ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია
საინფორმაციო ფურცელი

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ინიციატივა

ზოგადი ინფორმაცია
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა საქართველოში 2016 წლის ივნისში გაიხსნა.
სკოლა უზრუნველყოფს პროფესიული განვითარების ფართო შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს
გამოცდილების გაზიარებას, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის
გაღრმავებას როგორც ეროვნულ, ისე რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე.
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მიზანია ეროვნული, რეგიონალური და
საერთაშორისო კურსების მეშვეობით გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება
როგორც თავდაცვის, ასევე ფართო უსაფრთხოების სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებისთვის. სკოლა ითანამშრომლებს ნატო-ს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან და
სასწავლო ფორმატში მათთან ერთად განიხილავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში
არსებულ გამოწვევებს.
სკოლა 2012 წელს ნატო-ს პროფესიული განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ჩამოყალიბებულ
საქართველოს თავდაცვის აკადემიის პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე დაარსდა.
პროფესიული განვითარების ცენტრი 2012 წლიდან ახორციელებს სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებს
უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლებისთვის. ნატო გააგრძელებს თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლის მხარდაჭერას სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით, როგორიცაა
პროფესიული განვითარების პროგრამა, კეთილსინდისიერების ამაღლება და კორუფციის რისკების
შემცირება, თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების ნდობის ფონდი.
სკოლა გამოიყენებს ნატო-სთან თავსებად სასწავლო მეთოდოლოგიებსა და მართვის მოდელს,
რაც მას შესაძლებლობას მისცემს საქართველოში ნატო-სთან თავსებადი სასწავლო ინსტიტუტის
სტატუსი მოიპოვოს.

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, თბილისი

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის
ოთხი ძირითადი მიმართულება
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა მხარს უჭერს საქართველოს უსაფრთხოების
სექტორში მიმდინარე რეფორმებს ოთხი პრიორიტეტული მიმართულებით:
1)

ეფექტური მმართველობა და უსაფრთხოების სექტორის მართვა
სკოლა ხელს შეუწყობს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების
წარმომადგენლების პროფესიულ განვითარებას, საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის
ინსტიტუციურ გაძლიერებას და მართვის გაუმჯობესებას

2)

უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა
სკოლა უზრუნველყოფს სივრცეს, სადაც მოხდება ინფორმაციის გაცვლა თავდაცვისა და
უსაფრთხოების პოლიტიკასთან მიმართებაში. აღნიშნული ფორმატი ხელს შეუწყობს თავდაცვის,
უსაფრთხოებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შორის ერთიანი მიდგომის
ჩამოყალიბებას.

3)

კომუნიკაცია და თანამშრომლობა უსაფრთხოების სექტორში
სკოლა ხელს შუწყობს თანამშრომლობის გაღრმავებას სამთავრობო და არასამთავრობო
ინსტიტუტებს შორის, ასევე კონტაქტების დამყარებას და უსაფრთხოების საკითხებზე სადისკუსიო
სივრცის ჩამოყალიბებას.

4)

რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობა
სკოლა ხელს შეუწყობს უსაფრთხოების სექტორში განხორციელებული რეფორმების გატარების
პროცესში დაგროვილი გამოცდილებისა და მიღწეული წარმატების გაზიარებას რეგიონულ და
საერთაშორისო დონეზე.

სკოლის მისია
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მისიაა საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს ინსტიტუციური გაძლიერება და თანამშრომლების პროფესიული განვითარება;
ეროვნულ დონეზე თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე საერთო მიდგომების განვითარება
და თანამშრომლობის გაღრმავება ფართო უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლებთან,
ნატო-სა და პარტნიორ ქვეყნებთან.

კურსების კატალოგი: 2016/2017
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის სასწავლო პროგრამები განკუთვნილი და
ხელმისაწვდომია მონაწილეთა ფართო სპექტრისთვის, მათ შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების
სექტორის წარმომადგენლებისთვის, სამხედრო ლიდერებისა და ოფიცრებისთვის, საჯარო სექტორის,
არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლებისთვის, ასევე შავი ზღვის ქვეყნებისა და
საერთაშორისო პარტნიორებისთვის.

უსაფრთხოების სექტორში ეფექტური მართვის თემატიკასთან
დაკავშირებული კურსები
კეთილსინდისიერების ამაღლება და კორუფციის რისკების შემცირება
კურსი ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში
არსებულ კორუფციის რისკებთან და მათი პრევენციის მექანიზმებთან დაკავშირებით. კურსის
ფარგლებში ხდება საუკეთესო საერთაშორისო ანტიკორუფციული პრაქტიკის გაზიარება.
უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო კურსი
კურსი ამზადებს საჯარო მოხელეებს, რათა მათ ეფექტურად შეასრულონ თავიანთი
ფუნქცია-მოვალეობები და შეძლონ უსაფრთხოების სექტორში საკუთარი, როგორც საჯარო
მოხელის როლის გააზრება.
დემოკრატიული კონტროლი შეიარაღებულ
ძალებზე
კურსი მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას დემოკრატიული კონტროლისა და
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ანგარიშვალდებულების
ისეთი მექანიზმების
შესახებ,
როგორიცაა
საპარლამენტო
კონტროლი,
სამოქალაქო
საზოგადოება,
სამოქალაქო და სამხედრო ურთიერთობები.
კანონის უზენაესობა შეირაღებული კონფლიქტის დროს
კურსი
მიზნად
ისახავს
ეროვნული
და
საერთაშორისო
სამართლის
ცოდნის
გაღრმავებას, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ჩათვლით, რომელიც წარმოადგენს
წესებისა და კანონების ნაკრებს შეიარაღებული კონფლიქტის გავლენისა და ზარალის
შესამცირებლად.
სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი
კურსის მიზანია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში
სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელობის აღნიშვნა, კერძოდ
მისი მნიშვნელობის აღნიშვნა კრიზისების კომუნიკაციის დროს.
გენდერული თანასწორობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების
სექტორში
კურსის მეშვეობით მონაწილეებს აქვთ საშუალება აიმაღლონ
ცნობიერება
გენდერულ
თანასწორობასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვის კონტექსტში და
ასევე კონფლიქტურ გარემოში.

უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკასთან
დაკავშირებული კურსები
ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი
კურსი მოიცავს საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის მიმოხილვას რეგიონულ და
საერთაშორისო კონტექსტში, ასევე თითოეული მოქალაქის როლისა და პასუხისმგებლობის
გააზრებას ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემის ფორმირებაში.
ჰიბრიდული ომი და საინფორმაციო პროპაგანდა
კურსი ასახავს საინფორმაციო ომის ძირითად ასპექტებს, მათ შორის ზეგავლენისა და
მანიპულირების საშუალებებს და მათზე სტრატეგიული კომუნიკაციის მეშვეობით რეაგირების
მექანიზმებს. კურსი ასევე მიმოიხილავს კიბერ ომის ძირითად პრინციპებს.
კიბერ უსაფრთხოების სემინარი
სემინარზე განიხილება საერთაშორისო კიბერსივრცე, კიბერ დანაშაული, საინფორმაციო ომი,
ეროვნული კიბერუსაფრთხოება და მისი გავლენა ადამიანებსა და ორგანიზაციებზე როგორც
ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე.
რეგიონალური სწავლებები
კურსი ხელს უწყობს შავი ზღვის რეგიონის და მასში არსებული გამოწვევების გაანალიზებას
უსაფრთხოების კონტექსტში. ასევე უზრუნველყოფს შესაძლებლობებს კონტაქტების დამყარებისა
და თანამშრომლობისთვის რეგიონის ქვეყნებს შორის.

სამომავლო გეგმები
2017 წლისათვის სკოლას ექნება განსაზღვრული პროფესიული განვითარების კუთხით არსებული
საჭიროებები და მოთხოვნები უსაფრთხოების სექტორის დონეზე. შესაბამისასად სკოლა დაგეგმავს
და განახორციელებს მაღალი დონის სასწავლო პროგრამებს ამ მოთხოვნების შესაბამისად,
რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობოს ხელს სექტორში საჭირო კომპეტენციების განვითარებას და
კვალიფიკაციის ამაღლებას.
ამ მიზნით სკოლა მაქსიმალურად აქტიურად ითანამშრომლებს ნატო-ს და მისი პარტნიორი ქვეყნების
წარმომადგენლებთან, ასევე შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონის ქვეყნებთან.

