ლევან იზორია
თავდაცვის მინისტრი
თავდაცვის
ინსტიტუციური
აღმშენებლობა
კომპლექსური პროცესია, რაც მოითხოვს
მჭიდრო თანამშრომლობას როგორც უწყებრივ
და უწყებათაშორის, ასევე ეროვნულ დონეზე.
უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლების
უწყვეტი
პროფესიული
განვითარების
უზრუნველყოფა თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის
პროცესის
განუყოფელი
კომპონენტია, რადგან სწორედ კომპეტენტური
და კარგად ინფორმირებული პერსონალი არის
ინსტიტუციური აღმშენებლობის წინაპირობა.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის
პროცესი მოწყვლად და მუდმივად ცვალებად
უსაფრთხოების გარემოში მიმდინარეობს. შესაბამისად, მოითხოვს მუდმივად
ადაპტირებადი და მოქნილი პროფესიული შესაძლებლობების განვითარებას.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ჩამოყალიბდა ნატოს არსებითი
პაკეტის ფარგლებში და წარმატებით ვითარდება 2016 წლიდან.
სკოლის მისიაა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში პროფესიული და
ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა, მთავრობასა და სამოქალაქო
საზოგადოებაში თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთიანი აღქმის
ჩამოყალიბება, საქართველოს უსაფრთხოების სექტორს, რეგიონსა და ნატოს
პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება.
სკოლის განვითარებაში აქტიურად არის ჩართული ნატო და მისი წევრი ქვეყნები,
რისთვისაც მათ უდიდეს მადლობას ვუხდით.
გერმანიას, როგორც პროექტის ლიდერ ქვეყანას, წარმოდგენილი ჰყავს ექსპერტი
ნატოს ძირითად ჯგუფში და ასევე არის პროექტის ძირითადი ფინანსური
კონტრიბუტორი. სლოვაკეთის რესპუბლიკის წარმომადგენელი ნატოს ძირითად
ჯგუფში აქტიურად მუშაობს პროექტის წარმატებისათვის. მრავალი პარტნიორი
ქვეყანა სხვადასხვა ფორმით ახორციელებს სკოლის აქტივობების მხარდაჭერას და
სამომავლო თანამშრომლობის სურვილს გამოთქვამს.
საერთაშორისო თანამშრომლობის მრავალფეროვნება და მაღალი ხარისხი კიდევ
ერთხელ ხაზს უსვამს იმ მზარდ, პოზიტიურ დინამიკას და ღირებულებით ერთობას,
რომელიც ნატოსთან მიმართებაში არსებობს.
2016 წლიდან დღემდე სკოლამ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია - ჩაატარა
102 ღონისძიება, გადაამზადა 2360 მსმენელი. აღსანიშნავია, რომ აქტივობებში
მონაწილეობენ უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლები, რაც თანხვედრაშია
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წლიური ანგარიში 2017 - 2018
სამინისტროს პრიორიტეტებთან, ვინაიდან უწყებათშორისი თანამშრომლობის
გაძლიერება სამინისტროს ერთ-ერთ საკვანძო მიმართულებას წარმოადგენს.
სამინისტროს მიერ არჩეული ტოტალური თავდაცვის პრინციპი მოითხოვს ეროვნულ
დონეზე ეფექტიანი კოორდინაციის მექანიზმების მხარდაჭერას. აღსანიშნავია,
რომ სკოლას აღნიშნული მიმართულების განვითარებაში საკუთარი წვლილი
შეაქვს. სკოლის ფარგლებში მიმდინარეობს სამოქალაქო საზოგადოებასთან
აქტიური დიალოგი თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის აქტუალურ საკითხებზე
და საფუძველი ჩაეყარა აღნიშნული პროცესის ინსტიტუციონალიზაციას. ასევე,
მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა სასწავლო ინსტიტუტებთან ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე. იგეგმება ჩამოყალიბდეს ნატოსთან თავსებადი სასწავლო
ციკლი და განვითარდეს საერთაშორისო კურსები, რათა საქართველოში დაგროვილი
გამოცდილება და ცოდნა სასწავლო-სადისკუსიო ფორმატების საშუალებით რეგიონში
დაინტერესებული ქვეყნებისთვის იქნას გაზიარებული.
სკოლა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმა საქართველოსთვის,
გააძლიეროს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემა და ასევე, საკუთარი წვლილი
შეიტანოს ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოების არქტიტექტურის განმტკიცებაში.
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თეა ნიკოლაშვილი
სკოლის დირექტორი
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის
სკოლის ჩამოყალიბება და განვითარება,
იდეისა და ღირებულებების ირგვლივ
გაერთიანებულმა, ქართველმა და ნატოს
ექსპერტთა გუნდმა ერთიანი ძალისხმევით
შეძლო.
სკოლა
არის
პრაქტიკული
გამოხატულება
იმ
წარმატებული
თანამშრომლობის,
რომელიც
ნატოსა
და საქართველოს შორის არსებობს და
მუდმივად ვითარდება.
სკოლამ 2017 – 2018 წლის განმავლობაში
მნიშვნელოვან
პროგრესს
მიაღწია,
გახსნიდან 2 წლის განმავლობაში სკოლამ
მოახერხა მნიშვნელოვანი როლი შეესრულებინა თავდაცვის და უსაფრთხოების
სისტემის განვითარების პროცესში, სასწავლო აქტივობების უწყებათაშორის
ფორმატში ინსტიტუციონალიზაციის მეშვეობით. სკოლის მიერ მიღწეული პროგრესი
არაერთხელ
აღინიშნა როგორც ადგილობრივი, ასევე ნატოს სტრატეგიული
ხელმძღვანელობის მხრიდან, რაც დადებითად აისახა სკოლის გუნდის მოტივაციასა
და შემართებაზე.
სკოლის
წარმატების
ფორმულა
მრავალფეროვანი
და
კომპლექსური
თანამშრომლობის შესაძლებლობებშია. სკოლამ მოახერხა, როგორც უსაფრთხოების
სექტორის ასევე, ეროვნულ თუ საერთაშორისო დონეზე არსებული საექსპერტო
რესურსის ჩართვა სკოლის აქტივობებში. მიმდინარეობს სკოლის შესაძლებლობების
განვითარება 4 წლიანი სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად, ვითარდება ნატოს
მოთხოვნებთან თავსებადი
მოქნილი და თანამედროვე სასწავლო პროცესი,
აქტიურ რეჟიმში ხორციელდება თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან,
ჩამოყალიბდა
თანამშრომლობის
ფორმატები
სასწავლო
ინსტიტუტებთან
როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. სამინისტროს რეფორმების
ინსტიტუციონალიზაციის მხარდასაჭერად ხორციელდება სადისკუსიო ფორმატების
ჩამოყალიბება და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება.
კომპეტენცია, უსაფრთხოება, გამჭვირვალობა და ერთიანობა - ეს სიტყვები
სკოლის აქტივობების საკვანძო მიმართულებებს წარმოადგენს, ასევე ასახავს ჩვენს
დამოკიდებულებასა და მიდგომებს სკოლის საქმიანობის, შინაარსის და სწავლების
ფილოსოფიის მიმართ.
მიგვაჩნია, რომ კომპეტენტური პერსონალი, გამჭვირვალე და ობიექტური პროცესები,
ეროვნულ დონეზე, სამთავრობო უწყებებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის
ჩამოყალიბებული ერთიანი მიდგომები წარმოადგენს უსაფრთხოების სისტემის
განვითარების ქვაკუთხედს.
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წლიური ანგარიში 2017 - 2018
რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება სკოლის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. ქართული მხარის ძალისხმევა და ის ინვესტიცია,
რომელიც ნატოსა და პარტნიორების მხრიდან საქართველოსთვის იქნა გაღებული
პოზიტიურად აისახა უსაფრთხოების მრავალი სფეროს განვითარებაზე. ახლა
სწორედ შესაბამისი დროა, სკოლის აქტივობების საშუალებით ჩვენ გავუზიაროთ
დაინტერესებულ მხარეებს ჩვენი გამოცდილება რეგიონულ დონეზე.
სკოლის გუნდის მაღალი მოტივაცია და პროფესიული მზაობა, ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე არსებული მხარდაჭერა ქმნის მყარ ფუნდამენტს შემდგომი
წარმატებისთვის და შესაძლებლობას, რომ პროფესიული განვითარების კომპონენტი
ეფექტურად იქნას ინტეგრირებული თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის
მრავალგანზომილებიან პროცესში.
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კაპიტანი (გერმანიის სამხედრო
- საზღვაო ძალები)
შტეფან ანიგჰოფერი
ნატო-საქართველოს არსებითი
პაკეტის
ძირითადი
ჯგუფის
ლიდერი

თავდაუზოგავი შრომისა და
წარმატების ორი წელი - ვულოცავ
სკოლას დაბადების დღეს !
სამოქალაქო და დემოკრატიული კონტროლის ქვეშ მყოფი ეფექტური და
ეფექტიანი
თავდაცვის
სახელმწიფო
ინსტიტუტები
წარმოადგენს ეროვნული
და რეგიონული სტაბილურობის მთავარ
პრინციპს. ისინი ქმნიან ფუნდამენტს უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო
თანამშრომლობისთვის.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, როგორც ნატოსაქართველოს
არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ინიციატივა, წარმატებით ახორციელებს დასახულ
მიზანს - ხელი შეუწყოს თავდაცვის ინსტიტუტების რეფორმისა და რესტრუქტურიზაციის
ძალისხმევას, რათა საქართველომ შეძლოს როგორც ეროვნული, ისე
საერთაშორისოდ აღებული ვალდებულებების შესრულება. აღნიშნული პროცესი,
როგორც წესი, ხანგრძლივი და რთულია - გუნდურმა ძალისხმევამ და საქმისადმი
პროფესიონალურმა მიდგომამ წლების მანძილზე, მყარი საფუძველი ჩაუყარა
აღნიშნული მიზნის განხორციელებას. ამასთანავე, სკოლის გუნდის დამსახურებაა
როგორც სკოლის, ისე თავად გუნდის უაღრესად დადებითი რეპუტაცია.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა აქტიურად თანამშრომლობს
ეროვნულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ინფორმაციის გაცვლის მიზნით,
მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში და ახორციელებს დამატებით
აქტივობებს. სკოლაში ჩამოყალიბებულია ეფექტური მართვისა და შიდა შეფასების
სისტემა. სკოლის მიერ განხორციელებული ყოველწლიური საჭიროებათა ანალიზი
უზრუნველყოფს ჩატარებული ტრენინგების ხარისხს და ქმნის მომავალი განვითარების
წინაპირობას.
შეგიძლიათ იამაყოთ მიღწეული წარმატებებით - ჩემი ქვეყნის სამხედრო საზღვაო
ძალებში, მადლიერების ნიშნად თქვენ დაგაჯილდოებდნენ სასიგნალო დროშით,
რომელზეც გამოსახული იქნებოდა ასოები “Bravo Zulu”, რაც ნიშნავს „გილოცავთ,
ყოჩაღ!“
სკოლის გუნდს ვუსურვებ ზურგის ქარსა და მშვიდ ზღვას!
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დოქტორი ჰაიკე ფაიჩი
გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკის ელჩი
საქართველოში

ორი წლის წინ თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის
სკოლამ
ნატოსაქართველოს არსებითი პაკეტის ფარ
გლებში დაიწყო ფუნქციონირება. ამ
პაკეტის განხორციელებისას გერმანია
ლიდერი
ქვეყანაა
თავდაცვის
ინ
სტიტუციური
აღმშენებლობის
სკო
ლის პროექტში და ამიტომაც განსა
კუთრებით დიდი ყურადღებით და
პასუხისმგებლობით ეკიდება მის მუ
შაობას. დღეს სკოლა განვითარდა
და წარმოადგენს საგანმანათლებლო
სივრცეს ფართო უსაფრთხოების სექ
ტორისათვის. ეს განსაკუთრებით მნიშ
ვნელოვანი ნაბიჯია „ტოტალური თავდაცვის“ კონცეფციის განვითარებისათვის.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის სულ უფრო მზარდი
საერთაშორისო კავშირები ასევე წარმოადგენს მომავალში სკოლის განვითარების
კარგ საფუძველს. ვულოცავ, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას
და მის თანამშრომლებს ამ შედარებით მოკლე პერიოდში მიღწეულ შედეგებს და
მომავალშიც წარმატებებს ვუსურვებ!
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სკოლის შესახებ
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 2016 წლის 28 ივნისს
პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა, რომელიც თავის
მხრივ ნატოსაქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის საშუალებით
განვითარდა. სკოლა ნატოსაქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი პროექტია, რომელიც
საქართველოში მოვლენილი ნატოს
ექსპერტთა ჯგუფის აქტიური მხარდაჭერით ხორციელდება.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მისიაა საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროში პროფესიული და ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა,
მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში თავდაცვისა და უსაფრთხოების
პოლიტიკის ერთიანი აღქმის ჩამოყალიბების მხარდაჭერა, საქართველოს
უსაფრთხოების სექტორს, რეგიონსა და ნატოს პარტნიორ ქვეყნებს შორის
თანამშრომლობის ხელშეწყობა.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ემსახურება თავდაცვისა
და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და დიალოგის გაღრმავებას
ტრენინგებისა და სასწავლო ღონისძიებების გზით.
სკოლის პროფესიული განვითარების პროგრამები ხელს უწყობს თავდაცვის
ტრანსფორმაციისა და უსაფრთხოების სექტორის რეფორმებს, რაც აძლიერებს
ქვეყნის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისთვის
ამზადებს.
2018 წლის 11 აპრილს თავდაცვის მინისტრის ბატონი ლევან იზორიას ლექციით
,,ნატოს გამოწვევები და საქართველო“ სკოლაში გაიხსნა ახალი საკონფერენციო
სივრცე, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსა და ნატოს (DCB) ნდობის ფონდის
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მხარდაჭერით შეიქმნა. აღნიშნული სივრცე ქმნის დამატებით შესაძლებლობებს
საერთაშორისო კურსების მასპინძლობისათვის.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა მხარს უჭერს საქართველოს
უსაფრთხოების სექტორში მიმდინარე რეფორმებს ოთხი ძირითადი მიმართულებით:

კარგი მმართველობის მხარდაჭერა
სკოლის აქტივობები მიზნად ისახავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში
მაღალი თანამდებობის პირების პროფესიონალიზმის ამაღლებას, რათა ხელი
შეუწყოს ფართო უსაფრთხოების სექტორში მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას.
აღნიშნული კუთხით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კეთილსინდისიერების
ამაღლებას, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას, კორუფციული
რისკების შემცირების ხელშეწყობას.

თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა
სკოლა უზრუნველყოფს ფორუმს დისკუსიებისთვის და ინფორმაციის გაცვლისთვის,
რათა ჩამოყალიბდეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთიანი აღქმა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალს, სხვა სამთავრობო უწყებებსა
და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის.

უწყებათაშორისი თანამშრომლობა
სკოლა ხელს უწყობს საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის სხვადასხვა
სამთავრობო უწყებას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, ინფორმაციის
გაზიარების, კავშირების გამყარების და თანამშრომლობის გაუმჯობესების მიზნით
შექმნილი ფორმატების მეშვეობით.
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ეროვნული და საერთაშორისო თანამშრომლობა
სახელმწიფო უსაფრთხოება ერთობლივი ეროვნული პასუხისმგებლობაა. სწორედ
ამიტომ, სკოლა უზრუნველყოფს პლატფორმას დისკუსიებისთვის თავდაცვისა და
უსაფრთხოების საკითხებზე, სადაც უსაფრთხოების სექტორთან ერთად მონაწილეობენ
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები (აკადემიური წრეები, ექსპერტები,
მასწავლებლები, მედიის წარმომადგენლები).
სკოლა ასევე მიზნად ისახავს საქართველოს უსაფრთხოების სექტორში
განხორციელებული რეფორმების შედეგად დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების,
ასევე საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას რეგიონისა და ნატოს პარტნიორი
ქვეყნებისთვის.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის გრძელვადიანი გეგმის ნაწილია
ნატოს ინსტიტუციური აკრედიტაციის მიღება. აკრედიტაციის პროცესის ეფექტიანი
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წარმართვის და ასევე ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლის შემუშავების მიზნით,
სკოლა განაგრძობს მჭიდრო თანამშრომლობას ნატოს სხვადასხვა პროგრამებთან,
ნატოს სკოლებთან და მსგავს სასწავლო დაწესებულებებთან.

პროფესიული განვითარება
აღნიშნული მიმართულებების გათვალისწინებით, სკოლამ შექმნის დღიდან
აქტიურად დაიწყო მუშაობა ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლისა და ხარისხის
მართვის სისტემის ჩამოყალიბებაზე. სკოლა ყოველი სასწავლო წლის დაწყებამდე
ახორციელებს ყოვლისმომცველ სწავლების საჭიროებების ანალიზს საქართველოს
უსაფრთხოების სექტორის მასშტაბით. ანალიზის პროცესის შემადგენელი ნაწილია
მინისტრის მოადგილეების დონის შეხვედრა და თემატური ჯგუფების ვორქშოფები.
ანალიზის
შედეგად
იდენტიფიცირებული
საჭიროებების
გათვალისწინებით
ჩამოყალიბებულია შესაბამისი სასწავლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს შემდეგ
კურსებს:
•
•
•
•
•
•
•
•

ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი;
ეროვნული უსაფრთხოების ანალიზის კურსი;
სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი;
კეთილსინდისიერების ამაღლება მშვიდობის მხარდამჭერ ოპერაციებში;
ჰიბრიდული ომი და პროცესები საინფორმაციო გარემოში;
ადამიანური რესურსების მართვის კურსი;
სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი;
პერსონალური და საჯარო ინფორმაციის მართვის საბაზისო კურსი;

ნიდერლანდების სამეფოს საერთაშორისო ურთიერთობების კლინგენდაელის
ინსტიტუტისა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის
თანამშრომლობის შედეგად განხორციელებულია შემდეგი აქტივობები:
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• სტრატეგიული პოლიტიკის დაგეგმვის ტრენინგი;
• სტრატეგიული პოლიტიკის ანალიზი და რეპორტინგის ტრენინგი;
• ტრენინგი სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობა - ჰიბრიდული
საფრთხეების საპასუხოდ;
• კრიზისების მართვა და კომუნიკაციის კურსი;
• კურიკულუმის განვითარების ვორქშოფი;
• ტრენერთა ტრენინგი თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის
პოტენციური ტრენერებისათვის;
• ტრენინგი კონფლიქტების მართვა და ანალიზი.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, სკოლის მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა
მრავალფეროვანი სასწავლო-სადისკუსიო ღონისძიებები. სკოლამ უმასპინძლა
საქართველოს თავდაცვის მინისტრისა და მაღალი რანგის საერთაშორისო
ექსპერტების ლექციებს.
აღსანიშნავია უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა, რომელიც
შედგება სხვადასხვა სასწავლო მოდულისაგან. პროგრამის მიზანია მონაწილეთა
აღჭურვა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემების შესახებ საბაზისო
ცოდნით; უსაფრთხოების სექტორში ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო
დონეზე არსებული ტენდენციების გაცნობა; თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში
არსებული გამოწვევებისა და რისკების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. აღნიშნული
პროგრამა მოიცავს 10 დამოუკიდებელ მოდულს:
ეროვნული უსაფრთხოება რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების
არქიტექტურის კონტექსტში;
ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურის სამართლებრივი საფუძვლები;
ეფექტური კომუნიკაცია;
კიბერუსაფრთხოების საორიენტაციო კურსი (დისტანციური სწავლება);
კეთილსინდისიერების ამაღლებისა და კორუფციის რისკების შემცირება;
გენდერი უსაფრთხოების სექტორში;
რთული, კონფლიქტური სიტუაციების მართვისა და მოლაპარაკებების
წარმოების უნარების განვითარება;
ნატოს საორიენტაციო კურსი (დისტანციური სწავლება);
ჰიბრიდული ომი და პროცესები საინფორმაციო გარემოში;
გასვლითი ტური.
დაარსების დღიდან სკოლამ წარმატებით განახორციელა 102 სხვადასხვა ღონისძიება
2360 მონაწილისთვის, მათ შორის:
• 1330 მონაწილე თავდაცვის სამინისტროდან;
• 515 მონაწილე უსფრთხოების სექტორიდან და სხვა სამთავრობო ორგანოებიდან;
• 515 მონაწილე სხვა უწყებებიდან (სამოქალაქო საზოგადოება, ექსპერტები,
აკადემიური წრე, საერთაშორისო ორგანიზაციები).
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წლიური ანგარიში 2017 - 2018
ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერა
თავდაცვის სამინისტროს რეფორმებისა და ტრანსფორმაციის პროცესის
მხარდასაჭერად სკოლა აქტიურადაა ჩართული სამინისტროს მიერ ინიცირებული
ახალი პროექტების განხორციელებაში. ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერის
მიზნით, სკოლის ბაზაზე ხორციელდება შეხვედრები სამოქალაქო საზოგადოებასთან,
ექსპერტულ წრეებთან. სკოლა მხარს უჭერს ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის
განვითარებას.
მიმდინარეობს ეროვნულ სასწავლო ინსტიტუტებთან, აკადემიურ წრეებთან,
კვლევით
ცენტრებთან
აქტიური
თანამშრომლობა,
რათა
პროფესიული
განვითარების კომპონენტი ეფექტურად იქნას ინტეგრირებული თავდაცვის
ინსტიტუციური აღმშენებლობის ერთიან პროცესში. ეტაპობრივად მიმდინარეობს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება სხვადასხვა სასწავლო
დაწესებულებებთან.

დისტანციური სწავლება
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა აგრძელებს დისტანციური
სწავლების შესაძლებლობების განვითარებას. სკოლის ორგანიზებით, ნორვეგიის
სამეფოს თავდაცვის სამინისტროსა და აშშ-ის ჯეფერსონის ინსტიტუტთან ერთობლივი
3 წლიანი პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის ნოემბერში ჩატარდა დისტანციური
სწავლების პირველი ეროვნული კონფერენცია. კონფერენციას დაესწრო თავდაცვისა
და უსაფრთხოების სხვადასხვა უწყებების, ასევე კერძო სექტორის, სხვადასხვა
ტრენინგ ცენტრებისა და უნივერსიტეტების 60-ზე მეტი წარმომადგენელი.
არსებული, ნატოს საორიენტაციო და კიბერუსაფრთხოების საორიენტაციო კურსების
გარდა, სკოლამ განავითარა ორი ახალი კურსი - გენდერული პერსპექტივის
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ინტეგრირება სამშვიდობო ოპერაციებში და კეთილსინდისიერების ამაღლება
სამშვიდობო ოპერაციებში. სკოლა ასევე მუშაობს თავდაცვის სამინისტროს
საორიენტაციო დისტანციური კურსის განვითარებაზე, რომლის პილოტირება და
ჩაშვება 2018 წლის ბოლოს მოხდება.
2018 წელს იგეგმება დისტანციური სწავლების მეორე ეროვნული კონფერენციის
ჩატარება.

საერთაშორისო თანამშრომლობა
2017-2018 წლები დატვირთული იყო მაღალი რანგის უცხოელი სტუმრების
ვიზიტებით. მათ შორის, აღსანიშნავია გერმანიის თავდაცვის მინისტრის, ნატოს
გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწის, გერმანიის თავდაცვის მინისტრის
მოადგილის და სლოვაკეთის თავდაცვის მინისტრის მოდგილის (სახელმწიფო
მდივანი) ვიზიტები. სტუმრებმა აღნიშნეს პროგრესი, რომელსაც სკოლამ არსებობის
მოკლე პერიოდში მიაღწია და გამოთქვეს მზადყოფნა მხარი დაუჭირონ სკოლის
შემდგომ განვითარებას.
სკოლისთვის საამაყოა ნატოს საქმიანობის შემაჯამებელ ყოველწლიურ ანგარიშში
მოხვედრა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანგარიშში აღნიშნა თავდაცვის
ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მიერ ჩატარებული ღონისძიებებისა და
გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა და ხაზი გაუსვა იმ როლს, რომელსაც
სკოლა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის განვითარებისათვის
ასრულებს.
სკოლის მიზანია განავითაროს და დანერგოს ნატოსთან თავსებადი ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემა და ეტაპობრივად განახორციელოს კონკრეტული კურსების
სერტიფიცირება ნატოს მოთხოვნების შესაბამისად. სერტიფიცირებული კურსები
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წლიური ანგარიში 2017 - 2018
ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ქართველი, ასევე ნატოს წევრი და პარტნიორი
ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის.
აკრედიტაციის საკითხებზე მიმდინარეობს გამოცდილების გაზიარება ნატოს სასწავლო
დაწესებულებების მხრიდან. ამ მხრივ აღსანიშნავია თანამშრომლობა სლოვაკეთის
რესპუბლიკის შეირაღებული ძალების აკადემიასთან, რუმინეთის თავდაცვის
რესურსების მართვის შესწავლის რეგიონულ დეპარტამენტთან და კრიზისების
მართვისა და მრავალეროვნული ოპერაციების დეპარტამენტთან, ობერამერგაუს
ნატოს სკოლასთან და ფინეთის თავდაცვის ძალების საერთაშორისო ცენტრთან.
სკოლის განვითარება ნატოსა და საქართველოს ერთობლივი პასუხისმგებლობაა.
პროცესში აქტიურად მონაწილეობს ნატოს მხარე სხვადასხვა პროგრამისა და ნდობის
ფონდის მეშვეობით (თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების ნდობის ფონდი კეთილსინდისიერების ამაღლების პროგრამა, ნატოს პროფესიული განვითარების
პროგრამა).
„თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა SNGP პაკეტის ერთ-ერთი
წარმატებული პროექტია, რომლის ჩამოყალიბებაშიც წვლილი გერმანულ მხარეს
მიუძღვის. ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ, თუ რას ნიშნავს პროფესიონალიზმის მაღალი
დონე. ჩვენ არამარტო ახლო პარტნიორები, არამედ ახლო მეგობრებიც ვართ. ვიცი , რომ
ჩვენი სამხედროები ავღანეთშიც და გერმანიაშიც ქართველ სამხედროებს ენდობიან. ჩვენი
პარტნიორობა დიდ ნდობაზეა აგებული. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის“
ურსულა ფონ დერ ლაიენი
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი

აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში განსაკუთრებით აღსანიშნავია თავდაცვის
შესაძლებლობების განვითარების ნდობის ფონდის ფინანსური
მხარდაჭერა,
წელს ფონდში წარდგენილი პროექტის საფუძველზე სკოლისთვის შეძენილ იქნა
საჭირო სინქრონული თარგმანის აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფა,
ასევე მნიშვნელოვანი თანხა დაიხარჯა სკოლის სასწავლო შესაძლებლობების
განვითარების პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის.
საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგ მაგალითს წარმოადგენს სკოლის, დავით
აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიისა და დიდი ბრიტანეთის
თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო
ინსტიტუტის (RUSI) სამმხრივი თანამშრომლობა. გაფორმებული მემორანდუმის
ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია თანამშრომლობა შემდეგ ქვეყნებთან:
• გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა - გერმანია ნატო საქართველოს არსებითი
პაკეტის თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის პროექტის ლიდერი ქვეყანაა.
სკოლაში მოვლენილი გერმანელი ექსპერტი აქტიურად მონაწილეობს სკოლის
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განვითარების პროცესში. გერმანიის რესპუბლიკა, ასევე, სკოლის ძირითადი
ფინანსური კონტრიბუტორია;
• სლოვაკეთის რესპუბლიკა - სკოლის განვითარების პროცესში აქტიურად
მონაწილეობს სლოვაკეთის მიერ მოვლენილი მრჩეველი. სლოვაკეთის რესპუბლიკის
შეირაღებული ძალების აკადემია ასევე დახმარებას უწევს სკოლას აკრედიტაციის
საკითხებში გამოცდილების გაზიარების გზით;
• ნიდერლანდების სამეფო - ნიდერლანდების სამეფომ პირველმა გამოთქვა სკოლის
ფინანსური მხარდაჭერის მზაობა. კლინგენდაელი საერთაშორისო ურთიერთობების
ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული სკოლის შესაძლებლობების განვითარების 4-წლიანი
გეგმა ეფექტიანად ხორციელდება. კლიგენდაილის ინსტიტუტს განსაკუთრებული
როლი აკისრია სკოლის ტრენერთა გადამზადების საქმეში. ყოველწლიურად,
იდენტიფიცირებული ტრენერები გადიან ტრენერთა ტრენინგს რაც ზრდის სკოლის
და ზოგადად უსაფრთხოების სექტორის ადგილობრივ სასწავლო შესაძლებლობებს.
• იტალიის რესპუბლიკა - იტალიის არმიის პოსტ-კონფლიქტური ოპერაციების
სასწავლო ცენტრის მხარდაჭერით, ქართველ ექსპერტებთან ერთად შემუშავდა და
უკვე მეორედ ჩატარდა ,,სტაბილიზაციის და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი“.
• ნორვეგიის სამეფო - ნორვეგიის სამეფოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს 3 წლიანი
პროექტი დისტანციური სწავლების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით,
პროექტში ჩართულია ნორვეგიის თავდაცვის სამინისტრო და აშშ-ს ჯეფერსონის
ინსტიტუტი.
• ესტონეთის რესპუბლიკა - ესტონეთისა და ნატოს პროფესიული განვითარების
პროგრამის მხარდაჭერით უკვე მრავალი წელია ტარდება ეროვნული თავდაცვის
უმაღლესი კურსი;
• რუმინეთი - გამოცდილების გაზიარების მიზნით სკოლა თანამშრომლობს ნატოს
აკრედიტაციის მქონე სასწავლო დაწესებულებებთან;
• თურქეთი, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო და მონტენეგრო - ის ქვეყნებია,
რომლებმაც ფინანსური კონტრიბუცია გაიღეს სკოლისთვის ნატოს შესაძლებლობების
განვითარების ფონდში, რითაც ხელი შეუწყვეს სკოლის წარმატებულ საქმიანობას;
• დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო - სკოლის ტრენერთა გადამზადების
კუთხით აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებაში, მათ შორის
უმნიშვნელოვანესია თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული
სამსახურების სამეფო ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ლექციები, რომელსაც სკოლის
პოტენციური ტრენერები ესწრებოდნენ.
სკოლა აგრეთვე თანამშრომლობს ავსტრიის, ფინეთის, გერმანიის საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან და ნატოს დახელოვნების ცენტრებთან. სტრატეგიული
კომუნიკაციების დახელოვნების ცენტრთან თანამშრომლობით უკვე შემუშავდა და
ჩატარდა სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი.
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წლიური ანგარიში 2017 - 2018
დაგეგმილი ღონისძიებები
ნატოსთან თავსებადი ხარისხის მართვის სისტემა - თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლის განვითარების სტრატეგიაში ნათლადაა განსაზღვრული
სკოლის მიზანი, გახდეს ნატოს მიერ აკრედიტებული სასწავლო ინსტიტუტი, დანერგოს
ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლი და მართვის მოდელი. შესაბამისად,
სკოლისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
პროცესების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა
შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავებასა და შესაბამისი პროცედურების დანერგვაზე.
“ SNGP პაკეტმა 2017 წელს მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა. მაგალითისათვის, თავდაცვის
ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ, რომელიც არსებითი პაკეტის ფარგლებშია დაარსებული,
განახორციელა 73 ღონისძიება და გადაამზადა 1683 მონაწილე, საქართველოს თავდაცვის
და უსაფრთხოების სექტორიდან. სკოლა, ორიენტირებულია უსაფრთხოების სექტორში
კარგი მმართველობის ამაღლებაზე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით
ცნობიერების ამაღლებაზე, უწყებათშორის თანამშრომლობასა და რეგიონულ და საერთაშორისო
თანამშრომლობაზე.“
ნატოს გენერალური მდივანი, ყოველწლიური ანგარიში 2017

რეგიონული კურსები - სკოლა 2018-2019 წელს აქტიურად იმუშავებს არა მხოლოდ
ეროვნული დონის, არამედ რეგიონული (შავი ზღვის რეგიონი ფართო კონტექსტში)
კურსების განვითარებაზე. რეგიონული კურსების თემატიკა განსაზღვრულია
კეთილსინდისიერების ამაღლებისა და რეგიონული უსაფრთხოების ანალიზის
მიმართულებით. კურსი განკუთვნილი იქნება როგორც საქართველოსთვის, ასევე
რეგიონის წარმომადგენლებისთვის.
მომავალში იგიგმება რეგიონული კურსების წარდგენა ნატოს სერტიფიცირების
მისაღებად.
ტრენერთა შესაძლებლობების გაუმჯობესება - სკოლის განვითარებისათვის
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ტრენერთა რესურსის მუდმივი ზრდა. აღნიშნული
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად აქტიურად მიმდინარეობს თანამშრომლობა
კლინგენდაელის ინსტიტუტთან. მიმდინარე წელს უკვე ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი
ჰააგაში, თუმცა პროცესის უწყვეტობა წარმოადგენს სკოლის სამომავლო განვითარების
აუცილებელ პირობას. შესაბამისად, სკოლა ცდილობს გამოიყენოს საერთაშორისო
მხარდაჭერა ტრენერთა უნარების გასავითარებლად. ამის კარგი მაგალითი იყო
სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსის განვითარების პროცესში
ქართველი ტრენერების გადამზადება იტალიის პოსტ-კონფლიქტური სიტუაციების
სასწავლო ცენტრში. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა პოტენციურ ტრენერთა
იდენტიფიცირებისა და შერჩევის მექანიზმის ინსტიტუციონალიზაციაზე, რაც ხელს
შეუწყობს ნატოსთან თავსებადი ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვას.
ტოტალური თავდაცვის მიმართულების მხარდაჭერა - საქართველოს თავდაცვის
მინისტრის მიერ ინიცირებული ტოტალური თავდაცვის მიმართულება მნიშვნელოვან
სამოქმედო სივრცეს ქმნის თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლისათვის.
სკოლა გეგმავს დისკუსიებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას, რომელიც
აღნიშნული კონცეფციის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
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საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობა - სკოლა გააგრძელებს
თანამშრომლობის გაღრმავებას ადგილობრივ და საერთაშორისო
დონეზე.
გამოცდილების გაზიარებისა და ექსპერტული დახმარების მიმართულება წარმოადგენს
სკოლის განვითარებისთვის აუცილებელ წინაპირობას. შესაბამისად სკოლა
ორიენტირებული იქნება არსებული თანამშრომლობის სივრცეების განვითარებასა
და ახალი ურთიერთობების ინიცირებაზე. დაგეგმილია ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმების გაფორმება ეროვნულ და საერთაშორისო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან.
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წლიური ანგარიში 2017 - 2018
“ჩემთვის თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა საქართველოს საჯარო სამსახურის
მარგალიტია. ყოველთვის სასიამოვნო და სასიხარულოა სკოლის ტრეინიგებსა და შეხვედრებზე
დასწრება. ამბიცია, გახდეს დახელოვნების ცენტრი არა მხოლოდ საქართველოს ფართო საჯარო
სივრცისათვის, არამედ პარტნიორი ქვეყნების უსაფრთხოების სექტორებისთვისაც, უდაოდ
მიღწევადია. მოხარული ვიქნები სკოლასთან თანამშრომლობის გაგრძელებით როგორც პირადად,
ასევე კლინგენდაელის დიპლომატიური აკადემიის ჩართულობით.“
იოს დოუმა
ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი საქართველოში
“ძალზედ მიხარია ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში დაარსებული

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის დაარსებიდან მეორე იუბილეს
აღნიშვნა. ვაფასებ იმ მნიშვნელოვან როლს, რომელსაც სკოლა იკავებს საქართველოს
უსაფრთხოების სექტორს, ნატოს წევრებსა და პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის
გაუმჯობესებაში.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
დამსახურებაა მისი ჩართულობა ძალზედ სასარგებლო უწყებათშორის პროცესში და
უსაფრთხოების საკითხებზე ნაყოფიერ დებატებში სამოქალაქო საზოგადიებასთან.
იტალია თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას დაარსების დღიდან
ეხმარება, რისი წარმატებული მაგალითიცაა სკოლისა და იტალიის არმიის პოსტკონფლიქტური ოპერაციების სასწავლო ცენტრის მიერ ერთობლივად შემუშავებული
„სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი“. აღნიშნული
თანამშრომლობა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება და გაფართოვდება.
პარალელურად მუდმივად ხორციელდება ქართველი ოფიცრებისათვის სხვადასხვა
კურსების შეთავაზება ჩვენს სამხედრო აკადემიებში და ორმხრივი თანამშრომლობის
გეგმით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებები.
ვუსურვებ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას ყოველივე საუკეთესოს
მის საქმიანობაში. დაე, ეს სკოლა მომავალშიც იყოს ძლიერი პლატფორმა უსაფრთხოების
საკითხებზე დისკუსიებისა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობისათვის! “
ანტონიო ბარტოლი
იტალიის ელჩი საქართველოში
“საქართველო მყარი ნაბიჯებით მიიწევს ნატოში გაწევრიანებისკენ.
ამ პროცესში, თურქეთი ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოს სამი
ინიციატივის განხორციელებაში ეხმარება - ავიაცია, საზღვაო უსაფრთხოება და სამხედრო პოლიცია.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებისათვის გამოყოფილია მრავალრიცხოვანი
ტრეინინგები და სასწავლო პროგრამები ისეთ ინსტიტუტებში, როგორიცაა სახმელეთო/საზღვაო/
საჰაერო ძალების ომისა და სახეობების სკოლები, საჰაერო ძალების ენათა სკოლა, ეროვნული
თავდაცვის უნივერსიტეტი და თურქეთში მდებარე პარტნიორობა მშვიდობისათვის ტერორიზმთან
ბრძოლის ცენტრი.
გარდა ფინანსური კონტრიბუციისა, რომელიც მოიცავს 100.000 ევროს თავდაცვის ინსტიტუციური
სკოლის დასახმარებლად, 200.000 ევროს ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი
ცენტრისათვის და 600.000 ევროს ნატოს ნდობის ფონდში (DCB), ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ
თვალს სკოლის წარმატებებს, ავღნიშნავთ მის როლს სიახლეების დანერგვაში და მთელი მსოფლიოს
მასშტაბით ექსპერტული გამოცდილების დაგროვებაში.
მინდა მივულოცო თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ყველა წარმომადგენელს
ორი წლის იუბილე.“
ფატმა ჩერენ იაზგანი
თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში
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“კლინგენდაელის ინსტიტუტისა და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის
თანამშრომლობა ხელს უწყობს უსაფრთხოების სექტორის მასშტაბით განსხვავებული
პრაქტიკის მქონე ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირებას, სკოლის პარტნიორებისა და
მონაწილეების საჭიროებების შესაბამისი ინოვაციური ტრენინგ პროექტების საშუალებით“.
რონ ტონი
კლინგენდაელის დირექტორი
“მინდა გულწრფელად მივესალმო და საიუბილეო თარიღი მივულოცო თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელობასა და მათ თანამშრომლებს.
სკოლის დაარსებიდან დღემდე თქვენ მართლაც ძალიან დიდი სამუშაო გასწიეთ როგორც ქვეყნის
თავდაცვის სფეროს მუშაკების პროფესიული დონის ამაღლების, ისე უსაფრთხოების სექტორის
სწორი მიმართულებით ორიენტირებისა და ამ საკითხებზე ჯანსაღი საზოგადოებრივი აზრის
ფორმირებისთვისაც.
შესანიშნავი სტარტია. გისურვებთ მომავალ წარმატებებს.
ღრმა პატივისცემით,“
ირაკლი მენაღარიშვილი, სტრატეგიული გამოკვლევების ცენტრი

“გასული წლიდან ვთანამშრომლობ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასთან
როგორც იტალიელი ექსპერტი, „სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსის“
განვითარების მხარდასაჭერად. წელს აღნიშნული კურსი მეორედ ჩატარდა და კურსის წარმატება
დასტურია იმისა, რომ სკოლას შეუძლია მაღალი ხარისხის განათლების შეთავაზება საქართველოს
უსაფრთხოების სექტორის სამხედრო და სამოქალაქო პირებისთვის.
მსგავსი უწყებათაშორისი აუდიტორიის შეკრების შესაძლებლობა, ნათელი პოლიტიკური
მანიშნებელია იმისა, თუ როგორი მნიშვნელოვანია აღნიშნული საკითხისადმი ყოვლისმომცველი
მიდგომა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის.
გასული წლიდან დღემდე, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ მნიშვნელოვანი
სამუშაო გასწია, რომლის შედეგია მისი უდიდესი წარმატება როგორც დიდაქტიკური, ისე
ორგანიზაციული მიმართულებით. მე ამაყი ვარ, რომ იტალიის მხრიდან ამ პროექტის ნაწილი
ვიყავი, ჩემთვის პრივილეგია და პატივი იყო სკოლის პროფესიონალ და გამოცდილ პირად
შემადგენლობასთან მუშაობა. გილოცავთ სკოლის დაბადების მეორე წლისთავს და ვიმედოვნებ, რომ
ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება.“
პოლკოვნიკი პაოლო მაზუფერი
იტალიის არმიის პოსტ კონფლიქტური ოპერაციების სწავლების ცენტრის დოქტრინებისა და
სწავლების დეპარტამენტის უფროსი

“თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო

ინსტიტუტი ძალზედ აფასებს გასული წლის განმავლობაში თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა,
რომ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა შედარებით ახალგაზრდა
ორგანიზაციაა, მას აქვს სერიოზული მიზანი - ჩამოყალიბდეს, როგორც თავდაცვის
სამაგალითო ინსტიტუტი საქართველოში. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების
გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტი ძალზედ მოხარულია, რომ ამ
პროცესში სკოლის მხარდაჭერის შესაძლებლობა აქვს. მოუთმენლად ველით მომავალში
თანამშრომლობის გაგრძელებას.“
რაფაელო პანტუჩი
საერთაშორისო უსაფრთხოების მიმართულების დირექტორი, თავდაცვისა და
უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტი,
ლონდონი, დიდიდ ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო
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„საქართველოში ჩვენი ვიზიტის მიზანია, გამოვხატოთ გერმანიის მხარდაჭერა
საქართველოს მიმართ. კონკრეტულად კი, წვლილი შევიტანოთ თავდაცვის
ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის განვითარებაში. ეს არის ინსტიტუცია,
რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში გადაწყვეტილების მიმღები პირების
განათლებაზე ზრუნავს. ჩვენს აკადემიასაც მსგავსი ფუნქცია აქვს და შესაბამისად,
ქართულ მხარეს გამოცდილებას გავუზიარებთ.“
კარლ-ჰაინც კამპი
გერმანიის უსაფრთხოების პოლიტიკის ფედერალური აკადემიის პრეზიდენტი

„ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში, გენერალ სტეფანიკის
სახელობის შეიარაღებული ძალების აკადემია განსაკუთრებულად აფასებს თავდაცვის
ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ინიციატივას. სკოლა ახორციელებს ნატოს
სასწავლო და საგანმანათლებლო პროექტს, რასაც ნატოს ქვეყნების მხრიდან აქტიური
საერთაშორისო მხარდაჭერა აქვს, მათ შორისაა სლოვაკეთიც. გენერალ სტეფანიკის
სახელობის შეიარაღებული ძალების აკადემია მზად არის განაგრძოს სკოლის
მხარდაჭერა მის მისწრაფებაში გახდეს ავტორიტეტული ნატოს მიერ აკრედიტებული
სასწავლო დაწესებულება და გაუწიოს მას საკონსულტაციო დახმარება, განსაკუთრებით,
ნატოს მიერ ინსტიტუციური აკრედიტაციის პროცესების მიმართულებით.“
იოსეფ პუტერა
რექტორი, გენერალ სტეფანიკის სახელობის შეიარაღებული ძალების აკადემია
ლიპტოვსკი მიკულასი, სლოვაკეთი
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LEVAN IZORIA
MINISTER OF DEFENCE
Defence institution building is a complex
process, which requires close cooperation
within and between agencies nationwide.
Ensuring
continuous
professional
development of security sector employees
is an integral part of defence institution
building, as the competent and wellinformed personnel is one of the major
prerequisites for institution building.
We are building our defence and security
institutions in a vulnerable and constantly
changing security environment. Therefore,
adaptive
and
flexible
professional
development capabilities need to be developed.
The Defence Institution Building School has been established within the NATO- Georgia
Substantial Package and has successfully been developed since 2016. The core mission of the
school is to foster the professional and institutional development of the Georgian Ministry of
Defence, promote a common understanding of security and defence policy across government
and civil society, and improve cooperation between Georgia’s wider security sector, regional
partner countries and NATO Allies.
NATO and allied nations are actively involved in the development of the school and we are
deeply grateful for their support.
Germany is the project leader and the main financial contributor for this initiative and has
provided an expert to work with the Georgian counterparts. Slovakian representatives from the
SNGP team actively supports successful development of the School. Many partner countries
support the school’s activities in different ways and many others express their willingness for
future cooperation. The diversity and high quality of international cooperation once again
underline the increasing, positive dynamics and common values that exist between NATO and
Georgia.
Since 2016 DIB School has achieved considerable progress. The School has conducted 102
events and trained 2360 participants. It should be noted that security sector representatives
participate in the School’s activities as part of enhancing interagency cooperation, which is one
of the main priorities of the Ministry of Defence.
The ‘Total Defence’ principle adopted by the Ministry of Defence implies a high level interagency
coordination and the School is making its own contribution in this direction. It has provided
a platform for interaction with the civil society on defence and security issues and by doing
so laid the foundation for institutionalisation of the process. The School is engaged in active
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cooperation with educational institutions on national and international levels. DIBS plans to
develop a NATO-compliant training cycle and international training programmes in order to
share experience, expertise and lessons learned with interested countries across the region
through different training and discussion formats.
The School is another essential platform for Georgia to foster expertise within its national security
system and make its own contribution to strengthening Euro-Atlantic security architecture.
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TEA NIKOLASHVILI
DIBS DIRECTOR
Eestablishment and development of the Defence
Institution Building School has been made
possible through the joint efforts of Georgian and
NATO expert teams united by common values
and ideas. The School is a practical expression of
the successful cooperation between NATO and
Georgia which is constantly evolving.
During 2017-2018 DIBS achieved a remarkable
progress. Since its establishment 2 years ago,
the School has played an important role in the
defence and security systems development
process by institutionalising an interagency format
for learning activities. The progress made by the
School has been noted many times both by local and NATO strategic command. This had a
positive effect on DIBS Team’s motivation and determination.
The School’s recipe for success lies in its diversified and complex cooperation. DIBS was able
to incorporate in its activities the security sector as well as the expert resources available both
at national and international levels. The School’s four- year capacity building is ongoing as
envisaged by the Strategic Plan; DIBS is developing a flexible, modern training cycle compatible
with NATO standards; The School is actively engaged in cooperation with civil society; It has
established a format for cooperation with training institutions both at national and international
levels. The School supports institutionalisation of defence reforms by providing mechanisms for
discussion and organising workshops.
Competency, Security, Transparency and Unity are the four principles behind our philosophy,
shaping the School’s approach towards training style and course content.
We believe that competent personnel, transparent and objective processes at the national
level, and common approaches between governmental bodies and civil society must be the
cornerstone of our security system.
One of the core objectives of the School is to deepen regional and international cooperation.
Georgia’s efforts, coupled with the investment made by NATO and partners in the development
of our security sector, are having a positive effect. Now is the right time for us to share our
experience with stakeholders on a regional level through the School’s activities.
The strong motivation and professionalism of the School Team, the national and international
support that we receive creates a solid foundation for future success and ensures that
professional development component is effectively integrated into the multidimensional
process of defence institution building.
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CAPTAIN (DEU NAVY) STEPHAN ANNIGHOEFER
SNGP CORE TEAM LEADER

TWO YEARS OF HARD WORK AND SUCCESS HAPPY BIRTHDAY!
Effective and efficient state defence institutions
under civilian and democratic control are
fundamental to national and regional stability.
They are the fundament for international security
cooperation.
The Defence Institution Building School as one of
the initiatives under the Substantial NATO-Georgia
Package successfully aims to reinforce efforts to
reform and restructure defence institutions to
meet domestic needs as well as international commitments. This is often a long and difficult
process - team effort and the professional approach over the last years laid a solid foundation
to achieve this goal. In addition to that the DIBS Team built up a very positive reputation of the
institution and the team itself.
Cooperation with other national and international organizations to exchange relevant
information, to cross-participate in events, and to conduct complementary activities have been
established and conducted. The DIBS management system and an internal effective evaluation
system is in place. The annual training needs analysis ensures the high quality of delivered
trainings and guarantees future development.
Achievements you all can be very proud of – in the Navy you would receive a flag signal as
appreciation. It shows the letters Bravo Zulu, WELL DONE.
I wish the crew of DIB School all times Fair Winds and Following Seas!

Defence Institution Building School
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H.E. DR. HEIKE RENATE PEITSCH
AMBASSADOR OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY TO GEORGIA

AFTER TWO YEARS THE DEFENSE
INSTITUTION BUILDING SCHOOL IS NOW
GROWING UP
Two years ago, DIBS began operating as a
project under the Substantial NATO Georgia
Package (SNGP). Germany, as “Lead Nation”
for the project DIBS, feels particularly
responsible and committed. Nowadays, DIBS
has developed into a cross-departmental
educational institution n for Georgia’s entire
extended security sector. This is an essential
step, especially for the design of the “Total
Defense” concept. The ongoing international
networking of the DIBS is also a good indicator
for the future oriented design of the DIBS. I congratulate the DIBS and its employees on what
has already been achieved in this relatively short period of time and wish them good luck and
success for the future.
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ABOUT THE SCHOOL
The Defence Institution Building School (DIBS) was founded on 28 June, 2016. It emerged out
of the earlier Professional Development Centre, which had been developed by the NATO-Georgia Professional Development Programme. DIBS is one of the initiatives of the Substantial NATO-Georgia Package – Capacity Building Programme (SNGP) which is being implemented with
the active support of NATO expert teams assigned to Georgia.
The core mission of the Defence Institution Building School (DIBS) is to foster the professional
and institutional development of the Georgian Ministry of Defence, promote a common understanding of security and defence policy across government and civil society, and improve cooperation between Georgia’s wider security sector, regional partner countries and NATO Allies.
One of the main objectives of the School is to further promote cooperation and dialogue on defence and security issues through offering a wide range of training and education opportunities.
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The Defence Institution Building School’s professional development programmes support Georgia’s defence transformation and security sector reforms, strengthen the country’s democratic
institutions, and speed up Georgia’s integration with NATO processes.
On 11 April 2018, a brand new conference space was opened at the Defence Institution Building
School with support from the Georgian Ministry of Defence and the NATO DCB Trust Fund. Minister of Defence Mr. Levan Izoria marked the opening of the space with his lecture on ‘Challenges to NATO and Georgia’. The new conference space creates additional capabilities for hosting
international trainings.
The Defence Institution Building School has identified four main areas of activity where the
School is contributing to positive changes:

Good Governance
DIBS addresses increasing professionalisation of the executive personnel of the defence and
security sector, with the aim of improving the quality of governance and management. Special
emphasis is placed on increasing integrity, accountability, transparency and corruption prevention, as drivers of good governance in the security domain.

Defence and Security Policy
The School provides a forum for discussion and exchange of information in order to achieve
a common understanding of the security and defence policy issues among Georgian MoD
personnel, other governmental actors and civil society.

Inter-Agency Cooperation
DIBS fosters better cooperation among the governmental institutions of Georgia’s security
sector by providing space for information exchange, networking and cooperation.
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National and International Cooperation
State security is a joint responsibility, therefore DIBS offers platform for discussions on defence
and security issues, where representatives of civil society (academia, experts, teachers and
media) can engage with security agencies.
DIBS also aims at sharing best practices, lessons learned, and progress achieved within the
Georgian security sector reform process with other countries in the region and NATO partner
nations.
The School’s long term vision is to acquire NATO institutional accreditation. In order to lead
an effective accreditation process and to establish a NATO-compatible training cycle, DIBS
continues close cooperation with NATO programmes, similar learning institutions and NATO
schools.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Based on the four main areas of activity above, the School has actively been working on
developing a NATO-compatible training cycle and quality management system. At the beginning
of each academic year DIBS conducts a comprehensive training needs analysis across the
security sector of Georgia. The analysis phase includes meetings with deputy ministers and a
series of thematic workshops.
This results in a training programme tailored to the needs identified during the analysis phase.
Currently, the programme covers the following courses:
•

National Executive Defence Course;

•

National Security Analysis Course;

•

Stabilization and Reconstruction Orientation Course;

Defence Institution Building School
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•

Building Integrity in Peace Support Operations;

•

Hybrid Warfare and Processes in the Information Environment;

•

Human Resources Management Course;

•

Strategic Communications Course;

•

Personal and Public Information Management Basic Course.

Activities conducted within the framework of cooperation between the Netherlands
International Relations Institute of Clingendael and the Defence Institution Building
School:
•

Training in Strategic Policy Planning;

•

Training in Strategic Policy Analysis and Reporting;

•

Training in Civil-Military Response to Hybrid Threats;

•

Training in Crisis Management and Communication;

•

Workshop on Curriculum Development;

•

Training of Prospective Trainers of the Defence Institution Building School;

•

Training in Conflict Management and Analysis.

In addition to the above, DIBS planned and conducted a variety of training events and
discussions. The School hosted lectures by the Minister of Defence of Georgia and high-ranking
international experts.
Security Sector Orientation Programme, which consists of different training modules is an
intensive long-term training programme conducted by DIBS. The programme aims at providing
participants with basic knowledge of the Georgian defence and security system, familiarising
them with current trends in the security sector at national, regional and international levels and
increasing their awareness of the risks and challenges involved.
The programme includes the following 10 training modules:
National Security in the Context of Regional and International Security Architecture;
Legal Basis of National Security Architecture;
Effective Communication Skills;
Basic Course in Cyber Security (Distance Learning);
Building Integrity and Corruption Risk Reduction;
Gender in the Security Sector;
Managing complex, conflicting situations and developing negotiation skills;
NATO Orientation Course (Distance Learning);
Hybrid warfare and Processes in the Information Environment;
Field Trip.
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Since its establishment DIBS has conducted 102 events for 2360 participants, among them:
1330 participants from the Ministry of Defence;
515 participants from the security sector and other governmental agencies;
515 participants from other stakeholders (civil society, experts, academia, international
organisations).

SUPPORT FOR INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
School is actively involved in new projects initiated by ministry of defence to support defence
reforms and transformation processes.
DIBS provides a platform for conducting meetings with civil society representatives and experts
to facilitate institutional development. School is making its own contribution towards the
development of total defence concept.
The School cooperates actively with training institutions, academia and think tanks in order
to ensure that a professional development component is effectively integrated into the
defence institution building process. In this framework, the School signs Memorandums of
Understanding with a range of respected training institutions.

ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING (ADL)
The Defence Institution Building School continues to develop its distance learning capabilities.
In the framework of a 3- year ADL capacity building project with the Norwegian Ministry
of Defence and the USA’s Jefferson Institute, the First National ADL Conference was held in
November 2017. The Conference was attended by more than 60 representatives from various
defence and security sector agencies, training centres and universities.

Defence Institution Building School
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In addition to existing NATO Introduction and Cyber Security ADL Courses, DIBS has developed
two new online courses of its own: Integrating Gender Perspective in Peace Keeping Operations;
Building Integrity in Peace-Keeping Operations.
Currently, an Orientation Course of the Ministry of Defence of Georgia is being developed and
will be launched by the end of 2018.
The 2nd National ADL Conference is planned to be held later in 2018.

INTERNATIONAL COOPERATION
2017 -18 was packed with visits by high-ranking foreign guests, notably the visits by the German
Minister of Defence and Deputy Minister of Defence, the NATO Deputy Assistant Secretary
General, and the State Secretary of the Ministry of Defence of Slovak Republic. All guests noted
the progress made by DIBS over the course of its relatively short existence and expressed
readiness to support the School’s further development.
DIBS is proud to have been mentioned in the NATO Annual Report, where the Secretary General
noted the number of activities conducted by DIBS and the number of participants trained by
the School. He also underlined the role DIBS plays in developing Georgia’s defence and security
sector.
The aim of the School is to develop and implement a NATO-compliant Quality Assurance System,
which will gradually enable DIBS to have its courses certified by NATO. The certified courses will
be available to both Georgian representatives and those from NATO and Partner nations.
DIBS is cooperating with similar NATO education facilities on the issues of accreditation. In this
respect cooperation with the Armed Forces Academy of the Slovak Republic; the Romanian
Regional Department of Defense Resources Management Studies (DRESMARA) and the
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“Germany cooperates very closely with the Substantial NATO- Georgia Package
and, of course, DIBS is one the most important pillars in our engagement. We are
full of respect when the professionalism is concerned. We are not only close
partners, but we are close friends. I know that our troops in Afghanistan and also
in Germany rely on Georgian soldiers and it is a trustworthy, very well-founded
partnership we have there. We are grateful for that. Thank you very much.“
Ursula von der Leyen
Minister of Defence of the Federal Republic of Germany

Crisis Management and Multinational Operations Department (CMMOD), NATO School
Oberammergau; and the Finnish Defence Forces International Centre should be noted.
The School’s development is a joint NATO-Georgia responsibility. NATO plays an active role in the
process by means of different programmes and Trust Funds (Defence Capability Building Trust
Fund, NATO Building Integrity Programme, and NATO Professional Development Programme). In
this context, the financial support rendered by the Defence Capability Building Trust Fund should
especially be noted, since it has enabled the School to purchase simultaneous interpretation
equipment and software, as well as invest strongly in the School’s capacity building process.
Trilateral cooperation between DIBS, the David Aghmashenebeli National Defence Academy
and the UK’s Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) represents
a good example of effective international cooperation. In the framework of the Memorandum
of Understanding different activities have been conducted.

Cooperation with the following countries is appreciated:
•

•

•

•

The Federal Republic of Germany is a project leader country. It has assigned an expert
to help the School in its development process. Germany is also the main financial
contributor to the School.
The Republic of Slovakia. The assigned Slovak expert actively participates in the
School’s development process. The Armed Forces Academy of the Slovak Republic also
supports the School by sharing experience on accreditation issues.
The Kingdom of the Netherlands was the first country to express its willingness to
render financial support to the School. The 4 -year School capacity building plan
developed by the Netherlands Clingendael Institute of International Relations is being
effectively implemented. The Clingendael Institute also plays an important role in the
Training of Trainers: every year designated Georgian trainers undertake this course,
enhancing teaching capabilities not only of the School, but of the Georgian security
sector as a whole.
The Republic of Italy: In cooperation with the Italian Army Post Conflict Operations
Study Centre and Georgian experts, the School developed a Stabilization and
Reconstruction Orientation Course. There have been two iterations of the course
already.
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•

•

•
•

•

•

The Kingdom of Norway: With the support of Norway, DIBS started a 3-year project on
Advanced Distributed Learning Capacity Building. The Defence Ministry of Norway and
the USA’s Jefferson Institute are involved in the project.
The Republic of Estonia: With the support of the Republic of Estonia and the NATO
Professional Development Programme, the School has been implementing the
National Defence Executive Course over the course of many years.
Romania: DIBS exchanges experience with the Romanian training institutions
accredited by NATO.
Turkey, Grand Duchy of Luxembourg and Montenegro contributed generously to the
NATO Defence Capacity Building Trust Fund, thereby ensuring further development of
DIBS.
United Kingdom: is actively involved in different activities in support of training of
trainers program. In this regard lectures delivered by the Royal United Services Institute
for Defence and Security Studies (RUSI) are notable.
Contacts have been established with educational institutions in Austria, Finland, and
Germany, and NATO Centre of Excellence, Riga, Latvia. In cooperation with the NATO
Strategic Communications Centre of Excellence, DIBS conducted a course in Strategic
Communications.

PLANNED ACTIVITIES
NATO Compatible Quality Management System: the strategic aim of the Defence Institution
Building School is to establish a NATO-compatible training management cycle and become a
NATO accredited training institution. Therefore, it is crucially important for the School to ensure
the effectiveness of all accreditation-related processes. Currently, the School is developing
relevant documents and procedures in order to work towards this.
Regional Courses - In 2018-2019 the School plans to develop regional (Black Sea Region in
a wider context) courses as well. The courses will focus on building integrity and regional
“SNGP Package made further progress in 2017. For example, the Defence Institution
Building School, established through the Package, conducted 73 training activities
for 1,683 participants from Georgian defence and security sector agencies and
institutions. The school focuses on promoting good governance in the security
sector, understanding of defence and security
policies, interagency cooperation, as well as regional and international
cooperation.“
NATO - Secretary General, Annual Report 2017

security analysis. The courses will be available both to Georgian representatives and to regional
delegates. In future, the School plans to have the regional courses certified by NATO.
Developing Trainer Capability - Increasing the pool of trainers is of crucial importance for the
School’s development. DIBS actively cooperates with the Clingendael Institute to achieve this.
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Georgian trainers have already been trained in the Hague this year. However, continuity of the
process is an essesntial prerequisite for the School’s development. Therefore, DIBS relies on
international support for trainer capacity development. A good example of such cooperation
is training of Georgian trainers at the Italian Post-Conflict Operations Study Centre during the
Stabilization and Reconstruction Orientation Course development process. Currently, the School
is working on establishing selection criteria of prospective trainers, which will also facilitate
establishment of a NATO-compatible quality management system within the School.
Support for Total Defence - The concept of total defence, initiated by Georgia’s Minister of
Defence in 2018, creates substantial space for new DIBS activity. The School plans to conduct
discussions and workshops, which will support development of the above concept.
International and National Cooperation - DIBS will strengthen cooperation both at national
and international levels. Sharing experience and expert knowledge is essential for the School’s
development. Therefore, DIBS will focus on enhancing existing cooperation agreements and
establishing new ones. The School plans to sign Memorandums of Understanding with national
and international training institutions.
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“To me, DIB school is a gem in Georgia’s Civil Service. Always a pleasure and
inspiring to attend trainings and meetings. The ambition to become a center of
excellence, not only to Georgia’s wider Civil Service, but also to partners security
sectors, is no doubt in reach. It will be my pleasure to stay involved directly and
through Clingendael Diplomatic Academy.“
H.E. Jos Douma
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
“I’m very glad to celebrate the second anniversary since the establishment of the
Defense Institution Building School in the framework of the SNGP. I appreciate the
way DIBS has already managed to play an important role in improving cooperation
between Georgia’s security sector, NATO Allies and partners.
One of the highest merits of DIBS is to have engaged in a very useful interagency
process and in a fruitful debate on security issues with civil society.
Italy has contributed since the first steps of this institution, setting up collaborations, such as the successful relationship with the Post Conflict Operations Study
Center of the Italian Army to shape a comprehensive “Stabilization and Reconstruction Orientation Course. These collaborations will be further deepened and
enlarged, and they are accompanied by the different courses regularly offered to
Georgian officers in our military academies and by the activities carried out through
our bilateral action plan.
I wish DIBS all the best in the pursuance of its activities. May this School continue
to represent a powerful platform for security-related discussions and defense
institution building in the years to come!“
H.E. Antonio Bartoli
Ambassador of Italy to Georgia
“Georgia is proceeding with confident steps towards the NATO membership.
Within this process, Turkey has been supporting with its SME’s at three different
NATO-Georgia Substantial Package (SNGP) initiatives which are Aviation, Maritime
Security and Military Police. Numerous trainings and education programs are
provided to Georgian Armed Forces in the institutions such as Army/Navy/Air
Force War and Branch Schools, Air Force Language School, National Defense
University and Partnership for Peace Center Against Terrorism in Turkey.
Besides the financial support of 100.000 Euros to DIBS, 200.000 Euros to JTEC and the
allocation of 600.000 Euros to DCB Trust Fund, we have been closely monitoring the
critical role of DIBS in establishing the knowhow and accumulating experience from
the variety of people throughout the world with different backgrounds.
I would like congratulate all of the members of DIBS at the second anniversary.“
H.E. Fatma Ceren Yazgan
Ambassador of the Republic of Turkey to Georgia
“The collaboration between DIBS and the Clingendael Academy is connecting
people and practices across the Georgian security sector through concrete,
innovative training projects with direct relevance to the needs of DIBS´ partners
and participants.“
Ron Ton, Director Clingendael
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“I would like to extend my sincere gratitude to the leadership and the staff of
the Defence Institution Building School and congratulate them on the School’s
anniversary.
Since its establishment, the School has done tremendous work in terms of
professional development of Defence employees as well as towards defining the
right direction for security sector development and shaping realistic and informed
public opinion on security issues.
Great start. Wish you future success.
With deep respect,“
Irakli Menagharishvili, Strategic Research Centre

“I’ve been working with the Georgian Defence Institution Building School (DIBS)
since last year as Italian subject matter expert in support of the stabilization and
reconstruction orientation course. This year there has been a second iteration
of the course and its success is the plain evidence of how efficient DIBS is in
providing high level education for Georgian military and civilian personnel involved in
the security sector. The ability to gather such an interagency training audience for
the course is a strong political sign of how important the comprehensive approach
applied to this topic is for the Georgian Authorities. From last year DIBS has done a
great job earning tremendous qualitative achievements both in the didactics and in
the organizational field. I was personally proud to be part of the Italian contribution
to this project, it was a privilege and an honor to cooperate with such efficient and
professional staff. Greetings for your second anniversary, hope to enhance our
cooperation in future.“
LTC Paolo Mazzuferi
Head of Study and Doctrine Department at the Italian Army Post
Conflict Operations Study Centre

“RUSI has greatly appreciated its opportunities for engagement with DIBS over the
past year. A still relatively young organization, DIBS is showing itself to be serious
in its desire to help Georgia develop the requisite defence institution, and RUSI is
delighted to play a supporting role in this work. We very much look forward to
continuing our cooperation into the future.“
Raffaello Pantucci
Director, International Security Studies, Royal United Services Institute (RUSI)
London, UK

“We came to Georgia to express the German readiness to further support not
only Georgia as a country in general but particularly the DIB School, which is an institution to educate your decision-makers on security policy and since we, from
federal Academy are a similar construction, this is why we are here to exchange
our experience with your DIB School.“
Karl-Heinz Kamp
President of the Federal Academy for Security Policy
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“Within the Substantial NATO-Georgia Package (SNGP), the Armed Forces Academy of General M. R. Stefanik (SVK AFA) appreciates especially the Defence
Institution Building School (DIBS) initiative. DIBS is implementing a NATO training
and education project that is internationally supported by several NATO countries,
including Slovakia. To support the DIBS’s vision of becoming a reputable NATO-accredited regional educational institution, the SVK AFA is prepared to continue
providing consultancy and advisory services particularly in the area of the NATO
Institutional Accreditation processes.“
Doc. Ing. Jozef Puttera
Rector, Armed Forces Academy of General
M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, Slovakia
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