოკლე 
პერიოდის განმავლობაში, ზოგადი ნაკლოვანებები აშკარაა:

 ჯერ კიდევ არ არსებობს საერთო შეთანხმებული საუკეთესო პრაქტიკა 
სისტემატური პროცესი / კრიტერიუმების კონცეპტუალური ჩარჩო და 
ინდიკატორის განვითარება, რამაც გამოიწვია ცვლილებები C & I განვითარების 
პროცესში 

 დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გზით, მათ შემუშავება შეიძლება 
იყოს რთული, დაინტერესებულ მხარეებს შორის კონსენსუსი ან კომპრომისების 
მიღწევა.

 C&I-ი  ზოგჯერ ბევრად უფრო სიმბოლურია, ვიდრე პრაქტიკაში გამოყენებული, 
არ განხორციელებულა ინსტიტუციონალიზებული სისტემა და არ არის 
ინტეგრირებული არსებული ტყის საინფორმაციო სისტემებით, როგორიცაა 
ტყის რესურსების შეფასებები.

 ზოგჯერ სუსტი პოლიტიკური ნებაა, ხელი შეუწყოს C & I განხორციელებას

 დაუმტკიცებელი ინდიკატორების კომპლექტი, რაც განსაკუთრებულ 
სისუსტესა სოციალურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებში 

 C&I-ი  ზოგჯერ არ ითვალისწინებს ინდიკატორების ურთიერთკავშირს, 
ურთიერთდამოკიდებულებასა და მიზეზობრივ ჯაჭვებს და არ შეესაბამება 
რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს

Limitations of Criteria and Indicators. კრიტერიუმებისა და
ინდიკატორების შეზღუდვები



Despite the progress in implementing C&I over a relatively short period, some 
general shortcomings are evident:

 There is still no common agreed best practice systematic process/conceptual 
framework for Criteria and Indicator development which has caused variations 
in the quality of the process of C&I development.  

 Developing them in an inclusive way through stakeholder engagement can be 
challenging, seeking consensus or compromise between stakeholders with 
different interests in the forest sector can be challenging and time consuming.

 Sometimes C&I have become much more symbolic than practically used, not 
implemented as an institutionalised system and not fully integrated with 
existing forest information systems like forest resource assessments.

 Sometimes weak political will to support C&I implementation. 

 Unbalanced indicator sets, which are particular weakness in socio-economic 
indicators (Gough et al., 2008);

 C&I sometimes do not consider linkages, interdependencies, and causal chains 
among indicators (Requardt, 2007), and do not connect/triangulate 
quantitative and qualitative indicators well.

Limitations of Criteria and Indicators. Ограничения критериев и 
индикаторов



• Although there is no agreed conceptual framework on how national C&I should be developed, there is an 

understanding that the process should be / მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს 
შეთანხმებული კონცეპტუალური ჩარჩო, თუ როგორ უნდა განვითარდეს C&I, 
არსებობს იმის გაგება, რომ პროცესი უნდა იყოს :

• Logical / ლოგიკური

• Clear / გასაგები

• Transparent / გამჭირვალე

• Inclusive as possible / მაქსიმალურად ინკლუზიური

• Combining technical aspects with stakeholder interests. / დაინტერესებულ მხარეთა 
ინტერესებთან ტექნიკური ასპექტების ინტეგრირება.

• Be a mix between ‘bottom up’ considering local characteristics and interests as well as being ‘top down’ drawing 

from international experiences and aligning with internationally agreed criteria. / შეუთავსეთ 
"ქვემოდანზე" მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი 
მახასიათებლებისა და ინტერესების გათვალისწინებას, ისევე როგორც "ზედა 
დონის", საერთაშორისო გამოცდილებისა და საერთაშორისოდ აღიარებული 
კრიტერიუმების საფუძველზე.

• We will test a tentative conceptual framework, some process steps and tools during this workshop, 

then adapt them to the Georgian context. ჩვენ შევისწავლით სავარაუდო 
კონცეპტუალურ ჩარჩოებს, ამ პროცესში მიმდინარე პროცესებს და 
ინსტრუმენტებს, შემდეგ კი მათ ქართულ კონტექსტში ადაპტირებას.

Process and tools for developing Criteria and Indicators
პროცესი და განვითარების ინსტრუმენტები
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ჩვენ დავიწყებთ პროცესს არსებული გამოცდილებისა და ინფორმაციის გადახედვის გზით, დაწყებული
რამდენიმე პრეზენტაციით, რასაც მოჰყვება მუშაობა ყველა არსებული წყაროების

იდენტიფიკაციისათვის

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 ზემოთ" 

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
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We will start the process by reviewing existing relevant experiences and information, starting with 
some presentations, followed by an exercise to identify all relevant existing information sources.

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.

1. 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.
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ჩვენ დავიწყებთ პროცესს არსებული გამოცდილებისა და ინფორმაციის გადახედვის გზით, დაწყებული
რამდენიმე პრეზენტაციით, რასაც მოჰყვება მუშაობა ყველა არსებული წყაროების

იდენტიფიკაციისათვის

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.

შეისწავლოთ არსებული ტყის 
საინფორმაციო სისტემები და შევავსოთ 

ხარვეზები. ბოლო წლების გამოცდილებისა 
და არსებული შედეგების განხილვა, 

ხარვეზების დადგენა და მათი გამოსწორება.

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
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We will start the process by reviewing existing relevant experiences and information, starting with 
some presentations, followed by an exercise to identify all relevant existing information sources.

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.

1. 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.



გიჩვენებთ პრეზენტაციებს შესაბამისი ეროვნული C&I

პროცესებისა და შედეგების შესახებ

We will now have presentations of relevant national C&I 

processes and lessons.
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Strengths in process steps and 

techniques/

methods used and what would 

be relevant to national C&I 

development?
გაძლიერებული პროცესი
ნაბიჯები და ტექნიკა /

გამოყენებული მეთოდები და რა
იქნება შესაბამისი ეროვნული C&I-

ს განვითარებისათვის?

Key/most important 

outcomes that can be 

used to feed into  in the 

national C&I 

development.
ძირითადი / ყველაზე
მნიშვნელოვანი
შედეგები, რომელიც
შეიძლება გამოყენებულ
იქნას ეროვნული C & I 

განვითარებისთვის

What are the key 

limitations/gaps/ 

and any 

recommendations 

to address them
რა არის ძირითადი
შეზღუდვები / 

ხარვეზები და
რეკომენდაციები
მათი
დაძლევისთვის

Georgia 1

Georgia 2

Turkey

Presentation procedure – using the rotating panel method
პრეზენტაციის პროცედურა - პანელის როტაციის მეთოდი

We will ask expert panellists to come to the panel and kindly review the presentations based on the 

following criteria – panellists will change each presentation. Panellists should not have been involved in 
the process. They should make brief comments at the end of the presentation and after the Q&A ვთხოვთ
ექსპერტებს, მობრძანდეთ პანელში და შეაფასეთ პრეზენტაციები შემდეგი კრიტერიუმის
გათვალისწინებით - პანელისტები შეიცვლებიან თვითოეულ პრეზენტაციაზე. პანელისტები არ უნდა
იყვნენ მონაწილე ამ პროცესის/პრეზენტაციის. პრეზენტაციის დასასრულს გააკეთეთ მოკლე
კომენტარები პრეზენტაციის შესახებ. 



1. Social / სოციალური ასპექტები
Forest tenure and forest use right security for 

local people / ტყეების საკუთრების დაცვა და 
ტყეების გამოყენება ადგილობრივი 

მოსახლეობისთვის
Customary forest management practices / 
ჩვეულებრივი ტყის მართვის პრაქტიკა

Local livelihoods supported from forestry, with 
the range of uses and users identified. 
სატყეო მეურნეობის მხარდაჭერით 

ადგილობრივი საარსებო საშუალებები, 
გამოყენების და მომხმარებლების 

იდენტიფიცირება.

2. Economic / ეკონომიკური
Economic contribution of  forestry to 

the economy, informal and formal 
sectors. 

სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა, 
არაფორმალური და ფორმალური 

სექტორების ეკონომიკური 
წვლილი.

3. Ecological / ეკოლოგიური
Coverage, health, biodiversity and 

resilience of forest ecosystem.
Information on use of ‘green’ materials 
and energy from sustainably managed 

forests.
ტყის საფარი, სიჯანსაღე, 

ბიომრავალფეროვნება და ტყის 
ეკოსისტემის გამძლეობა. 

ინფორმაცია ტყის მდგრადი 
მართვის შედეგად მიღებული 

"მწვანე" მასალებისა და ენერგიის 
შესახებ

მდგრადი ტყის 
მართვა

You will self divide into four teams, 
working on C&I for / თქვენ გაიყოფით 4 გუნდად
1. Social / სოციალურ
2. Economic / ეკონომიკურ
3. Ecological / ეკოლოგიურ
4. Cross-cutting forest governance / ტყის მართვას
თან დაკავშირებულ

გუნდებად

As part of part 1 in the conceptual frame of C&I development we need to take stock of all existing experiences and data relevant to 
developing social, economic and ecological data as well as identify gaps

C & I- ის განვითარების კონცეპტუალური ჩარჩოს პირველ ნაწილში უნდა გავითვალისწინოთ ყველა არსებული გამოცდილება და 
მონაცემები, რომლებიც შეესაბამება სოციალურ, ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით მონაცემებს, ასევე ხარვეზის იდენტიფიკაციას

4. Forest Governance. 
Cross cutting enabling  
forest  governance, 
policy, legislation, 
institutions etc.
4. სატყეო 
მმართველობა. ტყის 
მენეჯმენტი, 
პოლიტიკა, 
კანონმდებლობა, 
ინსტიტუტები და 
ა.შ.



Group1. Identify all relevant existing documents in Georgia on social-economic aspects of forestry e.g.
1 ჯგუფი. სატყეო მეურნეობის სოციალურ-ეკონომიკურ ასპექტებზე საქართველოში არსებული 

ყველა შესაბამისი დოკუმენტის იდენტიფიცირება.
Forest tenure and forest use right security for local people / ტყეების საკუთრების დაცვა და ტყეების 

გამოყენება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის
Customary forest management practices / ჩვეულებრივი ტყის მართვის პრაქტიკა
Local livelihoods supported from forestry, with the range of uses and users identified. 

სატყეო მეურნეობის მხარდაჭერით ადგილობრივი საარსებო საშუალებები, გამოყენების და 
მომხმარებლების იდენტიფიცირება.

Economic contribution of  forestry to the economy, informal and formal sectors
ეკონომიკის ფორმალური და არაფორმალური სექტორში ტყეების ეკონომიკური მონაწილეობა.
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What key documents/
information is available 
on this topic?
ამ თემასთან 
დაკავშირებით რა 
ძირითადი 
დოკუმენტები / 
ინფორმაცია არის
ხელმისაწვდომი

What is most relevant to 
feed into  national C&I 
development.
რა არის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი 
ეროვნული C & I 
განვითარებისთვის.

What are the key gaps in 
documentation around 
socio-economic aspects
of forestry. 
რა არის ძირითადი 
ხარვეზები სატყეო 
მეურნეობის 
სოციალურ-
ეკონომიკური 
ასპექტების 
დოკუმენტირებაში/ 
(არგუმენტირებაში)

What recommendations to fill 
the gaps needed to develop 
adequate information on 
socio-economic aspects of 
forestry. 
რა რეკომენდაციებია 
საჭირო სატყეო მეურნეობის 
სოციალურ-ეკონომიკურ 
ასპექტებზე ადექვატური 
ინფორმაციის შემუშავების 
მიზნით.



Group 2. Identify all relevant documents on ecological aspects of forestry e.g.

ჯგუფი 2. ტყის ეკოლოგიურ ასპექტებზე ყველა საჭირო დოკუმენტაციის იდენტიფიცირება. 

Coverage, health, biodiversity and resilience of forest ecosystem. Information on use of ‘green’ materials and 
energy from sustainably managed forests.

ტყის საფარი, სიჯანსაღე, ბიომრავალფეროვნება და ტყის ეკოსისტემის გამძლეობა. ინფორმაცია 
ტყის მდგრადი მართვის შედეგად მიღებული "მწვანე" მასალებისა და ენერგიის შესახებ 
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What key documents/
information is available 
on this topic?
ამ თემასთან 
დაკავშირებით რა 
ძირითადი 
დოკუმენტები / 
ინფორმაცია არის
ხელმისაწვდომი 

What is most relevant 
to feed into  national 
C&I development.
რა არის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი 
ეროვნული C & I 
განვითარებისთვის. 

3.What are the key 
gaps in documentation 
around ecological 
aspects of forestry. 
რა არის ძირითადი 
ხარვეზები ტყის 
ეკოლოგიური 
ასპექტების 
დოკუმენტირებაში/ 
(არგუმენტირებაში)

What 
recommendations to 
fill the gaps needed to 
develop adequate 
information on 
ecological aspects of 
forestry. 
რა რეკომენდაციებია 
საჭირო ტყის 
ეკოლოგიური 
ასპექტების შესახებ 
ადექვატური 
ინფორმაციის 
შემუშავებისათვის 
საჭირო ხარვეზების 
აღმოფხვრისთვის



Group 3. Identify all relevant documents on governance aspects of forestry e.g. Cross cutting enabling  forest  
governance, policy, legislation, institutions etc.

ჯგუფი 3. სატყეო მეურნეობის მმართველობის ასპექტებზე ყველა შესაფერისი დოკუმენტაციის 
იდენტიფიცირება. მაგ.: ტყის მენეჯმენტი, პოლიტიკა, კანონმდებლობა, ინსტიტუციები და ა.შ. 
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What key documents/
information is available 
on this topic?
ამ თემასთან 
დაკავშირებით რა 
ძირითადი 
დოკუმენტები / 
ინფორმაცია არის
ხელმისაწვდომი 

What is most relevant 
to feed into  national 
C&I development.
რა არის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი 
ეროვნული C & I 
განვითარებისთვის.

What are the key gaps 
in documentation 
around governance 
aspects of forestry. 
რა არის ძირითადი 
ხარვეზები სატყეო 
მეურნეობის 
მმართველობის 
ასპექტებზე.

What 
recommendations to 
fill the gaps needed to 
develop adequate 
information on 
governance aspects of 
forestry. 
რა რეკომენდაციები 
უნდა შემუშავდეს 
სატყეო მეურნეობის 
მმართველობის 
ასპექტებზე 
ადექვატური 
ინფორმაციის 
შემუშავებისთვის.



Lessons team to meet now
მომხსენებელი (შეჯამების) გუნდის მუშაობა

მიზანი : უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება დღის ძირითადი შედეგების (გაკვეთილის), 

რომელიც ყველაზე მისაღები და მნიშვნელოვანია ტყის მდგრადი მართვის C&I-ის
გაძლიერებისთვის
Purpose: Must identify the key lessons from today of most relevance to enhancing 

Sustainable Forest Management C&I.

პროცედურა : 

1. გუნდი უნდა დაჯდეს, შეაჯამოს და ასახოს დღის თვითოეული სესია
2. უნდა გამოვლინოს ყველაზე საინტერესო და შესაბამისი მოსაზრება/შენიშვნები, 

რომლებიც წარმოიშვა დღეს - SFM-ის (C&I-ის) პროცესების საჭიროებების ან/და
გაძლიერების კუთხით

3. გააკეთებს დღევანდელი ძირითადი შედეგების ნუსხას (ჩამონათვალს) დაფაზე და
წარმოადგენს გამომსვლელს ხვალისთვის, რომელიც წარმოადგენს აღნიშნულს (მოკლე
პრეზენტაცია, 10 წთ.)

Procedure:

1. In the lessons team sit down and reflect upon each of the sessions today.

2. Identified the most interesting and relevant insights and lessons that emerged from today,  

with regards to either gaps or enhancing SFM C&I processes and outcomes.

3. List the key lessons on a flip chart and identify a presenter for tomorrow morning to 

present ( short presentation, 10 minutes). 
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