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Target groups/ მიზნობრივი ჯგუფები

Experts from forest related ministries, from national forest agencies, research institutes and NGOs 
/შესაბამისი სამინისტოების ექსპერტები, ეროვნული სატყეო საგენტო, კვლევითი და 
არასამთავრობო ორგანიზაციები

… in Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan / სომხეთი, საქართველო, ყაზახეთი, 
ყირგიზეთი, უზბეკეთი

Budget/ ბიუჯეტი

501,000 USD

Timeframe/ ვადები

June 2016 – December 2019 / ივნისი 2016 წ. - დეკემბერი 2019 წ. 

Implementing entities/ აღმასრულებელი უწყებები

UNECE/FAO with their network of experts /UNECE/FAO და მათი ექსპერტთა ქსელი 



 Strengthen the national capacity of five countries to develop 
national criteria and indicators (C&I) and reporting or 
accountability systems for sustainable forest management 
(SFM).

 ხუთი ქვეყნის შესაძლებლობების გაძლიერება ტყის
მდგრადი მართვის ეროვნული კრიტერიუმებისა და
ინდიკატორების შემუშავებისა და ანგარიშგების / ან
რეპორტინგის სისტემების შექმნის მიზნით

Objective of the project
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Regional C&I for SFM process in the ECE Region
ნიმუშები C&I-ის პროცესებზე
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 International Tropical Timber 
Organization, ITTO  (35 MS)

 Pan-European Forest Process 
on C&I for SFM of FOREST 
EUROPE (46 MS)

 Montreal Process on C&I for the 
Conservation and Sustainable 
Management of Temperate and 
Boreal Forests (12 MS) 

 The ACTO Tarapoto Process on 
C&I for the Sustainability of 
Amazon Forests (8 MS).

 The Low-Forest-Cover-Countries 
Process (56 MS)

 Near East Process on C&I FOR 
SFM (dry-zone forests in Near 
East countries) (30 MS)

Examples of C&I processes
ნიმუშები C&I-ის პროცესებზე
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 Международная организация по 
тропической древесине, МОТД (35)

 Паневропейский лесной процесс по 
критериям и индикаторам устойчивого 
управления лесами (Леса Европы) (46) 

 Монреальский процесс по критериям и 
индикаторам сохранения и 
устойчивого управления лесами 
умеренной и бореальной зон (12)

 План Тарапото по критериям и 
индикаторам устойчивого управления 
лесами бассейна реки Амазонки (8)

 Процесс малолесных стран (МЛС)

 Ближневосточный процесс по 
критериям и индикаторам устойчивого 
управления лесами в засушливой зоне
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2016

2017
2018

2019

Regional Inception 
Workshop (15-18 Nov 
2016)
პირველი 
რეგიონალური 
სემინარი

• Training packages
• ტრენინგის მასალები

For all countries:
ყველა ქვეყნისთვის:

• Coaching workshop (5)
• სემინარი (5)

Regional Workshop (20-23 
Feb 2018)
რეგიონალური 
სემინარი (20-23 Feb
2018)

For all countries:
ყველა ქვეყნისთვის:

• National workshop (5)
• ეროვნული 

სემინარი(5)

For all countries:
ყველა ქვეყნისთვის:
•Proposal for national C&I and 
related accountability systems

•ეროვნული C&I შეთავაზება 
და შესაბამისი 
ანგარიშგების სისტემა

•Project publication 
(1st half 2019)

• პროექტის პუბლიკაცია
(2019წ. 1-ელი ნახევარი)

•Regional Conclusion Workshop 
(2nd half 2019)

•რეგიონალური დახურვის 
სემინარი(2019წ. მე-2 
ნახევარი)

Time Plan



Guidelines on the development of 
national C&I for SFM sets
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Type Title Here
Type Subtitle Here
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www.unece.org/forests



Type Title Here
Type Subtitle Here
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Type Title Here
Type Subtitle Here
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Impressions from 2017
2017 წლის შთაბეჭდილებები
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Theresa Loeffler

Project Coordinator

UNECE/FAO Forestry and Timber Section

29I11I 2017, Tbilisi

Thank you!
მადლობა!

Websites (both in Russian and English):
Meeting website for this workshop: 
http://www.unece.org/index.php?id=45760
Project website:
http://www.unece.org/forests/areas-of-work/capacity-

building/unda2016-2019.html

http://www.unece.org/index.php?id=45760
http://www.unece.org/forests/areas-of-work/capacity-building/unda2016-2019.html


Pan-European C&I used as a 
basis 

 for the development of 
national level

 indicators in 38 of the 46 
signatory states

 33 signatory states already 
use indicators to report about 
SFM nationally

 Forest centric focus of the 
indicators 

 Need to make them fit for 
emerging needs by 
increasing their intersectoral
relevance regarding energy, 
climate change, agriculture, 
biodiversity or bioeconomy
issues

Implementation of C&I for SFM  in Europe 
ტყის მდგრადი მართვის C&I-ის აღსრულება ევროპაში EFI Study, 2013
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