
Agenda for Day 3. 
მე-3 დღის განაწესი  

წინა დღის შემაჯამებელი მოხსენება.  

 
წინა დღის პრიორიტეტული რეკომენდაციების რანგირება.  

 
4 სავარაუდო კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შემუშავება საქართველოსთვის 

- 4.1 ანალიტიკური იერარქიის პროცესის პრეზენტაცია. 

- 4.2 ყველა წინა სემინარის შედეგების მიმოხილვა და პრიორიტეტები 

- 4.3. წინასწარი ეროვნული C & I- ს პრეზენტაცია და საუკეთესო საპრეზენტაციო კონკურსის გამარ
ჯვებულთა განხილვის და შერჩევის პროცესის გეგმა (სპეციალური პრიზი გამარჯვებული გუნდი
სთვის!) 

- 4.4. ეროვნული სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება ეროვნულ C&I- ს განვითარების კოორდინირება / 

ხელშეწყობისათვის. 

 
5. დასრულება და შემდეგი ნაბიჯები. 

- შემდეგი ნაბიჯები, მხარდაჭერა საჭიროებების იდენტიფიცირება. 

- სემინარის შეფასება. 

- დასკვნითი შენიშნები. 



Agenda for Day 3. 
Расписание день 3 

Recap of lessons from previous day. 

 

Finishing the priority ranking of priority recommendations from yesterday. 

 

4. Developing the tentative set of Criteria and Indicators for Georgia 

- 4.1 Presentation on the analytical hierarchy process. 

- 4.2 Reviewing and prioritising all previous outputs of the workshop to feed into the development of a TENTATIVE 

set of national C&I for different aspects of Sustainable Forest Management and to develop a more detailed proces

s plan for the national C&I development over the coming year. 

- 4.3. Presentation of tentative national C&I plus the process plan for peer review and  

- selecting a winner for the best presentation ( with a special prize from Armenia for the  

winning team!) 

- 4.4. Setting up a national working group to coordinate/facilitate the development of a 

 national set of criteria and indicators. 

 

5. Wrap up and next steps. 

- Next steps and support needs identified. 

- Workshop evaluation. 

- Closing remarks 

  

 



Lessons Recap team 
გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია შემაჯამებელ მოხსენებაზე 

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

ance from yesterday. 

 

 

გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია წინა დღის შემაჯამებელ  

მოხსენებაზე წარსდგება 5 წუთიანი პრეზენტაციით და  

მიმოიხილავს გასული დღის მნიშვნელოვან სწავლებებს  

 



Responsible teams 
პასუხისმგებელი გუნდები 

Tasks/დავალება Team number/გუნდის ნომერი 

Time keeping team 
დროის მართვის 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 

Social team 
სოციალური 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 

Recap – lessons team 
მომხსენებელი 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 

You will now be allocated to different responsible teams. The teams will be rotate 
every morning/ თქვენ გადანაწილდებით შესაბამის გუნდებში, თუმცა გუნ
დების შეცვლა მოგიწევთ ყოველ ახალ გაკვეთილზე.  
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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 შეთავსებადი, მეგობრული და 

ეფექტური განხორციელებისთვის 

საერთაშორისო C & I- დან "ყველაზე 

ქვემოთ" ადაპტაცია. საერთაშორისო / 

რეგიონალური C & I- ის ეროვნული 

პირობების შეფასება და ადაპტაცია 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

"ქვემოდან" ეროვნული პრიორიტეტების 

განსაზღვრისათვის. სატყეო სექტორის 

საქმიანობისთვის პრიორიტეტების 

იდენტიფიცირებისთვის სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარის გამოვლენა და 

მოსაზრებების გაზიარება. 

შეისწავლეთ არსებული ტყის საინფორმაციო სისტემები 

და შეავსოთ ხარვეზები. ბოლო წლების გამოცდილებისა 

და არსებული მონაცემებისაგან გაკვეთილების განხილვა 

და ხარვეზების დადგენა და მათი შევსება. 

კავშირი  
საჭიროა ყურადღებით დაბალანსება 

ზოგადი ზედა ქვემოთ 
(საერთაშორისო პროცესებისგან) 

კონტექსტში კონკრეტული 
ქვედანაყოფი 

კავშირი 

დაინტერესებულ მხარეთა პრიორიტეტების 
განსაზღვრა მონაცემთა ახალ პრიორიტეტებს 

განსაზღვრავს. 

საერთაშორისო სატყეო საინფორმაციო სისტემებში 
ინფორმაციული ხარვეზის დასადგენად შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას საერთაშორისო კავშირი 
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We will now use the results of steps 1-3 in step 4 to develop coherent 
national C&I set 

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. 



• "აუცილებელია იერარქიული ლოგიკური ჩარჩოს გაუმჯობესების მიზნით, გაიზარდოს შანსები SFM- ის 

ყველა შესაბამისი ასპექტი C&I- ის ნუსხაში რიგი მიზეზების გამო, რათა შეამცირონ კომპლექსში 

გადაჭარბებული ინდიკატორების ჩათვლით დადგენილ ინდიკატორებს შორის მკაფიო და გამჭვირვალე 

ლოგიკური ურთიერთობების დამყარება და პრინციპი, დოქტორი იან ჰანტერი, ევროპის სატყეო 

ინსტიტუტის დირექტორი. 

 
• ანალიტიკური იერარქიული პროცესი არის ლოგიკური გზამკვლევი აზრებისა და სამუშაო ჯგუფის 

შექმნისათვის, C&I- ის თანმიმდევრული და სრული კომპლექტის შემუშავების მიზნით 

 
• ეს ხელს უწყობს C & I- ის სისრულესა და ბალანსს, ვერტიკალურად უკავშირდება SFM- ს ამოცანას და 

უზრუნველყოს SFM- ის ყველა ძირითადი პრინციპის გათვალისწინებას. 

 
• იგი ეხმარება უზრუნველყოს, რომ ერთი კრიტერიუმების ინდიკატორები შეავსონ, მაგრამ არ 

ემთხვევა(ვრცელდება),   

 
• იგი ეხმარება ინდიკატორების განხილვაში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მათი ნამდვილობის დადგენა. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ინდიკატორები გადადიან შესასწორებელ ფაზაში. 

რატომ უნდა გამოვიყენოთ ანალიტიკური იერარქიის პროცესი ეროვნული  
C & I განვითარებისთვის 



 
• ‘It is necessary to try to improve the hierarchical logical framework to increase the 

chance of including all relevant aspects of SFM in the set of C&I, for a number of 

reasons, to decrease the chance of including redundant indicators in the set, and to 

establish a clear and transparent logical relationship between the indicators to be 

measured and the principle to which it relates’ Dr. Ian Hunter, Director of the 

European Forest Institute. 

• Analytical Hierarchy process is a logical guide to structure thoughts and group work 

to develop a coherent and complete set of Criteria and Indicators.  

• It helps the Criteria and Indicators to be complete and balanced, linked vertically to 

the goal of sustainable forest management and ensuring all key principles of 

sustainable forest management are addressed.  

• It helps ensure that the set of indicators within one Criteria are complementary but 

do not overlap. 

• It helps screen the indicators to make sure they are feasible and able to be easily 

measured, if not indicators are revised in the process.  
 

 

 

Why use an Analytical Hierarchy Process to guide national C&I development.  



იერარქია მიზანიდან ინდიკატორისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლეს C&I- ს პრინციპები და მიზნები არ არის მითითებული, 
მათი სამახსოვრო პროგრამა C&I- ს განვითარებაში ხელს უწყობს ორიენტირებული და დაბალანსებული C&I- ს 

ტყის ფართობი და მდგომარეობა 

მაგ. ოპტიმალური ტყის დაფარვა, 

ჯანმრთელობა და მაქსიმალური 

მდგრადი წარმოება და მეტი 

გარემოსდაცვითი სარგებელი. 

მაგალითად, მდგრადი ტყის მართვის სრული პოტენციალი მიზანი : 

1
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სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები 

მაგალითად, ბ) სოციალურ-

ეკონომიკური სარგებლის 

მაქსიმალურად გაზრდა, საარსებო 

წყაროები, კერძო სექტორის 

ჩართულობა და მდგრადი ტყის 

პროდუქტების მოხმარების გაზრდა 

მართვის ასპექტები  

მაგალითად,  სრულად მომგებიანი 

მენეჯმენტი, პოლიტიკური და 

ინსტიტუციური გარემო, რაც ტყის 

სექტორს მიმზიდველს ხდის 

საინვესტიციო, გაძლიერებული ტყის 

უფლებებისა და სხვა. 
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6. სოციალურ-

ეკონომიკური 

ფუნქციები 

7. სამართლებრივი, პოლიტიკისა და 

ინსტიტუციური ჩარჩოების 

გადაკვეთა. 

უფრო ზოგადი 

კრიტერიუმები 

შეთანხმებულია 

საერთაშორისო 

პროცესებში: 

ქვეყნისთვის უფრო 

კონკრეტული 

ინდიკატორები: 

4. 
პროდუქციის 

ფუნქციები 

პრინციპები: 

თემები 



Hierarchy from goal to indicators. Although in most sets of C& Indicators principles and goal are not mentioned, keeping them in mind 
when developing Criteria and Indicators helps to develop focussed and balances C&I.  

Forest extent and condition 

E.g. A. Optimum forest extent, 

health and maximising 

sustainable production and wider 

ecological benefits. 

E.g. Full potential of Sustainable forest management unleashed Goal: 

1
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Socio-economic aspects E.g. B. 

Maximised socio-economic benefits, 

livelihoods, jobs, private sector 

engagement and maximising 

consumption of sustainably produced 

forest products and services 

Governance aspects. E.g. C. Fully 

enabling governance, policy and 

institutional environment making 

forestry attractive for investment, 

strengthened tenure and forest use 

rights etc. 
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6. Socio-

economic 

functions. 

7.Cross cutting legal, policy and 

institutional framework. More generic 

Criteria agreed 

in international 

processes: 

More country 

specific 

Indicators: 

4.Productive 

functions. 

Principles: 

themes 



ჯგუფი 1. ეკოლოგიური პრინციპი 

პრინციპი / მიზანი - მაგალითად ა. ოპტიმალური ტყის დაფარვა, ჯანმრთელობა და მაქსიმალურად მდგრადი 

წარმოება და მეტი გარემოსდაცვითი სარგებელი. 

მაგ. საქართველოში ტყის მდგრადი მართვის მთელი პოტენციალი ამოქმედდა 

ა. კრიტერიუმი. მიუთითეთ რა 

არის მნიშვნელოვანი. ზოგიერთი 

რეკომენდირებულია 

ფორმულირება შედეგების სახით. 

შეიძლება შეიცვალოს ეროვნული 

კონტექსტი, მაგრამ ვცდილობთ 

გარკვეული საერთაშორისო 

კრიტერიუმების დაცვას. 

მოერიდეთ კრიტერიუმების 

დამთხვევას. 

ბ. ინდიკატორები 

თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს, 

შეიძლება იყოს როგორც ხარისხობრივი, ისე 

რაოდენობრივი. უნდა ასახავდეს ეროვნულ 

პრიორიტეტებს. ინდიკატორები უნდა იყოს 

მარტივი და ნათელი, შეესაბამება 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების ნარევი (ორივე ტიპის). 

ეროვნულ დონეზე საუკეთესო მაჩვენებლები 

უნდა იყოს კონკრეტული, გაზომვადი, 

მიღწევადი, შესაბამისი და რეალისტური და 

აქვს დრო. 

გ. ღონისძიების 

საზომი 

ერთეული (თუ 

ეს 

შესაძლებელია) 

დ. ტყის ჯანმრთელობა 

შემოწმება / გაზომვა. 

აშკარად განსაზღვრული 

ინფორმაციის წყარო, 

საიმედოდ გვიჩვენებს, რომ 

მიზანი მიღწეულია. 

(მიუხედავად იმისა, რომ არ 

არის C & I- ის საბოლოო 

კომპლექტის ნაწილი, ძალიან 

სასარგებლოა 

მიზანშეწონილობის 

განსაზღვრისათვის) 

ე. დამცავი ფუნქციები 

ნდობის დონე, რომელიც 

ხელმისაწვდომი იქნება 

ინფორმაციისა და 

გადამოწმების ხელსაწყოები, 

ხელმისაწვდომი იქნება 75% 

ზემოთ. რომ ეს შეიძლება 

პრაქტიკულად და ეფექტურად 

შეაფასოს ჩვეულებრივი 

საჯარო ფონდების 

გამოყენებით. 75% -ის ქვემოთ 

თუ გადავხედავთ ინდიკატორს 

უფრო მდგრადობაზე. 

    

  



Group 1. Ecological Principle 

A. Criteria.  

Some advice to formulate as 

outcomes/results. Can be 

modified to national context 

but aim for some alignment 

with international criteria. 

Avoid overlap between criteria. 

B. Indicators 

Must reflect national priorities. Indicators 

should be simple and clear, be a 

complementary mix of both quantitative 

and qualitative (try to have both kinds for 

each criteria). At national level the best 

indicators should be Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic and Time-bound 

(SMART). Avoid overlap between 

indicators. Number indicators see below. 

C. Unit of 

measure (if 

applicable) 

D. Means of 

Verification/measure. 

The clearly identified 

concrete source of 

information/record that 

verifiably demonstrate that 

the target is being achieved. 

(although not part of a final 

C&I set, very useful to 

ascertain feasibility) 

E. Positive assumption of 

feasibility: Confidence greater 

than 75% that indicator – 

information to verify it can be 

practically and feasibly 

assessed, within normal 

government resources. If less 

than 75% revise the indicator 

to something more 

achievable. 

    

  

Principle/objective E.g. A. Optimum forest extent, health and maximising sustainable 

harvesting of products and wider ecological benefits. 

 

E.g. Full potential of Sustainable forest management 

unleashed in Georgia 



პრინციპი / მიზანი - მაგ. ბ) სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის მაქსიმალურად გაზრდა, საარსებო წყაროები, 

კერძო სექტორის ჩართულობა და მდგრადი ტყის პროდუქტების მოხმარების გაზრდა 

მაგ. საქართველოში ტყის მდგრადი მართვის მთელი პოტენციალი ამოქმედდა 

ჯგუფი 2. ეკონომიკური პრინციპი 

. 

ა. კრიტერიუმი. მიუთითეთ რა 

არის მნიშვნელოვანი. ზოგიერთი 

რეკომენდირებულია 

ფორმულირება შედეგების სახით. 

შეიძლება შეიცვალოს ეროვნული 

კონტექსტი, მაგრამ ვცდილობთ 

გარკვეული საერთაშორისო 

კრიტერიუმების დაცვას. 

მოერიდეთ კრიტერიუმების 

დამთხვევას. 

ბ. ინდიკატორები 

თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს, 

შეიძლება იყოს როგორც ხარისხობრივი, ისე 

რაოდენობრივი. უნდა ასახავდეს ეროვნულ 

პრიორიტეტებს. ინდიკატორები უნდა იყოს 

მარტივი და ნათელი, შეესაბამება 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების ნარევი (ორივე ტიპის). 

ეროვნულ დონეზე საუკეთესო მაჩვენებლები 

უნდა იყოს კონკრეტული, გაზომვადი, 

მიღწევადი, შესაბამისი და რეალისტური და 

აქვს დრო. 

გ. ღონისძიების 

საზომი 

ერთეული (თუ 

ეს 

შესაძლებელია) 

დ. ტყის ჯანმრთელობა 

შემოწმება / გაზომვა. 

აშკარად განსაზღვრული 

ინფორმაციის წყარო, 

საიმედოდ გვიჩვენებს, რომ 

მიზანი მიღწეულია. 

(მიუხედავად იმისა, რომ არ 

არის C & I- ის საბოლოო 

კომპლექტის ნაწილი, ძალიან 

სასარგებლოა 

მიზანშეწონილობის 

განსაზღვრისათვის) 

ე. დამცავი ფუნქციები 

ნდობის დონე, რომელიც 

ხელმისაწვდომი იქნება 

ინფორმაციისა და 

გადამოწმების ხელსაწყოები, 

ხელმისაწვდომი იქნება 75% 

ზემოთ. რომ ეს შეიძლება 

პრაქტიკულად და ეფექტურად 

შეაფასოს ჩვეულებრივი 

საჯარო ფონდების 

გამოყენებით. 75% -ის ქვემოთ 

თუ გადავხედავთ ინდიკატორს 

უფრო მდგრადობაზე. 

    

  



Principle/objective E.g. B Maximised socio-economic benefits, livelihoods, jobs, private 

sector engagement and maximising consumption of sustainable forestry products. 

 

E.g. Full potential of Sustainable forest management 

unleashed in Georgia 

Group 2. Economic Principle 

. 

A. Criteria.  

Some advice to formulate as 

outcomes/results. Can be 

modified to national context 

but aim for some alignment 

with international criteria. 

Avoid overlap between criteria. 

B. Indicators 

Must reflect national priorities. Indicators 

should be simple and clear, be a 

complementary mix of both quantitative 

and qualitative (try to have both kinds for 

each criteria). At national level the best 

indicators should be Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic and Time-bound 

(SMART). Avoid overlap between 

indicators. Number indicators see below. 

C. Unit of 

measure (if 

applicable) 

D. Means of 

Verification/measure. 

The clearly identified 

concrete source of 

information/record that 

verifiably demonstrate that 

the target is being achieved. 

(although not part of a final 

C&I set, very useful to 

ascertain feasibility) 

E. Positive assumption of 

feasibility: Confidence greater 

than 75% that indicator – 

information to verify it can be 

practically and feasibly 

assessed, within normal 

government resources. If less 

than 75% revise the indicator 

to something more 

achievable. 

    

  



ჯგუფი 3. სოციალური პრინციპი 

პრინციპი / მიზანი - მაგ. ბ) სრულად მომგებიანი მენეჯმენტი, პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემო, რაც ტყის 

სექტორს საინვესტიციო მიმზიდველს ხდის 

მაგ. საქართველოში ტყის მდგრადი მართვის მთელი პოტენციალი ამოქმედდა 

ა. კრიტერიუმი. მიუთითეთ რა 

არის მნიშვნელოვანი. ზოგიერთი 

რეკომენდირებულია 

ფორმულირება შედეგების სახით. 

შეიძლება შეიცვალოს ეროვნული 

კონტექსტი, მაგრამ ვცდილობთ 

გარკვეული საერთაშორისო 

კრიტერიუმების დაცვას. 

მოერიდეთ კრიტერიუმების 

დამთხვევას. 

ბ. ინდიკატორები 

თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს, 

შეიძლება იყოს როგორც ხარისხობრივი, ისე 

რაოდენობრივი. უნდა ასახავდეს ეროვნულ 

პრიორიტეტებს. ინდიკატორები უნდა იყოს 

მარტივი და ნათელი, შეესაბამება 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების ნარევი (ორივე ტიპის). 

ეროვნულ დონეზე საუკეთესო მაჩვენებლები 

უნდა იყოს კონკრეტული, გაზომვადი, 

მიღწევადი, შესაბამისი და რეალისტური და 

აქვს დრო. 

გ. ღონისძიების 

საზომი 

ერთეული (თუ 

ეს 

შესაძლებელია) 

დ. ტყის ჯანმრთელობა 

შემოწმება / გაზომვა. 

აშკარად განსაზღვრული 

ინფორმაციის წყარო, 

საიმედოდ გვიჩვენებს, რომ 

მიზანი მიღწეულია. 

(მიუხედავად იმისა, რომ არ 

არის C & I- ის საბოლოო 

კომპლექტის ნაწილი, ძალიან 

სასარგებლოა 

მიზანშეწონილობის 

განსაზღვრისათვის) 

ე. დამცავი ფუნქციები 

ნდობის დონე, რომელიც 

ხელმისაწვდომი იქნება 

ინფორმაციისა და 

გადამოწმების ხელსაწყოები, 

ხელმისაწვდომი იქნება 75% 

ზემოთ. რომ ეს შეიძლება 

პრაქტიკულად და ეფექტურად 

შეაფასოს ჩვეულებრივი 

საჯარო ფონდების 

გამოყენებით. 75% -ის ქვემოთ 

თუ გადავხედავთ ინდიკატორს 

უფრო მდგრადობაზე. 

    

  



Principle/objective E.g. Fully enabling governance, policy and institutional environment making forestry attractive 

for investment, strengthened forest rights etc. 

   

E.g. Full potential of Sustainable forest management unleashed in Georgia 

Group 3. Social Principle 

A. Criteria.  

Some advice to formulate as 

outcomes/results. Can be 

modified to national context 

but aim for some alignment 

with international criteria. 

Avoid overlap between criteria. 

B. Indicators 

Must reflect national priorities. Indicators 

should be simple and clear, be a 

complementary mix of both quantitative 

and qualitative (try to have both kinds for 

each criteria). At national level the best 

indicators should be Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic and Time-bound 

(SMART). Avoid overlap between 

indicators. Number indicators see below. 

C. Unit of 

measure (if 

applicable) 

D. Means of 

Verification/measure. 

The clearly identified 

concrete source of 

information/record that 

verifiably demonstrate that 

the target is being achieved. 

(although not part of a final 

C&I set, very useful to 

ascertain feasibility) 

E. Positive assumption of 

feasibility: Confidence greater 

than 75% that indicator – 

information to verify it can be 

practically and feasibly 

assessed, within normal 

government resources. If less 

than 75% revise the indicator 

to something more 

achievable. 

    

  



Руководство по использованию рамок аналитической иерархии 
კრიტერიუმები.  

• ზოგიერთი რჩევა კრიტერიუმების ჩამოყალიბება შედეგების / რეზულტატების სახით 

• შეიძლება შეიცვალოს ეროვნული კონტექსტი, მაგრამ მიზნად ისახავს საერთაშორისო კრიტერიუმების გარკვეულ 

შემადგენლობას 

 
ინდიკატორები 

• მიუთითებს იმაზე, თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს, შესაძლებელია, როგორც ხარისხობრივ, ასევე რაოდენობრივი.  

• უნდა ასახავდეს ეროვნულ პრიორიტეტებს (პრეზენტაციის შემდეგ ექსპერტთა ჯგუფი შეაფასებს ამას, ამიტომ დარწმუნდით, 

რომ დაინტერესებული მხარეების პრიორიტეტები საქართველოსთვის და ადგილობრივი რეალობებისთვი სრულად 

აისახება) 

• მაჩვენებლები უნდა იყოს მარტივი და ნათელი, შეესაბამება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები (ვცდილობ 

ორივე ტიპის ქონას). 

• ეროვნულ დონეზე საუკეთესო მაჩვენებლები უნდა იყოს კონკრეტული, გაზომვადი, მიღწევადი, შესაბამისი და რეალისტური 

და აქვს ჩარჩოები (SMART). რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე, ისინი ხშირად უფრო ზოგადია, ეროვნულ დონეზე მათ 

უფრო კონკრეტული უნდა იყვნენ, მაგრამ კვლავ განაგრძობენ ქვეყნის მასშტაბით შესაბამის და ზოგადად გამოყენებას. 

 
•  შეეცადეთ არ იყოს დამთხვევები მათ შორის. 

 
გადამოწმების / გაზომვის საშუალება. 

• აშკარად განსაზღვრული ინფორმაციის წყარო, საიმედოდ გვიჩვენებს, რომ მიზანი მიღწეულია. (მიუხედავად იმისა, რომ C & 

I- ის საბოლოო კომპლექტის ნაწილი არ არის სასარგებლო, მიზანშეწონილად არის განსაზღვრული) 

მიზანშეწონილობის პოზიტიური ვარაუდი :  

• ინფორმირებისა და გადამოწმების ხელსაწყოების ნდობის ხარისხი ხელმისაწვდომი იქნება 75% -ზე მეტი. რომ ეს შეიძლება 

პრაქტიკულად და ეფექტურად შეაფასოს ჩვეულებრივი საჯარო ფონდების გამოყენებით. 75% -ის ქვემოთ თუ გადავხედავთ 

ინდიკატორს უფრო მდგრადობაზე. 



Guidance on how to use the analytical hierarchy framework 

Criteria.  

• Some advise to formulate criteria as outcomes/results.  

• Can be modified to national context but aim for some alignment with international criteria. 

 

Indicators 

• Must reflect national priorities( this will be evaluated by an expert panel when you present, so make 

sure the stakeholder priorities and local realities in Georgia are fully addressed) 

• Indicators should be simple and clear, be a complementary mix of both quantitative and qualitative( 

try to have both kinds for each criteria).  

• At national level the best indicators should be Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-

bound (SMART). At regional and international level they are often more generic, at national level they 

should be more specific but still relevant and commonly applicable to the entire country. 

• Avoid overlap between them.  

 

Means of Verification/measure. 

• The clearly identified concrete source of information/record that verifiably demonstrate that the target 

is being achieved. ( Although not part of a final C&I set, very useful to ascertain feasibility) 

Positive assumption of feasibility:  

• Confidence greater than 75% that indicator – information to verify it can be  practically and feasibly 

assessed,  within normal government resources. If less than 75% revise the indicator and/or means of 

verification to something more achievable. 

 



Guidance on how to use the analytical hierarchy framework 
გზამკვლევი ანალიტიკური იერარქიის ფარგლებში  

Means of Verification/measure. 
გადამოწმების / გაზომვის საშუალება. 

 

• The clearly identified concrete source of information/record that verifiably demonstrate that the target is 

being achieved. ( Although not part of a final C&I set, very useful to ascertain feasibility). 
• აშკარად განსაზღვრული ინფორმაციის წყარო, საიმედოდ გვიჩვენებს, რომ მიზანი მიღწეულია. (მიუხედავად 

იმისა, რომ C & I- ის საბოლოო კომპლექტის ნაწილი არ არის სასარგებლო, მიზანშეწონილად არის 

განსაზღვრული) 

 
• Is the information available on a regular basis? არის ინფორმაცია რეგულარულად? 

• Is the information reliable? არის ინფორმაცია საიმედო? 

• Is the cost of collecting information within budget? ხდება თუ არა ბიუჯეტის შეჯამება ?  

• Are there persons available to collect information? არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ინფორმაციის 

შეგროვება? 

Positive assumption of feasibility/ მიზანშეწონილობის პოზიტიური ვარაუდი : 

• Confidence greater than 75% that indicator – information to verify it can be  practically and feasibly 

assessed,  within normal government resources. If less than 75% revise the indicator and/or means of 

verification to something more achievable. 
• ნდობა 75% -ზე მეტია, რომ ინდიკატორი - ინფორმაციის გადამოწმება შეიძლება პრაქტიკულად და 

სავარაუდოდ შეფასდეს ჩვეულებრივი სახელმწიფო რესურსების ფარგლებში. თუ 75% -ზე ნაკლებია გადახედვა 

მაჩვენებელს ან / და გადამოწმების საშუალებით რაიმე უფრო მისაღწევად 



 

 

 

 

 

 

 

1. მიზნად ისახავს მაქსიმალურად მცირე მაჩვენებლებს, რათა მოხდეს მონიტორინგის, ანგარიშგების და შეფასების 

მიზანშეწონილობის და ეფექტიანი ფორმულირება სატყეო მენეჯმენტის ეფექტიანი ფორმით. 
 

2. მაგალითად, მწირი რესურსების გაზომვის მარტივი მაჩვენებლების გამოყენებით, მაგალითად, მგრძნობიარე 

ინდიკატორის სახეობებს შეუძლიათ უზრუნველყონ ტყეების კლიმატის ცვლილების გავლენის კარგი 

მტკიცებულებები ან ობიექტების შერჩევაში მონაწილეობის მიღება, რაც უზრუნველყოფს სწრაფ და ხშირად ზუსტ 

ინფორმაციას სოციალურ ინდიკატორებზე. 

 
3. არსებული სისტემებისა და ინსტიტუტების შესაძლო ადაპტაციის საფუძველზე ტყის ან მასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის შეგროვება, ყოველთვის ადვილია ადაპტაციისთვის, ვიდრე რაღაც სრულიად ახალი შექმნა. 

 
4. ქვეყანაში SFM- ის რეალისტური და პოზიტიური ხედვის / მიზნის მიზნების პერსპექტიული და პოზიტიური 

ფორმირება დაეხმარება ტყის სექტორის რეფორმების მიმართულებით ჩამოყალიბებას. 

 
5. კომფორტული და მერყეობა - წერილობითი და მკაფიო ენაზე წერა, რაც ნათელია არა მარტო მეტყევეების, 

მტკნარი (მაგალითად, არაუმეტეს 5 გვერდისა) და კარგი განლაგება გაგების გამარტივებისათვის. 

 
6. როგორ უნდა იყოს უფრო კონკრეტული და ცალმხრივად გამოყენებული ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით - 

საერთო გაგების უზრუნველსაყოფად და სხვაობების ინტერპრეტაციის თავიდან ასაცილებლად. 

 
7. უნდა იყოს პრაქტიკული და რეალისტური ჩვეულებრივი რესურსებით გაზომვისთვის - არა დროის, 

ადამიანური რესურსებისა და აღჭურვილობის თვალსაზრისით შეუზღუდავი რესურსის ოცნების საფუძველზე. 

უფრო ადვილად! 

საბჭო ეროვნული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების ფორმით 



 

 

 

 

 

 

 

1. Aim to have as few indicators as possible to comprehensively reliably set appropriate targets for, to 

monitor, report and assess forest management in a cost effective way. 

 

2. Be innovative for example using simple to measure indicators that provide information on complex 

subjects, for example sensitive indicator species can provide a good indication of climate change impact on 

forests, or participatory assessments in a sample of sites can provide rapid and often accurate information on 

social indicators. 

 

3. Based on and built from as much as possible adapted existing systems and institutions for gathering forest 

or related information, it is always easier to adapt than create something completely new. 

 

4. Forward and positive looking laying out the building blocks/targets of a feasible but positive vision/goal of 

Sustainable Forest Management in the country, this will help set targets for forest sector reform. 

 

5. User friendly and concise -  written in a simple and clear language that is accessible beyond foresters, 

concise (e.g. no more than 5 pages maximum) and well laid out to make it easy to understand. 

 

6. Specific and unambiguous as possible in terminology used - to ensure common understanding avoiding 

different interpretations. 

 

7. Must be practical and feasible to measure within normal government resources – not based on a dream of 

having lots of resources in terms of time, human resources and equipment. Keep it simple! 

 

Advice on the form of National Criteria and indicators 



 
 
 
 
 
 
 

• Basis: Take the Georgian draft national set of Criteria and Indicators as a basis for work. 
• Reference: Shopping list of Criteria and Indicators from the Guidelines. 
• Also reference: The list of indicators you have developed on Day 2 during the group work exercises. 
• Make a case to replace, reword, delete or add indicators to the existing Georgian draft list of Criteria 

and Indicators. 
• Goal: Improved version of draft set of National Criteria and Indicators of Georgia. 

 
• საბაზისო: ავიღოთ კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების (C&I) ნუსხის ქართული სამუშაო 

დოკუმენტი საბაზისოდ 
• საცნობარო: სახელმძღვანელოდან გამოვიყენოთ C&I-ის „შოპინგ ლისტი“ 
• ასევე საცნობარო: მე-2 დღეს ჯგუფური სამუშაოს დროს შემუშავებული ინდიკატორების 

ნუსხა 
• სცადეთ რომ შეცვალოთ, გადააკეთოთ, წაშალოთ ან დაამატოთ ინდიკატორები არსებულ 

ქართულ C&I-ის ნუსხაში 
• მიზანი: გაუმჯობესებული C&I-ის სამუშაო დოკუმენტი საქართველოსთვის 

 

Guidance on group work 
ჯგუფური სამუშაოს სახელმძღვანელო 

 



Panelists- criteria for the presentation assessment, best tentative C&I framework will 
receive a prize. 

პანელისტებმა - პრეზენტაციების შეფასების კრიტერიუმები, CI- სთვის საუკეთესო 
წინასწარი ჩარჩო მიიღებს პრიზს 

 
1. Relevance of C&I to national context and stakeholder priorities / შეესაბამება ეროვნულ 

კონტექსტს და დაინტერესებულ მხარეთა პრიორიტეტებს 

 

2. Completeness, logic and coherence of C&I linking to principle/objective and goal and avoiding 
overlap between Indicators / პრინციპები / მიზნები და მიზნები, და ინდიკატორების თანხვედრაზე 

თავიდან აცილების მიზნით კავშირის სისრული, ლოგიკა და გასაგები. 

 
3. Clarity of indicator, rigorous and solid means of verification / ინდიკატორის სიცხადე, 

გადამოწმების ძლიერი საშუალება. 

 
4. Feasibility and cost effectiveness / რეალისტური და ეფექტური. 

Criteria for presentation of tentative C&I framework 
კრიტერიუმები წინასწარი ჩარჩოს პრეზენტაციისთვის C & I- ისთვის 



Representatives or focus groups of forest 

stakeholders. 
ტყის დაინტერესებული მხარეების 

წარმომადგენლები ან ფოკუს ჯგუფები 

Multi-stakeholder forums 
მრავალმხრივი ფორუმები 

National C&I development 

working/ group 
ეროვნული C & I განვითარების 

სამუშაო / ჯგუფი 

Links to technical experts and research institutions 

for technical aspects of Criteria and Indicator 

development. 
კავშირი ტექნიკური ექსპერტებისა და კვლევითი 

ინსტიტუტების ტექნიკური განვითარების 

ასპექტებთან  

Links to high level forest sector decision 

makers 
მაღალი დონის ტყის სექტორის 

გადაწყვეტილების მიმღებთათვის 

Working/coordination group for National C&I development process – responsibilities 

Рабочая/координирующая группа процесса разработки национальных КиИ - обязанности 

Guidance on the role of the national working group that coordinates C&I development – the group 

members who are present now, should agree to draft the enhanced process plan to develop the national 
C&I. მეთოდური ინსტრუქციები ეროვნული სამუშაო ჯგუფის როლს კოორდინაციას უწევს CI- ს 

განვითარებას – ჯგუფის წევრები უნდა დათანხმდნენ და დაამტკიცონ დეტალური სამოქმედო გეგმა 

ეროვნული C & I განვითარებისათვის 



C & I განვითარების ხელშეწყობის გუნდი არის ფაქტორები, რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული : 
 

• ძირითადი უნარები. ეს გუნდი პასუხისმგებელია პროცესის ყოველდღიური მართვის, დინამიური 

ხელშეწყობის, კოორდინაციის, ადმინისტრაციის, რედაქტირებისა და შედგენისათვის. 

 
• კავშირები bottomup-თან. კარგი კავშირები ყველა ტყის დაინტერესებულ მხარეებთან, გავლენიან პირებთან და 

ტყეზე დამოკიდებული ჯგუფების ხელმისაწვდომობასთან. 

 
• შემადგენლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებით ვიფიქროთ გუნდის შემადგენლობის შესახებ - 

იდეალური იქნება მულტიდისციპლინარული და მრავალმხრივი წარმომადგენლობა. 

 
შეგვიძლია შევთანხმდეთ ჯგუფის შემადგენლობაში? 

 
კიდევ ვინ ? 

ეროვნული სამუშაო ჯგუფის განვითარების კოორდინაციის / ხელშეწყობის ეროვნული სამუშაო 

ჯგუფის ორგანიზება - მეთოდური რეკომენდაციები 



 

The C&I development facilitation team – considerations. 
 

• Core skills. This team is responsible for overall day to day process management, dynamic 

facilitation, coordination, administration, editing and drafting skills. 

 

 

• Trusted with top and bottom linkages. Good links to all key forest stakeholders, influencers 

and access to forest dependent groups. 

 

• Composition. It is very important to think carefully about the composition of the  facilitation team 

– multi-disciplinary and multi-stakeholder representation would be ideal as well. 

 

Can we agree who should be on this group? 

 

 

 

Who else? 
  

 

 

 

 

 

Organizing a national working group to coordinate/facilitate the development of national level 

Criteria and Indicators - Guidance 



ანალიზი და 
მოლაპარაკებები CIS- 
ის შესწორებული 
კომპლექტის შესახებ 

 

 შედგენისა და 
გადამოწმების 
გაგრძელება 

დაგეგმვის C&I 
განვითარების 
პროცესი და 
წინასწარი ჩარჩოს 
დაწყების 

დაინტერესებულ 
მხარეთა 
ჩართულობა, 
მონაცემთა 
შეგროვება 

 

 
იდეალური C & I, 
შესაბამისი კონტექსტი 
ქვეყნისთვის, 
რომელიც მიზნად 
ისახავს 
პრიორიტეტულ 
საჭიროებებს SFM- ის 
გათავისუფლებასთან 
დაკავშირებით 
(მომავალი მომავალი 
....) 

გახსოვდეთ, რომ C & I- ის წინასწარი კომპლექტი იყო წინასწარი იმისათვის, რომ დავიწყოთ 
ეროვნული C & I- ის შემუშავების პროცესი, რომელიც გამოიყენება ამ სემინარში 

გამოყენებული მიდგომა, პროცესი და მეთოდები ეროვნულ დონეზე, რათა შეიქმნას 
სრულად განახლებული, განვითარებული, ტესტირებული და დამტკიცებული C&I სუიტა, 

სრული ჩართვით დაინტერესებული მხარეები, 2019 წლამდე. 



 

Analyze and negotiate a 
revised set of C&I. 

 

 Redrafting and 
validation 
continues. 

Plan process 
for C&I 
development 
and have 
TENTATIVE 
framework to 
start with 

Engage 
stakeholders, 
gather data. 

 

 
Ideal C&I 
relevant to the 
country 
context,  
aimed at 
priority needs 
with regards 
to unleasing 
the potential 
of Sustainable 
Forest 
Management( 
Looking to the 
future….) 

Remember this tentative list of C&I was only tentative, to the start the process of national C&I 
development– the approach, process and methods used in  this workshop are to be applied 

nationally before 2019 to develop fully relevant, developed, tested and validated set of 
national Criteria and Indicators through full stakeholder engagement. 



ეროვნული C & I- ის შემუშავების მეთოდური რეკომენდაციები გუნდს 
მიეწოდება 

1. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა : ტრენინგის გუნდი, რომელიც 

კოორდინაციას გაუწევს და ხელს შეუწყობს SFM- ის შექმნის 

პროცესს, შექმნის სამუშაო ჯგუფს და ატარებს პროცესების და 

მეთოდების ეტაპებს. მაგალითად, სამუშაო ჯგუფში კომბინაციის 

უზრუნველყოფა, მაგალითად, ტყის ეკონომისტების, 

გარემოსდამცველების, სოციოლოგებისა და ექსპერტების 

მონაწილეობით, აგრეთვე მაღალი დონის გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა. 

2. შეგროვება ყველა არსებული საშუალო მონაცემების შესაბამისი 

განვითარება C & I და ანალიზი მათი შესაბამისობა. ადგილობრივი, 

ეროვნული და საერთაშორისო დონეზე C&I პროცესის პროცესისა და 

შედეგების შესახებ ყველა მონაცემის შედარება, ასევე ეროვნული 

ტყის ინვენტარით დაკავშირებული მონაცემები და სხვა. SWOT 

ანალიზის განხორციელება და KI- ის პრიორიტეტების განსაზღვრა 

ეროვნული საჭიროებებისა და SFM- ის ხედვა ეროვნულ დონეზე 

მრავალმხრივ სემინარებში - ხარვეზის განსაზღვრა. 

3.Bottom-ის განვითარება. წარმომადგენლობითი ველების 

ადგილების, ტესტირების, ადაპტაციისა და ხარვეზების, 

განვითარებისა და პრიორიტეტების განხორციელების 

ფრთხილად შერჩევის მიზნით, მონაწილეობის მრავალმხრივი 

სემინარების მეშვეობით, რომლებიც დაკავშირებულია 

დაინტერესებულ მხარეებთან და კონტექსტებთან. 

 4. C&I-ის შემოწმება. ტესტირების, შეფასების, 

პრიორიტეტებისა და შეფასების ფონზე, იერარქიის 

ლოგიკის თვალსაზრისით (SFM- ის ეროვნული 

მიზნის / ხედვის მაჩვენებლებისაგან), 

რელევანტურობის, სიცხადე, რეალიზმი და 

საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თავსებადობა. 

 

ეროვნული C & I და SFM- ის დამტკიდება და 

ინსტიტუციონალიზაცია.  

მაღალი დონის დადასტურება და 

აკრედიტაცია C & I პოლიტიკის პროცესების / 

გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები. 

ინსტიტუციონალიზაცია C & I განხორციელება 

ორგანიზაციულ სამუშაო გეგმებში. 

პროცესი 
გრძელდება 



Process guidance for national C&I development – will be provided as a handout 
to the team  

 

1. Training and process planning: Training the team that 

will coordinate and facilitate the process of C&I for SFM 

development setting up a working group and planning the 

process steps and methods to use.  Ensure a mix in the 

working group e.g. between forest economists, ecologists, 

social scientists and participation experts as well as links to 

senior decision makers 

2. Gathering all existing secondary data relevant to C&I 

development and analysing it’s relevance. Collating all data on 

both process and outcome of C&I processes at local, national 

and international level as well as data related to national forest 

inventories etc. Conducting a SWOT analysis and prioritisation of 

C&I matched against national needs and SFM vision in multi-

stakeholder workshops at national level– identifying gaps. 

3.Bottom up C&I development. In a careful selection of 

representative field sites testing, adapting and where gaps 

exist developing and prioritising a range of C&I through 

participatory multi-stakeholder workshops that are most 

relevant to stakeholders and the context.  

 4. Screening of C&I. In light of testing, assessing, 

prioritising and revising C&I against logic of 

hierarchy( from indicators up to national 

goal/vision for SFM), relevance, clarity, feasibility 

and compatibility with international C&I. 

 5. Validation and institutionalisation 

of national C&I for SFM . High level 

validation and linking of the C&I to 

policy processes/senior decision 

making mechanisms. Institutionalising 

C&I implementation into 

organizational workplans. 

The process 
continues, it is 
iterative 



Assessing, adopting, adapting or rejecting methods 
from the workshop 

 სემინარის მეთოდის შეფასება, მიღება, 
ადაპტაცია ან უარყოფა 

• The process planning team should consider all methods and 
approaches used in the workshop and consider for any specific 
purposes in their process, they should adopt, adapt or reject! 

• პროცესის დაგეგმვის ჯგუფმა უნდა განიხილოს 
სემინარში გამოყენებული ყველა მეთოდი და მიდგომა 
და გაითვალისწინოს მათი კონკრეტული 
მიზნებისათვის, მათ უნდა მიიღონ, ადაპტირება ან 
უარყონ! 



 

 

 

კომპლექტი მეთოდები, რომლებიც შეიძლება შეირჩეს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გაძლიერება C & I- ის 
განვითარებაში (მათ მიერ უზრუნველყოფილი იქნება დაგეგმვის სამოქმედო გეგმა) 

 
დაინტერესებულ მხარეთა რუკების 

მეთოდი. 

კარგი გზა ტყეში დაინტერესებული 

მხარეების იდენტიფიცირებისთვის 
SWOT ანალიზი. ფართო ინსტრუმენტი 

შიდა სტრუქტურებისა და სისუსტეების 

შესაქმნელად და გარემოს შექმნის 

შესაძლებლობას - სატყეო სექტორის 

შესაძლებლობები და საფრთხეები, რაც 

დაეხმარება C&I- ებს. 

დებატების მეთოდი "აკვარიუმში" : კარგი გზა, რათა 

დაინტერესებულმა მხარეებმა მოუსმინონ ერთმანეთს. 

პრობლემის ანალიზი: სატყეო სექტორის პრობლემების 

ძირითადი მიზეზების პალპაცია ინდიკატორების 

იდენტიფიცირებისათვის, რომლებიც მთავარ პრობლემებს 

დაეხმარება. 

პრიორიტეტების განხორციელება : განსხვავებული დაინტერესებული 

მხარეების კოლექტიურ ჯგუფებს შორის პრიორიტეტების შესახებ შეთანხმების 

მიღწევის კარგი გზა. 



 

 

 

Tool box of methods to select from to strengthen logic engage stakeholders in C&I development ( THESE WILL BE PROVIDED IN HANDOUTS TO 
THE PROCESS PLANNING TEAM) 

 

Stakeholder mapping method. 

Good way to identify forest 

stakeholders. 
SWOT analysis. Broad tool for 

structuring internal Strengths and 

Weaknesses and enabling 

environment- opportunities and 

threats for the forest sector, which 

can help to determine C&I 

Fishbowl debate method: Good way to get 

stakeholders to listen to each other 

Problem analysis: Probing to root causes of 

problems in the forest sector to identify 

indicators to help address underlying problems. 

Priority ranking exercises: Great way for collective groups of 

different stakeholders to reach agreement on priorities. 



Analytical Hierarchy process – good 

guide to developing coherent C&I set. 

ანალიტიკური იერარქიის 

პროცესი– კარგი გზამკვლევი 

C&I- ის თანმიმდევრული 

კომპლექტის შემუშავება. 

Poster with post-it method, great way to do a participatory review of a draft 

of Criteria and Indicators and get feedback. 

პოსტერის მეთოდები პოსტ-შენიშვნებით, შესანიშნავი გზა, რათა 

განახორციელოს ქიმიურ კონტექსტში მონაწილეობითი 

გამოკითხვა და მიიღოს რეაქცია 

Rotating panel method. Good way to 

promote active learning and to do a review of 

a presentation against criteria or with different 

stakeholder representatives on the panel. 

როტაციის მეთოდის გეგმა. კარგი გზაა 

ხელი შეუწყოს აქტიურ სწავლებას და 

განიხილოს პრეზენტაცია 

კრიტერიუმებთან დაკავშირებით ან 

პანელში სხვადასხვა დაინტერესებული 

პირების წარმომადგენლებთან. 

Tool box of methods to select from to strengthen logic engage stakeholders in C&I development 
მეთოდის მეთოდის შერჩევა, ლოგიკის გაძლიერების მიზნით, C&I განვითარებაში დაინტერესებული მხარეების ჩართვა 
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სამოქმედო გეგმის გადახედვა და მისი გაძლიერება საჭიროების შემთხვევაში ნაბიჯების, ქმედებების, 
მეთოდების, C&I- ის ეროვნულ დონეზე განვითარების 4 ელემენტის გასაძლიერებლად 

კონცეპტუალურ ჩარჩოში ეროვნული 
დონის C & I განვითარება ზედა ქვემოთ / 
ქვედა გზაზე 

გაითვალისწინეთ, რომ მიუხედავად იმისა, 
რომ ამ სემინარში ჩვენ შევაგებთ ბრძანებას 1-
დან 4-მდე, სინამდვილეში ეს არ არის 
აუცილებელი, რომ პროცესი ამ 
თანმიმდევრობით მიესადაგება და მუშაობა 
შეიძლება და ხშირად უნდა იყოს 
პარალელური 

ეროვნული პრიორიტეტები, კრიტერიუმები და 

ინდიკატორები 

ინფორმაციის გამოყენებით სამი წყაროდან 

ლოგიკურად უნდა ჩამოყალიბდეს 

თანმიმდევრული და მკაფიო იერარქია და მიზნის, 

კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების განსაზღვრა, 

ქვეყნის შესაბამისი, საერთაშორისოდ შედგენილი, 

მეგობრული და ეფექტური განხორციელებისთვის 

საერთაშორისო C & I- დან "ყველაზე 

ქვემოთ" ადაპტაცია. საერთაშორისო 

/ რეგიონალური C & I- ის ეროვნული 

პირობების შეფასება და ადაპტაცია 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

"ქვემოდან" ეროვნული პრიორიტეტების 

განსაზღვრისათვის. სატყეო სექტორის 

საქმიანობისთვის პრიორიტეტების 

იდენტიფიცირებისთვის სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარის გამოვლენა და 

მოსაზრებების გაზიარება. 

შეისწავლეთ არსებული ტყის საინფორმაციო 

სისტემები და შეავსოთ ხარვეზები. ბოლო წლების 

გამოცდილებისა და არსებული მონაცემებისაგან 

გაკვეთილების განხილვა და ხარვეზების დადგენა და 

მათი შევსება. 

კავშირი  
საჭიროა ყურადღებით დაბალანსება 

ზოგადი ზედა ქვემოთ 
(საერთაშორისო პროცესებისგან) 

კონტექსტში კონკრეტული 
ქვედანაყოფი 

კავშირი 

დაინტერესებულ მხარეთა პრიორიტეტების 
განსაზღვრა მონაცემთა ახალ 

პრიორიტეტებს განსაზღვრავს. 

საერთაშორისო სატყეო საინფორმაციო 
სისტემებში ინფორმაციული ხარვეზის 

დასადგენად შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
საერთაშორისო კავშირი 
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Review and strengthening of process plan, with addition of phases, activities, 
methods, if necessary, to strengthen  elements for development of national C&I set 

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. 



• Use the same process plan developed before as a starting point but enhance it based on 

experiences in this workshop. 
• ადრე განვითარებული პროცესის გეგმის გამოყენებით, გაზარდეთ იგი, ამ სამუშაოების 

გამოცდილების საფუძველზე 

 

• Set up an appropriate working group to help drive the process forward. Some advice is 

provided on this at the end of today. 
• ჩამოაყალიბეთ შესაფერისი სამუშაო ჯგუფები, რათა დაეხმაროს პროცესის მიმდინარეობას. 

დღის ბოლოს, რამდენიმე რჩევა გაიცემა ამ ანგარიშით 

 
• Stakeholder engagement. სემინარზე სრულად დაინტერესებულ მხარეთა წარმომადგენლობა 

არ გვქონდა, უფრო მეტ დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის განმტკიცების მიზნით, ამ 

სახელოსნოში გამოვლენილი მეთოდების გამოყენებით. აშენდეს რა უკვე დაგეგმილი, 

მაგალითად პრეზენტაციები და წვრთნები სხვა სატყეო მეურნეობებში სემინარების / 

პროექტების ფარგლებში. 

• დაინტერესებულ მხარეთა  ჩართულობა. 

Some advice on the process plan for the full development of the national C&I framework. 
ზოგიერთი რჩევა სამოქმედო გეგმის შესახებ ეროვნული C & I ჩარჩოს სრული განვითარებისათვის 
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Panelists- criteria for the presentation assessment, best tentative C&I framework will receive a prize. 
ექსპერტები - პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები, საუკეთესო სავარაუდო C & I ჩარჩო 

მიიღებს პრიზს. 
 

1. Good application of the 4 elements of the conceptual framework applied in the enhance plan. 
1. გეგმის გასაუმჯობესებლად კონცეპტუალური ჩარჩოს 4 ელემენტის კარგი გამოყენება. 

 

2. Levels of stakeholder engagement planned, both with dependent and influential stakeholders, 

good use of participatory tools from this workshop. 
2. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის დონეები დაგეგმილი, როგორც დამოკიდებული და 

გავლენიანი დაინტერესებული მხარეები, ამ სამუშაოებში მონაწილეობითი საშუალებების კარგი 

გამოყენება. 

 

3. Logic and flow of the process plan – is it the best sequence of activities to develop the best 

national C&I possible. 
3. ლოგიკური და პროცესის გეგმა - ეს არის საუკეთესო რიგითობა საქმიანობის განავითაროს 

საუკეთესო ეროვნული C & მე შესაძლებელია. 

 

4. Feasibility, practicality and cost effectiveness. 
4. მიზანშეწონილობა, პრაქტიკულობა და ხარჯების ეფექტურობა. 

Criteria for presentation of process plan for C&I development 
C & I განვითარების პროცესის გეგმის პრეზენტაციის კრიტერიუმები 
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1-ლი ჯგუფი. ეკონომიკური პრინციპი 
Group 1. Ecological Principle 
 

        

მე-2 ჯგუფი. ეკონომიკური პრინციპი 
Group 2. Economic Principle 

        

მე-3 ჯგუფი. სოციალური პრინციპი 
Group 3. Social Principle 

        

პანელში არ არის წარმდგენი ჯგუფის წევრი / No panelists from the presenting group!  
 პანელის კრიტერიუმები პრეზენტაციების შეფასებისთვის / Panel criteria to review the presentations  

გაითვალისწინეთ, რომ მე-4 ჯგუფი (პროცესის გეგმისთვის) შეფასდება განსხვავებული კრიტერიუმებით.  
Note that the fourth team, on process plan, has a different set of criteria to be assessed by. 



  
  

1. ტრენინგის შედეგად 
მიღებული ცოდნის 
სათანადო გამოყენება 
Good application of 
lessons from this training. 

2. დაინტერესებულ 
მხარეთა ჩართულობის 
დონეები დაგეგმილია 
დამოკიდებულ და 
გავლენიან 
დაინტერესებულ 
მხარეებთან, 
მონაწილეობრივი 
ინსრუმენტების კარგი 
გამოყენებით ამ შეხვედრის 
გათვალისწინებით 
Levels of stakeholder 
engagement planned, both 
with dependent and influential 
stakeholders, good use of 
participatory tools from this 
workshop. 

3. პროცესის გეგმის 
ლოგიკური სვლა - 
იქნება თუ არა 
საუკეთესო 
ქმედებების 
თანმიმდევრობა 
საუკეთესო 
ეროვნული C&I-ის 
განვითარებისთვის.   
Logic flow of the process 
plan – is it the best 
sequence of activities to 
develop the best 
national C&I possible. 

4.მიზანშეწონი
ლობა და 
ხარჯების 
ეფექტურობა 
 
Feasibility 
and cost 
effectiveness  

5. ჯამური 
ქულა. 
გამარჯვებული 
გუნდი იღებს 
პრიზს 

 
Total score. 
Winning team 
gets a prize 

მე-4 ჯგუფი.  C & I-ის 
შემუშავების 
პროცესის გეგმა. 
Group 4. Process plan 
for national C&I 
development. 
 

        

წარმდგენი ჯგუფიდან არ არის წევრი პანელში! No panelists from the presenting group! 

პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები პანელისთვის 
Panel criteria to review the presentations  



Procedure. 
პროცედურა. 
 

• Volunteer take part in panel and assess the presentations based on their criterion. 
• მოხალისე მონაწილეობს ექსპერტთა ჯგუფში, და შეაფასებს პრეზენტაციებს მათი კრიტერიუმების 

საფუძველზე. 
 

• Q&A with everyone (including panelists). 
• Q & A ყველასთან ერთად (მათ შორის). 

 

• Comments of panelists (2 minutes), it is desirable to balance strengths and weaknesses and 

recommendations in the comment. 
• ექსპერტების შეფასებები (2 წთ), სასურველია დაბალანსებულ იქნას სიძლიერეები, სისუსტეები, 

რეკომენდაციები და კომენტარები 
 

• Finally, panelists give score out of 10 possible for performance in accordance with criterion! Note, 

that critical comments mean smaller scope, more positive comments – higher score. 
• შეჯამებაში ექსპერტები აფასებენ 10 ქულიანი სისტემით, შესაბამისი კრიტერიუმების შესაბამიისად.  

შენიშვნა, გახსოვდეთ, რომ კრიტიკული კომენტარები ფასდება დაბალი ქულით, ხოლო დადებითი 

კომენტარები მაღალი რეიტინგით.  
 

• Panelists and participants write comments on sticky notes and post these on the flipchart. 
• ექსპერტები და აუდიტორია წერენ კომენტარებს ფურცლებზე და აკრავენ მათ ფლიფჩარტზე.  

Presentation procedure – using the rotating panel method for multi-stakeholder peer review 
პრეზენტაციის პროცედურა - როტაციის მეთოდის გამოყენება, მრავალმხრივი მიმიხოლვის პანელი 



Dealing with overlap/contradictions/ 
incompatibilities between indicator sets 

 რა უნდა გავაკეთოთ დამთხვევების / 
წინააღმდეგობები / შეუთავსებლობისას 

 

• It is important that all the three sets of C&I are reviewed together to 
avoid overlap/contradictions/incompatibilities. 

• They need to be streamlined, who can do this? 

• მნიშვნელოვანია, რომ C & I- ის სამი კომპლექტი განიხილება 
ერთად, რათა თავიდან იქნას აცილებული დამთხვევები/ 
წინააღმდეგობები / შეუთავსებლობები. 

• ისინი უნდა იყოს დადგენილი - ვის შეუძლია ამის გაკეთება ?  



Next steps 
შემდეგი ნაბიჯი 

Any further comments by UNECE resource persons in electronic 
form on the outputs by what date? 

შემდგომი კომენტარები UNECE-ს  მხრიდან, რა 
თარიღებით ?   

Revision of the outputs by participants, based on comments by 
what date? 

შედეგების განხილვა მონაწილეების მხრიდან 
კომენტარების საფუძველზე - რა თარიღით? 
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• 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. / მიმოხილვა. გადახედვა. 
გადახედვა პროგრესის, გამოწვევების და ნასწავლი გაკვეთილების, რომელიც 
უკავშირდება ტყისა და ტყის მართვის სტატუსს, ასევე ეროვნულ და საერთაშორისო 
ანგარიშგებას (reporting) საქართველოში 

• WHY and WHAT. To ensure clarity on what the principles purpose, processes 
and definitions, related to C&I for SFM.  / რა და რატომ. უზრუნველყოფილი 
იყოს სიცხადე, თუ რას ნიშნავს ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმებთან და 
ინდიკატორებთან დაკავშირებული პრინციპები, დანიშნულება, პროცესები და 
განმარტებები. 

• HOW. Drawing upon international and national best practice to strengthen skills 
on how to practically develop C&I. / როგორ. საუკეთესო საერთაშრისო და 
ეროვნული გამოცდილებების გათვალისწინებით, გავაძლიეროთ ცოდნა, თუ რა 
პრაქტიკით შევიმუშაოთ ეროვნული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების ნუსხა. 

• 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. / დაგეგმვა. ხელი შევუწყოთ საწყისი კრიტერიუმებისა და 
ინდიკატორების ნუსხის განვითარებას, მათ შორის შემდგომი წინსვლის, 
ტესტირებისა და ფორმულირების პროცესის სამოქმედო გეგმის ჩათვლით 

Workshop evaluation will happen now – forms will be given out – a reminder of the workshop 

objectives 
 სემინარის შეფასება მოხდება ახლა - ფორმები გაიცემა - სემინარის მიზნების შეხსენება 



Next steps, closing remarks and field programme 

Следующие шаги, заключительные замечания и 

полевая программа 

1.Next steps / შემდეგი ნაბიჯი. 

2.Closing remarks and thankyous from UNECE, host 
and ‘lessons teams’ / შემაჯამებელი ჩანიშვნები და 

სამადლობელი UNECE-დან, მონაწილე მხარეებიდან 

და გუნდებიდან 


