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შესავალი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) თავისი წვლილი 
შეაქვს ეროვნულ თავდაცვის ორგანიზებაში. საქართველოს თავდაცვის ძალების 
შესაძლებლობების განვითარება უწყვეტი პროცესია, რომელიც ეფუძნება საქართველოს 
პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ჩარჩოებს. სახელმწიფო 
თავდაცვის დაგეგმვა ეროვნული და უწყებრივი დონის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული 
დოკუმენტებით ხორციელდება და მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან პერიოდებს მოიცავს. 
მნიშვნელოვანია თავდაცვის გრძელვადიანი დაგეგმვის ინსტიტუციონალიზაცია, რაც 
აუცილებელია გრძელვადიან ორგანიზაციულ ამოცანებთან მიმართებაში თანმიმდევრული 
პოლიტიკის გასატარებლად. 

წინამდებარე დოკუმენტი ასახავს სამინისტროს ორგანიზაციული განვითარების 
გრძელვადიან მიდგომას სახელმწიფო თავდაცვის მიზნების მისაღწევად და თანხვედრაშია 
ეროვნული უსაფრთოხების კონცეფციის, საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის და 
ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის მითითებებთან. კერძოდ, „თავდაცვის სამინისტროს 
ხედვა 2030“, გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების გარემოს ტენდენციების 
გათვალისწინებით, აყალიბებს სამინისტროს ხედვას, ღირებულებებსა და მიდგომებს. 
ამასთან, დოკუმენტი განსაზღვრავს სამინისტროს მიზნებს და მის მისაღწევ ამოცანებს. 
აღნიშნული ხედვები საფუძვლად ედება თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის 
საშუალოვადიან პროცესს და გავლენას ახდენს ინსტიტუციური და თავდაცვითი 
შესაძლებლობების განვითარების პრიორიტეტიზაციაზე. 

1. კონფლიქტის ხასიათის ცვლილება

გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოება ცვალებადი ფენომენია. მსოფლიოში მომხდარმა 
უახლესმა კონფლიქტებმა ცხადყო, რომ პოლიტიკურ პროცესებთან ერთად იცვლება 
კონფლიქტისა და ომის ხასიათიც. დღევანდელ საერთაშორისო სისტემაში ზოგიერთი 
ქვეყანა საკუთარი აგრესიული საგარეო პოლიტიკის მხარდასაჭერად არ ერიდება ფარული 
ხასიათის მთელი სპექტრის გამოყენებას დეტექციის ზღვარს მიღმა დარჩენისთვის და 
აქტიურად იყენებს ტექნოლოგიურ სიახლეებს ღია სამხედრო დაპირისპირებებში.

1.1. მომავლის ომები

თანამედროვე სახელმწიფოთაშორის კონფლიქტებში ტექნოლოგიური უპირატესობის 
მნიშვნელობა იზრდება. სამხედრო დაპირისპირებების თვალსაზრისით, ხელოვნური 
ინტელექტის, ავტომატიზებული და უპილოტო, განსაკუთრებით დამრტყმელი ტიპის 
სისტემების განვითარებამ, შესაძლოა გარკვეულწილად შეამციროს ტრადიციული საცეცხლე 
საშუალებების როლი მრავალი კილომეტრით დაშორებულ დაცულ მართვის ცენტრში 
მყოფი ადამიანის სასარგებლოდ. იზრდება დისტანციური მართვით მოქმედი უპილოტო 
სისტემების მნიშვნელობა, რაც ბუნებრივად იწვევს გეოსივრცითი დაზვერვის, სატელიტური 
და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებისა და კიბერსივრცის მნიშვნელობის 
ზრდას. მომავლის ომებში, ასევე მნიშვნელოვანი იქნება მაღალი სიზუსტის არაპირდაპირი 
საცეცხლე შესაძლებლობების, სადაზვერვო შესაძლებლობებისა და დამრტყმელი უპილოტო 
საჰაერო აპარატების ფლობა და მათი ეფექტურად გამოყენება. 

ტექნოლოგიური ინოვაციები აქტიურად გამოიყენება ძლიერი სახელმწიფოების მიერ, 
რომლებიც ცდილობენ ბუნდოვანი გახადონ ზღვარი ომსა და მშვიდობას შორის და 
ამგვარად დიდი ხნის განმავლობაში შეუმჩნეველნი დარჩნენ. ამის ნათელი მაგალითია 
ზოგიერთი ქვეყნის აქტიური მცდელობა, მიაღწიოს კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზნებს 
კონვენციური და არაკონვენციური მეთოდების ერთ სტრატეგიაში გაერთიანებით. 
ეს ქმედებები დასავლური სამყაროს, მათ შორის, საქართველოს მიერ აღქმულია ე.წ. 
„ჰიბრიდულ“ საფრთხეებად.
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მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, უკრაინასა და სამხრეთ კავკასიაში 
განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ „ჰიბრიდული“ საშუალებების გამოყენების 
სიხშირის ზრდის მიუხედავად, არ გაქრება კონვენციური სამხედრო დაპირისპირების 
საფრთხე, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის თავდაცვის ძალების 
აღმშენებლობისა და განვითარების პროცესში. ომის თანამედროვე ქსელური მართვის (Net-
work Centric) ხასიათიდან გამომდინარე, წარმატების მისაღწევად აუცილებელი წინაპირობა 
იქნება რეალურ დროში ბრძოლის ველის სურათისა და ამომწურავი ინფორმაციის ფლობა, 
როგორც მოწინააღმდეგის, ასევე, საკუთარი ძალების შესახებ. C4I (მართვა, კონტროლი, 
კავშირგაბმულობის საშუალებები, კომპიუტერული სისტემები და დაზვერვა) სისტემების 
განვითარება შეამცირებს მონაცემების დამუშავების, გადაწყვეტილების მიღებისა და 
შემდგომში მათი აღსრულების დროს. 

1.2. რეგიონის უსაფრთხოების გარემო და მასთან

         დაკავშირებული გამოწვევები

რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოში მიმდინარე ტენდენციები ცხადყოფს, რომ 
რუსეთი  გააგრძელებს დასავლური ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებას, განსაკუთრებით 
კი იმ გეოგრაფიულ არეალში, რომელსაც ის „პრივილეგირებული ინტერესების ზონად“ 
მიიჩნევს. ამ არეალში აღმოსავლეთ ევროპა, მათ შორის, შავი ზღვის ფართო რეგიონი და 
სამხრეთ კავკასია მოიაზრება. 
მომდევნო წლებში შავი ზღვის ფართო და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მიმართ 
სავარაუდოდ შენარჩუნდება ნატოს დაინტერესების ზრდის ტენდენციაც. დეკლარირებული 
პოლიტიკის ფარგლებში ალიანსი გააგრძელებს საქართველოს, როგორც მთავარი არაწევრი 
პარტნიორის მხარდაჭერას და ძალის პროეცირების შესაძლებლობების ზრდას შავ ზღვაზე. 
აღნიშნული მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების  
(შემდომში - აშშ) ძალისხმევა გაზარდოს უკრაინასა და საქართველოში ჩასატარებელი 
ნატოს ერთობლივი, მრავალეროვნული სწავლებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 
მაჩვენებელი.
რუსეთი აგრძელებს საკუთარი სამხედრო შესაძლებლობებისა და სამხედრო-პოლიტიკური 
პოზიციის გაძლიერებას რეგიონში და ამ მხრივ, გავლენის შესუსტების ნიშნები ჯერჯერობით 
არ ჩანს. შესაბამისად, რეგიონში დასავლეთის, განსაკუთრებით კი აშშ-ს, მეტი ჩართულობის 
გარეშე, ვითარების რადიკალური ცვლილება დასავლეთის სასარგებლოდ ნაკლებად 
მოსალოდნელია. ამასთან ერთად, ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა - 
სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო დაპირისპირების ესკალაციამ და მისმა 
გამომწვევმა მიზეზებმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აჩვენა, რომ ამ ეტაპზე ფართო 
რეგიონული თანამშრომლობის პლატფორმის ჩამოყალიბება რთული მისაღწევია. ეს 
რეგიონს ნაკლებად მიმზიდველს ხდის მასშტაბური ინვესტიციებისთვის და კითხვის ნიშნის 
ქვეშ აყენებს სამომავლო სტაბილურობასა და სავარაუდო სამხედრო დაპირისპირების 
საკითხს. 
ზემოთ აღნიშნული სირთულეები აისახება საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს 
მიმდინარე ტენდენციებზე. რუსეთი აგრესიული ქმედებებით კვლავ შეეცდება საქართველოს 
უარი ათქმევინოს არჩეულ კურსზე - დაბრუნდეს დასავლურ, ევროპულ ოჯახში. ეს ქმედებები 
რუსეთის მხრიდან, სავარაუდოდ, ჰიბრიდული ომის წარმოების სხვადასხვა განზომილებაში 
განხორციელდება. გამოწვევების მიუხედავად, საქართველო განაგრძობს ალიანსში 
გაწევრიანების გზას და თავდაცვის ძალების გარდაქმნას ნატოს თავსებად ძალებად. ამის 
მიუხედავად, ზეწოლის მართვად დიაპაზონში დატოვებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
ექნება ნატოს წევრი ქვეყნებისა და დასავლელი პარტნიორების, პირველ რიგში კი აშშ-ის, 
მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. 
ამასთან, რეგიონში საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის გაძლიერებული ყოფნა 
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საქართველოს დაიცავს სხვა სახელმწიფოს მხრიდან შესაძლო აგრესიისგან და დადებით 
გავლენას მოახდენს რეგიონის უსაფრთხოებასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. ფართო 
შავი ზღვის რეგიონი შეძლებს მისი ისტორიული როლის შესრულებას - გახდეს ღირებული 
გეოეკონომიკური ჰაბი.

აღნიშნული გამოწვევების გათვალისწინებით,  სამინისტრო განავითარებს 
შესაძლებლობებს, რომელთა გამოყენებით ის შეძლებს კონვენციური სამხედრო 
დაპირისპირების დროულ გამოვლენას, მასზე რეაგირებისთვის საჭირო ზომების გატარებას 
და საპასუხო ზომების კოორდინირებულად და ეფექტიანად გატარებას. ეროვნული 
შეკავება და თავდაცვა უზრუნველყოფილი იქნება ტოტალური თავდაცვის მიდგომით, 
რომლის ფარგლებშიც, საქართველოს თავდაცვის ძალებს, შესაბამის უწყებებსა და 
საზოგადოებასთან ერთად, საკვანძო ინსტრუმენტის როლი მიენიჭება პოტენციური აგრესიის 
შესაკავებლად. შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სტრატეგიული 
მზადყოფნის დონის ყველა ასპექტის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით კი მის - ინსტიტუციურ, 
თავდაცვით და ტექნოლოგიურ მხარეებს. მაშასადამე, მომავლის კონფლიქტთან 
ასოცირებული საფრთხეების დაძლევა ასიმეტრიული, მაღალტექნოლოგიური, კარგად 
აღჭურვილი და მომზადებული საქართველოს თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბებას 
მოითხოვს. ამასთან, სამხედრო აგრესიაზე საპასუხოდ, მნიშვნელოვანი ყურადღება 
დაეთმობა ეროვნული მედეგობისა და წინააღმდეგობის საფუძვლების შექმნასა და 
კოორდინაციის არსებული მექანიზმების გაძლიერებას. 

2. თავდაცვის პოლიტიკის მიზნები და სახელმძღვანელო პრინციპები 

გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების მიმდინარე დინამიკა განსაზღვრავს 
სამომავლო ძალების ფორმირებას. „თავდაცვის ძალები 2030“ უნდა იყოს უფრო მტკიცე 
და ძლიერი, უნდა შეეძლოს ამოცანით მართვით მოქმედება და ტექნოლოგიური 
ინოვაციების გამოყენება. ამ ძალების ბირთვი პროფესიული სამხედროები იქნებიან, 
რომლებსაც  მხარს დაუჭერენ ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები, საიმედო და ეფექტიანი 
რეზერვისა და მობილიზაციის სისტემები და მოხალისეები. ეს ძალები ქვეყნის ტოტალური 
თავდაცვის სისტემის შემადგენელი ნაწილი იქნება. აღნიშნული სისტემა უზრუნველყოფს 
ეფექტურ შეკავებას და ხელს შეუშლის მტერს კრიტიკული მნიშვნელობის ტერიტორიის 
გაკონტროლებაში  და მის სასარგებლოდ ვითარების სტაბილიზაციაში. 

საქართველოს თავდაცვის ძალები გააგრძელებს სხვა კონსტიტუციური ამოცანების 
შესრულებასაც, მათ შორის, სრულიად განსხვავებულ გეოგრაფიულ გარემოსა და პირობებში. 
პარტნიორებთან ერთად სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობა დარჩება კიდევ ერთ 
მნიშვნელოვან ამოცანად. ამასთანავე, საქართველოს თავდაცვის ძალები როგორც 
უნიკალური ეროვნული აქტივი, გააგრძელებს ხელისუფლების დახმარებას ბუნებრივი და 
ტექნოგენური კატასტროფების დროს, მათ შორის, გამოწვეული ზიანის აღმოფხვრისკენ 
მიმართულ ღონისძიებებში ჩართვით.

2.1. ძირითადი სახელმძღვანელო ღირებულებები და პრინციპები

სამხედრო მოსამსახურე საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვაკუთხედია.  სამინისტრო 
განაგრძობს ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებას, განსაკუთრებით, 
პროფესიული განვითარების, სოციალური უზრუნველყოფისა და პერსონალის მხარდაჭერის 
თვალსაზრისით. სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახები უზრუნველყოფილნი იქნებიან 
ღირსეული სოციალური და ჯანდაცვის პირობებით. 

სამინისტრო დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულია. სამინისტროს საქმიანობაზე 
ზედამხედველობა უზრუნველყოფილი იქნება საპარლამენტო კონტროლის შესაბამისი 
მექანიზმებით.  სამინისტროს საქმიანობა იქნება გამჭვირვალე, განსაკუთრებით მასზე 
დელეგირებული რესურსების ხარჯვის ანგარიშგების ნაწილში. ამასთანავე, საქართველოს 
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თავდაცვის ძალები, როგორც პოლიტიკურად ნეიტრალური ინსტიტუტი, გააძლიერებს 
მოქალაქეთა დაცულობისა და უსაფრთხოების შეგრძნებას მუდმივი განვითარებითა და 
სამოქალაქო ხელისუფლების ორგანოების მხარდაჭერით  საგანგებო მდგომარეობის დროს.  

საქართველო მშვიდობაზე ორიენტირებული სახელმწიფოა და მხარს უჭერს გლობალურ 
მშვიდობას და სტაბილურობას. სამხედრო მოსამსახურეები გააგრძელებენ უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და პრინციპების დაცვით. 

სამინისტრო გააგრძელებს ნატოს ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას მსგავსი 
ორგანიზაციული პოლიტიკის, პროცედურებისა და სტრუქტურის შემუშავებით, რათა კიდევ 
უფრო მეტად დაუახლოვდეს და შეუერთდეს ალიანსს. ნატოსთან თავსებადობის ზრდის 
უწყვეტობა მთავარ სახელმძღვანელო პრინციპად დარჩება საქართველოს თავდაცვის 
ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდისა და სტრატეგიული მზადყოფნის 
შენარჩუნებისათვის.

სამინისტრო იზიარებს საზოგადოების ერთიანობის და ეროვნული მედეგობის პრინციპს. 
საქართველოს თავდაცვის ძალები დაკისრებულ მოვალეობებს ასრულებს იმის 
გაცნობიერებით, რომ უსაფრთხოება და სტაბილურობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს 
მხოლოდ კოორდინირებული, ყოვლისმომცველი მიდგომითა და ყველა ეროვნული აქტორის 
ჩართულობით - ერთიანი სამთავრობო მიდგომის ფარგლებში. ამდენად, განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება უწყებათაშორის თანამშრომლობასა და კოორდინაციას ტოტალური 
თავდაცვის მიდგომის შესაბამისად.

2.2. ტოტალური თავდაცვა

არასიმეტრიული კონვენციური და არარეგულარული დაპირისპირების დროს ერის 
მედეგობის შენარჩუნება დამოკიდებული იქნება ყველა ხელმისაწვდომი აქტივის ეფექტიან 
ორგანიზებასა და მართვაზე. 

ეროვნული წინააღმდეგობის გაწევა კრიზისის ან ომის დროს გულისხმობს სამხედრო 
და არასამხედრო რესურსების გამოყენებას. ეროვნული წინააღმდეგობის გასაწევად 
განსაკუთრებული როლი მიენიჭება საქართველოს თავდაცვის ძალების ისეთ ელემენტებს, 
როგორებიცაა სპეციალური ოპერაციების ძალები, ეროვნული გვარდია და სამხედრო 
დაზვერვის ქვედანაყოფები. ტოტალური თავდაცვის ამოქმედებით გაიზრდება ეროვნული 
წინააღმდეგობის ხანგრძლივობა.

ტოტალური თავდაცვის გამოყენების მიზანშეწონილობას განაპირობებს რამდენიმე 
ფაქტორი, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთიანი სამთავრობო ძალისხმევა. 
სახელმწიფო უწყებებისა და საზოგადოების კოორდინირებული ჩართულობით, სახელმწიფო 
თავდაცვის ორგანიზება უფრო ეფექტურად წარიმართება. თავდაცვის ორგანიზება 
ტოტალური თავდაცვის მიდგომის შესაბამისად, ზრდის სამხედრო აგრესიაზე პასუხის 
ხანგრძლივობას და მოწინააღმდეგეს არ აძლევს ოკუპაციის განხორციელების საშუალებას. 
აღნიშნული ხელს უწყობს ქვეყნის ლეგიტიმური მთავრობის საქმიანობის უწყვეტობას და 
პოლიტიკური კონტროლის განხორციელებას, მოსახლეობის უზრუნველყოფას აუცილებელი 
საზოგადოებრივი სერვისებით და უცხოური მხარდაჭერის მობილიზებას. 

ტოტალური თავდაცვის ოთხი ძალისხმევის ხაზია: ერთიანი სამთავრობო ძალისხმევა,  
სამხედრო ძალისხმევა, სამოქალაქო ძალისხმევა და საერთაშორისო ძალისხმევა.

ერთიანი სამთავრობო ძალისხმევა გულისხმობს აქტივობების კოორდინირებულ 
დაგეგმვას და ყველა შესაბამისი უწყების კრიზისულ და საომარ ვითარებაში ჩართვას. 
აღნიშნული უზრუნველყოფს პასუხისმგებლობის გადანაწილებას და ამავე დროს 
მიმართულია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამთავრობო ფუნქციების შეუფერხებელი 
განხორციელებისკენ.
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სამხედრო ძალისხმევა გულისხმობს შეკავებისა და თავდაცვის ამოცანების მიღწევას 
საქართველოს თავდაცვის ძალების გამოყენებით. ამ მიზნით, საქართველოს თავდაცვის 
ძალები ინარჩუნებს საბრძოლო მზადყოფნის მაღალ დონეს და სხვა უწყებებისა და 
მოსახლეობის მხარდაჭერით, აწარმოებს წინასწარ დაგეგმილ და კოორდინირებულ 
მოქმედებებს სამხედრო ამოცანების შესასრულებლად. 

სამოქალაქო ძალისხმევა გულისხმობს ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომელიც, ერთი 
მხრივ, მოიცავს სამოქალაქო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მიერ საქართველოს 
თავდაცვის ძალების მხარდაჭერას და ამავე დროს, ემსახურება ხელისუფლების 
ფუნქციონირების უწყვეტობას. სამოქალაქო თავდაცვა ასევე გულისხმობს: სამოქალაქო 
დაცულობის უზრუნველყოფას და ძირითადი სერვისებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
უწყვეტ ფუნქციონირებას; მოსახლეობის მორალურ და ფსიქოლოგიურ მდგრადობასა და 
კიბერთავდაცვას ომისა და მშვიდობიანობის დროს.

საერთაშორისო ძალისხმევა წარმოადგენს ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომელიც 
უზრუნველყოფს საერთაშორისო მხარდაჭერის (სამხედრო, პოლიტიკური, დიპლომატიური, 
ეკონომიკური, მატერიალური, ინფორმაციული, დაზვერვასთან დაკავშირებული და 
სხვ.) მობილიზებას, როგორც სამხედრო დაპირისპირების წინა პერიოდში, ასევე, მისი 
მიმდინარეობისას. აღნიშნული მიზნად ისახავს მოწინააღმდეგეზე ზეწოლის გაზრდას 
მის მიერ განზრახვის შესრულებაზე უარის სათქმელად, აგრესიის შესაჩერებლად და 
კონფლიქტის დასასრულებლად საქართველოსთვის ხელსაყრელი პირობებით.

ეფექტური საპასუხო მოქმედებების საწარმოებლად ომისწინა და უშუალოდ სამხედრო 
დაპირისპირების ფაზებში, საჭიროა შესაბამისი სამოქმედო გეგმებისა და პროცედურების 
შემუშავება ტოტალური თავდაცვის ოთხივე განზომილებისთვის. აღნიშნული 
აუცილებელია ეროვნული შეკავებისა და თავდაცვის მიზნების მისაღწევად, რაც სამხედრო 
და არასამხედრო საპასუხო მოქმედებების კოორდინირებული მართვით მიიღწევა.  
სამინისტრომ უნდა იმოქმედოს სხვა უწყებებთან სინქრონულად და კოორდინირებულად. 

3.  სტრატეგიული მზადყოფნა - მომავლის ხედვა

საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარების პროცესში იდენტიფიცირდება და 
გაძლიერდება ყველა ის ელემენტი, რომელიც გავლენას ახდენს ბრძოლის ეფექტიანობაზე. 
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ახალი დოქტრინების ჩამოყალიბებას, საბრძოლო 
მოდელირების ინსტიტუციონალიზაციას, წვრთნებისა და სიმულაციის შესაბამისი გარემოს 
გაუმჯობესებას.  სამინისტრო გააძლიერებს სტრატეგიული მართვის შესაძლებლობებს, რათა 
უზრუნველყოს ძალის ეფექტიანი ინტეგრაცია, საველე წვრთნებისა და სწავლებების დროს 
ტოტალური ძალების ელემენტებს შორის ინტერაქციის დონის გაუმჯობესების ჩათვლით.

სამინისტროს სტრატეგიული მზადყოფნა მოიცავს სამ მნიშვნელოვან მიმართულებას: 
სტრატეგიული მართვა, ტოტალური ძალების განვითარება და საერთაშორისო 
პარტნიორობის გაძლიერება. სტრატეგიული მზადყოფნა მიიღწევა ქმედითი ორგანიზაციული 



13

2030

8

თავდაცვის  სამინისტროს  ხედვა

სტრუქტურის ჩამოყალიბებით, პერსონალის განვითარებით, ძალისხმევის დუბლირების 
თავიდან აცილებით და თანმიმდევრული პოლიტიკის წარმოებით გრძელვადიან 
ორგანიზაციულ ამოცანებთან მიმართებაში. ამასთან, სტრატეგიული მზადყოფნა მოითხოვს 
ტოტალური თავდაცვის სამხედრო კომპონენტების რაციონალურ განვითარებას და უფრო 
მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას პარტნიორ ქვეყნებსა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის მდგრადობას და ადაპტირებას 
ცვალებად გარემოსთან.

3.1. სტრატეგიული მართვა 

სტრატეგიული მართვის გაუმჯობესების ნაწილში პრიორიტეტი მიენიჭება პერსონალთან, 
აღჭურვილობასთან, საბრძოლო მოდელირებასთან, განათლებასთან, გადამზადებასა და 
შენარჩუნებასთან დაკავშირებული სისტემური გამოწვევების დაძლევას. მეტი ყურადღება 
დაეთმობა  სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის შესაძლებლობების განვითარებას, 
საქართველოს თავდაცვის ძალების სტრუქტურის, მართვისა და საქმიანობის გაუმჯობესებას. 
ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების 
ინტეგრაციის ხარისხის ეფექტურად გაზრდისა და შენარჩუნებისთვის და ასევე, საქართვლოს 
თავდაცვის ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ეფექტური ინსტიტუციური მხარდაჭერის 
უზრუნველსაყოფად.
სამინისტროში ამოცანით მართვის ფილოსოფია დაინერგება სტრატეგიულ და ოპერატიულ 
დონეზე გადაწყვეტილების მიღებისა და აღსრულების ეფექტურად განხორციელების 
მიზნით. აღნიშნული მიდგომა ეფუძნება დაქვემდებარებულის დამოუკიდებლად 
მოქმედების უნარ-ჩვევების განვითარებას, რაც აუცილებელია ხელმძღვანელის განზრახვის 
შესასრულებლად. ამოცანით მართვის ფილოსოფიის შემოღება სამინისტროს სამოქალაქო 
და სამხედრო მოსამსახურეთა ინტელექტუალური და ლიდერული თვისებების განვითარებას 
მოითხოვს. სამინისტრო შეიმუშავებს შესაბამის პოლიტიკასა და დოქტრინებს, რაც 
ხელს შეუწყობს დაქვემდებარებულ პერსონალს შორის რაციონალური აზროვნების და 
ინიციატივის, ასევე - პრობლემების ირიბი გადაწყვეტის უნარების განვითარებას.
ეფექტურად და ეფექტიანად მოქმედების მიზნით, სამინისტროს ექნება მომავლის ომების 
საჭიროებებზე მორგებული მართვისა და კონტროლის სისტემა, ასევე, ქმედითი და 
უსაფრთხო კომუნიკაციები. აღნიშნული სისტემა უზრუნველყოფს კონფლიქტის სრულ და 
უწყვეტ სურათს, ხოლო საქართველოს თავდაცვის ძალების ელემენტებს მისცემს არსებულ 
ძალთა გამაძლერებლებთან ერთად სინერგიული მოქმედების საშუალებას. 
ტექნოლოგიური სიახლეების გლობალური გავრცელება საჭიროებს კიბერ და სხვა 
შესაძლებლობების გაძლიერებას, რაც მოიცავს სათანადო ტექნოლოგიური აღჭურვილობის 
განახლებას, ტრენინგებსა და მომზადებას. თანამედროვე თავდაცვითი სისტემების და 
შეიარაღების ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველსაყოფად, 2030 წლისთვის, სამინისტროს 
პირადი შემადგენლობა ისარგებლებს ბევრად დახვეწილი და გაუმჯობესებული საბრძოლო 
მოდელირებების და სიმულაციური საშუალებებით, სამაგიდე წვრთნებით, ცოცხალი 
და ვირტუალური ტრენინგების შესაძლებლობებით. ქვედანაყოფების ინტეგრაციისა 
და ოპერატიული სინერგიის გასაუმჯობესებლად, 2030 წლამდე  სამინისტრო დაიწყებს 
თანამედროვე წვრთნებისა და ვირტუალური სიმულაციების შესაძლებლობების სრულად 
გამოყენებას. ასევე, 2030 წლისთვის  დასრულდება ძველი,  საბჭოთა კავშირის პერიოდის 
შეიარაღების ჩამოწერა და მისი ეტაპობრივი ჩანაცვლება  ახალი სისტემებით.

3.2. ტოტალური ძალების განვითარება

მომავალი უსაფრთხოების გარემოსთვის დამახასიათებელი იქნება როგორც კონვენციური, 
ასევე „ჰიბრიდული“ ხასიათის საფრთხეები. საქართველოს თავდაცვის ძალები მზად 
უნდა იყოს სხვადასხვა მასშტაბისა და ინტენსივობის სამხედრო აგრესიაზე საპასუხოდ. 
მომავალი ძალების ფორმირება დაეყრდნობა მიმდინარე და სამომავლო ძალთა 
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სტრუქტურების განვითარებას სამხედრო შესაძლებლობების ოპტიმალური დაბალანსებითა 
და შემზღუდველი ფაქტორების გათვალისწინებით. აუცილებელია სიახლეების დანერგვა 
ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეებზე და სტრუქტურული ცვლილებების ინიცირება, რაც 
საქართველოს თავდაცვის ძალებს საშუალებას მისცემს, თავი გაართვას საბრძოლო 
ფუნქციების შესრულებას მომავლის რეალიების გათვალისწინებით.
ძირითადი ყურადღება სახმელეთო შესაძლებლობების გაძლიერებაზე გამახვილდება, 
რადგანაც მათ კრიტიკული მნიშვნელობა ენიჭება ხმელეთზე ოპერატიული ეფექტურობის 
თვალსაზრისით. ამავე დროს, აქცენტი გაკეთდება საჰაერო და კიბერგანზომილებების 
შესაბამისი კომპონენტების განვითარებაზეც. საქართველოს თავდაცვის ძალებს უნდა 
ჰქონდეს აღნიშნულ განზომილებებში მოწინააღმდეგის გავლენის შემცირების უნარი, რათა 
შეძლოს სახმელეთო სრული სპექტრის ოპერაციებზე წარმატებით კონცენტრირება. ამ 
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი როლი საცეცხლე და C4I კომპონენტების განვითარებას 
მიენიჭება.
ყურადღება დაეთმობა ძალთა გამაძლიერებლების განვითარებას.  სამინისტროს 
ექნება წვევამდელთა გაწვევის, რეზერვისა და მობილიზაციის ეფექტიანი სისტემები. 
დაინტერესების შემთხვევაში სამინისტრო შესთავაზებს მოხალისეებს შესაბამისი უნარ-
ჩვევების ტრენინგების გავლას და შეკრებების ორგანიზებას. გაიზრდება წვევამდელების, 
რეზერვისტებისა და მოხალისეების როლი თავდაცვისა და ეროვნული წინააღმდეგობის 
უზრუნველყოფაში, რაც დადებით ეფექტს მოახდენს ეროვნულ კონსოლიდაციაზე,  ჯარისა და 
საზოგადოების დაახლოებაზე.
სამინისტრო განავითარებს კიბერთავდაცვის მდგრად სისტემას, რაც უზრუნველყოფს 
კრიტიკული ინფრასტრუქტურის შესაბამის დაცვას. აღნიშნული მოთხოვნების 
უზრუნველსაყოფად  სამინისტრო განიხილავს კიბერსარდლობის ორგანიზაციული მოდელის 
შემოღებას და ასევე განავითარებს კიბერშესაძლებლობებს ეროვნულ გვარდიაში. 
ხარისხიანი სამხედრო პროდუქციისა და სამხედრო-ტექნიკურ სფეროსთან დაკავშირებული 
ინოვაციების თვალსაზრისით, გაძლიერდება სამხედრო ინდუსტრია და სამეცნიერო ბაზა. 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ 
ცენტრ „დელტა“ გახდება მნიშვნელოვანი აქტივი ახალი სისტემების ჩამოყალიბებისა 
და არსებულის მოდერნიზების კუთხით. გაიზრდება სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების 
პროდუქციის წარმოება. კიბერუსაფრთხოებისა და სამხედრო ინდუსტრიის სფეროებში 
კვლევებისა და ინოვაციების განვითარებისთვის  სამინისტრო გააღრმავებს ურთიერთობას 
შესაბამისი პროფილის მქონე უნივერსიტეტებთან და ინსტიტუტებთან.

3.3. საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერება

არსებული საერთაშორისო ძალისხმევა გაძლიერდება, რათა ეფექტურად მოხდეს 
საერთაშორისო მხარდაჭერისა და გამოცდილების მობილიზება საკუთარი 
შესაძლებლობების გაზრდის და ასევე სამშვიდობო ოპერაციებში პარტნიორი 
სახელმწიფოების მხარდაჭერის მიზნით. ნატოსა და ევროკავშირთან, ასევე, აშშ-თან მტკიცე 
თანამშრომლობა საქართველოს უფრო უსაფრთხო მომავალთან დააახლოებს.

ნატოსა და ევროკავშირის წევრობისკენ მისწრაფება –სამინისტრო გააგრძელებს ნატოსთან 
თანამშრომლობის შემდგომ გაფართოებას ნატოში გაწევრიანებისთვის საჭირო ყველა 
არსებული პოლიტიკური ფორმატისა და თანამშრომლობის პრაქტიკული მექანიზმის 
(NGC, ANP, SNGP, PARP, ნატოს პროგრამები) ეფექტურად გამოყენების გზით. სამინისტრო 
უზრუნველყოფს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, რაც უმნიშვნელოვანესია 
ნატოს წევრობისათვის. ნატოსთან ურთიერთობა დაეყრდნობა პრინციპს: „მეტი ნატო 
საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში“. ნატოსთან ახლო თანამშრომლობა 
საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერების საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს შავი 
ზღვის ფართო რეგიონის სტაბილურობას.   
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2025 წლის ჩათვლით, მჭიდრო უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში, 
გაგრძელდება განახლებული ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით (Refreshed SNGP) 
განსაზღვრული ინიციატივების განხორციელება. ალიანსთან მჭიდრო კოორდინაციით კიდევ 
უფრო გაძლიერდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა და მედეგობა, გაიზრდება ნატოსთან 
თავსებადობა, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. 

სამინისტრო გააგრძელებს საერთაშორისო მშვიდობისა და სტაბილურობის ძალისხმევის 
მხარდაჭერას და ნატოსთან მჭიდრო თანამშრომლობას შავი ზღვის რეგიონის 
უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების მიზნით. 

თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით მოხდება ევროკავშირთან 
თანამშრომლობის არსებული მექანიზმების (AA, CSDP) ფარგლებში ევროკავშირის შესაბამის 
სტრუქტურებთან თანამშრომლობის გაღრმავება როგორც ორმხრივ, ისე აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ფორმატებში. ასევე, ევროკავშირის შესაბამის სააგენტოებთან (EDA, ENISA) 
ფორმალური თანამშრომლობის დაწყების ინიცირებით, ევროკავშირის ახალ ინიციატივებში 
(EPF, PESCO) აქტიური ჩართულობითა და სექტორული ინტეგრაციის გზით ამაღლდება 
თავდაცვის სისტემის თავსებადობის დონე, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს მიერ 2024 
წლისათვის ევროკავშირში ინტეგრაციის ოფიციალური განაცხადის წარდგენასა და შემდგომ 
წლებში ქვეყნის სრულ ინტეგრაციას. ასევე, გაგრძელდება საერთაშორისო უსაფრთხოების, 
სტაბილურობისა და მშვიდობის განმტკიცების მიზნით ევროკავშირის მიერ წარმოებულ 
სამშვიდობო ოპერაციებში თავდაცვის ძალების მონაწილეობა.

პარტნიორობა და ორმხრივი თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში – სამინისტრო 
გააგრძელებს ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერებას პარტნიორ ქვეყნებთან იმ 
მიზნით, რომ 2030 წლისათვის თანამშრომლობამ მოიცვას ნატოს წევრი ყველა სახელმწიფო. 
ამასთან, აქცენტი გაკეთდება მრავალწლიანი თანამშრომლობის გეგმების შემუშავებაზე, 
რათა საერთაშორისო თანამშრომლობა სრულ თანხვედრაში იყოს თავდაცვის სამინისტროს 
გრძელვადიან გეგმებსა და თავდაცვის ძალების განვითარების მიზნებთან.  სამინისტრო 
ითანამშრომლებს პარტნიორებთან თავდაცვის ძალებში დასავლური განათლების მქონე 
სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობის გაზრდის კუთხითაც. ეს ხელს შეუწყობს ახალი 
ორგანიზაციული პრაქტიკისა და სიახლეების დანერგვას და ახალგაზრდა თაობას გაუზრდის 
მოტივაციას.

აშშ-თან არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა გაღრმავდება თანამშრომლობის 
გრძელვადიანი დაგეგმვის ფორმატზე გადასვლით და მრავალწლიანი პრიორიტეტების 
არსებულ რესურსებთან სინქრონიზაციით. აშშ-თან გაფორმებული ხელშეკრულებების 
იმპლემენტაცია უზრუნველყოფს ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების 
ეროვნული ცენტრის (JTEC) ულტრათანამედროვე სისტემებით აღჭურვას და მსოფლიო 
სტანდარტების საწვრთნელი გარემოს შექმნას, რომელიც მხარს დაუჭერს არა მარტო 
საქართველოს, არამედ ნატოსა და აშშ-ის ძალების მზადყოფნას. ორმხრივი წვრთნისა და 
აღჭურვის პროგრამები უზრუნველყოფს საქართველოს ეფექტურ ტრანზიციას მენტორობის 
მიმღები ქვეყნიდან მზადყოფნის პროცესში მყოფ სანდო პარტნიორამდე, რომელსაც 
შეუძლია ტერიტორიული თავდაცვისთვის საჭირო საბრძოლო მზადყოფნის გენერირება 
და შენარჩუნება, საფრთხეების აღკვეთა და ნატოსა და სხვა საერთაშორისო კოალიციების 
ოპერაციებში ეფექტურად მონაწილეობა.

ზემოაღნიშნულთან ერთად სამინისტრო გააგრძელებს აქტიურ ჩართულობას საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატებშიც. გაეროს, ეუთოს, SEDM-ის, 
წითელი ჯვრის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებითა და პოზიციების შეჯერებით, 
შენარჩუნდება სანდო პარტნიორის იმიჯი და გაფართოვდება მხარდამჭერ პარტნიორთა 
რიცხვი. 
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INTRODUCTION 

The Ministry of Defence of Georgia (MoD) plays it part in the organization of national defence. De-
velopment of the Georgian Defence Forces (GDF) is a continuous process that goes in accord with 
a framework set by the Parliament and Government of Georgia. Defence planning is guided by the 
national conceptual and organizational documents and covers short, medium and long-term peri-
ods. Institutionalization of the long-term planning is essential to execute consistent policy regarding 
long-term organizational objectives. 

“The Ministry of Defence Vision 2030” reflects long-term organizational development approach of the 
MoD to meet national defence goals and is in line with the guidelines set by the National Security 
Concept, Threat Assessment Document and National Defence Strategy. Specifically, this document 
puts forward organizational vision, values and approaches of the Ministry that reflect careful con-
siderations of global and regional security environment trends. The document defines long-term 
objectives and introduces concrete tasks to achieve the latter. The MoD Vision 2030 serves as a guide 
for medium-term process of Strategic Defence Review and influences prioritization of institutional 
and defence capability development.

1. THE CHANGING CHARACTER OF CONFLICT

Global and regional security is a changing phenomenon. Recent global conflicts have made it clear 
that the character of conflict and war is changing in conjuncture with changes within political pro-
cesses. Some states of the current international system do not hesitate to use spectrum of means of 
concealed character to supplement their assertive foreign behavior while operating below lines of 
detection and employ technological innovations in open confrontations. 

1.1. FUTURE WARS

The importance of having a technological advantage is increasing in contemporary inter-state con-
flicts. In military confrontations, development of the artificial intelligence, automated and unmanned 
systems, especially UAVs with combat strike capabilities, to some extent might have reduced the role 
of traditional combat means in favor of personnel operating in a secured command center kilome-
ters away. The role of remote unmanned systems is becoming more prevalent, naturally amplifying 
importance of geospatial reconnaissance, satellite and radio-electronic warfare means and cyber 
domain. The future wars are also about possessing and effectively using high precision indirect fire 
capabilities, surveillance means and combat UAVs, and other related systems.

Technological innovations are actively used by powerful states that seek to blur the line between war 
and peace in order to operate beneath the detection threshold. Some countries try to achieve spe-
cific political goals by combining conventional and non-conventional methods in a unified strategy. 
These actions are perceived as so-called “hybrid” threats by the Western world, including Georgia. 

The events that have taken place globally, including in Georgia, Ukraine, and the South Caucasus 
indicate that despite the frequent use of “hybrid” means the possibility of conventional military con-
frontation will not disappear. This is one of the critical points to be considered by states that look 
ahead while building and developing their own defence forces. Due to the Network Centric character 
of future wars, the necessary precondition for success on a battlefield will be possession of clear, 
real-time battlefield images, and comprehensive information about own and adversary’s forces. De-
velopment of C4I systems will shorten data processing, decision making, and execution time.
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1.2. REGIONAL SECURITY ENVIRONMENT AND ASSOCIATED CHALLENGES

Existing trends within regional security environment suggest that the Russian Federation will con-
tinue acting against Western interests, especially in the geographical areas it perceives as the zones 
of “privileged interests”. These “zones” are largely related to the Eastern Europe, including the Wider 
Black Sea region and South Caucasus. 

The growing interest of NATO towards the Wider Black Sea Region and the South Caucasus allegedly 
will be maintained in the coming years. Within the declared policy, alliance will continue supporting 
Georgia as a main non-member partner, and will further increase force projection capabilities on the 
Black Sea. The U.S. efforts to increase qualitative and quantitative indicators of NATO-Georgia joint, 
multinational exercises will be essential in this regard. 

Russia continues reinforcing its military capabilities and efficiently exploiting its military-political 
presence in the region, with no apparent signs of losing influence. Therefore, radical situational 
changes in the West’s favor are not expected especially without the greater engagement of the Unit-
ed States of America (U.S.). Recent events, such as the military escalation between Armenia and 
Azerbaijan, and the causes of this confrontation yet again illustrate that at this stage development of 
wider regional cooperation is quite challenging. This makes the region less attractive for large-scale 
investments leaving a question of possible future instability and alleged military confrontation open. 

The abovementioned difficulties are reflected in ongoing trends within Georgia’s security environ-
ment. Russia, through aggressive actions, will continue undermining Georgia’s chosen course to-
wards unification with the Western, European Family, by exercising “hybrid” pressure in different 
domains. Despite the difficulties, Georgia will continue transforming its Defence Forces to make them 
NATO interoperable and be ready to join the North Atlantic Treaty Organization. Nevertheless, the 
strong support of Georgia’s sovereignty and territorial integrity coming from NATO states and West-
ern partners, especially from the U.S., will be crucial in keeping such pressure manageable and bear-
able. Likewise, the greater military presence of Georgia’s strategic partners in the region will further 
protect Georgia from interference by external states. It will have a positive impact on regional se-
curity and economic development allowing the Wider Black Sea region to play its historical role of 
becoming a valuable geo-economic hub.

Considering abovementioned challenges, the MoD will develop capabilities that will allow it to timely 
detect possible conventional military confrontation, prepare and set in motion a coordinated and 
efficient response. National deterrence and defence will be managed through the Total Defence ap-
proach, where GDF will be assigned a key role in deterring potential aggression and defending the 
country together with other relevant agencies and society. Therefore, great attention will be paid 
to enhancing strategic readiness in all of its aspects, particularly – institutional and hard power 
elements, technological innovations. That said, addressing the threats associated with the future 
conflict will require development of asymmetric, high-tech, well-equipped and trained defence forc-
es, while paying attention to strengthening foundations of national resilience and resistance and 
improving existing coordination mechanisms.

2. GUIDING PRINCIPLES AND POLICY APPROACHES

The ongoing global and regional security dynamics set the tone in formulating the design of future 
defence. The GDF 2030 should be more agile and potent, able to execute mission command tasks, 
utilize technological innovations and effectively use available force multipliers. In the Georgian real-
ity, this force will be professional at its core, yet supplemented by credible and efficient conscription, 
reserve and mobilization systems, and volunteers. These forces will comprise the Total Force which 
will be an integral part of the country’s Total Defence system. This system will ensure effective deter-



13

Ministry of Defence Vision        2030

14 15

rence preventing opponents to establish undisputed control over critically important territories and 
pacifying situation. 

The GDF will continue executing other constitutional tasks as well, including in completely different 
geographical and environmental conditions. Acting together with partners in peacekeeping opera-
tions will remain a second important task. Lastly, being unique and a qualified national asset the GDF 
will continue supporting national authorities during natural or manmade emergencies and help to 
mitigate caused damage.

2.1. MAIN GUIDING PRINCIPLES

The military servicemen are the centerpiece of the force. The MoD policies will continue pursuing hu-
man-centric policies, especially with regards to professional development, social care, and support 
of personnel. The MoD will ensure that Georgian service-members and their families are supported 
by providing well deserved social and health care conditions.

The MoD adheres to democratic values. The ministerial activities will be effectively scrutinized by the 
parliamentary oversight mechanisms. The MoD will be transparent and accountable with regards to 
resources it spends to reach national defence objectives, at the same time, remaining a politically 
neutral institution. The GDF is a force that amplifies our citizens’ confidence in safety and security by 
constantly improving its performance and providing support to tackle various emergencies and the 
harm they cause. 

Being a peace-oriented state Georgia supports global peace and stability. The Georgian military will 
continue acting in full compliance with norms and principles of international law. 

The MoD will continue sharing NATO country practices by adopting similar organizational policies, 
procedures, and structures to improve its performance and come closer to the Alliance. Continuing 
to enhance NATO interoperability will remain a key guiding principle to strengthen the GDF defence 
posture and to maintain strategic readiness.

The MoD shares the vision of a united society and national resilience. The GDF performs its duties 
and fully acknowledges that security and stability can only be ensured by a coordinated, comprehen-
sive approach involving all national actors – the Whole of Government principle. Thus, firm emphasis 
is put on interagency cooperation and coordination following the Total Defence approach.
 

2.2. TOTAL DEFENCE

Maintaining national resilience during asymmetric conventional and irregular hostilities will be de-
pendent on efficient organization and management of all available assets.

National Resistance will imply using military and non-military resources in times of crisis or war. In 
this regard, a special role will be assigned to GDF elements like Special Operations Forces, National 
Guard, and Military Intelligence units. Utilizing Total Defence will prolong National Resistance. 

The feasibility of Total Defence is based on several factors, with a credible whole-of-government 
effort being one of the most important. A coordinated involvement of relevant state agencies and 
society makes organization of the national defence more effective. Organizing defence in accordance 
with Total Defence prolongs resistance and thwarts enemy occupation efforts. This helps the legiti-
mate government to continue exercising authority, political control, provide the population with vital 
societal services, and importantly, mobilize foreign diplomatic support.  

Four major lines of effort of Total Defence are Whole-of-Government Effort, Military Effort, Civil Effort, 
and International Cooperation. 

Whole-of-Government Effort implies coordinated planning of activities and involvement of all re-
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sponsible agencies in times of crisis and war. It ensures distribution of responsibilities and at the 
same time aims at uninterrupted provision of vital governmental functions.
Military Effort contributes to national Deterrence and Defence through the employment of the GDF. 
To this end, the GDF maintains a high level of combat readiness and carries out military activities to 
attain defence policy objectives with the support of other state agencies, and society. 
Civil Effort comprises a set of activities that offer support to the GDF by civil agencies and organi-
zations, at the same time serving uninterrupted functioning of the state. It also implies: provision 
of civil safety and functionality of main services and critical infrastructure; informational and psy-
chological readiness of the population, and ensuring cyber defence across the entire spectrum from 
peace to war.
International Effort comprises a set of activities to mobilize international support (military, political, 
diplomatic, economic, material, informational, intelligence related and other) in pre-conflict and 
conflict phases. These aim at putting increased pressure onto the adversary, causing it to abandon 
its intentions, cease any hostile activities and conclude on terms favorable to Georgia. 

To ensure effective state response using the Total Defence throughout the entire spectrum from 
peace to war, it is necessary to have plans and procedures for each Total Defence lines of effort. This 
is required to accomplish objectives of national Deterrence and Defence and is carried out by execu-
tion of coordinated military and non-military measures. The MoD will need to act in a synchronized 
and coordinated manner together with other state agencies. 

3. FUTURE ORGANIZATION – THE OUTLOOK

In the process of developing defence forces the MoD will identify and strengthen all elements that 
influence combat effectiveness. Special attention will be paid to the development of new doctrines, 
institutionalizing wargaming, improving training and simulation environment. The MoD will enhance 
its strategic management capacity to ensure efficient force integration, including improving the level 
of interaction between Total Force elements in field trainings and exercises.

The MoD Strategic readiness encompasses three major directions: strategic management, total force 
development and strengthening international partnerships. Strategic readiness will be achieved by 
establishing a sound organizational structure, developing staff, avoiding creating overlapping efforts, 
being in agreement with long term organizational objectives by providing a sense of focus and di-
rection. At the same time, maintaining strategic readiness will require rational development of total 
defence military components and having tight cooperation with partner states and international 
organizations. This will support organization resilience and adaptation to changing environment.

3.1. STRATEGIC MANAGEMENT 

While improving Strategic Management priority will be given to resolving systemic readiness chal-
lenges addressing personnel, equipment, wargaming, education, training, and sustainment. The MoD 
will pay more attention to developing Ministry’s Civil Office capacity, improving General Staff struc-
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ture, management, and operations, developing staffs of commands below the General Staff level, 
and integrating all these staffs more closely. This will be vital to increase and maintain an effective 
degree of integration of defence planning and management systems and to provide effective institu-
tional support for GDF operational requirements.

A Mission Command philosophy will be adopted on strategic and operational to ensure better deci-
sion-making and execution. This approach capitalizes on subordinate’s ability to act independently, 
which is necessary to achieve commander’s intent. Adoption of this philosophy will require devel-
oping intellectual and leadership qualities of the personnel and members of service. The MoD will 
develop and introduce new doctrines and policies that will help to develop good judgment and ini-
tiative among subordinates and - a mindset focused on identifying indirect solutions to problems.

The MoD will have a Command and Control system and sustainable and secure communications 
tailored to the requirements of future wars to act efficiently and effectively. It will be a system that 
delivers a full and uninterrupted picture of the conflict, also allowing GDF elements to act in synergy 
with available force enablers.

The global expansion of technological innovations necessitates the enhancement of cyber and oth-
er technological capabilities that include acquisition of proper technological means, training, and 
preparations. By 2030 GDF personnel will have significantly upgraded wargaming, table-top, exer-
cises, live and virtual training capabilities, and environment to efficiently utilize more sophisticated 
systems, weaponry, and equipment. Before 2030 the MoD will start fully utilizing its modern training 
and virtual simulation capabilities and exercises at least up to a brigade-level to improve unit inte-
gration and operational synergy. Importantly, by 2030 the MoD will finish divestiture of old, Soviet era 
weaponry and armaments, at the same time gradually replacing them with new systems.

3.2. TOTAL FORCE DEVELOPMENT

As mentioned above, the future security environment will be characterized by threats of both con-
ventional and “hybrid” nature. The GDF must be ready to respond to military aggression of various 
scales and intensities. Designing future forces will rely on enhanced effort for the informed devel-
opment of current and future force structures with an optimal balance of military capabilities while 
considering various constraining factors. It is important to introduce novelties on operational and 
tactical levels and initiate structural changes, which will allow the GDF to perform better its warfght-
ing functions considering future realities. 

Major focus will be paid to enhancing land capabilities as they will be critically important to achieving 
operational effectiveness in the land domain. At the same time attention will be paid to developing 
relevant components related to air and cyber domains. The GDF should have the means to minimize 
adversary effects in these domains to be able to successfully concentrate on defensive land opera-
tions. In this regard significant attention will be attached to developing combat and C4I components. 

Attention will be paid to developing force multipliers. The MoD will have efficient conscription, re-
serve and mobilization systems. It will also be capable to offer its training facilities and oversee 
training and exercises for attracted volunteers. In the end, conscripts, reservists, and volunteers will 
play a bigger role in the provision of defence, national resilience. This will have positive impact on 
national consolidation and bringing closer the army and society. 

The MoD will spearhead the development of a sustainable cyber defence system, which will ensure 
adequate protection of critical infrastructure. To meet these requirements, the MoD will discuss tran-
sitioning to a Cyber Command organizational model, and develop cyber capabilities in the National 
Guard. The military industry and scientific base will be strengthened in terms of quality products and 
innovations. The Military Scientific Research Center DELTA will become a significant asset in devel-
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oping new, and modernizing existing systems and related merchandise. Production of military and 
dual-use products will be increased. The MoD will deepen interaction with relevant universities and 
institutions to advance research and innovations in the fields of cyber security and military industry.

3.3. STRENGTHENING INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

The ongoing international efforts will be strengthened to effectively mobilize foreign support and 
expertise in enhancing own capabilities as well as being ready to stand by partner nations in peace-
keeping operations. Cooperation with NATO and European Union, and – especially the U.S., will bring 
Georgia closer to a more secure future.  

NATO and EU Membership Aspirations – The MoD will continue deepening cooperation with NATO, ef-
fectively using all existing political formats and practical cooperation mechanisms (NGC, ANP, SNGP, 
PARP, NATO programs) necessary for joining NATO. The MoD will also play a part in fulfilling its inter-
national commitments that are vital for NATO membership. Relations with NATO will be based on the 
principle: “More NATO in Georgia and more Georgia in NATO”. Close cooperation with NATO will allow 
Georgia to strengthen the security and stability of the Wider Black Sea region.

By 2025, implementation of the initiatives identified within the framework of the refreshed Substan-
tial NATO-Georgia Package (Refreshed SNGP) will be continued through interagency cooperation. The 
close coordination with the Alliance will further improve national defence capacity and resilience 
and will increase NATO-Georgia interoperability which will aid Georgia’s NATO membership bid.

The MoD will continue to support international peace and stability and to cooperate with NATO close-
ly in order to strengthen security and stability of the Black Sea Region. 

The cooperation with relevant EU structures will deepen in the defence and security field within bi-
lateral and Eastern Partnership formats using existing mechanisms (AA, CSDP). Additionally, initiating 
formal cooperation with relevant EU agencies (EDA, ENISA), active involvement in new EU initiatives 
(EPF, PESCO), and focusing on sectoral integration will raise the level of compatibility between de-
fence systems and strengthen Georgia’s formal application for EU integration in 2024 and subsequent 
membership. At the same time, the Defence Forces will continue participating in EU-led peacekeep-
ing operations to contribute to international stability peace, and security.

Defence Partnerships and Bilateral Ties – The MoD will continue strengthening bilateral cooperation 
with partner countries to cover all NATO member states by 2030. The focus will be made on develop-
ing multi-year cooperation plans to ensure that this engagement fully serves long-term MoD plans, 
and GDF development objectives. The MoD will work with its partners to increase the number of 
Western-educated officers within the Force. Being excellent agents of change, these individuals will 
help adopting new organizational practices and motivate younger generation.

The existing strategic partnership with the U.S. will be enhanced by transitioning to a long-term 
cooperation format and synchronizing efforts with available resources that are assigned to multi-
year priorities. The implementation of signed agreements with the U.S. will ensure upgrading NA-
TO-Georgia Joint Training and Evaluation Center (JTEC) with modern systems and will create a world 
standard training environment that will enhance GDF as well as NATO and U.S. forces’ readiness. The 
bilateral Training and Equipping Program will ensure Georgia’s effective transition from mentor-re-
cipient country to a reliable, ready partner able to generate and maintain combat readiness in terms 
of territorial defence, prevent and respond to threats and effectively participate in NATO or other 
international coalition operations.  

In addition, the MoD will continue being active in various cooperation formats related to interna-
tional organizations. Fulfilling UN, OSCE, SEDM, ICRC commitments will help to keep an image of a 
credible and trustworthy partner and increase the number of Georgia’s supporters.


