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2017
შესავალი
„მინისტრის დირექტივები 2017“ წარმოადგენს ყოველწლიურ სახელმძღვანელო
დოკუმენტს, რომელიც ხელს უწყობს გრძელვადიან პერიოდში შეიარაღებული
ძალებისათვის განსაზღვრული განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების
ეტაპობრივ განხორციელებას. დოკუმენტი, თავდაცვის სამინისტროს, გენერალური
შტაბისა და დაქვემდებარებული ქვედანაყოფებისთვის ასახავს მოკლევადიანი დაგეგმვის
ღონისძიებებს და მიზნად ისახავს 2017 წლის პრიორიტეტული მიმართულებების
ფარგლებში კონკრეტული შედეგების მიღწევას. სახელმძღვანელო ხელს უწყობს ეფექტიანი,
მობილური, თანამედროვე, პროფესიონალური და ნატო-სთან თავსებადი შეიარაღებული
ძალების ჩამოყალიბებას. ამ მიზნის მისაღწევად დაგეგმილი ღონისძიებები შესაბამისობაშია
„თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის 2017-2020“ რეკომენდაციებთან და „თეთრი წიგნის
2017-2020“ სტრატეგიულ მიმართულებებთან.
დასახული ღონისძიებები ითვალისწინებს თავდაცვის სისტემაში არსებული გამოწვევებისა
და შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების ანალიზის შედეგად გამოვლენილ ძირითად
ნაკლოვანებებს:
• ქვედანაყოფების არასათანადო საბრძოლო მზადყოფნა;
• თავდაცვის სამინისტროს რესურსების არაეფექტიანი განაწილება;
• ორგანიზაციულ-სტრუქტურული ნაკლოვანებები.
გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად „თეთრი წიგნის“ დოკუმენტში 4-წლიანი
პერიოდის ფარგლებში განისაზღვრა 5 ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულება,
რომლებიც თავისთავად აისახება 2017 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებებსა და 2018
წლის პროგრამულ ბიუჯეტში:
1.
2.
3.
4.
5.

სტრატეგიული მართვა;
ძალთა ოპტიმიზაცია;
ძალთა მზადყოფნა;
ინსტიტუციური რეფორმები;
საერთაშორისო თანამშრომლობა.

„მინისტრის დირექტივები“ ითვალისწინებს გასული წლების გამოცდილებას და „ტოტალური
თავდაცვის“ მიდგომის პრინციპებს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს, როგორც
ნატოს მომავალი წევრის თავდაცვის შესაძლებლობების და მდგრადობის გაუმჯობესებას
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პრინციპების და სტანდარტების შესაბამისად.

3

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

მინისტრის დირექტივები
ზოგადი მიმოხილვა
2017 წლის პრიორიტეტული მიმართულებებისა და მათ ფარგლებში განსაზღვრული
ღონისძიებების შემუშავებისას განხორციელდა შეიარაღებული ძალების არსებული
შესაძლებლობების ანალიზი. ანალიზის ფარგლებში მოხდა უსაფრთხოების გარემოს და
თავდაცვისათვის გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების შეფასება. უსაფრთხოების
გარემოს არსებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ და შეიარაღებული ძალების საბრძოლო
შესაძლებლობების ასამაღლებლად დადგინდა შეზღუდული ფინანსური რესურსის
მაქსიმალურად ეფექტიანად და რაციონალურად გადანაწილების აუცილებლობა.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების არსებული
სტრუქტურა და გამოყოფილი ფინანსური რესურსი არ იძლეოდა ზემოთ აღნიშნული
ამოცანების შესრულების საშუალებას. აღნიშნული პრობლემა საჭიროებდა პრაგმატულ
მიდგომას, რათა სახელმწიფოს არ ჰყავდეს სოციალურ კმაყოფაზე მყოფი ორგანიზაცია,
რომელიც ვერ უპასუხებს ქვეყნის უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს.
თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის თითქმის 2/3 პერსონალის ხარჯს (ხელფასი და
სოციალური უზრუნველყოფა) წარმოადგენდა, რაც საკმაოდ მაღალი პროცენტული
მაჩვენებელია და ართულებდა შეიარაღებული ძალების საჭიროებების უზრუნველყოფას.
დუბლირებული ფუნქციური სტრუქტურული ქვედანაყოფების პირობებში მწვავედ იდგა
სტრუქტურული ოპტიმიზაციის აუცილებლობა. ასევე პრობლემას ქმნიდა ქვედანაყოფების
არასათანადო დაკომპლექტება, რაც ხელის შემშლელ ფაქტორს წარმოადგენდა
თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფის კუთხით. შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტროში
განხორციელებული ანალიზის საფუძველზე, გაუქმებული ქვედანაყოფების ხარჯზე გაიზარდა
არსებული ქვედანაყოფების დაკომპლექტების დონე, რამაც თავის მხრივ გაცილებთ
გაზარდა შეიარაღებული ძალების ბრძოლისუნარიანობა.
თავდაცვის სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს არსებული ფინანსური
რესურსების მაქსიმალურად რაციონალურ განაწილებას. შესაბამისად, „ნატო-საქართველოს
არსებითი პაკეტის“ ფარგლებში გამართულ „სინქრონიზაციის სამუშაო შეხვედრებზე“
თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების პროცესში დუბლირების
აღმოფხვრის მიზნით მკაფიოდ გაიმიჯნა თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან და უცხოური
წყაროებიდან დაფინანსებული ღონისძიებები.
2017 წლის მინისტრის დირექტივებით განსაზღვრული პრიორიტეტული მიმართულებები
ეფუძნება დღემდე არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე ღონისძიებებს,
მათ შორის ორმხრივი საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატით, ნატო-საქართველოს
ერთობლივ პროექტებს და აგრეთვე, შეიარაღებული ძალების რეფორმირების
პრინციპულად ახალ ხედვებს.
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2017
2017 წლის პრიორიტეტული ღონისძიებები და მიზნები
ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვა და მშვიდობიანი განვითარების
უზრუნველყოფა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების უპირველეს ამოცანას
წარმოადგენს. საქართველოს ესაჭიროება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, მოქნილი,
მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომელიც ადეკვატურად უპასუხებს
როგორც ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო აგრესიას, საკუთარ
წვლილს შეიტანს საერთაშორისო სტაბილურობაში და უზრუნველყოფს ხელისუფლების
მხარდაჭერას სტიქიური/ტექნოგენური კატასტროფების დროს.
2017 წელს განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სტრატეგიული თავდაცვის
დაგეგმვის პროცესის დახვეწაზე, რომელიც შეიარაღებული ძალების განვითარების
საფუძველს წარმოადგენს და რომელშიც განსაკუთრებული როლი ენიჭება ეფექტურ
უწყებათაშორის თანამშრომლობას. ამასთან ერთად, საბრძოლო მზადყოფნის
ამაღლების და შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით
ძირითადი ძალისხმევა დაეთმობა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას
(GDRP), შეიარაღებული ძალების სპეციფიკური შესაძლებლობების განვითარებას,
შესაბამისი წვრთნისა და განათლების პროგრამების უზრუნველყოფას და საერთაშორისო
თანამშრომლობის გაღრმავებას.
აღნიშნული ღონისძიებები მტკიცე საფუძველს
შესაძლებლობების შემდგომი განვითარებისათვის.
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მინისტრის დირექტივები
1. სტრატეგიული/თავდაცვის დაგეგმვა
თავდაცვის სამინისტრო აქტიურად მონაწილეობს უწყებათაშორის ფორმატებში „ეროვნული
უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ საქართველოს
კანონის თანახმად გაწერილი ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტების
შემუშავების პროცესში. უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა ხორციელდება როგორც
ეროვნული, ასევე უწყებრივი დონის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტების
მეშვეობით.
• სტრატეგიული დაგეგმვა - უწყებათაშორის ფორმატში, თავდაცვის სამინისტრო 2017
წელს მონაწილეობს „ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის“ განახლებაში და „თავდაცვის
სტრატეგიული მიმოხილვის განხორციელების გეგმის“ შემუშავებაში. სტრატეგიულ
დოკუმენტებზე დაყრდნობით, იგეგმება თავდაცვის სამინისტროს სახელმძღვანელო
დოკუმენტების შემუშავება-გადახედვა, როგორიცაა „თავდაცვის გენერალური გეგმა“,
„შეიარაღების შესყიდვების სტრატეგია“, „კრიზისების მართვის სტრატეგია“ და მისი
იმპლემენტაციის გეგმა. ასევე გადაიხედება „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული
და ბირთვული საფრთხეების შემცირების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა“ და
განახლდება „თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელო“. აქცენტი ასევე გაკეთდება
შიდაუწყებრივი თანამშრომლობის გაუმჯობესებასა და ინფორმაციის გაზიარებაზე,
სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ფუნქციების გამიჯვნასა და დუბლირებული
ფუნქციების აღმოფხვრაზე.
• წვრთნები, სწავლებები და სხვა ღონისძიებები - შეიარაღებული ძალები მონაწილეობას
მიიღებს მნიშვნელოვან უწყებათაშორის წვრთნებსა და ღონისძიებებში, როგორიცაა
უწყებათაშორისი სწავლება „დიდგორი 2017“, რომლის მიზანია მართვისა და
კონტროლის მექანიზმების დახვეწა და უწყებათაშორისი კოორდინაციის გაუმჯობესება.
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ასევე დაგეგმილია საინფორმაციო ოპერაციების სამეთაურო-საშტაბო სწავლება „ინფო
2017“-ის ჩატარება. თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს დამკვიდრებულ ტრადიციას და
უმასპინძლებს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას (GDSC),
რომლის მიზანია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საუკეთესო პრაქტიკის
გაზიარება და თანამშრომლობის გაღრმავება რეგიონული და საერთაშორისო
მასშტაბით. 2017 წელს, საქართველოში გაიმართება სამხრეთ-აღმოსავლეთ თავდაცვის
მინისტერიალი (SEDM), რომლის მიზანია რეგიონის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის
კონსოლიდაცია რეგიონში უსაფრთხოებისა და მშვიდობის, ასევე რეგიონის ქვეყნების
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით.

2. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა (GDRP)
ეროვნული თავდაცვის სისტემის ქვაკუთხედს წარმოადგენს ძლიერი, კარგად
ორგანიზებული და სათანადოდ აღჭურვილი საქართველოს შეიარაღებული ძალები.
აღნიშნული მიმართულებით უმნიშვნელოვანესია აშშ-ის მხარდაჭერით ინიცირებული
„საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის“ (GDRP) განხორციელება.
პროგრამა უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს წარმოადგენს საქართველოს შეიარაღებული
ძალების მოდერნიზაციისა და თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდის კუთხით, რაც
საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების გარანტიას იძლევა. GDRP-ის პროგრამის
ეფექტიანი განხორციელებისთვის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საბრძოლო
ქვედანაყოფების სრულად დაკომპლექტებას, რაც წარმატებით განხორციელდა თავდაცვის
სამინისტროს ოპტიმიზაციის პროცესში.
GDRP-ის მოსამზადებელ ფაზაში უკვე განხორციელდა შესაბამისი ზომები რესურსების
გამოყოფის თვალსაზრისით, რაც მიზნად ისახავს საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას.

7

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

მინისტრის დირექტივები
უარი ითქვა ნაკლებად მნიშვნელოვანი პროგრამებისა და ღონისძიებების დაფინანსებაზე.
ამასთან, ძალთა მზადყოფნის მხარდაჭერის მიზნით 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში მოხდა
ათეულობით მილიონ ლარზე მეტის მობილიზება. უცხოური სამხედრო დახმარების ფარგლებში
(FMF) ხელმისაწვდომი რესურსებიც საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის
საჭიროებებს მოხმარდება. დამატებით, თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული
ოპტიმიზაციის და რეორგანიზაციის პროცესში დაზოგილი თანხა მიმართული იქნება
ძალების მზადყოფნის ამაღლების გრძელვადიან შენარჩუნებაზე, თანამედროვე სამხედრო
აღჭურვილობის შესყიდვასა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე.
• ქვედანაყოფების მზადყოფნა - 2017 წელს, დადგინდება კონკრეტული ქვედანაყოფები,
რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის
პროგრამაში (GDRP). შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დირექტივის
შესაბამისად, მათ უნდა დააკმაყოფილონ რიგი წინაპირობები, როგორიცაა სათანადო
დაკომპლექტება, ტაბელით გათვალისწინებული ძირითადი აღჭურვილობა და
მოსამზადებელი წვრთნების წარმატებით გავლა.
• ქვედანაყოფების მზადყოფნასა და მზადყოფნისა და შეფასების ანგარიშგების სისტემა
(USERS) - პროგრამის ფარგლებში, ყურადღება გამახვილდება ქვედანაყოფების
მზადყოფნასა და მზადყოფნისა და შეფასების ანგარიშგების სისტემის (USERS)
განვითარებაზე, რაც გულისხმობს სპეციფიკური ანგარიშგების სისტემის შემოღებას იმ
ქვედანაყოფებისათვის, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამაში. აღნიშნული
სისტემები იძლევა როგორც პირადი შემადგენლობის, ასევე ფინანსური რესურსების
კონკრეტული მოთხოვნილებების დადგენის საშუალებას და სრულიად შეესაბამება
ნატო-ს სტანდარტებს.
• საქართველოს მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) რესურსები - GDRP პროგრამის
სათანადო დაგეგმვისა და აღსრულების მიზნით მოხდება საჭირო ადამიანური
და ფინანსური რესურსების მობილიზება შემდეგი საბიუჯეტო წლისათვის და უკვე
გამოყოფილი ფინანსური რესურსების ხარჯვის მონიტორინგი.

3. შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაუმჯობესება
იმისათვის, რომ თავდაცვის უწყებამ შეძლოს სათანადო ზომების მიღება ეროვნული
თავდაცვისა და უსაფრთხოების გამოწვევების საპასუხოდ, გააგრძელოს ტრანსფორმაციის
პროცესი და ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება, კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია შეიარაღებული ძალების ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან
თავსებადი შესაძლებლობების განვითარება. ქვეყნის თავდაცვის ამოცანების შესასრულებლად
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის ამაღლება თავდაცვის სამინისტროს
მთავარი პრიორიტეტია. აღნიშნული მოიცავს ყურადღების გამახვილებას შემდეგ ძირითად
ფაქტორებზე, როგორიცაა პერსონალი, აღჭურვა, წვრთნა, შენარჩუნება და შესაბამისი
რესურსებით უზრუნველყოფა. „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის ფარგლებში, თავდაცვის
სამინისტრო უწყებათშორისი კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაღრმავებით,
ხელს უწყობს ერთიანი სახელისუფლებო მიდგომის ჩამოყალიბებას, რომლის მიზანია
განისაზღვროს დაგეგმვისა და მართვის ფუნქციები როგორც მშვიდობიანობის, ასევე
კრიზისებისა და ომის დროს. აღნიშნული მოიცავს უწყებათაშორისი თანამშრომლობის
მექანიზმების განსაზღვრას და ურთიერთ თავსებადობის გაზრდას.
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ამ კუთხით, დაგეგმილია ძალთა მართვის სისტემის (FMS) დანერგვა და მთელი რიგი
ღონისძიებების განხორციელება რომლებიც ერთობლიობაში ემსახურება შეიარაღებული
ძალების ბრძოლისუნარიანობის დონის ამაღლებას:
• რეზერვი და მობილიზაცია - „ტოტალური თავდაცვის“ კონცეფციის ფარგლებში ერთერთ ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს ეფექტური „რეზერვისა და მობილიზაციის“
სისტემის ჩამოყალიბება. თავდაცვის სამინისტროში შემუშავებული „რეზერვისა და
მობილიზაციის“ განახლებული კონცეფცია სამ-კომპონენტიანი (შეიარაღებული
ძალების, ტერიტორიული და სპეციალისტების) რეზერვის სისტემის შემოღებას
ითვალისწინებს, რომლის თითოეული კომპონენტი ძალთა მდგრადობისა და
მზადყოფნის ამაღლებას ემსახურება. შემუშავებული კონცეფცია განიხილება ფართო
საზოგადოებრივ ფორმატში და მისი დამტკიცების შემდეგ 2018 წლიდან დაგეგმილია
საპილოტე პროექტის განხორციელება.
• სამხედრო-სავალდებულო სამსახური - „ტოტალური თავდაცვის“ კიდევ ერთ აუცილებელ
კომპონენტს წარმოადგენს • სამხედრო-სავალდებულო სამსახური. თავდაცვის
სამინისტროს მიერ განახლებული სავალდებულო სამსახურის ახალი კონცეფცია
3 მნიშვნელოვან სიახლეს ით ვალისწინებს: 1) თითოეული ახალწვეული გაივლის
სტანდარტულ „საწყისი საბრძოლო მომზადების“ კურსს და შემდგომ საბრძოლო
მომზადებას ქვედანაყოფის შესაბამისად; 2) ახალწვეულებს შესაძლებლობა ექნებათ,
ისარგებლონ უქმე დღეებით; 3) გაიზრდება წვევამდელთა თვიური ხელფასი. ახალი
კონცეფცია ასევე ხელს შეუწყობს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციას
სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში. უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ხელშეწყობის
მიზნით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში დაგეგმილია სპეციალური ფორმატის
ჩამოყალიბება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება სტანდარტული „საწყისი საბრძოლო
მომზადების“ კურსის განხორციელებადობის შეფასება ყველა იმ სამთავრობო
უწყებასთან, რომლებიც გეგმავენ წვევამდელების მიღებას.
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მინისტრის დირექტივები
• დაზვერვა - განახლდება სამხედრო დაზვერვის ტრანსფორმაციის გეგმა, რომელიც
წარმოადგენს
ჩარჩო
დოკუმენტს
საჭირო
ორგანიზაციული
სტრუქტურის,
შესაძლებლობების, თანამედროვე აღჭურვილობის, პროფესიული განვითარების
მოთხოვნების და დოქტრინების განსაზღვრისათვის.
• ლოგისტიკა - ამ სფეროში ძირითადი ღონისძიებები მოიცავს „ლოგისტიკის კონცეფციის“,
„ლოგისტიკის დოქტრინის“ და „ქვეითთა მხარდამჭერი ბატალიონის“ დოქტრინული
სახელმძღვანელოს შემუშავებას. აღნიშნული დოკუმენტები განსაზღვრავს თუ როგორ
მოხდება ძალების ეფექტური ლოგისტიკური მომარაგება მშვიდობის, კრიზისის და ომის
დროს. ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ბელგიელი და ამერიკელი
ინსტრუქტორების დახმარებით შეიქმნება ნატოს ლოგისტიკურ მონაცემთა ბაზისთვის
საჭირო სისტემა (LOGFAS).
• საინფორმაციო სისტემები, კომუნიკაციები და კიბერ-თავდაცვა - გაგრძელდება თავდაცვის
სამინისტროს ადმინისტრაციული და ოპერაციული საინფორმაციო სისტემების (INFOSYS) შემდგომი შემუშავება/დანერგვა, რაც მოიცავს საკომუნიკაციო სივრცეების და
საკვანძო ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოებას და ავტომატიზებული სისტემების
ფუნქციების დახვეწას.
• მართვა და კონტროლი - დამტკიცდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების
მართვისა და კონტროლის (С2) კონცეფცია, რომელიც ძირითადი სახელმძღვანელო
დოკუმენტი გახდება საომარი მოქმედებებისას С2 ფუნქციების შესასრულებლად.
• სპეციალური ოპერაციები - გაგრძელდება სპეციალური ოპერაციების ძალების
თვისობრივი განვითარება საბრძოლო შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. 2017
წლის განმავლობაში დაგეგმილია: სპეციალური ოპერაციების ძალების საბრძოლო
ქვედანაყოფების საშტატო-სტრუქტურული რეორგანიზაცია, სპეციალური ოპერაციების
ტაქტიკური დაჯგუფების შექმნის პროცესის დაწყება, საერთაშორისო ვალდებულებების
შესაბამისად სპეციალური ოპერაციების ტაქტიკური ჯგუფის მომზადება და მისი
საერთაშორისო სწავლებებში შეფასება, ასევე ძალების მოთხოვნებისათვის საჭირო
ღონისძიებებისა და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების განსაზღვრა.

4. პერსონალი, წვრთნა და განათლება
თავდაცვის სამინისტრო ხელს უწყობს სამართლიანობის, თანაბარი შესაძლებლობების,
გამჭვირვალობისა და ობიექტურობის პრინციპებზე დაფუძნებული, სტაბილური და
თანამედროვე ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ჩამოყალიბებას, როგორც
სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მიმართულებით. თავდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს
სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალის მართვის სისტემის შემდგომ ინსტიტუციონალიზაციას,
მათ შორის, კარიერის მართვისა და პროფესიული განვითარების პროგრამებს, სამხედრო
მოსამსახურეების დანიშვნისა და დაწინაურების ცენტრალიზებული მიდგომის დანერგვას,
რეკრუტირების სისტემის დახვეწასა და სპეციფიკური სახელმძღვანელოების დამტკიცებას.
თავდაცვის სამინისტრო ასევე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი სოციალური და სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფას სამხედრო
მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირების, დაჭრილი და დაშავებული ჯარისკაცებისა და
მათი ოჯახის წევრებისათვის.
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2017
სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური და სამედიცინო მხარდაჭერა
• სხვადასხვა სამშვიდობო მისიებში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
წარმოებულ ომებსა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაჭრილი/
დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
სთავაზობს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსს მარიამ მაყაშვილის
სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო სამსახურში. თავდაცვის
სამინისტროში მოქმედებს ამპუტირებულთა რეაბილიტაციის შესაძლებლობის
განვითარების (BAC-GE) პროგრამა, რომელიც აშშ-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.
გრძელდება შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების ფსიქოლოგიური
შემოწმების, რეაბილიტაციის, მონიტორინგის, სკრინინგის და სუიციდის პრევენციის
პროგრამები. დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური
მხარდაჭერის მიზნით ასევე იგეგმება საკანონმდებლო ინიციატივების განხორციელება.
2017 წელს, გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეთა სადაზღვევო პაკეტი, კერძოდ
გათვალისწინებულ იქნა სადაზღვევო კომპანიის მიერ მედიკამენტების 70%-მდე
ანაზღაურება. გაიზარდა გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებისა და მშობიარობის
ლიმიტი; ასევე ამოქმედდა კლინიკების თავისუფალი არჩევანის პრინციპი.
თანამედროვე და ნატო-სთან თავსებადი სამხედრო განათლების სისტემის განვითარება
უმნიშვნელოვანესია საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის
ამაღლებისა და საერთაშორისო მისიებში ეფექტურად მონაწილეობისთვის. საბრძოლო
მზადყოფნის მიღწევა და შენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი სამხედრო
განათლების პროგრამებითა და სამხედრო წვრთნებით. საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო ძალისხმევას არ იშურებს, რათა შექმნას თანამედროვე, ნატოსთან თავსებადი
განათლების სისტემა და საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა. ამ მიმართულებით იგეგმება
ოფიცერთა და სერჟანტთა შემადგენლობის განათლების დონის ამაღლება ნატოს
სტანდარტების შესაბამისად:
• ნატო-საქართველოს „წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი“ (JTEC) - წარმოადგენს
ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთ ძირითად ინიციატივას. შესაბამისად,
როგორც საქართველოს, ასევე პარტნიორი ქვეყნების ძალისხმევა მიმართულია
აღნიშნული ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ, მრავალეროვნული
(ნატო) წვრთნების მხარდაჭერის, წარმართვის და შეფასების თვალსაზრისით. 2017
წელს, განხორციელდება ღონისძიებები ვირტუალური და კონსტრუქციული საველე
ტექნოლოგიების გასავითარებლად, რაც აამაღლებს ნატო-საქართველოს „წვრთნისა
და შეფასების ერთობლივი ცენტრის“ (JTEC) შესაძლებლობებს. 2017 წელს, ასევე
JTEC-ის დაქვემდებარებაში დაგეგმილია საბრძოლო მომზადების ცენტრისთვის (CTC)
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალური აღჭურვა.
• საერთო საჯარისო მომზადების ცენტრი (CATC) - სამხედრო სკოლების ინტეგრაცია
უმნიშვნელოვანესია სამხედრო წვრთნების და განათლების პროგრამების შემდგომი
განვითარებისა და ინსტიტუციონალიზაციისთვის. მანევრის, საბრძოლო მხარდაჭერისა
და საბრძოლო უზრუნველყოფის, ავიაციის, საჰაერო თავდაცვისა და კაპიტნის
საკარიერო სკოლების გაერთიანება გაზრდის ოფიცერთა კორპუსის პროფესიონალიზმს
და საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის დონეს.
სკოლების გაერთიანება ასევე გამოიწვევს თანხების დაზოგვას და ყურადღების
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გამახვილებას ხარისხიანი წვრთნებსა და განათლების პროგრამებზე. დაგეგმილია
საბრძოლო მომზადების სტანდარტებთან თავსებადი პოლიგონების, სასროლეთებისა
და სასწავლო-საწვრთნელი სიმულაციური საშუალებების ინფრასტრუქტურული
განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება. ასევე დამტკიცდება სტანდარტული
ქვეითი ოცეულის, ასეულის და ბატალიონის აუცილებელ დავალებათა ნუსხა (METL),
რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ GDRP-ის პროგრამაში.
• დოქტრინების განვითარების ცენტრი - განათლების სისტემის დახვეწის ფარგლებში
ერთ-ერთი
მთავარი
პრიორიტეტია
დოქტრინების
განვითარების
ცენტრის
სრულყოფა, რომელიც ჩამოყალიბებულია წვრთნებისა და განათლების სარდლობის
დაქვემდებარებაში. ცენტრი ხელს შეუწყობს ერთიანი და ნატო-სთან თავსებადი
დოქტრინების განვითარების სისტემის ჩამოყალიბებას, დოქტრინების შემუშავებისა
და დანერგვის პროცესის სინქრონიზაციას და „მიღებული გამოცდილების“ (Lessons
Learned) ანალიზის განხორციელებას.
• თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა (DIB) - წარმოადგენს ნატოსაქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთ ინიციატივას. სკოლის მისიაა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის პროფესიული და ინსტიტუციური
განვითარების ხელშეწყობა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიანი აღქმის
ჩამოყალიბება სამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოებაში. სკოლა ასევე ხელს
უწყობს თანამშრომლობის გაუმჯობესებას საქართველოს უსაფრთხოების სექტორში
ჩართულ საზოგადოებასთან, ისევე როგორც რეგიონის ქვეყნებს, ნატო-ს წევრებსა და
პარტნიორებს შორის.
სკოლამ გამოკვეთა 4 პრიორიტეტული მიმართულება: კარგი მმართველობა
უსაფრთხოების სექტორში, თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა, უწყებათაშორისი
თანამშრომლობა და რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობა. სხვადასხვა
ფორმატებში, როგორიცაა კურსები, სემინარები, ტრენინგები, დისკუსიები და
ლექციები აღნიშნული თემები შეთავაზებული იქნება საქართველოს უსაფრთხოების
სექტორის სამოქალაქო და სამხედრო პირებისათვის, ისევე როგორც სამოქალაქო
საზოგადოებისათვის.
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2017
2017 წელს დაგეგმილი ღონისძიებები ასევე მოიცავს პროფესიული სამხედრო
განათლების გაუმჯობესებას და პროფესიული განვითარების სასწავლო პროგრამების
დახვეწას. საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით დაგეგმილია სკოლის
სასწავლო პროგრამების გაფართოება. სკოლას დაგეგმილი აქვს ნატო-ს აკრედიტაციის
მოპოვება და ნატო-სთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება.

5. საერთაშორისო თანამშრომლობა
საქართველო მტკიცედ განაგრძობს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
გზას, ერთგული რჩება და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო მშვიდობასა
და უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში, როგორც ევროატლანტიკურ სივრცეში, ისე მის
ფარგლებს გარეთ.
თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ნატოსა და
ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმავება, მრავალეროვნულ ოპერაციებსა და
წვრთნებში მონაწილეობა და თავდაცვის სფეროში ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობა
ნატოსა და პარტნიორ ქვეყნებთან. შესაბამისად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების
ერთ-ერთ მთავარ მიზანს რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების ხელშეწყობა
წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ღონისძიებები მოიცავს საერთაშორისო, ორმხრივ და
მრავალმხრივ თანამშრომლობას, რაც საერთო ჯამში თავდაცვის შესაძლებლობების
გაუმჯობესებას ემსახურება.
საქართველოს მჭიდრო თანამშრომლობა ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან და პარტნიორ
ქვეყნებთან და ამ თანამშრომლობის ფარგლებში არსებული პროგრამები (ANP, PARP,
SNGP) ხელს უწყობს სამხედრო შესაძლებლობების განვითარებას, თავდაცვის სისტემის
მდგრადობას და ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთავსებადობის
ამაღლებას. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მიერ ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულება, საერთაშორისო მისიებში და საერთაშორისო და ორმხრივ
სწავლებებში მონაწილეობა:
• საქართველო განაგრძობს ნატოსთან პარტნიორობის არსებული მექანიზმების
ეფექტურ გამოყენებას. ნატოს წევრი სახელმწიფოებისა და პარტნიორი ქვეყნების
ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით გრძელდება ნატო-საქართველოს
არსებითი პაკეტით (SNGP) გათვალისწინებული 15 ინიციატივის განხორციელება.
თავდაცვის განვითარების პრიორიტეტებზე დაყრდნობით განისაზღვრა არსებითი
პაკეტის თითოეული ღონისძიების კონკრეტული შედეგი და მოხდა მათი სინქრონიზაცია
თავდაცვის სამინისტროს ყველა არსებულ სტრატეგიულ დოკუმენტთან და ორმხრივი
და მრავალმხრივი პარტნიორობის ფორმატებთან.
• საქართველო ერთგული რჩება ალიანსის რეაგირების ძალებში (NRF) მონაწილეობის
მიღების ვალდებულებისა ერთი ასეულის შემადგენლობით და გამოხატავს მზადყოფნას,
გააგრძელოს მონაწილეობა „მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში“ (RSM) 2018 წლის
გაზაფხულის ჩათვლით. საერთაშორისო უსაფრთხოების ტენდენციებისა და თავდაცვის
სისტემაში მიმდინარე ტრანსფორმაციის გათვალისწინებით, საქართველო თავის
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•

•
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პარტნიორებთან ერთად განიხილავს „მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში“ მონაწილეობის
დეტალებს, დღეისათვის შეთანხმებული ვადების გასვლის შემდეგაც.
საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ხელმოწერილი ჩარჩო
დოკუმენტი „საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვისა
და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ“ ხელს უწყობს
საქართველოს თავდაცვის სისტემის კრიტიკული მიმართულებების სტაბილურ
განვითარებას. ამ კუთხით აღსანიშნავია საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის
პროგრამის (GDRP) ეფექტური განხორციელება.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აცნობიერებს საქართველო-ევროკავშირს
შორის 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მნიშვნელობას.
შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს მალისა და ცენტრალური აფრიკის
რესპუბლიკაში ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
(CSDP) ფარგლებში წარმოებულ კრიზისების მართვის ოპერაციებში/მისიებში
მონაწილეობას.
პარტნიორ და რეგიონულ ქვეყნებთან ერთად დაგეგმილი ორმხრივი წრთვნები
გაზრდის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნისა და საბრძოლო
შესაძლებლობების დონეს. საქართველო განაგრძობს მრავალეროვნული წვრთნების
(NOBLE PARTNER, AGILE SPIRIT, SEA BREEZE, RAPID TRIDENT, VIKING, ნატოსაქართველოს სწავლება) მასპინძლობას, რათა გადადგას დამატებითი ნაბიჯები
ნატოსა და პარტნიორ ძალების სტანდარტებთან თავსებადობის ამაღლების
კუთხით. რეგიონული თანამშრომლობისა და ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით
აღსანიშნავია, თურქეთი -საქართველო-აზერბაიჯანის სამმხრივი სამხედრო სწავლება.
უსაფრთხოების ახალი რეალიების გათვალისწინებით, საქართველო, როგორც ნატოს
„გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორი“ (Enhanced Opportunity Partner)
ისწრაფვის განავითაროს პრაქტიკული თანამშრომლობის სასარგებლო ფორმატები
შავი ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის
უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით.
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რესურსების მართვა
დოკუმენტში განსაზღვრული და სხვა დამატებითი ღონისძიებების შესასრულებლად
მნიშვნელოვანია 2017 წლისათვის გამოყოფილი ფინანსური რესურსების დაბალანსებული
და ეფექტიანი განაწილება, ისევე როგორც მომდევნო სამი წლის სავარაუდო ბიუჯეტის
დაგეგმვა.
თავდაცვის სამინისტროს ფინანსური რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანად განაწილების
მიზნით, „ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის“ ფარგლებში გამართულ „სინქრონიზაციის
სამუშაო შეხვედრებზე“ განხორციელდა თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან და უცხოური
წყაროებიდან დაფინანსებული ღონისძიებების გამიჯვნა.
ნატოს-თან მაქსიმალური თავსებადობის უზრუნველყოფის მიზნით, თავდაცვის სამინისტრო
გააგრძელებს შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციისათვის გამოყოფილი თანხის
ეტაპობრივ ზრდას. ოპტიმიზაციის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტრომ უკვე გადადგა
კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით და მომავალში დაგეგმილია ბიუჯეტში შესყიდვების
ხვედრითი წილის 15%-მდე ზრდა.
2017 წელს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ბიუჯეტი შეადგენს
670 მლნ. ლარს. აღნიშნული რესურსი გადანაწილებულია 8 პროგრამაზე, რომელიც ასევე
მოიცავს „საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას“.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2017 წლის ბიუჯეტი შეადგენს მთლიანი შიდა
პროდუქტის (მშპ) 1.9%-ს, ხოლო საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერების (29 08) პროგრამით1, რომელიც მოიცავს 78 მილიონ ლარს, თავდაცვის
სამინისტროს ბიუჯეტი შეადგენს მშპ-ის 2.1%-ს (იხ. ცხრილი).

1. 29 08 პროგრამა ფინანსდება საქართველოს მთავრობის მიერ და წლის ბოლოს აისახება
თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტში.
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მინისტრის დირექტივები
თავდაცვის სამინისტროს 2017 წლის საბიუჯეტო პროგრამები

2017 წელს, დაგეგმილია „თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელოს“ განახლება,
რომელიც თავდაცვის სტრატეგიული დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე, განსაზღვრავს
2018 წლის საბიუჯეტო პროგრამების შემუშავებისთვის საჭირო პრიორიტეტულ
მიმართულებებს და საორიენტაციო ფინანსურ ჭერებს. „საქართველოს თავდაცვის
მზადყოფნის პროგრამის“ (GDRP) მნიშვნელობიდან გამომდინარე 2018 წელს ცალკე
საბიუჯეტო პროგრამად გამოიყოფა ლოგისტიკური უზრუნველყოფა.
2017 წელს, ასევე შემუშავდება გრძელვადიანი შესყიდვების სტრატეგია, რომელიც ხელს
შეუწყობს გრძელვადიანი გეგმებისა და პროგრამების სწორ პრიორიტეტიზაციას და
წარმატებით განხორციელებას.
აღნიშნული დოკუმენტით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულება მყარ წინაპირობას
შექმნის
გრძელვადიან
პერსპექტივაში
დაგეგმილი
შეიარაღებული
ძალების
განვითარებისათვის. თუმცა, თავდაცვითი შესაძლებლობების სათანადო და მუდმივი
განვითარება მოითხოვს თავდაცვისათვის გამოყოფილი ფინანსური რესურსის ეტაპობრივ
ზრდას.
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2017
INTRODUCTION
The “Minister’s Directives 2017” represents an annual guiding document contributing to
gradual implementation of the Georgian Armed Forces (GAF) long term development
priorities. The document provides a short-term planning guidance for the Ministry of Defence
(MoD), General Staff and subordinate structural units and aims to accomplish anticipated
outcomes identified in 2017. The goal of this document is to establish effective, mobile,
modern, professional and NATO compatible Armed Forces in line with the recommendations
of the “Strategic Defence Review 2017-2020” and strategic directions outlined in the “White
Paper 2017-2020”.
Planned activities take into consideration existing challenges and critical shortfalls thtat were
identified during the GAF capability analysis process:
• Insufficient combat readiness of units;
• Inefficient allocation of MoD resources;
• Organisational-structural inefficiencies.
To address these challenges the “White Paper 2017-2020” identified five priority directions
for the four year period, also reflected in the activities planned for 2017 as well as in 2018
budgetary programs:
1.
2.
3.
4.
5.

Strategic Management;
Force Optimisation;
Force Readiness;
Institutional Foundation;
International Cooperation.

The “Minister’s Directives” encompasses lessons learned from the previous years and the
“Total Defence” principles, which are aimed at improving Georgia’s defence capabilities
and resilience as a future NATO member in accordance with the alliance’s principles and
standards.

21

Ministry of Defence of Georgia

Minister’s Directives
1. GENERAL OVERVIEW
The priority directions for 2017 and corresponding measures were elaborated in line with
the existing GAF capability assessment. The process encompassed the assessment of the
security environment and financial resources allocated for defence. To address existing
challenges to the security environment and enhance GAF combat capabilities, more emphasis
was required for rational and effective distribution of limited financial resources.
The existing structure and resources allocated for the MoD and the GAF did not respond to
the abovementioned task. The problem required a pragmatic approach to ensure that there
is no mismatch of organisational objectives rendering the defence institution incapable of
responding to the existing challenges.
Almost 2/3 of the MoD budget was allocated to the personnel costs (wages and social
care), which is a fairly high number, making it hard to meet the GAF capability needs.
The structural units with duplicated functions required an urgent structural optimisation.
Insufficient manning level of GAF-units was another inhibiting factor for enhancing defence
capabilities. Accordingly, manning level of the existing units has increased at the expense of
the units disbanded, significantly contributing to the increased readiness level of the GAF.
The MoD pays attention to the rational distribution of existing financial resources. Therefore,
during the Synchronisation Workshop organized under SNGP, activities financed by the
MoD and foreign sources have been separately analysed in order to eliminate duplication in
budgetary planning and execution.
The priority directions outlined in the “Minister’s Directives 2017” build on the achievements
and ongoing activities of the GAF, as well as on bilateral cooperation formats, NATO-Georgia
joint projects and new approaches for reforming the GAF.   
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PRIORITY DIRECTIONS AND OBJECTIVES IN 2017
Protecting Georgia’s sovereignty and independence and ensuring its peaceful development
represents the GAF’s most important mission. Georgia needs balanced, adaptable, sustainable
and mobile Armed Forces capable of adequately responding to existing threats and direct
military aggression, contributing to international stability and supporting the government
during natural and man-made disasters.
In 2017 special emphasis will be placed on improving strategic defence planning process,
which represents the basis of the GAF development and highlights the importance of
effective interagency cooperation. Additionally, in order to improve combat readiness and
GAF combat capabilities, main efforts will be focused on the Georgian Defence Readiness
Program (GDRP), developing special capabilities of the GAF, providing relevant training and
education programs and enhancing international cooperation.
The mentioned actions will create solid basis for further development of the GAF capabilities.

1. STRATEGIC/DEFENCE PLANNING
The MoD is actively participating in interagency cooperation format as stipulated in the
“Law on Security Policy Planning and Coordination” to develop national level conceptual
documents. Security policy planning process is conducted through national and agency-level
conceptual and organisational documents.
• Strategic Planning – within the framework of the interagency cooperation format, the
MoD is actively involved in the process of updating the “National Military Strategy” and
elaborating the “Strategic Defence Review Implementation Plan”. Based on the strategic
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documents, guiding documents of the MoD - such as the “General Defence Plan”, “Arms
Procurement Strategy”, “Crisis Management Strategy” and its implementation plan will
be elaborated and reviewed. The “Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Threat
Reduction Action Plan” will also be reviewed and “Defence Programs Guidance” updated.
The emphasis will be made on improving intra-agency cooperation and information
sharing practices, distributing functions among structural units and eliminating functional
duplications.
• Trainings, Exercises and Other Activities - the GAF will participate in interagency training
and activities, such as the interagency exercise “Didgori 2017” with the purpose of
improving the command and control mechanisms and inter-agency coordination. It is
also planned to conduct the Command Post Exercise “Info 2017”. The MoD continues
the tradition of hosting the Georgian Defence and Security Conference (GDSC), aiming
to share best practices in defence and security field and to deepen regional and
international cooperation. In 2017, the South-Eastern Defence Ministerial will be held
in Georgia. The purpose of the Ministerial is to consolidate cooperation among regional
states to ensure peace and security in the region, as well as to support their integration
into the Euro-Atlantic structures.  

2. GEORGIAN DEFENCE READINESS PROGRAM (GDRP)
The top priority for defence institutions is to establish a strong, well organised and well
equipped GAF. In this regard, the successful implementation of Georgian Defence Readiness
Program (GDRP) is crucial. This US supported program constitutes a valuable tool to
further modernise and develop the GAF’s defensive capabilities, and is essential for the
enhancement and sustainment of the GAF’s combat readiness. For the effective realisation
of the GDRP program, special importance is given to the full manning of combat units, which
was successfully carried out by the MoD during the optimisation process.
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In the GDRP preparatory phase, the MoD has taken measures to allocate resources to
enhance the level of force readiness. Accordingly, funding for less relevant programs and
obsolete systems, that previously diverted resources from critical readiness requirements,
have been reduced or eliminated. As a result, tens of millions of GEL have been allocated
to support force readiness requirements in 2017 budget. Additionally, the US Foreign
Military Financing (FMF) resources will be redirected towards GDRP needs. As a result
the accumulated savings will be allocated for the long-term sustainment of GAF readiness,
acquisition of the modern military equipment and improvement of infrastructure.
• Units Readiness - In 2017, all units designated for GDRP will be identified. According to
the directives of the General Staff, the units must meet number of requirements, including
adequate manning levels, equipment in line with the TOE and the successful completion of
exercises.
• The Unit Status and Evaluation Reporting System (USERS) - Within the framework of
the program, the development of the Unit Status and Evaluation Reporting System will
be emphasised, which includes the introduction of the specific reporting system for the
units participating in the GDRP. The System provides the opportunity to identify specific
requirements for personnel and financial resources in full compliance with NATO standards.
• GDRP Resourcing – Proper planning and implementation of the GDRP requires human and
financial resources that will be mobilized for the GDRP next year, and spending continuously
monitored.  

3. IMPROVING THE GAF CAPABILITIES
The GAF interoperability with NATO and partner countries is critically important for the MoD
to take adequate measures to respond to the challenges of the defence and security of
the country, continue the transformation process and meet the international commitments.
Increasing the GAF readiness level represents the key priority of the MoD, which includes
several key factors, such as: personnel, equipment, training, sustainment and resource
allocation. Under the framework of the “Total Defence” approach the MoD will support the
whole-of-government approach aiming at identifying defence planning and management
functions during war, crisis and peace by deepening interagency coordination and cooperation,
enhancing those mechanisms and the degree of interoperability.
For this purpose, it is planned to introduce the Force Management System (FMS), which
will increase the level of combat capability of the GAF. Thus, following actions will be
implemented:
• Reserve and Mobilisation - A critical element of the “Total Defence” approach is the
establishment of an effective Reserve and Mobilisation system. Preliminary version of
the concept envisions three components of the reserve system (Armed Forces Reserve,
Territorial Reserve and Specialists Reserve) to enhance the resilience and the readiness
of the Armed Forces. The draft of the concept is undergoing public review and the pilot
program is planned to be activated in 2018.
• Mandatory Military Service – Mandatory Military Service is also one of the main components
of the “Total Defence” approach. The new concept for the Mandatory Military Service
addresses three main objectives: 1) each conscript will participate in the standard GAF
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Basic Combat Training program followed by the practical exercises; 2) conscripts will
have days off on weekends and holidays; 3) conscripts’ monthly compensation will be
increased. Not least. the proposed concept is also designed to facilitate the integration
of ethnic and religious minorities into the civil defence system. The new approach to
the mandatory military service requires a special framework to support interagency
cooperation. Hence, the Basic Combat Training will be evaluated by all government
agencies that intend to utilise conscripts.
• Intelligence - The Intelligence Transformation Plan will be updated. It represents a
framework document for defining required organisational structure, capabilities, modern
equipment and requirements for professional development and doctrines.
• Logistics – The key actions include the implementation of the “Logistics Concept”,
“Logistics Doctrine” and “Infantry Support Battalion Manual”. The documents determine
effective logistic support system for the GAF during the war, crisis and peace. The
NATO Logistical Facility - the LOGFAS - has been created with the assistance of SNGP
experts from Belgium and the U.S.  
• Information Systems, Communications and Cyber Security - Further development
and implementation of the MoD administration and Operational Information Systems
(INFOSYS) will be continued, which will improve automated systems functions and the
security of communication and network hub equipment.  
• Command and Control – Strategic Command and Control Concept of the GAF will be
approved and become the guiding document for fulfilling C2 functions during the war.
• Special Operations – The qualitative development of the Special Operation Forces will
continue to improve the combat capabilities of the GAF. Following set of actions is
planned for 2017: personnel and structural reorganisation of the SOF combat units,
establishing the Special Operations Tactical Group, its training in accordance with
international commitments and evaluation during international exercises. Relevant
activities and material-technical needs of the Group will also be identified.
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4. PERSONNEL, TRAINING AND EDUCATION
The MoD supports the establishment of a stable and modern human resources (HR)
management system based on the principles of justice, equal opportunities, transparency
and objectivity in both military and civilian offices. The MoD plans to further institutionalise the
military and civilian personnel management system, which includes career management and
professional development programs, centralised approach to the appointment and promotion
of military personnel, improved recruitment system and development of specific guiding
documents. MoD is committed to provide social and medical support for the military and
civilian personnel, as well as wounded and injured soldiers and their families in accordance
with the established international standards.  
Medical and Social Care of Military Personnel
• MoD offers Physical and Psychological Rehabilitation Course to the military personnel
wounded or injured on duties, during missions and in wars for Georgia’s territorial
integrity at Mariam Makashvili Military Personnel Rehabilitation Centre. With the support
of the US, Amputee Rehabilitation Capability Development (BAC-GE) program is fully
functioning within the MoD. Programs related to psychological check, rehabilitation,
monitoring, screening and suicide prevention of military personnel of GAF are ongoing.
Legislative initiatives are planned to be introduced for the social support of the wounded
and injured military personnel.  In 2017 insurance package for military personnel has been
improved. In particular, insurance companies increased the medicine reimbursement
program to up to 70%. Planned outpatient treatment/service and labour/delivery limits
have increased; free choice principle for clinics/hospitals has also been introduced.  
The development of modern and NATO-interoperable military education system is highly
important to increase GAF combat readiness and its effective participation in international
missions. Increased combat readiness cannot be achieved and maintained without
proper military education and training. The MoD focuses on developing a modern, NATOinteroperable education system and training infrastructure. In this regard, it is planned to
improve and further develop the education system for officers and NCOs in line with NATO
standards:
• NATO-Georgian Joint Training and Evaluation Center (JTEC) – The JTEC represents one
of the key initiatives of the NATO-Georgia Substantial Package. Efforts from Georgia and
partner countries are directed at strengthening the capabilities of the Center, especially
in terms hosting and evaluating multi-national (NATO) exercises. In 2017 number of
training will take place aiming to improve virtual and constructive field training simulation
technologies that will enhance JTEC’s training capacity. In 2017 setting up the relevant
infrastructure and equipment is planned for the Combat Training Center (CTC) under
JTEC.
• Combined Arms Training Center (CATC) – Integration of military schools is highly
important for the further development and institutionalization of training and education
programs. Merging Manoeuvre, Combat Support and Combat Service Support, Aviation,
Air Defence and Captain Career schools will increase the professionalism of officer corps
and facilitate the improvement of the GAF readiness level. Merging the schools will also
contribute to saving costs and improving the quality of training and education programs.
It is planned to elaborate long-term infrastructure development plan for training fields,
fire ranges and education-training simulation facilities. The METL of infantry platoon,
company and battalion participating in the GDRP will be approved.
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• The Doctrine Development Center - One of the key priorities of the education system
development is the improvement of Doctrine Development Centre, which was established
under the Training and Education Command. The Center will support the creation of
a unified and NATO-interoperable doctrine development system, synchronisation of
doctrine elaboration and implementation processes and analysis of “lessons learned”
process.
• The Defence Institution Building School – The DIB School represents one of the
initiatives of NATO-Georgia Substantial Package. The school is committed to support
the MoD personnel with professional and institutional development programs, as well
as building common understanding of defence and security across the government and
the civil society. The school also supports closer cooperation between Georgian security
experts and regional, NATO-member and partner countries. The school has identified
four priority areas: good governance in the security sector, defence and security policy,
interagency cooperation and regional and international cooperation. The aforementioned
topics will be offered to the military and civilian personnel of Georgian security sector in
various formats, such as: courses, seminars, trainings, discussions and lectures.
   The plans for 2017 also include the improvement of professional military education
and professional education programs. It is planned to further expand of the School’s
education programs with the support of international partners. The School aspires to
become a NATO-accredited institution and establish a NATO-interoperable education
cycle.
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5. INTERNATIONAL COOPERATION
Georgia stands firmly on its chosen path towards integration in the European and EuroAtlantic structures and remains committed to supporting NATO, EU and UN efforts to enhance
peace and security in the Euro-Atlantic area and beyond.
One of the top MoD priorities is the enhancement of cooperation with NATO and EU,
involvement in multinational operations and exercises and bilateral military cooperation with
NATO and partner countries. Respectively, one of the GAF objectives is to provide support to
regional and international security. Activities in this area include effective use of international,
bilateral and multinational cooperation mechanisms to enhance defence capabilities.
Georgia’s close cooperation with NATO member countries and partner nations provide
programs (ANP, PARP, and SNGP) and activities to improve military capabilities, sustainability
of the defence system and NATO interoperability in order to operate more effectively with
NATO and partner countries. In this regards, Georgia’s engagement in international missions,
fulfilling its commitments and participation in international and bilateral trainings is of vital
importance.
• Georgia continues effective utilization of the existing mechanisms of NATO partnership.
Successful implementation of the15 initiatives of SNGP continues in close cooperation with
experts from NATO member and partner countries. Based on the defence development
priorities, every outcome of the SNGP activity has been defined and synchronised with MoD
objectives and existing bilateral and multi-lateral partnership formats.   
• Georgia remains committed to participate in NATO Response Force with one company and
is ready to continue participation in the “Resolute Support Mission” until the spring of 2018.  
Georgia, together with its partners, will review its RSM troop contribution levels considering
international security trends, ongoing defence transformation and its internal emphasis on
force readiness reuirement.
• The Security Cooperation Framework 2016-2019 between the US and Georgia supports
stable development of Georgia’s critical defence priority areas. In this regard, the effective
implementation of Georgia Defence Readiness Program (GDRP) is of critical importance.
• Georgia recognises the importance of the obligations taken under the EU-Georgia
Association Agreement signed in 2014 and the Association Agenda. Accordingly, the MoD
continues its contribution to the EUTM Mali and the EUTM RCA within the framework of
crisis management operations under the EU Common Security and Defence Policy (CSDP).
• Bilateral exercises planned with partner and regional countries will contribute to enhancing
GAF readiness and combat capabilities. Georgia continues hosting multilateral trainings
(NOBLE PARTNER, AGILE SPIRIT, SEA BREEZE, RAPID TRIDENT, VIKING, and the “NATOGeorgia Command Post Exercise”) to develop capabilities and enhance interoperability with
NATO and partner nations. To enhance regional cooperation the trilateral military exercise
between Turkey, Georgia and Azerbaijan is equally important.
• Given the new security realities, Georgia as a NATO Enhance Opportunity Partner seeks
to develop practical partnership programs across the Black Sea and South Caucasus region
on security and stability issues.
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6. RESOURCE MANAGEMENT
In order to execute actions identified in this document, an effective use of 2017 budget and
the proper planning for the next three year period is essential.
During the Synchronisation Workshop organised under SNGP, activities financed by the MoD
and foreign sources have been separately analysed for the purpose of effective and rational
distribution of existing financial resources.
In order to ensure NATO interoperability, the MoD continues to gradually increase the
targeted use of the financial resources allocated for the modernisation of the GAF. Within the
framework of the ongoing optimisation, the MoD already took some measures and planned
to increase the share of procurement in the budget up to 15%.
In 2017, the approved budget for the MoD is 670 million GEL. These funds are distributed
among eight programs, which also include the Georgian Defence Readiness Program
(GDRP).
The 2017 defence budget represents 1.9% of GDP and, by adding the GAF capability
development program (2908)1  with the amount of 78 million, the MoD budget reaches the
2.1% of GDP. (See annex N1)
Defence budgetary programs 2017

1. Program 29 08 is financed by the Government of Georgia and is reflected in the MoD budget at
the end of the year.
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In 2017 “Defence Program Guidance” will be updated, which  takes note of the key priority
requirements identified by the SDR document and will identify priority directions for the 2018
budgetary programs and provide estimated financial ceiling. Due to the importance of the
GDRP, logistical support will be separately analysed in the 2018 budget allocation structure.
In 2017, long-term acquisition strategy will also be elaborated to support long-term plans,
program prioritisation and their successful implementation.
The implementation of the actions identified in this document will create solid basis for the
long-term development of the GAF. Nonetheless, the need for the continuous development
of the defence capabilities requires gradual increase of the financial resources allocated to
the MoD.
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