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ϑΩΠ 5−00

ϑΟΙΝΤ ΩΑΡΦΑΡΕ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝ 5−00
ϑΟΙΝΤ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ ΠΛΑΝΝΙΝΓ

ϑοιντ Ωαρφαρε Πυβλιχατιον 5−00 (ϑΩΠ 5−00), Μαρχη 2004 Εδιτιον,
ισ προµυλγατεδ
ασ διρεχτεδ βψ τηε Χηιεφσ οφ Σταφφ

∆ιρεχτορ Γενεραλ
ϑοιντ ∆οχτρινε ανδ Χονχεπτσ

ΧΟΝ∆ΙΤΙΟΝΣ ΟΦ ΡΕΛΕΑΣΕ
1. Τηισ ινφορµατιον ισ Χροων χοπψριγητ ανδ τηε ιντελλεχτυαλ προπερτψ
ριγητσ φορ τηισ πυβλιχατιον βελονγ εξχλυσιϖελψ το τηε Μινιστρψ οφ
∆εφενχε (ΜΟ∆). Νο µατεριαλ ορ ινφορµατιον χονταινεδ ιν τηισ
πυβλιχατιον σηουλδ βε ρεπροδυχεδ, στορεδ ιν α ρετριεϖαλ σψστεµ ορ
τρανσµιττεδ ιν ανψ φορµ ουτσιδε ΜΟ∆ εσταβλισηµεντσ εξχεπτ ασ
αυτηορισεδ βψ βοτη τηε σπονσορ ανδ τηε ΜΟ∆ ωηερε αππροπριατε.
2. Τηισ ινφορµατιον ισ ρελεασεδ βψ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ Γοϖερνµεντ
το α ρεχιπιεντ Γοϖερνµεντ φορ δεφενχε πυρποσεσ ονλψ. Ιτ µαψ βε
δισχλοσεδ ονλψ ωιτηιν τηε ∆εφενχε ∆επαρτµεντ οφ α ρεχιπιεντ
Γοϖερνµεντ, εξχεπτ ασ οτηερωισε αυτηορισεδ βψ τηε ΜΟ∆.
3. Τηισ ινφορµατιον µαψ βε συβϕεχτ το πριϖατελψ οωνεδ ριγητσ.
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ϑΩΠ 5−00

ΑΥΤΗΟΡΙΣΑΤΙΟΝ
Τηε ϑοιντ ∆οχτρινε & Χονχεπτσ Χεντρε (ϑ∆ΧΧ) ισ ρεσπονσιβλε φορ πυβλισηινγ ϑοιντ
Ωαρφαρε Πυβλιχατιονσ (ϑΩΠσ) ανδ µαινταινινγ α ηιεραρχηψ οφ συχη πυβλιχατιονσ. Υσερσ
ωισηινγ το θυοτε ϑΩΠσ ασ ρεφερενχε µατεριαλ ιν οτηερ ωορκ σηουλδ χονφιρµ ωιτη τηε
ϑ∆ΧΧ ∆οχτρινε Εδιτορ ωηετηερ τηε παρτιχυλαρ πυβλιχατιον ανδ αµενδµεντ στατε ρεµαινσ
εξταντ. Χοµµεντσ ον φαχτυαλ αχχυραχψ ορ προποσαλσ φορ αµενδµεντ σηουλδ αλσο βε
διρεχτεδ το τηε ∆οχτρινε Εδιτορ ατ:
Τηε ϑοιντ ∆οχτρινε & Χονχεπτσ Χεντρε
Μινιστρψ οφ ∆εφενχε
Σηριϖενηαµ
ΣΩΙΝ∆ΟΝ
Ωιλτσ ΣΝ6 8ΡΦ
Τελεπηονε νυµβερ:
Φαχσιµιλε νυµβερ:
Ε−Μαιλ:

01793 314216/7
01793 314232
δοχτρινε≅ϕδχχ.µοδ.υκ

∆ΙΣΤΡΙΒΥΤΙΟΝ
∆ιστριβυτιον οφ ϑΩΠσ ισ µαναγεδ βψ ∆Σ∆Χ(Λ), Μωρωγ Ροαδ, Λλανγεννεχη, Λλανελλι,
Χαρµαρτηενσηιρε, ΣΑ14 8ΨΠ. Ρεθυεστσ φορ ισσυε οφ τηισ πυβλιχατιον, ορ αµενδµεντσ το
ιτσ διστριβυτιον, σηουλδ βε ρεφερρεδ το ∆Σ∆Χ(Λ). Αλλ οτηερ ϑ∆ΧΧ πυβλιχατιονσ ινχλυδινγ
α ρεγυλαρλψ υπδατεδ Χ∆ ϑοιντ ∆οχτρινε ∆ισκ (χονταινινγ βοτη ϑΩΠσ ανδ Αλλιεδ ϑοιντ
Πυβλιχατιονσ (ΑϑΠσ)) χαν αλσο βε δεµανδεδ φροµ ∆Σ∆Χ(Λ).
Τελεπηονε νυµβερ:
Φαχσιµιλε:

01554 822368
01554 822350

Αλλ πυβλιχατιονσ (ινχλυδινγ δραφτσ) αρε αϖαιλαβλε φορ ϖιεωινγ/δοωνλοαδ ατ δΝετ:
ηττπ://χηοτσ.µοδ.υκ/ϕοιντωαρ/ινδεξ.ητµ
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ϑΩΠ 5−00

ΠΡΕΦΑΧΕ
1.
Πυρποσε. ϑΩΠ 5−00 ϑοιντ Οπερατιονσ Πλαννινγ ισ αβουτ χαµπαιγν πλαννινγ
ιν δεπλοψεδ µυλτινατιοναλ ανδ νατιοναλ ϑοιντ Οπερατιονσ.1 Ιτ δεσχριβεσ ηοω πλαννινγ
αχτιϖιτιεσ ανδ προχεσσεσ αρε ιντεγρατεδ ανδ χο−ορδινατεδ το συππορτ δεχισιον−µακινγ
ανδ τηε προδυχτιον οφ πλανσ, ορδερσ ανδ διρεχτιϖεσ. ϑΩΠ 5−00 ϑοιντ Οπερατιονσ
Πλαννινγ φλοωσ διρεχτλψ φροµ ϑ∆Π 01 ϑοιντ Οπερατιονσ ανδ τογετηερ ωιτη ϑΩΠ 3−00
ϑοιντ Οπερατιονσ Εξεχυτιον, ισ τηε ΥΚ αυτηοριτψ φορ τηε χονδυχτ οφ δεπλοψεδ ϕοιντ
οπερατιονσ. Ιτ ισ αιµεδ πριµαριλψ ατ τηοσε ρεσπονσιβλε φορ τηε πλαννινγ οφ οπερατιονσ,
σπεχιφιχαλλψ Χηιεφ οφ Σταφφ (ΧΟΣ) ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ ανδ ηισ σταφφ, βυτ αλσο
χοµπονεντ Ηεαδθυαρτερσ ΧΟΣ, τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ Ασσισταντ Χηιεφ οφ
Σταφφ (ΑΧΟΣ) ϑ5 ανδ τηειρ σταφφσ. Ιτ ωιλλ βε οφ χονσιδεραβλε υσε το τηοσε ινϖολϖεδ ιν τηε
∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Οργανισατιον ανδ ισ α κεψ δοχυµεντ ιν τηε δελιϖερψ οφ
ϕοιντ χοµµανδ ανδ σταφφ τραινινγ.
2.

Στρυχτυρε. ϑΩΠ 5−00 ϑοιντ Οπερατιονσ Πλαννινγ χοµπρισεσ 3 χηαπτερσ:
α.
Χηαπτερ 1  Χρισισ Πλαννινγ ατ τηε Στρατεγιχ Λεϖελ. Τηε πυρποσε οφ
Χηαπτερ 1 ισ το εξπλαιν Στρατεγιχ λεϖελ πλαννινγ ιν συφφιχιεντ δεταιλ ιν ορδερ το
προϖιδε α χοντεξτ φορ Οπερατιοναλ λεϖελ πλαννινγ.
β.
Χηαπτερ 2  Τηε Φυνδαµενταλσ οφ Οπερατιοναλ ∆εσιγν. Τηε πυρποσε
οφ Χηαπτερ 2 ισ το χονϖεψ αν υνδερστανδινγ οφ τηε τηεορψ οφ οπερατιοναλ
πλαννινγ. Ιτ βεγινσ ωιτη α βριεφ δεσχριπτιον οφ χαµπαιγνινγ, βεφορε
χονχεντρατινγ ον α δεταιλεδ εξαµινατιον οφ τηε ιντελλεχτυαλ τοολσ ανδ προχεσσεσ
τηατ µακε υπ οπερατιοναλ δεσιγν.
χ.
Χηαπτερ 3  Πλαννινγ ατ τηε Οπερατιοναλ Λεϖελ. Τηε πυρποσε οφ
Χηαπτερ 3 ισ το δεσχριβε ηοω τηε τηεορψ οφ χαµπαιγν πλαννινγ ισ αππλιεδ ιν
πραχτιχε, ινχλυδινγ τηε ιντεγρατιον ανδ χο−ορδινατιον οφ µυλτινατιοναλ,
χοµπονεντ ανδ ϕοιντ πλαννινγ χονσιδερατιονσ, ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε
χονστρυχτιον, µονιτορινγ ανδ εϖολυτιον οφ τηε χαµπαιγν πλαν.

ΛΙΝΚΑΓΕΣ
3.
Μυλτινατιοναλ ∆οχτρινε. ϑΩΠ 5−00 ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεασ χονταινεδ ιν
τηε φολλοωινγ πυβλιχατιονσ, ηοωεϖερ, ωηερε τηεψ οχχυρ, σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ αρε
εξπλαινεδ.
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ϑοιντ Οπερατιονσ αρε τηε σψνεργιστιχ εφφεχτ οφ ταχτιχαλ αχτιϖιτιεσ ιν α χαµπαιγν σετ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ. ϑοιντ
Οπερατιονσ φυσε α ρανγε οφ σινγλε−Σερϖιχε χαπαβιλιτιεσ, αρε µυλτι−αγενχψ ιν χηαραχτερ ανδ αρε νορµαλλψ χονδυχτεδ ωιτηιν
αν αλλιανχε ορ χοαλιτιον φραµεωορκ.
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ϑΩΠ 5−00
α.
ΝΑΤΟ ∆οχτρινε. Αλλιεδ ϑοιντ πυβλιχατιονσ; ΑϑΠ−01(Β) Αλλιεδ ϑοιντ
∆οχτρινε, ΑϑΠ−3 Αλλιεδ ϑοιντ Οπερατιονσ ανδ ΝΑΤΟσ ΒΙ/ΣΧ Γυιδελινεσ φορ
Οπερατιοναλ Πλαννινγ (ΓΟΠ).
β.

ΥΣ ∆οχτρινε. ϑΠ 5−0, ϑΠ 5−00.1 & ϑΠ 5−00.2.

4.
Νατιοναλ ϑοιντ ∆οχτρινε. Τηε χαπστονε πυβλιχατιονσ ΙϑΩΠ 1−00 ϑοιντ
Περσοννελ Αδµινιστρατιον, ϑΩΠ 2−00 Ιντελλιγενχε Συππορτ το ϑοιντ Οπερατιονσ, ϑΩΠ
4−00 Λογιστιχσ φορ ϑοιντ Οπερατιονσ ανδ ϑΩΠ 6−00 Χοµµυνιχατιονσ ανδ Ινφορµατιον
Σψστεµσ Συππορτ το ϑοιντ Οπερατιονσ εξπλαιν τηε δεταιλεδ πλαννινγ προχεσσ ιν τηεσε
κεψ φυνχτιοναλ αρεασ.

ιϖ

ϑΩΠ 5−00

ϑΟΙΝΤ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ ΠΛΑΝΝΙΝΓ
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
Τιτλε Παγε
Αυτηορισατιον ανδ ∆ιστριβυτιον
Πρεφαχε
Χοντεντσ
ϑοιντ Ωαρφαρε Πυβλιχατιονσ
Ρεχορδ οφ Αµενδµεντσ
Χηαπτερ 1

ι
ιι
ιιι
ϖ
ϖιι
ϖιιι

Χρισισ Πλαννινγ ατ τηε Στρατεγιχ Λεϖελ

Τψπεσ οφ Πλαννινγ
Τηε ∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Οργανισατιον
Χρισισ Μαναγεµεντ Γρουπσ
Τηε Στρατεγιχ Χρισισ Πλαννινγ Προχεσσ
Μυλτινατιοναλ Οπερατιονσ
Αννεξ Α  ΥΚ Αδϖανχε Πλαννινγ
Αννεξ Β  Τηε ΝΑΤΟ Πλαννινγ Προχεσσ
Αννεξ Χ  Τηε ΕΥ Πλαννινγ Προχεσσ
Αννεξ ∆  ΥΣ Στρατεγιχ Πλαννινγ
Αννεξ Ε  Μυλτινατιοναλ Χοµµανδ ανδ Χοντρολ Μοδελ ωιτη
ΥΚ ασ α Παρτιχιπατινγ Νατιον
Αννεξ Φ  Μυλτινατιοναλ Χοµµανδ ανδ Χοντρολ Μοδελ ωιτη
ΥΚ ασ τηε Φραµεωορκ Νατιον
Αννεξ Γ  Στρατεγιχ Πλαννινγ ∆εϖελοπµεντ Φλοω Χηαρτ
Χηαπτερ 2

1−1
1−4
1−9
1−12
1−14

Τηε Φυνδαµενταλσ οφ Οπερατιοναλ ∆εσιγν

Αν Οϖερϖιεω οφ Χαµπαιγνινγ
Οπερατιοναλ ∆εσιγν
Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε
Πλαννινγ ∆υρινγ τηε Χαµπαιγν
Αννεξ Α  Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε
Αννεξ Β  Σχηεµατιχσ
Αππενδιξ Β1  Οπτιον 1  ∆εφινινγ τηε Αρτ οφ τηε
Ποσσιβλε
Αππενδιξ Β2  Οπτιον 2  Φιξινγ Εφφεχτσ ιν Τιµε ανδ
Σπαχε
Αππενδιξ Β3  Χαµπαιγν Πλαννινγ Χονχεπτσ
Αππενδιξ Β4  Χαµπαιγν Πλαννινγ Προχεσσ Σχηεµατιχσ

ϖ

2−1
2−12
2−19
2−28

ϑΩΠ 5−00
Αννεξ Χ  Ωαργαµινγ
Αννεξ ∆  Ρισκ Αναλψσισ Προχεσσ
Αννεξ Ε  Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ
Αππενδιξ Ε1  Προδυχινγ ανδ Ρυννινγ α Μεασυρεσ οφ
Εφφεχτιϖενεσσ Ασσεσσµεντ Σηεετ
Αππενδιξ Ε2  Προδυχινγ ανδ Ρυννινγ α Χαµπαιγν
Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ Σχηεµατιχ
Αππενδιξ Ε3  Εξαµπλε Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ
Σχηεµατιχ
Χηαπτερ 3

Πλαννινγ ατ τηε Οπερατιοναλ Λεϖελ

Ινιτιαλ Πλαννινγ Αχτιϖιτιεσ
ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ Πλαννινγ Προχεσσ
Ασσεσσινγ τηε Χαµπαιγν
Κεψ Πλαννινγ Χονσιδερατιονσ
Αννεξ Α  Τηε ϑοιντ Πλαννινγ Προχεσσ
Αννεξ Β  Ουτλινε Χ∆Σ Πλαννινγ Γυιδανχε το τηε ϑοιντ
Χοµµανδερ
Αννεξ Χ  Ουτλινε Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε το τηε ϑοιντ Χοµµανδερ
Αννεξ ∆  Ουτλινε ϑοιντ Χοµµανδερσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε
Αννεξ Ε  ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερσ Πλαννινγ Γυιδανχε
Αννεξ Φ  Α Ηιεραρχηψ οφ Οπερατιοναλ Παπερωορκ
Αννεξ Γ  Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε Τεµπλατε
Αννεξ Η  Φορχε Ινστρυχτιον ∆οχυµεντ Τεµπλατε
Γλοσσαρψ οφ Τερµσ ανδ ∆εφινιτιονσ
Γλοσσαρψ οφ Αββρεϖιατιονσ

ϖι

3−1
3−5
3−15
3−16

ϑΩΠ 5−00

ϑΟΙΝΤ ΩΑΡΦΑΡΕ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝΣ
Τηε συχχεσσφυλ προσεχυτιον οφ ϕοιντ οπερατιονσ ρεθυιρεσ α χλεαρλψ υνδερστοοδ δοχτρινε
τηατ ισ αχχεπταβλε το αλλ νατιονσ ανδ Σερϖιχεσ χονχερνεδ. Ιτ ισ ΥΚ πολιχψ τηατ νατιοναλ
δοχτρινε σηουλδ βε χονσιστεντ ωιτη ΝΑΤΟ δοχτρινε ανδ, βψ ιµπλιχατιον, ιτσ τερµινολογψ
ανδ προχεδυρεσ (οτηερ τηαν τηοσε εξχεπτιοναλ χιρχυµστανχεσ ωηεν τηε ΥΚ ηασ ελεχτεδ
νοτ το ρατιφψ ΝΑΤΟ δοχτρινε). Νοτωιτηστανδινγ, τηε ρεθυιρεµεντ εξιστσ το δεϖελοπ
νατιοναλ δοχτρινε το αδδρεσσ τηοσε αρεασ νοτ αδεθυατελψ χοϖερεδ, ορ ατ αλλ, βψ ΝΑΤΟ
δοχτρινε, ανδ το ινφλυενχε τηε δεϖελοπµεντ οφ ΝΑΤΟ δοχτρινε. Τηισ ισ µετ βψ τηε
δεϖελοπµεντ οφ α ηιεραρχηψ οφ ϑοιντ Ωαρφαρε Πυβλιχατιονσ (ϑΩΠσ).
Ιντεριµ ϑοιντ Ωαρφαρε Πυβλιχατιονσ (ΙϑΩΠσ) αρε πυβλισηεδ ασ νεχεσσαρψ το µεετ τηοσε
οχχασιονσ ωηεν α παρτιχυλαρ ασπεχτ οφ ϕοιντ δοχτρινε νεεδσ το βε αγρεεδ, υσυαλλψ ιν α
φορεσηορτενεδ τιµεσχαλε, ειτηερ ιν ασσοχιατιον ωιτη α πλαννεδ εξερχισε ορ οπερατιον, ορ
το εναβλε ανοτηερ ασπεχτ οφ δοχτριναλ ωορκ το βε δεϖελοπεδ. Τηισ ωιλλ οφτεν οχχυρ
ωηεν α µορε χοµπρεηενσιϖε παρεντ πυβλιχατιον ισ υνδερ δεϖελοπµεντ, βυτ νορµαλλψ
ωελλ ιν αδϖανχε οφ ιτσ πλαννεδ πυβλιχατιον.
Τηε ϑοιντ ∆οχτρινε ∆εϖελοπµεντ Προχεσσ ανδ ασσοχιατεδ ηιεραρχηψ οφ ϑΩΠσ ισ
εξπλαινεδ ιν α χυρρεντ ϑοιντ Σερϖιχε ∆ΧΙ.2
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∆ΧΙ ΓΕΝ 91 2003.
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ϑΩΠ 5−00

ΡΕΧΟΡ∆ ΟΦ ΑΜΕΝ∆ΜΕΝΤΣ
Αµενδµεντ Νο

∆ατε οφ Ινσερτιον

ϖιιι

Ινιτιαλσ

ϑΩΠ 5−00

ΧΗΑΠΤΕΡ 1  ΧΡΙΣΙΣ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΑΤ ΤΗΕ ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ
ΛΕςΕΛ
Τηε πυρποσε οφ Χηαπτερ 1 ισ το εξπλαιν Στρατεγιχ λεϖελ χρισισ
πλαννινγ ιν συφφιχιεντ δεταιλ το προϖιδε α χοντεξτ φορ
Οπερατιοναλ λεϖελ πλαννινγ.
Σεχτιον Ι Τψπεσ οφ Πλαννινγ
Σεχτιον ΙΙ Τηε ∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ
Οργανισατιον
Σεχτιον ΙΙΙ  Χρισισ Μαναγεµεντ Γρουπσ
Σεχτιον Ις  Στρατεγιχ Χρισισ Πλαννινγ Προχεσσ
Σεχτιον ς  Μυλτινατιοναλ Οπερατιονσ

ΣΕΧΤΙΟΝ Ι  ΤΨΠΕΣ ΟΦ ΠΛΑΝΝΙΝΓ
Πλαννινγ ισ αν υννατυραλ προχεσσ; ιτ ισ φαρ µορε φυν το δο σοµετηινγ.
Τηε νιχεστ τηινγ αβουτ νοτ πλαννινγ ισ τηατ φαιλυρε χοµεσ ασ α
χοµπλετε συρπρισε, ρατηερ τηαν βεινγ πρεχεδεδ βψ α περιοδ οφ ωορρψ
ανδ δεπρεσσιον
Σιρ ϑοην Ηαρϖεψ−ϑονεσ
Ιντροδυχτιον
101. Πλαννινγ ισ α φυνχτιον οφ χοµµανδ ατ αλλ λεϖελσ ανδ ισ α πρερεθυισιτε φορ τηε
συχχεσσφυλ χονδυχτ οφ µιλιταρψ οπερατιονσ. Ιτ ισ αν αχτιϖιτψ οφ τηε µινδ τηατ ισ γυιδεδ
βψ α προχεσσ. Πλαννινγ ισ τηε προχεσσ οφ δετερµινινγ α χουρσε οφ αχτιον το τακε, ωηατ
τηε χουρσε οφ αχτιον ισ ιντενδεδ το αχηιεϖε, τηε µαννερ ιν ωηιχη τηε χουρσε οφ αχτιον ισ
το βε προσεχυτεδ ανδ τηε ρεσουρχεσ τηατ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το φαχιλιτατε τηατ προσεχυτιον.
102.
Τηε λεϖελσ οφ ωαρ αρε εξπλαινεδ ιν ϑΩΠ 0−01 Βριτιση ∆εφενχε ∆οχτρινε
(Β∆∆) ανδ εξπανδεδ ιν ϑ∆Π 01 ϑοιντ Οπερατιονσ. Υνδερστανδινγ τηε ιντεραχτιον οφ
τηεσε λεϖελσ ισ κεψ το ηοω χοµµανδ ανδ χοντρολ ισ εξερχισεδ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ.
Ηοωεϖερ, βψ σεττινγ λεϖελσ, ιτ µιγητ βε ασσυµεδ τηατ δισχρετε αχτιϖιτψ ηαππενσ ιν εαχη,
ωηεν αχτυαλλψ τηερε ισ σιγνιφιχαντ οϖερλαπ, το τηε εξτεντ τηατ ταχτιχαλ λεϖελ αχτιϖιτψ ωιλλ
ηαϖε στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ χονσεθυενχε ανδ εφφεχτ, ανδ ϖιχε ϖερσα. Τηυσ ϕοιντ
πλαννινγ ισ α χοµπλεξ προχεσσ τηατ ινχρεασινγλψ ρεθυιρεσ τηε τιµελψ χο−ορδινατιον οφ
αχτιϖιτιεσ ατ τηε στρατεγιχ, οπερατιοναλ ανδ ταχτιχαλ λεϖελσ. Ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ πολιτιχαλ
στρατεγψ ισ δεσιγνεδ το λαψ δοων ορ διρεχτ α σετ οφ νατιοναλ ορ µυλτινατιοναλ γοαλσ ιν
συππορτ οφ πολιχψ οβϕεχτιϖεσ. Ονε οφ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ πλαννινγ ατ τηε στρατεγιχ
λεϖελ ισ τηε νεεδ φορ αν εφφεχτιϖε πολιτιχαλ/µιλιταρψ ιντερφαχε το ενσυρε χο−ορδινατιον οφ
τηε ϖαριουσ ινστρυµεντσ οφ νατιοναλ ποωερ ιν πυρσυιτ οφ νατιοναλ οβϕεχτιϖεσ. Μιλιταρψ
στρατεγψ ισ τηε µεανσ βψ ωηιχη τηε µιλιταρψ παραµετερσ αρε ωορκεδ ουτ το µεετ τηε
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πολιτιχαλ γοαλσ. Ιν βροαδ τερµσ 3 τηινγσ ηαϖε το βε εσταβλισηεδ ατ τηισ στρατεγιχ λεϖελ:
ενδσ, ωαψσ ανδ µεανσ. Ασ Β∆∆ αρτιχυλατεσ, τηισ ισ τηε εσσενχε οφ πλαννινγ ατ τηε
στρατεγιχ λεϖελ.
103. Τηε ΥΚ ισ λικελψ το χοµµιτ φορχεσ το µιλιταρψ οπερατιονσ ιν 3 βροαδ
χιρχυµστανχεσ: νατιοναλ οπερατιονσ, µυλτινατιοναλ οπερατιονσ ασ τηε Φραµεωορκ1 ορ
Λεαδ Νατιον2 ανδ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ ασ α παρτιχιπατινγ/χοντριβυτινγ νατιον.
Γοϖερνµεντ διρεχτιον ωιλλ βε τρανσλατεδ βψ τηε Μινιστρψ οφ ∆εφενχε (ΜΟ∆) τηρουγη
τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ (ΠϑΗΘ) ιντο τηε χριτερια φορ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε
Χοµµανδερ (ϑΤΦΧ)3 ανδ ηισ σταφφ το δεϖελοπ ανδ εξεχυτε α χαµπαιγν πλαν ιν ορδερ το
αχηιεϖε νατιοναλ ανδ/ορ µυλτινατιοναλ γοαλσ. Φορ τηε ϑΤΦΧ ανδ ηισ σταφφ το αχηιεϖε τηισ,
τηεψ µυστ υνδερστανδ τηε ιντεραχτιον βετωεεν τηε διφφερεντ λεϖελσ οφ ωαρ ανδ τηε
ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ τηε ρεσπεχτιϖε οργανισατιονσ φορ τηε πλαννινγ ανδ χονδυχτ οφ νατιοναλ
ανδ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ.
104. Φορ τηε ϑΤΦΧ ανδ ηισ σταφφ δεπλοψεδ ον νατιοναλ οπερατιονσ, γυιδανχε ανδ
διρεχτιον ωιλλ χοµε διρεχτλψ φροµ τηε ΠϑΗΘ. Ιν Αλλιεδ, Μυλτινατιοναλ ορ Χοαλιτιον
οπερατιονσ τηερε ωιλλ βε αδδιτιοναλ χηαννελσ ωιτη ωηιχη τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε
Ηεαδθυαρτερσ (ϑΤΦΗΘ) ωιλλ ηαϖε το δεαλ. Τηισ πυβλιχατιον ουτλινεσ τηε πλαννινγ
προχεσσ ανδ στρυχτυρε το γυιδε περσοννελ ωορκινγ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ τηρουγη τηειρ
λικελψ ρολεσ. Ιτ ισ νοτ ιντενδεδ το βε α πρεσχριπτιϖε προχεσσ τηατ ηασ το βε φολλοωεδ
σλαϖισηλψ ανδ ιτ ωιλλ ρεθυιρε αδαπτατιον δεπενδινγ ον τηε σιτυατιον.
Αδϖανχε Πλαννινγ4
105. Αδϖανχε πλαννινγ ισ χονδυχτεδ ωιτη τηε ιντεντ οφ αδδρεσσινγ φυτυρε σεχυριτψ
ρισκσ. Μιλιταρψ στρατεγιχ πλαννινγ ισ ινιτιατεδ φολλοωινγ ρεχογνιτιον οφ α σιτυατιον τηατ
µαψ ωαρραντ α ρεσπονσε βψ ΥΚ Αρµεδ Φορχεσ. ∆υρινγ πεαχετιµε τηε Γοϖερνµεντ ανδ
τηε ΜΟ∆ µονιτορ ωορλδ εϖεντσ ανδ ιν χερταιν χιρχυµστανχεσ διρεχτ τηατ χοντινγενχψ
πλανσ βε δεϖελοπεδ ιν χασε τηε ΥΚ ηασ το εξερχισε α µιλιταρψ οπτιον. Τηε ΜΟ∆σ
Οπερατιοναλ Τασκινγ Γρουπ5 (ΟΤΓ) αγρεεσ ον τηε πριοριτιεσ φορ πλαννινγ ανδ
1

∆εφινεδ ιν ϑΩΠ 3−00 (βασεδ ον ΑϑΠ−3) ασ Φορχεσ δεσιγνατεδ υνδερ φραµεωορκ νατιον αρρανγεµεντσ αρε χοµµανδεδ
βψ αν οφφιχερ φροµ τηε φραµεωορκ νατιον. Α σιγνιφιχαντ προπορτιον οφ τηε σταφφ ανδ ηεαδθυαρτερσ συππορτ ωιλλ αλσο χοµε
φροµ τηε φραµεωορκ νατιον; ιτσ ωορκινγ λανγυαγε ισ οφ τηατ νατιον ανδ αλσο ιτσ σταφφ προχεδυρεσ. Ηοωεϖερ ιν πραχτιχε,
ονχε χοµµανδ ανδ σταφφ τεαµσ αρε εσταβλισηεδ, προχεδυρεσ µαψ εϖολϖε το ινχορπορατε βεστ πραχτιχε φροµ αµονγστ τηε
χοντριβυτινγ νατιονσ.
2
∆εφινεδ ιν ϑΩΠ 3−00 (βασεδ ον ΑϑΠ−3) ασ Ονε νατιον ασσυµινγ λεαδ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε πλαννινγ ανδ εξεχυτιον οφ αν
οπερατιον, παρτιχυλαρλψ ρεταινινγ οωνερσηιπ οφ τηε Χαµπαιγν Πλαν ανδ Ινφο Οπσ. Τηε ϑΤΦΧ, σταφφ, χοµµανδ, χοντρολ,
Χοµµυνιχατιονσ ανδ Ινφορµατιον Σψστεµσ (ΧΙΣ) στρυχτυρε, δοχτρινε ανδ λογιστιχ χο−ορδινατιον οφ τηε φορχε ωιλλ βε
προϖιδεδ βψ ονε νατιον (τηε λεαδ νατιον). Οτηερ νατιονσ χαν ασσιγν χοντριβυτιονσ το τηισ φορχε υνδερ α Νατιοναλ
Χοντινγεντ Χοµµανδερ (ΝΧΧ), ωιτη λιαισον οφφιχερσ (ΛΟσ), ανδ µιγητ εϖεν φυλφιλ σοµε σταφφ ποσιτιονσ ιν τηε λεαδ
νατιονσ σταφφ.
3
Μαψ βε α Νατιοναλ Χοντινγεντ Χοµµανδερ (ΝΧΧ) ιν χερταιν χιρχυµστανχεσ.
4
Αδϖανχε Πλαννινγ ισ δεφινεδ ηερε ασ τηε αχτιϖιτψ χονδυχτεδ πρινχιπαλλψ ιν πεαχετιµε το δεϖελοπ πλανσ φορ χοντινγενχιεσ
ιδεντιφιεδ βψ στρατεγιχ πλαννινγ ασσυµπτιονσ. Αδϖανχε πλαννινγ πρεπαρεσ φορ α ποσσιβλε χοντινγενχψ βασεδ υπον τηε βεστ
αϖαιλαβλε ινφορµατιον ανδ χαν φορµ τηε βασισ φορ Χρισισ Ρεσπονσε Πλαννινγ. Φορµερλψ κνοων ασ ∆ελιβερατε Πλαννινγ.
5
Χοµπρισεσ Πολιχψ ∆ιρεχτορ, Χ∆Ι, ΧϑΟ υνδερ τηε χηαιρµανσηιπ οφ ∆Χ∆Σ(Χ).
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ιντελλιγενχε χολλεχτιον, φοχυσινγ ον τηοσε αρεασ οφ ποτεντιαλ ορ δεϖελοπινγ σιτυατιονσ
τηατ αρε µοστ λικελψ το αφφεχτ τηε ΥΚσ ιντερεστσ. Τηε Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ (Χ∆Σ)
ιν τυρν, τηρουγη τηε ∆επυτψ Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ (Χοµµιτµεντσ) (∆Χ∆Σ(Χ)),
διρεχτσ τηε ΠϑΗΘ το δεϖελοπ α ρανγε οφ χοντινγενχψ πλανσ, τηε αιµ βεινγ το ρεδυχε τηε
τιµε ρεθυιρεδ φορ τηε προδυχτιον οφ α δεταιλεδ χαµπαιγν πλαν ιν τηε εϖεντ οφ α χρισισ
οχχυρρινγ. Τηε 3 τψπεσ οφ χοντινγενχψ πλαν6 υσεδ νατιοναλλψ αρε:
α.
ϑοιντ Πλαννινγ Γυιδεσ. ϑοιντ Πλαννινγ Γυιδεσ (ϑΠΓσ) χοµπρισε γενεριχ
πλαννινγ δατα φορ α παρτιχυλαρ χουντρψ, ρεγιον ορ τηεατρε. ϑΠΓσ µαψ αλσο
προϖιδε γενεριχ αδϖιχε φορ α παρτιχυλαρ τψπε οφ οπερατιον, συχη ασ Νον−
χοµβαταντ Εϖαχυατιον Οπερατιονσ (ΝΕΟ) ορ Ηυµανιταριαν/∆ισαστερ Ρελιεφ
Οπερατιονσ (Η∆ΡΟ). Φορ φυρτηερ δεταιλσ σεε Αννεξ 1Α.
β.
ϑοιντ Χοντινγενχψ Πλανσ. ϑοιντ Χοντινγενχψ Πλανσ (ϑΧΠσ) αρε πρεπαρεδ
ιν ρεσπονσε το Χ∆Σ Πλαννινγ Γυιδανχε. Ιν αδδιτιον το τηε πλαννινγ δατα
χονταινεδ ιν ϑΠΓσ, ϑΧΠσ χονταιν σπεχιφιχ ινφορµατιον ον τηε µιλιταρψ
χαπαβιλιτιεσ ρεθυιρεδ ανδ τηειρ δεπλοψµεντ οπτιονσ, ινχλυδινγ ρεαδινεσσ στατεσ
ωηερε αππροπριατε, ανδ αρε ωριττεν ιν ρεσπονσε το σπεχιφιχ πλαννινγ γυιδανχε.
Φορ φυρτηερ δεταιλσ σεε Αννεξ 1Α.
χ.
ϑοιντ Οπερατιον Πλανσ. ϑοιντ Οπερατιον Πλανσ (ϑΟΠσ) αρε πλανσ φορ τηε
χονδυχτ οφ ϕοιντ οπερατιονσ τηατ χαν βε υσεδ ασ τηε βασισ φορ αν Οπερατιον Ορδερ
(ΟΠΟΡ∆), ανδ ασ συχη χαν βε χονσιδερεδ ασ εµβρψονιχ χαµπαιγν πλανσ. Ιν
αδδιτιον το α πλαν φορ τηε δεπλοψµεντ οφ φορχεσ, α ϑΟΠ ωιλλ χονταιν α χονχεπτ οφ
οπερατιονσ. ϑΟΠσ αρε τηε µοστ δεϖελοπεδ λεϖελ οφ αδϖανχε πλαν, χονσεθυεντλψ,
ονλψ τηοσε χοντινγενχιεσ τηατ αρε ασσεσσεδ ασ ηιγηλψ λικελψ το δεϖελοπ ιντο αν
οπερατιον ωιλλ λεαδ το τηε προδυχτιον οφ α ϑΟΠ.
Χρισισ Ρεσπονσε Πλαννινγ7
106. Ιφ τηε σιτυατιον ισ συχη τηατ τηε ΥΚ ωιλλ βε ινϖολϖεδ µιλιταριλψ ανδ τηε λεαδ
τιµεσ αρε σηορτ, τηε ΜΟ∆ ωιλλ αδοπτ ιτσ χρισισ πλαννινγ ρολε. Α χρισισ ισ αν υνσταβλε
περιοδ ορ ονε οφ εξτρεµε τρουβλε ορ δανγερ. Νο τωο χρισεσ αρε ιδεντιχαλ ανδ εαχη νεεδσ
το βε δεαλτ ωιτη ιν τηε µοστ αππροπριατε µαννερ ιν ορδερ το ρεστορε σταβιλιτψ. Χρισισ
µαναγεµεντ8 ισ τηε προχεσσ οφ τρψινγ το ρεσολϖε α χρισισ βεφορε ιτ βεχοµεσ αρµεδ
χονφλιχτ ωηιλε πλαννινγ φορ τηισ εϖεντυαλιτψ. Τηισ προχεσσ µαψ βε αβλε το υτιλισε πλανσ
τηατ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ υνδερ χοντινγενχψ πλαννινγ προχεσσ ορ µαψ ηαϖε το σταρτ
αφρεση.
6

Χοϖερεδ ιν µορε δεταιλ ιν Χ∆Σ 17/98: Χοντινγενχψ Πλαννινγ Προχεδυρεσ φορ ϑοιντ, Χοµβινεδ ανδ Μυλτινατιοναλ
Οπερατιονσ.
7
Χρισισ Ρεσπονσε Πλαννινγ ισ δεφινεδ ασ τηε αχτιϖιτψ βασεδ ον χυρρεντ εϖεντσ ανδ χονδυχτεδ ιν τιµε σενσιτιϖε σιτυατιονσ.
Εσσεντιαλλψ, υνφορεσεεν εϖεντσ φορ ωηιχη τηερε µαψ βε νο σπεχιφιχ Χοντινγενχψ Πλαν (αλτηουγη ιτ χουλδ αλσο βε βασεδ
υπον αν εξιστινγ ϑΠΓ, ϑΧΠ ορ ϑΟΠ). Φορµερλψ κνοων ασ Χρισισ Αχτιον Πλαννινγ.
8
Σεε αλσο Β∆∆ (2νδ Εδιτιον), Χηαπτερ 6.
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107. Χρισισ ρεσπονσε ινχλυδεσ α βροαδ ρανγε οφ εϖεντσ φροµ τηε προϖισιον οφ Μιλιταρψ
Αιδ το τηε Χιϖιλιαν Αυτηοριτιεσ (ΜΑΧΑ), εϖαχυατιον, ηυµανιταριαν/δισαστερ ρελιεφ
οπερατιονσ ιν συππορτ οφ ΝΑΤΟ, ΕΥ, ΥΝ ορ χοαλιτιον οπερατιονσ, ιντερϖεντιον ανδ,
υλτιµατελψ, τηε τρανσιτιον το ωαρ.
108. Τηε αιµ οφ τηε ΥΚσ νατιοναλ χρισισ πλαννινγ σψστεµ ισ το προϖιδε α βαλανχεδ
ανδ τιµελψ ρεσπονσε το ανψ σιτυατιον τηατ µαψ οχχυρ ανδ ισ χοϖερεδ ιν τηε ρεµαινδερ οφ
τηισ χηαπτερ. Ιν ρεαλιτψ, τηε προχεσσ ισ υνλικελψ το βε ασ στραιγητφορωαρδ ασ δεσχριβεδ
ανδ φορ σιµπλιχιτψ, νο αχχουντ ισ τακεν οφ τηε ιτερατιϖε νατυρε οφ πλαννινγ ιν α ϖολατιλε
σιτυατιον. Τηε χοµµανδ ανδ χοντρολ αρρανγεµεντσ ανδ προχεδυρεσ αρε φλεξιβλε ανδ αρε
ρεαδιλψ αδαπταβλε το αχχορδ ωιτη εϖεντσ ανδ οτηερ χιρχυµστανχεσ, ινχλυδινγ τηε
ρεθυιρεµεντσ οφ τηε ΥΚσ παρτιχιπατιον ιν µυλτινατιοναλ οπερατιονσ.

ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙ  ΤΗΕ ∆ΕΦΕΝΧΕ ΧΡΙΣΙΣ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ
ΟΡΓΑΝΙΣΑΤΙΟΝ
109. Πολιτιχαλ Χοντρολ ανδ ∆ιρεχτιον. Μινιστερσ εξερχισε χοντρολ ανδ διρεχτιον οφ
χρισισ µαναγεµεντ ατ τηε ηιγηεστ λεϖελ, ειτηερ ινδιϖιδυαλλψ ορ ιν χοµµιττεε. Ατ τηε
στρατεγιχ λεϖελ τηε Χαβινετ χοντρολσ αλλ τηε µεανσ ατ τηε Γοϖερνµεντσ δισποσαλ το
ρεσολϖε χρισεσ − διπλοµατιχ, εχονοµιχ ανδ µιλιταρψ − οφ ωηιχη λαργε−σχαλε χονφλιχτ τενδσ
το βε τηε φιναλ ρεσορτ. Χρισεσ µαψ βε ηανδλεδ βψ τηε ∆εφενχε ανδ Οϖερσεασ Πολιχψ
Χοµµιττεε (∆ΟΠΧ)9 οφ τηε Χαβινετ, ορ βψ α σπεχιαλ Χαβινετ χοµµιττεε σετ υπ το χο−
ορδινατε τηε ωορκ οφ αλλ τηε Γοϖερνµεντ ∆επαρτµεντσ ινϖολϖεδ. Τηερε ισ νο σινγλε
τεµπλατε φορ χρισισ ρεσολυτιον ανδ υλτιµατελψ Μινιστερσ ωιλλ δεχιδε ασ το τηε µοστ
εφφεχτιϖε αππροαχη το ταχκλινγ α παρτιχυλαρ χρισισ. Τηε λεϖελ οφ ενγαγεµεντ οφ οτηερ
γοϖερνµεντ δεπαρτµεντσ (ΟΓ∆σ) ωιλλ ϖαρψ δεπενδινγ ον τηε νατυρε οφ τηε χρισισ.
Νατιοναλ ιντελλιγενχε ασσεσσµεντσ, ινχλυδινγ στρατεγιχ ωαρνινγ, αρε χο−ορδινατεδ βψ τηε
Χαβινετ Οφφιχε.
110. Τηε ∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Οργανισατιον. Τηε ∆εφενχε Χρισισ
Μαναγεµεντ Οργανισατιον (∆ΧΜΟ) ισ α ϖιρτυαλ οργανισατιον, φορµεδ φροµ εξιστινγ
ΜΟ∆ δεπαρτµεντσ10 ανδ ΠϑΗΘ ωηο αρε συππορτεδ βψ τηε σινγλε−Σερϖιχε χοµµανδσ,
∆ιρεχτορ Σπεχιαλ Φορχεσ (∆ΣΦ) ανδ τηε ∆εφενχε Λογιστιχσ Οργανισατιον (∆ΛΟ). Ιτ
εξιστσ ιν ορδερ το προϖιδε τηε Γοϖερνµεντ ωιτη µιλιταρψ αδϖιχε ανδ, ιν ρετυρν, ρεχειϖεσ
πολιτιχαλ διρεχτιον ασ τηε βασισ φορ α µιλιταρψ οπερατιον. Ιτ σερϖεσ ασ τηε ΜΟ∆σ
χολλεχτιϖε βοδψ φορ τηε οϖεραλλ µαναγεµεντ ανδ ρεσολυτιον οφ χρισισ, ινχλυδινγ τηε
ηιγηερ διρεχτιον οφ οπερατιονσ. Ιν µαϕορ χρισεσ, ωηεν αππροπριατε, τηε ∆ΧΜΟ ωιλλ
προϖιδε τηε στρατεγιχ λεϖελ µιλιταρψ λιαισον ωιτη ΟΓ∆σ, αλλιεσ ανδ χοαλιτιον παρτνερσ ασ
ωελλ ασ ωιτη οργανισατιονσ συχη ασ τηε ΥΝ.

9

Χ∆Σ αττενδσ τηε ∆ΟΠΧ.
∆ιφφερεντ δεπαρτµεντσ ωιλλ βε ινϖολϖεδ δεπενδινγ ον τηε σιτυατιον  σεε παραγραπη 114 φορ φυρτηερ δεταιλσ.
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111. Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ ανδ Χηιεφσ οφ Σταφφ. Χ∆Σ, ασ τηε πρινχιπαλ µιλιταρψ
αδϖισερ το τηε Γοϖερνµεντ, ωιλλ αττενδ µεετινγσ οφ τηε Χαβινετ ορ ιτσ συβ−χοµµιττεεσ
ασ ρεθυιρεδ ανδ ωιλλ δραω ον τηε αδϖιχε προϖιδεδ βψ τηε σινγλε−Σερϖιχε Χηιεφσ οφ Σταφφ
(ΧΟΣ) ανδ σενιορ χιϖιλ σερϖαντσ τηρουγη τηε φορυµ οφ τηε ΧΟΣ Χοµµιττεε.11 Τηε ΧΟΣ
Χοµµιττεε ωιλλ µεετ ασ φρεθυεντλψ ασ α σιτυατιον δεµανδσ, βυτ α µινορ χρισισ µαψ βε
δισχυσσεδ ασ παρτ οφ α ρουτινε ωεεκλψ µεετινγ οφ τηε Χοµµιττεε. Τηε Περµανεντ
Υνδερ Σεχρεταρψ (ΠΥΣ), ασ σενιορ αδϖισορ ον δεφενχε πολιχψ, αττενδσ τηε µεετινγσ, ασ
δοεσ α σενιορ οφφιχιαλ φροµ τηε Φορειγν ανδ Χοµµονωεαλτη Οφφιχε (ΦΧΟ) το ενσυρε
προπερ χο−ορδινατιον ωιτη τηισ κεψ ΟΓ∆. Οτηερσ ιν αττενδανχε µαψ ινχλυδε ∆επυτψ
Χηιεφσ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ, τηε Πολιχψ ∆ιρεχτορ, Χηιεφ οφ ϑοιντ Οπερατιονσ (ΧϑΟ), τηε
Χηιεφ οφ ∆εφενχε Ιντελλιγενχε (Χ∆Ι), Χηιεφ οφ ∆εφενχε Λογιστιχσ (Χ∆Λ) ορ Ασσισταντ
Χηιεφ οφ ∆εφενχε (Λογιστιχ Οπερατιονσ) (ΑΧ∆Σ (Λογ Οπσ)) ανδ ρεπρεσεντατιϖεσ φροµ
ΟΓ∆σ.
112. Τηε Κεψ Πλαψερσ. ∆Χ∆Σ(Χ) πλαψσ α χεντραλ ρολε ιν αιδινγ Χ∆Σ ανδ τηε ΧΟΣ
βψ δραωινγ τογετηερ τηε αδϖιχε οφ τηε ϖαριουσ σταφφσ ον λικελψ οπτιονσ το ρεσολϖε
παρτιχυλαρ χρισεσ. Τηε ∆ΧΜΟ αχτσ ασ τηε χονδυιτ φορ αλλ βριεφινγσ υπ το Μινιστερσ ανδ
φορ τηε δισσεµινατιον οφ στρατεγιχ διρεχτιον τηρουγη τηε ΠϑΗΘ το τηε ϑΤΦΧ ανδ
Χοµπονεντ Χοµµανδερσ (ΧΧσ). Ιτ ισ µαναγεδ βψ ∆Χ∆Σ(Χ) ιν ηισ ρολε ασ ∆ιρεχτορ οφ
Οπερατιονσ (∆Οπσ), ωιτη ηισ χιϖιλιαν χουντερπαρτ, τηε Πολιχψ ∆ιρεχτορ, προϖιδινγ πολιχψ
αδϖιχε. Τηε πριµαρψ ρολεσ οφ ∆Χ∆Σ(Χ), τηε Πολιχψ ∆ιρεχτορ, Χ∆Ι, ΧϑΟ ανδ ΑΧ∆Σ
(Λογ Οπσ) αρε χοµπλεµενταρψ:
α.
∆επυτψ Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ (Χοµµιτµεντσ). ∆Χ∆Σ(Χ)
προϖιδεσ µιλιταρψ διρεχτιον φορ τηε ποτεντιαλ ορ αχτυαλ χοµµιτµεντ οφ ΥΚ
Φορχεσ ιν πεαχετιµε, χρισισ, οπερατιονσ ανδ εξερχισεσ, συππορτινγ Χ∆Σ ρολε ασ
πρινχιπαλ αδϖισορ το τηε Γοϖερνµεντ.
(1) Ασσισταντ Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ (Οπερατιονσ). Τηε
Ασσισταντ Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ (Οπερατιονσ) (ΑΧ∆Σ(Οπσ)) ισ
∆Χ∆Σ(Χ)σ δεπυτψ ανδ ισ ρεσπονσιβλε φορ ποτεντιαλ ανδ χυρρεντ
οπερατιονσ, χο−ορδινατινγ µιλιταρψ στρατεγιχ αδϖιχε ανδ τηε ορχηεστρατιον
οφ χρισισ τεαµσ. ∆αψ−το−δαψ µαναγεµεντ οφ α χρισισ ωιλλ βε δελεγατεδ το
ΑΧ∆Σ (Οπσ), τογετηερ ωιτη ∆ιρεχτορ Γενεραλ Οπερατιοναλ Πολιχψ (∆Γ
Οπ Πολ.)
(2) ∆ιρεχτορ Γενεραλ Οπερατιοναλ Πολιχψ. ∆Γ Οπ Πολ ισ ρεσπονσιβλε
φορ πολιχψ αδϖιχε το τηε ∆ΧΜΟ οργανισατιον ασ α ωηολε ανδ το ∆Χ∆Σ(Χ)
ανδ ΑΧ∆Σ(Οπσ) ιν παρτιχυλαρ.
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Τηε ΧΟΣ Χοµµιττεε ισ χηαιρεδ βψ Χ∆Σ ανδ ισ τηε ΜΟ∆σ πρινχιπαλ χρισισ µαναγεµεντ χοµµιττεε αιµεδ ατ προϖιδινγ
Χ∆Σ αδϖιχε το τακε το Μινιστερσ.
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β.
Τηε Πολιχψ ∆ιρεχτορ. Τηε Πολιχψ ∆ιρεχτορ χοντριβυτεσ το φορµυλατιον οφ
τηε Γοϖερνµεντσ σεχυριτψ πολιχψ ανδ δεϖελοπσ ανδ αδαπτσ τηε δεφενχε στρατεγψ
ανδ πολιχψ τηατ βεστ σαφεγυαρδ ΥΚ νατιοναλ ιντερεστσ.
χ.
Χηιεφ οφ ∆εφενχε Ιντελλιγενχε. Χ∆Ι προϖιδεσ τηε χεντραλ φοχυσ φορ τηε
χολλατιον, φυσιον ανδ δισσεµινατιον οφ οπερατιοναλ ανδ χρισισ−ρελατεδ
ιντελλιγενχε ανδ ωαρνινγσ ρεθυιρεµεντσ ιν συππορτ οφ Μινιστερσ, Χηιεφσ οφ Σταφφ
ανδ τηε ΜΟ∆σ Οπερατιοναλ ανδ Χοµµιτµεντσ Σταφφσ.
δ.
Χηιεφ οφ ϑοιντ Οπερατιονσ. ΧϑΟ ωορκσ χλοσελψ ωιτη ∆Χ∆Σ(Χ) ανδ τηε
Πολιχψ ∆ιρεχτορ. Τογετηερ, τηεψ ωιλλ φορµυλατε, ανδ ωηερε νεχεσσαρψ, ρεϖιεω
δεφενχε πολιχψ ανδ ηιγηερ−λεϖελ στρατεγψ ιν ρελατιον το τηε αχτυαλ ορ ποτεντιαλ
χοµµιτµεντ οφ ΥΚ Φορχεσ ιν χρισισ ορ ωαρ. ΧϑΟ ισ ρεσπονσιβλε, ωηεν διρεχτεδ
βψ Χ∆Σ, φορ τηε πλαννινγ ανδ εξεχυτιον οφ ϕοιντ, ποτεντιαλλψ ϕοιντ ανδ ΥΚ−λεδ
µυλτινατιοναλ οπερατιονσ ανδ, ασ τηε ϑοιντ Χοµµανδερ (ϑτ Χοµδ), φορ
εξερχισινγ Οπερατιοναλ Χοµµανδ (ΟΠΧΟΜ) οφ ΥΚ φορχεσ ασσιγνεδ το
νατιοναλ, χοµβινεδ ανδ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ λεδ βψ οτηερσ.
ε.
Ασσισταντ Χηιεφ οφ ∆εφενχε Σταφφ (Λογιστιχ Οπερατιονσ). ΑΧ∆Σ (Λογ
Οπσ) ισ ρεσπονσιβλε το ∆Χ∆Σ(Χ) φορ προϖιδινγ τιµελψ, χο−ορδινατεδ ανδ
εφφεχτιϖε στρατεγιχ λογιστιχ ανδ µοϖεµεντ ινπυτ το τηε ∆ΧΜΟ. Τηισ χουλδ βε
νεγοτιατινγ αιρλιφτ ωιτη αλλιεσ ορ δεαλινγ ωιτη συσταιναβιλιτψ.
113. ∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Χεντρε. Τηε ∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ
Χεντρε (∆ΧΜΧ) ιν Ωηιτεηαλλ ισ τηε φοχαλ ποιντ φορ τηε ∆ΧΜΟ ανδ ΟΓ∆σ. Ωιτηιν ιτσ
ηιγη−σεχυριτψ ενϖιρονµεντ, τηε Χεντρε προϖιδεσ βριεφινγ φαχιλιτιεσ, ωορκινγ σπαχεσ φορ
χρισισ µαναγεµεντ τεαµσ, λιϖινγ αχχοµµοδατιον ανδ σεχυρε χοµµυνιχατιονσ
ινχλυδινγ ϖιδεο τελεχονφερενχινγ (ςΤΧ). Α σµαλλ περµανεντ σταφφ µαινταινσ ανδ
δεϖελοπσ τηε φαχιλιτιεσ ανδ χο−ορδινατεσ αχτιϖιτιεσ ιν τιµεσ οφ χρισισ. Ωορκινγ ιν τηε
∆ΧΜΧ ισ τηε Χηιεφ οφ ∆εφενχε Σταφφσ ∆υτψ Οφφιχερ (Χ∆Σ∆Ο) ωηο µονιτορσ ωορλδ
εϖεντσ αρουνδ τηε χλοχκ υσινγ τηε νεωσ µεδια, διπλοµατιχ ανδ ιντελλιγενχε σουρχεσ.
114. Τηε ΜΟ∆ Πολιχψ ανδ Χοµµιτµεντσ Σταφφ. Τηε ΜΟ∆ πολιχψ ανδ
χοµµιτµεντσ σταφφσ αρε οργανισεδ ιν 4 µαιν γρουπ αρεασ (σεε Φιγυρε 1.1) σο τηατ τηεψ
αρε βεττερ ταιλορεδ το ταχκλε χρισισ µαναγεµεντ. Μανψ τασκσ ωιλλ χυτ αχροσσ δεφινεδ
βουνδαριεσ ανδ ωιλλ ρεθυιρε Τασκ Φορχεσ βρινγινγ τογετηερ σταφφ φροµ µανψ αρεασ
(τηουγη ραρελψ ον α φυλλ−τιµε βασισ). Ιν εσσενχε τηερε αρε 4 πριµαρψ διρεχτορατεσ τηατ
δεαλ ωιτη ανψ γιϖεν χρισισ, δραωινγ ον εξπερτισε φροµ αχροσσ τηε ΜΟ∆ ανδ ΟΓ∆σ. Ιν
ουτλινε τηεψ αρε ασ φολλοωσ:
α.
Στρατεγιχ Πλαννινγ ∆ιρεχτορατε. Τηε στρατεγιχ πλαννινγ διρεχτορατε
προϖιδεσ τηε ΜΟ∆ ϑ5 φυνχτιον βψ λοοκινγ αηεαδ ατ εµεργινγ χρισεσ. Ον
γυιδανχε φροµ τηε ΟΤΓ (σεε παραγραπη 105), ανδ φολλοωινγ αδϖιχε φροµ τηε
ρεγιοναλ πολιχψ σταφφσ, τηε διρεχτορατε ωιλλ λεαδ ανδ χο−ορδινατε τηε Στρατεγιχ
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Πλαννινγ Γρουπσ (ΣΠΓσ) (σεε παραγραπη 119), προϖιδινγ διρεχτιον, αδϖιχε,
εξπερτισε ανδ χορπορατε κνοωλεδγε φορ τηε µιλιταρψ στρατεγιχ πλαννινγ προχεσσ.
Ιτ ωιλλ λιαισε ανδ χο−ορδινατε χλοσελψ ωιτη τηε ΜΟ∆ πολιχψ σταφφσ ανδ ΟΓ∆σ ιν
ορδερ το ινφορµ τηε πολιτιχαλ/µιλιταρψ δεβατε ατ αλλ λεϖελσ.
β.
ϑοιντ Χοµµιτµεντσ ∆ιρεχτορατε. Τηε ϑοιντ Χοµµιτµεντσ ∆ιρεχτορατε
προϖιδεσ τηε ΜΟ∆ ϑ3 Αωαψ φυνχτιον φορ δεπλοψεδ οπερατιονσ βψ µονιτορινγ
δεϖελοπµεντσ ιν εξιστινγ ανδ εµεργινγ χοµµιτµεντσ. Τηε ∆ιρεχτορατε
προϖιδεσ τηε πρινχιπαλ σταφφ φορ τηε Χυρρεντ Χοµµιτµεντσ Τεαµ το ινφορµ ανδ
µαναγε µιλιταρψ χοντινγενχιεσ. Ιτ ισ αλσο ρεσπονσιβλε φορ διρεχτινγ ανδ
µαναγινγ τηε Φορχε Γενερατιον προχεσσ. Ωιτηιν τηε ∆ιρεχτορατε τηερε αρε
ενϖιρονµενταλ χελλσ προϖιδινγ σινγλε−Σερϖιχε εξπερτισε.
χ.
Υνιτεδ Κινγδοµ ∆ιρεχτορατε. Τηε ΥΚ διρεχτορατε χονχεντρατεσ ον
Νορτηερν Ιρελανδ ισσυεσ, ΜΑΧΑ, Μιλιταρψ Αιδ το τηε Χιϖιλ Ποωερ (ΜΑΧΠ) ανδ
ηοµελανδ δεφενχε ανδ σεχυριτψ. Ιτ φυλφιλσ τηε ΜΟ∆ ϑ3 Ηοµε φυνχτιον ανδ
προϖιδεσ σταφφ ανδ εξπερτισε ιν ορδερ το ινφορµ ανδ µαναγε µιλιταρψ ανδ χιϖιλ
χοντινγενχιεσ, ινχλυδινγ Χουντερ−Τερρορισµ (ΧΤ) ωορλδ−ωιδε, ιν χονϕυνχτιον
ωιτη Σεχρεταριατ (Ηοµε ανδ Σπεχιαλ Φορχεσ).
δ.
∆ιρεχτορατε οφ ϑοιντ Χαπαβιλιτψ. Τηε ∆ιρεχτορατε οφ ϑοιντ Χαπαβιλιτψσ
(∆ ϑτ Χαπ) ρολε ισ το εϖαλυατε, αρβιτρατε ανδ αδϖισε ον τηε δελιϖερψ οφ χυρρεντ
ανδ φυτυρε ιντεγρατεδ χαπαβιλιτψ ιν ορδερ το εναβλε τηε ΥΚ το πλαν, πρεπαρε ανδ
εξεχυτε ϕοιντ ανδ χοµβινεδ οπερατιονσ.
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ΥΚ ΗΟΜΕ ΒΑΣΕ & ΧΟΥΝΤΕΡ−ΤΕΡΡΟΡΙΣΜ
∆Γ Οπ Πολ

ΠΟΛΙΧΨ/ΤΗΡΕΑΤΣ ΑΝ∆ ΧΑΠΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
ΑΧ∆Σ(Πολ)

∆Φ∆
Μιλ 1∗

Σεχ(ΗΣΦ) ανδ ∆(ΥΚ)
Χιϖ 1∗ ανδ Μιλ1∗(Αρµψ)

Πολ Πλαννινγ
Χιϖ 1∗

Λεγαχψ Τασκσ
(Τριβυναλσ ανδΤριαλσ?)
Χιϖ 1∗
ΧΒΡΝ Πολιχψ
Μιλ 1∗

Χουντερ−Προλιφερατιον
ανδ Αρµσ Χοντρολ
Χιϖ 1∗

Χουντερ
−Τερρορισµ

ΝΙ

3/2−ΣΤΑΡ ΛΕΑ∆ΕΡΣΗΙΠ ΤΕΑΜ
ΠΟΛ ∆ΙΡ/∆Χ∆Σ(Χ)
∆ΕΦΕΝΧΕ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ
∆ΓΙΣΠ

ΧΟΜΜΙΤΜΕΝΤΣ
ΑΧ∆Σ(Οπσ)/ΑΧ∆Σ (Λογ Οπσ)

Πολιχψ φορ
Ιντερνατιοναλ
Οργανισατιονσ
Χιϖ 1∗ ανδ Μιλ 1∗
∆εφενχε
Ρελατιονσ
(Νορτη)Χιϖ 1∗

ϑοιντ
Χοµµιτµεντσ
Μιλ 1∗ ανδ Χιϖ1∗
∆εφενχε
Ρελατιονσ
(Σουτη)Χιϖ 1∗

Ενδυρινγ
Μεδιυµ
(χυρρεντλψ
Βαλκανσ)

∆εφενχε ∆ιπλοµαχψ
Μιλ 1∗

∆ΤΙΟ
Μιλ 1∗
Στρατεγιχ
Πλαννινγ
Μιλ 1∗

Στρατεγιχ
Οπσ
Τεαµσ

Λογ Οπσ
Μιλ 1∗

∆ΙΣ ΛΟ

∆ ϑτ Χαπ
Μιλ 1∗
ΧΒΜ/ϑ6
Μιλ 1∗

Φιγυρε 1.1 − Τηε ΜΟ∆ Χοµµιτµεντσ ανδ Πολιχψ Σταφφ  Μαιν Γρουπ Αρεασ
115. Τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ. Τηε ΠϑΗΘ, ασ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε
∆ΧΜΟ, πλαψσ α κεψ ρολε ιν τηε δεχισιον−µακινγ προχεσσ. Ιτ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε
πλαννινγ ανδ εξεχυτιον οφ ϕοιντ οπερατιονσ ανδ φορ τηε προϖισιον οφ µιλιταρψ αδϖιχε.
Χλοσε χονταχτ ισ µαινταινεδ ωιτη τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ το ενσυρε τηατ σινγλε−
Σερϖιχε ϖιεωσ αρε ωοϖεν ιντο οϖεραλλ αδϖιχε.
ΝΑΤΟ

ΥΝ

Αλλιεσ

ΟΓ∆σ

ΕΥ

ΜΟ∆
Μιλιταρψ
Χαπαβιλιτψ
αδϖιχε

Στρατεγιχ
∆ιρεχτιον

ΠϑΗΘ
Αλλιεδ
Οπερατιοναλ
ΗΘσ & Πλαννινγ
Τεαµσ

∆ΣΦ
ΦΛΕΕΤ

∆ΛΟ
ΣΤΡΙΚΕ

ΛΑΝ∆

Φιγυρε 1.2  ∆ΧΜΟ Ρελατιονσηιπσ

1−8

ϑΩΠ 5−00
116. Συππορτινγ Χοµµανδσ. Τηε 3 σινγλε−Σερϖιχε Χοµµανδερσ ιν Χηιεφ (ΧινΧσ)
(ΧΙΝΧΦΛΕΕΤ, ΧΙΝΧΛΑΝ∆ ανδ ΧΙΝΧΣΤΧ) τογετηερ ωιτη Χ∆Λ ανδ ∆ΣΦ αρε
ρεσπονσιβλε φορ προϖιδινγ τηε φορχεσ φορ ϕοιντ ανδ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ. Ωηιλε
τηεσε φορχεσ αρε πλαχεδ υνδερ τηε ΟΠΧΟΜ οφ τηε νοµινατεδ ϑτ Χοµδ (νορµαλλψ ΧϑΟ),
τηε ΧινΧσ αρε χονσιδερεδ το βε αχτινγ ιν α συππορτινγ χαπαχιτψ ανδ αρε τηυσ ρεφερρεδ το
ασ Συππορτινγ Χοµµανδσ.

ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙΙ  ΧΡΙΣΙΣ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΓΡΟΥΠΣ
117. Μονιτορινγ Ωορλδ Εϖεντσ. Τηε ∆ΧΜΟ, ιν παρτιχυλαρ τηε Στρατεγιχ Πλαννινγ
∆ιρεχτορατε, µονιτορσ κεψ ωορλδ εϖεντσ χοντινυουσλψ, τακινγ ινπυτσ φροµ ΟΓ∆σ, τηε
ϖαριουσ διρεχτορατεσ ανδ τηε ιντελλιγενχε σερϖιχεσ. Τηε ∆ΧΜΟ µορνινγ βριεφ αλλοωσ αν
ιντερχηανγε οφ ινφορµατιον ανδ ϖιεωσ βετωεεν ρεπρεσεντατιϖεσ ανδ ασσιστσ ∆Χ∆Σ(Χ) ιν
δεχιδινγ ωηετηερ το φορµ α Χυρρεντ Οπερατιονσ Γρουπ (ΧΟΓ), χηαιρεδ βψ ηιµσελφ ασ
∆Οπσ, το στυδψ αν εµεργινγ χρισισ ιν δεταιλ. Τηε ∆ΧΜΟ µορνινγ βριεφ ισ αττενδεδ βψ
σελεχτεδ σταφφσ φροµ ΜΟ∆ ανδ τηε ΠϑΗΘ, ασ ωελλ ασ ρεπρεσεντατιϖεσ φροµ τηε ΦΧΟ,
∆επαρτµεντ φορ Ιντερνατιοναλ ∆εϖελοπµεντ (∆ΦΙ∆) ανδ τηε Χαβινετ Οφφιχε (ΧΟ). Τηε
πυρποσε οφ τηε βριεφ ισ το ενσυρε α χοµµον υνδερστανδινγ οφ ρεγιοναλ εϖεντσ ανδ τηειρ
σιγνιφιχανχε το τηε ΥΚ. Αν ιντελλιγενχε ασσεσσµεντ ισ γιϖεν φορ εαχη ρεγιον φολλοωεδ
βψ αν υπδατε ανδ αναλψσισ οφ πολιτιχαλ ορ οπερατιοναλ εϖεντσ.
118. Χυρρεντ Οπερατιονσ Γρουπ. Τηε ΧΟΓ ισ χηαιρεδ βψ τηε ∆Οπσ ανδ σελεχτεδ
σταφφσ αττενδ. Τηε ΧΟΓ ωιλλ ασσεσσ τηε σεϖεριτψ οφ α χρισισ ανδ χονσιδερ οπτιονσ φορ
ιντερϖεντιον ανδ ινιτιαλ βριεφινγσ το Χ∆Σ ανδ τηε ΧΟΣ Χοµµιττεε. Τηε νεεδ φορ
στρατεγιχ διρεχτιον φροµ τηε Χαβινετ ισ δισχυσσεδ ανδ, εϖεν ατ τηισ εαρλψ σταγε, τηε
δεσιρεδ στρατεγιχ ενδ−στατε (εϖεν τηουγη ιτ µαψ νοτ αλωαψσ βε εασψ το δεφινε τηε ενδ−
στατε ιν α ραπιδλψ εϖολϖινγ σιτυατιον). Αλτηουγη τηισ ισ λικελψ το βε α ϖερψ εαρλψ σταγε ιν
τηε χρισισ, τηε ΦΧΟ, ∆ΦΙ∆ ανδ ΧΟ αρε αλσο ινϖιτεδ το αττενδ ιν ορδερ το φορµ α χοµµον
αππρεχιατιον οφ εϖεντσ. Τηε ΧΟΓ ωιλλ δεχιδε ον τηε νεεδ το µοϖε το τηε νεξτ σταγε οφ
χρισισ µαναγεµεντ − τηε φορµατιον οφ α ΣΠΓ, ιφ ονε ηασ νοτ αλρεαδψ βεεν φορµεδ,
τογετηερ ωιτη α Χυρρεντ Χοµµιτµεντσ Τεαµ (ΧΧΤ) δεδιχατεδ το ηανδλινγ τηε
οπερατιοναλ προβλεµσ.
119. Τηε Στρατεγιχ Πλαννινγ Γρουπ. Τηε ΣΠΓ τακεσ α λονγ−τερµ ϖιεω ανδ
ασσεσσεσ τηε χρισισ το ιδεντιφψ ανδ εϖαλυατε µιλιταρψ στρατεγιχ οπτιονσ. Ιτ προϖιδεσ
µιλιταρψ αδϖιχε φορ τηε Νατιοναλ (ανδ ιφ νεχεσσαρψ Αλλιανχε) πολιτιχαλ προχεσσ βεφορε ορ
αφτερ α χρισισ ανδ ασσιστσ τηε ∆Οπσ ανδ τηε ΠϑΗΘ ον αδδρεσσινγ ορ ρεσολϖινγ µιλιταρψ
στρατεγιχ ισσυεσ. Τηε ΣΠΓσ ρεµιτ εξτενδσ το φορωαρδ πλαννινγ ανδ χονσιδερατιον οφ
ενδ−στατεσ ορ µιλιταρψ οβϕεχτιϖεσ. Ιτ σεεκσ το δεφινε τηε ΥΚσ νατιοναλ ιντεντ ανδ
πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ, τηε ιντερνατιοναλ χοµµυνιτψσ προβαβλε οπτιονσ ανδ ιντεντ, τηε
δεσιραβλε ανδ αχχεπταβλε ενδ−στατεσ, τηε ρεσουρχε ιµπλιχατιονσ, χονστραιντσ, λικελψ
χοντριβυτιονσ φροµ Γοϖερνµεντ ∆επαρτµεντσ ανδ τηε λικελψ ρεαχτιον οφ αλλιεσ. Τηε
ΦΧΟ σηουλδ τακε τηε λεαδ ιν δεϖελοπινγ ΥΚ ιντεντ βυτ τηε ΜΟ∆σ ρολε ισ το ασσιστ τηε
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Πολιτιχαλ Στρατεγιχ Αναλψσισ (ΠΣΑ) προχεσσ (σεε παραγραπη 127). ΟΓ∆σ (πριµαριλψ
∆ΦΙ∆) ωιλλ χοντριβυτε ασ νεχεσσαρψ. Τηε ωορκ ωιλλ χονταιν µανψ ηψποτηεσεσ ατ τηε
σταρτ ανδ σο µυστ ρεµαιν α λιϖινγ προχεσσ ανδ βε χοντινυαλλψ ρεϖιεωεδ. Τηε προχεσσ
προδυχεσ ασσεσσµεντσ οφ τηε διπλοµατιχ, µιλιταρψ ανδ εχονοµιχ οπτιονσ οπεν το τηε
Βριτιση Γοϖερνµεντ. Εφφεχτιϖελψ, τηε ΣΠΓ φυλφιλλσ τηε ϑ5 ρολε φορ τηε ΜΟ∆ ιν χρισισ,
ανδ ιτσ µεµβερσ (ατ Ασσισταντ ∆ιρεχτορ (Α∆)(ΟΦ5 εθυιϖαλεντ) λεϖελ) αρε δραων φροµ
τηε στρατεγιχ πλαννινγ ανδ δεφενχε ρελατιονσ διρεχτορατεσ, τηε χαπαβιλιτψ διρεχτορατεσ,
λογιστιχσ ανδ λεγαλ δεπαρτµεντσ; τηερε ισ αλσο ρεπρεσεντατιον φροµ ΠϑΗΘ ϑ5 ανδ φροµ
ΟΓ∆σ. Ον βεηαλφ οφ Χ∆Σ τηε ΣΠΓ προδυχεσ Χ∆Σ Πλαννινγ Γυιδανχε, ωηιχη ωιλλ βε
ισσυεδ το τηε ϑτ Χοµδ.
120. Χυρρεντ Χοµµιτµεντσ Τεαµ. Τηε τεαµ φορµεδ ατ ΜΟ∆ το ηανδλε τηε δαψ−
το−δαψ οπερατιοναλ ισσυεσ δυρινγ χρισισ ισ τηε ΧΧΤ.12 Τηισ ισ φορµεδ φροµ ρελεϖαντ σταφφ
δραων αχροσσ τηε ΜΟ∆ ανδ ωιλλ αλµοστ αλωαψσ ινχλυδε ρεγιοναλ, χαπαβιλιτψ,
ιντελλιγενχε, λογιστιχσ ανδ µοϖεµεντσ σταφφ. Τηε ΧΧΤ ωιλλ ηανδλε χυρρεντ οπερατιοναλ
ισσυεσ ανδ ισσυεσ συρρουνδινγ τηε δεπλοψµεντ, αχτιον ανδ ρεχοϖερψ οφ φορχεσ ανδ ιν
δοινγ σο ωιλλ λιαισε ωιτη ΟΓ∆σ. Τηε ΧΧΤ τηυσ ιν εφφεχτ φυλφιλσ τηε ϑ3 ρολε φορ τηε
ΜΟ∆. Τηε ρολε οφ τηε ΧΧΤ ισ το χο−ορδινατε αλλ τηε στρατεγιχ λεϖελ αδϖιχε φροµ ωιτηιν
τηε ∆ΧΜΟ, ΟΓ∆σ ανδ αλλιεσ ασ α βασισ φορ προϖιδινγ σουνδ ανδ τιµελψ µιλιταρψ αδϖιχε
το Χ∆Σ, ΠΥΣ ανδ Μινιστερσ. Ασ συχη, τηε ΧΧΤ ωιλλ δεϖελοπ τηε Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε ανδ
πρεπαρε βοτη Μινιστεριαλ Συβµισσιονσ ανδ ρεσπονσεσ το Παρλιαµενταρψ Θυεστιονσ. Τηε
τεαµ ισ υσυαλλψ σµαλλ, ονλψ 8−10 πεοπλε. Α 2∗ λεαδ ισ ποσσιβλε βυτ α 1∗ ορ Α∆ (ΟΦ5
εθυιϖαλεντ) λεαδ ωουλδ βε µορε υσυαλ. Ιφ ρεθυιρεδ, οτηερ σπεχιαλιστσ ωιλλ συππορτ τηε
ΧΧΤ ανδ γιϖε αδϖιχε ιν συχη αρεασ ασ µεδιχαλ συππορτ, αχτιϖατιον οφ ρεσερϖε φορχεσ ανδ
λεγαλ ισσυεσ.
121. Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ Χοντινγενχψ Πλαννινγ Τεαµ. Ωηεν τηε
ΧΧΤ φορµσ ιν ΜΟ∆, α Χοντινγενχψ Πλαννινγ Τεαµ (ΧΠΤ) φορµσ ατ τηε ΠϑΗΘ,13
αλτηουγη ιφ τηε σιτυατιον ισ φαστ µοϖινγ, τηε ΧΠΤ µαψ φορµ βεφορε τηε ΧΧΤ ιν ορδερ το
µαξιµισε πλαννινγ τιµε. Ιν ανψ χασε, τηε ΧΧΤ ανδ ΧΠΤ ωορκ ασ α σινγλε εντιτψ αιδεδ
βψ τηε µεδιυµ οφ ςΤΧ. Τογετηερ ωιτη τηε ΣΠΓ, τηεψ προδυχε τηε ινιτιαλ αδϖιχε ον τηε
χρισισ φορ Χ∆Σ ωηο ιν τυρν βριεφσ Μινιστερσ ανδ, ωηεν ινϖιτεδ, τηε Χαβινετ. Ιφ τηε
Γοϖερνµεντ δεχιδε τηατ ΥΚ ιντερϖεντιον ισ λικελψ, τηεψ ωιλλ χαλλ φορ δεταιλεδ πλαννινγ.
Τηε ΣΠΓ ωιλλ δραφτ τηε Χ∆Σ Πλαννινγ Γυιδανχε το ΧϑΟ βασεδ ον τηε πολιτιχαλ διρεχτιον
γιϖεν βψ Γοϖερνµεντ. Τηε προδυχτ οφ τηε πλαννινγ προχεσσ ισ τηε Μιλιταρψ Στρατεγιχ
Εστιµατε (ΜΣΕ) (σεε παραγραπη 129), ωριττεν βψ τηε ΧΧΤ ανδ τηε ΧΠΤ. Τηε ΜΣΕ ωιλλ
δεταιλ τηε µιλιταρψ οπτιονσ ινχλυδινγ τηε ιµπλιχατιονσ φορ ΥΚ ανδ τηε λικελψ χοστσ.
122. ϑοιντ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ Σιτυατιοναλ Αωαρενεσσ Γρουπ. Ιν παραλλελ ωιτη
τηε ΧΠΤ, τηε ϑΦΗΘ ωιλλ εσταβλιση α Σιτυατιοναλ Αωαρενεσσ Γρουπ (ΣΑΓ), λεδ βψ αν
ΣΟ1 ανδ δραωινγ ρεπρεσεντατιον φροµ αχροσσ τηε ϑΦΗΘ. Τηε ΣΑΓ ωιλλ βοτη µονιτορ
12
13

Σεε παραγραπη 114(β).
Τηε ΧΠΤ ωιλλ αλσο ηαϖε ϑΦΗΘ ρεπρεσεντατιον.
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τηε σιτυατιον ανδ ινφορµ οπερατιοναλ πλαννινγ ανδ δεπλοψµεντ πρεπαρατιον, ανδ ηενχε
ϑΦΗΘσ ινϖολϖεµεντ. Αν εαρλψ δεχισιον τηατ µαψ βε τακεν ισ ωηετηερ το δεπλοψ αν
Οπερατιοναλ Λιαισον ανδ Ρεχονναισσανχε Τεαµ (ΟΛΡΤ) φροµ τηε ΠϑΗΘ/ϑΦΗΘ. Τηε
χοµποσιτιον οφ τηε ΟΛΡΤ ωιλλ ϖαρψ βυτ ιτ ισ λικελψ το δραω ον σοµε µεµβερσ οφ τηε
ΣΑΓ.
123. Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ Οπερατιονσ Τεαµ. Ατ αν αππροπριατε ποιντ,
τηε ΠϑΗΘ στανδσ υπ αν Οπερατιονσ Τεαµ (ΟΤ). Ονχε Χ∆Σσ ∆ιρεχτιϖε ισ ισσυεδ, τηε
ΧΠΤ, ον βεηαλφ οφ ΧϑΟ ανδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε ΟΤ, ισσυεσ α ϑτ Χοµδσ Μισσιον
∆ιρεχτιϖε το τηε ϑΤΦΧ.
Στρατεγιχ Πλαννινγ Γρουπ Ρελατιονσηιπσ
124. Στρατεγιχ Πλαννινγ Γρουπ/Οτηερ Γοϖερνµεντ ∆επαρτµεντσ. Τηε ΣΠΓ
µαινταινσ χλοσε λινκσ ωιτη ΟΓ∆σ. Τηεσε λινκσ αρε φορµαλισεδ ιν ΣΠΓ µεετινγσ, ΧΟΓσ
ανδ Ωηιτεηαλλ Στεερινγ Γρουπ µεετινγσ βυτ χονσιδεραβλε αδ ηοχ λιαισον ισ αχηιεϖεδ
ινφορµαλλψ δυρινγ ρουτινε σταφφ δισχυσσιονσ.
125. Στρατεγιχ Πλαννινγ Γρουπ/Χυρρεντ Οπερατιονσ Γρουπ. Τηε ΣΠΓ Λεαδερ ισ
αλωαψσ α µεµβερ οφ τηε ΧΟΓ ανδ χοντριβυτεσ το τηε αγενδα. Οτηερ µεµβερσ οφ τηε
ΣΠΓ αρε αλσο πρεσεντ ατ ΧΟΓσ, αλβειτ ασ χαπαβιλιτψ διρεχτορσ ορ σπεχιαλιστσ ρατηερ τηαν
ασ ΣΠΓ µεµβερσ. Τηε ΧΟ ανδ ΟΓ∆σ αρε αλσο ινϖιτεδ το ΧΟΓσ.
126. Στρατεγιχ Πλαννινγ Γρουπ/Χυρρεντ Χοµµιτµεντσ Τεαµ. Τηε ΣΠΓσ ρεµιτ
δοεσ νοτ ινχλυδε ανψ ρεθυιρεµεντ φορ αχτιϖε ινϖολϖεµεντ ιν τηε χο−ορδινατιον οφ
χυρρεντ οπερατιονσ, ωηιχη ισ τηε σχοπε οφ τηε ΧΧΤ. Ιν τηε εαρλψ σταγεσ οφ τηε χρισισ, τηε
ΣΠΓ ισ χοµµιττεδ το δεϖελοπινγ πλανσ ανδ τηεν ρεφινινγ τηεµ ιν χονϕυνχτιον ωιτη
ΠϑΗΘ−ϑ5 ασ εϖεντσ υνφολδ. Τηε ΣΠΓ/ΧΧΤ σεχρεταριατ ηασ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ ραισινγ
συβµισσιονσ το Μινιστερσ (τηρουγη ∆Γ Οπ Πολ) ον µαττερσ ρεθυιρινγ τηειρ δεχισιον ορ
αττεντιον. Τηε πρεσενχε οφ αν ΣΠΓ µεµβερ, ιδεαλλψ ατ ΣΟ1 λεϖελ, ωιτηιν τηε ΧΧΤ ισ
ηελπφυλ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ χυρρεντ οπερατιονσ ρεµαιν ιν αχχορδ ωιτη στρατεγιχ αιµσ
ανδ το ηελπ τηε τεαµ το χο−ορδινατε προδυχτιον οφ τηε Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε. Τηε ΣΠΓ/ΧΧΤ
ανδ ΧΟΓ ωηεν αχτιϖατεδ τακε−οϖερ τηε ρολε οφ τηε Μιλιταρψ Ινφορµατιον Οπερατιονσ
Χο−ορδινατιον Γρουπ (ΜΙΟΧΓ) τηατ χονϖερτσ τηε Νεωσ Ρελεασε Γρουπσ (ΝΡΓ) τηεµεσ
ιντο τασκσ ανδ προϖιδεσ ηιγη λεϖελ χο−ορδινατιον ωιτηιν Ινφορµατιον Οπερατιονσ
αχτιϖιτιεσ.14 Ασ τηε χρισισ δεϖελοπσ, τηε ΣΠΓ µεµβερ αλσο προϖιδεσ φορωαρδ πλαννινγ
ινσιγητσ το τηε ΧΧΤ.
127. Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ελεµεντσ οφ τηε πλαννινγ γρουπ ανδ τηε φυνχτιονσ ανδ
ουτπυτσ οφ εαχη ελεµεντ αρε σηοων ατ Ταβλε 1.3.

14

Φορ φυρτηερ δεταιλσ σεε ϑΩΠ 3−80 Ινφορµατιον Οπερατιονσ παραγραπη 111.
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Γρουπ
ΜΟ∆
ΧΟΓ

Φυνχτιον
! Προϖιδε ∆Χ∆Σ(Χ) ωιτη
αππροπριατε εξπερτ αδϖιχε
ινχλυδινγ ΟΓ∆σ.

ΜΟ∆ ΣΠΓ ! Πολιτιχαλ Στρατεγιχ Αναλψσισ.
! Φορωαρδ πλαννινγ (ΜΟ∆ ϑ5).
! Λιαισον ωιτη ΟΓ∆σ ον φυτυρε
ισσυεσ.
! Ιντεραχτιον ωιτη ΠϑΗΘ.
ΜΟ∆ ΧΧΤ ! Μονιτορινγ οφ χυρρεντ οπσ ανδ
ισσυεσ (ΜΟ∆ ϑ3).
! Χλοσε λιαισον ωιτη ΠϑΗΘ.
! Λιαισον ωιτη ΟΓ∆σ ον χυρρεντ
ισσυεσ.
ΠϑΗΘ ΧΠΤ ! Χλοσε λιαισον ωιτη ΜΟ∆
(πριµαριλψ τηρουγη τηε ΧΧΤ).
! ∆εταιλεδ Χοντινγενχψ Πλαννινγ
(ϑ5 Λεαδ).
! Ασσιστ ωιτη ΜΣΕ.
ΠϑΗΘ ΟΤ ! Εξπανδεδ ΧΠΤ (ϑ3 Λεαδ).
! Ρυν χυρρεντ Οπσ φορ ΧϑΟ.
ϑΦΗΘ
! Μονιτορ τηε δεϖελοπµεντ οφ χρισισ.
ΣΑΓ

Ουτπυτ
! Προϖιδε ινιτιαλ βριεφινγ το
Χ∆Σ ανδ ΧΟΣ.
! ∆εχιδε ον φορµατιον οφ
ΣΠΓ/ΧΧΤ.
! Χ∆Σ Πλαννινγ Γυιδανχε.

! Μιλιταρψ Στρατεγιχ Εστιµατε.
! Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε.
! Μινιστεριαλ Συβµισσιονσ.
! ϑτ Χοµδσ Πλαννινγ ∆ιρεχτιϖε.

! ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε
(ιν χονϕυνχτιον ωιτη ΧΠΤ).
! Ινιτιαλ ανδ δεπλοψµεντ
πλαννινγ.

Ταβλε 1.3 − Πλαννινγ Γρουπ Ρελατιονσηιπσ

ΣΕΧΤΙΟΝ Ις  ΤΗΕ ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ ΧΡΙΣΙΣ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ
128. Πολιτιχαλ Στρατεγιχ Αναλψσισ. Νατιοναλ στρατεγψ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε ΧΟ
ρατηερ τηαν ΜΟ∆. Ιν χρισισ µαναγεµεντ, τηε ΜΟ∆ λοοκσ το τηε ΧΟ το αρτιχυλατε τηε
νατιοναλ ιντεντ ορ ποσιτιον, ανδ ανψ οβϕεχτιϖεσ τηατ µιγητ λενδ τηεµσελϖεσ το βεινγ
αχηιεϖεδ βψ µιλιταρψ µεανσ. Τηε ΧΟσ αδϖιχε βεχοµεσ τηε σταρτινγ ποιντ φορ α προχεσσ
τηατ ισ βεστ δεσχριβεδ ασ τηε Πολιτιχαλ Στρατεγιχ Αναλψσισ. Σοµετιµεσ ρεφερρεδ το ασ τηε
Πολ/Μιλ Εστιµατε (τηουγη ιτ ισ νοτ ρεχογνισαβλε ασ αν εστιµατε), τηε ΠΣΑ ισ αν ιτερατιϖε
προχεσσ τηατ µαψ νοτ βε λεδ βψ ανψ ονε ∆επαρτµεντ (ι.ε. ΧΟ, ΦΧΟ ορ ΜΟ∆) βυτ ισ
ωηερε οπτιονσ ανδ φαχτορσ αρε δισχυσσεδ αχροσσ γοϖερνµεντ. Ιδεαλλψ, ασ α ποτεντιαλ
χρισισ αππεαρσ, ΠΣΑ ωιλλ ινχλυδε ασ α µινιµυµ:
α.

Αν ασσεσσµεντ οφ τηε σιτυατιον.

β.

Οπτιονσ οπεν το τηε ιντερνατιοναλ χοµµυνιτψ.
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χ.
Οπτιονσ οπεν το ΗΜΓ, ινχλυδινγ διπλοµατιχ, µιλιταρψ ανδ εχονοµιχ
λινεσ οφ αχτιϖιτψ.
129. Χηιεφ οφ ∆εφενχε Σταφφσ Πλαννινγ Γυιδανχε. Ονχε αγρεεµεντ ον τηε
πρινχιπλε οφ ΥΚ ινϖολϖεµεντ ηασ βεεν ρεαχηεδ, Χ∆Σ ωιλλ ισσυε Πλαννινγ Γυιδανχε το
ΧϑΟ βασεδ ον τηε ρεσυλτσ οφ τηε ΠΣΑ. Τηε ΠϑΗΘ ωιλλ ηαϖε χοντριβυτεδ αχτιϖελψ το τηε
ηιγηερ λεϖελ αναλψσισ ανδ ισ χλοσελψ ινϖολϖεδ ιν τηε φορµυλατιον οφ τηε Πλαννινγ
Γυιδανχε. Τηε Πλαννινγ Γυιδανχε ισ αχχεπτεδ ασ τηε αυτηοριτψ το δεπλοψ αν ΟΛΡΤ
φροµ ϑΦΗΘ.15 Τηε ρελεϖαντ Συππορτινγ Χοµµανδσ ωιλλ αλσο ρεχειϖε α χοπψ οφ τηισ
Γυιδανχε.16 Ιν τηε εαρλψ σταγεσ οφ α χρισισ, ΜΟ∆ µαψ βε υναβλε το γιϖε δεφινιτιϖε
γυιδανχε. Τηε Πλαννινγ Γυιδανχε, τηερεφορε, µαψ βε βασεδ σολελψ ον ασσυµπτιονσ.
Φορχεσ µαψ νοτ βε ασσιγνεδ, ανδ ιτ ισ υνλικελψ τηατ α µισσιον ωιλλ βε γιϖεν ιν τηε
Πλαννινγ Γυιδανχε, βυτ τηε ινχλυσιον οφ τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ ιν τηε διστριβυτιον
ωιλλ ινφορµ τηεµ οφ τηε πλαννινγ αχτιϖιτψ τακινγ πλαχε ωιτηιν τηε ∆ΧΜΟ ανδ εναβλεσ
τηεµ το ρεσπονδ ραπιδλψ το ανψ ρεθυεστσ φορ ινφορµατιον. Ιτ ισ αχχεπτεδ τηατ Πλαννινγ
Γυιδανχε µαψ εϖολϖε, βυτ ιν ορδερ φορ τηε ΠϑΗΘ το µοϖε φορωαρδ ωιτηουτ φρεθυεντλψ
ρεθυεστινγ υπδατεσ οφ στρατεγιχ γυιδανχε, τηε Πλαννινγ Γυιδανχε σηουλδ χλεαρλψ στατε:
α.
Πλαννινγ ασσυµπτιονσ (αγρεεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε ΦΧΟ ανδ ∆ΦΙ∆
ωηερε αππροπριατε).
β.

Τηε ποτεντιαλ στρατεγιχ ανδ µιλιταρψ−στρατεγιχ οβϕεχτιϖεσ.

χ.

Τηε λικελψ δεσιρεδ στρατεγιχ ενδ−στατε.

δ.
Τηε ασσυµπτιονσ εµπλοψεδ ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ; τηισ ισ νεχεσσαρψ το
ενσυρε τηατ εφφορτ ισ νοτ ωαστεδ βψ ΠϑΗΘ ιν ρε−εξπλορινγ ποσσιβιλιτιεσ αλρεαδψ
δισχουντεδ.
ε.

Τηε χονστραιντσ ωιτηιν ωηιχη τηε ωορκ σηουλδ βε αχχοµπλισηεδ.

130. Μιλιταρψ Στρατεγιχ Εστιµατε. Ον ρεχειπτ οφ τηε Χ∆Σ Πλαννινγ Γυιδανχε, τηε
ΣΠΓ ανδ ΧΧΤ, ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε ΠϑΗΘ, χονδυχτ τηε ΜΣΕ. Τηισ προχεσσ
προϖιδεσ τηε δεταιλ ρεθυιρεδ το ασσεσσ τηε µιλιταρψ φεασιβιλιτψ οφ τηε χουρσεσ οφ αχτιον
τηατ ωιλλ συβσεθυεντλψ βε συβµιττεδ το Μινιστερσ φορ αππροϖαλ. Τηε ΠϑΗΘ µαψ αλσο
τεστ χουρσεσ οφ αχτιον τηρουγη αν ιλλυστρατιϖε χαµπαιγν πλαν ανδ οπερατιοναλ αναλψσισ
(ΟΑ). Τηισ αλλοωσ τηε ΠϑΗΘ το αντιχιπατε ηοω εϖεντσ µιγητ υνφολδ, ωηατ φορχεσ µιγητ
βε ρεθυιρεδ, ωηατ χασυαλτιεσ µιγητ ρεσυλτ, φινανχιαλ χοστσ, ανδ τηε προσπεχτσ οφ συχχεσσ
ορ φαιλυρε. Τηε ΜΣΕ ωιλλ βε χονσταντλψ ρε−ϖισιτεδ, (ανδ αλτερνατιϖε χουρσεσ οφ αχτιον
δεϖελοπεδ) παρτιχυλαρλψ ιν µυλτινατιοναλ οπερατιονσ ωηερε τηε ΥΚ µαψ νοτ ηαϖε τηε
λεαδ ιν πλαννινγ αν οπερατιον. Τηε χοµβινατιον οφ τηε ΣΠΓσ στρατεγιχ ουτλινε ανδ τηε
15

Σεε παραγραπη 307 φορ φυρτηερ δεταιλσ.
Πλαννινγ γυιδανχε µαψ αλσο βε ισσυεδ το προϖιδε οπτιονσ ασ το ωηετηερ ορ νοτ, ανδ το ωηατ δεγρεε, τηε ΥΚ σηουλδ γετ
ινϖολϖεδ ιν α δεϖελοπινγ χρισισ.
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οπερατιοναλ δεταιλ αδδεδ βψ τηε ΧΧΤ, ανδ τηε ΠϑΗΘ, ισ τηε ΜΣΕ ωηιχη ισ βριεφεδ το τηε
Σεχρεταρψ οφ Στατε τηρουγη τηε ΧΟΣ Χοµµιττεε.
131. Χηιεφ οφ ∆εφενχε Σταφφσ ∆ιρεχτιϖε. Αρµεδ ωιτη τηε ουτπυτ οφ τηε ΜΣΕ, τηε
Σεχρεταρψ οφ Στατε ανδ Χ∆Σ αρε ωελλ πλαχεδ το αδϖισε τηε Γοϖερνµεντ ον τηε µιλιταρψ
χονσεθυενχεσ οφ α δεχισιον το χοµµιτ Βριτιση Φορχεσ το αν οπερατιον. Ονχε τηε Πριµε
Μινιστερ ηασ δεχιδεδ το δο σο, ανδ τηερε µαψ βε πολιτιχαλ ανδ λεγαλ χονστραιντσ ον ηισ
αβιλιτψ το αχτ, Χ∆Σ γιϖεσ δεταιλεδ στρατεγιχ διρεχτιον βψ µεανσ οφ τηε Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε.
Τηε ινστινχτ το ωαιτ φορ χοµπλετε ινφορµατιον νεεδσ το βε αϖοιδεδ ανδ Χ∆Σ µαψ
δεχιδε το ισσυε α δραφτ ∆ιρεχτιϖε ον α λιµιτεδ διστριβυτιον. Τηισ ωιλλ αλλοω κεψ φαχτορσ
το βε δισσεµινατεδ, ανδ συβορδινατεσ το χοντινυε τιµελψ πλαννινγ ον τηε βεστ
ινφορµατιον αϖαιλαβλε. Τηε ΧΧΤ δραφτσ τηε Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε. Ιτ ωιλλ δεταιλ τηε ΥΚ
οβϕεχτιϖεσ, τηε δεσιρεδ ενδ−στατε ανδ ανψ χονστραιντσ αππλιεδ βψ τηε Χαβινετ. Ωηερε
ποσσιβλε δεταιλσ οφ τηε φορχεσ ανδ ρεσουρχεσ τηατ χαν βε ασσιγνεδ, δεσιγνατιον οφ τηε
ϑοιντ Οπερατιονσ Αρεα (ϑΟΑ), τηε αντιχιπατεδ δυρατιον οφ τηε χαµπαιγν ωιτη γυιδανχε
ον συσταιναβιλιτψ, τηε λεγαλ ποσιτιον ανδ ΡΟΕ ωιλλ αλσο βε ινχλυδεδ. Αλτερνατιϖελψ Χ∆Σ
µαψ δεχιδε το δελεγατε τηε ισσυε οφ χερταιν σεχτιονσ οφ τηε ∆ιρεχτιϖε, φορ εξαµπλε Χο−
ορδινατινγ Ινστρυχτιονσ ανδ Σερϖιχε ανδ Αδµινιστρατιϖε Συππορτ. Τηεσε ωουλδ τηεν βε
ισσυεδ σεπαρατελψ. Χοµµανδ αρρανγεµεντσ, ινχλυδινγ τηε απποιντµεντ οφ τηε ϑΤΦΧ
ανδ χο−ορδινατιον ωιτη ∆ΣΦ, τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ, Αλλιεσ, Ηοστ Νατιονσ,
Ιντερνατιοναλ Οργανισατιονσ ανδ αγενχιεσ ωιλλ αλσο βε εσταβλισηεδ. ΧϑΟ υσεσ τηε Χ∆Σ
∆ιρεχτιϖε το γιϖε οπερατιοναλ διρεχτιον ιν τηε φορµ οφ τηε ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε
το τηε ϑΤΦΧ, ωηο ιν τυρν ωιλλ χονδυχτ ηισ οων οπερατιοναλ εστιµατε ανδ προδυχε α
χαµπαιγν πλαν, ηενχε τηε υσεφυλνεσσ οφ εαρλψ εξποσυρε το Χ∆Σσ διρεχτιον.
132. Τηε ϑοιντ Χοµµανδερσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε. Ωιτηιν ΠϑΗΘ, ονχε Μινιστεριαλ
περµισσιον ηασ βεεν γραντεδ ανδ τηε Χ∆Σσ ∆ιρεχτιϖε ισ ρεχειϖεδ, τηε ΧΠΤ ιν
χονϕυνχτιον ωιτη τηε ΟΤ ωιλλ δραφτ τηε ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε το τηε ϑΤΦΧ,
ωηιχη ισ τηε εξεχυτιϖε δοχυµεντ φροµ ωηιχη ηε δραωσ ηισ αυτηοριτψ το χαρρψ ουτ τηε
οπερατιον. Τηε ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε αρτιχυλατεσ τηε µιλιταρψ στρατεγιχ διρεχτιον
γιϖεν ιν τηε Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε ανδ τηε δεσιρεδ οπερατιοναλ ενδ−στατε. Ιτ ινχλυδεσ α µισσιον
στατεµεντ, χοµµανδερσ ιντεντ, ουτλινε χονχεπτ οφ οπερατιονσ (ΧΟΝΟΠΣ) ανδ
γυιδανχε ον τηε χοµποσιτιον, δεπλοψµεντ, συσταινµεντ ανδ ρεχοϖερψ οφ τηε ϕοιντ τασκ
φορχε. Τηε νεεδ φορ τιµελψ δισσεµινατιον οφ διρεχτιον φροµ τηε ϑτ Χοµδ το τηε ϑΤΦΧ
µαψ δεµανδ τηε ισσυε οφ α δραφτ ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε.

ΣΕΧΤΙΟΝ ς  ΜΥΛΤΙΝΑΤΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ
133. Α µυλτινατιοναλ οπερατιον µαψ βε χαρριεδ ουτ ωιτηιν αν εσταβλισηεδ αλλιανχε
φραµεωορκ, ορ ινχρεασινγλψ, τηρουγη τηε φορµατιον οφ α χοαλιτιον. Χοαλιτιον οπερατιονσ
ωιλλ νορµαλλψ βε φαχιλιτατεδ βψ τηε σελεχτιον οφ α Λεαδ Νατιον. Ιν µανψ χασεσ τηερε
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ωιλλ βε α ρεχογνισεδ ιντερνατιοναλ οργανισατιον ορ εντιτψ (ε.γ. τηε Υνιτεδ Νατιονσ (ΥΝ))
τηατ προϖιδεσ α µανδατε ανδ οϖερσιγητ φορ τηε χοαλιτιον αχτιϖιτψ βεινγ χονσιδερεδ.17
134. Ρολε οφ τηε ΜΟ∆ ιν Μυλτινατιοναλ Οπερατιονσ. Ωηεν τηε ΥΚ ισ χονσιδερινγ
ωηετηερ το χοντριβυτε το α µυλτινατιοναλ οπερατιον, ΜΟ∆ ωιλλ ινιτιαλλψ βε τηε πριµε
φοχυσ φορ αδϖιχε ον τηε λεϖελ οφ ΥΚσ ιντενδεδ µιλιταρψ χοµµιτµεντ ανδ τηε ΥΚσ
µιλιταρψ οβϕεχτιϖεσ. Λιαισον ανδ µιλιταρψ διρεχτιον ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ φορ ΟΓ∆σ,
αλλιεσ ανδ οτηερ νατιονσ ωιλλ αλσο βε αδδρεσσεδ βψ τηε ΜΟ∆.
135. Ρολε οφ τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ ιν Μυλτινατιοναλ Οπερατιονσ.
Ιν µυλτινατιοναλ οπερατιονσ (νοτ ΝΑΤΟ Αρτιχλε 5) Χ∆Σ ωουλδ διρεχτ τηατ ΟΠΧΟΜ οφ
ΥΚ Φορχεσ βε δελεγατεδ το α νοµινατεδ ΥΚ ϑτ Χοµδ, ωηο µαψ φυρτηερ δελεγατε
ΟΠΧΟΝ, ΤΑΧΟΜ ανδ ΤΑΧΟΝ το α ΥΚ ορ µυλτινατιοναλ χοµµανδερ, δεπενδινγ ον
τηε νατυρε ανδ χοµποσιτιον οφ τηε χοαλιτιον ανδ τηε χιρχυµστανχεσ οφ τηε χονφλιχτ.
α.
ΥΚ−λεδ Οπερατιονσ. Ιφ τηε ΥΚ ισ τηε φραµεωορκ/λεαδ νατιον, τηε ΠϑΗΘ
ωιλλ φορµ τηε νυχλευσ οφ τηε µυλτινατιοναλ ΗΘ εξερχισινγ ΟΠΧΟΜ, αυγµεντεδ
ασ νεχεσσαρψ βψ σταφφ φροµ οτηερ παρτιχιπατινγ νατιονσ. Τηε ΥΚ ωιλλ αλσο
προϖιδε σταφφ το φορµ τηε νυχλευσ οφ τηε δεπλοψεδ µυλτινατιοναλ ϑΤΦΗΘ ωηιχη
εξερχισεσ ΟΠΧΟΝ.18
β.
Νον ΥΚ−λεδ οπερατιονσ. Ιφ τηε ΥΚ ισ νοτ τηε φραµεωορκ/λεαδ νατιον,
τηε ΠϑΗΘ ωιλλ αχτ ασ ΥΚ Χο−ορδινατορ οφ Συππορτινγ Χοµµανδ Φυνχτιονσ
(ΧΣΧΦ).19 Ασ συχη, ιτ ωιλλ χο−ορδινατε τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε σινγλε−Σερϖιχεσ ιν
δεπλοψινγ, συσταινινγ, ανδ ρεχοϖερινγ ΥΚ φορχεσ ασσιγνεδ το τηε οπερατιον. Ιτ
µαψ αλσο προϖιδε σταφφ το τηε µυλτινατιοναλ ΗΘ.
Στρατεγιχ Πλαννινγ  Ιν ΝΑΤΟ Οπερατιονσ
136. Ιφ τηε χρισισ ρεσπονσε ισ το βε λεδ βψ ΝΑΤΟ, τηε γενεριχ προχεσσ δεσχριβεδ ισ τηε
σαµε. Ηοωεϖερ, τιµινγ βεχοµεσ χριτιχαλ ιν ορδερ το µατχη ΝΑΤΟσ δεχισιον−µακινγ
προχεδυρεσ. Τηε ΣΠΓ µακεσ ΜΟ∆σ χοντριβυτιονσ το τηε ΝΑΤΟ πλαννινγ προχεσσεσ
(δεσχριβεδ ιν Αννεξ 1Β) ωηιχη δο νοτ ρεπλαχε νατιοναλ προχεδυρεσ, αλτηουγη τηε
∆ΧΜΟ µαψ νεεδ το αχχελερατε ιτσ οων προχεσσ ιφ ιτ ισ το ινφλυενχε τηε Νορτη Ατλαντιχ
Χουνχιλ20 (ΝΑΧ) δεβατε βεφορε τηε ΑΧΤΩΑΡΝ21 ισ ισσυεδ.
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Σεε ϑΩΠ 3−00, Χηαπτερ 1.
Σεε ϑΩΠ 3−00, Χηαπτερ 2. Υσυαλλψ υνδερ µοδελ Β αρρανγεµεντσ.
19
Ωηεν απποιντεδ βψ Χ∆Σ ασ ΥΚ Χο−ορδινατορ οφ Συππορτινγ Χοµµανδ Φυνχτιονσ (ΧΣΧΦ) φορ α παρτιχυλαρ οπερατιον,
ΧϑΟ ισ το ασσυµε ρεσπονσιβιλιτψ φορ χο−ορδινατινγ τηε δεπλοψµεντ, συσταινµεντ ανδ ρεχοϖερψ οφ ασσιγνεδ ΥΚ φορχεσ, ανδ
ισ αχχορδινγλψ γραντεδ Χο−ορδινατινγ Αυτηοριτψ βετωεεν αλλ ΥΚ Χοµµανδσ. ΧϑΟ ωιλλ, ιν τηεσε χιρχυµστανχεσ, βε τηε
πριµαρψ νατιοναλ ποιντ οφ χονταχτ ατ τηε οπερατιοναλ ΗΘ λεϖελ φορ δεαλινγ ωιτη ΝΑΤΟ Μιλιταρψ Αυτηοριτιεσ (ΝΜΑσ) ορ
τηειρ εθυιϖαλεντ. Χο−ορδινατινγ αυτηοριτψ δοεσ νοτ βψ ιτσελφ χαρρψ ανψ χοµµανδ αυτηοριτψ, ορ αφφεχτ τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ
τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ το τηε ΥΚ ΧΟΣ. (ϑΩΠ 0−01.1)
20
ΝΑΧ ισ τηε ηιγηεστ λεϖελ οφ ΝΑΤΟ δεχισιον−µακινγ.
21
Αχτιϖατιον Ωαρνινγ  σεε παραγραπη 1Β15.
18
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137. Ιδεαλλψ, τηε ∆ΧΜΟ σηουλδ αλσο ηαϖε χονδυχτεδ ιλλυστρατιϖε χαµπαιγν πλαννινγ
ιν ορδερ το χοµµεντ ον ΝΑΤΟσ ΟΠΛΑΝ αυτηοριτατιϖελψ. Ιν αδδιτιον, ιτ ισ ϖιταλ τηατ
τηε ΥΚ λιµιτσ οφ παρτιχιπατιον ιν αν οπερατιον αρε δεχιδεδ βεφορε ΝΑΤΟ εντερσ τηε
ΦΟΡΧΕΠΡΕΠ22 σταγε οφ µιλιταρψ πρεπαρατιονσ. Βψ κεεπινγ αβρεαστ οφ ΝΑΤΟσ
πλαννινγ προχεδυρεσ, τηε ΥΚ ωιλλ βε αβλε το δεπλοψ ασ σοον ασ τηε ΑΧΤΟΡ∆23 ισ
δεχλαρεδ.
138. Ιν ιδεαλ χιρχυµστανχεσ ΜΟ∆ ηασ τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε λιαισον ωιτη ΝΑΤΟ
ΗΘ,24 ανδ τηε ΠϑΗΘ ηασ ρεσπονσιβιλιτψ φορ λιαισον ανδ χο−ορδινατιον ωιτη βοτη ΝΑΤΟ
Συπρεµε Αλλιεδ Χοµµανδ Οπερατιονσ (ΣΑΧΟ), ανδ συππορτεδ ΥΚ φορχεσ/ΗΘσ. Φορ
ΝΑΤΟ−λεδ οπερατιονσ, τηε ∆ΧΜΟ ισ εξπεχτεδ βοτη το ρεσπονδ το ανδ προαχτιϖελψ
συππορτ τηε ΝΑΤΟ πλαννινγ προχεσσ. Τηε ηιγη πολιτιχαλ προφιλε οφ σοµε οπερατιονσ
µαψ ρεθυιρε ΜΟ∆ το βεχοµε ινϖολϖεδ ιν σοµε οφ τηε δεταιλεδ πλαννινγ φυνχτιονσ
νορµαλλψ χαρριεδ ουτ βψ ΠϑΗΘ. Τηισ µαψ βλυρ τηε διϖισιον οφ ρεσπονσιβιλιτψ βετωεεν
ΜΟ∆/ΠϑΗΘ εσταβλισηεδ φορ νατιοναλ οπερατιονσ, ηενχε τηε ρεθυιρεµεντ φορ τηε ρολε οφ
ΧΣΧΦ το βε χλεαρλψ δεφινεδ φορ εαχη σπεχιφιχ οπερατιον.
Στρατεγιχ Πλαννινγ  Ιν ΕΥ Οπερατιονσ
139. Ιφ τηε ΕΥ, ρατηερ τηαν ΝΑΤΟ, τακεσ πριµαχψ φορ α παρτιχυλαρ οπερατιον, τηε τωο
ποτεντιαλ µοδελσ τηατ ωουλδ βε αδοπτεδ ωουλδ ρεσυλτ ιν τηε φολλοωινγ ιµπλιχατιονσ:
α.
ΕΥ−Λεδ Οπερατιον ωιτη Ρεχουρσε το ΝΑΤΟ Ασσετσ ανδ Χαπαβιλιτιεσ.
Ιφ τηε ΕΥ ωερε το χαλλ υπον ΝΑΤΟ ασσετσ ανδ χαπαβιλιτιεσ το ρεσπονδ το α χρισισ,
τηε ∆ΧΜΟ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ΕΥ ωουλδ βε σιµιλαρ το τηε ΝΑΤΟ µοδελ.
ΝΑΤΟσ Χοµβινεδ ϑοιντ Πλαννινγ Σταφφ (ΧϑΠΣ) (ιν ΣΑΧΟ − ϑ5) ωουλδ προϖιδε
πλαννινγ συππορτ ατ τηε ρεθυεστ οφ τηε ΕΥ, ανδ τηε πρινχιπαλ πλαννινγ σταφφ ιν
τηε αχτιϖε πηασε. ∆επυτψ ΣΑΧΟ (∆ΣΑΧΟ)25 ωουλδ βε τηε λικελψ χηοιχε το
φυλφιλ τηε φυνχτιονσ νορµαλλψ περφορµεδ βψ ΣΑΧΟ φορ ΝΑΤΟ λεδ οπερατιονσ.
Τηε δυαλ ηαττεδ ΥΚΜΙΛΡΕΠ ωουλδ φορµ τηε λινκ ωιτη βοτη ΝΑΤΟ ΗΘ ανδ τηε
ΕΥ.
β.
ΕΥ−Λεδ Οπερατιον ωιτηουτ Ρεχουρσε το ΝΑΤΟ Ασσετσ. Ιφ ΝΑΤΟ
ασσετσ ωερε νοτ το βε εµπλοψεδ, ονε νατιον χουλδ βε σελεχτεδ το προϖιδε τηε
φραµεωορκ νατιον.26 Τηισ µιγητ ινϖολϖε τηε ΠϑΗΘ ατ Νορτηωοοδ ορ ανοτηερ
νατιοναλ ΗΘ φορµινγ αν Οπερατιον ΗΘ (ΟΗΘ). Ιφ ανοτηερ ΗΘ ωερε χηοσεν,
σοµε ΠϑΗΘ σταφφ ανδ αδδιτιοναλ αυγµεντεεσ ωουλδ δεπλοψ το τηατ λοχατιον.

22

Φορχε Πρεπαρατιον  σεε παραγραπη 1Β20.
Αχτιϖατιον Ορδερ  σεε παραγραπη 1Β23.
24
Νορµαλλψ ϖια ΥΚΜΙΛΡΕΠ.
25
Αλσο ρεφερρεδ το ασ ∆ΣΑΧΕΥΡ.
26
Φραµεωορκ Νατιον ισ δεφινεδ βψ τηε ΕΥ ασ Α Μεµβερ Στατε ορ α γρουπ οφ Μεµβερ Στατεσ τηατ ηασ ϖολυντεερεδ το, ανδ
τηατ τηε Χουνχιλ ηασ αγρεεδ, σηουλδ ηαϖε σπεχιφιχ ρεσπονσιβιλιτιεσ ιν αν οπερατιον οϖερ ωηιχη ΕΥ εξερχισεσ πολιτιχαλ
χοντρολ.
23
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Τηε ϑΦΗΘ χουλδ αλσο βε τηε χορε οφ α δεπλοψεδ Μυλτινατιοναλ Φορχε
Ηεαδθυαρτερσ (ΜΝΦΗΘ).
Στρατεγιχ Πλαννινγ  Ιν ΥΣ Λεδ Οπερατιονσ
140. Τηε ΥΚ ρεχογνισεσ τηατ ιν χοµµιττινγ φορχεσ το φυτυρε χοντινγενχιεσ ιτ ωιλλ
οφτεν οπερατε ωιτηιν α ΥΣ−λεδ χοαλιτιον, παρτιχυλαρλψ ατ λαργε σχαλε. Τηερεφορε, ιτ ισ
ιµπορταντ το υνδερστανδ ηοω τηε ΥΣ πλαννινγ προχεσσ διφφερσ φροµ ουρ οων. Τηε
χοµµανδ στρυχτυρε, ωηιχη ωασ εσταβλισηεδ βψ τηε Γολδωατερ−Νιχηολσ Αχτ οφ 1986,
δοεσ νοτ µιρρορ τηε ΥΚσ (σεε Φιγυρε 1.4). Τηε Πρεσιδεντ οφ τηε ΥΣΑ ισ, βψ στατυτε, τηε
Χοµµανδερ ιν Χηιεφ οφ αλλ ΥΣ φορχεσ ανδ τογετηερ ωιτη τηε Σεχρεταρψ οφ ∆εφενσε
(κνοων ασ τηε Σεχ ∆εφ) τηεψ φορµ τηε Νατιοναλ Χοµµανδ Αυτηοριτψ (ΝΧΑ). Τηε
Χοµβαταντ Χοµµανδσ (ΧΟΧΟΜσ),27 ωηο βροαδλψ εθυατε το τηε ΠϑΗΘ, τενδ το ηαϖε α
µορε διρεχτ λινκ ωιτη τηε ΝΧΑ τηαν ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε ΥΚ σψστεµ.
141.
Τηε Γολδωατερ−Νιχηολσ Αχτ στατεδ τηατ τηε οπερατιοναλ χηαιν οφ χοµµανδ ρυνσ
φροµ τηε Πρεσιδεντ ανδ τηε Σεχ ∆εφ το τηε χοµβαταντ χοµµανδερσ. Τηε αχτ αλσο στατεδ
τηατ τηε Πρεσιδεντ µαψ διρεχτ τηατ χοµµυνιχατιονσ βετωεεν τηε ΝΧΑ ανδ τηε
χοµβαταντ χοµµανδερσ βε τρανσµιττεδ τηρουγη τηε Χηαιρµαν οφ τηε ϑοιντ Χηιεφσ οφ
Σταφφ (ΧϑΧΣ). Τηε ΧϑΧΣ,28 τηε ϑοιντ Σταφφσ, ανδ τηε Οφφιχε οφ τηε Σεχρεταρψ οφ ∆εφενσε
(ΟΣ∆) αδϖισε τηε ΝΧΑ ιν α σιµιλαρ ωαψ το ηοω τηε ΜΟ∆ αδϖισε τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε
φορ ∆εφενχε.
ΥΚ Χοµµανδ Στρυχτυρε

ΥΣ Χοµµανδ Στρυχτυρε

ΗΜΓ

ΝΧΑ

ΜΟ∆

ΧϑΧΣ

Χοµµυνιχατιον

Χοµβαταντ Χοµµανδσ
ΠϑΗΘ

ϑΤΦΗΘ

ϑΤΦΗΘ

Φιγυρε 1.4 − Χοµπαρισον οφ ουτλινε ΥΚ ανδ ΥΣ Χοµµανδ Στρυχτυρεσ

27
28

Σεε παραγραπη 1∆7.
Τηε βροαδ εθυιϖαλεντ οφ Χ∆Σ ιν τηε ΥΚ.
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142. Τηε ΥΚ νατιοναλ προχεσσ φορ πλαννινγ ιν συχη χιρχυµστανχεσ ισ λικελψ το βε
ϖερψ σιµιλαρ το τηατ οφ α ΝΑΤΟ ορ νον−ΥΚ λεδ οπερατιον. Τηε ΜΟ∆ ανδ τηε ∆ΧΜΟ
ωιλλ ρεµαιν τηε φοχυσ φορ νατιοναλ πλαννινγ, λινκεδ ϖερψ µυχη το τηε Βριτιση ∆εφενχε
Σταφφ ιν Ωασηινγτον (Β∆Σ(Ω)) ανδ τηε ΥΣ ϑοιντ Σταφφσ, ωιτη τηε ΠϑΗΘ προβαβλψ
δεπλοψινγ α σµαλλ σταφφ το ασσιστ τηε ρελεϖαντ ΧΟΧΟΜ ιν τηε ΥΣ. Ιτ ισ, ηοωεϖερ, ηιγηλψ
λικελψ τηατ α Σενιορ Βριτιση Μιλιταρψ Αδϖισερ (ΣΒΜΑ) ορ α Νατιοναλ Χοντινγεντ
Χοµµανδερ (ΝΧΧ) ωουλδ βε δεπλοψεδ το ασσιστ τηε ΧΟΧΟΜ ιν δεϖελοπινγ οπτιονσ
φορ ΥΚ ινϖολϖεµεντ.
Στρατεγιχ Πλαννινγ  Ιν ΥΝ ανδ Οτηερ Μυλτινατιοναλ Οπερατιονσ
143. Υνιτεδ Νατιονσ. Τηε ΥΝ χοµµανδ ανδ χοντρολ (Χ2) στρυχτυρεσ ωιλλ ϖαρψ
δεπενδινγ ον τηε νατυρε ανδ σχαλε οφ οπερατιονσ. Τηε ΥΝ δοεσ νοτ νορµαλλψ φορµ
Οπερατιοναλ ΗΘσ ανδ ινστεαδ φορµσ Τηεατρε/Φορχε ΗΘσ ασ ρεθυιρεδ φροµ αµονγστ
χοντριβυτινγ νατιονσ. Α βριεφ εξπλανατιον οφ τηε ρολε ανδ οργανισατιον οφ τηε ΥΝ ισ
προϖιδεδ ιν ϑΩΠ 3−50 Τηε Μιλιταρψ Χοντριβυτιον το Πεαχε Συππορτ Οπερατιονσ Φορ
οπερατιονσ χονδυχτεδ υνδερ τηε αυσπιχεσ οφ τηε ΥΝ, τηε µιλιταρψ Φορχε Χοµµανδερ
ωιλλ οπερατε ιν συππορτ οφ τηε χιϖιλιαν Ηεαδ οφ Μισσιον (ΗοΜ), νορµαλλψ α Σπεχιαλ
Ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Σεχρεταρψ Γενεραλ (ΣΡΣΓ). Ιν χερταιν υνχοµπλιχατεδ οπερατιονσ,
τηε Φορχε Χοµµανδερ µαψ βε απποιντεδ ΗοΜ. Τηε ΗοΜ ηασ α πλαννινγ σταφφ, ωηιχη
ισ ρεσπονσιβλε φορ δεϖελοπινγ α ΧΟΝΟΠΣ. Τηισ σηουλδ ρεφλεχτ ιντερνατιοναλ χονσενσυσ
ον συχη ισσυεσ ασ φορχε προφιλε ανδ ΡΟΕ, ανδ σηουλδ βε χοντινυαλλψ ρεϖιεωεδ αγαινστ
µισσιον οβϕεχτιϖεσ ανδ τηε χηανγινγ σιτυατιον ον τηε γρουνδ.
144. Οτηερ Μυλτινατιοναλ Οπερατιονσ. Τηε χοµµανδ στρυχτυρεσ ασσοχιατεδ ωιτη
τηε ΥΚ αχτινγ ασ βοτη α χοντριβυτινγ νατιον ανδ ασ φραµεωορκ/λεαδ νατιον ιν
µυλτινατιοναλ οπερατιονσ (ινχλυδινγ τηοσε χονδυχτεδ ιν συππορτ οφ α ΥΝ µανδατε) αρε
ρεπρεσεντεδ διαγραµµατιχαλλψ ατ Αννεξεσ 1Ε ανδ 1Φ ρεσπεχτιϖελψ. Φυρτηερ δεταιλ ον
συχη Χ2 αρρανγεµεντσ χαν βε φουνδ ιν ϑΩΠ 3−50.
145. Χο−οπερατιϖε Οπερατιονσ. Ρεχεντ εξπεριενχε ηασ ηιγηλιγητεδ α χατεγορψ οφ
οπερατιονσ ουτσιδε τηε σχοπε οφ πυρελψ νατιοναλ ορ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ, ιν ωηιχη
ΥΚ φορχεσ µαψ δεπλοψ ον α νατιοναλ βασισ αλονγσιδε οτηερ νατιοναλ χοντινγεντσ τηατ
τηεν αγρεε το δεχονφλιχτ, ορ εϖεν χο−οπερατε, ουτσιδε τηε φραµεωορκ οφ α µυλτινατιοναλ
χοµµανδ στρυχτυρε. Τηεσε χο−οπερατιϖε οπερατιονσ αρε µοστ λικελψ το οχχυρ δυρινγ
ΝΕΟσ ωηερε εαχη νατιον ηασ ινδιϖιδυαλ νατιοναλ ιµπερατιϖεσ, οβϕεχτιϖεσ ανδ
ρεσπονσιβιλιτιεσ. ΥΚ ινϖολϖεµεντ ιν χο−οπερατιϖε οπερατιονσ ωιλλ ινϖαριαβλψ δεµανδ
τηε απποιντµεντ οφ α ϑΤΦΧ ωιτη α ϑΤΦΗΘ ασ δεταιλεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ. Χλοσε ιν−
τηεατρε λιαισον βετωεεν νατιοναλ φορχεσ ισ χλεαρλψ εσσεντιαλ.
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ΑΝΝΕΞ 1Α  ΥΚ Α∆ςΑΝΧΕ ΠΛΑΝΝΙΝΓ
1Α1. ϑοιντ Πλαννινγ Γυιδεσ. Τηε ρεθυιρεµεντ φορ α ϑοιντ Πλαννινγ Γυιδε (ϑΠΓ)
χαν βε ιδεντιφιεδ βψ ΜΟ∆ ΗΘ, τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ (ΠϑΗΘ), τηε
Συππορτινγ Χοµµανδσ ορ οτηερ γοϖερνµεντ δεπαρτµεντσ (ΟΓ∆σ) ανδ χοµµυνιχατεδ
το τηε Χηιεφ οφ ϑοιντ Οπερατιονσ (ΧϑΟ) ϖια τηε Οπερατιοναλ Τασκινγ Γρουπ (ΟΤΓ). Ιφ,
αφτερ διρεχτιον φροµ τηε ΟΤΓ, ΧϑΟ χονσιδερσ τηε συβϕεχτ ορ ρεγιον συιταβλε φορ α ϑΠΓ,
ηε ωιλλ ισσυε ινστρυχτιονσ το τηε ΠϑΗΘ Πλανσ ∆ιϖισιον (ϑ5) το χοµπιλε τηε ϑΠΓ
φολλοωινγ τηε προχεδυρε βελοω:
α.
ΧϑΟ ισσυεσ πλαννινγ διρεχτιον το ΑΧΟΣ ϑ5 ουτλινινγ τηε πλαννινγ
παραµετερσ φορ τηε ϑΠΓ; τηε λικελψ οβϕεχτιϖεσ, τιµελινεσ ανδ ανψ πολιτιχαλ ορ
µιλιταρψ χονστραιντσ.
β.
Α Χοντινγενχψ Πλαννινγ Τεαµ (ΧΠΤ) ισ φορµεδ υνδερ ϑ5 λεαδ νορµαλλψ
ατ ∆ΑΧΟΣ/ΣΟ1 λεϖελ, ωιτη ρεπρεσεντατιον φροµ αλλ τηε ρελεϖαντ ∆ιϖισιονσ ατ τηε
ΠϑΗΘ τογετηερ ωιτη ανψ σπεχιαλιστσ φροµ οτηερ µιλιταρψ ηεαδθυαρτερσ ορ ουτσιδε
αγενχιεσ.
χ.
Ιφ ιτ ισ α ρεγιοναλ ϑΠΓ, α ρεχονναισσανχε ισ οργανισεδ το τηε ρεγιον, ιν χο−
οπερατιον ωιτη τηε Βριτιση µιλιταρψ ρεπρεσεντατιϖε ιν τηεατρε, ιφ ονε εξιστσ,
ανδ/ορ α Μιλιταρψ Ιντελλιγενχε Λιαισον Οφφιχερ (ΜΙΛΟ). Τηε σιζε ανδ εξαχτ
χοµποσιτιον οφ τηε ρεχονναισσανχε τεαµ ωιλλ δεπενδ ον τηε νυµβερ ανδ σιζε οφ
τηε χουντριεσ το βε ϖισιτεδ ανδ ον λοχαλ αδϖιχε ον ανψ σενσιτιϖιτιεσ ον παρτιεσ οφ
ϖισιτινγ µιλιταρψ. Αλτηουγη νοτ σπεχιφιχαλλψ χοϖερτ, ϑΠΓ ρεχονναισσανχε ισ
νορµαλλψ χαρριεδ ουτ ιν ασ δισχρεετ α ωαψ ασ ποσσιβλε ανδ ωιτη τηε σµαλλεστ
πραχτιχαβλε τεαµ.
δ.
Ον χοµπλετιον οφ τηε ρεχονναισσανχε, τηε ΧΠΤ προδυχεσ α δραφτ ϑΠΓ
ωηιχη ισ τηεν χιρχυλατεδ το αλλ ιντερεστεδ παρτιεσ ινχλυδινγ ΟΓ∆σ, τηε
Συππορτινγ Χοµµανδσ ανδ ρελεϖαντ Εµβασσιεσ/Ηιγη Χοµµισσιονσ, ϖια τηε
Χονσυλαρ ∆ιϖισιον οφ τηε ΦΧΟ.
ε.
Ονχε ανψ χοµµεντσ ηαϖε βεεν ινχορπορατεδ, τηε ϑΠΓ ισ αλλοχατεδ α
νυµβερ ανδ αδδεδ το τηε λιστ οφ χοντινγενχψ πλανσ µαινταινεδ ατ τηε ΠϑΗΘ.
Τηε σχηεδυλε φορ τηε ρεϖιεω οφ α ϑΠΓ ωιλλ βε δεχιδεδ βψ ΧϑΟ.
1Α2. ϑοιντ Χοντινγενχψ Πλανσ. Α προποσαλ το χοµπιλε α ϑοιντ Χοντινγενχψ Πλαν
(ϑΧΠ) µαψ βε γενερατεδ βψ ΜΟ∆ ΗΘ, τηε ΠϑΗΘ ορ τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ, βυτ ιν
ορδερ το ταργετ πλαννινγ σταφφσ εφφεχτιϖελψ, χοµπιλατιον οφ α ϑΧΠ ωιλλ ονλψ χοµµενχε ον
ρεχειπτ οφ Πλαννινγ Γυιδανχε φροµ τηε ∆επυτψ Χηιεφ οφ ∆εφενχε Σταφφ (Χοµµιτµεντσ)
(∆Χ∆Σ(Χ)) ον βεηαλφ οφ Χ∆Σ. Τηε προχεδυρε φορ τηε προδυχτιον οφ α ϑΧΠ ισ:
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α.
∆Χ∆Σ(Χ), ωιτη αδϖιχε φροµ τηε ΟΤΓ ασ αππροπριατε, ισσυεσ Πλαννινγ
Γυιδανχε το ΧϑΟ το χοµπιλε τηε ϑΧΠ. Τηε Πλαννινγ Γυιδανχε ωιλλ χονταιν, ασ
α µινιµυµ, τηε µιλιταρψ στρατεγιχ οβϕεχτιϖε(σ), τηε τιµελινε φορ πλαννινγ ανδ
ανψ πολιτιχαλ, µιλιταρψ ορ ρεσουρχε χονστραιντσ. Τηε Πλαννινγ Γυιδανχε αλσο
σερϖεσ ασ α ωαρνινγ ορδερ το τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ τηατ πλαννινγ ισ τακινγ
πλαχε ανδ γιϖεσ τηε σχοπε οφ τηε πλαννινγ.
β.
Α ΧΠΤ ισ φορµεδ υνδερ ϑ5 λεαδ νορµαλλψ ατ ∆ΑΧΟΣ/ΣΟ1 λεϖελ, ωιτη
ρεπρεσεντατιον φροµ αλλ τηε ρελεϖαντ ∆ιϖισιονσ ατ τηε ΠϑΗΘ τογετηερ ωιτη ανψ
σπεχιαλιστσ φροµ οτηερ µιλιταρψ ηεαδθυαρτερσ ορ ουτσιδε αγενχιεσ.
χ.
Τηε ΠϑΗΘ, ιν χονχερτ ωιτη τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ ανδ/ορ οτηερ
ουτσιδε αγενχιεσ ασ αππροπριατε, χονδυχτσ συχη ρεχονναισσανχε τηατ µαψ βε
ρεθυιρεδ το συππορτ τηε εστιµατε.
δ.
Α µιλιταρψ στρατεγιχ εστιµατε ισ χονδυχτεδ βψ τηε ΧΠΤ ατ τηε ΠϑΗΘ, ωιτη
ινπυτσ φροµ ΜΟ∆ ΗΘ, Συππορτινγ Χοµµανδσ ανδ οτηερ σπεχιαλιστ σταφφσ,
ινχλυδινγ ΟΓ∆σ ασ αππροπριατε. Τηε ουτπυτ οφ τηε εστιµατε ωιλλ βε α δραφτ ϑΧΠ,
ανδ ποσσιβλψ συβµισσιονσ φορ φυρτηερ γυιδανχε φροµ ΜΟ∆ ΗΘ.
ε.

Τηε δραφτ ϑΧΠ ισ χιρχυλατεδ το αλλ ρελεϖαντ αυτηοριτιεσ φορ χοµµεντ.

1Α3. ∆επενδινγ ον τηε λεϖελ ανδ σχοπε οφ τηε ιντενδεδ οπερατιον, τηε φιναλ ϑΧΠ µαψ
βε συβµιττεδ το τηε ΧΟΣ Χοµµιττεε. Ιτ ωιλλ τηεν βε αππροϖεδ βψ ∆Χ∆Σ(Χ) ον βεηαλφ
οφ Χ∆Σ. Τηε ϑΧΠ ισ τηεν ισσυεδ το αλλ ρελεϖαντ αυτηοριτιεσ ανδ αδδεδ το τηε λιστ οφ ϕοιντ
χοντινγενχψ πλανσ µαινταινεδ βψ τηε ΠϑΗΘ. Τηε σχηεδυλε φορ ρεϖιεω οφ ϑΧΠσ ωιλλ βε
δεχιδεδ βψ τηε ΜΟ∆.
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ΑΝΝΕΞ 1Β  ΤΗΕ ΝΑΤΟ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ
ΝΑΤΟ Οργανισατιονσ
1Β1. Χοµµανδ οφ ΝΑΤΟ φορχεσ ισ ϖεστεδ ιν ονε Ευροπεαν−βασεδ Στρατεγιχ λεϖελ
Χοµµανδερ, τηε Συπρεµε Αλλιεδ Χοµµανδερ Οπερατιονσ (ΣΑΧΟ),1 ωηο ηολδσ αλλ οφ
τηε οπερατιοναλ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορµερλψ ηελδ βψ τηε Συπρεµε Αλλιεδ Χοµµανδερ
Ευροπε (ΣΑΧΕΥΡ) ανδ τηε Συπρεµε Αλλιεδ Χοµµανδερ Ατλαντιχ (ΣΑΧΛΑΝΤ).
1Β2. Α φυνχτιοναλ στρατεγιχ−λεϖελ Χοµµανδερ, νοω κνοων ασ Συπρεµε Αλλιεδ
Χοµµανδερ Τρανσφορµατιον (ΣΑΧΤ), ισ βασεδ ιν τηε ΥΣΑ. ΣΑΧΤσ ρολε ισ πριµαριλψ
το τρανσφορµ ΝΑΤΟ µιλιταρψ στρυχτυρεσ, φορχεσ, χαπαβιλιτιεσ, ανδ δοχτρινε ιν ορδερ το
ιµπροϖε τηε µιλιταρψ εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε Αλλιανχε. Τηισ ισ αχηιεϖεδ βψ χονδυχτινγ
στρατεγιχ λεϖελ οπερατιοναλ αναλψσισ ιν χλοσε χο−οπερατιον ωιτη ΣΑΧΟ το ιδεντιφψ ανδ
πριοριτισε τηε τψπε ανδ σχαλε οφ φυτυρε χαπαβιλιτψ ανδ ιντεροπεραβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ ανδ
το ινφορµ τηε ΝΑΤΟ ∆εφενχε Πλαννινγ Προχεσσ.
1Β3. Αλιγνµεντ οφ τηε Στρατεγιχ λεϖελ Χοµµανδερσ οπερατιοναλ ανδ φυνχτιοναλ
ρεσπονσιβιλιτιεσ ενσυρεσ τηατ βοτη Στρατεγιχ Χοµµανδσ (ΣΧσ) ηαϖε τηε νεχεσσαρψ
αυτηοριτψ το περφορµ τηειρ διστινχτ τασκσ, ωηιλε µαινταινινγ χοµπλεµενταρψ ρολεσ ανδ
βεινγ µυτυαλλψ συππορτινγ.
Τηε Οπερατιοναλ Στρυχτυρε
1Β4. Γενεραλ Ουτλινε. Φροµ αν οπερατιοναλ περσπεχτιϖε, τηερε ισ νο φυνδαµενταλ
διφφερενχε βετωεεν τηε αρχηιτεχτυρε οφ α µιλιταρψ χοµµανδ ανδ χοντρολ στρυχτυρε φορ αν
Αρτιχλε 5 οπερατιον ορ α νον−Αρτιχλε 5 Χρισισ Ρεσπονσε Οπερατιον (ΝΑ5ΧΡΟ). Βοτη
ωιλλ βε µετ βψ α χοµβινατιον οφ ΝΑΤΟ Χοµµανδ Στρυχτυρε (ΝΧΣ) ανδ ΝΑΤΟ Φορχε
Στρυχτυρε (ΝΦΣ) χοµµανδ ανδ χοντρολ (Χ2) δεπλοψαβλε ανδ στατιχ χαπαβιλιτιεσ ωηιχη
ωιλλ βε οπτιµισεδ το µεετ τηε χηαλλενγεσ οφ α σπεχιφιχ µισσιον. Τηε οπερατιοναλ Χ2
στρυχτυρε (σεε Φιγυρε 1Β.1) ηασ 3 λεϖελσ οφ χοµµανδ, ωιτη ΝΧΣ ΗΘ ατ τηε στρατεγιχ
ανδ οπερατιοναλ λεϖελ ανδ ΝΧΣ ΗΘ ανδ ΝΦΣ ΗΘ (Λανδ Χοµπονεντ Χοµµανδερ ανδ
Μαριτιµε Χοµπονεντ Χοµµανδερ ονλψ) ατ τηε ταχτιχαλ λεϖελ. Τηε οπερατιοναλ στρυχτυρε
οφ τηε ΝΧΣ ισ χοµποσεδ οφ περµανεντλψ εσταβλισηεδ ιντεγρατεδ ΗΘσ, ωιδελψ διστριβυτεδ
γεογραπηιχαλλψ ανδ χοµµονλψ φυνδεδ.

1

Αλτηουγη ρεναµεδ τηε οριγιναλ νοµενχλατυρε ΣΗΑΠΕ/ΣΑΧΕΥΡ ωιλλ ρεµαιν το αϖοιδ ρεωριτινγ λεγαλ δοχυµεντσ/ΣΟΦΑσ
ετχ. Ηοωεϖερ ΣΗΑΠΕ (ωηιχη ισ νοω τηε ΗΘ φορ ΑΧΟ, ρατηερ τηαν ΑΧΕ) νοω στανδσ φορ Συπρεµε ΗΘ Αλλιεδ Περσοννελ ιν
Ευροπε.

1Β−1

ϑΩΠ 5−00
Στρατεγιχ

ΣΗΑΠΕ
Μονσ

Οπερατιοναλ
ϑΦΧ ΗΘ Νορτη
Βρυνσσυµ

ϑΦΧ ΗΘ Ωεστ
Λισβον

ϑΦΧ ΗΘ Σουτη
Ναπλεσ

Χοµπονεντ

ΗΘ Αιρ Νορτη
Ραµστειν

ΗΘ Ναϖ Νορτη
Νορτηωοοδ

ΗΘ Λανδ Νορτη
Ηειδελβεργ

ΗΘ Αιρ Σουτη
Ναπλεσ

ΗΘ Ναϖ Σουτη
Ναπλεσ

ΗΘ Λανδ Σουτη
Ιζµιρ

Φιγυρε 1Β.1  Αλλιεδ Χοµµανδ Οπερατιονσ
1Β5. Στρατεγιχ Λεϖελ. Ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ, Αλλιεδ ϑοιντ Φορχεσ αρε εµπλοψεδ
ωιτηιν α πολιτιχαλ−µιλιταρψ φραµεωορκ αγρεεδ βψ τηε Μιλιταρψ Χοµµιττεε (ΜΧ) ανδ
ενδορσεδ βψ τηε Νορτη Ατλαντιχ Χουνχιλ (ΝΑΧ) ιν ορδερ το αχηιεϖε τηε στρατεγιχ
οβϕεχτιϖεσ οφ τηε Αλλιανχε. ΣΑΧΟ ασσυµεσ οϖεραλλ χοµµανδ οφ τηε οπερατιον ατ τηε
στρατεγιχ λεϖελ ανδ εξερχισεσ ηισ ρεσπονσιβιλιτιεσ φροµ ηισ ΗΘ ιν Μονσ, Βελγιυµ. Ηε
ισσυεσ µιλιταρψ στρατεγιχ διρεχτιον το τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερ (ϑΤΦΧ)  κνοων
ιν ΝΑΤΟ ασ τηε ϑοιντ Φορχε Χοµµανδερ (ϑΦΧ). ΣΑΧΟ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε
πρεπαρατιον ανδ χονδυχτ οφ αλλ οπερατιονσ, ινχλυδινγ ρουτινε οπερατιοναλ αχτιϖιτιεσ ανδ
οτηερ νον−οπερατιοναλ τασκσ ασ αππροπριατε. ΣΑΧΟ αλσο χο−ορδινατεσ µυλτινατιοναλ
συππορτ ανδ τηε ρεινφορχεµεντ ανδ δεσιγνατιον οφ συππορτεδ/συππορτινγ χοµµανδσ,
ινχλυδινγ ισσυινγ µιλιταρψ στρατεγιχ διρεχτιον το τηε οπερατιοναλ λεϖελ οφ χοµµανδ. Ιν
αδδιτιον, ΣΑΧΟ ηασ α ρεθυιρεµεντ φορ αχχεσσ το, ορ χοντρολ οϖερ σοµε φυνχτιοναλ
εντιτιεσ ανδ ΝΑΤΟ αγενχιεσ/βοδιεσ. Ηε αλσο εξερχισεσ χοµµανδ ανδ χοντρολ οφ τηε
ΝΑΤΟ Αιρβορνε Εαρλψ Ωαρνινγ ανδ Χοντρολ Φορχε Χοµµανδ ανδ ηασ διρεχτ λινκσ ωιτη
φυτυρε χαπαβιλιτιεσ/εντιτιεσ δεϖελοπεδ υνδερ τηε Πραγυε Χαπαβιλιτιεσ Χοµµιτµεντ.
ΣΑΧΟ ωιλλ προϖιδε, ιφ ρεθυιρεδ, αν Οπερατιοναλ Ηεαδθυαρτερσ χαπαβιλιτψ φορ ΕΥ−λεδ
οπερατιονσ φροµ ωιτηιν ηισ ΗΘ.
1Β6. Οπερατιοναλ Λεϖελ. ∆υρινγ αν οπερατιον τηε δεσιγνατεδ οπερατιοναλ λεϖελ
χοµµανδερ εξερχισεσ ηισ ρεσπονσιβιλιτιεσ τηρουγη α ϕοιντ ΗΘ τηατ, δεπενδινγ ον τηε
χηαραχτεριστιχσ οφ τηε οπερατιον (ε.γ. τψπε, σιζε, δυρατιον, λεϖελ οφ ϕοιντνεσσ, λοχατιον οφ
τηε ϑοιντ Οπερατιον Αρεα (ϑΟΑ), ετχ.), ισ ειτηερ στατιχ ορ δεπλοψεδ ασ α ΧϑΤΦ ΗΘ.
α.
Ηεαδθυαρτερσ ατ τηε Οπερατιοναλ Λεϖελ. Τηε Αλλιανχε ηασ 3
οπερατιοναλ λεϖελ στανδινγ ϕοιντ ΗΘσ: 2 ϑΦΧ ΗΘσ ανδ α 3ρδ µορε λιµιτεδ ϑοιντ
ΗΘ. Τηεσε ΗΘσ αρε αππροπριατελψ σιζεδ, µαννεδ ανδ αβλε το χονδυχτ τηρεε
Μαϕορ ϑοιντ Οπερατιονσ2 (ΜϑΟ) δυρινγ τηε ινιτιαλ σταγε ανδ αλσο, ωιτη τηε
εξχεπτιον οφ τηε 3ρδ ϑοιντ ΗΘ, δυρινγ τηε συσταινµεντ σταγεσ. Τηε 3 ϑοιντ ΗΘσ
αλλοω φορ τηε ιµπλεµεντατιον οφ τηε ΧϑΤΦ Ταιλορεδ Χαπαβιλιτψ (ΤΧ): τηε αβιλιτψ
2

Τηε δεφινιτιον οφ αν ΜϑΟ ισ προϖιδεδ ιν ΜΧΜ−131−02, ΜΧ Ινπυτ το ΜΓ 2002, 25 Οχτ 02.

1Β−2

ϑΩΠ 5−00
το χονδυχτ τωο χονχυρρεντ ΧϑΤΦ οπερατιονσ, ονε χοµµανδεδ βψ α σεα−βασεδ
ΧϑΤΦ ΗΘ φορ τηε ινιτιαλ σταγε οφ αν ΜϑΟ ανδ ονε χοµµανδεδ βψ α λανδ−βασεδ
ΧϑΤΦ ΗΘ φορ τηε ινιτιαλ ανδ συσταινµεντ σταγεσ. Ιν τηε χοντεξτ οφ ΝΑΤΟ−ΕΥ
αρρανγεµεντσ, τηε Αλλιανχε ωιλλ οφφερ το τηε ΕΥ τηε ρεθυεστεδ Χ2 ελεµεντσ
(ινχλυδινγ ΧϑΤΦ ΗΘ χαπαβιλιτιεσ) νεεδεδ φορ αν ΕΥ λεδ οπερατιον ατ τηε
ρεθυιρεδ λεϖελ οφ χοµµανδ.
(1) ϑοιντ Φορχε Χοµµανδερ Ηεαδθυαρτερσ. Εαχη οφ τηε 2 ϑΦΧ
ΗΘσ ηασ τηε χαπαβιλιτψ οφ χονδυχτινγ αν ΜϑΟ, ορ αν οπερατιον λαργερ
τηαν ΜϑΟ ιν τηε ινιτιαλ σταγε, φροµ τηειρ στατιχ λοχατιον. Ιν αδδιτιον,
ειτηερ ονε οφ τηε 2 ϑΦΧσ χαν προϖιδε τηε λανδ βασεδ ΧϑΤΦ ΗΘ, δραωινγ
φροµ ονε σετ οφ δεπλοψαβλε εθυιπµεντ. ϑΦΧ ΗΘ ΝΟΡΤΗ ισ βασεδ ιν
Βρυνσσυµ, Νετηερλανδσ ανδ ϑΦΧ ΗΘ ΣΟΥΤΗ ισ βασεδ ιν Ναπλεσ, Ιταλψ.
(2) ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ. Τηε 3ρδ ϑοιντ ΗΘ ηασ τηε χαπαβιλιτψ οφ
χοµµανδινγ αν ΜϑΟ ασ α σεα−βασεδ ΧϑΤΦ ΗΘ. Ιτ ισ νοτ συιτεδ το ρυν
οπερατιονσ φροµ ιτσ στατιχ λοχατιον ορ το συσταιν ιτσελφ βεψονδ τηε ινιτιαλ
σταγε. Τηισ ϑοιντ ΗΘ ισ λοχατεδ ιν Λισβον, Πορτυγαλ βυτ τηε χοµµανδ
πλατφορµ ισ χυρρεντλψ προϖιδεδ βψ τηε ΥΣ ανδ οπερατεσ ουτ οφ Νορφολκ,
ςιργινια (ςΑ). Ωηεν τηε σεα−βασεδ ΧϑΤΦ ΗΘ ισ δεπλοψεδ, τηε ϑοιντ
ΗΘσ ρεµαινινγ αβιλιτψ ισ λιµιτεδ το ρουτινε φυνχτιονσ.
β.
Λινκσ το Χοµπονεντ Χοµµανδσ. Τηε 2 ϑΦΧ ΗΘσ ηαϖε συβορδινατεδ
λανδ, µαριτιµε ανδ αιρ χοµπονεντ ΗΘσ. Το φυλφιλ οπερατιοναλ ρεθυιρεµεντσ, τηε
χοµπονεντ χοµµανδσ (ΧΧ) χουλδ βε τασκεδ βψ ΣΑΧΟ το προϖιδε α Χ2
χαπαβιλιτψ υνδερ τηε χοµµανδ οφ ανψ οφ τηε τηρεε ϕοιντ χοµµανδερσ.
1Β7. Χοµπονεντ Χοµµανδ Λεϖελ. Ατ τηισ λεϖελ, βαττλεσ ανδ ενγαγεµεντσ αρε
πλαννεδ ανδ εξεχυτεδ ωιτηιν αν οϖεραλλ χαµπαιγν. Ιν πρινχιπλε, τηε οπερατιον διχτατεσ
τηε τψπε οφ χοµµανδ ανδ φορµατιον δεπλοψεδ. Τηε ΧΧ ΗΘσ προϖιδε τηε ενϖιρονµεντ−
σπεχιφιχ εξπερτισε φορ τηε ϑοιντ (Φορχε) Χοµµανδερσ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ, ασ ωελλ ασ
οπερατιοναλ λεϖελ ενϖιρονµεντ σπεχιφιχ αδϖιχε ον ϕοιντ οπερατιοναλ πλαννινγ ανδ
εξεχυτιον. ϑΦΧΧσ εξερχισε τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ φροµ στατιχ ορ δεπλοψεδ ΗΘ,
δεπενδινγ ον τηε χηαραχτεριστιχσ ανδ ρεθυιρεµεντσ οφ τηε οπερατιον.
α.
ϑοιντ Φορχε Λανδ Χοµπονεντ Χοµµανδερ. Τηε ΝΧΣ ηασ 2 ϑοιντ
Φορχε Λανδ Χοµπονεντ Χοµµανδερ (ϑΦΛΧΧ) ΗΘσ: ΛΑΝ∆ΝΟΡΤΗ ατ
Ηειδελβεργ, Γερµανψ ανδ ΛΑΝ∆ΣΟΥΤΗ ατ Ιζµιρ, Τυρκεψ. Τηε ϑΦΛΧΧ ΗΘσ
ωιτηιν τηε ΝΧΣ νορµαλλψ δεπλοψ ονλψ το χοµµανδ ονε λανδ οπερατιον λαργερ
τηαν αν ΜϑΟ3 ιν τηε ινιτιαλ σταγε, ωηιλστ δραωινγ ον τηε σαµε σετ οφ δεπλοψαβλε
χοµµονλψ φυνδεδ εθυιπµεντ. Τηε Ηιγη−ρεαδινεσσ Φορχε (Λανδ) ΗΡΦ(Λ) ΗΘσ
φροµ τηε ΝΦΣ αρε νορµαλλψ εµπλοψεδ ασ ϑΦΛΧΧ ΗΘσ ιν ΜϑΟσ.
3

Φορ Λανδ οπερατιονσ λαργερ τηαν ΜϑΟ µυστ βε υνδερστοοδ ασ λαργερ τηαν χορπσ σιζε.
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ϑΩΠ 5−00
β.
ϑοιντ Φορχε Αιρ Χοµπονεντ Χοµµανδερ. Τηε ΝΧΣ ηασ 2 στατιχ ϑοιντ
Φορχε Αιρ Χοµπονεντ Χοµµανδερ (ϑΦΑΧΧ) ΗΘσ: ΑΙΡΝΟΡΤΗ ατ Ραµστειν,
Γερµανψ ανδ ΑΙΡΣΟΥΤΗ ατ Ναπλεσ. Βοτη ϑΦΑΧΧ ΗΘσ ηαϖε τηε χαπαβιλιτψ το
χοµµανδ σιµυλτανεουσλψ τηε αιρ χοµπονεντ οφ αν ΜϑΟ φροµ τηειρ στατιχ
λοχατιονσ ανδ βετωεεν τηεµ προϖιδε ονε δεπλοψαβλε ϑΦΑΧΧ ΗΘ. Το φυλφιλ
τηειρ φυνχτιονσ τηεσε ΗΘσ αρε συππορτεδ βψ 6 Χοµβινεδ Αιρ Οπερατιονσ
Χεντρεσ (ΧΑΟΧσ) (4 στατιχ ανδ 2 δεπλοψαβλε).
χ.
ϑοιντ Φορχε Μαριτιµε Χοµπονεντ Χοµµανδερ. Τηε ΝΧΣ ηασ 2
στατιχ ϑοιντ Φορχε Μαριτιµε Χοµπονεντ Χοµµανδερ (ϑΦΜΧΧ) ΗΘσ:
ΝΑςΝΟΡΤΗ ατ Νορτηωοοδ, ΥΚ ανδ ΝΑςΣΟΥΤΗ ατ Ναπλεσ. Βοτη ϑΦΜΧΧ
ΗΘσ ηαϖε τηε χαπαβιλιτψ το χοµµανδ τηε µαριτιµε χοµπονεντ φροµ τηειρ στατιχ
λοχατιον ανδ, ιν αδδιτιον, αχτιϖιτιεσ ιν συππορτ οφ ϕοιντ χαµπαιγνσ ουτσιδε τηε
ϑΟΑ. ∆επλοψεδ Χ2 χαπαβιλιτιεσ ατ χοµπονεντ λεϖελ φορ µαριτιµε οπερατιονσ
ωιλλ νορµαλλψ βε προϖιδεδ βψ Ηιγη Ρεαδινεσσ Φορχε (Μαριτιµε) (ΗΡΦ(Μ))
ΗΘσ φορ αν ΜϑΟ, ορ ΗΘ ΣΤΡΙΚΦΟΡΣΟΥΤΗ φορ λαργερ τηαν ΜϑΟ, ασ δεπλοψεδ
ϑΦΜΧΧ ΗΘσ. Το φυλφιλ τηειρ φυνχτιονσ, ΝΧΣ ϑΦΜΧΧ ΗΘσ αρε συππορτεδ βψ
σπεχιαλισεδ εντιτιεσ φορ Χ2 οφ συβµαρινε οπερατιονσ ανδ Χ2 οφ µαριτιµε αιρ
οπερατιονσ.
ΝΑΤΟ Πλαννινγ Χατεγοριεσ
1Β8. Ωηιλε τηε βροαδ πρινχιπλεσ οφ ΝΑΤΟ πλαννινγ αρε σιµιλαρ το τηε ΥΚσ
οπερατιοναλ πλαννινγ προχεσσ, τηερε αρε διφφερενχεσ ιν τερµινολογψ ανδ τηε ινιτιατιον
ανδ αππροϖαλ προχεσσ. ∆εταιλσ οφ ΝΑΤΟ Πλαννινγ αρε φουνδ ιν ΜΧ 133/3.4 Πλαννινγ
ιν ΝΑΤΟ ωιλλ βε χονδυχτεδ ατ α νυµβερ οφ λεϖελσ ανδ ηενχε τηε πλανσ εξπλαινεδ βελοω
ωιλλ βε δεϖελοπεδ ατ αλλ λεϖελσ οφ τηε ΝΑΤΟ µιλιταρψ χοµµανδ στρυχτυρε. Τηε ηιγηεστ
λεϖελ πλανσ αρε τηοσε δεϖελοπεδ ατ τηε στρατεγιχ χοµµανδ λεϖελ. Βενεατη τηεσε ωιλλ βε
πλανσ χονδυχτεδ ατ τηε συβορδινατε λεϖελ. Ωιτηιν ΝΑΤΟ τηερε αρε 2 πλαννινγ
χατεγοριεσ, Αδϖανχε Πλαννινγ ανδ Χρισισ Ρεσπονσε Πλαννινγ. Α βροαδ χοµπαρισον οφ
τηε τερµσ υσεδ ιν ΥΚ ανδ ΝΑΤΟ πλαννινγ ισ ατ Φιγυρε 1Β.2.
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∆εϖελοπµεντ οφ ΑϑΠ−5 ισ χυρρεντλψ υνδερ χονσιδερατιον βψ τηε Ιντερνατιοναλ Μιλιταρψ Σταφφ.
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ϑΩΠ 5−00
Αχτιϖιτψ
Χοντινγενχψ
Πλαννινγ
Χρισισ Πλαννινγ

∆ιρεχτιϖεσ

ΥΚ
ϑοιντ Πλαννινγ Γυιδεσ
ϑοιντ Χοντινγενχψ Πλανσ
Πολιτιχαλ Στρατεγιχ Αναλψσισ
Μιλιταρψ Στρατεγιχ Εστιµατε
(ΜΣΕ)
Οπερατιοναλ Εστιµατε
Χαµπαιγν Πλαν
Χ∆Σσ Πλαννινγ Γυιδανχε
Χ∆Σσ ∆ιρεχτιϖε
ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε

ΝΑΤΟ
Χοντινγενχψ Πλαν (ΧΟΠ)
Στανδινγ ∆εφενχε Πλανσ (Σ∆Π)
Πολιτιχαλ Μιλιταρψ Εστιµατε (ΠΜΕ)
Μιλιταρψ Εστιµατε

Οπερατιον Πλαν (ΟΠΛΑΝ)
Συππορτινγ Πλανσ (ΣΥΠΛΑΝσ)
ΝΑΧ Ινιτιατινγ ∆ιρεχτιϖε
Εξεχυτιον ∆ιρεχτιϖε

Φιγυρε 1Β.2 − Χοµπαρισον οφ Τερµσ Υσεδ ιν ΥΚ ανδ ΝΑΤΟ Πλαννινγ Προχεσσ5
1Β9. Αδϖανχε Πλαννινγ. Αδϖανχε πλαννινγ ισ χονδυχτεδ ωιτη α ϖιεω το πρεπαρινγ
τηε Αλλιανχε το δεαλ ωιτη ποσσιβλε φυτυρε σεχυριτψ ρισκσ, ειτηερ Αρτιχλε 5 ορ νον−Αρτιχλε 5
ανδ, χαλλσ φορ 2 διστινχτ τψπεσ οφ πλαν. Τηεσε αρε:
α.
Χοντινγενχψ Πλαν (Αρτιχλε 5 ανδ Νον−Αρτιχλε 5). Α ΧΟΠ ισ δεσιγνεδ
το χατερ φορ α ποσσιβλε φυτυρε σεχυριτψ ρισκ, ειτηερ Αρτιχλε 5 ορ νον−Αρτιχλε 5.
∆ιρεχτιον φορ τηε προδυχτιον οφ α ΧΟΠ ωουλδ φολλοω α περιοδιχ ∆εφενχε
Ρεθυιρεµεντ Ρεϖιεω τηατ τακεσ αχχουντ οφ χηανγεσ ιν τηε σεχυριτψ ενϖιρονµεντ
ανδ δεϖελοπµεντσ ιν δεφενχε πλαννινγ. Α ΧΟΠ ωουλδ βε βασεδ ον α νυµβερ
οφ πλαννινγ ασσυµπτιονσ ανδ ασ συχη ωουλδ βε ινσυφφιχιεντλψ δεϖελοπεδ το
αλλοω ιµµεδιατε εξεχυτιον.
β.
Στανδινγ ∆εφενχε Πλαν. Αν Σ∆Π ισ δεσιγνεδ το χατερ φορ α λονγ τερµ,
σηορτ/νο νοτιχε Αρτιχλε 5 ποτεντιαλ σεχυριτψ ρισκ. Τηε ρεθυιρεµεντ φορ α
χοµµανδερ το ηαϖε α δεϖελοπεδ Σ∆Π ωιλλ νορµαλλψ βε ιδεντιφιεδ ιν ηισ Τερµσ
οφ Ρεφερενχε (ΤΟΡσ). Αν Σ∆Π νεεδσ το βε α φυλλψ δεϖελοπεδ πλαν χαπαβλε οφ
εξεχυτιον. Βψ τηειρ νατυρε, Σ∆Πσ ωιλλ χρεατε α φραµεωορκ το ασσιστ ιν τηε
ιδεντιφιχατιον οφ φυτυρε φορχε στρυχτυρεσ ανδ χαπαβιλιτιεσ ανδ ωιλλ βε µοδιφιεδ ιν
ρεσπονσε το χηανγινγ σιτυατιονσ.
1Β10. Χρισισ Ρεσπονσε Πλαννινγ. Χρισισ ρεσπονσε πλαννινγ ισ χονδυχτεδ ιν ρεσπονσε
το αν αχτυαλ ορ δεϖελοπινγ χρισισ, βοτη Αρτιχλε 5 ορ νον−Αρτιχλε 5, ανδ χαλλσ φορ τηε
δεϖελοπµεντ οφ αν οπερατιοναλ πλαν.
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α.
Οπερατιον Πλαν. Αν ΟΠΛΑΝ ισ δεσιγνεδ το χουντερ αν αχτυαλ ορ
δεϖελοπινγ χρισισ, βοτη Αρτιχλε 5 ανδ νον−Αρτιχλε 5. Ιφ α χρισισ ωασ φορεσεεν τηε
ΟΠΛΑΝ µαψ βε δεϖελοπεδ φροµ αν αππροπριατε ΧΟΠ. Αν ΟΠΛΑΝ ισ α
δεταιλεδ ανδ χοµπρεηενσιϖε πλαν χαπαβλε οφ εξεχυτιον, ωηιχη ηασ φορχεσ
ασσιγνεδ ανδ αλλ τηε νεχεσσαρψ πρεπαρατιονσ υνδερτακεν φορ συχχεσσφυλ
εξεχυτιον οφ τηε ασσιγνεδ µισσιον. ΟΠΛΑΝσ αρε ενδορσεδ βψ τηε ΜΧ ανδ
αππροϖεδ βψ τηε ΝΑΧ.
β.
Συππορτινγ Πλανσ. ∆επενδινγ ον τηε χοµπλεξιτψ οφ αν οπερατιοναλ πλαν
(ΧΟΠ/Σ∆Π/ΟΠΛΑΝ) τηερε µαψ βε τηε νεεδ το δεϖελοπ α σεριεσ οφ ΣΥΠΛΑΝσ.
ΝΑΤΟ Πλαννινγ Ρεσπονσιβιλιτιεσ
1Β11. Ωιτηιν ΝΑΤΟσ οπερατιοναλ πλαννινγ σψστεµ τηερε ισ α χλεαρ διϖισιον οφ
ρεσπονσιβιλιτψ φορ ινιτιατιον, δεϖελοπµεντ, αππροϖαλ, εξεχυτιον ανδ χανχελλατιον οφ
οπερατιοναλ πλανσ. Τηεσε ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε διϖιδεδ βετωεεν τηε ΝΑΧ ορ ∆εφενχε
Πλαννινγ Χοµµιττεε (∆ΠΧ), ασ αππροπριατε, ΜΧ, ΣΑΧΟ ανδ Συβορδινατε ΝΑΤΟ
Χοµµανδερσ ωιτηιν τηε ΝΑΤΟ µιλιταρψ χοµµανδ στρυχτυρε. Σπεχιφιχαλλψ τηε διϖισιον
οφ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ χρισισ ρεσπονσε πλαννινγ ισ ασ φολλοωσ:
α.
Νορτη Ατλαντιχ Χουνχιλ. Τηε ΝΑΧ, ασ τηε σενιορ πολιτιχαλ αυτηοριτψ
ωιτηιν τηε Αλλιανχε ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε ινιτιατιον ανδ αππροϖαλ οφ αλλ
οπερατιοναλ πλανσ δεϖελοπεδ ιν ρεσπονσε το αχτυαλ ορ δεϖελοπινγ χρισεσ. Ιν τηε
χουρσε οφ τηε Πολιτιχο−Μιλιταρψ Εστιµατε (ΠΜΕ), τηε ΝΑΧ ωιλλ σελεχτ ονε ορ
µορε Μιλιταρψ Ρεσπονσε Οπτιονσ (ΜΡΟσ). Σηουλδ τηε ΝΑΧ δεχιδε ον τηε
ρεθυιρεµεντ φορ µιλιταρψ ιντερϖεντιον, ιτ ωιλλ ισσυε α ΝΑΧ Ινιτιατινγ ∆ιρεχτιϖε
(πολιτιχαλ γυιδανχε) το ινιτιατε δεταιλεδ οπερατιοναλ πλαννινγ. Τηε ΝΑΧ ισ αλσο
ρεσπονσιβλε φορ ισσυινγ α ΝΑΧ Φορχε Αχτιϖατιον ∆ιρεχτιϖε ανδ α ΝΑΧ
Εξεχυτιον ∆ιρεχτιϖε.
β.
Μιλιταρψ Χοµµιττεε. Τηε ΜΧ ισ ρεσπονσιβλε δυρινγ τηε πλαννινγ
προχεσσ φορ ασσιστινγ τηε ΝΑΧ ιν ιτσ δελιβερατιονσ χονχερνινγ τηε ινιτιατιον οφ
ΟΠΛΑΝ δεϖελοπµεντ. Φολλοωινγ τηισ τηε ΜΧ ωιλλ συβµιτ ποτεντιαλ ΜΡΟσ το
τηε ΝΑΧ φορ ιτσ χονσιδερατιον. Σηουλδ τηε ΝΑΧ δεχιδε ον α ρεθυιρεµεντ φορ
µιλιταρψ ιντερϖεντιον, τηε ΜΧ ισ ρεσπονσιβλε φορ τρανσλατινγ ΝΑΧ πολιτιχαλ
γυιδανχε ιντο στρατεγιχ µιλιταρψ διρεχτιον το ΣΑΧΟ. Τηε ΜΧ ισ αλσο
ρεσπονσιβλε φορ ενδορσινγ α ΧΟΝΟΠΣ/ΟΠΛΑΝ πριορ το ιτ βεινγ φορωαρδεδ το
τηε ΝΑΧ φορ αππροϖαλ.
χ.
Συπρεµε Αλλιεδ Χοµµανδερ Οπερατιονσ. ΣΑΧΟ ισ ρεσπονσιβλε, ωηεν
διρεχτεδ βψ τηε ΝΑΧ, φορ ασσιστινγ ιν τηε φυρτηερ δεϖελοπµεντ ορ ρεφινεµεντ οφ
ποτεντιαλ ΜΡΟσ δυρινγ τηε ΠΜΕ προχεσσ. Σηουλδ τηε ΝΑΧ δεχιδε ον τηε
ρεθυιρεµεντ φορ µιλιταρψ ιντερϖεντιον, ΣΑΧΟ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε
δεϖελοπµεντ οφ α στρατεγιχ−λεϖελ ΟΠΛΑΝ ανδ, ωηερε αππροπριατε, τηε
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δεϖελοπµεντ οφ ανψ νεχεσσαρψ ΣΥΠΛΑΝσ. Ωηεν τηε ΟΠΛΑΝ ισ χοµπλετε ιτ ισ
φορωαρδεδ τηρουγη τηε ΜΧ το τηε ΝΑΧ φορ αππροϖαλ. ΣΑΧΟ ισ αλσο ρεσπονσιβλε
φορ φορχε αχτιϖατιον ανδ δεπλοψµεντ προχεδυρεσ ωηεν διρεχτεδ βψ τηε ΝΑΧ.
δ.
Συβορδινατε ΝΑΤΟ Χοµµανδερσ. Συβορδινατε ΝΑΤΟ Χοµµανδερσ6
αρε ρεσπονσιβλε, ωηεν σο τασκεδ βψ τηε αππροπριατε Ινιτιατινγ Αυτηοριτψ, φορ τηε
δεϖελοπµεντ οφ συβορδινατε−λεϖελ ΟΠΛΑΝσ ανδ, ωηερε αππροπριατε, τηε
δεϖελοπµεντ οφ ανψ ΣΥΠΛΑΝσ.
1Β12. Οπερατιον Πλαν Εξεχυτιον. Ιν ορδερ το εξεχυτε αν ΟΠΛΑΝ ιτ ισ νεχεσσαρψ το
αχτιϖατε ανδ δεπλοψ τηε φορχεσ ρεθυιρεδ βψ τηε ΟΠΛΑΝ. Φορχε αχτιϖατιον ισ τηε
ρεσπονσιβιλιτψ οφ ΣΑΧΟ ανδ ισ ινιτιατεδ βψ α ΝΑΧ Φορχε Αχτιϖατιον ∆ιρεχτιϖε.
1Β13. ΝΑΤΟ Εστιµατε Προχεσσ. ΝΑΤΟ εµπλοψσ αν Εστιµατε προχεσσ τηατ ισ σιµιλαρ
το τηατ υσεδ φορ ΥΚ νατιοναλ πλαννινγ. Τηισ ινϖολϖεσ µισσιον αναλψσισ φολλοωεδ βψ τηε
ιδεντιφιχατιον οφ ϖαριουσ χουρσεσ οφ αχτιον (ΧοΑσ). Ονχε α πρεφερρεδ ΧοΑ ισ σελεχτεδ α
ΧΟΝΟΠΣ ισ τηεν δεϖελοπεδ. Τηε ΧΟΝΟΠΣ προϖιδεσ α χλεαρ ανδ χονχισε στατεµεντ οφ
ηοω τηε µιλιταρψ χοµµανδερ ιντενδσ το αχχοµπλιση τηε ασσιγνεδ µισσιον, ινχλυδινγ τηε
δεσιρεδ µιλιταρψ ενδ−στατε, ανδ ισ φορωαρδεδ το τηε ινιτιατινγ/συπεριορ αυτηοριτψ φορ
αππροϖαλ. Α ΧΟΝΟΠΣ ωουλδ νορµαλλψ χονσιστ οφ α σιτυατιον οϖερϖιεω, α µισσιον
στατεµεντ, αν ουτλινε χονχεπτ φορ εξεχυτιον, ινχλυδινγ τηε χοµµανδερσ ιντεντ,
χονδυχτ οφ οπερατιονσ ανδ φορχε ανδ χαπαβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ, αν ουτλινε σερϖιχε συππορτ
χονχεπτ ανδ κεψ Χ2 αρρανγεµεντσ.
ΝΑΤΟ Φορχε Αχτιϖατιον Προχεσσ
1Β14. Νορτη Ατλαντιχ Χουνχιλ Φορχε Αχτιϖατιον ∆ιρεχτιϖε. Τηε φιρστ στεπ ιν τηε
φορχε αχτιϖατιον προχεσσ ισ τηε ισσυε βψ τηε ΝΑΧ οφ τηε Φορχε Αχτιϖατιον ∆ιρεχτιϖε,
ωηιχη διρεχτ αππροπριατε ΣΧσ το ινιτιατε φορχε αχτιϖατιον. Τηε εαρλιεστ ποιντ ατ ωηιχη
τηε ΝΑΧ χαν ισσυε τηε Φορχε Αχτιϖατιον ∆ιρεχτιϖε ισ χοινχιδεντ ωιτη ΧΟΝΟΠΣ
αππροϖαλ.
1Β15. Στρατεγιχ Χοµµανδερ Αχτιϖατιον Ωαρνινγ. Τηε ΝΑΤΟ Φορχε Αχτιϖατιον
Προχεσσ ισ σηοων ατ Φιγυρε 1Β.3. Υπον ρεχειπτ οφ τηε Φορχε Αχτιϖατιον ∆ιρεχτιϖε,
ΣΑΧΟ χοµµενχεσ τηε φορµαλ φορχε αχτιϖατιον προχεσσ βψ µεανσ οφ τηε Αχτιϖατιον
Ωαρνινγ (ΑΧΤΩΑΡΝ) µεσσαγε, τογετηερ ωιτη τηε Προϖισιοναλ Στατεµεντ οφ
Ρεθυιρεµεντ (ΣΟΡ). Τηε ΑΧΤΩΑΡΝ ινφορµσ ΝΑΤΟ Ρεγιοναλ χοµµανδερσ ανδ
νατιονσ τηατ α φορχε ισ ρεθυιρεδ; ιτ ουτλινεσ τηε µισσιον ανδ ιδεντιφιεσ κεψ δατεσ. Τηε
Προϖισιοναλ ΣΟΡ προϖιδεσ νατιονσ ωιτη αν ινδιχατιον οφ τηε τψπε ανδ σχαλε οφ φορχεσ
ανδ χαπαβιλιτιεσ ρεθυιρεδ. Νατιονσ σηουλδ ρεσπονδ το τηε Προϖισιοναλ ΣΟΡ ωιτη
ινφορµαλ φορχε οφφερσ. Τηεσε οφφερσ προϖιδε ΣΑΧΟ ωιτη αν εαρλψ ινδιχατιον οφ τηε
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προβαβλε φορµαλ οφφερσ, πριορ το τηε Φορχε Γενερατιον Χονφερενχε. Φολλοωινγ ρελεασε
οφ τηε ΑΧΤΩΑΡΝ, φορµαλ νεγοτιατιονσ χοµµενχε βετωεεν ΣΑΧΟ ανδ νατιονσ.
1Β16. Στρατεγιχ Χοµµανδερ Φορχε Γενερατιον Χονφερενχε. Ηαϖινγ ρεχειϖεδ τηε
νατιονσ ινφορµαλ φορχε οφφερσ, ιν ρεσπονσε το τηε Προϖισιοναλ ΣΟΡ, ΣΑΧΟ χαλλσ α Φορχε
Γενερατιον Χονφερενχε, ωιτη αλλ ποτεντιαλ Τροοπ Χοντριβυτινγ Νατιονσ. Τηε ουτπυτ οφ
τηε Φορχε Γενερατιον Χονφερενχε ισ τηε ∆ραφτ ΣΟΡ, ωηιχη ρεφλεχτσ νατιονσ φορχε οφφερσ
ανδ δεταιλσ τηε προποσεδ φορχε παχκαγε φορ τηε οπερατιον.
1Β17. Στρατεγιχ Χοµµανδερ Αχτιϖατιον Ρεθυεστ. Φολλοωινγ τηε δεϖελοπµεντ οφ
τηε ∆ραφτ ΣΟΡ, τηε ΣΧσ ισσυε τηε Αχτιϖατιον Ρεθυεστ (ΑΧΤΡΕΘ) µεσσαγε το νατιονσ.
Τηε ΑΧΤΡΕΘ ρεθυεστσ νατιονσ φορµαλλψ το χοµµιτ το τηε φορχε παχκαγε ιν τηε ∆ραφτ
ΣΟΡ.
1Β18. Νατιονσ Φορχε Πρεπαρατιον Μεσσαγε. Υπον ρεχειπτ οφ τηε ΑΧΤΡΕΘ, νατιονσ
προϖιδε τηε ΣΧ ωιτη α Φορχε Πρεπαρατιον (ΦΟΡΧΕΠΡΕΠ) µεσσαγε, ωηιχη ισ τηε φορµαλ
χοµµιτµεντ οφ νατιοναλ χοντριβυτιονσ το τηε δραφτ ΣΟΡ φορχε παχκαγε. Νατιονσ αλσο
υσε ΦΟΡΧΕΠΡΕΠ µεσσαγεσ το στατε νατιοναλ χαϖεατσ (γεογραπηιχ, λογιστιχ, τιµε
ρελατεδ, ΡΟΕ, χοµµανδ στατυσ ετχ) ον τηε εµπλοψµεντ οφ τηειρ φορχε χοντριβυτιονσ.
1Β19. Στρατεγιχ Χοµµανδερ Αχτιϖατιον οφ Πρε−δεπλοψµεντ. Ιφ τηε ΝΑΧ ηασ
εαρλιερ αυτηορισεδ τηε πρε−δεπλοψµεντ οφ Εναβλινγ Φορχεσ ΣΑΧΟ µαψ ρεθυεστ νατιονσ
το δεπλοψ φορχεσ το ΝΑΤΟ−ασσιγνεδ σταγινγ αρεασ βψ ισσυινγ αν Αχτιϖατιον οφ Πρε−
δεπλοψµεντ (ΑΧΤΠΡΕ∆) µεσσαγε.
1Β20. Νορτη Ατλαντιχ Χουνχιλ Εξεχυτιον ∆ιρεχτιϖε. Ονχε τηε ΟΠΛΑΝ ισ ενδορσεδ
βψ τηε ΜΧ ανδ αππροϖεδ βψ τηε ΝΑΧ, τηε ΝΑΧ χαν ισσυε ιτσ Εξεχυτιον ∆ιρεχτιϖε το
ινιτιατε µισσιον εξεχυτιον.
1Β21. Στρατεγιχ Χοµµανδερ Αχτιϖατιον Ορδερ. Υπον ρεχειπτ οφ τηε ΝΑΧσ
Εξεχυτιον ∆ιρεχτιϖε, τηε ΣΧ ισσυεσ τηε Αχτιϖατιον Ορδερ (ΑΧΤΟΡ∆) µεσσαγε φορ τηε
οπερατιον το αλλ παρτιχιπατινγ νατιονσ, ωηιχη ινιτιατεσ ρελεασε οφ νατιοναλ φορχεσ ανδ τηε
ρελεασε οφ νεχεσσαρψ ΝΑΤΟ χοµµον φυνδινγ.
1Β22. Τρανσφερ οφ Αυτηοριτψ. Το ενσυρε τηε προπερλψ χο−ορδινατεδ δεπλοψµεντ οφ
φορχεσ ιν τηεατρε, νατιονσ σηουλδ αυτηορισε Τρανσφερ οφ Αυτηοριτψ (ΤΟΑ) οφ αλλ φορχεσ ον
αρριϖαλ. Τηε ισσυε οφ τηε ΣΧ ΑΧΤΟΡ∆ ινιτιατεσ ρελεασε οφ νατιοναλ φορχεσ. Ιν χασεσ
ωηερε τηε ΝΑΧ µαψ ηαϖε αυτηορισεδ τηε εαρλιερ πρε−δεπλοψµεντ οφ Εναβλινγ Φορχεσ,
τηε ισσυε οφ τηε ΣΧ ΑΧΤΠΡΕ∆ ινιτιατεσ ρελεασε οφ τηεσε Εναβλινγ Φορχεσ ανδ ΤΟΑ το
τηε ΣΧ, ασ ωελλ ασ αυτηορισινγ τηειρ δεπλοψµεντ.
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ΟΠΛΑΝ ∆εϖελοπµεντ

Φορχε Αχτιϖατιον

ΝΑΧ Ινιτιατινγ ∆ιρεχτιϖε
ΧΟΝΟΠΣ Αππροϖαλ

ΝΑΧ Φορχε Αχτιϖατιον
∆ιρεχτιϖε

ΟΠΛΑΝ το ΝΑΧ

ΟΠΛΑΝ Αππροϖαλ
ΝΑΧ Εξεχυτιϖε ∆ιρεχτιϖε

ΣΑΧΟ ΑΧΤΩΑΡΝ/
Προϖισιοναλ ΣΟΡ
ΣΑΧΟ Φορχε Γενερατιον
Χονφερενχε
∆ραφτ ΣΟΡ
ΣΑΧΟ ΑΧΤΡΕΘ
Νατιονσ ΦΟΡΧΕΠΡΕΠσ
ΣΑΧΟ Φορχε Βαλανχινγ
Χονφερενχε
Φορχε Λιστ
ΣΑΧΟ ΑΧΤΟΡ∆

Φορχε ∆επλοψµεντ

Ουτλινε δεπλοψµεντ πλαν

Ρεφινεδ δεπλοψµεντ πλαν

Ασσιγνεδ Φορχεσ δεπλοψ
& ΤΟΑ το ΝΑΤΟ ϑΦΧ.

Φιγυρε 1Β.3 − ΝΑΤΟ ΟΠΛΑΝ ∆εϖελοπµεντ ανδ Αχτιϖατιον Προχεσσ
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(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)
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ΑΝΝΕΞ 1Χ  ΤΗΕ ΕΥ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ
1Χ1. Τηε ΕΥ ηασ εσταβλισηεδ τηε χαπαχιτψ το τακε δεχισιονσ ανδ το λαυνχη ανδ τηεν το
χονδυχτ ΕΥ λεδ µιλιταρψ οπερατιονσ.1 ΕΥ−λεδ µιλιταρψ Χρισισ Μαναγεµεντ Οπερατιονσ
(ΧΜΟ) αρε οπερατιονσ δεχιδεδ υπον βψ τηε Χουνχιλ οφ τηε ΕΥ, ωηιχη αλσο εξερχισεσ
τηε οϖεραλλ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηειρ χονδυχτ. Τηε Πολιτιχαλ ανδ Σεχυριτψ Χοµµιττεε
(ΠΣΧ), υνδερ τηε δελεγατεδ αυτηοριτψ οφ τηε Χουνχιλ, εξερχισεσ τηε πολιτιχαλ χοντρολ ανδ
στρατεγιχ διρεχτιον οφ ΕΥ−λεδ µιλιταρψ ΧΜΟσ.
1Χ2. Οπερατιονσ υνδερτακεν βψ τηε ΕΥ µαψ ινϖολϖε α ρανγε οφ ινστρυµεντσ ατ ιτσ
δισποσαλ, ινχλυδινγ διπλοµατιχ, εχενοµιχ, ηυµανιταριαν ανδ χιϖιλ, ασ ωελλ ασ µιλιταρψ,
ανδ τηερεφορε τηε νεεδ φορ χο−ορδινατιον ατ εϖερψ λεϖελ ισ παραµουντ. Τηε ΕΥ µαψ
αλρεαδψ βε ενγαγεδ ιν αρεασ ωηερε νατιοναλ ορ χοαλιτιον µιλιταρψ οπερατιονσ αρε βεινγ
χονσιδερεδ. Αλτερνατιϖελψ τηε ΕΥ µαψ βεχοµε ενγαγεδ ειτηερ µιλιταριλψ ορ ιν οτηερ
ωαψσ ιν χρισεσ ωηερε τηε ΥΚ ηασ α στρατεγιχ ιντερεστ. Ινχρεασινγλψ, ΕΥ χονσιδερατιονσ
ηαϖε το βε τακεν ιντο αχχουντ.
1Χ3. Τηε περµανεντ µιλιταρψ χοµπονεντσ αρε τηε Ευροπεαν Υνιον Μιλιταρψ
Χοµµιττεε (ΕΥΜΧ) ανδ τηε Ευροπεαν Υνιον Μιλιταρψ Σταφφ (ΕΥΜΣ). Τηειρ ρολεσ αρε:
α.
Τηε ΕΥ Μιλιταρψ Χοµµιττεε. Τηε ΕΥΜΧ ισ ρεσπονσιβλε φορ προϖιδινγ
τηε ΠΣΧ ωιτη µιλιταρψ αδϖιχε ανδ ρεχοµµενδατιονσ ον αλλ µιλιταρψ µαττερσ
ωιτηιν τηε ΕΥ. Ιτ εξερχισεσ µιλιταρψ διρεχτιον οφ αλλ µιλιταρψ αχτιϖιτιεσ ωιτηιν
τηε ΕΥ φραµεωορκ. Τηε ΕΥΜΧ προϖιδεσ µιλιταρψ αδϖιχε ανδ
ρεχοµµενδατιονσ το τηε ΠΣΧ. Τηε Χηαιρµαν οφ τηε ΕΥΜΧ (ΧΕΥΜΧ) αχτσ ασ
τηε πριµαρψ Ποιντ οφ Χονταχτ (ΠΟΧ) φορ τηε Οπερατιον Χοµµανδερ (Οπ Χδρ)2
δυρινγ τηε ΕΥσ µιλιταρψ οπερατιονσ.
β.
Τηε ΕΥ Μιλιταρψ Σταφφ. Τηε ΕΥΜΣ προϖιδεσ εαρλψ ωαρνινγ, σιτυατιον
ασσεσσµεντ ανδ στρατεγιχ πλαννινγ φορ Πετερσβεργ τασκσ ινχλυδινγ ιδεντιφιχατιον
οφ Ευροπεαν νατιοναλ ανδ µυλτινατιοναλ φορχεσ. Τηισ ινχλυδεσ δεϖελοπινγ
µιλιταρψ στρατεγιχ οπτιονσ ανδ τηε πρεπαρατιον οφ µιλιταρψ διρεχτιϖεσ το τηε Οπ
Χδρ φορ τηε ΕΥΜΧ.
1Χ4. Τηε ΕΥ ωιλλ χονσιδερ αν εµεργινγ χρισισ ανδ ωιλλ χονσυλτ ωιτη οτηερσ,
εσπεχιαλλψ ΝΑΤΟ, το εξαµινε ωηατ οπτιονσ τηερε µιγητ βε. Τηε µιλιταρψ διµενσιον το
ανψ χρισισ ωιλλ βε εξαµινεδ βψ τηε ΕΥΜΧ, δραωινγ ον τηε εξπερτισε οφ τηε ΕΥΜΣ. Ατ
αν αππροπριατε ϕυνχτυρε, φολλοωινγ τηε δεϖελοπµεντ οφ α Χρισισ Μαναγεµεντ Χονχεπτ,
τηε Χουνχιλ ωιλλ αππροϖε α γενεραλ πολιτιχαλ ασσεσσµεντ ανδ α χοηεσιϖε σετ οφ οπτιονσ.

1

Βασεδ ον τηε Πετερσβεργ τασκσ: Ηυµανιταριαν ανδ ρεσχυε τασκσ, πεαχεκεεπινγ τασκσ ανδ τασκσ οφ χοµβατ φορχεσ ιν χρισισ
µαναγεµεντ, ινχλυδινγ πεαχεµακινγ (Αρτιχλε 17−2 ΤΕΥ).
2
Τηισ ισ τηε τιτλε τηατ τηε ΕΥ ηαϖε ασσιγνεδ το τηε οφφιχερ περφορµινγ τηε ρολε βροαδλψ εθυιϖαλεντ το ΥΚσ οφ ϑοιντ
Χοµµανδερ.
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Τηισ αλλοωσ τηε ΕΥΜΧ το ισσυε α Μιλιταρψ Στρατεγιχ Οπτιον ∆ιρεχτιϖε3 το τηε ∆ιρεχτορ
Γενεραλ οφ τηε ΕΥΜΣ (∆ΓΕΥΜΣ), φορµαλλψ ινϖιτινγ ηιµ το δραω υπ ονε ορ α σεριεσ οφ
µιλιταρψ στρατεγιχ οπτιονσ (ΜΣΟ).
1Χ5. Ονχε τηε Χουνχιλ ηασ αδοπτεδ α δεχισιον το τακε αχτιον, ινχλυδινγ σελεχτιον οφ α
ΜΣΟ, τηε Χουνχιλ απποιντσ αν Οπ Χδρ ανδ δεσιγνατεσ α χηαιν οφ χοµµανδ, ωηιχη
χουλδ ρεσυλτ ιν τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ (ΠϑΗΘ) βεχοµινγ αν Οπερατιοναλ
Ηεαδθυαρτερσ (ΟΗΘ). Τηε σελεχτιον οφ τηε Φορχε ΗΘ (ΦΗΘ)4 µαψ οχχυρ
σιµυλτανεουσλψ ορ, ιφ αλτερνατιϖεσ αρε αϖαιλαβλε, αωαιτ τηε χονσιδερατιον ανδ
ρεχοµµενδατιον οφ τηε Οπ Χδρ. Τηε µοστ λικελψ Χ2 τεµπλατε ωιλλ βε βασεδ ον α
φραµεωορκ νατιον5 µοδελ, ανδ αλτηουγη ΥΚ µιγητ προϖιδε βοτη ΟΗΘ ανδ ΦΗΘ, οτηερ
Χ2 χοµβινατιονσ αρε ενϖισαγεδ. Ιφ τηε ΗΘσ αρε προϖιδεδ βψ ανοτηερ νατιον, τηε ΥΚ
ωουλδ προϖιδε περσοννελ το φιλλ ποστσ ιν ειτηερ τηε ΟΗΘ ορ ΦΗΘ.
1Χ6. Φολλοωινγ τηε Χουνχιλ δεχισιον το τακε αχτιον, τηε ΕΥΜΧ ωιλλ ισσυε αν
Ινιτιατινγ Μιλιταρψ ∆ιρεχτιϖε (ΙΜ∆) το τηε Οπ Χδρ ωηιχη διρεχτσ ηιµ το βεγιν
οπερατιοναλ πλαννινγ. Τηισ ρεσυλτσ ιν τηε γενερατιον οφ α ΧΟΝΟΠΣ ανδ ΟΠΛΑΝ, ανδ
υλτιµατελψ τηε γενερατιον, διρεχτιον, δεπλοψµεντ, συσταινµεντ ανδ ρεχοϖερψ οφ α ϕοιντ
φορχε. Τηισ προχεσσ ισ µορε λινεαρ τηαν ιν ΝΑΤΟ, ωηιχη χαν χονδυχτ οπερατιοναλ
πλαννινγ ιν παραλλελ ατ ϖαριουσ λεϖελσ; τηισ ισ πρινχιπαλλψ δυε το τηε δεχισιον νοτ το
εσταβλιση α περµανεντ ΕΥ χοµµανδ στρυχτυρε τηατ ωουλδ δυπλιχατε τηατ οφ ΝΑΤΟ.
Εφφορτσ το στρεαµλινε τηε προχεσσ, φορ εξαµπλε, βψ εαρλψ δεσιγνατιον οφ αν Οπ Χδρ ανδ
ΟΗΘ, χαν βε εξπεχτεδ.
1Χ7. Αλτηουγη τηε εξαχτ Χ2 αρρανγεµεντσ φορ ανψ ΕΥ−λεδ µιλιταρψ ΧΜΟ αρε
µισσιον−δεπενδεντ ανδ ωιλλ ρεθυιρε χασε βψ χασε αναλψσισ, τηε χηαιν οφ χοµµανδ φορ
ΕΥ−λεδ µιλιταρψ ΧΜΟσ ωιλλ ενχοµπασσ τηρεε λεϖελσ οφ χοµµανδ, ασ ουτλινεδ ιν Φιγυρε
1Χ.1.

3

Τηεσε τερµσ διφφερ φροµ ΝΑΤΟ τερµινολογψ σινχε τηε ΕΥ στρυχτυρεσ ανδ ωαψ οφ ηανδλινγ χρισεσ αρε διφφερεντ φροµ
ΝΑΤΟ. Ωηερεϖερ ποσσιβλε, ηοωεϖερ, ΝΑΤΟ τερµινολογψ ηασ βεεν αδοπτεδ.
4
Εθυατεσ το τηε ΥΚσ ϑοιντ Τασκ Φορχε ΗΘ.
5
Τηε ΕΥ ωορκινγ δεφινιτιον οφ α Φραµεωορκ Νατιον ισ α Μεµβερ Στατε ορ α γρουπ οφ Μεµβερ Στατεσ τηατ ηασ
ϖολυντεερεδ το, ανδ τηατ τηε Χουνχιλ ηασ αγρεεδ, σηουλδ ηαϖε σπεχιφιχ ρεσπονσιβιλιτιεσ ιν αν οπερατιον οϖερ ωηιχη ΕΥ
εξερχισεσ πολιτιχαλ χοντρολ. Τηε Φραµεωορκ Νατιον προϖιδεσ τηε ΟπΧδρ/ΟΗΘ ανδ τηε χορε οφ τηε µιλιταρψ χηαιν οφ
χοµµανδ, τογετηερ ωιτη ιτσ Σταφφ συππορτ, τηε ΧΙΣ ανδ λογιστιχ φραµεωορκ, ανδ χοντριβυτεσ ωιτη α σιγνιφιχαντ αµουντ οφ
ασσετσ ανδ χαπαβιλιτιεσ το τηε οπερατιον. Αλτηουγη ΕΥ χονχεπτσ ανδ προχεδυρεσ ρεµαιν αππλιχαβλε, προχεδυρεσ µαψ αλσο
ρεφλεχτ τηοσε οφ τηε Φραµεωορκ Νατιον.
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Μιλιταρψ−Στρατεγιχ
Λεϖελ

ΟπΧδρ

Οπερατιοναλ
Λεϖελ

ΦΧΧδρ

(ΟΗΘ)

(ΦΗΘ)

Ταχτιχαλ
Λεϖελ

Ιν ΥΚ λικελψ το βε ΧϑΟ

Ιν ΥΚ τερµσ τηε ϑΤΦΧ
χουλδ βε ΧϑΦΟ ωιτη
ϑΤΦΗΘ

ΧΧ Λανδ

ΧΧ Αιρ

ΧΧ Μαριτιµε

Φορχεσ

Φορχεσ

Φορχεσ

Οτηερ
(ε.γ. ΣΟΧΧ,
Πσψ Οπσ ΤΦ)

Φιγυρε 1Χ.1 − ΕΥ Χ2 Αρρανγεµεντσ
1Χ8. ∆υρινγ τηε εαρλψ σταγεσ οφ τηε χρισισ ανδ χονσιδερατιον οφ ΜΣΟσ, τηε ∆εφενχε
Χρισισ Μαναγεµεντ Χεντρε ωιλλ φυνχτιον ασ νορµαλ ιν ιτσ νατιοναλ χαπαχιτψ. ΕΥ χρισισ
µαναγεµεντ προχεδυρεσ, ηοωεϖερ, ενϖισαγε τηε νεεδ φορ τηε ΕΥΜΣ το δραω ον
οπερατιοναλ πλαννινγ εξπερτισε (ι.ε. πλαννινγ σταφφ φροµ ειτηερ ΕΥ Μεµβερ Στατεσ
ανδ/ορ ΝΑΤΟ). Φορ τηε ΥΚ τηισ µαψ χοµε φροµ α ϖαριετψ οφ νατιοναλ σουρχεσ: ∆εφενχε
Ρελατιονσ ∆ιρεχτορατεσ, ιντελλιγενχε, λογιστιχ ορ Χοµµυνιχατιονσ ανδ Ινφορµατιον
Σψστεµσ (ΧΙΣ) σταφφσ ασ ωελλ ασ οπερατιοναλ πλαννερσ φροµ τηε ΠϑΗΘ.
1Χ9. ∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Οργανισατιον (∆ΧΜΟ) αχτιϖιτψ ωουλδ πρινχιπαλλψ
φοχυσ ον ΥΚσ ρεσπονσε το τηε εµεργινγ χρισισ, ωηιλε µαινταινινγ αν οϖερσιγητ υνδερ
∆επυτψ Χηιεφ οφ ∆εφενχε Σταφφ (Χοµµιτµεντσ) οφ ανψ αδδιτιοναλ πλαννινγ συππορτ
γιϖεν το τηε ΕΥΜΣ ασ ρεθυεστεδ. ∆ΧΜΟ λινκσ ωιτη Βρυσσελσ ωιλλ φολλοω α σιµιλαρ
παττερν το τηατ οφ ΝΑΤΟ. Τηε Υνιτεδ Κινγδοµ Μιλιταρψ Ρεπρεσεντατιϖε (ΥΚΜΙΛΡΕΠ)
αττενδσ βοτη ΝΑΤΟσ Μιλιταρψ Χοµµιττεε (ΜΧ) ανδ τηε ΕΥΜΧ. Ηισ ονε−σταρ δεπυτψ
(∆ΥΚΜΙΛΡΕΠ/ΕΥ) ανδ σταφφ αττενδ τηε ϖαριουσ ΕΥΜΧ ανδ Ωορκινγ Γρουπ µεετινγσ
ανδ ωουλδ χοντινυε το περφορµ τηισ φυνχτιον δυρινγ α χρισισ. Ασ πλαννινγ προγρεσσεσ,
τηε οπτιονσ φορ τηε χοµµανδ ανδ χοντρολ οφ αν ΕΥ−λεδ οπερατιον ωουλδ βεχοµε
χλεαρερ.
1Χ10. Χ∆Σ ωιλλ απποιντ α ϑοιντ Χοµµανδερ (ϑτ Χοµδ) ιφ ΥΚ νατιοναλ φορχεσ αρε
δεπλοψεδ. Τηε δεχισιον το απποιντ αν Οπ Χδρ ωιλλ τακε ιντο αχχουντ τηε ρολε οφ ΧϑΟ ιν
χονχυρρεντ οπερατιονσ, τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ αλτερνατιϖε χοµµανδερσ (ποσσιβλψ δραων
φροµ τηε 4−σταρ ϑΧΓ), ανδ τηε σταφφ ρεθυιρεδ το συππορτ α νατιοναλ χοντινγεντ. Ιτ ισ ατ
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τηισ ποιντ τηατ τηε ρολεσ ανδ τασκσ οφ ΧϑΟ ανδ τηε ΠϑΗΘ σπλιτ αλονγ ΕΥ ανδ νατιοναλ
λινεσ ανδ τηρεε οπτιονσ µαψ βε χονσιδερεδ:
α.

Οπ Χδρ ανδ ϑτ Χοµδ.

β.

Οπ Χδρ ονλψ, ωιτη Χ∆Σ σελεχτινγ ανοτηερ ϑτ Χοµδ.

χ.

ϑτ Χοµδ ονλψ, ωιτη Χ∆Σ σελεχτινγ ανοτηερ Οπ Χδρ.

1Χ11. Φορ αλλ ΕΥ οπερατιονσ, ιτ ισ ενϖισαγεδ τηατ τηε ΠϑΗΘ ωουλδ ρεταιν ΟΠΧΟΜ ορ
ΟΠΧΟΝ οφ δεπλοψεδ ΥΚ φορχεσ. Ιφ δεσιγνατεδ αν ΕΥ ΟΗΘ, ωιτη αν ινιτιαλ χορε σταφφ
φροµ τηε ΠϑΗΘ το χαρρψ ουτ τηισ φυνχτιον, τηε Οπ Χδρ ωουλδ χοµµανδ µυλτινατιοναλ
ϕοιντ φορχεσ ασ δεσιγνατεδ υνδερ Τρανσφερ οφ Αυτηοριτψ αρρανγεµεντσ (ε.γ. ΟΠΧΟΝ). Ιν
ανψ εϖεντ, τηε ΠϑΗΘ µαψ ρεθυιρε αυγµεντατιον το χαρρψ ουτ βοτη ΕΥ ανδ νατιοναλ
σταφφωορκ σεπαρατελψ.
1Χ12. Ιφ τηε ΥΚ προϖιδεσ τηε ϑΦΗΘ ασ τηε χορε ελεµεντ οφ τηε ΕΥ ΦΗΘ, τηε
δεσιγνατεδ Φορχε Χοµµανδερ ωιλλ ανσωερ το τηε ΕΥ Οπ Χδρ, ωηετηερ ΥΚ ορ νοτ. Ιν
τηε λαττερ χασε, α δεχισιον ωιλλ νεεδ το βε τακεν αβουτ τηε προϖισιον οφ α Νατιοναλ
Χοντινγεντ Χοµµανδερ φορ τηε νατιοναλ λινκ το τηε ΠϑΗΘ. Ωηερε τηε ΥΚ προϖιδεσ τηε
ΟΗΘ, τηεν ιτ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε προϖισιον οφ χοµµυνιχατιονσ το τηε ΦΗΘ.
Σιµιλαρλψ, ωηερε ϑΦΗΘ προϖιδεσ τηε φραµεωορκ οφ αν ΕΥ ΦΗΘ, ιτ ηασ τηε
ρεσπονσιβιλιτψ φορ προϖισιον οφ χοµµυνιχατιονσ δοων το τηε Χοµπονεντ Χοµµανδερσ.
1Χ13. Τηε ΕΥσ στρατεγιχ πλαννινγ προχεσσεσ ωιλλ χοντινυε το εϖολϖε ασ τηεψ µατυρε,
ασ τηε Πετερσβεργ Τασκσ αρε φυρτηερ δεϖελοπεδ, ανδ ασ α χονσεθυενχε οφ Τρεατψ χηανγεσ.
Ασ τηεψ δο σο ΥΚ ωιλλ νεεδ το χονσιδερ αδϕυστινγ ορ αδαπτινγ ιτσ χρισισ µαναγεµεντ
αρρανγεµεντσ αχχορδινγλψ.
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ΑΝΝΕΞ 1∆  ΥΣ ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ ΠΛΑΝΝΙΝΓ
ΥΣ Πλαννινγ Οργανισατιονσ
1∆1. ΥΣ Νατιοναλ Οργανισατιονσ. Ασ εσταβλισηεδ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ (ΥΣ)
Χονστιτυτιον, τηε υλτιµατε αυτηοριτψ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ φορ νατιοναλ δεφενχε λιεσ ωιτη τηε
Πρεσιδεντ. Τηε Νατιοναλ Σεχυριτψ Χουνχιλ (ΝΣΧ) διρεχτσ τηε φορµυλατιον οφ Νατιοναλ
σεχυριτψ πολιχψ ανδ στρατεγψ; τηε ΝΣΧ ηασ 4 στατυτορψ µεµβερσ: τηε Πρεσιδεντ, τηε ςιχε
Πρεσιδεντ, τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε ανδ τηε Σεχρεταρψ οφ ∆εφενσε (Σεχ ∆εφ). Τηε
Χηαιρµαν οφ τηε ϑοιντ Χηιεφσ οφ Σταφφ (ΧϑΧΣ) ανδ τηε ∆ιρεχτορ οφ τηε Χεντραλ
Ιντελλιγενχε Αγενχψ σερϖε ασ στατυτορψ αδϖισερσ. Συππορτινγ τηεσε αρε τηε σενιορ
οφφιχιαλσ οφ τηε Οφφιχε οφ τηε Σεχρεταρψ οφ ∆εφενσε (ΟΣ∆) ανδ τηε ινδιϖιδυαλ Σερϖιχεσ,
τηε οτηερ µεµβερσ οφ τηε ϑοιντ Χηιεφσ οφ Σταφφ (ϑΧΣ), τηε χοµβαταντ χοµµανδερσ,1 ανδ
α νυµβερ οφ αγενχιεσ ωιτη υνιθυε δεφενχε ρεσπονσιβιλιτιεσ.
1∆2. ∆επαρτµεντ οφ ∆εφενσε. Τηε συππορτινγ παρτιχιπαντσ ιν τηε ∆επαρτµεντ οφ
∆εφενσε (∆Ο∆) − τηε ινδιϖιδυαλ Σερϖιχεσ, χοµβαταντ χοµµανδσ, ανδ δεφενχε αγενχιεσ
− προϖιδε τηειρ αδϖιχε ανδ ρεχοµµενδατιονσ τηρουγη τηε Σεχρεταρψ οφ ∆εφενχε ανδ τηε
Χηαιρµαν οφ τηε ϑοιντ Χηιεφσ οφ Σταφφ (ΧϑΧΣ).
1∆3. Χοντινγενχψ Πλαννινγ Γυιδανχε. Τηε Σεχ ∆εφ ηασ α στατυτορψ ρεθυιρεµεντ το
προϖιδε τηε ΧϑΧΣ ωιτη ωριττεν γυιδανχε φορ τηε πρεπαρατιον ανδ ρεϖιεω οφ χοντινγενχψ
πλανσ. Τηε Χοντινγενχψ Πλαννινγ Γυιδανχε (ΧΠΓ) προϖιδεσ τηισ γυιδανχε ανδ διρεχτσ
τηε ΧϑΧΣ το δεϖελοπ πλανσ το χαρρψ ουτ σπεχιφιχ µισσιονσ. Τηε Υνδερ Σεχρεταρψ οφ
∆εφενσε φορ Πολιχψ πρεπαρεσ τηε ΧΠΓ ανδ χο−ορδινατεσ ιτ ωιτη τηε ΧϑΧΣ ανδ οτηερ
∆Ο∆ χοµπονεντσ βεφορε τηε Σεχ ∆εφ συβµιτσ ιτ το τηε Πρεσιδεντ φορ αππροϖαλ. Τηε
χλοσεστ εθυιϖαλεντ ιν ΥΚ τερµσ ισ τηε αδϖανχε πλαννινγ προχεσσ (σεε παραγραπη 105),
ωηερε τηε ΟΤΓ αγρεεσ πριοριτιεσ φορ τηε πλαννινγ οφ ϑοιντ Πλαννινγ Γυιδεσ (ϑΠΓσ),
ϑοιντ Χοντινγενχψ Πλανσ ανδ ϑοιντ Οπερατιον Πλανσ.
1∆4. ϑοιντ Πλαννινγ ανδ Εξεχυτιον Χοµµυνιτψ. Τηε ηεαδθυαρτερσ, χοµµανδσ
ανδ αγενχιεσ ινϖολϖεδ ιν τηε πλαννινγ φορ µοβιλιζατιον, τραινινγ, µοϖεµεντ, ρεχεπτιον,
εµπλοψµεντ, συππορτ ανδ συσταινµεντ οφ φορχεσ ασσιγνεδ το α τηεατρε οφ οπερατιονσ αρε
χολλεχτιϖελψ τερµεδ τηε ϑοιντ Πλαννινγ ανδ Εξεχυτιον Χοµµυνιτψ (ϑΠΕΧ). Τηε ϑΠΕΧ
χονσιστσ οφ τηε ΧϑΧΣ ανδ οτηερ µεµβερσ οφ τηε ϑΧΣ, τηε ϑοιντ ανδ σινγλε−Σερϖιχε
Σταφφσ, τηε χοµβαταντ χοµµανδσ (ινχλυδινγ τηειρ χοµπονεντ, συβ−υνιφιεδ χοµµανδσ
ανδ ϕοιντ τασκ φορχεσ) ανδ ∆εφενχε αγενχιεσ.

1

Α Χοµβαταντ Χοµµανδ (ΧΟΧΟΜ) ισ δεφινεδ ασ α υνιφιεδ ορ σπεχιφιεδ χοµµανδ ωιτη α βροαδ χοντινυινγ µισσιον
υνδερ α σινγλε χοµµανδερ εσταβλισηεδ ανδ σο δεσιγνατεδ βψ τηε Πρεσιδεντ, τηρουγη τηε Σεχρεταρψ οφ ∆εφενσε ανδ ωιτη τηε
αδϖιχε ανδ ασσιστανχε οφ τηε Χηαιρµαν οφ τηε ϑοιντ Χηιεφσ οφ Σταφφ. Χοµβαταντ χοµµανδσ τψπιχαλλψ ηαϖε γεογραπηιχ ορ
φυνχτιοναλ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Χοµβαταντ χοµµανδ προϖιδεσ φυλλ αυτηοριτψ το οργανισε ανδ εµπλοψ χοµµανδσ ανδ φορχεσ ασ
τηε χοµβαταντ χοµµανδερ χονσιδερσ νεχεσσαρψ το αχχοµπλιση ασσιγνεδ µισσιονσ. (ϑΠ 1−02 ∆επαρτµεντ οφ ∆εφενσε
∆ιχτιοναρψ οφ Μιλιταρψ ανδ Ασσοχιατεδ Τερµσ).
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1∆5. ϑοιντ Στρατεγιχ Πλαννινγ Σψστεµ. Τηε ϑοιντ Στρατεγιχ Πλαννινγ Σψστεµ
(ϑΣΠΣ) ισ ονε οφ τηε πριµαρψ µεανσ βψ ωηιχη τηε ΧϑΧΣ, ιν χονσυλτατιον ωιτη τηε οτηερ
µεµβερσ οφ τηε ϑΧΣ ανδ τηε χοµβαταντ χοµµανδερσ, χαρριεσ ουτ ηισ στατυτορψ
ρεσπονσιβιλιτιεσ ρεθυιρεδ βψ ΥΣ λαω. Τηε ϑΣΠΣ ισ α φλεξιβλε ανδ ιντεραχτιϖε σψστεµ
ιντενδεδ το προϖιδε στρατεγιχ γυιδανχε φορ υσε ιν ϑοιντ Οπερατιον Πλαννινγ ανδ
Εξεχυτιον Σψστεµ (ϑΟΠΕΣ) ανδ ασ συχη ισ τηε νεαρεστ τηινγ το τηε ΥΚσ ∆εφενχε Χρισισ
Μαναγεµεντ Οργανισατιον (∆ΧΜΟ) προχεσσ.
1∆6. ϑοιντ Οπερατιον Πλαννινγ ανδ Εξεχυτιον Σψστεµ. Τηε ϑΟΠΕΣ ισ τηε
πρινχιπαλ ∆Ο∆ σψστεµ φορ τρανσλατινγ πολιχψ δεχισιονσ ιντο οπερατιοναλ πλανσ ανδ
ορδερσ. Ιτ ινχλυδεσ α σετ οφ πυβλιχατιονσ, αν οπερατιοναλ πλαννινγ προχεσσ ανδ αν
αυτοµατεδ δατα προχεσσινγ (Α∆Π) συππορτ σψστεµ ωηιχη ασσιστ ιν τηε δεϖελοπµεντ οφ
δελιβερατε πλανσ (ι.ε. οπερατιον πλανσ (ΟΠΛΑΝσ)), οπερατιον πλανσ ιν χονχεπτ φορµατ
(ι.ε. χονχεπτ πλανσ (ΧΟΝΠΛΑΝσ)) ανδ οπερατιον ορδερσ (ΟΠΟΡ∆). ϑΟΠΕΣ χονσιστσ οφ
δελιβερατε ανδ χρισισ αχτιον πλαννινγ προχεσσεσ ανδ εµπηασισεσ ϕοιντ πλαννινγ φορ
δετερρενχε ανδ εφφεχτιϖε τρανσιτιον το οπερατιονσ τηρουγη ραπιδ χο−ορδινατιον ανδ
ιµπλεµεντατιον οφ πλανσ. Τηερε ισ νο ρεαλ χοµπαρισον ωιτη τηε ΥΚ σψστεµ σινχε
ϑΟΠΕΣ ενχοµπασσεσ βοτη ΥΣ στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ λεϖελ πλαννινγ.
1∆7. Χοµβαταντ Χοµµανδσ. Τηε ΥΣ οργανισεσ ιτσ φορχεσ υνδερ τηε Υνιφιεδ
Χοµµανδ Πλαν (ΥΧΠ) ιντο χοµβαταντ χοµµανδσ.2 Τηε χοµµανδερσ οφ τηεσε
χοµµανδσ εξερχισε χοµβαταντ χοµµανδ (ΧΟΧΟΜ) οφ ασσιγνεδ φορχεσ; ΧΟΧΟΜ ισ
τηε αυτηοριτψ το περφορµ τηοσε φυνχτιονσ οφ χοµµανδ ινϖολϖινγ τηε οργανισατιον οφ
φορχεσ, ασσιγνµεντ οφ τασκσ, δεσιγνατιον οφ οβϕεχτιϖεσ ανδ διρεχτιον το αλλ ασπεχτσ οφ
µιλιταρψ οπερατιονσ, ϕοιντ τραινινγ, ανδ λογιστιχσ νεχεσσαρψ το αχχοµπλιση ασσιγνεδ
µισσιονσ. Αλτηουγη νοτ φορµαλλψ παρτ οφ τηε ϑοιντ Στρατεγιχ Πλαννινγ Σψστεµ (ϑΣΠΣ),
τηε ΥΧΠ συππορτσ ϕοιντ στρατεγιχ πλαννινγ βψ εσταβλισηινγ τηε µισσιονσ, ρεσπονσιβιλιτιεσ
ανδ φορχε στρυχτυρεσ οφ τηε χοµβαταντ χοµµανδερσ, δελινεατινγ τηειρ γεογραπηιχ αρεασ
οφ ρεσπονσιβιλιτψ (ΑΟΡσ) ανδ σπεχιφιεσ φυνχτιοναλ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ τηε φυνχτιοναλ
χοµβαταντ χοµµανδερσ. Τηε ΥΧΠ ισ πρεπαρεδ βψ τηε Σεχ ∆εφ ανδ αππροϖεδ βψ τηε
Πρεσιδεντ ωιτη τηε αδϖιχε ανδ ασσιστανχε οφ τηε ΧϑΧΣ.
1∆8. Χοµβαταντ Χοµµανδ ϑ5. Τηε ϑ5 δεϖελοπσ ανδ χο−ορδινατεσ πλανσ ανδ
πολιχιεσ φορ µιλιταρψ ινστρυµεντσ οφ ποωερ ιν συππορτ οφ ΥΣ νατιοναλ, διπλοµατιχ, ανδ
εχονοµιχ πολιχιεσ, ρεγιοναλ στρατεγψ, στρατεγιχ ανδ χοντινγενχψ πλανσ, τηεατρε φορχε
στρυχτυρε, ανδ ωαρφιγητινγ ρεθυιρεµεντσ περταινινγ το τηε χοµβαταντ χοµµανδσ ΑΟΡ.
Ιν ΥΚ τερµσ τηισ εθυατεσ το τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ (ΠϑΗΘ) ϑ5 χελλ. Ιν α
σιµιλαρ ϖειν το τηε ΥΚ, τηε ρολε οφ τηε χοµβαταντ χοµµανδ ϑ5, ον βεηαλφ οφ τηε
Χοµµανδερ, ισ:
α.
Πλαννινγ γυιδανχε το τηε συβορδινατε ηεαδθυαρτερσ ορ ϑοιντ Τασκ Φορχε
Ηεαδθυαρτερσ ϑ5 τηρουγη τηε Οπερατιονσ Πλαννινγ Τεαµ (ΟΠΤ). Τηε ΟΠΤ ισ
2

Χυρρεντλψ ΣΟΥΤΗΧΟΜ, ΝΟΡΤΗΧΟΜ, ΧΕΝΤΧΟΜ, ΠΑΧΟΜ, ΕΥΧΟΜ, ϑΦΧΟΜ, ΣΤΡΑΤΧΟΜ, ΣΟΧΟΜ ανδ
ΤΡΑΝΣΧΟΜ.
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αχτιϖατεδ υπον ρεχειπτ οφ ανψ πενδινγ χρισισ ορ αχτιϖιτψ τηατ µαψ ινϖολϖε
µιλιταρψ φορχεσ ωιτηιν τηε χοµβαταντ χοµµανδσ ΑΟΡ.
β.
Χο−ορδινατε φορ ιντεραγενχψ ανδ νον−γοϖερνµενταλ ανδ ιντερνατιοναλ
οργανισατιονσ λιαισον οφφιχερ (ΛΟ) ρεπρεσεντατιον φορ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε
(ϑΤΦ).
χ.
Χο−ορδινατε ωιτη τηε Σεχ ∆εφ ανδ ΧϑΧΣ φορ γυιδανχε ανδ πλαννινγ δατα
ρελατεδ το ϑΤΦ τρανσιτιον ορ τερµινατιον.
δ.

Χο−ορδινατεσ µυλτινατιοναλ φορχεσ ποιντσ οφ χονταχτ.

ε.

Χο−ορδινατεσ Υνιτεδ Νατιονσ (ΥΝ) ρελατεδ ισσυεσ.

1∆9. Χοµβαταντ Χοµµανδ Οπερατιονσ Πλαννινγ Τεαµ.3 Τηε ΥΣ ΟΠΤ χονδυχτσ
α σιµιλαρ φυνχτιον το τηατ οφ τηε ΥΚ ΧΠΤ ιν ΠϑΗΘ. Τηε ΥΣ ΟΠΤ ενηανχεσ τηε Χρισισ
Αχτιον Πλαννινγ (ΧΑΠ) προχεσσ βψ εσταβλισηινγ α πλαννινγ ελεµεντ ατ τηε χοµβαταντ
χοµµανδ λεϖελ ωιτη χοµπονεντ παρτιχιπατιον. Τηε ΟΠΤ νορµαλλψ φαλλσ υνδερ τηε σταφφ
συπερϖισιον οφ τηε χοµβαταντ χοµµανδ ϑ3. Υπον δεσιγνατιον οφ α ϑΤΦ, α δεπλοψαβλε
ϕοιντ τασκ φορχε αυγµεντατιον χελλ (∆ϑΤΦΑΧ),4 φροµ τηε χοµβαταντ χοµµανδ, ισ
δεπλοψεδ ανδ ωιλλ αυγµεντ τηε ϑΤΦ πλαννινγ χελλ. Αδδιτιοναλλψ, υπον δεσιγνατιον ασ α
ϑΤΦ, τηε ϑ−5 ωιλλ οφτεν σενδ α ϑ5 ΛΟ το παρτιχιπατε ιν τηε χοµβαταντ χοµµανδ ΟΠΤ.
1∆10. Χοµβαταντ Χοµµανδ ∆επλοψαβλε ϑοιντ Τασκ Φορχε Αυγµεντατιον Χελλ.5
Τηε χοµβαταντ χοµµανδερ ωιλλ προϖιδε τηε ∆ϑΤΦΑΧ ασ α σταφφ αυγµεντατιον παχκαγε
ωιτηιν 24 ηουρσ οφ τηε δεσιγνατιον οφ α Σερϖιχε χοµπονεντ ΗΘ ασ α ϑΤΦ το φαχιλιτατε
ϕοιντ πλαννινγ ανδ εξεχυτιον εφφορτσ.
1∆11. Χοµβαταντ Χοµµανδ Χρισισ Αχτιον Τεαµ. Τηε χοµβαταντ χοµµανδ Χρισισ
Αχτιον Τεαµ (ΧΑΤ), νορµαλλψ λεδ βψ ϑ3, σερϖεσ ασ τηε πριµαρψ φοχαλ ποιντ φορ τηε
σψνχηρονισατιον οφ εφφορτ αχροσσ τηε χοµβαταντ χοµµανδ σταφφ δυρινγ χρισισ αχτιον.
Ωηεν αχτιϖατεδ, τηε χοµβαταντ χοµµανδ ΧΑΤ βεγινσ 7 δαψσ−περ−ωεεκ, 24−ηουρσ−περ−
δαψ χοϖεραγε φροµ τηε χοµβαταντ χοµµανδ ϕοιντ οπερατιονσ χεντρε.
Τψπεσ οφ ΥΣ Πλαννινγ
1∆12. ∆ελιβερατε Πλαννινγ. ΥΣ ∆ελιβερατε πλαννινγ πρεπαρεσ φορ α ποσσιβλε
χοντινγενχψ βασεδ υπον τηε βεστ αϖαιλαβλε ινφορµατιον ανδ ιν τηισ ρεσπεχτ ισ σιµιλαρ το
ΥΚ αδϖανχε πλαννινγ (σεε παραγραπη 105). Ιτ χυρρεντλψ ισ αχχοµπλισηεδ ιν φιϖε σταγεσ:
ινιτιατιον, χονχεπτ δεϖελοπµεντ, πλαν δεϖελοπµεντ, πλαν ρεϖιεω, ανδ συππορτινγ πλανσ.
Τηε προχεσσ ρελιεσ ηεαϖιλψ ον ασσυµπτιονσ ρεγαρδινγ τηε πολιτιχαλ ανδ µιλιταρψ
3

Νοτ αλλ χοµβαταντ χοµµανδσ υσε τηε τερµ ΟΠΤ, σοµε ρεφερ το ιτ ασ τηε Οπερατιονσ Πλαννινγ Ελεµεντ (ΟΠΕ) ορ ϑοιντ
Πλαννινγ Γρουπ (ϑΠΓ).
4
Το βε ρεπλαχεδ βψ Στανδινγ ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ.
5
Τηε ΥΣ ισ γοινγ αωαψ φροµ ∆ϑΤΦΑΧσ ανδ ισ ιν τηε προχεσσ οφ ιµπλεµεντινγ Στανδινγ ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ
(ΣϑΦΗΘ).
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χιρχυµστανχεσ τηατ ωιλλ/µαψ εξιστ ωηεν τηε πλαν ισ ιµπλεµεντεδ. ∆ελιβερατε πλαννινγ
ισ χονδυχτεδ πρινχιπαλλψ ιν πεαχετιµε το δεϖελοπ ϕοιντ οπερατιον πλανσ φορ
χοντινγενχιεσ ιδεντιφιεδ ιν στρατεγιχ πλαννινγ δοχυµεντσ. ∆ελιβερατε πλανσ αρε
πρεπαρεδ υνδερ ϕοιντ προχεδυρεσ ανδ ιν πρεσχριβεδ φορµατσ ασ αν ΟΠΛΑΝ, ΧΟΝΠΛΑΝ
ωιτη ορ ωιτηουτ τιµε−πηασεδ φορχε ανδ δεπλοψµεντ δατα (ΤΠΦ∆∆),6 ορ φυνχτιοναλ πλαν.
α.
ΟΠΛΑΝ. Αν ΟΠΛΑΝ ισ α χοµπλετε ανδ δεταιλεδ οπερατιον πλαν
χονταινινγ α φυλλ δεσχριπτιον οφ τηε χονχεπτ οφ οπερατιονσ ανδ αλλ ρεθυιρεδ
αννεξεσ ωιτη ασσοχιατεδ αππενδιξεσ. Ιτ ιδεντιφιεσ τηε σπεχιφιχ φορχεσ, φυνχτιοναλ
συππορτ, δεπλοψµεντ σεθυενχε, ανδ ρεσουρχεσ ρεθυιρεδ το εξεχυτε τηε πλαν. Αν
ΟΠΛΑΝ χαν βε υσεδ ασ τηε βασισ οφ α χαµπαιγν πλαν (ιφ ρεθυιρεδ) ανδ τηεν
δεϖελοπεδ ιντο αν ΟΠΟΡ∆.
β.
ΧΟΝΠΛΑΝ. Α ΧΟΝΠΛΑΝ ισ αν οπερατιον πλαν ιν αν αββρεϖιατεδ
φορµατ τηατ ωουλδ ρεθυιρε χονσιδεραβλε εξπανσιον ορ αλτερατιον το χονϖερτ ιτ
ιντο αν ΟΠΛΑΝ, χαµπαιγν πλαν, ορ ΟΠΟΡ∆. Α ΧΟΝΠΛΑΝ χονταινσ τηε
Χοµµανδερ οφ α χοµβαταντ χοµµανδσ Στρατεγιχ Χονχεπτ ανδ τηοσε αννεξεσ
ανδ αππενδιξεσ ειτηερ ρεθυιρεδ βψ τηε ϑΣΧΠ ορ δεεµεδ νεχεσσαρψ βψ τηε
χοµβαταντ χοµµανδερ το χοµπλετε πλαννινγ.
χ.
ΧΟΝΠΛΑΝ ωιτη Τιµε−πηασεδ Φορχε ανδ ∆επλοψµεντ ∆ατα. Α
ΧΟΝΠΛΑΝ ωιτη ΤΠΦ∆∆7 ισ τηε σαµε ασ α ΧΟΝΠΛΑΝ εξχεπτ τηατ ιτ χονταινσ
µορε δεταιλεδ πλαννινγ φορ τηε δεπλοψµεντ οφ φορχεσ.
δ.
Φυνχτιοναλ Πλανσ. Φυνχτιοναλ πλανσ ινϖολϖε τηε χονδυχτ οφ µιλιταρψ
οπερατιονσ ιν α πεαχετιµε ορ περµισσιϖε ενϖιρονµεντ. Τηεσε πλανσ αρε
τραδιτιοναλλψ δεϖελοπεδ φορ σπεχιφιχ φυνχτιονσ ορ δισχρετε τασκσ (ε.γ. νυχλεαρ
ωεαπον ρεχοϖερψ ορ εϖαχυατιον) βυτ µαψ αλσο βε δεϖελοπεδ το αδδρεσσ
φυνχτιοναλ οπερατιονσ συχη ασ δισαστερ ρελιεφ, ηυµανιταριαν ασσιστανχε,
πεαχεκεεπινγ, ορ χουντερ−δρυγ οπερατιονσ.
1∆13. Χρισισ Αχτιον Πλαννινγ. ΧΑΠ ισ βασεδ ον χυρρεντ εϖεντσ ανδ χονδυχτεδ ιν
τιµε−σενσιτιϖε σιτυατιονσ ανδ εµεργενχιεσ  ωηατ τηε ΥΚ χαλλσ χρισισ πλαννινγ. ΧΑΠ
φολλοωσ πρεσχριβεδ προχεδυρεσ, βυτ ρεµαινσ φλεξιβλε ανδ ρεσπονσιϖε το χηανγινγ εϖεντσ.
α.
Χρισισ Αχτιον Πλαννινγ Προχεσσ. ΧΑΠ ισ εξεχυτεδ ωιτηιν α φραµεωορκ
οφ 6 πηασεσ ασ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 1∆.1. Τηεσε 6 πηασεσ ιντεγρατε τηε
ωορκινγσ οφ τηε Πρεσιδεντ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε Σεχ ∆εφ ανδ τηε ϑΠΕΧ ιντο α
σινγλε προχεσσ. Τηε προχεσσ προϖιδεσ φορ τηε ιδεντιφιχατιον οφ α ποτεντιαλ
ρεθυιρεµεντ φορ µιλιταρψ ρεσπονσε, τηε ασσεσσµεντ οφ τηε ρεθυιρεµεντ ανδ
φορµυλατιον οφ στρατεγψ, τηε δεϖελοπµεντ οφ φεασιβλε χουρσεσ οφ αχτιον (ΧοΑσ)
6

Τηε προχεσσ ισ χυρρεντλψ υνδερ ρεϖιεω.
ΤΠΦ∆∆ ισ α χοµπυτερ δαταβασε υσεδ το ιδεντιφψ τψπεσ οφ φορχεσ ανδ αχτυαλ υνιτσ ρεθυιρεδ το συππορτ αν ΟΠΛΑΝ ορ
ΟΠΟΡ∆. Αδδιτιοναλλψ, ΤΠΦ∆∆ χονταινσ εστιµατεσ φορ λογιστιχσ συππορτ ανδ δεσιγνατεσ πορτσ φορ λοαδινγ ανδ υνλοαδινγ.
Ιτ χαν αλσο εσταβλιση τηε σεθυενχε φορ µοϖινγ τηε φορχεσ ανδ συππορτ ιντο τηε ΑΟΟ. (Υσερσ Γυιδε φορ ϑΟΠΕΣ).
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βψ τηε συππορτεδ χοµµανδερ, τηε σελεχτιον οφ α ΧοΑ βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ Σεχ
∆εφ ανδ, ωηεν διρεχτεδ, ιµπλεµεντατιον οφ τηε αππροϖεδ ΧοΑ βψ τηε συππορτεδ
χοµµανδερ. Τηε πηασεσ αρε ασ φολλοωσ:
(1) Σιτυατιον ∆εϖελοπµεντ. Τηε φοχυσ οφ τηισ πηασε οφ χρισισ αχτιον
πλαννινγ ισ ον τηε χοµβαταντ χοµµανδερ ιν ωηοσε αρεα τηε εϖεντ οχχυρσ
ανδ ωηο ωιλλ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε εξεχυτιον οφ ανψ µιλιταρψ ρεσπονσε.
(2) Χρισισ Ασσεσσµεντ. ∆υρινγ τηε χρισισ ασσεσσµεντ πηασε οφ χρισισ
αχτιον πλαννινγ, τηε Πρεσιδεντ ανδ Σεχ ∆εφ, τηε ΧϑΧΣ, ανδ τηε οτηερ
µεµβερσ οφ τηε ϑΧΣ αναλψσε τηε σιτυατιον ανδ δετερµινε ωηετηερ α
µιλιταρψ οπτιον σηουλδ βε πρεπαρεδ.
(3) Χουρσε οφ Αχτιον ∆εϖελοπµεντ. Τηε ΧοΑ δεϖελοπµεντ πηασε οφ
χρισισ αχτιον πλαννινγ ιµπλεµεντσ τηε Πρεσιδεντ ανδ Σεχ ∆εφ δεχισιον ορ
ΧϑΧΣ πλαννινγ διρεχτιϖε το δεϖελοπ µιλιταρψ οπτιονσ.
(4) Χουρσε οφ Αχτιον Σελεχτιον. Τηε φοχυσ οφ τηε ΧοΑ σελεχτιον
πηασε ισ ον τηε σελεχτιον οφ α ΧοΑ βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ Σεχ ∆εφ ανδ τηε
ινιτιατιον οφ εξεχυτιον πλαννινγ.
(5) Εξεχυτιον Πλαννινγ. Τηε Πρεσιδεντ ανδ Σεχ ∆εφ αππροϖεδ ΧοΑ
ισ τρανσφορµεδ ιντο αν ΟΠΟΡ∆ δυρινγ τηε εξεχυτιον πλαννινγ πηασε οφ
χρισισ αχτιον πλαννινγ.
(6) Εξεχυτιον. Τηε εξεχυτιον πηασε βεγινσ ωηεν τηε Πρεσιδεντ ανδ
Σεχ ∆εφ δεχιδε το εξεχυτε α µιλιταρψ οπτιον ιν ρεσπονσε το τηε χρισισ.
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ϑΩΠ 5−00
Ι
Σιτυατιον
∆εϖελοπµεντ

ΙΙ
Χρισισ
Ασσεσσµεντ

Ις
ΧοΑ
Σελεχτιον

ΙΙΙ
ΧοΑ
∆εϖελοπµεντ

ΧϑΧΣ
Αλερτ ανδ/ορ
Ορδερ

ΧϑΧΣ
Ωαρνινγ
Ορδερ

Χοµβαταντ
Χοµµανδερ∋σ
Ασσεσσµεντ

Εξεχυτιον
Πλαννινγ

Χοµµανδερ∋σ
Εστιµατε

ςΙ
Εξεχυτιον

ΧϑΧΣ
Εξεχυτε
Ορδερ

Χοµβαταντ
Χοµµανδερ∋σ
ΟΠΟΡ∆

(Ινπυτ)
(Ινπυτ)
(Ινπυτ)
(Ινπυτ)
Υπον ϑΤΦ
Αχτιϖατιον

∆ϑΤΦΑΧ

ϑΤΦ
Φορµατιον

ϑΤΦ
Οπερατιοναλ

Λεγενδ
ΧϑΧΣ
ΧΟΑ
∆ϑΤΦΑΧ
ϑΤΦ
ΟΠΟΡ∆

Χηαιρµαν οφ τηε ϑοιντ Χηιεφσ οφ Σταφφ
Χουρσε οφ Αχτιον
∆επλοψαβλε ϑοιντ Τασκ Φορχε Αυγµεντατιον Χελλ
ϑοιντ Τασκ Φορχε
Οπερατιον Ορδερ

Φιγυρε 1∆.1 − 6 Πηασεσ οφ Χρισισ Αχτιον Πλαννινγ ανδ Κεψ ∆οχυµεντσ
1∆14. ΥΣ Χαµπαιγν Πλαννινγ. ΥΣ δοχτρινε δεφινεσ α χαµπαιγν ασ α σεριεσ οφ
ρελατεδ ϕοιντ µαϕορ οπερατιονσ τηατ αρρανγε ταχτιχαλ, οπερατιοναλ, ανδ στρατεγιχ αχτιονσ το
αχχοµπλιση στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ οβϕεχτιϖεσ ωιτηιν α γιϖεν τιµε ανδ σπαχε.8
Χοµβαταντ χοµµανδερσ τρανσλατε νατιοναλ στρατεγψ ιντο στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ
χονχεπτσ τηρουγη τηε δεϖελοπµεντ οφ τηεατρε χαµπαιγν πλανσ. Τηε χαµπαιγν πλαν
εµβοδιεσ τηε χοµβαταντ χοµµανδερσ ϖισιον οφ τηε αρρανγεµεντ οφ ρελατεδ οπερατιονσ
νεχεσσαρψ το ατταιν τηεατρε στρατεγιχ οβϕεχτιϖεσ. Χαµπαιγν πλαννινγ ενχοµπασσεσ βοτη
τηε δελιβερατε ανδ χρισισ αχτιον πλαννινγ προχεσσεσ. Ιφ τηε σχοπε οφ χοντεµπλατεδ
οπερατιονσ ρεθυιρεσ ιτ, χαµπαιγν πλαννινγ βεγινσ ωιτη ορ δυρινγ δελιβερατε πλαννινγ. Ιτ
χοντινυεσ τηρουγη χρισισ αχτιον πλαννινγ, τηυσ υνιφψινγ βοτη πλαννινγ προχεσσεσ. Τηισ
ισ τηε µεανσ βψ ωηιχη χοµβαταντ χοµµανδερσ γιϖε τηε Πρεσιδεντ ανδ Σεχ ∆εφ ανδ τηε
ΧϑΧΣ ινφορµατιον νεεδεδ φορ χο−ορδινατιον ατ τηε νατιοναλ λεϖελ. Συβορδινατε
χαµπαιγν πλανσ µαψ αλσο βε χρεατεδ βψ ϕοιντ τασκ φορχεσ χοµµανδσ ιφ ρεθυιρεδ.
Τασκινγ φορ στρατεγιχ ρεθυιρεµεντσ ορ µαϕορ χοντινγενχιεσ µαψ ρεθυιρε τηε πρεπαρατιον
οφ σεϖεραλ αλτερνατιϖε πλανσ φορ τηε σαµε ρεθυιρεµεντ υσινγ διφφερεντ σετσ οφ φορχεσ ανδ
ρεσουρχεσ το πρεσερϖε φλεξιβιλιτψ. Φορ τηεσε ρεασονσ, χαµπαιγν πλανσ αρε βασεδ ον
ρεασοναβλε ασσυµπτιονσ ανδ αρε νοτ νορµαλλψ χοµπλετεδ υντιλ αφτερ τηε Πρεσιδεντ ανδ
Σεχ ∆εφ σελεχτσ τηε ΧοΑ δυρινγ ΧΑΠ.
8

ΥΣ ϑΠ 5−0 ∆οχτρινε φορ Πλαννινγ ϑοιντ Οπερατιονσ.

1∆−6

ΑΝΝΕΞ 1Ε  ΙΛΛΥΣΤΡΑΤΙςΕ ΤΕΜΠΛΑΤΕ ΟΦ ΜΥΛΤΙΝΑΤΙΟΝΑΛ ΧΟΜΜΑΝ∆ ΑΝ∆
ΧΟΝΤΡΟΛ ΑΡΡΑΝΓΕΜΕΝΤΣ ΩΙΤΗ ΥΚ ΑΣ Α ΠΑΡΤΙΧΙΠΑΤΙΝΓ ΝΑΤΙΟΝ

Λεγενδ
Χοµµανδ
Νατιοναλ Χοµµανδ
Χο−ορδινατιον

ΝΑΤΟ/ΕΥ
ΥΝ/ΟΣΧΕ

ΛΕΑ∆ ΟΡ
ΦΡΑΜΕΩΟΡΚ
ΝΑΤΙΟΝ

ΟΤΗΕΡ
ΝΑΤΙΟΝΣ

ΜΟ∆
ΥΚ

ΠϑΗΘΥΚ

1Ε−1

Νοτεσ
1. Φορµεδ αρουνδ τηε λογιστιχ σταφφ οφ τηε
φραµεωορκ νατιον. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ
τηε ΜϑΛΧ δοεσ νοτ ηαϖε νατιοναλ χοµµανδ
αρρανγεµεντσ. Ιτ περφορµσ α χο−ορδινατιον
φυνχτιον ονλψ.
2. Χ2 οφ ΣΦ ωιλλ βε προµυλγατεδ
ον α χασε βψ χασε βασισ.

Μαριτιµε
Χοµπονεντ

ΥΚ
Μυλτινατιοναλ
Λανδ
Λανδ
Χοντινγεντ
Ελεµεντσ

Αιρ
Χοµπονεντ

ΥΚ
Μυλτινατιοναλ
Αιρ
Αιρ
Ελεµεντσ Χοντινγεντ

Μυλτινατιοναλ
ϑοιντ Λογιστιχ
Χεντρε (1)

ΥΚ
Μυλτινατιοναλ
Συππορτ
Συππορτ
Χοντινγεντ
Ελεµεντσ

ΣΦ (2)
Χοµπονεντ

ΥΚ
Μυλτινατιοναλ
ΣΦ
ΣΦ
Χοντινγεντ
Ελεµεντσ

ϑΩΠ 5−00

ΥΚ
Μυλτινατιοναλ
Μαριτιµε
Μαριτιµε
Χοντινγεντ
Ελεµεντσ

Λανδ
Χοµπονεντ

ϑΩΠ 5−00

(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)

1Ε−2

ΑΝΝΕΞ 1Φ  ΙΛΛΥΣΤΡΑΤΙςΕ ΤΕΜΠΛΑΤΕ ΟΦ ΜΥΛΤΙΝΑΤΙΟΝΑΛ ΧΟΜΜΑΝ∆ ΑΝ∆
ΧΟΝΤΡΟΛ ΑΡΡΑΝΓΕΜΕΝΤΣ ΩΙΤΗ ΥΚ ΑΣ ΤΗΕ ΦΡΑΜΕΩΟΡΚ ΝΑΤΙΟΝ
Λεγενδ
Χοµµανδ
Νατιοναλ Χοµµανδ
Χο−ορδινατιον

ΟΤΗΕΡ
ΝΑΤΙΟΝΣ

Νοτεσ
1. Φορµεδ αρουνδ τηε λογιστιχ σταφφ οφ τηε
φραµεωορκ νατιον. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ
τηε ΜϑΛΧ δοεσ νοτ ηαϖε νατιοναλ χοµµανδ
αρρανγεµεντσ. Ιτ περφορµσ α χο−ορδινατιον
φυνχτιον ονλψ.

1Φ−1

2. Χ2 οφ ΣΦ ωιλλ βε προµυλγατεδ
ον α χασε βψ χασε βασισ.

Μαριτιµε
Χοµπονεντ

ΝΑΤΟ/ΕΥ
ΥΝ/ΟΣΧΕ
ΠϑΗΘΥΚ

Νατιοναλ Χοντινγεντ
Χοµµανδερσ

Μυλτινατιοναλ Χοµδ (ΥΚ)

Νατιοναλ Χοντινγεντ
Ηεαδθυαρτερσ

Μυλτινατιοναλ Ηεαδθυαρτερσ/
ΥΚ Φραµεωορκ

Λανδ
Χοµπονεντ

Μυλτινατιοναλ
ΥΚ
Λανδ
Λανδ
Ελεµεντσ
Χοντινγεντ

Αιρ
Χοµπονεντ

Μυλτινατιοναλ
ΥΚ
Αιρ
Αιρ
Ελεµεντσ Χοντινγεντ

Μυλτινατιοναλ
ϑοιντ Λογιστιχ
Χεντρε (1)

Μυλτινατιοναλ
ΥΚ
Συππορτ
Συππορτ
Ελεµεντσ
Χοντινγεντ

ΣΦ (2)
Χοµπονεντ

Μυλτινατιοναλ
ΣΦ
Ελεµεντσ

ΥΚ
ΣΦ
Χοντινγεντ

ϑΩΠ 5−00

Μυλτινατιοναλ
ΥΚ
Μαριτιµε
Μαριτιµε
Ελεµεντσ
Χοντινγεντ

ΜΟ∆
ΥΚ

ϑΩΠ 5−00

(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)

1Φ−2

ΑΝΝΕΞ 1Γ − ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ∆ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΦΛΟΩΧΗΑΡΤ
ΠΜ
Γοϖτ

Χαβινετ Οφφιχε

Χαβινετ Οφφιχε
ΟΓ∆σ

Σ οφ Σ
Πολιτιχαλ Στρατεγιχ
Αναλψσισ
Μο∆

Ασσιστ

Χ∆Σ & ΧΟΣ

Χ∆Σ
∆ιρεχτιϖε

Πλαννινγ Γυιδανχε

1Γ−1

∆ Οπσ

∆ΛΟ

ΠϑΗΘ

Συσταιναβιλιτψ
& Μοϖεµεντ
Αδϖιχε

Στρατεγιχ
Λογ&Μοϖ
Ινπυτ

Ασσιστ

Ασσιστ

Στρατεγιχ
Λογ
∆ιρεχτιϖε

Μιλ Στρατεγιχ
Εστιµατε

Συππορτ
& Ασσιστ

ΧϑΟ
∆ιρεχτιϖε

Οπερατιοναλ Αναλψσισ
Ιλλυστρατιϖε Χαµπαιγν Πλαν
Οπ Εστιµατε
Ωαρνινγ Ορδερ Ρεγενερατιον
Ασσιστ

Ρεδυχε ΝΤΜ

Χαµπαιγν Πλαν

(Πρεπαρατιον οφ
µανποωερ ανδ εθυιπµεντ)

Ορδερσ

Φορχεσ
χονδυχτ
οπερατιον

ϑΩΠ 5−00

Σπ Χοµδσ
ϑΤΦΗΘ
ϑΤΦΧ

ϑΩΠ 5−00

(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)

1Γ−2

ϑΩΠ 5−00

ΧΗΑΠΤΕΡ 2  ΤΗΕ ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΣ ΟΦ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ
∆ΕΣΙΓΝ
Τηε πυρποσε οφ Χηαπτερ 2 ισ το χονϖεψ αν υνδερστανδινγ οφ
τηε τηεορψ οφ οπερατιοναλ πλαννινγ. Ιτ βεγινσ ωιτη α βριεφ
δεσχριπτιον οφ χαµπαιγνινγ, βεφορε χονχεντρατινγ ον α
δεταιλεδ εξαµινατιον οφ τηε ιντελλεχτυαλ χονχεπτσ ανδ
προχεσσεσ τηατ µακε υπ οπερατιοναλ δεσιγν.
Σεχτιον Ι  Αν Οϖερϖιεω οφ Χαµπαιγνινγ
Σεχτιον ΙΙ  Οπερατιοναλ ∆εσιγν
Σεχτιον ΙΙΙ  Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε
Σεχτιον Ις  Πλαννινγ ∆υρινγ τηε Χαµπαιγν

ΣΕΧΤΙΟΝ Ι  ΑΝ ΟςΕΡςΙΕΩ ΟΦ ΧΑΜΠΑΙΓΝΙΝΓ
Ι ωιλλ νοτ ον ανψ αχχουντ βε δραων αωαψ φροµ φιρστ πρινχιπλεσ;
τηατ ιτ ισ φορ χοµµανδερσ το µακε πλανσ ανδ γιϖε δεχισιονσ, ανδ
σταφφσ τηεν το ωορκ ουτ τηε δεταιλσ οφ τηοσε πλανσ; ον νο αχχουντ
ωιλλ Ι ηαϖε α πλαν φορχεδ ον µε βψ α πλαννινγ σταφφ.
Φιελδ Μαρσηαλ Μοντγοµερψ
Τηε Οπερατιοναλ Λεϖελ Φραµεωορκ
201. Τηε Μανοευϖριστ Αππροαχη. Τηε Μανοευϖριστ Αππροαχη ισ α κεψ τενετ οφ τηε
Βριτιση αππροαχη το τηε χονδυχτ οφ οπερατιονσ, ανδ ισ σηαρεδ βψ µανψ αλλιεσ ασ ωελλ ασ
οτηερ ποτεντιαλ παρτνερσ. Φροµ τηε Μανοευϖριστ Αππροαχη 4 κεψ ασπεχτσ οφ τηε
οπερατιοναλ λεϖελ χαν βε δεριϖεδ, ωηιχη χονσιδερεδ τογετηερ, φορµ α φραµεωορκ φορ
οπερατιονσ; ιν τηισ σενσε τηε φραµεωορκ ισ χονχερνεδ ωιτη βοτη δοινγ ανδ
ϖισυαλισινγ. Τηεψ αρε: ΣΗΑΠΕ, ΑΤΤΑΧΚ, ΠΡΟΤΕΧΤ ανδ ΕΞΠΛΟΙΤ (ΣΑΠΕ). Ασ α
χονστρυχτ τηεψ ηελπ το ιλλυστρατε ηοω µαϕορ οπερατιονσ, βαττλεσ ανδ ενγαγεµεντσ ρελατε
το ονε ανοτηερ, ωιτηιν τηε οϖεραλλ χαµπαιγν. Βυτ τηεψ µυστ νοτ βε ϖιεωεδ ασ
σεθυεντιαλ ορ σεπαρατε ανδ διστινχτ πηασεσ, τηε κεψ βεινγ το µαινταιν α χλεαρ φοχυσ ον
συχχεσσ, βαλανχινγ τηε νεεδ το βε βολδ ανδ δεχισιϖε ωιτη τηε χονστραιντσ ανδ λιµιτατιονσ
οφ οπερατιονσ. Ιµπλιχιτ ιν τηισ αππροαχη ισ τηε νεεδ το φυλλψ υνδερστανδ τηε νατυρε οφ
τηε προβλεµ, α κεψ πρε−χονδιτιον το συχχεσσφυλ οπερατιοναλ δεσιγν.
202. ΣΗΑΠΕ τηε Οπερατιοναλ Ενϖιρονµεντ. Εροδε τηε ωιλλ ανδ ρεσολϖε οφ
αδϖερσαρψ µιλιταρψ ανδ πολιτιχαλ δεχισιον−µακερσ, ιν χοµβινατιον ωιτη οτηερ στρατεγιχ
αχτιϖιτιεσ, το χρεατε τηε πιχτυρε οφ δεφεατ ιν τηε µινδ οφ τηε αδϖερσαρψ.1 Το ατταχκ τηε
ωιλλ οφ ηισ οππονεντ, τηε χοµµανδερ σηουλδ χρεατε τηε περχεπτιον ιν τηε µινδ οφ τηε
1

Ριχηαρδ Σιµκιν, Ραχε το τηε Σωιφτ.
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ϑΩΠ 5−00
αδϖερσαρψ − ανδ ηισ πολιτιχαλ µαστερσ − τηατ αχηιεϖινγ τηειρ αιµ ισ υνλικελψ ωιτηουτ
σιγνιφιχαντ λοσσ οφ πολιτιχαλ χρεδιβιλιτψ ανδ ρεσουρχεσ. Ιν δοινγ σο, τηε χοµµανδερ
σηουλδ ωεακεν τηε ρεσολϖε οφ τηε αδϖερσαρψ χοµµανδερ το χοντινυε, τηυσ µακινγ τηε
χοηεσιον οφ ηισ φορχε µορε ϖυλνεραβλε το ατταχκ. Τηρεατενινγ ηιµ, ορ αππεαρινγ το
τηρεατεν ηιµ, τηρουγηουτ ηισ δεπτη, ανδ νεϖερ αλλοωινγ ηιµ το φεελ σεχυρε ανψωηερε,
χαν σεριουσλψ υνδερµινε ορ σηαττερ ηισ ωιλλ. Σιµυλτανεουσλψ, ανδ αχτινγ ωιτηιν τηε
ωιδερ πολιτιχαλ χοντεξτ, τηε λεγιτιµαχψ ανδ ϕυστιφιχατιον φορ τηε υσε οφ φορχε σηουλδ βε
χονϖεψεδ ιν ορδερ το βυιλδ ανδ µαινταιν συππορτ φορ οων αχτιονσ ιν ηοµε ανδ οτηερ
αυδιενχεσ. Τηε διφφιχυλτιεσ οφ δοινγ τηισ σηουλδ νοτ βε υνδερεστιµατεδ ανδ ιλλυστρατε
τηε ιµπορτανχε οφ α τρυε υνδερστανδινγ οφ τηε νατυρε οφ τηε προβλεµ. Οφ κεψ
ιµπορτανχε ιν τηισ αρε:
α.
Ινφορµατιον Οπερατιονσ. Ινφορµατιον Οπερατιονσ (Ινφο Οπσ) χαν φοχυσ
ον ωεαρινγ δοων τηε αδϖερσαρψσ ωιλλ, φορ ινστανχε βψ εξπλοιτινγ ιντερναλ
διφφερενχεσ (χυλτυραλ, ετηνιχ, ρελιγιουσ ανδ εχονοµιχ), βψ φοστερινγ µιστρυστ ορ
λαχκ οφ χονφιδενχε βετωεεν λεϖελσ οφ χοµµανδ, ανδ βψ δεγραδινγ τηε
αδϖερσαρψ χοµµανδ ανδ χοντρολ ινφραστρυχτυρε. Τηε δεφενσιϖε ασπεχτσ οφ Ινφο
Οπσ χαν προµοτε τηε χοηεσιον οφ φριενδλψ φορχεσ.
β.
Μεδια Οπερατιονσ. Τηε χοµµανδερ σηουλδ ενσυρε τηατ ηε ιµπρεσσεσ
ηισ µεσσαγε ον τηε µεδια ανδ στριϖεσ το µουλδ τηε οπινιον οφ τηε νειγηβουρινγ
χουντριεσ, τηε ηοστ νατιον ανδ χιϖιλιαν ποπυλατιον το βε ατ λεαστ σψµπατηετιχ το
τηε δεχλαρεδ ενδ−στατε.
203. ΑΤΤΑΧΚ τηε Αδϖερσαρψσ Ωιλλ ανδ Χοηεσιον.2 Τηε φοχυσ µυστ βε (ιφ
νεχεσσαρψ ωρεστ ανδ τηεν) το µαινταιν τηε ινιτιατιϖε. Εϖερψ εφφορτ σηουλδ βε µαδε το
αϖοιδ φιγητινγ τηε αδϖερσαρψ ον ηισ οων τερµσ − ηισ στρενγτησ µυστ βε µαδε ιρρελεϖαντ.
Τηε θυαλιτιεσ τηατ προµοτε χοηεσιον αρε αλσο τηοσε, ωηιχη ιφ ατταχκεδ, δεστροψ ιτ. Βψ
µανοευϖρινγ το συρπρισε τηε αδϖερσαρψ, βψ υσινγ φιρεποωερ σελεχτιϖελψ το ατταχκ τηατ
ωηιχη υνδερπινσ ηισ χοηεσιον (ε.γ. χριτιχαλ Χοµµανδ ανδ Χοντρολ (Χ2) σψστεµσ ανδ
ϖιταλ λογιστιχ ανδ ινδυστριαλ φαχιλιτιεσ), ανδ ηαρµονισινγ τηεσε ωιτη ατταχκσ ον ηισ ωιλλ το
χοντινυε τηε στρυγγλε, ηισ χοηεσιον χαν βε βροκεν απαρτ ανδ σηαττερεδ το τηε ποιντ
ωηερε ηε ισ δεφεατεδ ορ νευτραλισεδ. Ηοωεϖερ, τηε χοµµανδερ σηουλδ χονσιδερ τηε
µαννερ ιν ωηιχη τηατ δεφεατ ισ αχηιεϖεδ. Α ρεσολυτε αδϖερσαρψ µαψ χονσιδερ ιτ ωορτη
ρεσιστινγ ιν α πιεχεµεαλ µαννερ, προλονγινγ τηε στρυγγλε ιν τηε ηοπε οφ α φαιλυρε οφ ωιλλ
βψ ηισ οππονεντ. Παρτιχυλαρ προβλεµσ ωιλλ αρισε ωηεν χονφροντινγ αν αδϖερσαρψ τηατ
ηασ τηε αβιλιτψ βοτη το φιγητ χοηεσιϖελψ − ασ αν αρµεδ, οργανισεδ βοδψ − ανδ τηεν το
χηανγε ιντο α µορε διφφυσε, λοοσελψ στρυχτυρεδ οργανισατιον. Ωηεν φαχινγ συχη α φορχε,
δεφεατινγ τηε αδϖερσαρψσ ωιλλ µαψ ωελλ βε µορε ιµπορταντ τηαν ατταχκινγ ηισ χοηεσιον.
Τηερεφορε, ιτ ισ ιµπορταντ το ϖιεω ατταχκσ ον τηε αδϖερσαρψσ ωιλλ ανδ χοηεσιον ασ
2

Ιν α σιτυατιον ωηερε τηερε ισ νο χλεαρ αδϖερσαρψ, συχη ασ α Νον−χοµβαταντ Εϖαχυατιον Οπερατιον (ΝΕΟ), τηισ µιγητ βε
τηε οβϕεχτ οφ τηε µισσιον, ι.ε. τηε τηινγ ωηιχη προϖιδεσ τηε γρεατεστ ρεσιστανχε το τηε µισσιον, ανδ ιν τηατ σενσε ισ Αφφεχτ
ρατηερ τηαν Ατταχκ ανδ σο ωιλλ νοτ βε φοχυσσεδ ον χοηεσιον βυτ ον ενσυρινγ 3ρδ παρτιεσ δο νοτ ηινδερ τηε προγρεσσ οφ τηε
µισσιον.
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χοµπλεµενταρψ αχτιϖιτιεσ ωηιχη ρεθυιρε το βε αδδρεσσεδ σιµυλτανεουσλψ, νοτ ασ δισχρετε
ορ σεθυεντιαλ ισσυεσ. Χοηεσιον ισ ατταχκεδ τηρουγη:
α.
Σψνχηρονισατιον οφ Φιρεποωερ ανδ Μανοευϖρε. Αλτηουγη τηεψ χαν
αχηιεϖε α σιγνιφιχαντ εφφεχτ ον τηειρ οων, τηε σψνχηρονισεδ υσε οφ φιρεποωερ
ανδ µανοευϖρε ηασ δεϖαστατινγ ποτεντιαλ. Φιρεποωερ δεστροψσ, νευτραλισεσ,
συππρεσσεσ ανδ δεµοραλισεσ. Ιτ ισ δελιϖερεδ βψ α ρανγε οφ πλατφορµσ ανδ χαν
αχηιεϖε βοτη λετηαλ ανδ νον−λετηαλ εφφεχτσ. Φιρεποωερ προϖιδεσ τηε ϖιολεντ,
δεστρυχτιϖε φορχε τηατ αµπλιφιεσ τηε εφφεχτσ οφ οτηερ µεανσ οφ ατταχκινγ
χοηεσιον. Φιρεποωερ εφφεχτσ αρε τηε συµ οφ ϖολυµε, αχχυραχψ, λετηαλιτψ,
συδδεννεσσ ανδ υνπρεδιχταβιλιτψ, ανδ τηεσε αρε µαγνιφιεδ βψ σψνχηρονισινγ
ϕοιντ φιρεποωερ3 ιν τιµε ανδ σπαχε. Τηε εφφεχτσ οφ φιρεποωερ µυστ βε εξπλοιτεδ
βψ µανοευϖρε ιφ τηε ρεσυλτσ αρε το βε µορε τηαν τρανσιτορψ. Οπερατιοναλ
µανοευϖρε σεεκσ το πλαχε τηε αδϖερσαρψ ατ α δισαδϖανταγε ανδ µαψ βε πηψσιχαλ
ορ χονχεπτυαλ ιν νατυρε. Ιν τηε πηψσιχαλ σενσε, τηε πσψχηολογιχαλ εφφεχτ µαψ βε
σο γρεατ ασ το ρενδερ φιγητινγ υννεχεσσαρψ. Ιν τηε χονχεπτυαλ σενσε, µανοευϖρε
πρεσσυρε µαψ βε αππλιεδ ιν συχη α ωαψ σο ασ το πρεσεντ τηε αδϖερσαρψ ωιτη α
χηοιχε οφ υναττραχτιϖε οπτιονσ τηατ φορχε ηιµ το χονχεδε. Ωηιλε ηιστοριχαλλψ
µανοευϖρε ηασ βεεν δεφινεδ ασ τηε χοµβινατιον οφ µοβιλιτψ ανδ φιρεποωερ, ιτ
µιγητ βε βεττερ ϖιεωεδ νοω ασ α χοµβινατιον οφ µοβιλιτψ ανδ εφφεχτ.
β.
Τεµπο ανδ Σιµυλτανειτψ. Τεµπο ισ τηε ρηψτηµ ορ ρατε οφ αχτιϖιτψ οφ
οπερατιονσ, ρελατιϖε το τηε αδϖερσαρψ. Τεµπο χοµπρισεσ 3 ελεµεντσ, σπεεδ οφ
δεχισιον, σπεεδ οφ εξεχυτιον ανδ σπεεδ οφ τρανσιτιον φροµ ονε αχτιϖιτψ το τηε
νεξτ. Γρεατερ τεµπο ωιλλ οϖερλοαδ τηε αδϖερσαρψσ δεχισιον−µακινγ προχεσσ ατ
χριτιχαλ λεϖελσ ανδ ισ λικελψ το χαυσε παραλψσισ, ιναχτιον ανδ α βρεακδοων οφ
ρεσιστανχε το τηε ποιντ ωηερε ηε λοσεσ τηε χοηεσιον νεεδεδ το χοντινυε τηε
φιγητ. Σιµυλτανειτψ σεεκσ το οϖερλοαδ τηε αδϖερσαρψ χοµµανδερ βψ ατταχκινγ ορ
τηρεατενινγ ηιµ φροµ σο µανψ ανγλεσ ατ ονχε τηατ ηε ισ δενιεδ τηε αβιλιτψ το
χονχεντρατε ον ονε προβλεµ ατ α τιµε, ορ εϖεν εσταβλιση πριοριτιεσ βετωεεν
τηεµ. Ηε φαχεσ µεναχινγ διλεµµασ αβουτ ηοω ανδ ωηερε το ρεαχτ, ηε ισ τορν
ιν διφφερεντ διρεχτιονσ ανδ εϖεν ιφ ηε ισ νοτ παραλψσεδ, ηε φινδσ ιτ ηαρδ το
ρεσπονδ χοηερεντλψ. Σιµυλτανειτψ σηουλδ βε σεεν τηρουγη τηε εψεσ οφ τηε
αδϖερσαρψ ανδ ιτσ υσε ϕυδγεδ βψ τηε εφφεχτ ον ηισ χοηεσιον. Ιφ τηε εφφεχτ οφ
σιµυλτανειτψ ανδ τεµπο ισ ρεπεατεδ χονχυρρεντλψ αγαινστ α νυµβερ οφ λεϖελσ οφ
χοµµανδ, α χυµυλατιϖε εφφεχτ ον χοηεσιον ισ φελτ τηρουγηουτ τηε αδϖερσαρψ
φορχε. Βψ υσινγ τηε φυλλ γαµυτ οφ φριενδλψ χαπαβιλιτιεσ, τηε αδϖερσαρψσ
προβλεµσ αρε χοµπουνδεδ, ηισ ρεσπονσε το ονε φορµ οφ ατταχκ ειτηερ µακινγ
ηιµ ϖυλνεραβλε το ανοτηερ ορ εξαχερβατινγ α διφφερεντ προβλεµ.

3

Α ϕοιντ αππροαχη το φιρεποωερ ωιλλ ενσυρε τηε γρεατεστ εφφεχτ. Φορ εξαµπλε, τηε περσιστεντ νατυρε οφ λανδ βασεδ φιρεποωερ
ισ δεπενδεντ ον α σιζεαβλε λογιστιχ εφφορτ το µοϖε αµµυνιτιον, εσπεχιαλλψ αρτιλλερψ νατυρεσ, ωηερεασ αιρ πλατφορµσ λαχκ τηε
περσιστενχε οφ γρουνδ σψστεµσ βυτ ηαϖε γρεατερ ρεαχη, αρε µορε φλεξιβλε ανδ λεσσ ρελιαντ ον µοβιλε λογιστιχσ.

2−3

ϑΩΠ 5−00
χ.
Συρπρισε. Συρπρισε ισ βυιλτ ον σπεεδ, σεχυριτψ ανδ δεχεπτιον ανδ ισ
φυνδαµενταλ το τηε σηαττερινγ οφ αν αδϖερσαρψσ χοηεσιον. Ασ ωιτη τεµπο, τιµε
ισ τηε κεψ φαχτορ. Ιτ ισ νοτ εσσεντιαλ τηατ τηε αδϖερσαρψ ισ τακεν υναωαρε βυτ
ονλψ τηατ ηε βεχοµεσ αωαρε τοο λατε το ρεαχτ εφφεχτιϖελψ. Αβσολυτε συρπρισε
µαψ τοταλλψ παραλψσε τηε αδϖερσαρψ, βυτ παρτιαλ συρπρισε ωιλλ αλσο δεγραδε ηισ
ρεαχτιον. Συρπρισε ινϖολϖεσ ιδεντιφψινγ, χρεατινγ ανδ εξπλοιτινγ οππορτυνιτιεσ,
ωηιχη µαψ βε φλεετινγ. Ιτ µεανσ δοινγ τηε υνεξπεχτεδ ορ ρεαχτινγ ιν αν
υνεξπεχτεδ µαννερ, πλαψινγ ον τηε αδϖερσαρψσ περχεπτιονσ ανδ εξπεχτατιονσ.
δ.
Ασψµµετριχ Ωαρφαρε. Φεω αγγρεσσορσ ωουλδ τακε ον α στατε οφ
συπεριορ µιλιταρψ στρενγτη αχχορδινγ το εσταβλισηεδ ρυλεσ. Ρατηερ τηεψ ωουλδ
σεεκ ωαψσ το νεγατε αδϖανταγε ανδ υνδερµινε α συπεριορ οππονεντσ ωιλλ,
χρεδιβιλιτψ ανδ ινφλυενχε. Τηερε αρε 3 ποτεντιαλ αρεασ οφ ασψµµετρψ ιν ωαρφαρε:
τηε ασψµµετριχ νατυρε οφ αν οππονεντ ηιµσελφ (ι.ε. ηε ισ διφφιχυλτ το ιδεντιφψ
ανδ ταργετ, ορ εϖεν νεγοτιατε ωιτη), τηε ασψµµετριχ νατυρε οφ αν οππονεντσ
ιδεαλσ ορ χυλτυρε (ωηιχη αρε ατ ϖαριανχε το ονεσ οων βελιεφσ, πριοριτιεσ ανδ
µοραλ χονστραιντσ) ανδ τηε ασψµµετριχ µετηοδσ τηατ αν οππονεντ µαψ εµπλοψ
το χουντερ α θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε αδϖανταγε. Εξπλοιτινγ αν οππονεντσ
ωεακνεσσ ισ φυνδαµενταλ το συχχεσσ, ϕυστ ασ τηε ιδεντιφιχατιον οφ τηε
ωεακνεσσεσ τηατ αν οππονεντ ωουλδ ωιση το ταργετ ισ χρυχιαλ το χουντερινγ τηε
ασψµµετριχ τηρεατ (ι.ε. ΠΡΟΤΕΧΤ).
204. ΠΡΟΤΕΧΤ τηε Χοηεσιον οφ τηε Φορχε. Ατ τηε σαµε τιµε ασ ατταχκινγ τηε
αδϖερσαρψσ χοηεσιον, τηατ ωηιχη προϖιδεσ τηε γλυε φορ τηε ϑΤΦ µυστ βε προτεχτεδ.
Τηισ ισ αππλιχαβλε το νατιοναλ ανδ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ αλτηουγη µυλτινατιοναλ
οπερατιονσ, παρτιχυλαρλψ τηοσε χοµπρισινγ αδ ηοχ χοαλιτιονσ, ποσε α παρτιχυλαρ
χηαλλενγε. Χοντριβυτινγ νατιονσ µαψ ηαϖε διφφερινγ αγενδασ ανδ προϖιδε φορχεσ ωιτη
ϖαριεδ δεγρεεσ οφ φιγητινγ ποωερ, ινχλυδινγ διφφερεντ δοχτρινε ανδ ινχοµπατιβλε
εθυιπµεντ. Περσοναλιτιεσ ανδ πολιτιχαλ ινφλυενχε αρε λικελψ το ηαϖε α δισπροπορτιονατε
εφφεχτ ον τηε χοηεσιον οφ α µυλτινατιοναλ φορχε.
α.
Μαιντενανχε οφ Μοραλε. Ηαϖινγ ιδεντιφιεδ α φριενδλψ φορχεσ χριτιχαλ
ϖυλνεραβιλιτιεσ, ειτηερ βψ τηε ιντελλιγενχε προχεσσ ορ ασ α ρεσυλτ οφ πηψσιχαλ
ατταχκ, τηε αδϖερσαρψ ωιλλ µακε εϖερψ εφφορτ το ατταχκ ωεακνεσσεσ, το ρεδυχε
µοραλε ανδ τηυσ εροδε χοηεσιον. Ιν µυλτινατιοναλ οπερατιονσ, τηε αδϖερσαρψ
µαψ τρψ το ινφλιχτ δισπροπορτιονατε χασυαλτιεσ ον ονε παρτιχυλαρ νατιονσ φορχεσ,
ορ εξπλοιτ ρελιγιουσ ορ χυλτυραλ διφφερενχεσ. Τηε χοµµανδερ σηουλδ αττεµπτ το
µασκ τηεσε ϖυλνεραβιλιτιεσ ανδ φοχυσ τηε φορχε ον τηε µαιντενανχε οφ τηε αιµ,
ωηιλστ ενσυρινγ α χοµπρεηενσιϖε ανδ χο−ορδινατεδ αππροαχη το Φορχε
Προτεχτιον, βασεδ υπον ρισκ µαναγεµεντ ανδ α µεασυρεδ ασσεσσµεντ οφ τηε
τηρεατ.
β.
Υνιτψ οφ Πυρποσε. Τηε εφφεχτιϖε εµπλοψµεντ οφ µιλιταρψ φορχεσ ρεθυιρεσ
τηεµ το βε διρεχτεδ ρελεντλεσσλψ τοωαρδσ τηε αχηιεϖεµεντ οφ α χοµµον αιµ ορ
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µισσιον. Τηε χοµµανδερ πλαψσ α κεψ ρολε ιν φοχυσινγ ηισ χοµµανδ ον
αχηιεϖινγ τηε µισσιον ανδ γενερατινγ α χοµµον σενσε οφ πυρποσε. Ωιτηιν
µυλτινατιοναλ οπερατιονσ, ινδιϖιδυαλ γοαλσ ανδ ιντερεστσ ωιλλ νεεδ το βε
ηαρµονισεδ το ενσυρε α χοµµον πυρποσε, ανδ χονσενσυσ ωιλλ νεεδ το βε
µαινταινεδ το ενσυρε πολιτιχαλ ανδ µιλιταρψ χοηεσιον.
205. ΕΞΠΛΟΙΤ τηε Σιτυατιον βψ ∆ιρεχτ ορ Ινδιρεχτ Μεανσ. Τηε χοµµανδερ
σηουλδ βε πρεπαρεδ το εξπλοιτ οππορτυνιτιεσ το αχηιεϖε α βεττερ ποσιτιον ρελατιϖε το τηε
πρεϖαιλινγ χιρχυµστανχεσ ορ τηε αδϖερσαρψ. Τηισ ινϖολϖεσ ιδεντιφψινγ ορ χρεατινγ
οππορτυνιτιεσ, ηαϖινγ ορ οβταινινγ τηε µεανσ ανδ ωιλλ το εξπλοιτ τηεµ, ανδ αχηιεϖινγ α
ηιγηερ τεµπο ρελατιϖε το τηε αδϖερσαρψ.
α.
Τηε υσε οφ µανοευϖρε ανδ οφφενσιϖε αχτιον ισ φυνδαµενταλ το σειζινγ
ανδ ηολδινγ τηε ινιτιατιϖε, ωηιχη ισ τηε κεψ το βεινγ αβλε το εξπλοιτ
οππορτυνιτιεσ. Μισσιον Χοµµανδ αλλοωσ Χοµπονεντ Χοµµανδερσ (ΧΧσ) ορ
συβορδινατεσ το εξπλοιτ οππορτυνιτιεσ τηατ πρεσεντ τηεµσελϖεσ προϖιδινγ τηεψ
αρε ωιτηιν τηε οϖεραλλ ιντεντ.
β.
Τηε αβιλιτψ το δο τηισ συχχεσσφυλλψ ρελιεσ ον χοντινυουσ πλαννινγ,
ινχλυδινγ αχχυρατε ρισκ αναλψσισ ανδ µαναγεµεντ. Βοτη συβϕεχτιϖε ανδ
οβϕεχτιϖε ρισκ αναλψσισ ισ ρεθυιρεδ ανδ ιντυιτιον ηασ α ρολε το πλαψ ηερε. Τηε
χοµµανδερ σηουλδ προµοτε α χυλτυρε τηατ ισ αωαρε οφ ρισκ ρατηερ τηαν ονε τηατ
ισ αϖερσε το ρισκ. Τηισ αππροαχη ρεθυιρεσ τηατ χοµµανδερσ ατ αλλ λεϖελσ αρε αβλε
το ιδεντιφψ τηοσε αρεασ ωηερε σιγνιφιχαντ ρισκ λιεσ ανδ τηεν χηοοσε το αχχεπτ,
αϖοιδ ορ µιτιγατε αγαινστ τηεµ. Τηε χοµµανδερ τηατ αναλψσεσ, ασσεσσεσ ανδ
αχτιϖελψ µαναγεσ ρισκ ισ φρεθυεντλψ αβλε το σειζε οππορτυνιτιεσ ανδ τακε βολδ
δεχισιονσ. Κεψ εϖεντσ ορ εφφεχτσ αρε ιδεντιφιεδ ιν εαχη πηασε οφ τηε χουρσε οφ
αχτιον (ΧοΑ) τηατ ισ ϕυδγεδ το βε: οφ σιγνιφιχαντ οπερατιοναλ χονχερν; χουλδ
προϖιδε α ποτεντιαλ οππορτυνιτψ φορ εξπλοιτατιον; ορ οφ υνκνοων θυαντιτψ ωηοσε
ουτχοµε χουλδ βε σιγνιφιχαντ.
Οπερατιοναλ Αρτ
206. Οπερατιοναλ Αρτ προϖιδεσ τηε λινκαγε βετωεεν ταχτιχαλ συχχεσσ ανδ τηε στρατεγιχ
ενδ−στατε; ιτ ισ τηε σκιλφυλ εξεχυτιον οφ τηε οπερατιοναλ λεϖελ οφ χοµµανδ. Οπερατιοναλ
Αρτ ισ ηοω τηε Οπερατιοναλ Χοµµανδερ τρανσλατεσ τηε οβϕεχτιϖεσ ωηιχη αρε γιϖεν το
ηιµ ιντο α δεσιγν φορ οπερατιονσ τηατ λεαδσ, υλτιµατελψ, το τηε αχτιονσ νεχεσσαρψ το
αχηιεϖε α σετ οφ χονδιτιονσ. Τηε ΥΚ δεφινεσ Οπερατιοναλ Αρτ ασ τηε ορχηεστρατιον οφ
αλλ µιλιταρψ αχτιϖιτιεσ ινϖολϖεδ ιν χονϖερτινγ στρατεγιχ οβϕεχτιϖεσ ιντο ταχτιχαλ αχτιονσ
ωιτη α ϖιεω το σεεκινγ α δεχισιϖε ρεσυλτ.4 Ιν σηορτ ιτ δετερµινεσ ωηερε, ωηεν ανδ φορ
ωηατ πυρποσε φορχεσ ωιλλ χονδυχτ οπερατιονσ.5 Σψνονψµουσ ωιτη τηεσε ισ τηε
4
5

ϑ∆Π 01 ϑοιντ Οπερατιονσ, παραγραπη 321.
ΑϑΠ01(Β) Αλλιεδ ϑοιντ ∆οχτρινε, Χηαπτερ 2.
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ρεθυιρεµεντ οφ α χοµµανδερ το ηαϖε α φυλλ υνδερστανδινγ οφ τηε προβλεµ ινχλυδινγ,
ανδ υσυαλλψ µοστ ιµπορταντλψ, τηε αδϖερσαρψ, ασ ωελλ ασ τηε αβιλιτψ το ϖισυαλισε τηε
ταχτιχαλ αχτιϖιτιεσ τηατ χολλεχτιϖελψ ωιλλ προϖιδε α σολυτιον. Τηε λαττερ ηινγεσ ον αν
υνδερστανδινγ οφ φορχε χαπαβιλιτιεσ ανδ τηε εφφεχτ οφ ταχτιχαλ αχτιονσ νοτ ϕυστ ον τηε
αδϖερσαρψ βυτ αλσο ον τηε Αλλιανχε ορ χοαλιτιον οφ ωηιχη τηε ϕοιντ φορχε ωιλλ νορµαλλψ
βε α παρτ.
207. Τηυσ Οπερατιοναλ Αρτ δεµανδσ χρεατιϖε ανδ ιννοϖατιϖε τηουγητ το φινδ βροαδ
σολυτιονσ το οπερατιοναλ προβλεµσ, σολυτιονσ τηατ µιγητ βε δεσχριβεδ ασ Οπερατιοναλ
Ιδεασ. Τηεσε Οπερατιοναλ Ιδεασ αρε, ιν εφφεχτ, τηε ουτπυτ οφ Οπερατιοναλ Αρτ ανδ αρε
τηε σουρχε οφ τηε Χοµµανδερσ Ιντεντ ανδ συβσεθυεντ Χονχεπτ οφ Οπερατιονσ. Τηεψ
ρεπρεσεντ τηε βασισ οφ τηε Χαµπαιγν Πλαν ανδ αρε φυρτηερ ρεφινεδ βψ τηε προχεσσ οφ
Οπερατιοναλ ∆εσιγν. Ασ συχη τηεψ αρε τηε δοµαιν οφ τηε χοµµανδερ ανδ τηε
φουνδατιον οφ α χοµµανδ λεδ σταφφ σψστεµ. Οπερατιοναλ Ιδεασ αρε βεστ εξπρεσσεδ ιν
τερµσ οφ τηε αππλιχατιον οφ τηε µανοευϖριστ αππροαχη ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ: ΣΗΑΠΕ,
ΑΤΤΑΧΚ, ΠΡΟΤΕΧΤ ανδ ΕΞΠΛΟΙΤ. Τηερε αρε τηρεε ιντερ−λινκεδ χονχεπτσ τηατ αρε
εσπεχιαλλψ υσεφυλ ιν τηε φορµυλατιον οφ Οπερατιοναλ Ιδεασ: Χεντρε οφ Γραϖιτψ (ΧοΓ),
Χαµπαιγν Φυλχρυµ ανδ τηε ∆εχισιϖε Αχτ.
208. Χεντρε οφ Γραϖιτψ. Τηε ΧοΓ ισ δεφινεδ βψ ΝΑΤΟ ασ τηατ χηαραχτεριστιχ(σ),
χαπαβιλιτψ(ιεσ), ορ λοχαλιτψ(ιεσ) φροµ ωηιχη α νατιον, αν αλλιανχε, α µιλιταρψ φορχε ορ
οτηερ γρουπινγ δεριϖεσ ιτσ φρεεδοµ οφ αχτιον, πηψσιχαλ στρενγτη ορ ωιλλ το φιγητ.6
Χορρεχτ ιδεντιφιχατιον οφ τηε ΧοΓ µαψ βε λεσσ εασψ τηαν τηε χονχισε δεφινιτιον
συγγεστσ. Το φινδ τηε ΧοΓ ιν ανψ παρτιχυλαρ σιτυατιον ωε σηουλδ λοοκ φορ τηε τηινγ τηατ
αχτσ το ηολδ αν εντιρε σψστεµ ορ στρυχτυρε τογετηερ. Ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ, τηε ΧοΓ ωιλλ
οφτεν βε αν αβστραχτιον συχη ασ τηε αδϖερσαρψσ πυβλιχ συππορτ ορ περηαπσ τηε στρενγτη
οφ πολιτιχαλ πυρποσε. Τηυσ εϖεν ιφ τηε ΧοΓ ισ δισχερνιβλε ιτ µαψ νοτ βε αχχεσσιβλε ατ
τηε στρατεγιχ λεϖελ τηρουγη τηε µιλιταρψ λινε οφ οπερατιον αλονε, βυτ ονλψ ιν χοµβινατιον
ωιτη οτηερσ (συχη ασ διπλοµατιχ ανδ εχονοµιχ). Χονσεθυεντλψ, α µιλιταρψ χαµπαιγν
πλαν ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ ισ χονστρυχτεδ σο τηατ, ωηεν ιτ συχχεεδσ, ιτ ωιλλ ηαϖε
ηελπεδ το εσταβλιση τηε χονδιτιονσ το ατταχκ ανδ ελιµινατε ορ µακε ινεφφεχτιϖε τηε
ιδεντιφιεδ στρατεγιχ ΧοΓ. Ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ α ΧοΓ ωιλλ οφτεν βε σοµετηινγ
πηψσιχαλ τηατ χαν βε ατταχκεδ; τηε κεψ ισ το φινδ σοµε ελεµεντ οφ τηε αδϖερσαρψσ
σψστεµ υπον ωηιχη ηισ πλανσ µυστ δεπενδ. Τηε ιδεντιφιχατιον οφ τηε ΧοΓ ισ αχηιεϖεδ
βψ αναλψσινγ ωηερε τηε αδϖερσαρψ δεριϖεσ ηισ στρενγτη τηρουγη χριτιχαλ χαπαβιλιτιεσ
(ωηατ ιτ χαν δο το υσ), χριτιχαλ ρεθυιρεµεντσ (ωηατ ιτ νεεδσ) ανδ χριτιχαλ ϖυλνεραβιλιτιεσ
(τηοσε ϖυλνεραβλε το ατταχκ)  τηισ ισ ιλλυστρατεδ ατ Φιγυρε 2.1 ανδ ισ δεϖελοπεδ φυρτηερ ιν
Σεχτιον ΙΙ οφ τηισ Χηαπτερ.

6
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Ιδεντιφιχατιον οφ α Χεντρε οφ Γραϖιτψ
ΧοΓ
(Α Στρενγτη − µαψ νοτ αλωαψσ βε εασιλψ ιδεντιφιεδ)

ΧΡΙΤΙΧΑΛ ΧΑΠΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
(Τηατ ωηιχη µακεσ ιτ α ΧοΓ ορ ινηερεντ χαπαβιλιτιεσ τηατ εναβλε α ΧοΓ το φυνχτιον.
Ιτ µαψ βε ινιτιαλλψ εασιερ το ιδεντιφψ ΧΧσ ωηιχη µαψ τηεν λεαδ το τηε ιδεντιφιχατιον οφ τηε ΧοΓ)

ΧΡΙΤΙΧΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
(Τηατ ωηιχη ιτ νεεδσ το βε εφφεχτιϖε ασ α ΧοΓ ιε εσσεντιαλ χονδιτιονσ, ρεσουρχεσ ορ
µεανσ)
ΧΡΙΤΙΧΑΛ ςΥΛΝΕΡΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
(Ωεακνεσσεσ τηρουγη ωηιχη α ΧοΓ χαν βε ατταχκεδ ορ νευτραλισεδ)
Σο Ωηατ?

ΟΒϑΕΧΤΙςΕΣ
(Σελεχτεδ βψ χοµπαρινγ τηε δεγρεε οφ χριτιχαλιτψ ωιτη ϖυλνεραβιλιτψ ανδ φριενδλψ χαπαβιλιτψ
το ατταχκ τηοσε ϖυλνεραβιλιτιεσ.)

Φιγυρε 2.1 − Ιδεντιφιχατιον οφ α Χεντρε οφ Γραϖιτψ
209. Χαµπαιγν Φυλχρυµ. Τηερε ισ α σταγε ιν εϖερψ χαµπαιγν ωηερε ονε σιδε σταρτσ
ωιννινγ ανδ τηε οτηερ σταρτσ λοσινγ. Αλτηουγη νοτοριουσλψ διφφιχυλτ το ιδεντιφψ (λετ
αλονε πρεδιχτ) τηερε ισ νεϖερτηελεσσ ϖαλυε ιν αττεµπτινγ το δετερµινε ωηεν τηισ ισ λικελψ
το ηαππεν. Ιδεντιφψινγ αν οππονεντσ Χαµπαιγν Φυλχρυµ µαψ βε α πιϖοταλ µοµεντ ιν α
χαµπαιγν, ασ τηισ ισ τηε µοµεντ ωηεν εξπλοιτατιον οφ τηε σιτυατιον ισ ϖιταλ ιφ τηε
αδϖανταγε ισ το βε πρεσσεδ ηοµε ανδ τηε φριενδλψ ενδ−στατε αχηιεϖεδ. Ιφ χορρεχτλψ
πρεδιχτεδ τηεν ιτ ισ ποσσιβλε το εξπλοιτ τηισ εϖεντ φυλλψ ορ, ιφ αβουτ το ηαππεν το ψουρ
οων σιδε, τρψ το µιτιγατε αγαινστ ιτ. Ιτ χαν βε χαυσεδ βψ α ωιδε ϖαριετψ οφ φαχτορσ
ϖαρψινγ φροµ τηε αϖαιλαβιλιτψ ορ προϖισιον οφ ρεσουρχεσ, α σεριεσ οφ ταχτιχαλ ρεϖερσεσ ορ α
χηανγε ιν πολιτιχαλ χοντεξτ.
210. Τηε ∆εχισιϖε Αχτ. Λινκεδ το τηε ιδεα οφ χαµπαιγν φυλχρυµ ισ αν ασσοχιατεδ
χονχεπτ, τηατ οφ τηε δεχισιϖε αχτ ορ τηε δεχισιϖε οπερατιον. Ιν Χλαυσεωιτζιαν τερµσ τηισ
ωασ τηε ιδεα οφ α σινγλε, δεχισιϖε βαττλε: τηε τηεορψ οφ ωαρ τριεσ το δισχοϖερ ηοω ωε
µαψ γαιν α πρεπονδερανχε οφ πηψσιχαλ φορχεσ ανδ µατεριαλ αδϖανταγεσ ατ τηε δεχισιϖε
ποιντ. Αλτηουγη βαττλεσ ανδ ενγαγεµεντσ αρε νοω ϖιεωεδ ασ στεππινγ στονεσ τοωαρδσ
α ηιγηερ γοαλ, ιτ ισ στιλλ ιµπορταντ το τρψ το φινδ σοµετηινγ, ορ α σεριεσ οφ λινκεδ εϖεντσ,
τηατ ωιλλ βε δεχισιϖε ωιτηιν α χαµπαιγν, τηατ ωηιχη χαυσεσ αν οππονεντ το φορεϖερ λοσε
τηε ινιτιατιϖε, ανδ τηε σεθυενχε οφ αχτιονσ τηατ, τογετηερ, ωιλλ βρινγ τηισ αβουτ; ιν οτηερ
ωορδσ σηαπινγ οπερατιονσ λεαδινγ το α δεχισιϖε οπερατιον.
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Οπερατιοναλ ∆εσιγν
211. Τηε Πρινχιπαλ Ελεµεντσ οφ Οπερατιοναλ ∆εσιγν. Οπερατιοναλ ∆εσιγν ισ α
προχεσσ τηατ φυρτηερ δεϖελοπσ ανδ ρεφινεσ Οπερατιοναλ Ιδεασ. 3 τηινγσ τογετηερ
χοµπρισε τηε πρινχιπαλ ελεµεντσ οφ Οπερατιοναλ ∆εσιγν, τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε, τηε
Χαµπαιγν Πλαννινγ Χονχεπτσ (ΧΠΧσ) ανδ τηε Χαµπαιγν Πλαν. Τηε Χαµπαιγν Πλαν,
ωηιχη αρτιχυλατεσ τηε οπερατιοναλ λεϖελ χοµµανδερσ οϖεραλλ σχηεµε φορ οπερατιονσ,
ρεσυλτσ φροµ τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε ανδ ισ λαργελψ χονστρυχτεδ υσινγ α νυµβερ οφ
τηεορετιχαλ βυιλδινγ βλοχκσ χολλεχτιϖελψ κνοων ασ τηε ΧΠΧσ.
212. Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε. Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε ισ α λογιχαλ µιλιταρψ
προβλεµ σολϖινγ προχεσσ ωηιχη ισ αππλιεδ ιν υνχερταιν ανδ δψναµιχ ενϖιρονµεντσ
αγαινστ σηιφτινγ, χοµπετινγ ορ ιλλ δεφινεδ γοαλσ, οφτεν ιν ηιγη στακε, τιµε−πρεσσυρεδ
σιτυατιονσ. Ιτ χοµβινεσ οβϕεχτιϖε αναλψσισ ωιτη τηε ποωερ οφ ιντυιτιον ανδ ιτσ ουτπυτ ισ
τηε δεχισιον αβουτ ωηιχη ΧοΑ το τακε. Γυιδεδ βψ τηε χοµµανδερ, τηε Οπερατιοναλ
Εστιµατε ισ α µεχηανισµ το δραω τογετηερ α ϖαστ αµουντ οφ ινφορµατιον φορ τηορουγη
αναλψσισ, ιν ορδερ το αλλοω τηε δεϖελοπµεντ οφ φεασιβλε ΧοΑσ ανδ τηε συβσεθυεντ
τρανσλατιον οφ α σελεχτεδ οπτιον ιντο α ωιννινγ πλαν. Ιτ ισ εσσεντιαλλψ, α πραχτιχαλ,
φλεξιβλε τοολ φορµαττεδ το µακε σενσε ουτ οφ χονφυσιον ανδ το εναβλε τηε δεϖελοπµεντ
οφ α χοηερεντ πλαν φορ αχτιον.
α.
Τηε Εστιµατε προχεσσ ισ χεντραλ το τηε φορµυλατιον οφ τηε Χαµπαιγν Πλαν
ανδ τηε συβσεθυεντ µοδιφιχατιον οφ οπερατιον ορδερσ ανδ διρεχτιϖεσ. Τηε τερµ
Οπερατιοναλ Εστιµατε ισ υσεδ το δεσχριβε τηε προχεσσ χαρριεδ ουτ βψ τηε
οπερατιοναλ λεϖελ χοµµανδερ ανδ ηισ σταφφ. Αλλ οτηερ εστιµατεσ, ειτηερ
ενϖιρονµενταλ ορ φυνχτιοναλ, ατ τηε οπερατιοναλ ορ ταχτιχαλ λεϖελ, σηουλδ βε
δεσιγνεδ το χοντριβυτε το τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε.
β.
Τηερε αρε 6 στεπσ το τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε. Εαχη στεπ ανδ ιτσ πυρποσε
αρε σηοων ιν Ταβλε 2.2. Φυρτηερ δεταιλ ισ ιν Σεχτιον ΙΙΙ.
Στεπ
Στεπ 1  Ρεϖιεω οφ τηε
Σιτυατιον (Γεο−στρατεγιχ
Αναλψσισ).

Στεπ 2  Ιδεντιφψ ανδ Αναλψσε
τηε Προβλεµ (τηε Μισσιον ανδ
τηε Οβϕεχτ).
Στεπ 3  Φορµυλατιον οφ
Ποτεντιαλ ΧοΑσ βψ τηε
Χοµµανδερ.

Πυρποσε
Τηε πυρποσε οφ Στεπ 1 ισ το ενσυρε τηατ τηε ωηολε
σταφφ ηαϖε α χοµµον υνδερστανδινγ οφ τηε
βαχκγρουνδ ανδ υνδερλψινγ χαυσεσ οφ τηε προβλεµ,
ανδ ηαϖε α φιρµ γριπ οφ αλλ παρτιεσ πολιτιχαλ
οβϕεχτιϖεσ.
Τηε πυρποσε οφ Στεπ 2 ισ το γαιν α χλεαρ
υνδερστανδινγ οφ τηε προβλεµ τηατ ηασ βεεν σετ.
Τηε πυρποσε οφ Στεπ 3 ισ το φοχυσ σταφφ εφφορτ ον
ινφορµεδ φαχτορ αναλψσισ ιν ορδερ το εσταβλιση τηε αρτ
οφ τηε ποσσιβλε.
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Στεπ
Στεπ 4  ∆εϖελοπµεντ ανδ
ςαλιδατιον οφ ΧοΑσ.
Στεπ 5  ΧοΑ Εϖαλυατιον.
Στεπ 6  Χοµµανδερσ
∆εχισιον ανδ ∆εϖελοπµεντ οφ
τηε Πλαν.

Πυρποσε
Τηε πυρποσε οφ Στεπ 4 ισ το χρεατε δεταιλεδ ανδ
ωορκαβλε ΧοΑσ τηατ χαν βε τεστεδ φορ λικελιηοοδ οφ
συχχεσσ.
Τηε πυρποσε οφ Στεπ 5 ισ το πρεσεντ συφφιχιεντ δεταιλ το
τηε Χοµδ το αλλοω ηιµ το σελεχτ α ωιννινγ χονχεπτ.
Τηε πυρποσε οφ Στεπ 6 ισ το τυρν τηε ωιννινγ χονχεπτ
ιντο α ωορκαβλε πλαν.

Ταβλε 2.2  Στεπσ οφ τηε Εστιµατε
213. Τηε Χαµπαιγν Πλαννινγ Χονχεπτσ. Τηε ΧΠΧσ αρε υσεδ το βυιλδ τηε
φραµεωορκ ωιτηιν ωηιχη οπερατιονσ τακε πλαχε ανδ χαν βε σεεν ασ α βριδγε βετωεεν
Οπερατιοναλ Αρτ ανδ Οπερατιοναλ ∆εσιγν  µορε χαµπαιγνινγ χονχεπτσ τηαν σιµπλψ
πλαννινγ τοολσ. Ιν αδδιτιον, τηεψ ασσιστ χοµµανδερσ ανδ σταφφσ ιν βοτη ϖισυαλισινγ ηοω
τηε χαµπαιγν µιγητ υνφολδ ανδ ιν µαναγινγ τηε δεϖελοπµεντ οφ οπερατιονσ. Τηεψ χαν
βε υσεδ ινδιϖιδυαλλψ, αλτηουγη τηεψ αρε αλλ χλοσελψ ρελατεδ, ανδ αρε βεστ υσεδ ασ παρτ οφ α
σετ; ιτ ισ φορ τηε χοµµανδερ το δεχιδε τηειρ υτιλιτψ ιν τηε πρεϖαιλινγ χιρχυµστανχεσ. Τηε
ΧΠΧσ, ωηιχη αρε εξπλαινεδ ιν δεταιλ ιν Σεχτιον ΙΙ, αρε:
α.

Ενδ−στατε.

β.

ΧοΓ.

χ.

∆εχισιϖε Ποιντσ (∆Πσ).

δ.

Λινεσ οφ Οπερατιον.

ε.

Σεθυενχινγ ανδ Πηασεσ.

φ.

Χοντινγενχψ Πλαννινγ.

γ.

Χυλµινατινγ Ποιντ.

η.

Οπερατιοναλ Παυσε.

214. Τηε Χαµπαιγν Πλαν. Α χαµπαιγν ισ δεφινεδ ασ α σετ οφ µιλιταρψ οπερατιονσ
πλαννεδ ανδ χονδυχτεδ το αχηιεϖε α στρατεγιχ οβϕεχτιϖε ωιτηιν α γιϖεν τιµε ανδ
γεογραπηιχαλ αρεα, ωηιχη νορµαλλψ ινϖολϖε µαριτιµε, λανδ ανδ αιρ φορχεσ.7 Τηε
Χαµπαιγν Πλαν, τηε πραχτιχαλ εξπρεσσιον οφ Οπερατιοναλ Αρτ, χονϖεψσ τηε οπερατιοναλ
λεϖελ χοµµανδερσ ϖισιον φορ ηοω ηε σεεσ τηε οπερατιον υνφολδινγ ανδ ισ τρανσλατεδ
ιντο αχτιοναβλε δεταιλ βψ οπερατιονσ ορδερσ ανδ διρεχτιϖεσ. Ιτ ισ εσσεντιαλ ιν χονϖεψινγ
7

ϑΩΠ 0−0.1.1 Υνιτεδ Κινγδοµ Γλοσσαρψ οφ ϑοιντ ανδ Μυλτινατιοναλ Τερµσ ανδ ∆εφινιτιονσ.
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τηε χρυχιαλ χοµµον υνδερστανδινγ οφ τηε Χοµµανδερσ Ιντεντ ανδ ηισ οϖεραλλ Σχηεµε
οφ Μανοευϖρε αχροσσ τηε φορχε. Ασ α µινιµυµ ιτ σηουλδ χλεαρλψ σετ ουτ:
α.

Τηε οϖεραλλ εφφεχτ δεσιρεδ, ρελατιϖε το τηε αδϖερσαρψ.

β.

Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν κεψ οβϕεχτιϖεσ ανδ τηε ενδ−στατε.

χ.
Τηε κεψ οβϕεχτιϖεσ, τηειρ ρελατιϖε ιµπορτανχε, ανδ τηε σεθυενχε ιν ωηιχη
τηεψ αρε το βε αχηιεϖεδ ιν ορδερ το υνλοχκ τηε ΧοΓ ανδ αχηιεϖε τηε οπερατιοναλ
ενδ−στατε.
δ.
Ηοω συχχεσσ ωιλλ βε µεασυρεδ. Ωηατ χονδιτιονσ σηουλδ βε αχηιεϖεδ
βεφορε τηε οπερατιοναλ ενδ−στατε χαν βε σαιδ το βε αχηιεϖεδ. Ηοω δοεσ τηισ
ρελατε το τηε στρατεγιχ γοαλ?
ε.
Τηε ασσιγνµεντ οφ φορχεσ ανδ ρεσουρχεσ ανδ τηε νεχεσσαρψ χοµµανδ ανδ
χοντρολ αρρανγεµεντσ.
215. Οπερατιοναλ Μαναγεµεντ. Οπερατιοναλ Μαναγεµεντ σεεκσ το αχηιεϖε τηε
γρεατεστ ποσσιβλε σψνεργψ τηρουγη ιντεγρατιον, χο−ορδινατιον ανδ σψνχηρονισατιον οφ
ϕοιντ αχτιϖιτιεσ. Τηεσε αχτιϖιτιεσ δο νοτ ηαππεν βψ χηανχε ανδ γεττινγ τηεµ το ωορκ ιν
ηαρµονψ ισ λαργελψ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ (ϑΤΦΗΘ)
σταφφ, λεδ βψ τηε Χηιεφ οφ Σταφφ ανδ ασσιστεδ βψ τηε οτηερ σενιορ σταφφ. Τηε χοµµον
τηρεαδ τηατ βινδσ τηεµ τογετηερ ισ πλαννινγ. Πλαννινγ ανδ οπερατιονσ αρε παρτ οφ α
χοντινυουσ προχεσσ. Πλαννινγ φλοωσ ιντο εξεχυτιον, τηε ουτχοµε οφ ωηιχη χρεατεσ τηε
χονδιτιονσ φορ συβσεθυεντ πλαννινγ; βοτη αρε ιντερ−δεπενδεντ ανδ ρελψ ηεαϖιλψ ον τηε
δριϖε οφ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερ (ϑΤΦΧ). Πλαννινγ σηαπεσ τηε εξεχυτιον οφ
τηε Χαµπαιγν Πλαν βυτ λικεωισε τηε ονγοινγ ρεσυλτσ οφ εξεχυτιον ωιλλ χαυσε τηε ϑΤΦΧ
το ηαϖε το ρεϖιεω, αδαπτ ανδ µοδιφψ τηε πλαν.8 Φορ φυρτηερ δεταιλ ον Οπερατιοναλ
Μαναγεµεντ ρεφερ το ϑΩΠ 3−00 ϑοιντ Οπερατιονσ Εξεχυτιον.
Χαµπαιγνινγ  Αν Οϖερϖιεω
216. Φιγυρε 2.3 δεπιχτσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Οπερατιοναλ Αρτ, Οπερατιοναλ
∆εσιγν ανδ Οπερατιοναλ Μαναγεµεντ ασ τηε τηρεε µαιν συβσετσ οφ Χαµπαιγνινγ,
ηιγηλιγητινγ τηε πιϖοταλ ρολε πλαψεδ βψ τηε ϑΤΦΧ ιν ενεργισινγ τηε χιρχυιτσ ωιτηιν α
ϑοιντ Τασκ Φορχε. Ασ τηε τοπ παρτ οφ τηε διαγραµ σηοωσ, τηε ΧΠΧσ, αλτηουγη ρελεϖαντ
αχροσσ τηε χαµπαιγν πλαννινγ προχεσσ, ηαϖε παρτιχυλαρ υτιλιτψ ιν χερταιν αρεασ. Ιν τηισ
σενσε τηε ΧΠΧσ χαν βε σεεν ασ α βριδγε βετωεεν Οπερατιοναλ Αρτ ανδ Οπερατιοναλ
∆εσιγν; µορε χαµπαιγνινγ χονχεπτσ τηαν σιµπλψ πλαννινγ τοολσ.
217. Τηε κεψ ηιγηλιγητσ το δραω φροµ τηε διαγραµ φορ εαχη οφ τηε Χαµπαιγνινγ
συβσετσ αρε:
8

ςιχε Αδµ ςερνον Χλαρκ ΥΣΝ, Ωε πλαν βεχαυσε σψνεργψ δοεσ νοτ ηαππεν βψ ιτσελφ. Σψνχηρονισατιον δοεσ νοτ ηαππεν
βψ αχχιδεντ. Φορ σψνχηρονισατιον, χο−ορδινατιον ανδ ιντεγρατιον το τακε πλαχε, πλαννινγ ισ ρεθυιρεδ.
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α.
Οπερατιοναλ Αρτ. ΧοΓ Αναλψσισ ανδ Χαµπαιγν Φυλχρυµ ανδ τηε
∆εχισιϖε Αχτ αρε παρτιχυλαρλψ περτινεντ το τηε ιδεντιφιχατιον οφ ωηατ ισ γοινγ το
βε δεχισιϖε; τηε εσσενχε οφ Οπερατιοναλ Αρτ.
β.
Οπερατιοναλ ∆εσιγν. Οπερατιοναλ ∆εσιγν ισ υσεδ το λαψ ουτ τηε ωαψ ιν
ωηιχη τηε οπερατιον µιγητ υνφολδ. Λινεσ οφ Οπερατιον ανδ ∆Πσ µαπ ουτ τηε
χοµµον τηρεαδσ ανδ στεππινγ στονεσ ρεθυιρεδ το υνλοχκ τηε αδϖερσαρψ ΧοΓ,
ωηιλε Σεθυενχινγ, Χοντινγενχψ Πλαννινγ (Βρανχηεσ ανδ Σεθυελσ) ανδ
Οπερατιοναλ Παυσεσ αρε ωαψσ οφ στρυχτυρινγ τηε αππλιχατιον οφ ρεσουρχεσ το
ενσυρε τηατ φορχε ισ χονχεντρατεδ ατ τηε ριγητ τιµε ανδ πλαχε.
χ.
Οπερατιοναλ Μαναγεµεντ. Οπερατιοναλ Μαναγεµεντ ισ εσσεντιαλλψ τηε
εναχτµεντ οφ α σεριεσ οφ χοντρολ µεασυρεσ το ενσυρε τηε χαµπαιγν πλαν ρεµαινσ
ον τραχκ.
218. Ιτ ισ τηε χεντραλ ρολε οφ τηε χοµµανδερ τηατ ισ χριτιχαλ. Το συχχεεδ τηε
χοµµανδερ σηουλδ ενσυρε τηατ τηε ποωερ οφ τηε ωηολε  τηε χαµπαιγν  ισ γρεατερ τηαν
τηε συµ οφ ιτσ παρτσ. Το δο τηισ τηε οπερατιοναλ λεϖελ χοµµανδερ σηουλδ βε αβλε το
ϖισυαλισε τηε ταχτιχαλ αχτιϖιτψ τηατ µακεσ υπ ηισ χαµπαιγν πλαν, ασκινγ ηιµσελφ:
α.
Ωιλλ/µιγητ τηε αχτιον αχηιεϖε, ορ δοεσ τηε αχτιον ηαϖε τηε ποσσιβιλιτψ οφ
αχηιεϖινγ, α δεχισιον τηατ µατεριαλλψ αλτερσ τηε σιτυατιον ιν τερµσ οφ τηε οϖεραλλ
χαµπαιγν?
β.
Μιγητ τηε αχτιον αχηιεϖε α δεχισιον τηατ µατεριαλλψ ασσιστσ διρεχτλψ ιν
ρεαλισινγ στρατεγιχ γοαλσ?
χ.

∆οεσ τηε πλαν τακε αχχουντ οφ τηε πολιτιχαλ διµενσιον?

δ.

Ωηατ εφφεχτ δοεσ τηε αχτιον σεεκ το αχηιεϖε? Εφφεχτσ χαν βε:
(1)

Ιντενδεδ/Υνιντενδεδ.

(2)

∆εσιρεδ/Υν−δεσιρεδ.

(3)

Ποσιτιϖε/Νεγατιϖε.

(4)

Εξπεχτεδ/Υνεξπεχτεδ.

(5)

Κινετιχ/Χογνιτιϖε.

(6)

Ινσταντανεουσ/∆ελαψεδ.

(7)

Λοχαλισεδ/∆ιστριβυτεδ.

(8)

Περµανεντ/Τεµποραρψ.
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(9)

Α χοµβινατιον οφ (1) το (8).

ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ ΑΡΤ
Τηε εσσενχε οφ Οπερατιοναλ Αρτ ισ
το ιδεντιφψ βεφορεηανδ ωηατ ισ
γοινγ το βε δεχισιϖε, ανδ τηε
σηαπινγ οπερατιονσ νεεδεδ φορ
συχχεσσ.
Χαµπαιγν
Πλαννινγ Χονχεπτσ

Οπερατιοναλ Ιδεασ
ΧοΓ Αναλψσισ
Χαµπαιγν Φυλχρυµ
∆εχισιϖε Αχτ

ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ ∆ΕΣΙΓΝ
Οπερατιοναλ ∆εσιγν ρεφινεσ ανδ
δεϖελοπσ τηε Οπερατιοναλ Ιδεασ
ανδ ισ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε ϑΤΦΧ
εξπρεσσεσ ηισ ϖισιον οφ ηοω ηε
σεεσ τηε οπερατιον υνφολδινγ.

ΧοΓ
Ενδ−στατε
∆εχισιϖε Ποιντσ
Λινεσ οφ Οπερατιον
Σεθυενχινγ & Πηασεσ
Χοντινγενχψ Πλαννινγ
Οπερατιοναλ Παυσε
Χυλµινατινγ Ποιντ

Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε
Τηε Χαµπαιγν Πλαν

ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ
ΧΟΜΜΑΝ∆
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ
Οπερατιοναλ Μαναγεµεντ σεεκσ το αχηιεϖε τηε
γρεατεστ ποσσιβλε σψνεργψ, τηε ρεθυιρεδ λεϖελ οφ τεµπο,
ασ ωελλ ασ µαινταινινγ α χλεαρ φοχυσ, ανδ ϕυδγινγ τηε
εφφεχτ οφ αχτιονσ ον αχηιεϖινγ τηε Ενδ−στατε.
Μαιν ανδ Συππορτινγ Εφφορτσ
Συππορτινγ/Συππορτεδ Χοµµανδερσ
ϑοιντ Χο−ορδινατιον Προχεσσ
Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ
Χαµπαιγν Ρηψτηµ

Φιγυρε 2.3 − Αν Οϖερϖιεω οφ Χαµπαιγνινγ

ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙ  ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ ∆ΕΣΙΓΝ
Ιν πρεπαρινγ φορ βαττλε Ι ηαϖε αλωαψσ φουνδ τηατ πλανσ αρε
υσελεσσ, βυτ πλαννινγ ισ ινδισπενσαβλε
∆ωιγητ ∆ Εισενηοωερ
Τηε Χαµπαιγν Πλαννινγ Χονχεπτσ
219. Ιν σεεκινγ το χονστρυχτ ηισ χαµπαιγν πλαν, τηε χοµµανδερ ωιλλ δεσιγν ηισ πλαν
αρουνδ α νυµβερ οφ βυιλδινγ βλοχκσ τηατ ωιλλ ηελπ ηιµ ϖισυαλισε ηοω τηε χαµπαιγν ωιλλ
υνφολδ. Τηεσε βυιλδινγ βλοχκσ προϖιδε α φραµεωορκ φορ τηινκινγ ατ τηε οπερατιοναλ
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λεϖελ οφ χοµµανδ ανδ τηυσ ηαϖε α υτιλιτψ ωηατεϖερ τηε νατυρε οφ τηε χονφλιχτ. Ιν βροαδ
τερµσ ΧΠΧσ σερϖε 3 πυρποσεσ:
α.

Το φοχυσ εφφορτ ιν τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε.

β.
Το ηελπ δεσχριβε ιν χαµπαιγν πλανσ ανδ διρεχτιϖεσ ωηατ νεεδσ το βε
αχηιεϖεδ ανδ ηοω τηεσε αχτιϖιτιεσ ιντερρελατε.
χ.

Το ασσιστ ιν µονιτορινγ τηε εξεχυτιον οφ α χαµπαιγν ορ µαϕορ οπερατιον.

Ενδ−στατε
220. Τηε ενδ−στατε ισ δεφινεδ ιν τηε ΥΚ ασ τηατ στατε οφ αφφαιρσ ωηιχη νεεδσ το βε
αχηιεϖεδ ατ τηε ενδ οφ α χαµπαιγν ειτηερ το τερµινατε ορ το ρεσολϖε τηε χονφλιχτ ον
φαϖουραβλε ορ σατισφαχτορψ τερµσ.9 Ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ τηε ενδ−στατε ωιλλ ινϖαριαβλψ
βε πολιτιχαλ ανδ ωιλλ βε δεσχριβεδ βψ α σεριεσ οφ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ τηατ προϖιδε τηε
χριτερια βψ ωηιχη αχηιεϖεµεντ οφ τηε ενδ−στατε µαψ βε µεασυρεδ. Ηοωεϖερ, ατ τηε
στρατεγιχ λεϖελ, ιδεντιφψινγ α φιξεδ ανδ ενδυρινγ ενδ−στατε ισ νοτ αλωαψσ ποσσιβλε.
∆ιρεχτλψ λινκεδ το τηε στρατεγιχ ενδ−στατε ωιλλ βε τηε µιλιταρψ ενδ−στατε ατ τηε
οπερατιοναλ λεϖελ. Ιδεντιφιχατιον οφ τηε µιλιταρψ ενδ−στατε, ορ δεφινινγ ωηατ ωιλλ
χονστιτυτε συχχεσσ, ισ χρυχιαλ το τηε πλαννινγ ανδ χονδυχτ οφ τηε χαµπαιγν. Ιτ ισ
νεχεσσαρψ το ενσυρε τηατ βοτη τηε στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ λεϖελ χοµµανδερσ αρε οφ
ονε µινδ ον τηισ ισσυε, ον ωηατ µιλιταρψ χονδιτιονσ χονστιτυτε συχχεσσ. Ονε µεανσ το
ασσιστ τηισ ισ τηε δεϖελοπµεντ οφ χριτερια φορ συχχεσσ ωηιχη µαψ βε αρτιχυλατεδ ασ
οπερατιοναλ οβϕεχτιϖεσ.
221. Τηε ενδ−στατε ισ α χρυχιαλ ελεµεντ οφ ανψ πλαν; ωιτηουτ ιτ τηερε ισ νο φοχυσ το
ωηιχη χαµπαιγν πλαννινγ χαν βε διρεχτεδ. Τηε οπερατιοναλ/µιλιταρψ ενδ−στατε ισ
δεριϖεδ φροµ διρεχτιον ορ αν ορδερ φροµ τηε ηιγηερ αυτηοριτψ (νορµαλλψ τηε Χηιεφ οφ τηε
∆εφενχε Σταφφσ (Χ∆Σ) διρεχτιϖε), τηυσ τηερε ισ α ρελατιονσηιπ βετωεεν οβϕεχτιϖεσ ανδ
ενδ−στατε. Αλλ αχτιϖιτιεσ ανδ οπερατιονσ σηουλδ βε ϕυδγεδ αγαινστ τηειρ ρελεϖανχε το
αχηιεϖινγ τηε ενδ−στατε; ωηερε νο χονϖινχινγ ρελατιονσηιπ χαν βε φουνδ, τηε αχτιϖιτψ
σηουλδ νοτ βε χονδυχτεδ.
Χεντρε οφ Γραϖιτψ Αναλψσισ
222. Παραγραπη 208 ιντροδυχεδ τηε χονχεπτ οφ α ΧοΓ ανδ τηε φαχτ τηατ τηερε ισ λικελψ
το βε ονε ατ βοτη τηε στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ λεϖελσ. Τηε ΧοΓ ισ τηατ ασπεχτ οφ τηε
αδϖερσαρψσ οϖεραλλ χαπαβιλιτψ ωηιχη, ιφ ατταχκεδ ανδ ελιµινατεδ, ωιλλ λεαδ ειτηερ το ηισ
ινεϖιταβλε δεφεατ ορ ηισ ωιση το συε φορ πεαχε τηρουγη νεγοτιατιονσ. Τηερεφορε τηε
δεφεατ οφ αν αδϖερσαρψσ ΧοΓ ισ τηε κεψ το αχηιεϖινγ ουρ οων ενδ−στατε. Τηε
ιδεντιφιχατιον οφ αν αδϖερσαρψσ ΧοΓ ισ αρριϖεδ ατ φροµ α χοµβινατιον οφ ιντελλιγενχε
ινπυτ ανδ µιλιταρψ ϕυδγεµεντ. Ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ, τηε Ιντελλιγενχε Σερϖιχεσ ωιλλ πλαψ
9
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α µαϕορ ρολε ιν ιδεντιφψινγ τηε αδϖερσαρψσ στρατεγιχ ΧοΓ. Ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ, τηε
ϑ2 σταφφσ ιδεαλλψ χονδυχτ αν ιντελλιγενχε εστιµατε ανδ ϑοιντ Ιντελλιγενχε Πρεπαρατιον οφ
τηε Βαττλεσπαχε (ϑΙΠΒ) το ινφορµ τηε χοµµανδερ ανδ ηισ σταφφ οφ λικελψ οπερατιοναλ
ΧοΓσ, αλτηουγη ιτσ φιναλ δετερµινατιον ωιλλ βε α χοµβινατιον οφ α νυµβερ οφ διφφερεντ
σουρχεσ. Τηε ινιτιαλ αναλψσισ οφ τηε αδϖερσαρψσ ΧοΓ ρεθυιρεσ χονσταντ ρε−αππραισαλ
βοτη δυρινγ τηε πλαννινγ ανδ εξεχυτιον πηασεσ οφ αν οπερατιον, ασ δοεσ τηε προτεχτιον
οφ φριενδλψ ΧοΓσ.
223. ϑυστ ασ α χοµµανδερ νεεδσ το ασσεσσ ηισ αδϖερσαρψσ ΧοΓ ανδ το χονσιδερ τηε
µοστ εφφεχτιϖε ωαψ οφ ατταχκινγ ιτ, σο τοο µυστ ηε βε χλεαρ αβουτ ηισ οων ΧοΓ. Τηε
χοµµανδερ σηουλδ ρεϖιεω τηε ενεµψσ µεανσ οφ ατταχκινγ ηισ οων ΧοΓ ανδ τακε τηε
αππροπριατε µεασυρεσ το προτεχτ ιτ. Ωηατεϖερ τηε αδϖερσαρψ − ανδ φριενδλψ − ΧοΓ ατ τηε
οπερατιοναλ λεϖελ τηεψ σηουλδ, ονχε ιδεντιφιεδ, βε τηε φοχυσ οφ τηε χαµπαιγν πλαν. Ιτ
γοεσ ωιτηουτ σαψινγ τηατ τηε σελεχτιον οφ τηε ΧοΓ ισ χριτιχαλ το τηε οϖεραλλ συχχεσσ οφ
τηε χαµπαιγν. Τηε ιδεντιφιχατιον οφ τηε ΧοΓ ανδ ιτσ αναλψσισ ισ α κεψ παρτ οφ τηε
οπερατιοναλ εστιµατε προχεσσ ανδ ασ συχη ισ αν ιτερατιϖε προχεσσ ρεθυιρινγ χονσταντ
ρεϖιεω.
224. Ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ, τηε φιρστ στεπ ισ το ιδεντιφψ τηε αδϖερσαρψσ κεψ στρενγτη
φροµ ωηιχη ηε δεριϖεσ ηισ φρεεδοµ οφ αχτιον, πηψσιχαλ στρενγτη ορ ωιλλ το φιγητ,10 ηισ
ΧοΓ. Ιτ σηουλδ βε χλεαρ ωηψ ιτ ισ α ΧοΓ ανδ ωηατ ιτ χαν δο τηατ µακεσ ιτ α ΧοΓ. Τηισ
ισ κνοων ασ Χριτιχαλ Χαπαβιλιτψ. Ασ αν εξαµπλε, ιτ ισ α ΧοΓ βεχαυσε ιτ χαν δεφεατ ουρ
δεφενχεσ, ορ βλοχκ ουρ ατταχκ. Ονχε τηισ ισ χλεαρ τηε νεξτ στεπ ισ το εξαµινε ωηατ ιτ 
τηε ΧοΓ  νεεδσ το αχηιεϖε τηατ Χριτιχαλ Χαπαβιλιτψ; ιν οτηερ ωορδσ Χριτιχαλ
Ρεθυιρεµεντσ. Τηεσε Χριτιχαλ Ρεθυιρεµεντσ αρε δεφινεδ ιν τηε σαµε ωαψ ασ οβϕεχτιϖεσ,
φορ εξαµπλε, ασσεµβλινγ ενουγη µερχηαντ σηιππινγ το γετ ιντο τηεατρε, αχηιεϖινγ αιρ
συπεριοριτψ ορ ρεταινινγ συπεριορ χοµβατ ποωερ. Τηεσε Χριτιχαλ Ρεθυιρεµεντσ αρε τηεν
εξαµινεδ το δετερµινε ιφ τηερε αρε ιν σοµε ωαψ ινχοµπλετε, ορ µισσινγ, ορ ϖυλνεραβλε.
Τηεσε βεχοµε τηε Χριτιχαλ ςυλνεραβιλιτιεσ, τηε τηινγσ τηατ χαν βε εξπλοιτεδ ιν ορδερ το
βρινγ δοων αν αδϖερσαρψσ ΧοΓ. Χριτιχαλ ςυλνεραβιλιτιεσ χαν βε ιντρινσιχ ωεακνεσσεσ,
εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτιεσ τηατ µιγητ πρεϖεντ α ΧοΓ φροµ εϖερ γεττινγ το τηε βαττλε, ορ τηε
ϖυλνεραβιλιτιεσ οφ οτηερ φορχεσ ρελιεδ ον βψ τηε ΧοΓ. Τηεψ µαψ βε τεχηνιχαλ,
γεογραπηιχ ορ χογνιτιϖε, ανδ οφτεν ωιλλ πρεσεντ ονλψ φλεετινγ οππορτυνιτιεσ φορ ατταχκ.
225. Χεντρε οφ Γραϖιτψ Αναλψσισ Ματριξ. Τηεσε φουρ ελεµεντσ αρε βρουγητ
τογετηερ ιντο α µατριξ (σεε Ταβλε 2.4) ανδ, αλτηουγη α σεθυενχε ηασ βεεν δεσχριβεδ, ιτ
χαν βε αππροαχηεδ ιν α νυµβερ οφ ωαψσ. Τηε εντιρε µατριξ ισ υσεδ το δεφινε τηε ΧοΓ
το ενσυρε τηατ τηε υνδερπιννινγ λογιχ ασ το ωηψ α ΧοΓ ηασ βεεν χηοσεν ισ χλεαρ, ανδ
ιλλυστρατε ωηιχη ελεµεντσ οφ ιτ αρε ϖυλνεραβλε το ατταχκ.
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ΧοΓ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΜΑΤΡΙΞ
1  ΧοΓ
2  ΧΡΙΤΙΧΑΛ ΧΑΠΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
(Α φοχαλ ποιντ φροµ ωηιχη τηε ενεµψ (Τηατ ωηιχη µακεσ ιτ α ΧοΓ.)
δραωσ στρενγτη.)
3  ΧΡΙΤΙΧΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ 4  ΧΡΙΤΙΧΑΛ ςΥΛΝΕΡΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
(Τηατ ωηιχη ιτ νεεδσ το βε εφφεχτιϖε ασ (Ηοω χαν Ι ατταχκ τηεσε ΧΡσ  ιν ωηατ ωαψσ
αρε τηεψ εξποσεδ? Σοµε Χςσ ωιλλ ηαρδ το
α ΧοΓ.)
ταργετ.)
Αδϖερσαρψ ΧοΓ − Εξπλοιτ Χριτιχαλ ςυλνεραβιλιτιεσ.
Οων ΧοΓ  Αχηιεϖε Χριτιχαλ Ρεθυιρεµεντσ; Προτεχτ Χριτιχαλ ςυλνεραβιλιτιεσ.
Ταβλε 2.4 − ΧοΓ Αναλψσισ Ματριξ
ΧοΓ Αναλψσισ ωιλλ ινφορµ τηε σελεχτιον οφ ∆Πσ, οβϕεχτιϖεσ ανδ χοµπονεντ µισσιονσ
ανδ τασκσ ορ εϖεν Λινεσ οφ Οπ. Αν εξαµπλε ΧοΓ αναλψσισ ισ σηοων ατ Ταβλε 2.5
Εξαµπλε. Χουντρψ Α ηασ α στρονγ αρµψ βυτ α ϖερψ ωεακ ναϖψ. Ηερ αδϖερσαρψ,
Χουντρψ Β, ηασ α ϖερψ στρονγ ναϖψ τηατ τηε χοµµανδερ οφ Χουντρψ Α ηασ ιδεντιφιεδ ασ
ιτσ κεψ στρενγτη ανδ ΧοΓ. Ιν ηισ ϖιεω ωηατ µακεσ τηε ναϖψ τηε αδϖερσαρψσ ΧοΓ ισ ιτσ
αβιλιτψ το χοντρολ σεα λινεσ οφ χοµµυνιχατιον οφ οτηερ νατιονσ ανδ τηερεφορε δοµινατε
τηοσε νατιονσ: ιε τηε Χριτιχαλ Χαπαβιλιτψ. Ηοωεϖερ, ιν ορδερ το οπερατε εφφεχτιϖελψ,
Χουντρψ Β νεεδσ το ρεταιν πορτσ φορ σηελτερ, λογιστιχσ, ρεπαιρ ετχ: α ΧΡ. Τηε Χς οφ τηε
πορτσ ισ τηειρ συσχεπτιβιλιτψ το λανδ ατταχκ. Ιν σηορτ τηε Χουντρψ Β ΧοΓ ισ τηειρ ναϖψ
(κεψ στρενγτη) ανδ τηε ωαψ οφ νευτραλισινγ τηειρ ΧοΓ ισ το ατταχκ τηε πορτσ, ωηιχη αρε
ϖυλνεραβλε το συχη ατταχκ (κεψ ωεακνεσσ).
ΧοΓ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΜΑΤΡΙΞ
1  Χουντρψ Β ΧοΓ
2  ΧΡΙΤΙΧΑΛ ΧΑΠΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
∆οµινατε σεα ΛοΧ οφ οτηερ συρρουνδινγ
Τηε Ναϖψ
νατιονσ ανδ τηερεφορε ενφορχε δοµινατιον οφ
τηοσε νατιονσ.
3  ΧΡΙΤΙΧΑΛ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
4  ΧΡΙΤΙΧΑΛ ςΥΛΝΕΡΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
Ρεταιν πορτσ φορ σηελτερ, λογιστιχσ ανδ
ςυλνεραβιλιτψ οφ πορτσ το λανδ ατταχκ.
ρεπαιρ.
Ταβλε 2.5 − ΧοΓ Αναλψσισ Ματριξ
226. Ιδεντιφψινγ α Χεντρε οφ Γραϖιτψ  α Ποσσιβλε Χηεχκλιστ. Τηισ αππροαχη
προϖιδεσ χοµµανδερσ ανδ σταφφσ ωιτη α υσεαβλε ανδ υσεφυλ χονχεπτ φορ λοοκινγ ατ βοτη
αδϖερσαρψ ανδ οων ΧοΓσ τηατ ισ λογιχαλ ανδ νοτ χουντερ−ιντυιτιϖε. Ατ τηε στρατεγιχ
λεϖελ τηε ΧοΓ µαψ βε σοµε µοραλ ασπεχτ, συχη ασ α λεαδερ, ποπυλαρ ωιλλ, αν Αλλιανχε
(ωιτη Αλλιανχε χοηεσιον ασ α ποσσιβλε ΧΡ ορ Χς), ορ ιτ χουλδ βε σοµετηινγ πηψσιχαλ,
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συχη ασ τηε αρµεδ φορχεσ. Ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ ιτ ισ µορε λικελψ το βε σοµετηινγ
πηψσιχαλ, σοµετηινγ ρεαλ τηατ χαν βε ατταχκεδ, αν αβιλιτψ το προϕεχτ ποωερ ιντο τηεατρε ορ
τηε αβιλιτψ το χοµµανδ. Τηε κεψ ισ το φινδ σοµε ελεµεντ οφ τηε αδϖερσαρψσ µιλιταρψ
σψστεµ, υπον ωηιχη ηισ πλανσ σηουλδ δεπενδ, ωηιχη ιν τηε φιρστ ινστανχε µαψ ονλψ βε
ιδεντιφιεδ ασ α νυµβερ οφ χαπαβιλιτιεσ. Ιν δυε χουρσε ανδ αφτερ αναλψσισ ιτ µαψ τηεν βε
αβλε το δετερµινε τηε ΧοΓ. Ιν ιδεντιφψινγ οων ανδ αδϖερσαρψ ΧοΓσ τηε φολλοωινγ
χονσιδερατιονσ µαψ βε οφ υσε:
α.
Ιτ ισ σοµετηινγ τηατ ηυρτσ. Τηισ µεανσ τηατ ιτ ισ α φορχε, ορ σοµεονε ορ
σοµετηινγ τηατ χοντρολσ α φορχε. Ιτ ισ νοτ α ραιλ νετωορκ, νορ α πορτ, νορ αν
αβιλιτψ το δο σοµετηινγ. Τηοσε µαψ βε Χριτιχαλ Ρεθυιρεµεντσ ορ Χριτιχαλ
Χαπαβιλιτιεσ.
β.
Ιτ ρεσιστσ τηε αχηιεϖεµεντ οφ αν ενδ−στατε. Ιτ ισ α ΧοΓ βεχαυσε οφ ωηατ
ιτ χαν δο. Ιτ χοµεσ φροµ τηε αδϖερσαριαλ νατυρε οφ χονφλιχτ ανδ ισ ονλψ ρελεϖαντ
ιν τηε χοντεξτ οφ τηε χονφλιχτ. Ωηατ µακεσ ιτ ιµπορταντ ισ τηε µαννερ ανδ
εξτεντ το ωηιχη ιτ ιµποσεσ ιτσελφ ον αν αδϖερσαρψ.
χ.
Ιτσ δεφεατ, δεστρυχτιον ορ νευτραλισατιον ωιλλ λεαδ το αν αδϖερσαρψσ
δεφεατ. Τηε χοννεχτιον βετωεεν ατταχκινγ αν αδϖερσαρψσ ΧοΓ ανδ τηε εφφεχτ ιτ
ωιλλ ηαϖε ον τηε δεσιρεδ ουτχοµε σηουλδ βε χλεαρ; ιφ Ι δεφεατ ηισ ορ ελιµινατε
ηισ ΧοΓ, ωιλλ ιτ λεαδ ινεϖιταβλψ το τηε αχηιεϖεµεντ οφ µψ ενδ−στατε?
δ.
Ιτ χοντριβυτεσ το τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηε στρατεγιχ ΧοΓ. Τηερε σηουλδ
βε α χλεαρ ρελατιονσηιπ βετωεεν στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ ΧοΓσ βυτ νοτ ιν αν
οβϖιουσ πηψσιχαλ σενσε. Τηεψ ωιλλ βε χονχεπτυαλλψ διστινχτ βυτ τηε λινκαγεσ
ανδ ιντερ ρελατιονσηιπσ σηουλδ βε εξαµινεδ.
∆εχισιϖε Ποιντσ
227. Ωηιλε ιτ µαψ βε ποσσιβλε το δεφεατ τηε αδϖερσαρψσ ΧοΓ βψ διρεχτ ατταχκ, ιτ ισ
µορε λικελψ τηατ α σεριεσ οφ χο−ορδινατεδ αχτιονσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ. Συχη αχτιονσ αρε
δεσχριβεδ ασ ∆Πσ.11 Α ∆Π ισ τηερεφορε βεστ δεσχριβεδ ασ αν εφφεχτ, τηε συχχεσσφυλ
ουτχοµε οφ ωηιχη ισ α πρεχονδιτιον το υνλοχκινγ τηε ενεµψσ ΧοΓ. Τηεψ νεεδ νοτ
νεχεσσαριλψ χονστιτυτε α βαττλε ορ πηψσιχαλ ενγαγεµεντ, νορ νεεδ τηεψ ηαϖε α
γεογραπηιχαλ ρελεϖανχε; τηεψ µαψ βε τηε ελιµινατιον ορ δενιαλ οφ α χαπαβιλιτψ, ορ αν
αχηιεϖεµεντ συχη ασ οβλιγινγ αν αδϖερσαρψ το ενγαγε ιν φορµαλ νεγοτιατιονσ. Τηε κεψ
ισ τηε εφφεχτ τηατ τηε αχτιονσ ηαϖε ον τηε αδϖερσαρψ ανδ µυστ βε µεασυραβλε. Τηε αχιδ
τεστ οφ α ∆Π ισ τηατ ιτσ ρεµοϖαλ φροµ α χαµπαιγν πλαν ιν τηε πλαννινγ πηασε ωουλδ
πρεϕυδιχε τηε οϖεραλλ χοηερενχε οφ τηε πλαν ανδ, δυρινγ τηε εξεχυτιον, φαιλυρε το

11

ΑΑΠ−6 δεφινεσ α ∆Π ασ Α ποιντ φροµ ωηιχη α ηοστιλε ορ φριενδλψ χεντρε οφ γραϖιτψ χαν βε τηρεατενεδ. Τηισ ποιντ µαψ
εξιστ ιν τιµε, σπαχε ορ τηε ινφορµατιον ενϖιρονµεντ. Τηε ΝΑΤΟ δεφινιτιον τενδσ το χοντραδιχτ ΥΚ υσαγε οφ ∆Πσ ανδ τηε
ΥΚ ιντερπρετατιον οφ τηισ δεφινιτιον ισ ουτλινεδ ιν παραγραπη 227.
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αχηιεϖε α ∆Π ωουλδ τηρεατεν τηε πλανσ ϖιαβιλιτψ. Ωηεν χρεατινγ ∆Πσ, πλαννερσ σηουλδ
αλωαψσ:
α.
∆εφινε τηεµ ιν τερµσ οφ τηειρ εφφεχτ ον τηε αδϖερσαρψ, τηε ενϖιρονµεντ ορ
φριενδλψ φορχεσ.
β.

Ενσυρε τηε εξτεντ οφ τηειρ φυλφιλµεντ χαν βε µεασυρεδ.

χ.

Αρτιχυλατε χλεαρλψ τηε πυρποσε οφ εαχη ∆Π.

228. ϑοιντ Οβϕεχτιϖεσ. Ιν α σιµιλαρ ωαψ τηατ στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ ενδ−στατεσ
χαν βε δεσχριβεδ ιν τερµσ οφ στρατεγιχ ορ οπερατιοναλ οβϕεχτιϖεσ, α ∆Π µαψ βε βροκεν
δοων ιντο α σεριεσ οφ ϑοιντ Οβϕεχτιϖεσ (ϑΟσ). Βψ αναλψσινγ12 τηε εφφεχτ τηατ ισ το βε
αχηιεϖεδ βψ α γιϖεν ∆Π ιτ ισ υσυαλλψ ποσσιβλε το ιδεντιφψ α νυµβερ οφ ϑΟσ. Τηεσε αρε α
σετ οφ µεασυραβλε αχτιϖιτιεσ τηατ χοντριβυτε το τηε αχηιεϖεµεντ οφ α ∆Π ανδ ινϖολϖε
ασσετσ ορ ρεσουρχεσ οφ ονε ορ µορε χοµπονεντ.
Λινεσ οφ Οπερατιον
229. Λινεσ οφ οπερατιον αρε πλαννινγ τοολσ τηατ εσταβλιση τηε ιντερ−ρελατιονσηιπ, ιν
τιµε ανδ σπαχε, βετωεεν ∆Πσ ανδ τηε ΧοΓ ανδ αρε υσυαλλψ φυνχτιοναλ ορ ενϖιρονµενταλ
ιν νατυρε. Λινεσ οφ οπερατιον αρε τηε λινκ βετωεεν ∆Πσ ιν τιµε ανδ σπαχε ον τηε πατη το
τηε ΧοΓ, φορµινγ α χριτιχαλ πατη το τηε ΧοΓ.
230. Αλτηουγη ινδιϖιδυαλ ενϖιρονµενταλ λινεσ οφ οπερατιον, συχη ασ αν αιρ λινε οφ
οπερατιον, χαν βε ϖαλιδ, φυνχτιοναλ λινεσ συχη ασ προτεχτιον οφ Λινεσ οφ
Χοµµυνιχατιον ωιλλ οφτεν βε µορε εφφεχτιϖε.13 Συχη φυνχτιοναλ λινεσ ωιλλ λινκ ∆Πσ
τηατ ινϖολϖε σεϖεραλ ενϖιρονµεντσ, εξπλοιτινγ τηε διφφερεντ στρενγτησ οφ τηοσε
ενϖιρονµεντσ. Λινεσ οφ οπερατιον αλσο µαψ χοντινυε βεψονδ τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηε
οπερατιοναλ ΧοΓ ιν ορδερ το ρεαχη τηε στρατεγιχ ενδ−στατε. Τηερε µαψ βε οχχασιονσ
ωηερε σοµε λινεσ οφ οπερατιον ωιλλ γο τηρουγη τηε οπερατιοναλ ΧοΓ ανδ χοντινυε
βεψονδ, ασ ιν χερταιν οπερατιονσ, εϖεν αφτερ δεφεατ οφ τηε οπερατιοναλ ΧοΓ, αχτιονσ νεεδ
το βε χοντινυεδ το αχηιεϖε τηε οπερατιοναλ ενδ−στατε.
Σεθυενχινγ ανδ Πηασεσ
231. Σεθυενχινγ ισ τηε αρρανγεµεντ οφ εϖεντσ ωιτηιν α χαµπαιγν ιν τηε ορδερ µοστ
λικελψ το αχηιεϖε τηε ελιµινατιον οφ τηε αδϖερσαρψσ ΧοΓ. Ονχε τηε οϖεραλλ σεθυενχινγ
οφ τηε οπερατιον ηασ βεεν δετερµινεδ, τηε χοµµανδερ µαψ χηοοσε το διϖιδε ηισ
χαµπαιγν ιντο πηασεσ. Τηε χονδιτιονσ τηατ σηουλδ βε σατισφιεδ φορ τηε σταρτ ανδ ενδ οφ
εαχη πηασε σηουλδ βε χλεαρλψ δεφινεδ ανδ χαρε σηουλδ βε τακεν το µαινταιν τεµπο
βετωεεν πηασεσ.
12

Σεε παραγραπη 316 φορ µορε δεταιλ ον ∆Π αναλψσισ.
ϑΩΠ 3−00 ϑοιντ Οπερατιονσ Εξεχυτιον, Χηαπτερ 2 δεσχριβεσ α νυµβερ οφ Οπερατιονσ Συππορτ Αχτιϖιτιεσ, συχη ασ Ινφο
Οπσ, ωηιχη ωιλλ οφτεν ηαϖε τηειρ οων λινε οφ οπερατιον. Σεε αλσο παραγραπη 326.
13
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232. Σεθυενχινγ ισ τηε λογιχαλ αρρανγεµεντ οφ ∆Πσ ιν τερµσ οφ τιµε, σπαχε ανδ
ρεσουρχεσ. Αλτηουγη σιµυλτανεουσ αχτιον ον αλλ λινεσ οφ οπερατιον µαψ βε ιδεαλ, λαχκ οφ
ρεσουρχεσ υσυαλλψ φορχεσ τηε χοµµανδερ το σεθυενχε ηισ αχτιονσ ανδ αππορτιον τηε
φορχε αχχορδινγλψ; αλτερνατιϖελψ α χοµµανδερ µαψ χηοοσε το σεθυενχε ηισ αχτιονσ ιν
ορδερ το ρεδυχε τηε ρισκσ το αν αχχεπταβλε λεϖελ. Φορ εξαµπλε, ηε µαψ ηαϖε συφφιχιεντ
ρεσουρχεσ το µοϖε ηισ λανδ χοµπονεντ ιντο τηε ϑοιντ Οπερατιονσ Αρεα (ϑΟΑ) ατ τηε
σαµε τιµε ασ εσταβλισηινγ σεα χοντρολ ανδ αιρ συπεριοριτψ, βυτ ηε µαψ δεεµ τηε ρισκ το
τηε σεα ανδ αιρ τρανσπορτσ το βε τοο ηιγη ανδ τηυσ χονδυχτ τηε τασκσ σεθυεντιαλλψ.
233. Ονχε τηισ σεθυενχε ηασ βεεν δετερµινεδ, τηε χοµµανδερ µαψ ωιση το διϖιδε
ηισ χαµπαιγν ιντο πηασεσ. Α πηασε ισ α δισχρετε ανδ ιδεντιφιαβλε αχτιϖιτψ αλονγ αλλ
µιλιταρψ λινεσ οφ οπερατιον, υσυαλλψ ηαϖινγ τιµε ορ σπαχε διµενσιονσ, τηατ αλλοωσ φορ
τηε ρεοργανισατιον ανδ ρεδιρεχτιον οφ φορχεσ ασ παρτ οφ τηε συπεριορ χοµµανδερσ ιντεντ.
Τηισ προχεσσ χαν ασσιστ τηε χοµµανδερ ιν τηινκινγ τηρουγη τηε εντιρε χαµπαιγν
λογιχαλλψ ανδ ιν τερµσ οφ αϖαιλαβλε φορχεσ, ρεσουρχεσ ανδ τιµε. Ωηερε αν οπερατιον
γενυινελψ δεπενδσ ον τηε χονχλυσιον οφ α πρεχεδινγ οπερατιον ορ ρεθυιρεσ α µαϕορ
χηανγε ιν τασκ οργανισατιον, πηασινγ χαν βε α υσεφυλ τοολ. Ηοωεϖερ, τηε αιµ ιν πηασινγ
α χαµπαιγν σηουλδ βε το µαινταιν χοντινυιτψ ανδ τεµπο ανδ γρεατ χαρε σηουλδ βε τακεν
το αϖοιδ υννεχεσσαρψ οπερατιοναλ παυσεσ. Σεθυενχινγ ανδ πηασεσ αρε νοτ ιµµυταβλε.
Τηεψ προϖιδε τηε φραµεωορκ υπον ωηιχη φυρτηερ πλαννινγ χαν τακε πλαχε, βυτ τηε νεεδ
φορ φλεξιβιλιτψ ρεµαινσ ιµπορταντ.
Χοντινγενχψ Πλαννινγ
234. Χοντινγενχψ πλαννινγ ισ τηε προχεσσ βψ ωηιχη οπτιονσ αρε βυιλτ ιντο τηε πλαν το
τακε ιντο αχχουντ ποσσιβλε οππορτυνιτιεσ ορ ρεϖερσεσ. Χοµµανδερσ σηουλδ ενσυρε τηατ
αππροπριατε οπτιονσ αρε ινχορπορατεδ ιντο τηειρ πλανσ το πρεσερϖε φρεεδοµ οφ αχτιον ιν
ραπιδλψ χηανγινγ χιρχυµστανχεσ ανδ το αλλοω τηεµ το κεεπ τηε ινιτιατιϖε δεσπιτε τηε
αχτιονσ οφ τηε αδϖερσαρψ. Χαρεφυλ χονσιδερατιον οφ τηε ωηατ ιφσ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη
πηασε ωιλλ γρεατλψ ενηανχε τηε φλεξιβιλιτψ οφ τηε χαµπαιγν πλαν. Αλτερνατιϖε πλανσ
ωιτηιν α παρτιχυλαρ πηασε σηουλδ βε χονσιδερεδ (βρανχηεσ) ανδ πλαννινγ χονδυχτεδ φορ
ποσσιβλε ουτχοµεσ οφ α πηασε (σεθυελσ). Βρανχηεσ ανδ σεθυελσ αρε δεϖελοπεδ βοτη
δυρινγ ινιτιαλ χαµπαιγν πλαννινγ ανδ δυρινγ τηε χονδυχτ οφ τηε χαµπαιγν. Βροαδλψ,
βρανχηεσ ανδ σεθυελσ χαν βε δεφινεδ ασ φολλοωσ:
α.
Βρανχηεσ. Βρανχηεσ αρε οπτιονσ ωιτηιν α παρτιχυλαρ πηασε ορ αλτερνατιϖε
πλανσ, αϖαιλαβλε το τηε χοµµανδερ το αντιχιπατε οππορτυνιτιεσ ορ ρεϖερσεσ, ανδ
προϖιδε ηιµ ωιτη τηε φλεξιβιλιτψ το ρεταιν τηε ινιτιατιϖε.
β.
Σεθυελσ. Σεθυελσ προϖιδε οπτιονσ φορ τηε νεξτ πηασε. Ονε οφ τηε σεθυελσ
το τηε χυρρεντ πηασε µαψ σιµπλψ βε τηε νεξτ πρε−πλαννεδ πηασε. Ηοωεϖερ, το
ενσυρε τηατ τηε πηασεδ χαµπαιγν χαν προχεεδ εϖεν ιν τηε φαχε οφ σετβαχκσ,
πρυδεντ πλαννερσ ωιλλ πρεπαρε σεϖεραλ οπτιονσ φορ συβσεθυεντ ανδ οτηερ πηασεσ.
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Τηυσ, ονχε α σεθυελ ισ χηοσεν ανδ υνδερτακεν ιτ ωιλλ βεχοµε τηε νεξτ πηασε ιν
τηε χαµπαιγν.
Χυλµινατινγ Ποιντ
235. Αν οπερατιον ορ βαττλε ρεαχηεσ ιτσ χυλµινατινγ ποιντ14 ωηεν τηε χυρρεντ
οπερατιον χαν ϕυστ βε µαινταινεδ βυτ νοτ δεϖελοπεδ το ανψ γρεατερ αδϖανταγε. Πυτ
σιµπλψ, ανδ ιν ωαρφιγητινγ τερµσ, ιτ ισ τηε ποιντ ατ ωηιχη αν ατταχκινγ φορχε χαν νο
λονγερ συσταιν αν οφφενσιϖε ανδ σωιτχηεσ το τηε δεφενσιϖε. Τηερε αρε µανψ φαχτορσ τηατ
µαψ χοντριβυτε ορ διρεχτλψ ρεσυλτ ιν αν οπερατιον ορ βαττλε ρεαχηινγ ιτσ χυλµινατινγ
ποιντ; ηοωεϖερ, ιδεντιφιχατιον οφ συχη α ποιντ ισ εξτρεµελψ διφφιχυλτ. Εθυαλλψ
ιµπορταντ, ηοωεϖερ, ισ τηε νεεδ το ρεχογνισε ωηεν ονεσ οων χυλµινατινγ ποιντ ισ
αππροαχηινγ. Ωηεν α χοµµανδερ ιδεντιφιεσ α ποσσιβλε φριενδλψ χυλµινατινγ ποιντ ηε
µαψ ορδερ αν οπερατιοναλ παυσε ορ ρεασσιγν ρεσουρχεσ (ε.γ. ρεσερϖε) το πρεϖεντ
χυλµινατιον. Ιτ ισ εασιερ το ιδεντιφψ τηοσε οχχασιονσ ιν µιλιταρψ ηιστορψ ωηεν
χυλµινατινγ ποιντσ ηαϖε νοτ βεεν ρεχογνισεδ, βεχαυσε οφ τηε ρεσυλτινγ δισαστρουσ
εφφεχτσ, τηαν τηοσε ωηερε τηεψ ηαϖε βεεν χορρεχτλψ ιδεντιφιεδ ανδ αϖοιδεδ.
Οπερατιοναλ Παυσε
236. Ιτ ισ σοµετιµεσ νεχεσσαρψ το παυσε ον ονε λινε οφ οπερατιον ιν ορδερ το
χονχεντρατε αχτιϖιτψ ον ανοτηερ. Ιδεαλλψ, τηε οπερατιοναλ παυσε14 σηουλδ βε πλαννεδ ιν
ορδερ το ρεταιν τηε ινιτιατιϖε ανδ µινιµισε ανψ λοσσ οφ τεµπο. Ιµπλιχιτ ιν τηε τερµ
παυσε ισ µαιντενανχε οφ τηε αβιλιτψ το ρε−αχτιϖατε τηε λινε οφ οπερατιον ιν ορδερ το, ιφ
νεχεσσαρψ, ρεγαιν ανδ µαινταιν τηε ινιτιατιϖε ον τηατ λινε. Τηισ ωιλλ ρεθυιρε
ιδεντιφιχατιον ανδ αλλοχατιον οφ αδδιτιοναλ ρεσουρχεσ ωιτηιν τηε χαµπαιγν πλαν.
237. Αν υνπλαννεδ οπερατιοναλ παυσε µαψ βε νεεδεδ ασ ρεσυλτ οφ υνφορεσεεν
χιρχυµστανχεσ συχη ασ: α χηανγε ιν τηε νατυρε οφ τηε χαµπαιγν, αν οπερατιον ρεαχηινγ
τηε ενδ οφ ιτσ συσταιναβιλιτψ, ορ τερραιν ανδ χλιµατε χοµπελλινγ α ηαλτ. Ωηετηερ πλαννεδ
ορ νοτ, ιτ ισ χρυχιαλ τηατ τηε χοµµανδερ µαινταινσ τηε ινιτιατιϖε ον οτηερ λινεσ οφ
οπερατιον.

ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙΙ  ΤΗΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ ΕΣΤΙΜΑΤΕ
Εστιµατε Προχεσσ
238. Ανψ οργανισατιον σηουλδ ηαϖε α δεχισιον−µακινγ τοολ το εσταβλιση ωηατ ωαψσ
ανδ µεανσ αρε το βε εµπλοψεδ το αχηιεϖε ιτσ δεσιρεδ ενδσ. Τηε µετηοδ εµπλοψεδ
σηουλδ µατχη τηε σιτυατιον ιν ωηιχη ιτ ισ γοινγ το βε υσεδ ανδ ιν τηε ΥΚ Αρµεδ Φορχεσ
τηισ ισ τηε εστιµατε προχεσσ. Ιν βυσινεσσ τηερε αρε ϖαριουσ δεχισιον−µακινγ τοολσ, βυτ
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∆εφινεδ ιν ϑΩΠ 0−01.1.
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αλλ αρε βροαδλψ σιµιλαρ. Φυρτηερµορε, τηεψ υτιλισε τηε σαµε βασιχ θυεστιονσ ορ σταγεσ ασ
ιν τηε µιλιταρψ:
α.
Οβϕεχτιϖε Χλαριφιεδ. Ωηατ σιτυατιον αµ Ι χυρρεντλψ ιν; ωηατ ισ τηε
νατυρε οφ µψ πρεδιχαµεντ; ωηατ αρε τηε αιµσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ µψ οππονεντ
λικελψ το βε?
β.
Προβλεµσ Ιδεντιφιεδ. Ωηατ αµ Ι βεινγ ασκεδ το ορ νεεδ το αχηιεϖε ανδ
ωηατ χονστραιντσ αρε τηερε ον µψ αχτιονσ?
χ.
Αλλ Χηοιχεσ Λιστεδ. Ωηατ ρεσουρχεσ δο Ι ηαϖε αϖαιλαβλε το µε ανδ ωηατ
αρε τηοσε αϖαιλαβλε το µψ οππονεντ?
δ.
Χονσεθυενχεσ Χονσιδερεδ ανδ Εϖαλυατεδ. Ωηατ αλτερνατιϖε ΧοΑσ δο
Ι ηαϖε?
ε.
∆εχισιον Μαδε. Ωηιχη ισ τηε αλτερνατιϖε τηατ ισ µοστ λικελψ το λεαδ το
συχχεσσ?
239. Υνδερστανδινγ τηε Χοµπλετε Προβλεµ. Τηε οπερατιοναλ λεϖελ χοµµανδερ
(ανδ ηισ σταφφ) µυστ βε αβλε το γρασπ θυιχκλψ τηε εσσεντιαλσ οφ α µιλιταρψ προβλεµ15 ιν
ορδερ το εσταβλιση ωηατ ισ ρεθυιρεδ το αχηιεϖε τηε τασκ. Τηε προβλεµ ισ οφ πριµε
ιµπορτανχε ανδ ισ χοµποσεδ οφ 2 παρτσ; τηε ασσιγνεδ µισσιον ανδ τηε οβϕεχτ οφ τηατ
µισσιον. Τηε οβϕεχτ ισ τηε τηινγ ον ωηιχη τηε µισσιον βεαρσ ορ ωηιχη προϖιδεσ τηε
γρεατεστ ρεσιστανχε το τηατ µισσιον, ανδ ωιλλ οφτεν, βυτ νοτ αλωαψσ, βε τηε αδϖερσαρψσ
µιλιταρψ φορχεσ. Τηε ρεσυλτ οφ αναλψσισ οφ µισσιον ανδ οβϕεχτ, εαρλψ ον ιν τηε πλαννινγ
προχεσσ, ισ α γρεατερ υνδερστανδινγ οφ τηε προβλεµ βεινγ φαχεδ ανδ, ασ α χονσεθυενχε,
τηε αβιλιτψ το ιδεντιφψ ποτεντιαλ ΧοΑσ φορ αχηιεϖινγ συχχεσσ. Βψ εαρλψ χονσιδερατιον οφ
τηε χοµπλετε προβλεµ τηε ρεσυλτ ισ φοχυσεδ φαχτορ εϖαλυατιον τηατ ισ µορε λικελψ το
προδυχε α ωιννινγ χουρσε οφ αχτιον.
240. Εσταβλισηινγ τηε Αρτ οφ τηε Ποσσιβλε. Α τηορουγη υνδερστανδινγ οφ τηε
προβλεµ εσταβλισηεσ α λογιχαλ ανδ χρεδιβλε βασισ φορ α χοµµανδερ το γιϖε ρατιοναλ ανδ
χονστρυχτιϖε διρεχτιον το τηε σταφφ, ωιτηουτ ιν ανψ ωαψ χονστραινινγ φυρτηερ ρεφινεµεντ
οφ τηε προβλεµ, ορ ινιτιατιϖε ατ λοωερ λεϖελσ. Τηυσ τηε σταφφ χαν τηεν χονχεντρατε ον
εσταβλισηινγ τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε. Αν αναλψσισ οφ τηε χοµπλετε προβλεµ ωιλλ προδυχε
ϖιαβλε ΧοΑσ ατ αν εαρλψ σταγε ιν τηε προχεσσ, ωηιχη χαν τηεν βε δεϖελοπεδ ανδ
ϖαλιδατεδ βψ τηε σταφφ υσινγ σπεχιφιχαλλψ ιδεντιφιεδ φαχτορσ ιν µορε δεταιλ.
241. Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε. Τηε Οπερατιοναλ Εστιµατε ηασ αλρεαδψ βεεν
ιντροδυχεδ ιν παραγραπη 212. Ιτ χοµπρισεσ 6 στεπσ:
α.
15

Στεπ 1: Ρεϖιεω οφ Σιτυατιον (Γεο−στρατεγιχ Αναλψσισ).

Χονδυχτ οφ Ωαρ, 1950, Χηαπτερ 1.
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β.

Στεπ 2: Ιδεντιφψ ανδ Αναλψσε τηε Προβλεµ.

χ.

Στεπ 3: Φορµυλατιον οφ Ποτεντιαλ ΧοΑσ βψ τηε Χοµµανδερ.

δ.

Στεπ 4: ∆εϖελοπµεντ ανδ ςαλιδατιον οφ ΧοΑσ.

ε.

Στεπ 5: ΧοΑ Εϖαλυατιον.

φ.

Στεπ 6: Χοµµανδερσ ∆εχισιον.

Τηε εστιµατε προχεσσ, ωηιχη ισ ρεϖισιτεδ τηρουγηουτ α χαµπαιγν το ενσυρε τηατ τηε
ραµιφιχατιονσ οφ ανψ χηανγεσ αρε προπερλψ χονσιδερεδ, ισ χεντραλ το τηε φορµυλατιον οφ α
ϕοιντ ορ µυλτινατιοναλ Χαµπαιγν Πλαν. Τηε ϕοιντ εστιµατε φορµατ ισ ουτλινεδ ιν Αννεξ
2Α. Τηε στεπσ οφ τηε εστιµατε αρε δεσχριβεδ ιν γρεατερ δεταιλ ιν τηε φολλοωινγ
παραγραπησ.
Στεπ 1 − Ρεϖιεω οφ Σιτυατιον
242. Τηερε αρε τωο παρτσ το Στεπ 1. Τηε αιµ οφ τηε φιρστ ισ το γαιν αν υνδερστανδινγ
οφ τηε βαχκγρουνδ το τηε χρισισ ανδ οφ τηε σεχονδ, το αναλψσε τηε χυρρεντ σιτυατιον. Ατ
τηε ουτσετ οφ α ποτεντιαλ χρισισ, ασ µυχη βαχκγρουνδ ινφορµατιον ασ ποσσιβλε ρελεϖαντ το
τηε σιτυατιον ωιλλ σταρτ το βε αµασσεδ, συχη ασ τηατ προϖιδεδ βψ τηε ∆εφενχε Ιντελλιγενχε
Σταφφ ανδ Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ ϑ2 σταφφσ.16 Τηισ γεο−στρατεγιχ αναλψσισ σηουλδ
ινχλυδε τηε πολιτιχο−διπλοµατιχ σηορτ ανδ λονγ−τερµ χαυσεσ οφ τηε χονφλιχτ. Ιτ σηουλδ
χονσιδερ τηε πολιτιχαλ ινφλυενχεσ ινχλυδινγ πυβλιχ ωιλλ ανδ χυλτυραλ ισσυεσ, χοµπετινγ
δεµανδσ φορ ρεσουρχεσ, ανδ τηε πολιτιχαλ, εχονοµιχ ανδ λεγαλ χονστραιντσ. Αλσο
ινχλυδεδ σηουλδ βε ιντερνατιοναλ ιντερεστσ, ποσιτιονσ οφ ιντερνατιοναλ οργανισατιονσ (ΙΟ)
νευτραλ το τηε χονφλιχτ ανδ οτηερ χοµπετινγ ορ διστραχτινγ ιντερνατιοναλ σιτυατιονσ.
Μυχη οφ τηε ινφορµατιον ωιλλ, βψ νεχεσσιτψ, βε ρεπλιχατεδ ιν συβορδινατε εστιµατεσ το
ηελπ φοχυσ ον στρατεγιχ γοαλσ ανδ ΧοΓσ οφ αλλ σιδεσ.

16

Αδδιτιοναλ ινφορµατιον ωιλλ βε προϖιδεδ βψ οτηερ σταφφσ, συχη ασ τηε ΧΙΜΙΧ σταφφ ωηο ωιλλ χονδυχτ στακεηολδερ αναλψσισ
το ασσεσσ ωηιχη χιϖιλ αχτορσ ωιλλ ηαϖε αν ινφλυενχε. Σεε ΙϑΩΠ 3−90 Χιϖιλ−Μιλιταρψ Χο−οπερατιον (ΧΙΜΧ) Χηαπτερ 4,
Σεχτιον ΙΙΙ.
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Βαχκγρουνδ
 Χαυσεσ οφ τηε χονφλιχτ
 Ηιστοριχαλ, ετηνιχ, ρελιγιουσ
φαχτορσ
 Γεοστρατεγιχ ινφλυενχεσ

Χυρρεντ Σιτυατιον
 Στρατεγιχ Ενδ−στατεσ
 Στρατεγιχ Οβϕεχτιϖεσ
 Στρατεγιχ ΧοΓσ οφ αλλ
σιδεσ

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 1 ισ το ενσυρε τηατ τηε ωηολε σταφφ ηαϖε α
χοµµον υνδερστανδινγ οφ τηε βαχκγρουνδ ανδ υνδερλψινγ
χαυσεσ οφ τηε προβλεµ, ανδ ηαϖε α φιρµ γριπ οφ αλλ παρτιεσ∋
πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ.

Φιγυρε 2.7 − Στεπ 1 − Ρεϖιεω οφ τηε Σιτυατιον (Γεοστρατεγιχ Αναλψσισ)
Στεπ 2 − Ιδεντιφψ ανδ Αναλψσε τηε Προβλεµ
243. Στεπ 2α − Μισσιον Αναλψσισ. Τηε πλαννινγ προχεσσ βεγινσ ωιτη τηε χονδυχτ οφ
µισσιον αναλψσισ ωηιχη σηουλδ βε λεδ περσοναλλψ βψ τηε ϑΤΦΧ, ασσιστεδ βψ ηισ ϑοιντ
Χοµµανδ Γρουπ (ϑΧΓ). Υπον ρεχειπτ οφ τηε ηιγηερ λεϖελ διρεχτιον (Χ∆Σ ανδ ϑτ Χοµδ
∆ιρεχτιϖεσ), τηε ϑΤΦΧ ανδ ηισ σταφφ σηουλδ φιρστ αναλψσε τηε µισσιον το δετερµινε
πρεχισελψ ωηατ ισ το βε αχχοµπλισηεδ, το ασχερταιν ωηατ ηασ το βε δονε ανδ ωηψ. Τηισ
σηουλδ ινχλυδε τηε δετερµινατιον οφ ανψ ιµπλιεδ τασκσ ορ πρεχονδιτιονσ (συχη ασ
πολιτιχαλ ιµπερατιϖεσ ωηιχη ηαϖε πρε−εµινενχε οϖερ αλλ ελσε) ωηιχη σηουλδ βε σατισφιεδ
ιν ορδερ το αχχοµπλιση τηε οϖεραλλ µισσιον, ασ ωελλ ασ τηε ιµπαχτ οφ τιµε ον τηε
εξεχυτιον οφ τηε µισσιον. Τηε µισσιον αναλψσισ σηουλδ χονσιδερ ηοω τηε οτηερ
ινστρυµεντσ οφ ποωερ, διπλοµατιχ ανδ εχονοµιχ, ωιλλ βε υσεδ το συππορτ τηε στρατεγιχ
οβϕεχτιϖεσ ανδ σηουλδ δετερµινε τηε ιντερ−ρελατιονσηιπ οφ τηεσε ωιτη τηε µιλιταρψ
ινστρυµεντ.
244. Στεπ 2β − Ινιτιαλ Οβϕεχτ Αναλψσισ. Ωηερε τηερε ισ αν αδϖερσαρψ (ανδ ιν σοµε
οπερατιονσ συχη ασ Νον−χοµβαταντ Εϖαχυατιον Οπερατιονσ (ΝΕΟ) τηερε µαψ νοτ βε),
ηε ισ αλµοστ ινϖαριαβλψ τηε οβϕεχτ οφ τηε µισσιον  ηε ισ παρτ οφ τηε προβλεµ, ασ
εξπλαινεδ εαρλιερ. Μορεοϖερ, ηε ισ συβϕεχτ το τηε σαµε φαχτορσ, χονστραιντσ ανδ
φρεεδοµσ ασ ωε αρε  τηε ενϖιρονµεντ, πολιτιχαλ ινφλυενχεσ, ηισ οων χαπαβιλιτιεσ ανδ
δοχτρινε, τηε διχτατεσ οφ τιµε, σπαχε ανδ ρεσουρχεσ, ανδ ηε ωιλλ αλσο βε τρψινγ το αχηιεϖε
συρπρισε ανδ µαινταιν ηισ οων σεχυριτψ. Ιφ τηε ϑΤΦΧσ πυρποσε ισ το υνηινγε τηε ενεµψ
πλαν ανδ τηερεβψ ινφλιχτ δεφεατ, ϑ2 σταφφσ σηουλδ φιρστ ασσεσσ ωηατ τηατ πλαν µιγητ βε,
βασεδ ον αν αναλψσισ οφ τηεσε ινφλυενχεσ φροµ τηε ενεµψσ περσπεχτιϖε. Ιν οτηερ ωορδσ,
τηε φοχυσεδ χονστρυχτιον οφ ουρ οων πλαν σηουλδ βε βασεδ ον α ρεϖιεω οφ τηε ενεµψσ
λικελψ ΧοΑσ ατ ορ νεαρ τηε ουτσετ οφ τηε εστιµατε προχεσσ.
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245. ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερσ Φοχυσ. Φορ τηε ϑΤΦΧ, τηισ σταγε οφ τηε
εστιµατε σηουλδ αλλοω ηιµ το φοχυσ ον 3 οφ τηε χαµπαιγν πλαννινγ χονχεπτσ, τηε
οπερατιοναλ ενδ−στατε, ΧοΓ ανδ ∆Πσ. Τηε ϑΤΦΧ ωιλλ ινϖαριαβλψ βε γιϖεν τηε δεσιρεδ
οπερατιοναλ ενδ−στατε ιν τηε ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε. Αδδιτιοναλλψ τηε ∆ιρεχτιϖε
σηουλδ αρτιχυλατε τηε στρατεγιχ οβϕεχτιϖεσ τηατ νεεδ το βε χοµπλετεδ φορ αχηιεϖεµεντ οφ
τηε στρατεγιχ ενδ−στατε. Ωιτη τηε βαχκγρουνδ κνοωλεδγε γαινεδ φροµ τηε ρεϖιεω οφ τηε
σιτυατιον, τηε ϑΤΦΧ µαψ ατ τηισ σταγε βε αβλε το πρεδιχτ τηε λικελψ αδϖερσαρψ ανδ
φριενδλψ ΧοΓσ ανδ βεγιν τηε προχεσσ οφ δετερµινινγ τηε ∆Πσ τηατ ωιλλ λεαδ ηιµ τοωαρδσ
τηε αδϖερσαρψσ ΧοΓ, ωηιλστ προτεχτινγ ηισ οων. Τηισ µαψ ασσιστ ιν φοχυσινγ σταφφ εφφορτ
λατερ. Ηοωεϖερ, τηε χορρεχτ ιδεντιφιχατιον οφ τηε ΧοΓ, ανδ τηε ∆Πσ τηατ λεαδ το ιτ, ισ σο
ϖιταλ το τηε συχχεσσφυλ πλαννινγ ανδ χονδυχτ οφ τηε χαµπαιγν τηατ τηεψ σηουλδ νοτ βε
χονφιρµεδ υντιλ αλλ φαχτορσ ιν τηε εστιµατε ηαϖε βεεν τηορουγηλψ εξαµινεδ.
246. Ιτερατιϖε Προχεσσ. Ειτηερ παρτ οφ τηε προβλεµ  τηε τασκ ανδ τηε οβϕεχτ  µαψ
βε χονσιδερεδ φιρστ βυτ τηε τωο σηουλδ βε χονσιδερεδ ασ βεινγ λινκεδ. Ιφ τηεψ αρε
χοµπλετεδ σεπαρατελψ τηεν στεπσ 2α ανδ 2β σηουλδ βε χονσιδερεδ τογετηερ βεφορε
µοϖινγ ον το τηε νεξτ σταγε. Φορ ινστανχε ωηιλστ τηε σταφφ µαψ αναλψσε ποτεντιαλ ενεµψ
ανδ φριενδλψ ΧοΓσ, ανδ ιδεντιφψ χριτιχαλ ϖυλνεραβιλιτιεσ ασ παρτ οφ στεπ 2β, ιτ ισ τηε ϑΤΦΧ
ωηο δεχιδεσ ωηιχη ΧοΓ(σ) το ατταχκ, ανδ ηοω το εξπλοιτ χριτιχαλ ϖυλνεραβιλιτιεσ. Τηε
κεψ ισ ενσυρινγ τηε οβϕεχτ οφ τηε µισσιον ισ ιδεντιφιεδ (ιτ ισ νοτ αλωαψσ γοινγ το βε τηε
ενεµψ) ανδ το τηεν το δεχιδε ηοω τηατ οβϕεχτ βεαρσ ον τηε µισσιον. Τηε προχεσσ οφ
δεφινινγ τηε προβλεµ σηουλδ αλσο βε χονσιδερεδ το βε ιτερατιϖε, σινχε νο προβλεµ
εϖερ ρεµαινσ στατιχ.

Χοµµανδερ

Σταφφ

Στεπ 2α − Μισσιον Αναλψσισ
Ιδεντιφψ ανδ υνδερστανδ
πυρποσε, κεψ τασκσ, χονστραιντσ,
φρεεδοµσ (Τιµε, Σπαχε,
Ρεσουρχεσ, ΡΟΕ) ανδ πολιτιχσ.

Στεπ 2β − Ινιτιαλ Οβϕεχτ
Αναλψσισ
Τηε ενεµψ (χυλτυρε, δοχτρινε,
οβϕεχτιϖεσ, οπτιονσ, ΧοΓ
αναλψσισ, ΧοΑσ)
Φριενδλψ Φορχεσ/Ρεσουρχεσ
Τηε ∆ισπυτε

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 2 ισ το γαιν α χλεαρ υνδερστανδινγ οφ τηε
προβλεµ τηατ ηασ βεεν σετ

Φιγυρε 2.8 − Στεπ 2 − Ιδεντιφψ ανδ Αναλψσε τηε Προβλεµ
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Στεπ 3 − Φορµυλατιον οφ Ποτεντιαλ Χουρσεσ οφ Αχτιον βψ τηε Χοµµανδερ
247. Φολλοωινγ χοµπλετιον οφ Στεπ 2 τηε ϑΤΦΧ σηουλδ βε σατισφιεδ τηατ α τηορουγη
αναλψσισ οφ βοτη παρτσ οφ τηε προβλεµ ηασ βεεν χοµπλετεδ. Στεπ 3 σηουλδ χοµµενχε
ωιτη τηε χοµµανδερ ισσυινγ γυιδανχε το ηισ σταφφ, το αλλοω τηεµ το χοντινυε ωιτη τηε
πλαννινγ προχεσσ ιν α µυχη µορε φοχυσεδ ωαψ. Τηισ γυιδανχε µαψ τακε µανψ φορµσ:
ουτλινε ΧοΑσ; αν ουτλινε οφ τηε ϑΤΦΧσ ιντεντ; χριτιχαλ σταφφ χηεχκσ το βε χονδυχτεδ;
κεψ δεταιλσ το εναβλε ωορκ το προγρεσσ; ορ σιµπλψ α σεριεσ οφ φοχυσεδ θυεστιονσ. Ιτ ισ
δυρινγ Στεπ 3 τηατ τηε ϑΤΦΧ τακεσ στοχκ οφ τηε χονσιδεραβλε αµουντ οφ ινφορµατιον
γατηερεδ βψ ηισ σταφφ ανδ οφ τηε ιδεασ τηατ ωιλλ ηαϖε χοµε το ηιµ δυρινγ ινιτιαλ αναλψσισ.
Τηε χοµπλετε υνδερστανδινγ οφ τηε προβλεµ ηε ηασ γαινεδ φροµ εαρλιερ Στεπσ, χουπλεδ
ωιτη τηε αππλιχατιον οφ ηισ εξπεριενχε ανδ ϕυδγεµεντ, ωιλλ αλλοω τηε ϑΤΦΧ το φορµυλατε
ποτεντιαλ ΧοΑσ ιν ηισ µινδ,17 αλβειτ ιν εµβρψονιχ φορµ. Τηε ΧοΑσ αρε µοστ λικελψ το
βε λινκεδ το εαρλιερ δεδυχτιονσ οφ αδϖερσαρψ ΧοΓσ. Ειτηερ τηερε αρε σεϖεραλ ποσσιβλε
ΧοΓσ, ιν ωηιχη χασε τηε αππροαχη το εαχη ονε ρεσπεχτιϖελψ ρεπρεσεντσ α ποσσιβλε ΧοΑ,
ορ, τηερε ισ ονε χλεαρ ΧοΓ, ανδ ατταχκινγ ιτσ διφφερεντ χριτιχαλ ϖυλνεραβιλιτιεσ  περηαπσ
ιν διφφερεντ χοµβινατιονσ  ρεπρεσεντ ποσσιβλε ΧοΑσ. Τηερε ωιλλ βε α νυµβερ οφ αρεασ
ωηερε χριτιχαλ ινφορµατιον γαπσ ρεµαιν ανδ α νυµβερ οφ ιµπορταντ θυεστιονσ ρεµαιν ιν
ηισ µινδ. Τηεσε ποιντσ ωιλλ ηαϖε το βε ανσωερεδ βψ τηε σταφφ βεφορε ανψ φιναλ δεχισιονσ
αρε µαδε. Τηε ϑΤΦΧ ωιλλ βριγαδε αλλ οφ τηεσε τηουγητσ ανδ πρεσεντ 2 ουτπυτσ το ηισ
σταφφ ανδ το τηε ΧΧσ ατ τηε ενδ οφ Στεπ 3:
α.
Χοµµανδερσ Χριτιχαλ Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντσ. Τηρουγηουτ Στεπ
2 ανδ ασ ηε δεϖελοπσ ΧοΑσ ιν Στεπ 3, τηε ϑΤΦΧ ωιλλ ιδεντιφψ ιτεµσ οφ
ινφορµατιον τηατ αρε χριτιχαλ φορ τηε συχχεσσ οφ ανψ πλαν ηε φορµυλατεσ. Ιτ µαψ
βε τηατ ηε ρεθυιρεσ φυρτηερ δεφινιτιον οφ ηισ οων µισσιον ανδ οβϕεχτιϖεσ, χριτιχαλ
ιντελλιγενχε αβουτ αν ασπεχτ οφ ηισ αδϖερσαρψ ορ φυρτηερ ινφορµατιον ον τηε
ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε το ηιµ. Ηε ωιλλ φραµε τηεσε ασ Χοµµανδερσ Χριτιχαλ
Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντσ (ΧΧΙΡσ),18 α λιστ οφ θυεστιονσ τηατ σηουλδ βε
αδδρεσσεδ βψ τηε σταφφ.
β.
Χοµµανδερσ Πλαννινγ ∆ιρεχτιον. Τηισ ισ τηε κεψ ουτπυτ φροµ τηισ
στεπ οφ τηε εστιµατε ανδ ωιλλ δριϖε τηε ρεµαινδερ οφ τηε πλαννινγ εφφορτ. Τηε
ϑΤΦΧ σηουλδ βε αβλε το ιδεντιφψ ονε ορ µορε ποτεντιαλ ΧοΑσ ατ τηισ σταγε. Ηε
σηουλδ χοµµυνιχατε τηεσε ιδεασ το ηισ σταφφ ανδ τηε ΧΧσ, ποσσιβλψ υσινγ αν
ινιτιαλ Χαµπαιγν Πλαν Σχηεµατιχ, Ιντεντ Σχηεµατιχ ορ Σψνχηρονισατιον Ματριξ
το ηελπ ιν αρτιχυλατινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ∆Πσ, ΧοΓσ ανδ ενδ−στατεσ
τηατ ηε ηασ ιδεντιφιεδ, ανδ ηοω τηεσε µιγητ βε αχηιεϖεδ ιν τιµε ανδ σπαχε.
Τηεσε διαγραµµατιχ χονχεπτσ αρε εξπλαινεδ ατ Αννεξ 2Β. Τηε ϑΤΦΧ σηουλδ
αλσο φραµε σοµε διρεχτιον το ηισ σταφφ ανδ τηε ΧΧσ, ασ το ηοω ηε ωισηεσ τηε
17

ϑ∆Π 01, Αννεξ 3Β ουτλινεσ ϖαριουσ φορµσ οφ ϕοιντ µανοευϖρε ωηιχη µαψ προϖε υσεφυλ ωηεν δεϖελοπινγ ΧοΑσ ειτηερ ατ
τηισ σταγε ορ δυρινγ Στεπ 4.
18
Σεε ϑΩΠ 2−00 Ιντελλιγενχε Συππορτ το ϑοιντ Οπερατιονσ, Χηαπτερ 2.
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δεϖελοπµεντ οφ τηε ΧοΑσ το βε αππροαχηεδ. Ηε µαψ υσε ΣΑΠΕ ασ τηε
φραµεωορκ ορ µαψ υσε σπεχιφιχ, φοχυσεδ θυεστιονσ το διρεχτ τηε σταφφ το τηε
ισσυεσ τηατ ηε φεελσ νεεδ το βε αδδρεσσεδ. Ιτ µαψ αλσο βε αππροπριατε ατ τηισ
σταγε φορ τηε ϑΤΦΧ το ισσυε αν ινιτιατινγ διρεχτιϖε (ιν τηε µαννερ οφ α ωαρνινγ
ορδερ) το τηε ΧΧσ, γιϖινγ αν ουτλινε οφ ηισ ινιτιαλ ιντεντ. Νορµαλλψ τηισ ωιλλ βε
τηε φιρστ ιν α σεριεσ οφ ωαρνινγ ορδερσ. Τηε ρεστ οφ τηε εστιµατε σηουλδ σετ αβουτ
προϖινγ τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε βψ τηε αππλιχατιον οφ πλαννινγ φαχτορσ ανδ
χονφιρµινγ/µαξιµισινγ ουρ υνδερστανδινγ οφ βοτη παρτσ οφ τηε προβλεµ.

Φροµ ΧοΓ αναλψσισ, ποτεντιαλ ΧοΑσ εξπρεσσεδ ιν τερµσ οφ ατταχκινγ ειτηερ:
 Ονε ορ µορε ΧοΓ, ορ
 Ονε ορ µορε χριτιχαλ ϖυλνεραβιλιτιεσ ιν τηε χασε οφ ονε ΧοΓ βεινγ χλεαρλψ
ιδεντιφιεδ.
Λεαδινγ το:
 ΧΧΙΡσ, Χοµµανδερ∋σ Πλαννινγ ∆ιρεχτιον

Τηε πυρποσε οφ στεπ 3 ισ το φοχυσ σταφφ εφφορτ ον ινφορµεδ φαχτορ αναλψσισ ιν
ορδερ το εσταβλιση τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε

Φιγυρε 2.9 − Στεπ 3 − Φορµυλατιον οφ Ποτεντιαλ ΧοΑσ βψ τηε Χοµµανδερ
Στεπ 4 − ∆εϖελοπµεντ ανδ ςαλιδατιον οφ Χουρσεσ οφ Αχτιον
248. Τηε ϕοβ οφ τηε σταφφ ισ νοω το δεϖελοπ ωορκαβλε ανδ ρεαλιστιχ ΧοΑσ βασεδ ον
τηε ϑΤΦΧσ ινιτιαλ διρεχτιον. Τηισ ισ αγαιν αν ιτερατιϖε προχεσσ; τηε σταφφ ωιλλ χονσυλτ
ωιτη χοµπονεντ σταφφσ ανδ ωιλλ ρεχειϖε φυρτηερ ινπυτσ φροµ τηε ϑΤΦΧ ασ ηε δεϖελοπσ ηισ
τηινκινγ φολλοωινγ ϖισιτσ, δισχυσσιονσ ανδ βριεφινγσ ωιτη συπεριορσ, ΧΧσ ανδ οτηερ
χοαλιτιον παρτνερσ. ςαλιδατιον οφ τηε ΧοΑσ ωιλλ βε α χοντινυουσ προχεσσ. Τηε εφφεχτ οφ
ποσσιβλε αδϖερσαρψ αχτιον ον εαχη ονε σηουλδ βε αναλψσεδ, τακινγ ιντο αχχουντ τηε
αδϖερσαρψσ λικελψ ∆Πσ ανδ λινεσ οφ οπερατιον αγαινστ τηε ϕοιντ τασκ φορχε. Τηε αναλψσισ
σηουλδ βε συφφιχιεντλψ δεταιλεδ το τακε αχχουντ οφ τηε ποτεντιαλ αχτιον οφ αδϖερσαρψ
φορχεσ 2 λεϖελσ δοων. Ιφ τηερε ισ συφφιχιεντ τιµε, Οπερατιοναλ Αναλψσισ (ΟΑ) ανδ
ωαργαµινγ19 τεχηνιθυεσ µαψ βε υσεδ το ενσυρε τηατ τηε αναλψσισ οφ τηε δεϖελοπινγ
ΧοΑσ ισ τηορουγη, ανδ ηενχε ινχρεασε χονφιδενχε ιν τηειρ ϖαλιδιτψ. Τηε ουτπυτσ οφ τηισ
19

Ωαργαµινγ ισ εξπλαινεδ ιν µορε δεταιλ ιν Αννεξ 2Χ.
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στεπ αρε ωορκαβλε (ι.ε. ϖαλιδατεδ) ΧοΑσ ρεαδψ φορ εϖαλυατιον. Εαχη ΧοΑ σηουλδ ηαϖε:
Χονχεπτ οφ Οπερατιονσ, πηασεσ ιφ νεχεσσαρψ, φορχε λεϖελσ ρεθυιρεδ, λογιστιχ ανδ
δεπλοψµεντ χονχεπτ, τιµε ανδ σπαχε ισσυεσ, ανδ ρεχοµµενδατιονσ φορ αν οπερατιοναλ
λεϖελ ρεσερϖε. Τηισ µαψ βε συµµαρισεδ ιν τηε φορµ οφ δραφτ χαµπαιγν πλαν σχηεµατιχσ
ορ ασ ιντεντ σχηεµατιχσ. Χηαπτερ 3 εξπλαινσ ηοω δεϖελοπµεντ ανδ ϖαλιδατιον οφ ΧοΑσ
ισ δονε ιν πραχτιχε.

Χοµµανδερ

Σταφφ

Χοµδ χονδυχτσ ρεχχεσ,
χονσυλτατιονσ ωιτη ΧΧσ
(ανδ ϑτ Χοµδ ιν ΜΝ Οπσ),
χοαλιτιον βυιλδινγ, φυρτηερ ρεϖιεω
οφ ΧοΑσ, ετχ

Πλαννινγ φαχτορσ αρε αππλιεδ το
προδυχε ωορκαβλε ΧοΑσ, λικελψ το
αχηιεϖε συχχεσσ, ι.ε. αλλοχατινγ
ρεσουρχεσ το αχηιεϖε ρεθυιρεδ
εφφεχτσ, ανδ σψνχηρονισινγ τηε
αχτιονσ ιν τιµε ανδ σπαχε.
Ουτπυτ ισ ΧοΑσ συµµαρισεδ ιν
φορµ οφ χαµπαιγν σχηεµατιχσ.

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 4 ισ το χρεατε δεταιλεδ ανδ ωορκαβλε ΧοΑσ τηατ
χαν βε τεστεδ φορ λικελιηοοδ οφ συχχεσσ

Φιγυρε 2.10 − Στεπ 4 − ∆εϖελοπµεντ ανδ ςαλιδατιον οφ ΧοΑσ
Στεπ 5  Χουρσε οφ Αχτιον Εϖαλυατιον
249. Φριενδλψ ΧοΑσ σηουλδ βε εϖαλυατεδ δυρινγ τηισ στεπ το ιδεντιφψ τηε αδϖανταγεσ
ανδ δισαδϖανταγεσ οφ εαχη χουρσε. Τηε αιµ ισ το προϖιδε θυαλιτψ αναλψσισ ον ωηιχη τηε
ϑΤΦΧ χαν βασε ηισ σελεχτιον οφ τηε πρεφερρεδ ΧοΑ. Εαχη ΧοΑ σηουλδ βε ασσεσσεδ, ατ
ϖερψ λεαστ, αγαινστ τηε µοστ λικελψ ανδ τηε µοστ δανγερουσ αδϖερσαρψ ΧοΑσ το ιδεντιφψ
αδϖανταγεσ ανδ δισαδϖανταγεσ, ιµπαχτ ον αδϖερσαρψ ανδ οων ΧοΓσ, ποσσιβλε
αδϕυστµεντσ, ασσοχιατεδ ρισκ,20 ανδ νεχεσσαρψ χοντινγενχψ πλανσ. Ιδεαλλψ, εαχη ΧοΑ ισ
χοµπαρεδ αγαινστ ΧοΑ χοµπαρατορσ; τηεσε µιγητ βε τηε Πρινχιπλεσ οφ Ωαρ, ΣΑΠΕ ορ τηε
χοµµανδερσ οων σετ οφ θυεστιονσ.21 Αγαιν, συχη α χοµπαρισον ωιλλ αλλοω τηε ρελατιϖε
µεριτσ οφ εαχη ΧοΑ το βε ιδεντιφιεδ αγαινστ α χοµµον φραµεωορκ.
250. Ιφ τιµε ισ αϖαιλαβλε, τηε ΧοΑσ µαψ βε ωαργαµεδ φορ χοµπαρισον, ιν ορδερ το
ϕυδγε ωηιχη ΧοΑ ισ µοστ λικελψ το βε συχχεσσφυλ. Τηε ρισκ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη ΧοΑ,
20
21

Ασσεσσµεντ οφ ρισκ ισ δισχυσσεδ ιν Σεχτιον Ις.
Τηε χοµµανδερ µαψ ηαϖε ινδιχατεδ δυρινγ Στεπ 3 ωηιχη χοµπαρατορσ ηε ωισηεσ το βε υσεδ.
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τογετηερ ωιτη ιτσ ποτεντιαλ βενεφιτσ, σηουλδ βε ηιγηλιγητεδ δυρινγ τηισ προχεσσ. Αγαιν ιφ
τιµε ισ αϖαιλαβλε, ανδ τηε φαχιλιτψ εξιστσ, εαχη ΧοΑ µαψ βε εξποσεδ το ΟΑ; σπεχιαλιστ
σταφφ ωιτη συππορτινγ ΙΤ ανδ σοφτωαρε χαν ενσυρε α δεταιλεδ ανδ χοηερεντ αναλψσισ ηασ
βεεν υνδερτακεν. Ιφ τιµε ισ σηορτ, ορ τηε νατυρε ορ λεϖελ οφ οπερατιον δοεσ νοτ λενδ
ιτσελφ το ωαργαµινγ, τηεν σοµε οτηερ µετηοδ οφ χριτιχαλ χοµπαρισον, συχη ασ α µισσιον
ρεηεαρσαλ,22 µαψ βε υσεδ το χονφιρµ τηατ τηε ΧοΑσ προϖιδε τηε δεσιρεδ βαλανχε βετωεεν
τηε 4 φυνχτιονσ οφ τηε οπερατιοναλ λεϖελ (ι.ε. ΣΑΠΕ). Τηε αναλψσισ χονχλυδεσ ωιτη τηε
ρεϖαλιδατιον οφ συιταβιλιτψ, αδεθυαχψ ανδ φεασιβιλιτψ οφ εαχη χουρσε, δετερµινεσ ωηατ
αδδιτιοναλ ρεθυιρεµεντσ εξιστ, µακεσ ρεθυιρεδ µοδιφιχατιονσ ανδ λιστσ τηε αδϖανταγεσ
ανδ δισαδϖανταγεσ οφ εαχη ΧοΑ. Τηε χοµπαρατιϖε προχεσσ µαψ ινφορµ τηε ϑοιντ
Εφφεχτσ Μεετινγ (ϑΕΜ), νοτ ονλψ τηε ϑοιντ Φιρεσ ασπεχτσ οφ κινετιχ ταργετινγ, βυτ αλσο
Ινφο Οπσ, Μεδια Οπερατιονσ (Μεδια Οπσ) ανδ Χιϖιλ−Μιλιταρψ Χο−οπερατιον (ΧΙΜΙΧ).
251. Τηε µοστ λικελψ ουτπυτ οφ τηισ στεπ ιν τηε προχεσσ ωιλλ βε α πρεσεντατιον το τηε
ϑΤΦΧ (ΧΧσ µαψ βε πρεσεντ) βψ σενιορ σταφφ, τηε αιµ βεινγ το πρεσεντ τηε σταφφσ
φινδινγσ το τηε χοµµανδερ. Τηε πρεσεντατιον σηουλδ χονταιν συφφιχιεντ δεταιλ το αλλοω
τηε χοµµανδερ το µακε αν ινφορµεδ δεχισιον: ινχλυδινγ αν ιλλυστρατιον οφ ηοω εαχη
ΧοΑ φαρεσ αγαινστ τηε ΧοΑ χοµπαρατορσ σετ βψ ηιµ ανδ αγαινστ λικελψ αδϖερσαρψ ΧοΑσ;
τηε ρεσυλτσ οφ ανψ ρισκ ασσεσσµεντ οφ τηε ΧοΑσ; ανδ τηε ρεσυλτσ οφ ανψ ωαργαµινγ ορ
ΟΑ τηατ ηασ τακεν πλαχε.
ΧοΑ 1
Μισσιον
Χοµµανδερ∋σ Ιντεντ
Σχηεµε οφ Μανοευϖρε (ΣΑΠΕ)
Μαιν Εφφορτ
Ενδ−στατε
∆Πσ, ϑΟσ, ΛοΟσ
Χοµπονεντ Μισσιονσ & Τασκσ
Χονφιρµ/αδϕυστ ΧοΓσ

Χοµπαρατορσ
Ωαργαµε
ΟΑ
Αδϖ/∆ισαδϖ

ΧοΑ 2
Μισσιον
Χοµµανδερ∋σ Ιντεντ
Σχηεµε οφ Μανοευϖρε (ΣΑΠΕ)
Μαιν Εφφορτ
Ενδ−στατε
∆Πσ, ϑΟσ, ΛοΟσ
Χοµπονεντ Μισσιονσ & Τασκσ
Χονφιρµ/αδϕυστ ΧοΓσ

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 5 ισ το πρεσεντ συφφιχιεντ δεταιλ το τηε
χοµµανδερ το αλλοω ηιµ το σελεχτ α ωιννινγ χονχεπτ.

Φιγυρε 2.11 − Στεπ 5 − ΧοΑ Εϖαλυατιον
Στεπ 6 − Τηε Χοµµανδερσ ∆εχισιον ανδ ∆εϖελοπµεντ οφ τηε Πλαν
252. Τηε Χοµµανδερσ ∆εχισιον ισ τηε λογιχαλ ρεσυλτ οφ τηε εστιµατε. Ηαϖινγ
εϖαλυατεδ τηε ωορκαβλε ΧοΑσ, τηε ϑΤΦΧ ισ ιν α ποσιτιον το δεχιδε ωηιχη ΧοΑ ισ µοστ
22

Τηισ ισ α δεσκ−τοπ ρεηεαρσαλ ωηερε τηε παρτιχιπαντσ γετ α φεελ φορ τηε παρτ τηεψ ηαϖε το πλαψ ιν τηε ωηολε, ασ ωελλ ασ
υνδερστανδ τηε ιµπαχτ οφ τηειρ αχτιονσ ον οτηερσ. Τηεσε ρεηεαρσαλσ ρεθυιρε τηε χλοσε παρτιχιπατιον οφ α µυλτι−δισχιπλινε
Ρεδ Τεαµ ωηο ωιλλ χονσιδερ εϖεντσ φροµ τηε αδϖερσαρψσ περσπεχτιϖε. Σεε ϑΩΠ 3−00 ϑοιντ Οπερατιονσ Εξεχυτιον
Χηαπτερ 2 φορ φυρτηερ δεταιλ.
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λικελψ το βε συχχεσσφυλ. Ηε µαψ σελεχτ ελεµεντσ οφ διφφερεντ χουρσεσ ανδ µεργε τηεµ το
φορµ ονε ΧοΑ. Ονχε τηε χοµµανδερ ηασ µαδε ηισ σελεχτιον, ηε σηουλδ τηεν γιϖε ηισ
διρεχτιον το τηε σταφφ φορ τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε Χαµπαιγν Πλαν ανδ τηε ασσοχιατεδ
προδυχτσ, ασ ωελλ ασ ανψ Χοντινγενχψ Πλανσ τηατ αρε το βε ωορκεδ υπ. Ηε σηουλδ ωριτε
τηε Χονχεπτ οφ Οπερατιονσ (ατ τηε ϖερψ λεαστ τηε Χοµµανδερσ Ιντεντ) ανδ τηε
Χοµπονεντ Μισσιον Στατεµεντσ ηιµσελφ.
253. Φολλοωινγ τηισ, τηε σταφφ γοεσ αβουτ δεϖελοπινγ τηε πλαν; τηε δεταιλεδ χο−
ορδινατιον ανδ χοντρολ οφ αχτιϖιτιεσ το αχηιεϖε τηε σψνχηρονισατιον υπον ωηιχη τηε ΧοΑ
ισ βασεδ. Τηε σελεχτεδ ΧοΑ σηουλδ βε τρανσλατεδ ιντο α χονχισε στατεµεντ οφ τηε
Χοµµανδερσ ∆εχισιον − Ωηατ τηε ϕοιντ φορχε ισ το δο, εξπλαινινγ ασ αππροπριατε τηε
ελεµεντσ οφ Ωηεν, Ωηερε, ανδ Ωηψ. Φορ τηε ϑΤΦΧ, τηισ δεχισιον ισ ρεφλεχτεδ ανδ
προµυλγατεδ ιν ηισ χονχεπτ οφ οπερατιονσ, πλαννινγ γυιδανχε ανδ µισσιον διρεχτιϖεσ
ανδ συβσεθυεντ ορδερσ το ΧΧσ. Αφτερ ηε ηασ µαδε ηισ δεχισιον, τηε χοµµανδερ ωιλλ
αλσο ηαϖε το χονσυλτ ηισ συπεριορ χοµµανδερ. Ιτ ισ ηερε τηατ τηε πρεπαρατορψ ωορκ ανδ
βριεφινγ ηε ωιλλ ηαϖε ενγαγεδ ιν πρεϖιουσλψ (παρτιχυλαρλψ δυρινγ Στεπ 4) ωιλλ ηελπ αϖοιδ
τηε σενιορ χοµµανδερ φεελινγ συρπρισεδ βψ τηε χηοιχε οφ πλαν.

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 6 ισ το τυρν τηε ωιννινγ χονχεπτ ιντο
α ωορκαβλε πλαν.
Φιγυρε 2.12 − Στεπ 6 − Τηε Χοµµανδερσ ∆εχισιον ανδ ∆εϖελοπινγ τηε Πλαν

ΣΕΧΤΙΟΝ Ις  ΠΛΑΝΝΙΝΓ ∆ΥΡΙΝΓ ΤΗΕ ΧΑΜΠΑΙΓΝ
Πλαννινγ Γυιδανχε
254. Φολλοωινγ τηε προχεσσ δεσχριβεδ εαρλιερ ιν τηισ χηαπτερ, τηε ϑΤΦΧ ωιλλ σελεχτ τηε
αππροπριατε ΧοΑ τηατ ηε βελιεϖεσ ωιλλ βεστ αχηιεϖε τηε δεσιρεδ οπερατιοναλ ενδ−στατε.
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Ονχε δεχιδεδ, ηε ωιλλ ισσυε πλαννινγ γυιδανχε το εναβλε ηισ ΧΧσ ανδ τηειρ σταφφσ το
χοµπλετε τηειρ οων εστιµατεσ ανδ πλανσ. Ηισ γυιδανχε σηουλδ ινχλυδε α στατεµεντ οφ
τηε µισσιον, ηισ ουτλινε χονχεπτ οφ οπερατιονσ ανδ προϖισιοναλ µισσιον στατεµεντσ φορ
ηισ ΧΧσ.23 Ιτ ισ ονλψ ονχε τηε ΧΧσ ηαϖε χοµπλετεδ τηειρ οων εστιµατεσ ανδ δισχυσσεδ
τηεµ ωιτη τηε ϑΤΦΧ τηατ ηε ωιλλ βε αβλε το σεθυενχε τηε αχτιϖιτιεσ οφ ηισ συβορδινατεσ
ανδ προδυχε αν οϖεραλλ χο−ορδινατεδ Χαµπαιγν Πλαν. Τηυσ τηε πλαννινγ νεεδσ το βε α
χολλαβορατιϖε ανδ ιτερατιϖε προχεσσ, αλβειτ ονε δριϖεν βψ τηε ϑΤΦΧ, ιφ ιτ ισ το βε
εφφεχτιϖε, ανδ τηισ πρινχιπλε σηουλδ βε αππλιεδ τηρουγηουτ τηε ωηολε χαµπαιγν.
Χαµπαιγν Πλαν
255. Τηε Χαµπαιγν Πλαν ισ, ιν εφφεχτ, τηε χορνερστονε οφ συχχεσσφυλ χαµπαιγνινγ. Ιτ
σετσ ουτ τηε µιλιταρψ χονδιτιονσ τηατ χονστιτυτε συχχεσσ ιν ρελατιον το τηε στρατεγιχ γοαλ,
τηε σεθυενχε οφ εϖεντσ µοστ λικελψ το προδυχε τηε οπερατιοναλ ενδ−στατε ανδ τηε
ρεσουρχεσ ρεθυιρεδ. Τηε Χαµπαιγν Πλαν ωιλλ βε εξπρεσσεδ ιν α Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε
τηατ σηουλδ φολλοω τηε 5 µαιν ηεαδινγσ φροµ τηε ΝΑΤΟ Ορδερσ φορµατ: Σιτυατιον,
Μισσιον, Εξεχυτιον, Λογιστιχ/Σερϖιχε Συππορτ ανδ Χοµµανδ ανδ Σιγναλ. Ηοωεϖερ,
τηε χοντεντ οφ εαχη οφ τηεσε παραγραπησ ωιλλ νεεδ το ρεφλεχτ τηε ινφορµατιον αϖαιλαβλε
φροµ τηε πολιτιχαλ ανδ µιλιταρψ στρατεγιχ γυιδανχε, τηε οπερατιοναλ εστιµατε, τηε
χαµπαιγν πλαννινγ χονχεπτσ ανδ δισχυσσιονσ ωιτη ΧΧσ.
256. Α ποσσιβλε φορµατ φορ α χαµπαιγν διρεχτιϖε ισ σετ ουτ ιν Χηαπτερ 3. Ιν αδδιτιον
α νυµβερ οφ σχηεµατιχσ µαψ βε ινχλυδεδ ωιτη τηε διρεχτιϖε το ηελπ ιλλυστρατε τηε πλαν,
συχη ασ α χαµπαιγν πλαν σχηεµατιχ,24 α ∆Π µατριξ ανδ α σψνχηρονισατιον µατριξ.25 Α
Χαµπαιγν Πλαν σηουλδ:
α.
Ινχλυδε α Στατεµεντ οφ ϑΤΦΧσ ιντεντ, δεσιρεδ ενδ−στατε, σχηεµε οφ
µανοευϖρε ανδ µαιν εφφορτ.
β.
Προϖιδε λινεσ οφ οπερατιον ανδ ασσιγνµεντ οφ ρεσουρχεσ (ινχλυδινγ
πριοριτισατιον ανδ αππορτιονµεντ) φορ τηε αχηιεϖεµεντ οφ στρατεγιχ οβϕεχτιϖεσ.
Τηισ προϖιδεσ τηε βασισ φορ αλλ συβορδινατε πλαννινγ βψ ΧΧσ.
χ.
Σετ ουτ ηοω υνιτψ οφ εφφορτ ωιλλ βε αχηιεϖεδ βετωεεν µαριτιµε, λανδ, αιρ,
ΣΦ ανδ λογιστιχ φορχεσ, ανδ ωιτη ΟΓ∆σ, νον−γοϖερνµενταλ οργανισατιονσ, ορ
ΙΟσ, ασ ρεθυιρεδ.
δ.
ιτ.

Σετ ουτ τηε αδϖερσαρψσ οπερατιοναλ ΧοΓ ανδ προϖιδε διρεχτιον το δεφεατ

ε.
Σετ ουτ τηε φριενδλψ οπερατιοναλ ΧοΓ ανδ προϖιδε διρεχτιον φορ ιτσ
προτεχτιον.
23

Α φραµεωορκ φορ ϑΤΦΧ Πλαννινγ Γυιδανχε ισ ουτλινεδ ιν Χηαπτερ 3.
Σεε Αννεξ 2Β.
25
Σεε Αππενδιξ 2Β2.
24
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φ.
∆εφινε χοµµανδ ρελατιονσηιπσ ανδ δετερµινε τηε αλλοχατιον οφ ΧΙΣ
ασσετσ.
γ.

∆ετερµινε τηε οπτιµυµ σεθυενχε φορ τηε πηασεσ οφ α χαµπαιγν.

257. Χονχεπτ οφ Οπερατιονσ. Αφτερ τηε µισσιον, τηισ ρεπρεσεντσ τηε µοστ ιµπορταντ
ελεµεντ οφ τηε χαµπαιγν πλαν. Χλαριτψ ισ κεψ, ασ τηε ΧΧσ ωιλλ ονλψ βε αβλε το φυλλψ
συππορτ τηε πλαν ανδ αχτ πυρποσεφυλλψ ιφ τηεψ υνδερστανδ τηε χοµµανδερσ µινδ. Τηε
ϑΤΦΧ σηουλδ περσοναλλψ ωριτε ηισ χονχεπτ οφ οπερατιονσ σινχε ιτ φορµσ τηε εσσενχε οφ
τηε Χαµπαιγν Πλαν. Ιν σεττινγ ουτ τηισ ϖισιον το ηισ συβορδινατε χοµµανδερσ, σταφφ ανδ
συππορτινγ αγενχιεσ, τηε ϑΤΦΧ αλσο ινφορµσ τηεµ οφ τηε λικελψ νατυρε ανδ σχοπε οφ
συππορτινγ πλανσ. Τηε χονχεπτ οφ οπερατιονσ ωιλλ αλσο σερϖε το αδϖισε τηε ϑτ Χοµδ ανδ
Χ∆Σ οφ τηε ϑΤΦΧσ ιντεντιονσ, γιϖινγ τηεµ αν οππορτυνιτψ το χονχυρ ανδ, ιφ νεχεσσαρψ,
οβταιν πολιτιχαλ αππροϖαλ φορ εξεχυτιον οφ τηοσε ιντεντιονσ. Τηε χονχεπτ ωιλλ ινχλυδε
τηε χοµµανδερσ ιντεντ, σχηεµε οφ µανοευϖρε ανδ ηισ µαιν εφφορτ.
α.
Χοµµανδερσ Ιντεντ. Τηε χοµµανδερσ ιντεντ σηουλδ φοχυσ ον τηε
οϖεραλλ εφφεχτ τηε ϕοιντ τασκ φορχε ισ το ηαϖε ον τηε αδϖερσαρψ. Ιτ σηουλδ βε α
χονχισε ανδ πρεχισε στατεµεντ οφ ηοω τηε χοµµανδερ ιντενδσ το αχηιεϖε τηε
οπερατιοναλ ενδ−στατε βψ δεφεατινγ τηε αδϖερσαρψσ ΧοΓ, ανδ σηουλδ νοτ βε α
σψνοπσισ οφ τηε οπερατιον. Ιν εφφεχτ ιτ προϖιδεσ τηε δριϖινγ λογιχ βεηινδ τηε
ωηολε χαµπαιγν πλαν.
β.
Σχηεµε οφ Μανοευϖρε. Τηε σχηεµε οφ µανοευϖρε δεσχριβεσ ηοω τηε
ϑΤΦΧ σεεσ τηε χοµπονεντσ οφ τηε φορχε οπερατινγ ωιτηιν τηε οϖεραλλ χαµπαιγν
πλαν ανδ σηουλδ γιϖε φουνδατιον το τηε µισσιον στατεµεντσ τηατ αρε
συβσεθυεντλψ ισσυεδ το τηε ΧΧσ. Τηε ϑΤΦΧ σηουλδ εξπλαιν ωηερε, ωηεν ανδ
ηοω τηε ϕοιντ φορχε ωιλλ αχηιεϖε ιτσ πυρποσε ιν ρελατιον το τηε αδϖερσαρψ, ιν
ορδερ τηατ ΧΧσ υνδερστανδ ωηατ τηειρ παρτιχυλαρ ρολε ισ ιν τηε οϖεραλλ πλαν ανδ
τηε εφφεχτ τηεψ αρε το αχηιεϖε.
χ.
Μαιν Εφφορτ. Μαιν Εφφορτ ισ τηε χονχεντρατιον οφ φορχεσ ορ µεανσ, ιν α
παρτιχυλαρ αρεα, ιν ορδερ το βρινγ αβουτ α δεχισιον. Ιτ ισ τηε πρινχιπαλ µετηοδ βψ
ωηιχη α χοµµανδερ µακεσ ηισ οϖεραλλ ιντεντ χλεαρ το ηισ συβορδινατεσ ανδ ωιλλ
υσυαλλψ βε συππορτεδ βψ τηε αλλοχατιον οφ ρεσουρχεσ ιν ορδερ το γιϖε συβστανχε
το τηατ ωηιχη ηε χονσιδερσ χρυχιαλ το τηε συχχεσσ οφ ηισ µισσιον.26 Βψ
αρτιχυλατινγ α Μαιν Εφφορτ, συβορδινατε χοµµανδερσ αρε αβλε το τακε τιµελψ ανδ
ινδεπενδεντ αχτιον ιν φαστ−µοϖινγ ανδ χηανγεαβλε οπερατιονσ, τηερεβψ
χοντριβυτινγ το τεµπο. Α ΧΧ µαψ ηαϖε α διφφερεντ Μαιν Εφφορτ ωιτηιν ηισ
χοµπονεντ σο λονγ ασ ιτ ισ διρεχτλψ χοντριβυτινγ το τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηε
ηιγηερ χοµµανδερσ Μαιν Εφφορτ.
26

Ορ τηε αδϕυστµεντ οφ βουνδαριεσ, χηανγεσ το πριοριτιεσ φορ χοµβατ συππορτ ορ λογιστιχσ, ορ τηε υσε οφ σεχονδ εχηελον
φορχεσ ορ ρεσερϖεσ.
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258. Μισσιον Στατεµεντ. Τηε ϑΤΦΧ ωιλλ ασσιγν µισσιονσ το εαχη οφ ηισ ΧΧσ ανδ
σηουλδ ιδεαλλψ ωριτε τηεµ περσοναλλψ. Τηεσε ωιλλ βε βασεδ ον ηισ οων µισσιον
στατεµεντ χονταινεδ ιν τηε ϑτ Χοµδσ ∆ιρεχτιϖε. Α µισσιον ισ δεφινεδ ασ α χλεαρ,
χονχισε στατεµεντ οφ τηε τασκ οφ τηε χοµµανδ ανδ ιτσ πυρποσε.27 Τηερε αρε 3 βροαδ
τψπεσ οφ µισσιον στατεµεντ: σινγλε τασκ; µυλτιπλε τασκ; ανδ (υσυαλλψ φορ ρεσερϖεσ) α λιστ
οφ τασκσ. Βοτη σινγλε τασκ ανδ µυλτιπλε τασκ µισσιον στατεµεντσ µυστ ηαϖε α υνιφψινγ
πυρποσε (ι.ε. τηε ιν ορδερ το). Τηεσε σηουλδ φαλλ λογιχαλλψ ουτ οφ τηε χονχεπτ οφ
οπερατιονσ. Τηε υνιφψινγ πυρποσεσ οφ ηισ συβορδινατεσ µισσιονσ σηουλδ, ωηεν
χολλεχτιϖελψ αχηιεϖεδ, εναβλε τηε ϑΤΦΧ το αχηιεϖε ηισ οων µισσιον. Τηισ ισ α υσεφυλ
χοηερενχψ χηεχκ φορ τηε µισσιονσ ανδ πυρποσεσ γιϖεν το συβορδινατεσ ωιτηιν τηε αιµ οφ
τηε οϖεραλλ χαµπαιγν. Τηε φολλοωινγ ισ α ποσσιβλε χηεχκ λιστ το βε υτιλισεδ ωηεν
χονστρυχτινγ µισσιον στατεµεντσ:
α.

∆ο τηεψ χονταιν α τασκ ανδ πυρποσε?

β.

∆ο τηε συµ οφ τηε πυρποσεσ αδδ υπ το τηε σχηεµε οφ µανοευϖρε?

χ.

∆ο τηεψ φαλλ λογιχαλλψ ουτ οφ τηε χονχεπτ οφ οπερατιονσ?

δ.

∆ο τηεψ βεαρ ουτ µισσιον αναλψσισ βψ συβορδινατεσ?

ε.
∆ο τηεψ ρεφλεχτ τηε εξτεντ το ωηιχη συβορδινατεσ αρε το βε γιϖεν φρεεδοµ
οφ αχτιον?
φ.

∆ο συβορδινατεσ ηαϖε τηε ρεσουρχεσ το χαρρψ ουτ τηειρ µισσιονσ?

γ.
Αβοϖε αλλ, αρε τηεψ υνεθυιϖοχαλ, πρεχισελψ εξπρεσσεδ ανδ δο τηεψ υσε
δεφινεδ λανγυαγε?28
259. Μισσιονσ φορ Ρεσερϖεσ. Τηε ϑΤΦΧ σηουλδ διστινγυιση βετωεεν τρυε ρεσερϖεσ
ανδ εχηελον φορχεσ. Εχηελον φορχεσ αρε τηοσε τηατ, ωηιλε τηεψ µαψ νοτ βε χοµµιττεδ
ινιτιαλλψ, ηαϖε αν ιντεγραλ ρολε ωιτηιν τηε πλαν, ανδ ωιλλ τηερεφορε βε γιϖεν α µισσιον.
Τρυε ρεσερϖεσ, ον τηε οτηερ ηανδ, αρε φορχεσ υνχοµµιττεδ ιν τηε πλαν, βυτ ρεταινεδ φορ
τηε υνφορεσεεν το εξπλοιτ υνεξπεχτεδ συχχεσσ ορ γυαρδ αγαινστ σετβαχκσ. Τηεψ σηουλδ
βε γιϖεν πλαννινγ τασκσ/οπτιονσ, ρατηερ τηαν α µισσιον ωιτηιν τηε πλαν. Ηοωεϖερ, ιφ
χοµµιττεδ τηεψ µυστ βε γιϖεν α σπεχιφιχ µισσιον.
Ορδερσ Γρουπσ
260. Ιτ ισ νοτ υσυαλ φορ α ϑΤΦΧ το ρουτινελψ γιϖε ορδερσ ιν τηε ωαψ α ταχτιχαλ
χοµµανδερ µιγητ. Ηοωεϖερ, τηε ϑΤΦΧ µαψ φεελ τηατ περσοναλ χονταχτ ισ ρεθυιρεδ το
ινιτιατε αχτιονσ φολλοωινγ χιρχυλατιον οφ τηε Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε. Ατ σοµε σταγε,
27

ΑΑΠ−6.
Συχη ασ τηοσε δεφινεδ ιν ϑΩΠ 0−01.1, ε.γ. Ασσαυλτ, ατταχκ, βλοχκ, χαπτυρε, δεφεατ, δεφενδ, δελαψ, δενψ, δεστροψ,
δισλοχατε, δισρυπτ, γυαρδ, ηολδ, νευτραλισε, σχρεεν, σεχυρε, σειζε ορ ωιτηδραω.

28
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υσυαλλψ δυρινγ φορχε βυιλδ−υπ, ηε µαψ ιδεντιφψ αν αππροπριατε οππορτυνιτψ ατ ωηιχη το
ηολδ αν ινιτιαλ ορδερσ γρουπ, υσινγ ιτ το σετ α βασελινε οφ λικελψ µισσιονσ ανδ τασκσ φορ
ηισ ΧΧσ. Τηε διρεχτιον ανδ γυιδανχε τηατ α ϑΤΦΧ προϖιδεσ το ΧΧσ σηουλδ ινχλυδε ασ α
µινιµυµ:
α.

Α ρεϖιεω οφ τηε σιτυατιον.

β.
Α µισσιον στατεµεντ ανδ ηισ χονχεπτ οφ οπερατιονσ ενχοµπασσινγ ηισ
ιντεντ, σχηεµε οφ µανοευϖρε ανδ µαιν εφφορτ.
χ.
∆εταιλσ οφ τηε λογιστιχ ανδ αδµινιστρατιϖε ρεσουρχεσ αλλοχατεδ το
αχχοµπλιση τηε µισσιον.
δ.
Τηε Ρυλεσ οφ Ενγαγεµεντ προφιλε ανδ κεψ µεασυρεσ ατ τηατ τιµε, νοτινγ
τηατ µοδιφιχατιον µαψ φολλοω ιν δυε χουρσε.
ε.
Χ2 αρρανγεµεντσ, ινχλυδινγ α χλεαρ χηαιν οφ χοµµανδ, τηε δελεγατιον οφ
αυτηοριτψ ανδ τηε αλλοχατιον οφ περσοννελ, αγενχιεσ ορ ελεµεντσ τηατ ωιλλ εναβλε
συβορδινατε χοµµανδερσ το αχχοµπλιση τηε µισσιον. Τηισ σηουλδ ινχλυδε αν
υνεθυιϖοχαλ στατεµεντ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν α συππορτεδ ανδ συππορτινγ
χοµµανδερ, ανδ τηε συππορτινγ χοµµανδερσ ρεσπονσιβιλιτιεσ.
Πλαννινγ φορ Χηανγε
261. Εστιµατε Ρεϖιεω. Νο πλαν, ηοωεϖερ ωελλ πρεπαρεδ, ωιλλ συρϖιϖε φιρστ µαϕορ
χονταχτ ωιτη αν αδϖερσαρψ ωιτηουτ ρεθυιρινγ ρεϖισιον. Ιτ εϖολϖεσ ιντο α χοντινυουσ ανδ
χονχυρρεντ προχεσσ οφ ρεϖιεω αγαινστ προγρεσσ, µιλιταρψ ανδ πολιτιχαλ δεϖελοπµεντσ,
νεω ινφορµατιον ανδ νεω γυιδανχε. Τηρουγηουτ τηε χαµπαιγν, α φορωαρδ πλαννινγ
σταφφ (νορµαλλψ τηε ϑ5 τεαµ) ωιλλ βε ρεθυιρεδ το χονσταντλψ ρεϖισε ανδ δεϖισε πλανσ φορ
τηε φυτυρε. Συχη ρεϖισιον µαψ βε ρελατιϖελψ σιµπλε ιν νατυρε, οτηερσ εξτρεµελψ
χοµπλεξ, παρτιχυλαρλψ ωηεν τηερε αρε νυµερουσ νατιονσ ανδ αγενχιεσ χοντριβυτινγ το α
µυλτινατιοναλ εφφορτ. Τηε εστιµατε ωιλλ ηαϖε βεεν προδυχεδ ιν τηε φορµατιϖε σταγεσ οφ
τηε χαµπαιγν, ανδ ωιλλ ηαϖε υνδεργονε χοντινυουσ ρε−εϖαλυατιον ανδ ασσεσσµεντ. Τηε
ιµπορτανχε οφ τηισ χαννοτ βε οϖερ εµπηασισεδ. Σιτυατιονσ χηανγε, ιντελλιγενχε ρεπορτσ
ρεϖεαλ φαχτορσ τηατ µαψ νοτ ηαϖε βεεν χονσιδερεδ, ασσετσ ασσυµεδ το βε αϖαιλαβλε
βεχοµε υναϖαιλαβλε ορ τηε αδϖερσαρψ ηασ δονε σοµετηινγ υνεξπεχτεδ. Αλλ τηεσε
χηανγεσ νεεδ το βε αππλιεδ αγαινστ τηε δεδυχτιονσ µαδε ιν τηε οριγιναλ εστιµατε το
ασχερταιν τηε ιµπαχτ οφ τηεσε χηανγεσ ον τηε πλαν. Ασ ωελλ ασ ρε−ωορκινγ τηε εστιµατε
ον α ρεγυλαρ βασισ, τηε ϑΤΦΗΘ ωιλλ βε µονιτορινγ τηε προγρεσσ ανδ συχχεσσ οφ τηε
χαµπαιγν; µετηοδσ οφ Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ (ΧΕΑ) αρε εξπλαινεδ λατερ ιν
τηε Χηαπτερ. ΧΕΑ ωιλλ ηιγηλιγητ οππορτυνιτιεσ το βε χαπιταλισεδ υπον ανδ σετβαχκσ το
βε ρεχοϖερεδ φροµ. Συχη οχχασιονσ ωιλλ µοστ λικελψ λεαδ το αδϕυστµεντσ το τηε
σεθυενχινγ ανδ πηασινγ ανδ οχχασιοναλλψ ωιλλ πρεσεντ οππορτυνιτιεσ φορ εξπλοιτατιον.
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262. Εξπλοιτινγ Οππορτυνιτιεσ. Τηε φλαιρ ανδ ιµαγινατιον οφ τηε ϑΤΦΧ, χουπλεδ
ωιτη α προφουνδ υνδερστανδινγ οφ ηισ οων ανδ αδϖερσαρψσ φορχεσ, ωιλλ βε κεψ
αττριβυτεσ ιν τηε συχχεσσφυλ ωαγινγ οφ α χαµπαιγν. Τηε ϑΤΦΧ σηουλδ ενχουραγε
ινιτιατιϖε ωιτηιν ηισ πλαννερσ συχη τηατ οππορτυνιτιεσ το εξπλοιτ αρε νοτ οϖερλοοκεδ ορ
ρυλεδ ουτ βεχαυσε τηεψ διδ νοτ φεατυρε ιν τηε οριγιναλ πλαν. Εξπλοιτινγ τηε σιτυατιον ισ
αλλ αβουτ ρεχογνισινγ τηε οππορτυνιτιεσ το δο σο ωηεν τηεψ αρισε, ανδ βψ ηαϖινγ τηε
αγιλιτψ το ρεαχτ (φορ εξαµπλε βψ υνδερτακινγ α ραπιδ ανδ δεχισιϖε εαρλψ δεπλοψµεντ το
πρε−εµπτ εσχαλατιον). Τηε σταφφ ωιλλ µονιτορ τηε προγρεσσ οφ τηε χαµπαιγν, ωατχηινγ
φορ, αµονγ οτηερ τηινγσ, εξπλοιτατιον οππορτυνιτιεσ. Φαλλινγ ουτ φροµ τηε µονιτορινγ
προχεσσ ωιλλ βε οτηερ οππορτυνιτιεσ ον ωηιχη το χαπιταλισε ασ ωελλ ασ οπτιονσ φορ
ρεχοϖερψ φροµ σετβαχκσ. Τηεσε αρε µοστ λικελψ το βε ιν τηε φορµ οφ αδϕυστµεντσ το τηε
σεθυενχινγ ανδ πηασινγ, οπενινγ υπ νεω χοντινγενχιεσ ορ τηε δεχισιον το υτιλισε
ρεσερϖεσ ιν ορδερ το ρεινφορχε συχχεσσ. Τηε φορχε τηατ συχχεεδσ ωιλλ γενεραλλψ βε τηε
ονε τηατ ισ βεττερ ατ εξπλοιτινγ οππορτυνιτιεσ. Το δο σο συχχεσσφυλλψ ρεθυιρεσ:
α.

Τηε αβιλιτψ το σποτ οππορτυνιτιεσ ορ χρεατε τηεµ.

β.

Ποσσεσσιον οφ τηε µεανσ ανδ ωιλλ το εξπλοιτ αν οππορτυνιτψ.

χ.
Υσε οφ οφφενσιϖε αχτιον, ωηιχη ωιλλ ινϖαριαβλψ βε φυνδαµενταλ το σειζινγ
ανδ ηολδινγ τηε ινιτιατιϖε.
δ.

Α ηιγηερ τεµπο, ωηιχη ωιλλ ασσιστ ιν χρεατινγ οππορτυνιτιεσ το εξπλοιτ.

ε.
Τηε αβιλιτψ το µανοευϖρε, ασ τηισ ισ κεψ το σειζινγ ανδ µαινταινινγ τηε
ινιτιατιϖε.
Σταφφ Στρυχτυρε
263. Το ρεσπονδ το τηε πλαννινγ µοδιφιχατιονσ τηατ ωιλλ αρισε ασ τηε χαµπαιγν
υνφολδσ, τηερε ισ α νεεδ το αλλοχατε σταφφ εφφορτ (χο−ορδινατεδ βψ τηε ϑοιντ Φορχε
Πλαννινγ Γρουπ ιντο 3 βροαδ αρεασ, χυρρεντ οπερατιονσ ϑ3 (σοµετιµεσ ρεφερρεδ το ασ
ϑ3/3), χυρρεντ πλανσ (ϑ3/5) ανδ φυτυρε πλανσ (ϑ5). Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε αρεασ
ισ σηοων ιν Φιγυρε 2.13. Τηεσε αχτιϖιτιεσ ωιλλ χοντινυε τηρουγηουτ τηε χαµπαιγν ανδ
ωιλλ ιν µανψ ινστανχεσ βε ιτερατιϖε.
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ϑ3
ϑΤΦ: 7 δαψσ /
Νεξτ Πηασε
Τρανσιτιον,
ορ Τερµινατιον

ϑ5 Φυτυρε
Πλανσ
(ΠΛΑΝΣ)
Χαµπαιγν Πλαν/ Πλαν
φορµυλατιον (ΟΠΛΑΝΣ)
Βρανχηεσ, Σεθυελσ
Ωηατσ Νεξτ

ϑΤΦ: 96−
168 Ηρσ

ϑ3/5 Χυρρεντ
Πλανσ
Ηανδ οϖερ
τηε πλαν

ϑΤΦ: 0−
96 Ηρσ

ϑ3(ϑ3/3) Χυρρεντ
Οπερατιονσ
Ηανδ οϖερ
(ΧΟΠΣ)
τηε πλαν

∆εϖελοπσ, Ρεφινεσ &
Αδϕυστσ ΟΠΛΑΝσ
.
Ισσυεσ ΩΝΓΟσ
ΟΠΟΡ∆σ ΦΡΑΓΟσ

Ισσυεσ ΩΝΓΟσ, ΦΡΑΓΟσ
ασ νεχ
Μονιτορσ, Ασσεσσεσ,
∆ιρεχτσ & Χοντρολσ
Εξεχυτιον οφ Πλανσ.

Φιγυρε 2.13  ϑΤΦΗΘ Πλανσ ανδ Οπερατιονσ Σψνχηρονισατιον
264. Τηε ϑΤΦΧ ωιλλ νεεδ το δεχιδε ηοω φαρ αηεαδ ηισ πλαννερσ νεεδ το ωορκ ατ
διφφερεντ σταγεσ οφ τηε χαµπαιγν. Τηισ ωιλλ αφφεχτ ηοω τηε ϑΤΦΗΘ ισ οργανισεδ ανδ
ωηατ ρουτινε (Χαµπαιγν Ρηψτηµ  χοϖερεδ ιν ϑΩΠ 3−00) ιτ δεϖελοπσ ανδ ωιλλ ιµπαχτ
προφουνδλψ ον τηε µαννερ ιν ωηιχη τηε ΧΧσ χονδυχτ τηειρ οπερατιονσ. Τηε ϑΤΦΧ ωιλλ
αλσο ηαϖε το τρανσιτιον ηισ φορχε πσψχηολογιχαλλψ, φροµ αν εσσεντιαλλψ στατιχ ποστυρε
πριορ το τηε χοµµενχεµεντ οφ οπερατιονσ, το τηε ινηερεντλψ δψναµιχ σιτυατιον τηατ
πρεϖαιλσ δυρινγ οπερατιονσ τηεµσελϖεσ.
Ασσεσσινγ Ρισκ
265. Μιλιταρψ οπερατιονσ βψ τηειρ νατυρε ινϖολϖε ϖαρψινγ δεγρεεσ οφ ρισκ. Ασ Β∆∆
στατεσ: βψ ιτσ ϖερψ νατυρε, µιλιταρψ αχτιϖιτψ ισ αβουτ χονφροντινγ ρισκ ανδ µαναγινγ ιτ.
Ιτ ισ εµπηατιχαλλψ νεϖερ αβουτ αϖοιδινγ ρισκ; τηε µιλιταρψ προφεσσιον ισ νοτ ονε φορ
τηοσε ωηο αρε ρισκ αϖερσε. Τηισ αωαρενεσσ οφ ρισκ ρεθυιρεσ τηατ χοµµανδερσ αρε αβλε
το ιδεντιφψ τηοσε αρεασ ωηερε σιγνιφιχαντ ρισκ λιεσ ανδ τηεν χηοοσε το αχχεπτ ορ αϖοιδ
τηεµ. Τηε χοµµανδερ ωηο χαλχυλατεσ ανδ αχχεπτσ ρισκ ισ φρεθυεντλψ αβλε το σειζε
οππορτυνιτιεσ ανδ τακε βολδ δεχισιονσ. Τηοσε δεχισιονσ ωιλλ νοτ νεχεσσαριλψ λεαδ το
συχχεσσ βυτ ωιλλ, εϖεν ιν τηε χασε οφ φαιλυρε, λεαϖε συφφιχιεντ ρεσουρχεσ το χοπε ωιτη τηε
υνφορεσεεν σετβαχκσ. Ιτ ισ τηε ϑΤΦΧσ ρεσπονσιβιλιτψ το προϖιδε πριµαρψ ρισκ γυιδανχε
το ηισ ΧΧσ. Τηε τρεατµεντ οφ ρισκ, ιτσ ασσεσσµεντ ανδ µαναγεµεντ ισ εξπλαινεδ ατ
Αννεξ 2∆.
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Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ
266. Τηε Ρεθυιρεµεντ φορ Μεασυρεµεντ οφ Συχχεσσ. Μεασυρεµεντ οφ συχχεσσ ισ
αν ασπεχτ οφ µιλιταρψ οπερατιονσ τηατ ισ σο φυνδαµενταλ ιτ σηουλδ βε φορεµοστ ιν τηε
µινδ οφ εϖερψ χοµµανδερ. Ωηατεϖερ τηε νατυρε οφ τηε χαµπαιγν, τηε ϑΤΦΧ ωιλλ νεεδ
το ηαϖε α µεανσ οφ ασσεσσινγ τηε προγρεσσ οφ οπερατιονσ αγαινστ τηε πλαν ανδ αχτυαλ
εϖεντσ ασ τηεψ οχχυρ. Ιτ ισ τηε ρολε οφ τηε ϑΤΦΧ το ενσυρε τηατ α µονιτορινγ προχεσσ ισ
ριγορουσλψ χονδυχτεδ ανδ τηατ ηισ σταφφ δοεσ νοτ γετ διστραχτεδ βψ ταχτιχαλ λεϖελ εϖεντσ
ανδ σο λοσε σιγητ οφ τηε οπερατιοναλ ενδ−στατε.
267. Μεασυρινγ Συχχεσσ. Τηε προχεσσ φορ υνδερστανδινγ συχχεσσ αχροσσ τηε οϖεραλλ
χαµπαιγν ισ ΧΕΑ. ΧΕΑ ισ δεφινεδ ασ τηε Αναλψσισ χονδυχτεδ ατ τηε στρατεγιχ,
οπερατιοναλ ανδ ταχτιχαλ λεϖελ το µονιτορ ανδ ασσεσσ τηε χυµυλατιϖε εφφεχτσ οφ µιλιταρψ
αχτιονσ ωιτη ρεσπεχτ το χεντρεσ οφ γραϖιτψ ιν ορδερ το αχηιεϖε τηε οϖεραλλ χαµπαιγν ενδ−
στατε.29 Τηε αιµ οφ ΧΕΑ ισ το τακε α βροαδ ϖιεω οφ τηε χαµπαιγν ανδ δετερµινε ιφ τηε
ρεθυιρεδ εφφεχτσ ασ ενϖισαγεδ ιν τηε χαµπαιγν πλαν αρε βεινγ αχηιεϖεδ. Τηισ
µονιτορινγ ισ µυχη ωιδερ τηαν οβσερϖινγ ωηετηερ αν ινδιϖιδυαλ ταργετ ηασ βεεν
δεστροψεδ (ι.ε. Βαττλε ∆αµαγε Ασσεσσµεντ) (Β∆Α)). Ιτ ωιλλ ινχλυδε αναλψσισ οφ αλλ
αϖαιλαβλε ινφορµατιον30 ιν ορδερ το δετερµινε ωηετηερ τηε αδϖερσαρψ ισ αχτυαλλψ, ορ
σηοωινγ ινδιχατιονσ οφ, ρεαχτινγ ιν τηε ωαψ τηατ ωασ ιντενδεδ ατ τηατ σταγε ιν τηε
οπερατιον. ΧΕΑ ισ παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ ιν αχτιϖιτιεσ ωηερε τηε εµπηασισ ισ ον χηανγινγ
τηε αττιτυδεσ οφ τηε προταγονιστσ ρατηερ τηαν ον τηε πηψσιχαλ δεστρυχτιον οφ τηε
αδϖερσαρψ. Ιτ ισ χονδυχτεδ αχροσσ τηε ταχτιχαλ, οπερατιοναλ ανδ στρατεγιχ λεϖελσ:
α.
Τηε ταχτιχαλ λεϖελ αναλψσισ βεγινσ ωιτη Β∆Α, ωηιχη φυλφιλσ τηε ταργετ ανδ
ωεαπονρψ παρτ οφ τηε ταχτιχαλ λεϖελ ασσεσσµεντ. Το τηισ ισ αδδεδ λοχαλ ορ ιν−
τηεατρε ιντελλιγενχε, το ασσεσσ τηε ωιδερ εφφεχτσ οφ αν ατταχκ ορ οπερατιον. Τηισ
εναβλεσ α ΧΧ το ασσεσσ τηε προγρεσσ οφ ηισ οων πλαν το κνοω ωηετηερ ιτ ισ ον
σχηεδυλε το µεετ οβϕεχτιϖεσ οφ τηε χαµπαιγν πλαν.
β.
Ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ, ΧΕΑ ινχορπορατεσ τηε οπερατιοναλ λεϖελ εφφεχτσ
ον βοτη σιδεσ, δεριϖεδ φροµ ταχτιχαλ ανδ οπερατιοναλ λεϖελ ιντελλιγενχε, το
ινφορµ τηε ϑΤΦΧσ δεχισιονσ. Ασ α ϑ5 λεδ προχεσσ ιν τηε ϑΤΦΗΘ, ΧΕΑ διρεχτλψ
ινφορµσ τηε 3 µαιν Βοαρδσ,31 τηε ϑΧΒ, ϑΦΠΓ, ανδ τηε ϑΕΜ.
χ.
Τηε στρατεγιχ λεϖελ ασσεσσµεντ, ωηιχη ωιλλ ινχορπορατε νατιοναλ
ιντελλιγενχε (ινχλυδινγ µονιτορινγ οφ ιντερνατιοναλ µεδια ανδ οτηερ µεασυρεσ
οφ αδϖερσαρψ ιµπαχτ) ανδ πολιτιχαλ ινπυτ το λοοκ φορ τηατ λεϖελ οφ εφφεχτ ον βοτη
σιδεσ βυτ αλσο προϖιδεσ γυιδανχε φορ ηιγη λεϖελ δεχισιονσ ον νατιοναλ ανδ
µιλιταρψ στρατεγψ.
29

ϑΩΠ 0−01.1.
Ινχλυδινγ Ιµαγερψ Ιντελλιγενχε (ΙΜΙΝΤ), ΗΥΜΙΝΤ, ΕΣΜ/ΣΙΓΙΝΤ, διπλοµατιχ ανδ µεδια ρεπορτινγ, ανδ ρεπορτσ φροµ
υνιτσ ιν χονταχτ ωιτη τηε αδϖερσαρψ.
31
Χοϖερεδ ιν ϑΩΠ 3−00.

30
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268. Ρεινφορχεµεντ οφ Πλαννινγ Ασσυµπτιονσ. Ονε οφ τηε µοστ ιµπορταντ ασπεχτσ
το χοµε ουτ οφ τηισ προχεσσ ατ αλλ λεϖελσ ωιλλ βε τηε χονφιρµατιον, ορ οτηερωισε, τηατ τηε
χορρεχτ αδϖερσαρψ ΧοΓ ανδ ασσοχιατεδ Χςσ ηαϖε βεεν σελεχτεδ ιν πλαννινγ. Τηισ ωιλλ
βε α πρινχιπαλ τασκ φορ ϑ2 ασ τηε χαµπαιγν υνφολδσ ανδ ατταχκσ ον σελεχτεδ χριτιχαλ
ϖυλνεραβιλιτιεσ βεγιν το τακε εφφεχτ. Αλτηουγη χηανγινγ τηε ΧοΓ σηουλδ νοτ βε
υνδερτακεν λιγητλψ, χοµµανδερσ σηουλδ βε αλερτ το τηε ποσσιβιλιτψ τηατ νεω χριτιχαλ
ϖυλνεραβιλιτιεσ µαψ βεχοµε αππαρεντ δυρινγ τηε εξεχυτιον οφ τηε χαµπαιγν, ορ τηατ
πρεϖιουσλψ ιδεντιφιεδ χριτιχαλ ϖυλνεραβιλιτιεσ ηαϖε νοω βεχοµε τοο ωελλ προτεχτεδ το
εξπλοιτ.
269. ΧΕΑ ισ α ϑ5−λεδ προχεσσ τηατ διρεχτλψ ινφορµσ τηε 3 µαιν Βοαρδσ, τηε ϑΧΒ,
ϑΦΠΓ ανδ τηε ϑΕΜ. Τηε αχιδ τεστ φορ ΧΕΑ, ωηατεϖερ µετηοδολογψ ισ αππλιεδ, ισ τηατ ιτ
σηουλδ ασσιστ τηε ϑΤΦΧ ιν µακινγ 3 δεχισιονσ:
α.
Αππορτιονµεντ ∆εχισιον. ΧΕΑ σηουλδ ασσεσσ τηε λικελιηοοδ οφ
αχηιεϖινγ ινδιϖιδυαλ ∆Πσ ανδ σο ινφορµ τηε ϑΤΦΧσ αππορτιονµεντ οφ εφφορτ
βετωεεν ΧΧσ.
β.
Χοντινγενχψ Πλαννινγ. ΧΕΑ σηουλδ βε αβλε το γαυγε ωηετηερ τηε
χαµπαιγν πλαν ισ ον τραχκ ανδ σο ιδεντιφψ τηε νεεδ φορ χοντινγενχψ πλανσ, ιν τηε
φορµ οφ βρανχηεσ ανδ σεθυελσ.
χ.
Χονφιρµινγ Αδϖερσαρψ Χεντρε οφ Γραϖιτψ. ΧΕΑ σηουλδ χονφιρµ τηατ
τηε χορρεχτ ΧοΓ(σ) ανδ ασσοχιατεδ Χςσ ηαϖε βεεν σελεχτεδ. Τηε ϑΤΦΧ σηουλδ
βε αλερτ το τηε ποσσιβιλιτψ τηατ νεω Χςσ µαψ βε εξποσεδ, ορ τηατ πρεϖιουσλψ
ιδεντιφιεδ Χςσ µαψ βε τοο ωελλ προτεχτεδ το βε ατταχκεδ. Τηυσ ΧοΓ αναλψσισ
σηουλδ βε αν ιτερατιϖε προχεσσ φορ ϑ5 ανδ τηε ΧοΓ(σ) σηουλδ βε ρεϖιεωεδ
περιοδιχαλλψ ατ τηε ϑΦΠΓ ανδ ϑΧΒ.
270.

Α συγγεστεδ δεταιλεδ µετηοδολογψ ισ ατ Αννεξ 2Ε.
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ΑΝΝΕΞ 2Α  ΤΗΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ ΕΣΤΙΜΑΤΕ
ΣΤΕΠ 1 − ΡΕςΙΕΩ ΟΦ ΣΙΤΥΑΤΙΟΝ (ΓΕΟ−ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ ΑΝΑΛΨΣΙΣ)
Βαχκγρουνδ
Χονσιδερατιον/∆εδυχτιον

Φαχτορ

Χυρρεντ Σιτυατιον
Χονσιδερατιον/∆εδυχτιον

Φαχτορ

(Υνδερλψινγ χαυσεσ οφ τηε χονφλιχτ, ηιστοριχαλ,
ετηνιχ ορ ρελιγιουσ φαχτορσ ανδ γεοστρατεγιχ
ινφλυενχεσ.)

(Στρατεγιχ ενδ−στατεσ, οβϕεχτιϖεσ ανδ ΧοΓσ οφ
αλλ σιδεσ.)

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 1 ισ το ενσυρε τηατ τηε ωηολε σταφφ ηαϖε α χοµµον υνδερστανδινγ οφ τηε βαχκγρουνδ
ανδ τηε υνδερλψινγ χαυσεσ οφ τηε προβλεµ, ανδ ηαϖε α φιρµ γριπ οφ βοτη σιδεσ∋ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ.

ΣΤΕΠ 2 − Ι∆ΕΝΤΙΦΨ ΑΝ∆ ΑΝΑΛΨΣΕ ΤΗΕ ΠΡΟΒΛΕΜ (ΤΗΕ ΜΙΣΣΙΟΝ ΑΝ∆ ΤΗΕ ΟΒϑΕΧΤ)

2Α−1

ΜΙΣΣΙΟΝ:

(ςερβατιµ µισσιον στατεµεντ φροµ ϑτ Χοµδ ορ λιστ οφ ινιτιαλ τασκσ φροµ Πλαννινγ Γυιδανχε.)
Χονσιδερατιον

Στεπ 2α − Μισσιον Αναλψσισ
Θυεσ 1 − Ωηατ ισ τηε
Ιντεντιον οφ µψ Συπεριορ
Χοµδ(σ) ανδ ωηατ ισ µψ ρολε
ιν ηισ πλαν?
Θυεσ 2 − Ωηατ αρε µψ
Σπεχιφιεδ ανδ Ιµπλιεδ
Τασκσ?
Θυεσ 3 − Ωηατ φρεεδοµσ δο
Ι ηαϖε ανδ ωηατ χονστραιντσ
αµ Ι συβϕεχτ το?
Θυεσ 4 − Ηασ τηε σιτυατιον
χηανγεδ ανδ ιφ σο ηοω δοεσ
ιτ αφφεχτ τηε πλαν?

(Στεπ 2α ισ δονε βψ τηε Χοµδ ηιµσελφ (περηαπσ ωιτη
Χοµπονεντ Χοµµανδερσ ανδ κεψ σενιορ σταφφ), υσινγ τηε
στανδαρδ φουρ θυεστιονσ το ιδεντιφψ ανδ υνδερστανδ πυρποσε,
κεψ τασκσ, χονστραιντσ, φρεεδοµσ (τιµε, σπαχε, ρεσουρχεσ,
ΡΟΕ) ανδ πολιτιχσ. Ιµπλιεδ τασκσ αρε δεδυχεδ φροµ αναλψσινγ
µισσιον σπεχιφιεδ τασκσ ανδ οτηερ τασκσ χονταινεδ ελσεωηερε
ιν τηε ∆ιρεχτιϖε/Ορδερσ.

Τασκ/Χονστραιντ
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Θυεστιον/Φαχτορ

Στεπ 2β − Ινιτιαλ Οβϕεχτ
Αναλψσισ
Ενεµψ (µοστ δανγερουσ ανδ
µοστ λικελψ ΧοΑ)
Ψουρσελφ

Τηε ∆ισπυτε

(Τηε τηινγ(σ) τηατ προϖιδεσ γρεατεστ ρεσιστανχε το τηε µισσιον
ορ τηατ ον ωηιχη τηε µισσιον βεαρσ. Νορµαλλψ τηε ενεµψ ορ
ωαρρινγ φαχτιονσ βυτ µαψ αλσο βε τερραιν (αλλ 3 διµενσιονσ).
Τηε Χοµδ µαψ προϖιδε σοµε γυιδανχε ηερε βυτ τηε ωορκ ισ
δονε βψ τηε σταφφ. Τοολσ ωηιχη µαψ βε υσεδ αρε ΧοΓ αναλψσισ
ανδ ϑΙΠΒ. Τηε αιµ ισ το υνδερστανδ τηε χονστραιντσ ανδ
φρεεδοµσ τηε ενεµψ ισ συβϕεχτ το ανδ το προδυχε αν ινιτιαλ
ϖιεω οφ ηισ λικελψ ΧοΑσ (µοστ δανγερουσ ανδ µοστ λικελψ). Ασ
ωελλ ασ ποτεντιαλ σετβαχκσ, χονσιδερατιον σηουλδ βε γιϖεν ασ
το ηοω τηε ϑΤΦ χουλδ εξπλοιτ ανψ συχχεσσ.)

(Ιτ µαψ βε ποσσιβλε το ιδεντιφψ ∆Πσ,
ΛοΟ, ΜΕ, συππορτινγ/ συππορτεδ
ρελατιονσηιπσ, ινιτιαλ σεθυενχινγ ανδ
πηασεσ. Αν αττεµπτ σηουλδ βε µαδε
το δεφινε οπερατιοναλ λεϖελ ΧοΓσ βψ
ιδεντιφψινγ τηε τηινγ ωηιχη ρεσιστσ τηε
αχηιεϖεµεντ οφ οων ενδ−στατε τηε
µοστ (εν ΧοΓ) ανδ τηατ ωηιχη ιφ λοστ
ωουλδ πρεϖεντ ψου ωιννινγ (οων
ΧοΓ). Αν ινιτιαλ ϖιεω οφ τηε
Χονχεντρατιον οφ Φορχε/ Εχονοµψ οφ
Εφφορτ βαλανχε µαψ εµεργε ασ ωελλ
ασ αρεασ οφ ρισκ.)

Τηε Τερραιν

2Α−2
ΧΕΝΤΡΕ ΟΦ ΓΡΑςΙΤΨ ΑΝΑΛΨΣΙΣ
1 − ΧοΓ

2 − ΧΡΙΤΙΧΑΛ ΧΑΠΑΒΙΛΙΤΙΕΣ

Α στρενγτη.

Τηατ ωηιχη µακεσ ιτ α ΧοΓ.

3 − ΧΡΙΤΙΧΑΛ
ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Τηατ ωηιχη ιτ νεεδσ το βε
εφφεχτιϖε ασ α ΧοΓ.

4 − ΧΡΙΤΙΧΑΛ
ςΥΛΝΕΡΑΒΙΛΙΤΙΕΣ
Τηρουγη ωηιχη α ΧοΓ χαν βε
ατταχκεδ ορ νευτραλισεδ.

(Ονε οφ τηε µοστ ιµπορταντ τασκσ φορ τηε Χοµδ ισ το ιδεντιφψ
ωηατ ισ γοινγ το βε δεχισιϖε ανδ ωηατ σηαπινγ οπσ ωιλλ βε
ρεθυιρεδ το χρεατε τηε χονδιτιονσ φορ δεχισιϖε συχχεσσ. Α
δεχισιϖε οπ ισ αιµεδ ατ δισρυπτινγ τηε εν∋σ σψστεµ ανδ ωιλλ
χαυσε ηισ δεφεατ. Ιδεντιφψινγ τηε δεχισιϖε οπ χοµεσ φροµ ΧοΓ
αναλψσισ. Α ΧοΓ ωιλλ ινϖαριαβλψ βε α στρενγτη, βυτ ιτ ωιλλ ηαϖε
χριτιχαλ ϖυλνεραβιλιτιεσ, ανδ ιτσ νευτραλισατιον ωιλλ λεαδ το τηε
αχηιεϖεµεντ οφ τηε ενδ−στατε.)

Εξπλοιτ εν Χςσ. Φυλφιλ οων ΧΡσ, Προτεχτ οων Χςσ
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Τηε πυρποσε οφ Στεπ 2 ισ το γαιν α χλεαρ υνδερστανδινγ οφ τηε προβλεµ τηατ ηασ βεεν σετ.

ΣΤΕΠ 3 − ΦΟΡΜΥΛΑΤΙΟΝ ΟΦ ΠΟΤΕΝΤΙΑΛ ΧοΑσ ΒΨ ΤΗΕ ΧΟΜ∆
Τηερε αρε 3 ουτπυτσ το Στεπ 3:
(Ινφορµατιον ωηιχη ισ χριτιχαλ φορ συχχεσσ, ανδ ωηιχη τηε ϑΤΦΧ µαψ νοτ ηαϖε αχχεσσ το.)

ΧΧΙΡσ:

Χλαριφιχατιον: (Ισσυεσ ον ωηιχη τηε Συπεριορ Χοµδ νεεδσ το προϖιδε µορε γυιδανχε ορ χλαριφιχατιον.)
Χοµδ∋σ
Πλαννινγ
∆ιρεχτιον:

(Τηισ τηε κεψ ουτπυτ ανδ δριϖεσ τηε ρεστ οφ τηε Εστιµατε. Τηε Χοµδ µαψ βε αβλε το ιδεντιφψ ονε ορ α νυµβερ οφ
ποτεντιαλ ΧοΑσ, δεπενδινγ ον ωηετηερ α χλεαρ ΧοΓ ηασ βεεν ιδεντιφιεδ. Ιφ τηερε αρε α νυµβερ οφ ΧοΓ χοντενδερσ
τηερε ωιλλ βε α ποτεντιαλ ΧοΑ το δεαλ ωιτη εαχη. Αν ινιτιαλ Χαµπαιγν Πλαν Σχηεµατιχ ορ Ιντεντ Σχηεµατιχ µαψ ηελπ ιν
αρτιχυλατινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ∆Πσ, ΧοΓσ ανδ ενδ−στατεσ ανδ ηοω τηεσε µιγητ βε αχηιεϖεδ ιν τιµε ανδ σπαχε.
Τηε Χοµδ µαψ υσε ΣΗΑΠΕ, ΑΤΤΑΧΚ, ΠΡΟΤΕΧΤ, ΕΞΠΛΟΙΤ το φραµε ηισ γυιδανχε το τηε σταφφ ανδ οτηερ ΧΧσ ανδ το
αχτ ασ χοµπαρατορσ φορ τηε εϖαλυατιον οφ εαχη ΧοΑ. Ορ ηε µαψ υσε σπεχιφιχ θυεστιονσ: Ωηερε µιγητ τηε χαµπαιγν
φυλχρυµ βε? Ηοω χαν Ι ηιτ ηιµ ωηερε ιτ ηυρτσ µοστ? Ηοω χαν Ι βεστ συρπρισε ηιµ? Ηοω χαν Ι ρεγαιν τηε ινιτιατιϖε? Ηοω
ανδ ωηερε χαν Ι βε δεχισιϖε? Ηοω χαν Ι ιµπροϖε µψ τεµπο? Ωηατ αρε τηε ρισκσ (αρε τηεψ ρισκσ ορ γαµβλεσ)? Ηοω χαν
ΟΑ βε υσεδ το εξαµινε φορχε ρατιοσ (βοτη θυαντιτατιϖε ανδ θυαλιτατιϖε)? Ηοω το βεστ ιντεγρατε ανδ χο−ορδινατε ωιτη χιϖιλ
αχτορσ? Ωηατ αρε τηε χονδιτιονσ φορ χαµπαιγν τερµινατιον ανδ τρανσιτιον?)

2Α−3

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 3 ισ το φοχυσ σταφφ εφφορτ ον ινφορµεδ φαχτορ αναλψσισ ιν ορδερ το εσταβλιση τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε.

ΣΤΕΠ 4 − ∆ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝ∆ ςΑΛΙ∆ΑΤΙΟΝ ΟΦ ΧοΑσ
ΧοΑ 1

ΧοΑ 2

Χοµµον το αλλ

(Τηισ Στεπ ισ ωηερε τηε σταφφ αππλψ ρελεϖαντ φαχτορσ το προδυχε ωορκαβλε ανδ ρεαλιστιχ ΧοΑσ
βασεδ ον τηε Χοµδ∋σ γυιδανχε ιν Στεπ 3 ανδ φυρτηερ ινπυτ φροµ ηιµ εµεργινγ φροµ ηισ ρεχχεσ
ανδ χονσυλτατιονσ ετχ. Ιτ ισ αν ιντεραχτιϖε νοτ α στοϖε−πιπεδ προχεσσ ωιτηιν τηε ϑΤΦΗΘ. Τηισ
Στεπ µαψ ρεθυιρε ρεϖιεω οφ αναλψσισ δονε ιν πρεϖιουσ Στεπσ, ασ ωελλ ασ τηε ιντροδυχτιον οφ νεω
φαχτορσ ανδ τηε αππλιχατιον οφ νεω ινφορµατιον. Ωορκ σηουλδ φοχυσ ον τηε δεσιρεδ εφφεχτ τηε
Χοµδ ωισηεσ το αχηιεϖε ον τηε ενεµψ ανδ ιν προδυχινγ α ωιννινγ χονχεπτ τηατ χαν βε
τρανσλατεδ ιντο α ωορκαβλε πλαν. Εαχη ΧοΑ σηουλδ ηαϖε: Χονχεπτ οφ Οπσ (Ιντεντ, ΣοΜ, ΜΕ,
ενδ−στατε), πηασεσ ιφ νεχεσσαρψ, φορχε λεϖελσ ρεθυιρεδ, Λογ ανδ δεπλοψµεντ χονχεπτ, τιµε ανδ
σπαχε ισσυεσ, ανδ ρεχοµµενδατιονσ φορ οπ λεϖελ ρεσερϖε. Χαµπαιγν Πλαννινγ Σχηεµατιχσ ορ
Σψνχηρονισατιον Ματριξεσ αρε υσεφυλ τοολσ το πορτραψ τηε δεταιλ οφ εαχη ΧοΑ.)

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 4 ισ το χρεατε δεταιλεδ ανδ ωορκαβλε ΧοΑσ τηατ τηεψ χαν βε τεστεδ φορ λικελιηοοδ οφ συχχεσσ.
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Χοµδ
χονδυχτσ
ρεχχεσ,
χονσυλτατιονσ
ωιτη ΧΧσ ανδ
οτηερ κεψ
χοµδσ,
χοαλιτιον
βυιλδινγ,
φυρτηερ
ρεϖιεω οφ
ΧοΑσ ετχ.

ΣΤΕΠ 5 − ΧοΑ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ
ΧοΑ 1
Μισσιον
Χοµδ∋σ Ιντεντ
Σχηεµε οφ Μανοευϖρε
Μαιν Εφφορτ
Ενδ−στατε
∆Πσ, ϑΟσ ανδ ΛοΟσ
Χοµπονεντ Μισσιονσ ανδ Τασκσ
Χονφιρµ/αδϕυστ ΧοΓσ

( Εαχη ΧοΑ ισ χοµπαρεδ/ωαργαµεδ
αγαινστ ΧοΑ χοµπαρατορσ (Πρινχιπλεσ
οφ Ωαρ, ΣΑΠΕ ορ τηε Χοµδ∋σ οων σετ
οφ θυεστιονσ) το ϕυδγε τηε ιµπαχτ ον
ΧοΓσ/ενδ−στατεσ ανδ αδϖερσαρψ
ΧοΑσ (ατ λεαστ µοστ λικελψ ανδ µοστ
δανγερουσ) το ιδεντιφψ αδϕυστµεντσ,
θυαντιφψ ρισκ ανδ εσταβλιση
χοντινγενχψ πλανσ.)

ΧοΑ 2
Μισσιον
Χοµδ∋σ Ιντεντ
Σχηεµε οφ Μανοευϖρε
Μαιν Εφφορτ
Ενδ−στατε
∆Πσ, ϑΟσ ανδ ΛοΟσ
Χοµπονεντ Μισσιονσ ανδ Τασκσ
Χονφιρµ/αδϕυστ ΧοΓσ

2Α−4

Τηε πυρποσε οφ Στεπ 5 ισ το πρεσεντ συφφιχιεντ δεταιλ το τηε Χοµδ το αλλοω ηιµ το σελεχτ α ωιννινγ χονχεπτ.

ΣΤΕΠ 6 − ΧΟΜ∆∋σ ∆ΕΧΙΣΙΟΝ ΑΝ∆ ∆ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΟΦ ΤΗΕ ΠΛΑΝ
Χοµδ∋σ Σελεχτιον ανδ Φιναλ Γυιδανχε:
(Ονχε τηε Χοµδ ηασ σελεχτεδ τηε οπτιον ωηιχη ηε βελιεϖεσ ισ µοστ λικελψ το βε συχχεσσφυλ (ανδ ατ λεαστ χοστ), ηε ωιλλ τηεν γιϖε ηισ
διρεχτιον το τηε σταφφ φορ τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε νεχεσσαρψ προδυχτ (Χαµπαιγν Πλαν, ΟΠΛΑΝ, ∆ΣΟ, Σψνχηρονισατιον Ματριξ ετχ), ασ ωελλ
ασ ανψ Χοντινγενχψ Πλανσ ωηιχη αρε το βε ωορκεδ υπ. Ηε σηουλδ ωριτε τηε Χονχεπτ οφ Οπσ (βυτ ατ τηε λεαστ τηε Χοµδ∋σ Ιντεντ) ανδ τηε
Χοµπονεντ Μισσιον Στατεµεντσ ηιµσελφ . Ωαργαµινγ χαν χοντινυε το φυρτηερ ρεφινε δεταιλσ οφ τηε Τασκ Οργ, ανδ φολλοωινγ ορδερσ ωιτη
συβορδινατε χοµδσ ανδ κεψ σταφφ.)
Τηε πυρποσε οφ Στεπ 6 ισ το τυρν τηε ωιννινγ χονχεπτ ιντο α ωορκαβλε πλαν.
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ΑΝΝΕΞ 2Β − ΣΧΗΕΜΑΤΙΧΣ
Ιντεντ Σχηεµατιχ
2Β1. Ρεγαρδλεσσ οφ τηε πλαν σελεχτεδ βψ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερ (ϑΤΦΧ), ιτ
ισ εσσεντιαλ ηε χοµµυνιχατεσ ηισ ιντεντ το ηισ συβορδινατε χοµµανδερσ σο τηεψ ηαϖε
τηε ριγητ χοντεξτ ιν ωηιχη το προσεχυτε τηειρ ταχτιχαλ αχτιονσ ιν ορδερ το γαιν τηε
ωιννινγ αδϖανταγε. Α τοολ χοµµονλψ υσεδ το πορτραψ τηε ρεθυιρεδ εφφεχτσ ισ τηε Ιντεντ
Σχηεµατιχ (σεε Φιγυρε 2Β.1). Τηισ χαν τακε τηε φορµ οφ ειτηερ α µατριξ ορ α
γεογραπηιχαλ ρεπρεσεντατιον δραων υπ το σηοω ωηερε ανδ ωηεν ηε ωισηεσ ϖαριουσ
εφφεχτσ το ηαππεν. Αλτηουγη νοτ πρεσχριπτιϖε, χλιππεδ εξπρεσσιονσ αρε υσυαλλψ υσεδ,
υσινγ ωορδσ συχη ασ: πρεϖεντ, σταβιλισε, χονταιν, δετερ, χοερχε, δισρυπτ, δεφεατ ανδ
δεστροψ.1
ΓΡΕΑΤ ΣΕΑ

∆εφεατ Ρεδ Αιρ
ΡΕ∆ΛΑΝ∆

Συβσεθυεντλψ
∆εφεατ
∆εφεατ

∆εφεατ

Φειντ το
δεχειϖε

ΩΕΣΤΕΡΝ ΣΕΑ
ΕΑΣΤΕΡΝ ΣΕΑ

Βλοχκ

Στρικε

Φιξ

Φιξ

ΥΝ

∆ΕΥΞ

Χοντρολ το
σεχυρε ΦΟΜ

Π
ΒΛΥΕΛΑΝ∆

∆εχειϖε
το φιξ
ΤΡΟΙΣ
ΓΡΕΨΛΑΝ∆

Μαινταιν Αιρ
Χοντρολ

Φιγυρε 2Β.1 − Ιντεντ Σχηεµατιχ
Χαµπαιγν Πλαν Σψνχηρονισατιον Ματριξ
2Β2. Α σψνχηρονισατιον µατριξ ισ ρεασοναβλψ εασψ το υτιλισε ανδ αλλοωσ τηε
χοµµανδερ το χλαριφψ ωηατ ηε ισ σεεκινγ το αχηιεϖε βψ δεφινινγ ∆εχισιϖε Ποιντσ (∆Πσ)
ανδ/ορ οβϕεχτιϖεσ ιν τερµσ οφ εφφεχτσ ανδ ρεσουρχεσ. Φορ τηε σταφφ τηε ιµπορταντ
χονσιδερατιον ισ νοω το χαπτυρε ιν τιµε ανδ σπαχε τηε βεστ χαπαβιλιτιεσ το αχηιεϖε α
1

Σεε ϑ∆Π 01 ϑοιντ Οπερατιονσ, Χηαπτερ 1 φορ α φυλλ εξπλανατιον οφ τηε 8 Στρατεγιχ Εφφεχτσ.

2Β−1
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ϕοιντ οβϕεχτιϖε, ι.ε. το υνδερτακε τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε, ιν ορδερ το χοµπλψ ωιτη τηε
χοµµανδερσ οϖεραλλ χαµπαιγν πλαν.
2Β3. Α ϑΤΦΧ χαν υσε α σψνχηρονισατιον µατριξ το ασσιστ ιν χονστρυχτινγ α χαµπαιγν
πλαν ιν σεϖεραλ ωαψσ ανδ τηεσε αρε:
α.
ΟΠΤΙΟΝ 1  ∆εφινινγ τηε Αρτ οφ τηε Ποσσιβλε. Τηισ ινϖολϖεσ υσινγ τηε
µατριξ το σηοω ανψ σπεχιφιεδ τιµελινεσ ανδ τηεν σηοω τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ
ρεσουρχεσ ατ ανψ γιϖεν τιµε. Ιτ αλλοωσ τηε ϑΤΦΧ το ϖισυαλισε ωηεν χερταιν κεψ
αχτιονσ χαν βε χαρριεδ ουτ ανδ τηυσ βεγινσ το σηαπε τηε λινεσ οφ οπερατιον ανδ
∆Πσ. Τηισ οπτιον τενδσ το βε υσεδ ιν τηε εαρλψ σταγεσ οφ τηε πλαννινγ προχεσσ.
Αν εξαµπλε οφ συχη α µατριξ ισ ατ Αππενδιξ 2Β1.
β.
ΟΠΤΙΟΝ 2  Φιξινγ Εφφεχτσ ιν Τιµε ανδ Σπαχε. Τηισ ινϖολϖεσ υσινγ
τηε µατριξ το σηοω ωηεν αν εφφεχτ χαν βε χαρριεδ ουτ ανδ ηελπσ ϖισυαλισε τηε
βενεφιτσ οφ χαρρψινγ ουτ ονε εφφεχτ βεφορε ανοτηερ  βασιχαλλψ δεφινινγ τηε
στρυχτυρε οφ τηε ροαδ µαπ τηατ ωιλλ φιναλλψ βεχοµε τηε χαµπαιγν πλαν. Αν
εξαµπλε οφ συχη α µατριξ ισ ατ Αππενδιξ 2Β2.
Χαµπαιγν Πλαννινγ Σχηεµατιχσ
2Β4.

Χαµπαιγν Πλαννινγ Χονχεπτσ. Σεε Αππενδιξ 2Β3.

2Β5.

Χαµπαιγν Πλαννινγ Προχεσσ Σχηεµατιχσ. Σεε Αππενδιξ 2Β4.

2Β−2

ΑΠΠΕΝ∆ΙΞ 2Β1 − ΟΠΤΙΟΝ 1  ∆ΕΦΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΑΡΤ ΟΦ ΤΗΕ ΠΟΣΣΙΒΛΕ
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2Β1−1

ϑΩΠ 5−00

(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)

2Β1−2

ΑΠΠΕΝ∆ΙΞ 2Β2  ΟΠΤΙΟΝ 2  ΦΙΞΙΝΓ ΕΦΦΕΧΤΣ ΙΝ ΤΙΜΕ ΑΝ∆ ΣΠΑΧΕ
ΣΗΑΠΕ
∆εχισιϖε Ποιντσ.

ΠΡΟΤΕΧΤ
Οων ΧοΓ

ΑΤΤΑΧΚ
Εν ΧοΓ.

ΕΞΠΛΟΙΤ

ΟΠ Ενδ−στατε

ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ

ΤΙΜΕ

ΕΝΕΜΨ

ΑΤΦ Αϖαιλαβλε

1 ξ ∆ιϖ

Σηιππινγ Αϖαιλαβλε

∆−5

∆ ∆αψ

∆+5

∆+10

∆+15

Ετχ...

∆ιϖ Σειζε Οβϕεχτιϖε

∆ιϖ Ατταχκ

Ενεµψ Ωιτηδραω

2Β2−1

Εσταβλιση Χοντρολ
οφ Μαρ ΑΟΟ

ΤΓ ∆επλοψεδ

ΜΑΡΙΤΙΜΕ

1 ξ Χορπσ Αϖαιλαβλε

2 ξ ∆ιϖ

ΑΤΦ ∆επλοψεδ

Εσχορτ οφ ΑΤΦ

Εσταβλιση ΑΟΑ
Αµπηιβ Λανδινγ

Μαϕορ Γρουνδ
Οφφενσιϖε
Χοµµενχεσ

1 ξ ∆ιϖ ∆επλοψεδ βψ Αιρ

ΛΑΝ∆
1 ξ ∆ιϖ ∆επλοψεδ βψ Σεα

Εσταβλιση Αιρ Χοντρολ

ΑΙΡ
ΦΡΙΕΝ∆ΛΨ
ΦΟΡΧΕΣ

ΣΦ ΤΓ ∆επλοψεδ

Εσταβλιση Αιρ Χοντρολ

Συππορτ το
Γρουνδ Οφφενσιϖε

Ταχτιχαλ Αχτιον

Χοµµενχε Ινλοαδ

ΛΟΓΙΣΤΙΧ

Ρεχχε & Εσταβλιση
Εναβλερσ

ΡΣΟΜ

Συσταινµεντ

ϑΩΠ 5−00

ΣΠΕΧΙΑΛ
ΦΟΡΧΕΣ

Λοχατε & ∆εστροψ
ΤΒΜ λαυνχηερσ

ϑΩΠ 5−00

(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)

2Β2−2

ΑΠΠΕΝ∆ΙΞ 2Β3 − ΧΑΜΠΑΙΓΝ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΧΟΝΧΕΠΤΣ

2

Πηασε 1

Πηασε 2

1

3

Πηασε 3

∆Π

Λινε οφ Οπ

ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ
ΧΕΝΤΡΕ ΟΦ
ΓΡΑςΙΤΨ ΑΝ∆
ΕΝ∆−ΣΤΑΤΕ

∆Π
4
∆Π

Λινε οφ Οπ

8
5

∆Π

Λινε οφ Οπ

∆Π

Α∆ςΕΡΣΑΡΨ
ΧΕΝΤΡΕ ΟΦ
ΓΡΑςΙΤΨ

∆Π

ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ
ΕΝ∆−ΣΤΑΤΕ

6
Λινε οφ Οπ

∆Π

∆Π

7
7

2Β3−1

Λινε οφ Οπ

9

Κεψ Εϖεντσ

∆Π

∆Π

1

ΟΩΝ
ΧΕΝΤΡΕ ΟΦ
ΓΡΑςΙΤΨ

∆Π

2

3

4

Οων Χςσ
1.
2.
3.
4.

5

ΤΙΜΕ
7. Τηε αδϖερσαρψ ΧοΓ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ ισ τηατ ωηιχη µοστ ρεσιστσ τηε ενδ−
στατε. Ωιτηουτ τηε νευτραλισατιον ορ δεστρυχτιον οφ τηε αδϖερσαρψ∋σ ΧοΓ, τηε
ενδ−στατε χαννοτ βε ρεαχηεδ. Αχτιϖιτψ, νεχεσσαρψ το φιναλλψ αχηιεϖε τηε ενδ−
στατε χονδιτιονσ, µαψ τακε πλαχε αφτερ ιτσ δεστρυχτιον ορ νευτραλισατιον, βυτ τηισ
ωιλλ νοτ βε δεχισιϖε ορ χριτιχαλ. Ιτ µαψ βε υσεφυλ το σηοω οων ΧοΓ ασ ιτ ισ τηε
τηινγ τηατ νεεδσ προτεχτινγ µοστ, ανδ ισ τηερεφορε τηατ ωηιχη τηε αδϖερσαρψ ισ
λικελψ το διρεχτ ηισ εφφορτσ αγαινστ.
8. Τηε ενδ−στατε προϖιδεσ τηε φοχυσ φορ χαµπαιγν πλαννινγ ανδ αλλ αχτιϖιτιεσ
σηουλδ βε ϕυδγεδ αγαινστ τηειρ ρελεϖανχε το ιτσ αχηιεϖεµεντ. Τηε οπερατιοναλ
ενδ−στατε ωιλλ υσυαλλψ βε γιϖεν βψ τηε Μιλιταρψ Στρατεγιχ Αυτηοριτψ ανδ µαψ βε α
λιστ οφ οβϕεχτιϖεσ ορ α στατεµεντ. Ιτ νεεδσ αναλψσισ ιν ορδερ το ιδεντιφψ
µεασυραβλε χονδιτιονσ ωηιχη τογετηερ ινδιχατε τηατ τηε ενδ−στατε ηασ βεεν
αχηιεϖεδ.
9. Ιτ µαψ βε υσεφυλ το ινχλυδε α λινε σηοωινγ κεψ εϖεντσ. Τηεσε µιγητ βε τηε
δεαδλινε φορ χοµπλιανχε ωιτη α ΥΝ ρεσολυτιον, τηε δατε αν αδϖερσαρψ 2νδ
Εχηελον φορχε µιγητ βε ρεαδψ φορ χοµβατ, τηε εστιµατεδ τιµε φορ τηε
χοµπλετιον οφ µοβιλισατιον, ορ τηε ηολδινγ οφ τηε φιρστ φρεε ανδ φαιρ ελεχτιονσ.

ϑΩΠ 5−00

1. ∆εχισιϖε Ποιντσ αρε σεθυενχεδ ιν τιµε ανδ σπαχε ον Λινεσ οφ Οπερατιον. Τηεψ
αρε τηε κεψ το υνλοχκινγ τηε ΧοΓ, ανδ ωιτηουτ τηειρ χοµπλετιον τηε ΧοΓ χαννοτ
βε δεφεατεδ ορ νευτραλισεδ. Τηισ σεθυενχινγ χαν βε ασσιστεδ βψ Πηασεσ.
2. Λινεσ οφ Οπερατιον χαν βε ενϖιρονµενταλ ορ φυνχτιοναλ ορ α µιξτυρε οφ βοτη.
Τηεψ σηουλδ νοτ βε δεχιδεδ υντιλ τηε ∆εχισιϖε Ποιντσ ηαϖε βεεν δεριϖεδ ανδ
τηε χριτιχαλ πατη ιδεντιφιεδ.
3. Οπερατιοναλ Παυσεσ µαψ βε ιντροδυχεδ ωηερε νεχεσσαρψ. Μοµεντυµ µυστ βε
µαινταινεδ ελσεωηερε.
4. Χυλµινατιον Ποιντ ισ ρεαχηεδ ωηεν αν οπερατιον ορ βαττλε χαν ϕυστ βε
µαινταινεδ βυτ νοτ δεϖελοπεδ το ανψ γρεατ αδϖανταγε.
5. Βρανχηεσ αρε χοντινγενχψ πλανσ ωηιχη χαν βε ιντροδυχεδ το Λινεσ οφ Οπερατιον
ωηενεϖερ νεχεσσαρψ, ανδ αρε χοντινυουσλψ ρεφινεδ ασ τηε χαµπαιγν δεϖελοπσ.
6. Σεθυελσ αρε χοντινγενχψ πλανσ ιντροδυχεδ ωηεν πηασεσ αρε νοτ χοµπλετεδ ασ
πλαννεδ.

ϑΩΠ 5−00

(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)

2Β3−2

ϑΩΠ 5−00

ΑΠΠΕΝ∆ΙΞ 2Β4  ΧΑΜΠΑΙΓΝ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ
ΣΧΗΕΜΑΤΙΧΣ
ΛΕΓΕΝ∆:
∆Π −∆εχισιϖε Ποιντ
ΧοΓ − Χεντρε οφ Γραϖιτψ

ΧοΑ − Χουρσε οφ Αχτιον
Φ − Φυνχτιοναλ λινε οφ οπερατιον

ΣΥΠ − Συππορτεδ

Στεπ 1. Σκετχη ουτλινε ϖιεω ον χοµπλετιον οφ αναλψσισ οφ τηε προβλεµ
ΣΗΑΠΕ
∆Π
∆Π

∆Π
∆Π

∆Π

Οπ
ΧοΓ

∆Π

Στρατ
ΧοΓ

ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ
ΕΝ∆−ΣΤΑΤΕ

ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ
ΕΝ∆−ΣΤΑΤΕ

∆Π

ΑΤΤΑΧΚ

ΕΞΠΛΟΙΤ

ΠΡΟΤΕΧΤ
Οπ
ΧοΓ

Στρατ
ΧοΓ

Χονφιρµσ:

Ποτεντιαλ:

Μαψ Ινχλυδε:

Ενδ Στατε(σ)

ΧοΓσ
∆Πσ
Λινεσ οφ οπερατιον

ΧΧΙΡσ
Πλαννινγ ασσυµπτιονσ
Ποιντσ οφ χλαριφιχατιον
ϑΤΦΧσ διρεχτιον/γυιδανχε

Στεπ 2. ∆εϖελοπ ϖιεωσ δυρινγ φορµυλατιον οφ ποτεντιαλ ΧοΑσ
Χριτιχαλ πατη φορ ∆Πσ
δεϖελοπεδ

Σεθυενχε οφ ∆Πσ ιν
πηασεσ

∆Πσ πυτ ον λινεσ οφ
οπερατιον

ΧοΑ ξ

ΧοΑ ζ

ΧοΑ ψ

Ε
Ε
Ε
Ε
ΑΣ
ΑΣ ΗΑΣ ΗΑΣ
Η
Η
Π
Π
Π
Π

∆Π

∆Π

∆Π
∆Π

∆Π

∆Π
∆Π

∆Π

ΧοΑ
(αδϖερσαρψ)
ξ, ψ, ζ

Φ1 ∆Π

∆Π
∆Π
∆Π

∆Π

∆Π
∆Π
∆Π

∆Π

Αδϖερσαρψ ΧοΑ
δεϖελοπεδ αλσο

Φ1 ∆Π

∆Π

Φ2

∆Π

Φ3 ∆Π

∆Π

∆Π

∆Π

Φ2

∆Π

∆Π

Φ3 ∆Π

∆Π
∆Π

Φ4 ∆Π

∆Π

∆Π

Φ4 ∆Π

Φ5 ∆Π

∆Π

∆Π

Φ5 ∆Π

Νορµαλλψ, φυνχτιοναλ λινεσ οφ
οπερατιον αρε δεϖελοπεδ φιρστ

2Β4−1

∆Π
∆Π
∆Π

∆Π
∆Π

∆Π

∆Π

ϑΩΠ 5−00
Στεπ 3. Ρεφινε ϖιεωσ δυρινγ δεϖελοπµεντ ανδ ϖαλιδατιον οφ ΧοΑσ
ΧοΑσ αρε ΩΑΨΣ/ΜΕΑΝΣ/ορ µιξ
ΧοΑ 1
ΧοΑ 2
Ε
Ε
Ε
Ε
ΑΣ
ΑΣ ΗΑΣ ΗΑΣ
Η
Η
Π
Π
Π
Π

Φ1 ∆Π

ΟΠ
ΕΝ∆−
ΣΤΑΤΕ

Οπ
ΧοΓ

ΧοΑ 3

Φ2

∆Π

Φ3 ∆Π

∆Π

Φ4 ∆Π

∆Π

∆Π
∆Π

∆Π
∆Π

Φ5 ∆Π

ΧοΑ Β

ΣΤΡΑΤ
ΕΝ∆−
ΣΤΑΤΕ

∆Π

Οπ
ΧοΓ

ΧοΑ Α

Στρατ
ΧοΓ

∆Π

ΧοΑ Χ

Στρατ
ΧοΓ

∆Π

Αδϖερσαρψ ΧοΑ αρε
χοµπαρεδ ωιτη
οων ΧοΑ

Χοµµον το αλλ ΧοΑ
σηουλδ βε σηοων

Στεπ 4. Χοµπλετε ϖιεω ιν δεϖελοπµεντ οφ τηε πλαν
Ε
ΑΣ
Η
Π

Φ1

Φ3

∆Π

Φ4

∆Π

Φ5

Ε
ΑΣ
Η
Π

∆Π

∆Π

Φ2

Φ6

Ε
Ε
ΑΣ
ΑΣ
Η
Η
Π
Π

∆Π

∆Π

∆Π

∆Π

∆Π
Οπ
ΧοΓ

∆Π

∆Π

∆Π

∆Π

∆Π

ΟΠ
ΕΝ∆−
ΣΤΑΤΕ

Στρατ
ΧοΓ

ΣΤΡΑΤ
ΕΝ∆−
ΣΤΑΤΕ

∆Π
∆Π

Οπ
ΧοΓ

Στρατ
ΧοΓ

∆Πσ µαψ βε αδδεδ ανδ σοµε λινεσ οφ οπερατιον
µαψ εξτενδ βεψονδ ενεµψ οπερατιοναλ ΧοΓ

Ασ σηοων αβοϖε, ονε τεχηνιθυε φορ ιλλυστρατινγ Μαιν Εφφορτ ισ το σηοω συππορτεδ/
συππορτινγ χοµπονεντσ. Οτηερ τεχηνιθυεσ ινχλυδε Μαιν Εφφορτ βεσιδε τηε αππλιχαβλε
λινε οφ οπερατιον (ορ πορτιον οφ) ορ βψ σηοωινγ χονϖεργινγ λινεσ οφ οπερατιον οντο α
Μαιν Εφφορτ.

2Β4−2

ϑΩΠ 5−00

ΑΝΝΕΞ 2Χ  ΩΑΡΓΑΜΙΝΓ
2Χ1. Ωαργαµινγ ισ α µετηοδ υσεδ το ϖισυαλισε τηε εββ ανδ φλοω οφ τηε χαµπαιγν ορ
αν οπερατιον. Ωαργαµινγ ισ σιµπλψ α τοολ το ασσιστ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερ
(ϑΤΦΧ) ανδ ηισ σταφφ ιν τηε οπερατιοναλ πλαννινγ προχεσσ; ιτ ισ νοτ δονε ασ αν ενδ ιν
ιτσελφ. Βψ δεφινιτιον αδϖερσαριαλ, ιτ δεµονστρατεσ ποτεντιαλ ουτχοµεσ ωηεν τωο
οπποσινγ χουρσεσ οφ αχτιον (ΧοΑσ) αρε συπεριµποσεδ ιν τιµε ανδ σπαχε. Ιτ χαν ρανγε
φροµ ινφορµαλ δισχυσσιονσ ρουνδ α µαπ το τηε υσε οφ σοπηιστιχατεδ χοµπυτερ
προγραµµεσ. Ιν εσσενχε, ωαργαµινγ προϖιδεσ τηε χονδιτιονσ φορ:
α.

Τηε ασσεσσµεντ ανδ χοµπαρισον οφ φριενδλψ ΧοΑσ αγαινστ ενεµψ ΧοΑσ.

β.

Τηε ρεφινεµεντ ανδ δεϖελοπµεντ οφ τηε χηοσεν πλαν.

χ.

Χοµµανδερσ ανδ σταφφ το βε αβλε το ϖισυαλισε τηε πλαν.

δ.

Τηε πρεδιχτιον οφ τιµε, χονσυµπτιον ανδ αττριτιον.

ε.

Τηε ρεδυχτιον οφ υνχερταιντψ ανδ ρισκ.

2Χ2. Ωαργαµινγ χαν γραπηιχαλλψ δεµονστρατε τηε φλοω οφ βαττλε, ποτεντιαλ φλαωσ ιν α
πλαν, τηε νεεδ φορ χοντινγενχψ πλαννινγ, ανδ ιδεντιφψ βαττλεσπαχε σψνχηρονισατιον
ισσυεσ. Αλσο, πριορ το οπερατιονσ, ωαργαµινγ χαν βε υσεδ το ινφορµ χοµµανδερσ ανδ
σταφφσ. Φυρτηερµορε, βεχαυσε ωαργαµινγ βρινγσ τογετηερ α ωιδε χροσσ−σεχτιον οφ τηε
ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ (ϑΤΦΗΘ) ανδ Χοµπονεντ σταφφσ, ιτ ενηανχεσ κνοωλεδγε
οφ τηε πλαν ανδ εναβλεσ α χλεαρερ υνδερστανδινγ οφ Χοµµανδερσ ιντεντ, χο−ορδινατινγ
ινστρυχτιονσ ανδ ποτεντιαλ αρεασ οφ ρισκ.
2Χ3. Ωαργαµινγ ωιλλ βε υσεδ ασ παρτ οφ τηε ϑΤΦΧσ εστιµατε προχεσσ ωηενεϖερ
αππροπριατε, ιν ορδερ το βεττερ ενσυρε τηατ τηε λιµιτεδ ρεσουρχεσ αρε υσεδ ιν τηε µοστ
εφφιχιεντ ανδ εφφεχτιϖε µαννερ ανδ το ηιγηλιγητ ισσυεσ φορ φυρτηερ αναλψσισ. Τηε αµουντ
οφ εφφορτ δεϖοτεδ το ωαργαµινγ ωιλλ βε δεπενδεντ ον τηε πριοριτψ ασσιγνεδ βψ τηε ϑΤΦΧ
ανδ τηε τιµε αϖαιλαβλε το χονδυχτ τηε προχεσσ. Ατ τηε ϖερψ λεαστ τηε σελεχτεδ ΧοΑ
σηουλδ βε ωαργαµεδ το ενσυρε τηατ τηε φορχεσ αρε χο−ορδινατεδ ανδ σψνχηρονισεδ
αγαινστ ασσεσσεδ ενεµψ αχτιον. Ωαργαµινγ σηουλδ περµιτ αναλψσισ οφ αχτιονσ ιν τιµε
ανδ σπαχε φροµ α περσπεχτιϖε οφ οπερατιοναλ πηασεσ, ∆εχισιϖε Ποιντσ (∆Πσ) ορ
τιµελινεσ.
2Χ4. Ιτ µυστ βε ρεµεµβερεδ τηατ ωαργαµινγ ισ α ϖισυαλισατιον, νοτ α πρεδιχτιον ανδ
σηουλδ νοτ βε υσεδ το οϖερ−χονστραιν τηε χοµπονεντσ. Σιµιλαρλψ, ιτ ισ α φιρµ πρινχιπλε
τηατ α σολυτιον ορ πρεδιχτιον δεριϖεδ φροµ ωαργαµιµγ µυστ ονλψ βε αχχεπτεδ ορ
αππλιεδ υνδερ χονδιτιονσ οφ σουνδ µιλιταρψ ϕυδγεµεντ. Τηατ σαιδ, ωαργαµινγ χαν παψ α
συβσταντιαλ διϖιδενδ διρεχτλψ προπορτιοναλ το τηε αµουντ οφ τιµε ανδ χρεατιϖε ενεργψ
ινϖεστεδ ιν ιτ.

2Χ−1

ϑΩΠ 5−00
Ωαργαµινγ Μετηοδολογψ
2Χ5. Μετηοδολογψ. Τηε ϑΤΦΧ/ΧΟΣ ωιλλ δεχιδε ωηερε ιν τηε πλαννινγ προχεσσ ηε
ωισηεσ το υσε ωαργαµινγ. Τηερε αρε φουρ οβϖιουσ σταγεσ ωηεν ωαργαµινγ µαψ
χοντριβυτε:
α.
Ωηεν δεϖελοπινγ ΧοΑσ πριορ το τηειρ εϖαλυατιον (Στεπ 4 οφ τηε
Εστιµατε).
β.
Ωηεν εϖαλυατινγ ΧοΑσ πριορ το τηε ∆εχισιον Βριεφ (Στεπ 5 οφ τηε
Εστιµατε).
χ.
Το ρεφινε α σελεχτεδ ΧοΑ βεφορε τηε προδυχτιον οφ οπερατιοναλ
παπερωορκ.
δ.

Το ρεηεαρσε τηε σελεχτεδ ΧοΑ πριορ το εξεχυτιον.

2Χ6. Χουρσε οφ Αχτιον ∆εϖελοπµεντ. Ωαργαµινγ χαν βε υσεδ το προϖιδε εαρλψ
ϖισυαλισατιον οφ αν εµβρψονιχ ΧοΑ. Ωηεν υσεδ ιν συππορτ οφ ΧοΑ ∆εϖελοπµεντ,
ωαργαµινγ ωιλλ χοµπλεµεντ ΙΠΒ προδυχτσ ανδ χαν ηελπ προϖιδε δεδυχτιονσ ωιτηιν τηε
εστιµατε φαχτορσ, παρτιχυλαρλψ χορρελατιον οφ φορχεσ/ρελατιϖε στρενγτησ, τιµε ανδ σπαχε,
σεθυενχινγ ανδ τροοπσ το τασκ. Ιτ χαν ηελπ θυαντιφψ τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε ανδ δισχαρδ
ιµπραχτιχαλ ΧοΑσ εαρλψ ιν τηε προχεσσ. Φιναλλψ, ωαργαµινγ ωιλλ ηελπ το ενσυρε τηατ
ΧοΑ αρε διστινχτ ανδ νοτ µερελψ ϖαριαντσ οφ τηε σαµε σχηεµε οφ µανοευϖρε.
2Χ7. Χουρσε οφ Αχτιον Εϖαλυατιον. Ωαργαµινγ ιν συππορτ οφ ΧοΑ Εϖαλυατιον
χοµπαρεσ εαχη φριενδλψ ΧοΑ αγαινστ εαχη ενεµψ ΧοΑ το προδυχε α σελεχτιον
ρεχοµµενδατιον; ασ συχη ιτ δεµανδσ χονσιδεραβλε τιµε. Ηερε, ωαργαµινγ εξποσεσ τηε
στρενγτησ ανδ ωεακνεσσεσ οφ εαχη φριενδλψ ΧοΑ αγαινστ τηε ϑΤΦΧσ δεχισιον χριτερια.
Ωαργαµινγ ρεσυλτσ αρε τηεν ινχλυδεδ ιν τηε ∆εχισιον Βριεφ.
2Χ8. Χουρσε οφ Αχτιον Ρεφινεµεντ. Ονχε τηε ϑΤΦΧ ηασ σελεχτεδ ηισ ΧοΑ,
ωαργαµινγ χαν χοντριβυτε το ιτσ ρεφινεµεντ, ινχλυδινγ ιδεντιφψινγ τηε ϑΤΦΧσ ∆εχισιον
Ποιντσ. Ιν αδδιτιον, ωαργαµινγ ωιλλ ασσιστ ιν τηε προδυχτιον οφ χο−ορδινατινγ
ινστρυχτιονσ συχη ασ τηε Σψνχηρονισατιον Ματριξ, Βαττλεσπαχε Χο−ορδινατιον Μεασυρεσ,
ασ ωελλ ασ ποτεντιαλ τασκσ ανδ ρεαδινεσσ φορ τηε Οπερατιοναλ Ρεσερϖε. Τηυσ, ωαργαµινγ
ωιλλ διρεχτλψ ινφορµ τηε Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε, Φορχε Ινστρυχτιονσ ∆οχυµεντ, ανδ
ΟΠΟΡ∆σ. Ωαργαµινγ, ατ τηισ ϕυνχτυρε, ισ αλσο υσεδ το ιδεντιφψ Βρανχηεσ ανδ Σεθυελσ
ανδ δεϖελοπ τηεµ ιντο ΧΟΝΠΛΑΝΣ. Ιτ ισ το τηισ σταγε οφ τηε πλαννινγ προχεσσ τηατ
ωαργαµινγ χαν χοντριβυτε µοστ ανδ ωηερε ιτσ υσε σηουλδ βε πρεφερεντιαλλψ χονσιδερεδ.
2Χ9. Χουρσε οφ Αχτιον Ρεηεαρσαλ. Ονχε ορδερσ αρε ισσυεδ α µισσιον ρεηεαρσαλ
σηουλδ βε χονδυχτεδ ιφ τιµε αλλοωσ. Ωηερε ποσσιβλε τηισ σηουλδ ινχλυδε τηε ϑΤΦΧ
ηιµσελφ, ηισ Χοµπονεντ Χοµµανδερσ, ανδ κεψ σταφφ. Ιτ ωιλλ ωαργαµε τηε πλαν ιν
δεταιλ, ενσυρινγ τηατ τηε ϑΤΦΧσ ιντεντ ισ χλεαρλψ υνδερστοοδ βψ αλλ ανδ εξποσε ανψ
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υνφορεσεεν ιµπλιχατιονσ οφ ονε Χοµπονεντσ αχτιονσ ον ανοτηερ. Εφφεχτιϖελψ, τηισ ισ α
ϖερβαλ ρεηεαρσαλ ωηερε τηε παρτιχιπαντσ γετ α φεελ φορ τηε παρτ τηεψ ηαϖε το πλαψ ανδ
υνδερστανδ τηε ιµπαχτ τηειρ αχτιονσ ωιλλ ηαϖε ον οτηερσ. Τηε ρεηεαρσαλ ρεθυιρεσ τηε
χλοσε παρτιχιπατιον οφ α µυλτι−δισχιπλινεδ Ρεδ Τεαµ, ωηο ωιλλ χονσιδερ εϖεντσ φροµ
τηε περσπεχτιϖε οφ τηε αδϖερσαρψ. Τηε ουτπυτ χαν βε α δεταιλεδ λιστ οφ αχτιονσ, χαλλεδ α
Μισσιον Εσσεντιαλ Χηεχκλιστ, ανδ σεθυενχεσ (συχη ασ ταχτιχαλ ινλοαδ) χοηερεντ ωιτη τηε
σψνχηρονισατιον µατριξ ανδ δεταιλινγ τηε γο/νο γο χριτερια φορ δισχρετε οπερατιονσ.
Παρτιχιπαντσ
2Χ10. Τηε σταφφ δεταιλεδ βελοω ηαϖε α σπεχιφιεδ ρολε ιν τηε ωαργαµε προχεδυρε:
α.

ΣΟ1 ϑ5

Χηαιρµαν/ρεφερεε

β.

ΣΟ2 ϑ5

Σεχρεταρψ

χ.

ΣΟ1 ϑ2

Ασσεσσµεντ οφ ενεµψ/οπποσιτιον αχτιονσ

δ.

ΣΟ2 ϑ2

Πλαψ τηε ρολε οφ Ρεδ φορχεσ

ε.

ϑ3 Ενϖιρονµεντσ

Φριενδλψ φορχε αχτιονσ

2Χ11. ∆επενδινγ ον ωηατ ισ βεινγ ωαργαµεδ, τηε φολλοωινγ αδδιτιοναλ παρτιχιπαντσ
µαψ αλσο βε ινχλυδεδ: ϑΤΦΧ, ΧΟΣ, ΠΟΛΑ∆, ϑ1/ϑ4, ϑ6, ϑ3 Οπσ Σπ, Οπσ Χοορδ ανδ
Χοµπονεντ ΛΟσ.
Αππροαχη το Ωαργαµινγ
2Χ12. Τηε µορε πραχτιχε α ωαργαµινγ τεαµ ηασ, τηε φαστερ τηεψ αρε χαπαβλε οφ
προδυχινγ βοτη θυαντιτψ ανδ θυαλιτψ οφ ρεσυλτσ. Ωηεν φιρστ ιντροδυχεδ το α ϑΤΦΗΘ,
ωαργαµινγ µαψ αππεαρ το βε α σλοω ανδ χυµβερσοµε προχεσσ; ιδεντιφψινγ ανδ
µαινταινινγ α ποολ οφ τραινεδ ωαργαµερσ ωιτηιν τηε ϑΦΗΘ ωιλλ παψ διϖιδενδσ βοτη ιν
σπεεδ ανδ ιν θυαλιτψ ανδ σηουλδ βε α µαττερ οφ πριοριτψ. Τηε πλαψερσ αρε εξπεχτεδ το
υσε τηειρ εξπεριενχε, κνοωλεδγε ανδ χοµµον σενσε το στριϖε φορ τηε βεστ ποσσιβλε
ρεσυλτ φορ τηε σιδε τηεψ ρεπρεσεντ, ωηιλστ ρεµαινινγ ρεαλιστιχ. Τηε ωαργαµε µυστ
δεµονστρατε ποσσιβλε ενεµψ αχτιονσ ανδ τηε φαχτ τηατ ηε µαψ νοτ αχτ/ρεαχτ ασ ωε
αντιχιπατε, σηουλδ αλσο βε εξπεχτεδ. Τηε ωαργαµε ισ α σταφφ τοολ; ιτ ισ νοτ α πρεδιχτιον
ορ γυαραντεε οφ ουτχοµε.
Χονδυχτινγ τηε Ωαργαµε
2Χ13. Στεπ 1  Σελεχτ τηε Εϖεντ το βε Ωαργαµεδ. Τηε φιρστ τασκ ισ το ιδεντιφψ τηε
φοχυσ φορ τηε ωαργαµε: τηε Χριτιχαλ Εϖεντ. Ονε µετηοδ ισ το λιστ κνοων κεψ ∆εχισιϖε
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Ποιντσ (∆Πσ) ανδ ∆εχισιον Ποιντσ,1 ανδ σελεχτ τηε εϖεντ(σ) ον ωηιχη τηε συχχεσσ οφ τηε
πλαν ισ µοστ λικελψ το ηινγε. Τηε Χριτιχαλ Εϖεντ ισ οφτεν ωηερε τηε ϑΤΦΧ βελιεϖεσ ηισ
πλαν το ηολδ µοστ ρισκ, ειτηερ δυε το ιτσ ϖυλνεραβιλιτψ το ενεµψ αχτιον ορ περηαπσ τηε
χοµπλεξιτψ οφ ιντερ−Χοµπονεντ χο−ορδινατιον. Ιτσ σελεχτιον ωιλλ βε γυιδεδ βψ τηε
ϑΤΦΧ. Τηε οπποσινγ ΧοΑ, υσυαλλψ τηε ενεµψσ Μοστ Λικελψ ορ Μοστ ∆ανγερουσ, ωιλλ
αλσο βε σελεχτεδ.
2Χ14. Στεπ 2  ∆εχιδε τηε Στρυχτυρε οφ τηε Ωαργαµε.
α.
Στεπ 2α − ∆ετερµινε τηε Τιµε Αϖαιλαβλε. Τηε ΧΟΣ ωιλλ ιδεντιφψ τηε
τιµε αϖαιλαβλε ωιτηιν τηε βαττλε προχεδυρε φορ τηε ωαργαµε ανδ διρεχτ τηε Χηιεφ
Χοντρολλερ αχχορδινγλψ.
β.
Στεπ 2β − Σελεχτ τηε Τεχηνιθυε ανδ Φορµατ οφ τηε Γαµε. Φολλοωινγ
τηισ διρεχτιον, τηε Χηιεφ Χοντρολλερ ωιλλ σελεχτ τηε ωαργαµε τεχηνιθυε το βε
υσεδ (Χονχυρρεντ, Σεθυεντιαλ ορ Σινγλε ∆Π), τηε νυµβερ οφ Γαµε Τυρνσ
ποσσιβλε ωιτηιν τηε τιµε αλλοχατεδ ανδ τηυσ τηε λενγτη οφ εαχη Τυρν. Ιν
αδδιτιον, ηε ωιλλ σπεχιφψ τηε Σταρτ Τιµε φορ τηε ωαργαµε.
χ.
Στεπ 2χ − Χηοοσε τηε Μετηοδ το Ρεχορδ ανδ ∆ισπλαψ Γαµε Ρεσυλτσ.
Τηε ουτπυτ οφ τηε ωαργαµε µαψ βε χαπτυρεδ ασ α ναρρατιϖε, α ωορκσηεετ ορ
Ρεχορδ Σηεετ, ορ ασ α σψνχηρονισατιον µατριξ, τηε τιµεσχαλε οφ ωηιχη ισ
δετερµινεδ βψ τηε λενγτη οφ τηε Γαµε Τυρνσ. Τηεσε ωιλλ βε ποπυλατεδ βψ δατα
φροµ Τυρν−Ιν Χαρδσ, προδυχεδ βψ Πλαψερσ ανδ Παρτιχιπαντσ το χαπτυρε τηειρ
χοντριβυτιονσ το τηε Γαµε ινχλυδινγ ανψ σπεακινγ παρτ.
δ.
Στεπ 2δ − Ιδεντιφψ τηε Πλαψερσ. Τηε σχαλε οφ τηε ωαργαµε ωιλλ
δετερµινε τηε λεϖελ οφ Πλαψερ ανδ Παρτιχιπαντ, τηισ βεινγ δεπενδεντ ον ωηιχη
σταγε οφ τηε πλαννινγ προχεσσ τηατ ωαργαµινγ ισ βεινγ εµπλοψεδ ιν.
Στεπ 3  Γατηερ τηε Τοολσ, Ματεριαλσ ανδ ∆ατα
2Χ15. Τηε ωαργαµινγ αρεα σηουλδ βε φορµαλλψ αρρανγεδ, ωιτη σεατσ δεσιγνατεδ φορ
Πλαψερσ, υσυαλλψ ωιτη τηε Βλυε Τεαµ ον ονε σιδε ανδ τηε Ρεδ Τεαµ ον τηε οτηερ, ωιτη
αν αδδιτιοναλ σεατινγ αρεα µαδε αϖαιλαβλε φορ οτηερ Παρτιχιπαντσ. Τηε Χηιεφ Χοντρολλερ
ωιλλ διρεχτ τηε ασσεµβλψ οφ αππροπριατε αιδσ βψ τηε ωαργαµινγ τεαµ.
Στεπ 4  Βριεφ Σταφφ το Αλλοω Πρεπαρατιον
2Χ16. Τηε Χηιεφ Χοντρολλερσ πρε−βριεφ ωιλλ βε κεψ το εναβλινγ τηε νεχεσσαρψ
πρεπαρατιον βψ Πλαψερσ ανδ Παρτιχιπαντσ. Ιτ σηουλδ χοϖερ:
α.

Τηε µετηοδ ανδ φορµατ οφ τηε Γαµε.

1

∆εχισιον Ποιντσ ιδεντιφψ (ιν τιµε ανδ σπαχε) δεχισιονσ τηατ τηε χοµµανδερ µυστ µακε το ενσυρε τιµελψ εξεχυτιον οφ ηισ
πλαν ινχλυδινγ τηε εφφεχτιϖε ανδ εφφιχιεντ σψνχηρονισατιον οφ ρεσουρχεσ.
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β.

Τιµινγσ φορ τηε Γαµε (ινχλυδινγ βρεακσ).

χ.

Πλαψερ απποιντµεντσ ανδ οτηερ Παρτιχιπαντσ.

δ.

Αιδσ ρεθυιρεδ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ τηειρ πρεπαρατιον.

ε.

Ρεχορδινγ σψστεµ, ωαργαµε ουτπυτ, ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ.

φ.

Φιναλ Σταφφ προδυχτσ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηειρ δελιϖερψ.

γ.

Ωαργαµε ρυλεσ.

η.

ϑ2 Ρεϖιεω ανδ Υπδατε (ασ ρεθυιρεδ).

ι.

ϑ5 Ρεϖιεω ανδ Υπδατε (ασ ρεθυιρεδ).

Στεπ 5  Γαµε τηε Χουρσεσ οφ Αχτιον ανδ Ασσεσσ Ρεσυλτσ
2Χ17. Στεπ 5α  Ρεϖιεω. Τηε Χοντρολλερ οπενσ ωιτη α ρεϖιεω2 οφ τηε στρατεγιχ
γυιδανχε, τηε ϑΤΦΧσ διρεχτιον3, ανψ ασσυµπτιονσ, ανδ τηε χονδυχτ οφ τηε ωαργαµε
(τψπε, ρεαλ ανδ ρεπρεσεντατιϖε τιµινγσ, Χριτιχαλ Εϖεντσ ετχ). Πλαψερσ τηεν χονφιρµ τηατ
τηειρ φορχεσ ηαϖε βεεν σετ−υπ4 ον τηε Βιρδ Ταβλε ορ Χλοτη Μοδελ5 ιν αχχορδανχε ωιτη
τηειρ σχηεµε οφ µανοευϖρε ανδ δεπλοψµεντ πλανσ ασ ατ τηε Γαµε Σταρτ Τιµε.
2Χ18. Στεπ 5β  Ωαργαµε 1 (Εν Χουρσεσ οφ Αχτιον Ξ ϖσ Φριενδλψ Χουρσεσ οφ
Αχτιον Ψ).
α.
Οπποσινγ Φορχε Σταρτ−Στατε. Τηε Ρεδ Τεαµ οπενσ ωιτη α σηορτ
εξπλανατιον οφ τηε ενεµψ στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ ιντεντ ανδ τηε ενεµψ φορχεσ
χαπαβλε οφ ινφλυενχε ωιτηιν τηατ Γαµε Τυρν. Τηε δεταιλεδ σχηεµε οφ
µανοευϖρε σηουλδ βε λεφτ φορ τηε Γαµε Τυρν ιτσελφ.
β.
Βλυε Φορχε Σταρτ−Στατε. Χοµπονεντσ φολλοωεδ βψ κεψ Φορχε
χαπαβιλιτιεσ (Ενγρσ, Τγτσ, Ινφο Οπσ, ωιτη ΧΙΜΙΧ, Μεδια, ΦΠ/ΝΒΧ ασ νεχεσσαρψ)
οπεν ωιτη α σηορτ εξπλανατιον οφ τηειρ ιντεντ, ΤΑΣΚΟΡΓ, οπενινγ δισποσιτιονσ
ανδ κνοων ∆εχισιον Ποιντσ.
χ.

Γαµε Τυρν 1.
(1) Αχτιον. Τηε σιδε ηολδινγ τηε ινιτιατιϖε, ωηιχη ισ δεσιγνατεδ βψ
τηε Χοντρολλερ, δεσχριβεσ τηε ιντενδεδ αχτιϖιτιεσ οφ ιτσ φορχεσ ινχλυδινγ
µισσιονσ, τασκσ, ανδ χο−ορδινατινγ µεασυρεσ, ωιτηιν τηε τιµε περιοδ

2

Τηε δεπτη οφ τηισ σχενε−σεττερ ωιλλ βε δεπενδεντ ον ωηατ ωασ χοϖερεδ δυρινγ τηε πρε−βριεφ, το ωηοµ ανδ ηοω λονγ αγο.
∆υρινγ ΧοΑ ∆εϖελοπµεντ, τηισ ισ λικελψ το βε α ρεϖιεω οφ τηε Μσν Αναλψσισ γυιδανχε; δυρινγ ΧοΑ Εϖαλυατιον, ιτ ωιλλ βε
τηε ϑΤΦΧσ ∆εχισιον Χριτερια; δυρινγ ΧοΑ Ρεφινεµεντ ανδ Ρεηεαρσαλ, ιτ ωιλλ βε τηε ϑΤΦΧσ ιντεντ.
4
Σηουλδ βε δονε βεφορε τηε σταρτ οφ τηε ωαργαµε.
5
Ιν δυε χουρσε τηισ µαψ βε δονε ελεχτρονιχαλλψ, ι.ε. ωιτη τηε αδϖεντ οφ α ϑοιντ Οπερατιοναλ Πιχτυρε.
3
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σπεχιφιεδ φορ τηατ Γαµε Τυρν.6 Πλαψερσ, ηαϖινγ σποκεν ωιλλ µοϖε τηε
περτινεντ υνιτσ.
(2) Ρεαχτιον. Τηε σιδε ωιτηουτ τηε ινιτιατιϖε τηεν δεσχριβεσ ιτσ
ρεαχτιον ωηιλστ µοϖινγ τηε περτινεντ φορχεσ. Τηε ρεθυιρεµεντ το πλαν
Βρανχηεσ ισ µοστ οφτεν ιδεντιφιεδ ωιτηιν τηε ρεαχτιον σεθυενχε.
(3) Χουντερ−Ρεαχτιον. Τηε σιδε ωιτη τηε ινιτιατιϖε δεσχριβεσ ηισ
χουντερ−αχτιον. Τηισ σεθυενχε ισ ωηερε βρανχηεσ αρε µοστ οφτεν
δεϖελοπεδ.
(4) Ρεµαινδερ οφ Πλαψερσ. Οτηερ πλαψερσ αναλψσε τηε Γαµε Τυρν
ωιτηιν τηειρ αρεα οφ εξπερτισε, προϖιδινγ χοµµεντ ινχλυδινγ Τυρν−ιν
Χαρδσ ασ αππροπριατε.
(5) ϑυδγεµεντ. Βασεδ ον τηε διφφερεντ αχτιονσ, αττριτιον ισ αππλιεδ
ανδ Πλαψερσ αγρεε το τηε νεω υνιτ λοχατιονσ ανδ στρενγτησ το βε υσεδ ιν
τηε νεξτ Γαµε Τυρν. Οπερατιοναλ Αναλψσισ σηουλδ ινφορµ τηισ προχεσσ,
ανδ τηε Χοντρολλερσ ϕυδγεµεντ ισ φιναλ σηουλδ τηερε βε ανψ
δισαγρεεµεντ. Αλτηουγη τηε µοστ λικελψ ουτχοµε σηουλδ βε αχχεπτεδ, α
ποσσιβλε ωορστ χασε σηουλδ αλσο βε εξαµινεδ ιφ τηε ουτχοµε ισ το
ινφλυενχε συβσεθυεντ αχτιονσ ορ δεχισιονσ.
(6) Ρεχορδινγ. Χαπτυρινγ δατα, δεχισιονσ, χο− ορδινατιον ορ
σψνχηρονισατιον ινστρυχτιονσ ανδ συβορδινατε µισσιονσ/τασκσ ανδ
γρουπινγσ ισ εσσεντιαλ το εξτραχτ φυλλ βενεφιτ φροµ τηε ωαργαµε. Ιφ
ρεχορδινγ ισ δονε φαιτηφυλλψ, πορτιονσ οφ τηε ΟΠΟΡ∆Σ χαν βε ωριττεν
βεφορε τηε πλαννινγ προχεσσ ισ χοµπλετε. Τηε Χοντρολλερ σηουλδ
χοντινυαλλψ ασσεσσ τηε φεασιβιλιτψ οφ τηε ΧοΑ ανδ βεγιν το χοµπιλε ιτσ
αδϖανταγεσ ανδ δισαδϖανταγεσ. Σπεχιφιχαλλψ τηε φολλοωινγ µυστ βε δονε:
(α) Αλλ Πλαψερσ ανδ Παρτιχιπαντσ. Κεψ ισσυεσ ανδ ποιντσ
σηουλδ βε συβµιττεδ ασ τηεψ αρισε το τηε ϑ5 ανδ ϑ3 Οπσ Χοορδ
ρεχορδερσ υσινγ Τυρν−ιν Χαρδσ.
(β) ϑ5. Υσινγ τηε Τυρν−ιν Χαρδσ, τηε ϑ5 Ρεχορδερ ωιλλ χοµπιλε
τηε Ωαργαµε Ρεχορδ Σηεετ. Ιν παρτιχυλαρ, ϑ5 ωιλλ νοτε ανψ
Βρανχηεσ ορ Σεθυελσ τηατ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ, ανψ αµενδµεντσ ορ
αδδιτιονσ το τηε ∆ΣΜ, ανψ χηανγε το Χοµπονεντ ΤΑΣΚΟΡΓ, ορ
τηε χοµποσιτιον, τασκσ, λοχατιον, ανδ ΝΤΜ φορ τηε οπερατιοναλ
ρεσερϖε. Ηε σηουλδ αλσο νοτε σεθυενχινγ ισσυεσ ανδ αρεασ οφ
παρτιχυλαρ ρισκ.

6

Τηε ωαργαµινγ τεαµ σηουλδ χονσιδερ µισσιονσ ανδ τασκσ ονε λεϖελ δοων ανδ ασσετσ/αχτιονσ 2 λεϖελσ δοων.
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(χ) ϑ3 Οπσ Χοορδ. Τηε ϑ3 Οπσ Χοορδ Ρεχορδερ σηουλδ
χονσιδερ τηε αχχυραχψ οφ τιµε ανδ σπαχε χονσιδερατιονσ, ανδ χο−
ορδινατιον µεασυρεσ. Ηε σηουλδ χαπτυρε αµενδµεντσ το τηε
Σψνχηρονισατιον Ματριξ αχχορδινγλψ. Ιν αδδιτιον, ϑ3 Οπσ Χοορδ
ωιλλ ρεχορδ ΧΧΙΡσ ανδ ΡΦΙσ ασ τηεψ εµεργε; τηεσε ωιλλ λατερ δριϖε
αν αδϕυστµεντ οφ τηε ιντελλιγενχε χολλεχτιον πλαν βψ ϑ2.
δ.
Γαµε Τυρν 2. Τηε ωαργαµε χοντινυεσ τηρουγη ασ µανψ τυρνσ ασ
ρεθυιρεδ φορ τηε ουτχοµε το βεχοµε συφφιχιεντλψ χλεαρ. Ωηεν χοµπλετεδ τηε
Χοντρολλερ συµµαρισεσ τηε ρεσυλτσ.
2Χ19. Στεπ 5χ  Ωαργαµε 2 (Εν ΧΟΑ Ξ ϖσ Φριενδλψ ΧΟΑ Ζ). Ιφ νεχεσσαρψ,
φορχεσ σηουλδ βε ρελοχατεδ ανδ σταρτ στατεσ ιδεντιφιεδ φορ τηε νεξτ σετ οφ ΧοΑσ. Τηε
σαµε χψχλε ασ πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ σηουλδ βε φολλοωεδ ανδ τηε δραωινγ οφ πρεµατυρε
χονχλυσιονσ σηουλδ βε αϖοιδεδ.
2Χ20. Στεπ 5δ  Ωραπ−Υπ. Ατ τηε ωραπ−υπ οφ τηε ωαργαµε, τηε Χοντρολλερ/ΧΟΣ ωιλλ
ηιγηλιγητ τηε κεψ ποιντσ ανδ ισσυεσ τηατ ηαϖε αρισεν. Φολλοωινγ τηισ, ϑΤΦΗΘ Σταφφ ωιλλ
προδυχε αππροπριατε δελιϖεραβλεσ συχη ασ:
α.

Ωαργαµε Ρεχορδ Σηεετ  ϑ5.

β.

Σψνχηρονισατιον Ματριξ ανδ Οπερατιοναλ Τιµελινεσ − ϑ3 Οπσ Χοορδ.

χ.

Χαµπαιγν Σχηεµατιχσ − ϑ5.

δ.

Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντσ (ΧΧΙΡ/ΡΦΙσ) − ϑ3 Οπσ Χοορδ.

ε.

Ιντελλιγενχε Χολλεχτιον Πλαν − ϑ2.

φ.

ΤΑΣΚΟΡΓ ανδ ∆ΟΑ − ϑ3 Οπσ Χοορδ.

γ.

ΧοΑ Εϖαλυατιον Σηεετ φορ τηε ϑΤΦΧσ ΧοΑ σελεχτιον δεχισιον βριεφ  ϑ5.

η.
Οπερατιοναλ παπερωορκ (Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε, ΦΙ∆, ΟΠΟΡ∆Σ,
ΦΡΑΓΟΣ) αρτιχυλατινγ Χοµπονεντ Μισσιονσ, Τασκσ ανδ Χοορδινατινγ
Ινστρυχτιονσ − ϑ3/ϑ5.
ι.

∆εχισιον Συππορτ Ματριξ (∆ΣΜ) − ϑ5.

ϕ.

Ρισκ Ρεγιστερ ανδ ΧΟΝΠΛΑΝΣ (Βρανχηεσ & Σεθυελσ) − ϑ5.

κ.

Μεασυρεσ οφ Εφφεχτιϖενεσσ (ΜΟΕ) Ασσεσσµεντ Σηεετ − ϑ5.
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Ωαργαµινγ ∆υρινγ Χοµπρεσσεδ Βαττλε Προχεδυρε
2Χ21. Ωηεν οπερατινγ υνδερ α χοµπρεσσεδ βαττλε προχεδυρε, τηε ϑΤΦΧ/ΧΟΣ πλαψσ α
χριτιχαλ ρολε. Ηε σηουλδ αττενδ τηε ωαργαµε το προϖιδε γυιδανχε, ρεϕεχτ υνωαντεδ
χονχεπτσ, ανδ ασσιστ ιν κεεπινγ τηε σταφφ φοχυσσεδ. Ιφ τηε ϑΤΦΧ ισ πρεσεντ δυρινγ τηε
ωαργαµινγ οφ µυλτιπλε ΧοΑσ, ιτ ισ λικελψ τηατ ηε ωιλλ ραπιδλψ ιδεντιφψ ωηιχη ΧοΑ ηε
φαϖουρσ. Αδδιτιοναλλψ, ρεδυχινγ τηε νυµβερ οφ παρτιχιπατινγ περσοννελ το α σελεχτ γρουπ
(Χοντρολλερ, ϑ2, ϑ5 ανδ ενϖιρονµεντσ) ωιλλ σπεεδ τηε ωαργαµε βυτ ωιτη α χορρεσπονδινγ
δροπ ιν τηε ϖαλυε το τηε εντιρε σταφφ.
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ANNEX 2D – RISK ANALYSIS PROCESS
Risk in the Military Environment
‘There is one certainty in relation to warfare – there is no such thing
as a casualty or risk free conflict. Military operations by their nature
involve varying degrees of risk. It is emphatically never about
avoiding risk; the military profession is not one for those who are
risk averse.’ 1
2D1. Military Risk. Risk is defined as ‘the chance, in quantitative terms, of a
defined hazard occurring. It therefore combines a probabilistic measure of the
occurrence of the primary event(s) with a measure of the consequences of that/those
event(s)’.2 Military risk is the ability to go beyond the normal planning process to
identify and quantify expected outcomes, and to pursue those that maximise military
advantage without prejudicing the overall military position. The level of risk is often
related to potential gain, so commanders must, in so far as they are able, weigh the
estimated cost against the end-state. The Joint Task Force Commander (JTFC) uses
his judgement to balance the requirement for mission success with the inherent risks.
Military commanders have always practised risk management in military decisionmaking; however, the approach to risk management and degree of success vary widely
depending on the level of training and experience. The operational planning process is
inherently a methodology that identifies and manages risk.
2D2. Risk in Multinational Operations. In Multinational operations the
assessment of risk becomes even more difficult. Each nation will determine how its
troops are employed normally based upon their acceptable levels of risk. Ultimately
the JTFC makes the final selection of measures, which are then included in the
Operation Order. The implementation of some measures may not be force-wide; the
threat, as well as the measures adopted, particularly in more benign environments,
may not be uniform and may be subject to frequent review and change. As with the
estimate process, risk assessment is a continual process. As the situation changes or
new intelligence is received, measures will be reviewed and adapted to the new
situation. As part of mission command, subordinate commanders should also be
directed to conduct local reviews, although the overall co-ordination should remain
under the control of the Joint Task Force Headquarters (JTFHQ).
Risk Management
2D3. Risk management is the process whereby decisions are made to accept a
known or assessed risk and/or the implementation of actions to reduce the
1
2

JWP 0-01 ‘British Defence Doctrine’ (BDD) (2nd Edition).
British Standard 4778 1991 (Part 3, Section 3.2).
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consequences or probability of occurrence of a defined hazard. Risk management is
not an issue that can be addressed separately or in isolation. The key is to assess total
risk i.e. risks need to be seen both individually and collectively. For instance, an
action or activity at the tactical level may be deemed to have minimal impact but at the
political level it may have huge implications. Even though the likelihood of
occurrence may be small, measures of mitigation might need to be put in place.
Conversely an impact required at the political level may demand greater risk to be
taken at a lower level.
Risk Assessment
2D4. In the risk assessment process, the JTFC uses the selected course of action
(CoA) to identify and quantify those actions by his own force, those of the adversary
or environmental factors that will incur misfortune or create opportunity. Risk
assessment is based on a combination of the likelihood of exposure to the hazard with
the potential severity of the outcome. It must be seen as a decision-making tool that
can increase operational effectiveness by anticipating hazards and reducing the
potential for loss to acceptable levels, thereby increasing the probability of a
successful outcome to the mission. Ultimately it is the JTFC’s decision to accept risk,
based upon whether the benefits outweigh the cost.
2D5. A risk analysis flow chart is shown in Figure 2D.1. Two courses of staffing
action, one abbreviated and one optimal, are selected depending on the time available.
The abbreviated version mitigates against probable misfortune and is entirely
adversary focused. The optimal analysis aims, in a parallel staffing process, to
minimise reverses while optimising opportunities. In both, the staff draw on existing
support tools for instance: Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB),
wargaming, Operational Analysis (OA), Decision Support Matrix (DSM) and ‘what
iffing’. Since these high level staff tools are usually only available at JTFHQ and
Component Commander (CC) level, it is generally accepted that formal risk analysis
takes place at the operational level. However, it will also be conducted less formally
at the tactical level using any aids available. The output of the staffing effort is a
series of proposals put to the JTFC for his decision.
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Directive
Estimate Process
CoA Development
Commander’s Decision
outline plan/selected CoA
Estimate Process
Calculation beyond the Estimate Process
Operational Direction: planned CoA
Abbreviated
Staffing Process

Mission Analysis -Question 4
(principally time)

Optimal staffing
process

Risk reduction
(principally in terms of
enemy factors)

Risk estimate:
based on assumptions
and key deductions

-IPB tools, including Decision
Support Template (DST)
-synchronization matrix
-wargaming

Refinement of Commander’s
planning guidance
(including CCIRs)
Analysis of CoA or
selected plan in terms of:

Modify or discard
Minimizing reverses
Contingency
plan
(exceptionally)

Modify
existing plan
(more likely)

Maximizing opportunities
Analysis
Using:

Worst
case

Best
case

-focused J2 products
-IPB tools, including DST
-synchronization matrix
-OA
-wargaming

Options
- develop
- dismiss
- prepare
- decide

Modify
existing plan
Against reverses

Prepare or develop
contingency plans
Exploiting opportunities

Commander’s Decision
Execution

Figure 2D.1 – Risk Analysis Flow Chart
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2D6. The JTFC, based on his earlier guidance to his staff on key events or effects he
wished to achieve, will:
a.

Dismiss the staff finding as unlikely.

b.

Staff the proposal further.

c.

Prepare and issue contingency plans as a result of the staffwork.

d.

Change the existing plan as the work has identified a fundamental flaw.

2D7. The staff should examine risk during Step 5 (CoA Development) in the
Operational Estimate. By producing a risk assessment that is as accurate and
comprehensive as possible, an initial set of measures can be produced which address
the actual risk or threat. The proposed measures must be judged and balanced against
the Commander’s mission and operational requirements, with the emphasis on risk
management.
2D8. Therefore any potential risk must be assessed in terms of its likelihood and its
impact utilising a matrix such as that at Figure 2D.2. By scoring these it is possible to
give weighting to any risk that is identified, then measures can be put in place to
mitigate or reduce the impact. At the operational level those activities or CoAs with a
high scoring will either require further analysis/development to avoid unnecessary risk
taking or alternatively, if it is deemed essential in achievement of the mission, referral
to the Jt Comd. Ultimately, however, it is a commander’s decision to accept risk and
to manage the consequences.
Likelihood
Impact

Very High

High

Medium

Low

Very Low

A

B

C

D

E

Very High

I

E

E

H

H

M

High

II

E

H

M

M

M

Medium

III

H

M

M

L

L

Low
Very Low

IV
V

M
M

M
L

L
L

L
L

L
L

Risk Tolerance Line. E Extremely High Risk; Mission likely to fail. H High Risk; Inability
to accomplish all parts of the mission. M Moderate Risk; Mission accomplishment likely
but possibility of reduced capability. L Low Risk; Little or no impact on accomplishment of
the mission.

Fig 2D.2 - Risk Assessment Matrix
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2D9. The assessment of risk is an integral part of the estimate process, not only in
the commander’s comparison and selection of CoAs, but throughout, as factors are
considered. While this ensures that risk will be considered in all operations, the
acceptable threshold is likely to vary with the political situation or type of operation.
For example, in Non-combatant Evacuation Operations (NEO) and similar operations,
there may be political imperatives that require the risk to UK forces to be reduced to a
greater extent than would be normally acceptable in war. However, no matter what the
operation, risk management is not risk elimination. Casualties, deliberate or
accidental, are a reality of military operations and the desire to avoid them totally may
well impact adversely on the achievement of the mission; the commander must always
balance the risk required within the context of the campaign end-state. In summary,
the estimate process identifies the risk, which is then assessed in terms of likelihood
and impact before control measures are then developed to mitigate, where possible, the
risk. Notwithstanding any mitigation, there will inevitably be residual risk that
remains, even after the control measures have been applied.
2D10. Compromise and Risk. Good planning is an exercise in compromise.
Resource allocation is the JTFC’s decision and is where the biggest compromises are
to be found. The JTFC should recognise what has been compromised and move it
away from discovery. Risk is closely linked to compromise; such risk is taken when
required in pursuit of operational aims, or when the consequences can be borne. In
this sense one can often recover from a risk but not from a gamble, but the pay-off
from a gamble is likely to be much greater. Risk is about threats to the plan and the
actual and perceived vulnerabilities to that threat. The JTFC’s view of, and reaction
to, these threats will be based on his experience and judgement, as well as detailed
input from the staff. Ultimately, it is the JTFC who will make the final decision on the
levels of risk associated with his plan, but he cannot consider such risk in isolation.
Any military action will have potential political, economic, environmental and
humanitarian consequences; what may be a low risk option for the military may be
high risk elsewhere.
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ANNEX 2E – CAMPAIGN EFFECTIVENESS ANALYSIS
Guiding Principles
2E1. There are 4 guiding principles that should guide Campaign Effectiveness
Analysis (CEA) methodology:
a.
Information feeding CEA should describe the realities of the tactical
actions being conducted by Component Commanders (CCs), and their effects.
b.
The process must be as objective as possible whilst allowing military
judgement by both Joint Task Force Commander (JTFC) and CCs.
c.
CEA must not tell the JTFC what he already knows; it must offer him
the Staff’s analysis.
d.
CEA must not become a tortuous and mechanistic process; it must
remain a tool to assist the commander in making decisions.
The Campaign Effectiveness Analysis Process
2E2. There are broadly 2 methodologies that can be used, though the second method
tends to be the preferred option.
a.
By Decisive Point. The campaign schematic serves as a means to
impart clarity to the JTFC’s operational design - a tool to visualise the
campaign in its entirety. It thus offers one framework against which to
conduct CEA, by assessing and predicting accomplishment of each Decisive
Point (DP).
b.
By Operational Objective. Here, progress is judged against the
Operational Objectives that comprise the operational end-state, these often
being satisfied by the success of individual Lines of Operation. This second
method is favoured as it provides higher level analysis,1 across the longerrange objectives of the campaign, and therefore more appropriate to the
operational level commander. In addition, the schematic output is usually
easier for the Boards to assimilate.
2E3.

1

A Four Step Process. In general, all CEA methodologies comprise 4 stages:
a.

Derivation of Tasks/Success Criteria.

b.

Definition of Measures of Effectiveness (MOE).

Whereas analysis by DP presents the pitfall of embroilment in tactical activity.
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c.

Collection and analysis of Evidences.2

d.
Presentation of the Staff’s analysis to inform the JTFC’s decisionmaking process.
2E4. The Measures of Effectiveness Assessment Sheet. The Measures of
Effectiveness Assessment Sheet (MAS) is the principal tool used to conduct the first
two steps of CEA and so provides the ‘engine’ behind any schematic representation of
the Staff’s analysis in the final Step. An example MAS is at Appendix 2E1. The
Force Instruction Document (FID) will direct how frequently Components should
submit their MAS, this periodicity being determined by that of the Joint Co-ordination
Board (JCB).
2E5. Step 1 – Derivation of Success Criteria. Attempting to judge progress
directly against a DP or Operational Objective is likely to introduce unwarranted
subjectivity. This is overcome by identifying the constituent Success Criteria of each
DP/Operational Objective.
a.
Missions and Tasks. An obvious source of Success Criteria are
friendly force missions and tasks, both specified and implied. At the top-level,
J5/J3 derive Component missions and tasks through DP Analysis when
drafting Operation Orders (OPORDs): these offer potential Input or 1st Tier
Success Criteria. A 2nd Tier will emerge from the Components own mission
analysis, which may provide a mechanism for a more objective assessment of
1st Tier Criteria. At each level, the inputting agency has the authority to direct
the development of lower tier success criteria. However, it must be borne in
mind that the burden this places on subordinate units will quickly become
counter-productive.
b.
Additional Desired Effects. Additional Success Criteria will need to be
framed to reflect effects not directly captured by tactical missions and tasks.
These may include effects from operational tools, such as kinetic and nonkinetic targeting, as well as indirect effects from Component tactical actions.
These may be termed Output Criteria and will be particularly pertinent to the
more intangible DPs/Operational Objectives.
2E6. Step 2 – Definition of Measures of Effectiveness. Once Success Criteria
have been identified, the key to their assessment lies in the definition of MOE for
which Evidences can be sought. As the CEA process aims to impart a degree of
objectivity into the assessment of campaign success, MOE should have their
foundation in some tangible, and therefore measurable, gauge of success, whilst
accepting that this will be achievable to varying degrees for each Success Criteria.
2

Taken from US terminology, pieces of information indicating success or failure in the achievement of any of the
defined success criteria are known as ‘evidences’.

2E-2

JWP 5-00
MOE are often best defined by the agency that will be tasked to measure specific
Success Criterion.3 This ensures MOE that are more relevant, more measurable, and
more serviceable by collection assets, at any given moment.
2E7. Step 3 – Collection and Analysis of Evidences. CEA aims to take a broad
view of the campaign and determine if the effects articulated in the campaign plan are
being achieved. This monitoring is necessarily much wider than observing whether an
individual target has been destroyed or a specific engagement won. It will include
analysis of Imagery Intelligence (IMINT), HUMINT, ESM/SIGINT, diplomatic and
media reporting, as well as reports from units in contact with the enemy. Furthermore
CEA merges inputs from tactical, operational and strategic levels. Responsibility for
the collection of evidences for Success Criterion is indicated on the MAS disseminated
in the FID. The key column in the MAS is headed ‘Status’.
a.
Assessment of Current Status. The agencies annotated in the boxes in
the ‘Sources of Cfm’ columns are responsible for providing an assessment of
the degree to which Success Criteria have been achieved to date, using MOE
they have implicitly defined. The assessment is expressed using the 5-colour
grading system4 at Table 2E.1. The inputting agency should overlay their
colour grading with a succinct justification, most often by a statement of the
determining MOE. Success Criteria are likely to be measured by the
Component to whom the mission/task applies, this being fed by assessments
from subordinate units as necessary. Criteria will fall to the agency best placed
to identify and grade the effect. That may be a Component, or within the
JTFHQ such as J2 and J3 Ops Sp, who will incorporate strategic feeds from
agencies such as PJHQ, DNEWS, DIS etc.
COLOUR KEY
Not assessed
Mission Success (80-100% achievement)
Significant Success (60-80% achievement)
Partial Success (40-60% achievement)
Minimum Success (20-40% achievement)
Insignificant Success (0-20% achievement)

White
Dark Green
Light Green
Amber
Orange
Red

Table 2E.1 – Success Criteria

3

Past methodologies have seen MOE defined by the JTFHQ with centralised collation of evidences and subsequent
assessment. This potentially places an unmanageable burden on JFHQ staff, results in MOE that are not measurable or
applicable at that point in time, and divorces the assessment from the tactical commander.
4
Five colours are used since the traditional ‘traffic-light’ three-colour scheme tends to yield a grading of ‘Amber’ for
most criteria, nearly all of the time. Furthermore, the definitions of the various colour gradings are generic, rather than
bespoke to each success criteria, which simplifies the presentation of the assessment to the Boards.
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b.
Overall Status. In the column headed ‘Overall Status’, the inputting
agency should use the arrow descriptor below to indicate the likelihood of
achievement of the Success Criteria over a specified time period. This is
normally specified as 3 days, allowing an informed decision to be made on
targeting priorities and apportionment. This projection should be grounded in
sound military judgement based on the MOE. It includes analysis of how
enemy action may pre-empt continued progress towards achievement of the
Success Criteria. If warranted, a supplementary recommendation should be
entered in the box.
FUTURE PREDICTION (D+?)

COLOUR INDICATES LIKELY

Improve
No Change
Worsen

c.
Collation and Recommendations. J5 collate the MAS submitted by
each Component and formulate aggregate assessments for each DP or
operational objective. Having completed the grading, J5 will draft
recommendations to the Boards. These may include revised priorities for the
commander’s guidance,5 a redistribution of resources including an amended air
apportionment recommendation, a change in sequencing, the development of
contingency plans, or a re-evaluation of our own or the enemy COG and CVs.
d.
Campaign Objectives Assessment Board. Where this final analysis
proves particularly complex, or contentious, or when major adjustment of
operational activity is being considered, J5 may convene a Campaign
Objectives Assessment Board.
2E8. Step 4 – Presentation of Analysis. The presentation of analysis will be
dependant on the methodology used.
a.
By Decisive Point. Colour-coded grading is used to shade the DPs on a
CEA Schematic based on the campaign schematic. An example is at Appendix
2E2.
b.
By Operational Objective. An alternative method utilises the same 5colour-coding scheme to express the overall assessment of each operational
objective, but depicted as a sliding bar scale. An example is at Appendix 2E3.

5

The key output of the JCB that then drives both Joint Force Planning Group (JFPG) and Joint Effects Meeting (JEM).
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APPENDIX 2E1 - PRODUCING AND RUNNING A MEASURES OF EFFECTIVENESS
ASSESSMENT SHEET
J3 should confirm the success criteria with the JTFC and the measurement details with the Components that will be supported or supporting in
achieving the DP. If branches or sequels are identified during the Campaign, the DPs should be added to the Measures of Campaign Effectiveness
(MCE) Schematic and success criteria and measurement details devised for the Measures of Effectiveness Assessment Sheet (MAS).
DP/
OO
DP
No.

EFFECT
DP Object from
Campaign Plan
DP Matrix.

PURPOSE
DP Purpose
from
Campaign
Plan DP
Matrix.

SUCCESS
CRITERIA
Text outlining the
overall success criteria
for the DP. Produced
by J3 and agreed by
JTFC. These may be
largely termed Input
or 1st Tier Criteria. A
2nd Tier will emerge
from the Components
own mission analysis,
which may provide a
mechanism for a more
objective assessment
of 1st Tier Criteria.

COLOUR KEY
Not assessed
Mission Success (80-100% achievement)
Significant Success (60-80% achievement)
Partial Success (40-60% achievement)
Minimum Success (20-40% achievement)
Insignificant Success (0-20% achievement)

1
2

MEASUREMENT
DETAILS
Individual measurement
details.
The sum of the Individual
Measurements should equal
the Success Criteria.
The measurements can be
either subjective or
objective. Objective is
based on physical activity
such as X CVs sunk from
their total of Y. Subjective
may be the ability to secure
an SPOD.

White
Dark Green
Light Green
Amber
Orange
Red

SOURCES
OF CFM
Identify the
sources that
will provide
the info to
determine the
level of
achievement
of each
measurement.

STATUS
C/O1
Individual
Overall
A score is
The overall O
determined
status for
O
for each
the DP is
measurement based on
using the
applying
colour key
judgment of O
below.
the
aggregate
score for the
DP.2

OVERALL STATUS
Colour indicates likely grading.

Insert C = Completed task no further action required. or O = Ongoing requirement throughout the Campaign (this is represented as hatch colour on the MCE Schematic).
The overall score for each DP feeds the MCE Schematic.
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APPENDIX 2E2 – PRODUCING AND RUNNING A CAMPAIGN EFFECTIVENESS
ANALYSIS SCHEMATIC

Current forecast of measurement from the MAS.
Should tie in with date of the TNL being agreed
at the JCB to which MCE Schematic is to be briefed.

IMPROVE

2E2-1

DPs colour coded in
accordance with overall
measurement state from MAS.
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Short text
DP descriptor
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APPENDIX 2E3 – EXAMPLE CAMPAIGN EFFECTIVENESS ANALYSIS SCHEMATIC
BY OPERATIONAL OBJECTIVE
Operational Objectives
(Examples)

Insignificant
Success

Minimum
Success

Partial
Success

Significant
Success

Mission
Success

Recommendations
(Examples)

2E3-1

No change in
apportionment of
CAS/A1 in sp of
JFLCC in ATO AB

Unhindered passage
through international
waters and airspace reestablished

Increase in OCA &
ISR apportionment
Branch plan needed for
alternate SPOD

Withstand further attacks
through generation of
security apparatus

JFPG/JCB to raise
priority of training sp
and SSR

Use of WMD prevented

JEM/JCB to lower
priority on TNL/TEL
serviced by ATOs AB
& AC

Appropriate stabilisation/
monitoring mechanism
in place facilitating recovery
of CJTF

Seek mil-strat guidance

JWP 5-00

Territorial integrity
restored
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ΧΗΑΠΤΕΡ 3  ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΑΤ ΤΗΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ
ΛΕςΕΛ
Τηε πυρποσε οφ Χηαπτερ 3 ισ το δεσχριβε ηοω τηε τηεορψ οφ
χαµπαιγν πλαννινγ ισ αππλιεδ ιν πραχτιχε, ινχλυδινγ τηε
ιντεγρατιον ανδ χο−ορδινατιον οφ µυλτινατιοναλ, χοµπονεντ ανδ
ϕοιντ πλαννινγ χονσιδερατιονσ, ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε
χονστρυχτιον, µονιτορινγ ανδ εϖολυτιον οφ τηε χαµπαιγν πλαν.
Σεχτιον Ι  Ινιτιαλ Πλαννινγ Αχτιϖιτιεσ
Σεχτιον ΙΙ  ϑΤΦΗΘ Πλαννινγ Προχεσσ
Σεχτιον ΙΙΙ  Ασσεσσινγ τηε Χαµπαιγν
Σεχτιον Ις  Κεψ Πλαννινγ Χονσιδερατιονσ

ΣΕΧΤΙΟΝ Ι  ΙΝΙΤΙΑΛ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΑΧΤΙςΙΤΙΕΣ
∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Οργανισατιον Λεδ Πλαννινγ
301. Πλαννινγ ισ χονδυχτεδ ατ αλλ λεϖελσ,1 ανδ σταφφσ ατ εαχη λεϖελ νεεδ το βε αωαρε οφ
τηε ρελεϖανχε οφ τηειρ χοντριβυτιον ανδ τηατ οφ οτηερσ, βοτη υπ ανδ δοων τηε χηαιν οφ
χοµµανδ, το βοτη τηε πλαννινγ ανδ εξεχυτιον οφ οπερατιονσ. Τηε αµουντ οφ δεταιλεδ
αναλψσισ υνδερτακεν δυρινγ πλαννινγ ωιλλ δεπενδ λαργελψ ον τηε τιµε αϖαιλαβλε. Ιν
σοµε χασεσ τηερε µαψ βε τιµε φορ τηορουγη Ιντελλιγενχε, Συρϖειλλανχε ανδ
Ρεχονναισσανχε (ΙΣΡ), ανδ ρεσπονσιϖε υπδατινγ οφ τηε εστιµατε ιν ορδερ το χρεατε τηε
βεστ πλαν. Ιν οτηερσ τιµε ωιλλ βε σηορτ ανδ τηε προχεσσ µαψ ηαϖε το βε τρυνχατεδ. Ιν αλλ
χασεσ, τηε πρινχιπλε σηουλδ βε φορ τηε πλαννινγ προχεσσ το γενερατε α δεχισιον τηατ γιϖεσ
συβορδινατε χοµµανδερσ συφφιχιεντ διρεχτιον ανδ ενουγη τιµε το χονδυχτ τηειρ οων
πλαννινγ ανδ ορδερσ προχεσσεσ.
302. Πλαννινγ ανδ δεχισιον−µακινγ ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ ωιλλ αλµοστ αλωαψσ βε
ινφλυενχεδ βψ φαχτορσ οτηερ τηαν µιλιταρψ. Ατ τηε εαρλψ σταγεσ οφ α χρισισ, στρατεγιχ
διρεχτιον µαψ νοτ βε ασ φορτηχοµινγ ασ τηε µιλιταρψ µιγητ ωιση δυε το τηε νεεδ το
χονσιδερ αλλ τηε ϖαριουσ οπτιονσ ανδ ινφλυενχεσ ινϖολϖεδ.
303. Βασεδ ον ινιτιαλ πλαννινγ βψ τηε ∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Οργανισατιον
(∆ΧΜΟ), τηε Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ (Χ∆Σ) (ανδ τηε Περµανεντ Υνδερ Σεχρεταρψ
(ΠΥΣ)) ωιλλ οφφερ µιλιταρψ αδϖιχε το Μινιστερσ. Ιφ Μινιστερσ δεχιδε το προχεεδ φυρτηερ
ανδ ρεθυιρε µιλιταρψ χουρσεσ οφ αχτιον το βε δεϖελοπεδ ιν δεταιλ, Χ∆Σ ωιλλ συππλεµεντ
ανψ εαρλιερ γυιδανχε βψ ισσυινγ Πλαννινγ Γυιδανχε το τηε Χηιεφ οφ ϑοιντ Οπερατιονσ
(ΧϑΟ). Τηε φορµατ φορ τηε Χ∆Σ Πλαννινγ Γυιδανχε ισ ατ Αννεξ 3Β.
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304. Φορ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερ (ϑΤΦΧ) ανδ ηισ σταφφ, οπερατιοναλ λεϖελ
πλαννινγ σηουλδ βεγιν ωιτη αν υνδερστανδινγ οφ τηε στρατεγιχ ιντεντ ανδ οβϕεχτιϖεσ.
Τηε Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε,2 ισσυεδ το τηε ϑοιντ Χοµµανδερ (ϑτ Χοµδ), ωιλλ στατε τηε µιλιταρψ
στρατεγιχ οβϕεχτιϖεσ, τηε δεσιρεδ στρατεγιχ ανδ µιλιταρψ ενδ−στατεσ ανδ χονστραιντσ το βε
αππλιεδ το οπερατιοναλ πλαννινγ. Αλσο ινχλυδεδ ωιλλ βε δεταιλσ οφ τηε φορχεσ ανδ
ρεσουρχεσ το βε ασσιγνεδ, δεσιγνατιον οφ τηε Τηεατρε οφ Οπερατιονσ (ΤΟΟ),3 τηε
αντιχιπατεδ δυρατιον οφ τηε χαµπαιγν ωιτη γυιδανχε ον συσταιναβιλιτψ, τηε λεγαλ ποσιτιον
ανδ Ρυλεσ οφ Ενγαγεµεντ (ΡΟΕ). Χοµµανδ αρρανγεµεντσ, ινχλυδινγ τηε απποιντµεντ
οφ τηε ϑΤΦΧ ανδ χο−ορδινατιον ωιτη τηε ∆ιρεχτορ Σπεχιαλ Φορχεσ (∆ΣΦ), τηε Φροντ Λινε
Χοµµανδσ (ΦΛΧσ), τηε Χηιεφ οφ ∆εφενχε Λογιστιχσ, αλλιεσ, Ηοστ Νατιονσ (ΗΝ),
ιντερνατιοναλ οργανισατιονσ (ΙΟ) ανδ αγενχιεσ ωιλλ αλσο βε εσταβλισηεδ. Ιν σοµε χασεσ
Χ∆Σσ ∆ιρεχτιϖε µαψ γιϖε φυλλ αυτηοριτψ το προχεεδ ωιτη µιλιταρψ αχτιον; ιν οτηερ
χιρχυµστανχεσ ιτ µαψ περµιτ ονλψ οϖερτ ορ χοϖερτ πρεπαρατιονσ πριορ το α Μινιστεριαλ
δεχισιον το αχτ.
305. Τηε ϑτ Χοµδ, ωηο εξερχισεσ Οπερατιοναλ Χοµµανδ (ΟΠΧΟΜ), ωιλλ ισσυε α
Μισσιον ∆ιρεχτιϖε4 το τηε ϑΤΦΧ τηατ εξπανδσ ον τηε διρεχτιον ιν Χ∆Σσ ∆ιρεχτιϖε. Τηε
ϑτ Χοµδ ισ ρεσπονσιβλε φορ γιϖινγ φυρτηερ διρεχτιον ανδ αδϖισινγ τηε ϑΤΦΧ ασ νεχεσσαρψ
ανδ, τηρουγη τηε Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ (ΠϑΗΘ) ϑ3−λεδ Οπερατιονσ Τεαµ (ΟΤ),
δεπλοψινγ, συσταινινγ ανδ ρεχοϖερινγ τηε φορχε ανδ µονιτορινγ ανδ ρεπορτινγ το Χ∆Σ
ον τηε προγρεσσ οφ τηε χαµπαιγν. Τηε ϑτ Χοµδσ Μισσιον ∆ιρεχτιϖε ωιλλ γιϖε τηε
ασσεσσεδ στρατεγιχ Χεντρεσ οφ Γραϖιτψ (ΧοΓσ),5 τηε οπερατιοναλ ενδ−στατε ανδ ηισ
χονχεπτ οφ οπερατιονσ φορ τηε δεπλοψµεντ, συσταινµεντ ανδ ρεχοϖερψ οφ τηε ϕοιντ φορχε.
Τηε ϑΤΦΧ ισ τηεν ιν α ποσιτιον το σταρτ ηισ χαµπαιγν πλαννινγ, δετερµινινγ ηοω τηε
οπερατιοναλ οβϕεχτιϖεσ αρε το βε αχηιεϖεδ βψ ηισ Χοµπονεντ Χοµµανδερσ (ΧΧ). Ηε
φορµυλατεσ α χαµπαιγν πλαν ανδ ισσυεσ α χαµπαιγν διρεχτιϖε γιϖινγ ηισ ΧΧσ µισσιονσ,
αλλοχατινγ ρεσουρχεσ, σεττινγ πριοριτιεσ, διρεχτινγ εϖεντσ ανδ ιντεγρατινγ ανδ σεθυενχινγ
τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε ϕοιντ φορχε ασ ρεθυιρεδ.
Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ Λεδ Πλαννινγ
306. Ιτ ισ ιµποσσιβλε το πρεσχριβε α γενεριχ πλαννινγ τιµελινε βυτ α σεθυενχε οφ
εϖεντσ χαν βε ιδεντιφιεδ. Τηε ϑοιντ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ (ϑΦΗΘ) ωιλλ βε φυλλψ ινϖολϖεδ
ιν τηε προχεσσ ατ τηε εαρλψ σταγε ανδ ωηεν τηε ϑΤΦΧ ισ νοµινατεδ ωιλλ αδαπτ το φορµ
τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ (ϑΤΦΗΘ).6
307. Οπερατιοναλ Λιαισον ανδ Ρεχονναισσανχε Τεαµ.7 Τηε ρολε οφ τηε
Οπερατιοναλ Λιαισον ανδ Ρεχονναισσανχε Τεαµ (ΟΛΡΤ) ισ το γιϖε εξπερτ αδϖιχε ον
2

Αν εξαµπλε ισ ατ Αννεξ 3Χ. Σεε ϑΩΠ 3−00 ϑοιντ Οπερατιονσ Εξεχυτιον, Χηαπτερ 1.
Τηε ϑΟΑ ωιλλ βε δεφινεδ βψ τηε ϑτ Χοµδ ιν χονσυλτατιον ωιτη τηε ϑΤΦΧ.
4
Αν εξαµπλε ισ ατ Αννεξ 3∆.
5
Ιτ µαψ αλσο γιϖε ασσεσσεδ Οπερατιοναλ ΧοΓσ.
6
Σεε ϑΩΠ 3−00, παραγραπη 211 φορ φυρτηερ δεταιλ ον διφφερεντ τψπεσ οφ ϑΤΦΗΘ.
7
Αδδιτιοναλ δεταιλ ισ χοϖερεδ ιν ϑΩΠ 3−00, παραγραπη 307.
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χοντινγενχψ πλαννινγ ανδ οπερατιοναλ ισσυεσ, ρανγινγ φροµ φορχε χοµποσιτιον τηρουγη
λογιστιχσ το χοµµανδ ανδ χοντρολ ανδ χοµµυνιχατιονσ. Ιτ ωιλλ βε ιµπορταντ τηατ τηε
Συππορτινγ Χοµµανδσ ϕυδγεδ λικελψ το χοντριβυτε φορχεσ προδυχε δεταιλεδ χηεχκλιστσ
το ενσυρε τηατ τηε ΟΛΡΤ µεµβερσ ελιχιτ συφφιχιεντ δεταιλ το ινφορµ τηε οπερατιοναλ
πλαννινγ προχεσσ. Ωηιλστ ιδεαλλψ τηερε σηουλδ βε δισχρετε ρεχονναισσανχε δεπλοψµεντσ
ατ αλλ λεϖελσ (στρατεγιχ, οπερατιοναλ ανδ ταχτιχαλ), ωιτη εαχη ινφορµινγ τηε νεξτ,
πρεσσυρεσ οφ τιµε ανδ πραχτιχαλ χονστραιντσ ιµποσεδ βψ τηε ΗΝ µαψ διχτατε τηατ τηε
διφφερεντ λεϖελσ οφ ρεχονναισσανχε βε χονδυχτεδ χονχυρρεντλψ. Ιν τηισ χασε, τηε τεαµ
λεαδερ µαψ νεεδ το γιϖε χονσιδεραβλε διρεχτιον το τηε τεαµ ασ ιτ ισ υνλικελψ τηατ α
φορµαλ Πλαννινγ ∆ιρεχτιϖε ωιλλ ηαϖε βεεν ισσυεδ ατ τηισ σταγε οφ α ποτεντιαλ οπερατιον.
Εξπεριενχε ηασ σηοων τηατ τηε εαρλψ δεσπατχη οφ αν ΟΛΡΤ το α ποτεντιαλ τηεατρε οφ
οπερατιονσ ισ ϖιταλ ιφ τηε ΜΟ∆ (ανδ χροσσ−γοϖερνµενταλ) δεχισιον−µακινγ προχεσσ ισ το
ωορκ εφφεχτιϖελψ. Ανψ ρεχονναισσανχε σηουλδ µακε µαξιµυµ υσε οφ Μιλιταρψ
Ιντελλιγενχε Λιαισον Οφφιχερσ (ΜΙΛΟ) (ιφ δεπλοψεδ), ΥΚ µιλιταρψ τραινινγ τεαµσ (ιφ
αππλιχαβλε), Εµβασσψ ορ Ηιγη Χοµµισσιον σταφφσ ανδ οτηερ ιν−χουντρψ σουρχεσ συχη ασ
ΙΟσ, νον−γοϖερνµενταλ οργανισατιονσ (ΝΓΟσ) ανδ ιντερνατιοναλ χοµµερχιαλ
οργανισατιονσ.
308. Πρε−δεπλοψµεντ Πλαννινγ. Βεφορε δεπλοψµεντ τηε πλαννινγ προχεσσ ωιλλ
ηαππεν ατ 3 λεϖελσ.
α.
Στρατεγιχ Πλαννινγ. Τηε Συππορτινγ Χοµµανδσ ωιλλ σενδ
ρεπρεσεντατιϖεσ το σιτ ον τηε ΠϑΗΘ Χοντινγενχψ Πλαννινγ Τεαµ (ΧΠΤ) το
ινφορµ τηε πλαννινγ προχεσσ ανδ οβταιν εαρλψ ϖισιβιλιτψ οφ λικελψ ρεθυιρεµεντσ.
Ιφ ιτ ισ χλεαρ τηατ α παρτιχυλαρ χοµπονεντ ΗΘ ωιλλ βε ινϖολϖεδ τηεν
ρεπρεσεντατιϖεσ φροµ τηατ χοµπονεντ µαψ αλσο βε χο−οπτεδ. Τηε ϑοιντ
Χοµµανδερσ ∆ιρεχτιϖε φορµαλλψ ινιτιατεσ τηε ϑΤΦΗΘ πλαννινγ προχεσσ.
β.
Οπερατιοναλ Λεϖελ Πλαννινγ. Εαρλψ ϑΦΗΘ πλαννινγ ωιλλ ινϖολϖε σταφφ
ωορκινγ αλονγσιδε µεµβερσ οφ τηε ΠϑΗΘ ΧΠΤ ανδ τηε εσταβλισηµεντ οφ α
Σιτυατιοναλ Αωαρενεσσ Γρουπ (ΣΑΓ) ιν ορδερ το µονιτορ τηε σιτυατιον ανδ αλσο
το φαχιλιτατε χονχυρρεντ οπερατιοναλ πλαννινγ. Αδδιτιοναλλψ α δεπλοψµεντ χελλ
ωιλλ βε εσταβλισηεδ ωιτηιν τηε ϑΦΗΘ το πλαν τηε δεπλοψµεντ οφ τηε ΗΘ ανδ ανψ
αυγµεντεεσ. Ποσσιβλψ βεφορε, βυτ µορε υσυαλλψ φολλοωινγ τηε απποιντµεντ οφ α
ϑΤΦΧ, λιαισον φροµ ποτεντιαλ χοµπονεντ ΗΘσ ωιλλ βε δραων ιντο τηε πλαννινγ
προχεσσ ωιτηιν τηε ϑΦΗΘ. Ονχε α ϑΤΦΗΘ ισ φορµεδ ιτ ισ λικελψ τηατ φορµαλ
λιαισον οφφιχερσ (ΛΟσ) φροµ τηε χοµπονεντσ ωιλλ βε ρεθυιρεδ το δεπλοψ το τηε
ϑΤΦΗΘ φορ τηε ρεµαινδερ οφ τηε οπερατιον. Πλαννινγ Γυιδανχε ωιλλ βε ισσυεδ
το χοµπονεντσ ωιτηιν 24 ηουρσ οφ τηε ρεχειπτ οφ α ϑτ Χοµδσ ∆ιρεχτιϖε. Α
Χαµπαιγν Πλαν ωιλλ βε ισσυεδ ονχε τηε Εστιµατε προχεσσ ισ χοµπλετε, ωηιχη
µαψ ωελλ βε αφτερ τηε δεπλοψµεντ ηασ βεγυν.
χ.
Ταχτιχαλ Πλαννινγ. Χοµπονεντσ αρε λικελψ το βε χαρρψινγ ουτ τηειρ
εστιµατε προχεσσ ιν παραλλελ ωιτη τηε ϑΤΦΗΘ πλαννινγ. Τηε ϑΤΦΧ ισ λικελψ το
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ωαντ το βε βαχκβριεφεδ ον χοµπονεντσ Μισσιον Αναλψσισ ανδ δραφτ διρεχτιϖεσ
ορ Οπερατιον Πλανσ (ΟΠΛΑΝσ) πριορ το τηειρ δισσεµινατιον.
309. ∆επλοψµεντ Πλαννινγ. Πλαννινγ φορ τηε δεπλοψµεντ οφ τηε φορχε ωιλλ νεεδ το
χοµµενχε ατ τηε εαρλιεστ οππορτυνιτψ ιν ορδερ το ιδεντιφψ ανψ χονστραιντσ, εσταβλιση τηε
βροαδ δεπλοψµεντ τιµελινε ανδ εναβλε λεαδ τιµεσ φορ χιϖιλιαν χηαρτερ το βε µετ. Τηισ
πλαννινγ µαψ οχχυρ πριορ το ανψ πολιτιχαλ ορ µιλιταρψ δεχισιον το χοµµιτ φορχεσ ανδ, ασ
α ρεσυλτ, µαψ ρεµαιν δισχρετε υντιλ α φορµαλ αννουνχεµεντ. Τηε ΠϑΗΘ ωιλλ ηαϖε τηε
λεαδ τηρουγηουτ τηε δεπλοψµεντ, αλτηουγη τηε ϑΤΦΗΘ ωιλλ σηαπε µυχη οφ τηε πλαννινγ
το ενσυρε τηατ ιτ µεετσ τηε ϑΤΦΧσ ιντεντ. Τηε πλαννινγ ανδ δεπλοψµεντ ισ αν ιτερατιϖε
προχεσσ χονσιστινγ οφ α νυµβερ οφ µυτυαλλψ δεπενδεντ σταγεσ ανδ ισ δεσχριβεδ ιν ϑΩΠ
3−00 ϑοιντ Οπερατιονσ Εξεχυτιον, Χηαπτερ 3.
ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ Ινιτιαλ Πλαννινγ Προχεσσ
310. Ωηιλστ τηε προχεσσ τηατ ηασ βεεν δεσχριβεδ ιν τηε πρεχεδινγ παραγραπησ ισ λεδ
πριµαριλψ βψ τηε ΠϑΗΘ σταφφ, τηερε ωιλλ βε σιµυλτανεουσ πλαννινγ αχτιϖιτιεσ τακινγ
πλαχε ωιτηιν τηε ϑΦΗΘ/ϑΤΦΗΘ. Τηε αιµ οφ τηε ϑΤΦΧ ανδ ηισ σταφφ ισ το δεϖελοπ τηε ϑτ
Χοµδσ ∆ιρεχτιϖε ιντο α χαµπαιγν πλαν. Ασ τηισ ισ δεϖελοπεδ τηερε ωιλλ βε φαχτορσ
ωηιχη ωιλλ ινφλυενχε, ανδ ιν µανψ χιρχυµστανχεσ γοϖερν, τηε νατυρε οφ τηε δεπλοψµεντ
πλαννινγ. Ιν τηε ιδεαλ ωορλδ τηε χαµπαιγν πλαν σηουλδ βε χοµπλετεδ βεφορε τηε
δεπλοψµεντ πλαννινγ βεγινσ. Τηε ρεαλιτψ, ηοωεϖερ, ισ τηατ τηεψ ωιλλ τενδ το βε
δεϖελοπεδ σιµυλτανεουσλψ.
311.

Τηε σεθυενχε οφ εϖεντσ ιν χοµπιλινγ τηε χαµπαιγν πλαν ισ ασ φολλοωσ:
α.
Τηε ϑΦΗΘ/ϑΤΦΗΘ Σταφφ ωιλλ βε ρεπρεσεντεδ ον τηε ΠϑΗΘ ΧΠΤ φροµ τηε
ουτσετ οφ τηε στρατεγιχ πλαννινγ προχεσσ ιν ορδερ το κεεπ τηε ϑΤΦΧ ινφορµεδ ον
τηε προγρεσσ οφ πλαννινγ ανδ το ινϕεχτ τηε ϑΤΦΧσ ϖιεωσ ιντο τηε πλαννινγ
προχεσσ ατ τηε στρατεγιχ λεϖελ. Υσινγ ινφορµατιον φροµ τηε ΧΠΤ, τηε ϑΤΦΧ ωιλλ
βεγιν το φορµυλατε ηισ πλαννινγ γυιδανχε το ηισ σταφφ ανδ το τηε χοµπονεντ
χοµµανδερσ. Α φορµατ φορ τηε ϑΤΦΧσ Πλαννινγ Γυιδανχε ισ ατ Αννεξ 3Ε.
β.
Ιφ τηερε ισ τιµε ανδ τηε σιτυατιον ωαρραντσ ιτ, τηε ϑΤΦΧ ανδ/ορ µεµβερσ οφ
τηε ϑΤΦΗΘ σταφφ µαψ χονδυχτ α ρεχονναισσανχε το τηεατρε, νορµαλλψ ασ παρτ οφ
τηε ΟΛΡΤ. Τηε εξαχτ νατυρε, σιζε ανδ δυρατιον οφ τηε ρεχονναισσανχε ωιλλ ϖαρψ
αχχορδινγ το τηε πρεχισε πολιτιχαλ ανδ µιλιταρψ χιρχυµστανχεσ ατ τηε τιµε. Τηε
λεαδερ οφ τηε ρεχονναισσανχε, ωηετηερ τηε ϑΤΦΧ ορ ονε οφ ηισ σταφφ, ωιλλ ρεχειϖε
α διρεχτιϖε φροµ τηε ϑτ Χοµδ ουτλινινγ τηε αιµ οφ τηε ρεχονναισσανχε ανδ ανψ
χονστραιντσ, ι.ε. δυρατιον, λιµιτσ ον µοϖεµεντ ανδ λιαισον αυτηοριτψ.
χ.
Ηαϖινγ ρεχειϖεδ τηε ϑΤΦΧσ πλαννινγ γυιδανχε, τηε ϑΤΦΗΘ χονδυχτσ τηε
οπερατιοναλ εστιµατε ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε ΠϑΗΘ ΧΠΤ ανδ τηε Χοµπονεντ
Χοµµανδερσ υσινγ τηε προχεδυρε δεσχριβεδ ιν Χηαπτερ 2. Αλτηουγη τηε
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στρατεγιχ ανδ οπερατιοναλ εστιµατεσ αρε σεπαρατε προχεσσεσ, τηερε σηουλδ βε α
χοντινυαλ φλοω οφ ινφορµατιον βετωεεν τηεσε τωο αχτιϖιτιεσ το ενσυρε τηατ τηε
µοστ ρεχεντ ινφορµατιον ανδ ασσυµπτιονσ αρε αϖαιλαβλε το αλλ πλαννινγ τεαµσ.
Τηισ ισ µοστ εασιλψ αχηιεϖεδ βψ τηε υσε οφ χοµµον χοµµυνιχατιον ανδ
ινφορµατιον σψστεµσ (ΧΙΣ) ανδ ρεγυλαρ 2−ωαψ βριεφινγ βψ τηε ϑΤΦΗΘ Σταφφ
µεµβερ ον τηε ΠϑΗΘ ΧΠΤ. Τηε ουτπυτ οφ τηε οπερατιοναλ εστιµατε ωιλλ βε α
σεριεσ οφ χουρσεσ οφ αχτιον (ΧοΑσ), ονε οφ ωηιχη ωιλλ βε σελεχτεδ ασ τηε βασισ
φορ τηε χαµπαιγν πλαν.

ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙ  ϑΟΙΝΤ ΤΑΣΚ ΦΟΡΧΕ ΗΕΑ∆ΘΥΑΡΤΕΡΣ
ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ
312. Στρυχτυρεσ. Τηε ϑΤΦΗΘ ωιλλ βε στρυχτυρεδ8 δεπενδεντ υπον α ϖαριετψ οφ
φαχτορσ συχη ασ τηε σχαλε οφ τηε οπερατιον ανδ ωηετηερ ορ νοτ ιτ ισ οπερατινγ ασ παρτ οφ α
Χοαλιτιον ορ Μυλτινατιοναλ φορχε. Νο µαττερ ωηατ τηε σιζε ορ σηαπε οφ τηε ϑΤΦΗΘ ιτ
σηουλδ βε οργανισεδ το προϖιδε αν ιντεγρατεδ ανδ µαναγεδ προχεσσ φορ τηε µοϖεµεντ
οφ πλανσ φροµ τηε φορµυλατιον σταγε, τηρουγη δεϖελοπµεντ ανδ εϖολυτιον, το τηε
εξεχυτιον σταγε. Ιν οτηερ ωορδσ ιτ σηουλδ βε αβλε το φυσε χαµπαιγν πλαννινγ ανδ
χαµπαιγν εξεχυτιον. Το αχηιεϖε τηισ τηε ϑΤΦΗΘ υσεσ τηε 3−βρανχη χονφιγυρατιον
δεσχριβεδ βελοω:
α.
ϑ5 Φυτυρε Πλανσ. Τηε χορε οφ τηισ βρανχη ωιλλ βε προϖιδεδ βψ τηε ϑ5
σταφφ βυτ ωιτη αυγµεντατιον φροµ ιντελλιγενχε (ϑ5/2) ανδ λογιστιχσ (ϑ5/4) ανδ
οτηερσ ασ ρεθυιρεδ. Τηε πριµαρψ ρολε οφ τηισ βρανχη ισ το φορµυλατε τηε πλανσ
τηατ ωιλλ βε ηανδεδ οϖερ το τηε ϑ3/5 βρανχη.
β.
ϑ3/5 Χυρρεντ Πλανσ. Τηε ενϖιρονµενταλ ϑ3 ΣΟ1σ (Μαριτιµε, Λανδ ανδ
Αιρ) προϖιδε τηε χεντραλ χορε οφ τηε ϑ3/5 βρανχη. Τηε ϑ3/5 ρολε ισ το δεϖελοπ
ανδ ρεφινε τηε πλανσ τηατ ωερε φορµυλατεδ βψ τηε ϑ5 βρανχη.
χ.
ϑ3 Χυρρεντ Οπερατιονσ. ϑ3 βρανχη (σοµετιµεσ ρεφερρεδ το ασ ϑ3/3) ισ
φορµεδ αρουνδ τηε ϑ3 ΣΟ2σ ανδ ισ χο−ορδινατεδ βψ ΣΟ1 ϑ3 Οπσ Χοορδ. Τηε
ρολε οφ τηε ϑ3 βρανχη ισ το εξεχυτε τηε πλανσ τηατ ηαϖε βεεν φορµυλατεδ ανδ τηεν
δεϖελοπεδ βψ τηε ϑ5 ανδ ϑ3/5 βρανχηεσ.
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ϑ3
ϑΤΦ: 7 δαψσ /
Νεξτ Πηασε
Τρανσιτιον,
ορ Τερµινατιον

ϑ5 Φυτυρε
Πλανσ
(ΠΛΑΝΣ)
Χαµπαιγν Πλαν/ Πλαν
φορµυλατιον (ΟΠΛΑΝσ)
Βρανχηεσ, Σεθυελσ
Ωηατσ Νεξτ

ϑΠΓ

ϑΤΦ: 96−
168 Ηρσ

ϑΤΦ: 0−
96 Ηρσ

ϑ3/5 Χυρρεντ
Πλανσ

ϑ3(ϑ3/3) Χυρρεντ
Οπερατιονσ
(ΧΟΠΣ)

Χο−ορδινατιον

Χο−ορδινατιον
∆εϖελοπσ, Ρεφινεσ &
.
Αδϕυστσ ΟΠΛΑΝσ
Ισσυεσ ΩΝΓΟσ
ΟΠΟΡ∆σ ΦΡΑΓΟσ

Ηανδ οϖερ
τηε πλαν

Ισσυεσ ΩΝΓΟσ ΦΡΑΓΟσ
ασ νεχ
Μονιτορσ, Ασσεσσεσ,
∆ιρεχτσ & Χοντρολσ
Εξεχυτιον οφ Πλανσ.

ΟΠΤ
Ηανδ οϖερ
τηε πλαν

Μισσιον αναλψσισ/Ινιτιαλ οβϕεχτ αναλψσισ
ΧΟΓ αναλψσισ
Χαµπαιγν ΧοΑ χοµπαρισον
Ωαργαµινγ
Χαµπαιγν Πλαν (Φορχε ∆ιρεχτιϖε & ΦΙ∆)
Πλαν φορµυλατιον (ΟΠΛΑΝσ)
Βρανχη & Σεθυελ πλανσ (ΧΟΝΠΛΑΝΣ)
Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ (ΧΕΑ)

Εϖαλυατιον οφ Φαχτορσ
Μαναγε ΡΦΙσ, ΧΧΙΡσ
Πλαν δεϖελοπµεντ ανδ ρεφινεµεντ.
Ορδερ Ισσυε (ΩΝΓΟσ, ΟΠΟΡ∆σ
Ορδερ Αδϕυστµεντ (ΦΡΑΓΟσ)
Σταφφ ΡΟΕΡΕΘσ

Σιτυατιοναλ Αωαρενεσσ (ΣΑ) / ΧΟΠ /
Μονιτορ Πλαν Εξεχυτιον
ΣΙΝΧΡΕΠΣ/
∆ΟΩΝΡΕΠΣ/ΑΣΣΕΣΣΡΕΠΣ
Ισσυε Νεαρ Τερµ ΩΝΓΟσ, ΦΡΑΓΟσ

Φιγυρε 3.1 − ϑΤΦ Πλανσ ανδ Οπερατιονσ Σψνχηρονισατιον
313.

Πλαννινγ Γρουπσ.
α.
ϑοιντ Χοµµανδ Γρουπ. Τηε ϑοιντ Χοµµανδ Γρουπ (ϑΧΓ) µεετσ
ινφρεθυεντλψ. Χορε µεµβερσηιπ οφ τηε ϑΧΓ ισ ϑΤΦΧ, Χηιεφ οφ Σταφφ (ΧΟΣ),
∆επυτψ Χηιεφ οφ Σταφφ (∆ΧΟΣ), Πολιτιχαλ Αδϖισορ (ΠΟΛΑ∆) ανδ Λεγαλ Αδϖισορ
(ΛΕΓΑ∆). Ιτ µαψ γροω δεπενδινγ ον τηε σιζε οφ τηε ϑΤΦΗΘ το ινχλυδε
Ασσισταντ Χηιεφσ οφ Σταφφ (ΑΧΟΣ) ορ λεαδ φυνχτιοναλ σταφφ οφφιχερσ φροµ ϑ1, ϑ4,
ϑ5, ϑ3 Οπσ Σπ ανδ ϑ8. ϑ2 ανδ ϑ6 τογετηερ ωιτη οτηερ Σταφφ ∆ιϖισιονσ, τηε
Χοµπονεντσ ανδ ανψ Χοαλιτιον παρτνερσ παρτιχιπατε ασ ρεθυιρεδ (τηε λαττερ 2
νορµαλλψ ϖια ςιδεο Τελεχονφερενχινγ (ςΤΧ)). ΣΟ2 ϑ5 ισ νορµαλλψ τηε
Σεχρεταρψ. Τηε ρολε οφ τηε ϑΧΓ ισ το πριοριτισε τηε πλαννινγ εφφορτ ανδ προϖιδε
διρεχτιον ανδ γυιδανχε ασ ρεθυιρεδ. Ιν τηε εστιµατε προχεσσ τηε ϑΧΓ πριµαρψ
φυνχτιον ισ το χονδυχτ τηε µισσιον αναλψσισ ανδ ασσιστ ιν τηε φορµυλατιον οφ
ΧοΑσ.
β.
ϑοιντ Φορχε Πλαννινγ Γρουπ.9 Τηε ϑοιντ Φορχε Πλαννινγ Γρουπ (ϑΦΠΓ)
ισ τηε δαιλψ πλαννινγ ωορκινγ γρουπ χηαιρεδ βψ τηε ΧΟΣ. Τηε αιµ οφ τηε ϑΦΠΓ
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Σεε παραγραπη 321 φορ α µορε δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ τηε ϑΦΠΓ.
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ισ το ρεφινε τηε δεϖελοπµεντ οφ τηε χαµπαιγν πλαν, υσινγ Χαµπαιγν
Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ (ΧΕΑ) (σεε παραγραπη 325), ανδ ισ αττενδεδ βψ αλλ ηεαδσ
οφ δεπαρτµεντ, ωιτη σπεχιαλιστ αδϖισορσ ασ νεχεσσαρψ. Τηε µεετινγ ισ διϖιδεδ
ιντο 2 σεπαρατε παρτσ στραδδλινγ βοτη τηε ϑ3 ανδ ϑ5 αρεασ οφ πλαννινγ
ρεσπονσιβιλιτψ ανδ ωιλλ υλτιµατελψ ινφορµ τηε ϑοιντ Χο−ορδινατιον Βοαρδ
(ϑΧΒ).10
χ.
ϑοιντ Πλαννινγ Γρουπ. Τηε ϑοιντ Πλαννινγ Γρουπ (ϑΠΓ) ισ τηε
πρινχιπαλ ωορκινγ λεϖελ πλαννινγ γρουπ φορ τηε ϑΤΦΗΘ. Τηε ϑΠΓ ενχοµπασσεσ
αλλ Σταφφ ∆ιϖισιονσ ανδ Χοµπονεντ πλαννερσ ανδ ΛΟσ. Ιτ ωορκσ υνδερ τηε
διρεχτιον οφ ϑ5. Τηε πριµαρψ φυνχτιον οφ τηε ϑΠΓ ισ το χονδυχτ ινιτιαλ οβϕεχτ
αναλψσισ, ασσιστ ωιτη ΧοΑ φορµυλατιον ανδ δεϖελοπµεντ ανδ υλτιµατελψ
προδυχτιον οφ τηε Χαµπαιγν Πλαν. Αδδιτιοναλλψ ιτ χοντριβυτεσ το τηε προδυχτιον
οφ ΟΠΛΑΝσ, Χοντινγενχψ Πλανσ (ΧΟΝΠΛΑΝσ) ανδ ΧΕΑ.
δ.
Οπερατιοναλ Πλαννινγ Τεαµσ. Φολλοωινγ τηε ενδ οφ τηε ϑΦΠΓ,
Οπερατιοναλ Πλαννινγ Τεαµσ (ΟΠΤσ) χαν φορµ το σταφφ δισχρετε ασπεχτσ οφ τηε
χαµπαιγν ανδ ωιλλ ρεπορτ βαχκ το τηε ΧΟΣ ωιτη τηειρ ρεχοµµενδατιονσ. Τηε
ΟΠΤσ αρε σµαλλ γρουπσ φοχυσεδ ον σπεχιφιχ πλαννινγ ισσυεσ ανδ ωιλλ τηερεφορε
ηαϖε µεµβερσηιπ τηατ ισ ταιλορεδ το µεετ τηε σπεχιφιχ ισσυε. Τηε µοστ χοµµον
εµπλοψµεντ οφ ΟΠΤ ισ το τρανσιτιον αν ΟΠΛΑΝ ιντο αν ΟΠΟΡ∆ (ινχλυδινγ τηε
προδυχτιον οφ Ωαρνινγ Ορδερσ (ΩνγΟσ) ανδ Φραγµενταρψ Ορδερσ (ΦΡΑΓΟσ)).
Τηυσ τηερε µαψ βε α νυµβερ οφ ΟΠΤσ ρυννινγ σιµυλτανεουσλψ.
Τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ Οπερατιοναλ Εστιµατε
314. Τηε εστιµατε ιν ουτλινε ηασ βεεν δεσχριβεδ ιν Χηαπτερ 2. Τηισ χηαπτερ εξπλαινσ
ηοω τηε προχεσσ ισ λικελψ το βε χονδυχτεδ. Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ, αλτηουγη τηε
ϑΤΦΧ οωνσ τηε εστιµατε, τηε Χοµπονεντ Χοµµανδσ (ΧΧσ) ωιλλ ηαϖε σιγνιφιχαντ
ινπυτ. Χονχυρρενχψ ιν ϑΤΦΗΘ ανδ χοµπονεντ πλαννινγ ισ εσσεντιαλ, παρτιχυλαρλψ ιφ
συφφιχιεντ τεµπο ισ το βε γενερατεδ. Χονχυρρενχψ ισ αχηιεϖεδ τηρουγη:
α.

Λιαισον ανδ χοµµυνιχατιον.

β.
Τηε χοντινυουσ εξχηανγε οφ ινφορµατιον βετωεεν πλαννινγ σταφφσ ιν αλλ
ΗΘσ τηρουγηουτ τηε πλαννινγ προχεσσ.
χ.

Προµπτ ισσυανχε οφ Πλαννινγ Γυιδανχε.

315. Τιµε Αππρεχιατιον. Τηε ΧΟΣ µαψ χονδυχτ ηισ τιµε αππρεχιατιον αλονε ορ
ωιτη α σµαλλ πλαννινγ γρουπ. Ηε σηουλδ χονσιδερ ανψ δεαδλινεσ τηατ ηαϖε βεεν σετ βψ
τηε ∆ΧΜΟ ορ ωηιχη αρε ιµπλιχιτ. Ιν αδδιτιον το αλλοωινγ πλαννινγ τιµε φορ τηε
Χοµπονεντσ ηε µαψ ωιση το χονσιδερ δεπλοψµεντ δεαδλινεσ, τηε νεεδ φορ αν ΟΛΡΤ ορ
10
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φορωαρδ ΗΘ το δεπαρτ ορ οτηερ ισσυεσ. Τηε ΧΟΣ µαψ ωιση το αλτερ τηε τεµπλατε
αλλοχατιον οφ σταφφ ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ το ισσυε διρεχτιον το ενσυρε τηατ τηε τψπε οφ ενδ
προδυχτ ενϖισαγεδ ισ χαπαβλε οφ βεινγ γενερατεδ ιν τηε τιµε αϖαιλαβλε.
316. Τηε Οπερατιοναλ Πλαννινγ Προχεσσ. Τηε οπερατιοναλ πλαννινγ προχεσσ ισ
φοχυσεδ αρουνδ τηε εστιµατε προχεσσ βυτ αλσο ρεϖολϖεσ αρουνδ τηε δαιλψ ρουτινε οφ
µεετινγσ,11 πρινχιπαλλψ τηε ϑΦΠΓ. Ωηιλστ τηε εστιµατε ισ χηιεφλψ σεεν ασ βεινγ
αππλιχαβλε δυρινγ ινιτιαλ οπερατιοναλ δεσιγν, ιτ σηουλδ αλσο βε υτιλισεδ φορ λοωερ λεϖελ
πλαννινγ χψχλεσ ωηεν προδυχινγ ΧΟΝΠΛΑΝσ ανδ ΟΠΟΡ∆σ. Τηε προχεσσ ηοωεϖερ,
µυστ νεϖερ βεχοµε µεχηανιστιχ, στιφλινγ ιντυιτιον ορ µιλιταρψ ϕυδγεµεντ. Τηε εστιµατε
χονστρυχτ σηουλδ βε ϖιεωεδ ασ α ηανδ−ραιλ το γυιδε τηε σταφφ ιν αν ορδερεδ, λογιχαλ
αναλψσισ ρεσυλτινγ ιν α χοηερεντ πλαν φορ αχτιον.
α.
Στεπ 1 − Ρεϖιεω οφ τηε Σιτυατιον. Τηε αιµ οφ Στεπ 1 ισ το γαιν α
χοµµον υνδερστανδινγ οφ τηε βαχκγρουνδ το τηε χρισισ ανδ το αναλψσε τηε
χυρρεντ σιτυατιον. Τηε ϑ2 σταφφ σηουλδ ιδεαλλψ ηαϖε χοµπλετεδ τηε ιντελλιγενχε
εστιµατε ανδ µαδε α σταρτ ον τηε ϑΙΠΒ πριορ το τηε σταρτ οφ τηε οπερατιοναλ
εστιµατε. Τηυσ τηεψ σηουλδ βε ιν α ποσιτιον το βριεφ τηε ρεµαινδερ οφ τηε
ϑΤΦΗΘ σταφφ ον τηε βαχκγρουνδ το τηε χονφλιχτ ανδ ιφ ποσσιβλε τηε αδϖερσαρψσ
ασσεσσεδ πολιτιχαλ ανδ µιλιταρψ ιντεντ ανδ οβϕεχτιϖεσ. Τηε γεοστρατεγιχ αναλψσισ
σηουλδ τακε αχχουντ οφ τηε αδϖερσαρψσ ηιστοριχαλ, εχονοµιχ, ετηνιχ ανδ
ρελιγιουσ ινφλυενχεσ βυτ φοχυσινγ ον τηε χυρρεντ σιτυατιον, ινχλυδινγ λεαδερσηιπ,
µοραλε ανδ χοηεσιον, ιν ορδερ το ασσιστ τηε ϑΤΦΧ (ανδ σταφφ) ιδεντιφψ ποτεντιαλ
ΧοΓσ.
β.
Στεπ 2α − Μισσιον Αναλψσισ. Τηε µισσιον αναλψσισ ισ α χοµµανδλεδ
προχεσσ δριϖεν βψ τηε ϑΤΦΧ βυτ ασσιστεδ βψ τηε ϑΧΓ. Ασ τηε ϑΧΓσ σεχρεταρψ,
τηε ΣΟ2 ϑ5 σηουλδ προϖιδε µεµβερσ ωιτη α ηαρδ χοπψ οφ τηε νεχεσσαρψ
ινφορµατιον εξτραχτεδ φροµ βοτη Χ∆Σσ ανδ τηε ϑτ Χοµδσ ∆ιρεχτιϖεσ. Τηε
ουτπυτ φροµ τηε µισσιον αναλψσισ ωιλλ ινχλυδε τηε ϑΤΦΧσ γυιδανχε φορ ΧοΑ
φορµυλατιον, ιν τηε φορµ οφ α ΩνγΟ, ωηιχη σηουλδ βε ισσυεδ το ΧΧσ ασ εαρλψ ασ
ποσσιβλε ιν ορδερ τηατ τηεψ ανδ τηειρ σταφφσ χαν ινιτιατε τηειρ οων χοµπονεντ
λεϖελ πλαννινγ. ΧΧ ρεπρεσεντατιον ισ ενχουραγεδ ατ τηισ σταγε, σο τηατ αν
υνδερστανδινγ οφ τηε ϑΤΦΧσ ιντεντ χαν βε δισσεµινατεδ το χοµπονεντ πλαννινγ
τεαµσ ωιτη τηε γυιδανχε. Τηε ουτπυτ το τηε Σταφφ αδδιτιοναλλψ ινχλυδεσ α
συµµαρψ οφ τηε Χοµµανδερσ Χριτιχαλ Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντσ (ΧΧΙΡσ), ηισ
Ρεθυεστσ φορ Ινφορµατιον (ΡΦΙσ), σταφφ χηεχκσ, σταφφ τασκσ, χονστραιντσ ανδ ανψ
ποιντσ φορ χλαριφιχατιον. Αλτηουγη σοµε χοµπονεντ τασκσ µαψ βε ιδεντιφιεδ
δυρινγ τηε οπερατιοναλ λεϖελ εστιµατε µοστ ωιλλ φλοω φροµ τηε ∆εχισιϖε Ποιντσ
ιδεντιφιεδ λατερ.
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χ.
Στεπ 2β − Ινιτιαλ Οβϕεχτ Αναλψσισ. Τηε ϑΠΓ σηουλδ ινιτιατε τηειρ ινιτιαλ
οβϕεχτ αναλψσισ ιν παραλλελ ωιτη τηε ϑΧΓ χονδυχτινγ τηε µισσιον αναλψσισ. Τηισ
χαν βε αχηιεϖεδ βψ εξαµινινγ γενεριχ ισσυεσ το ιδεντιφψ βροαδ ορδερ φρεεδοµσ
ανδ χονστραιντσ τηατ ωιλλ σηαπε οπερατιοναλ δεσιγν. Τηισ χονσιδερατιον µαψ
ινχλυδε συχη φαχτορσ ασ ασσεσσινγ τηε ενεµψσ µοστ δανγερουσ ανδ λικελψ ΧοΑσ,
ΧοΓ αναλψσισ, χοµπαρινγ ρελατιϖε χαπαβιλιτιεσ ανδ δεπλοψµεντ τιµελινεσ, φορχεσ
αϖαιλαβιλιτψ, ΡΟΕ, ανδ τηε ενϖιρονµεντ. Τηερεαφτερ, τηε ϑΧΓ ωιλλ γυιδε τηε
ϑΠΓσ εϖαλυατιον βψ ιδεντιφψινγ α νυµβερ οφ φοχυσεδ θυεστιονσ. Τηεσε αρε
θυεστιονσ, τηε ανσωερσ το ωηιχη ωιλλ διρεχτλψ ινφορµ τηε φορµυλατιον οφ ΧοΑσ
βψ δεφινινγ τηε αρτ οφ τηε ποσσιβλε. Τηε προχεσσ ισ διρεχτεδ βψ ϑ3 Οπσ Χοορδ
ωηο ωιλλ πρεσεντ τηε ϑΠΓσ ουτπυτ, ινχλυδινγ α χονσολιδατεδ βαχκ βριεφ, το
οριεντατε τηε ϑΧΓ βεφορε ΧοΑ Φορµυλατιον. Οπσ Χοορδ ωιλλ αλσο χο−ορδινατε
τηε σταφφινγ οφ ΡΦΙσ, µονιτορ τηε προγρεσσ οφ σταφφ τασκσ ανδ χονφιρµ τηατ ποιντσ
φορ χλαριφιχατιον ηαϖε βεεν πασσεδ υπωαρδσ.
(1) Χεντρε οφ Γραϖιτψ Αναλψσισ. ΧοΓ αναλψσισ µαψ βε χοµπλετεδ βψ
ειτηερ ορ βοτη τηε ϑΧΓ ανδ τηε ϑΠΓ. Τηε ΧοΓσ νοµινατεδ βψ τηε ϑτ
Χοµδ, αλονγ ωιτη οτηερ χανδιδατεσ ιδεντιφιεδ βψ τηε ϑΤΦΗΘ, αρε
αναλψσεδ, υσινγ τηε µετηοδ ουτλινεδ ιν Χηαπτερ 2. Τηισ λογιχ τραχεσ
Χριτιχαλ Χαπαβιλιτιεσ (ΧΧσ), Χριτιχαλ Ρεθυιρεµεντσ (ΧΡσ) ανδ ηενχε
Χριτιχαλ ςυλνεραβιλιτιεσ (Χςσ). Ατ λεαστ Οων ανδ Αδϖερσαρψ ΧοΓσ,12 ατ
βοτη τηε Στρατεγιχ ανδ Οπερατιοναλ λεϖελ, αρε αναλψσεδ. Τηε φιναλ
σελεχτιον οφ ΧοΓσ ισ α χοµµανδ φυνχτιον, τηισ βεινγ α βαλανχε βετωεεν
ωηιχη οφ τηε ΧοΓσ τηε ϑΤΦΧ ασσεσσεσ ασ µοστ ϖυλνεραβλε το ατταχκ, ανδ
ωηιχη οφφερ τηε µοστ σιγνιφιχαντ παψ−οφφ. Ιτ ισ κεψ φορ ϑ5 το δραω
χονχλυσιονσ φροµ τηε Χςσ το ινφορµ ΧοΑ Φορµυλατιον: ωηατ ωαψσ ανδ
µεανσ χαν τηε ϑΤΦ αππλψ το προτεχτ ουρ οων ΧοΓσ ανδ ατταχκ τηοσε οφ
τηε ενεµψ?
δ.
Στεπ 3 − Χουρσε οφ Αχτιον Φορµυλατιον. ΧοΑ φορµυλατιον ισ α κεψ ουτπυτ
ανδ ωιλλ δριϖε τηε ρεµαινδερ οφ τηε εστιµατε. Φολλοωινγ γυιδανχε φροµ τηε ϑΤΦΧ,
ιδεαλλψ ιν τηε φορµ οφ αν ιντεντ σχηεµατιχ ανδ α νυµβερ οφ σπεχιφιχ θυεστιονσ, τηε
ϑΧΓ ωιλλ ασσεσσ ποσσιβλε ΧοΑσ. Τηισ ωιλλ βροαδλψ ουτλινε ΧοΑσ ιν τερµσ οφ τηε
ϑΤΦΧσ ιντεντ, ινχλυδινγ οπερατιοναλ ενδ−στατε ανδ οβϕεχτιϖεσ,13 ποτεντιαλ Λινεσ οφ
Οπερατιον, ∆εχισιϖε Ποιντσ (∆Πσ) ανδ ανψ ινπυτ τηατ µαψ εµεργε φροµ τηε ϑΤΦΧσ
ρεχχε ανδ χονσυλτατιον ωιτη ΧΧσ. Αν ινιτιαλ Χαµπαιγν Πλαν Σχηεµατιχ (σεε Φιγυρε
3.2) ορ Σψνχηρονισατιον µατριξ µαψ ασσιστ ηερε ιν αρτιχυλατινγ τηε ρελατιονσηιπ
βετωεεν ∆Πσ, ΧοΓσ ανδ ενδ−στατεσ. ΧοΑσ σηουλδ βε διστινγυισηαβλε βψ
διφφερενχεσ ιν τηειρ σχηεµατιχσ ρεφλεχτινγ τηε διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ βρινγ
αβουτ α δεχισιον. Ηοωεϖερ, νοτ αλλ ∆Πσ µαψ ασ ψετ βε ιδεντιφιαβλε, ανδ ιτ µαψ νοτ
βε ποσσιβλε το σεθυενχε ορ χλεαρλψ δεφινε Λινεσ οφ Οπερατιον φορ σοµε οφ τηοσε τηατ
12
13

Ιν α µυλτινατιοναλ ενϖιρονµεντ ιτ µαψ προϖε αδϖανταγεουσ το εξαµινε ΧοΓσ φορ αλλ παρτιχιπαντσ ιν τηε χρισισ.
Οπερατιοναλ οβϕεχτιϖεσ αρε οφτεν δεριϖεδ φροµ τηε Μιλιταρψ Οβϕεχτιϖεσ αρτιχυλατεδ ιν τηε Χ∆Σ/ϑτ Χοµδσ ∆ιρεχτιϖεσ.
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ηαϖε. Νοτωιτηστανδινγ, σοµε ∆Πσ αρε φρεθυεντλψ χοµµον το αλλ ΧοΑσ, αλλοωινγ
τηεµ το βε δεπιχτεδ ιν α σινγλε σχηεµατιχ ασ ιν Φιγυρε 3.2. Τηισ ινιτιαλ αρτιχυλατιον
οφ ∆Πσ14 µαψ βε γενεριχ, συχη ασ εναβλε ινλοαδ οφ τροοπσ ιντο τηεατρε ιν ορδερ
το . Τηε νεξτ Στεπ ωιλλ δεδυχε δεταιλ.
Πηασε 3
Χονφλιχτ
Τερµινατιον

Πηασε 2
Οφφενσιϖε Οπσ

Πηασε 1
∆ετερρενχε

ΧοΑ 1

?
Τ& Π
?
Τ& Π

?
Τ& Π

?
Τ& Π

?
Τ& Π

?
Τ& Π
ΧοΓ

Ιδεντιφιαβλε
Λινε οφ Οπ

?
?
Τ& Π Τ& Π

?
ΧοΑ 2
Τ& Π
?
Τ& Π

Κεψ:
∆εχισιϖε Ποιντ
Τ & Π Τασκ ανδ Πυρποσε
∆ενοτεσ Μαιν Εφφορτ

?
Τ& Π

Πηασε 1
Ενδ−στατε:Στατεµεντ

Στατεµεντ οφ
Οπερατιοναλ
ΧοΓ

ΕΣ
Στατεµεντ οφ
Οπερατιοναλ
Ενδ−στατε
Χοµπρισινγ
Οπερατιοναλ Οβϕεχτιϖεσ:
Α
Β
Χ

Πηασε 2
Ενδ−στατε:Στατεµεντ

Φιγυρε 3.2 − ΧοΑ Φορµυλατιον Σχηεµατιχ
ε. Στεπ 4 − Χουρσε οφ Αχτιον ∆εϖελοπµεντ. Τηε σταφφ ωιλλ αππλψ ρελεϖαντ
φαχτορσ το προδυχε ωορκαβλε ανδ ρεαλιστιχ ΧοΑσ, ι.ε. δεφινε τηε αρτ οφ τηε
ποσσιβλε. Τηισ ωιλλ βε δονε βψ υσινγ τεαµσ τηατ αρε δραων φροµ αχροσσ τηε
ϑΤΦΗΘ (ωιτη ινπυτ φροµ ΧΧσ) βυτ λεδ βψ α ϑ3 ενϖιρονµενταλ ΣΟ1. Ηερε ∆Πσ
ωιλλ βε χονφιρµεδ, σεθυενχεδ ανδ πηασεδ αχχορδινγ το ρεσουρχε ανδ τιµε
χονστραιντσ/φρεεδοµσ. Αδδιτιοναλλψ, τηε ΧοΑ δεϖελοπµεντ τεαµσ µυστ αναλψσε
εαχη ∆Π το δραω ουτ τηε χοµπονεντ τασκσ ανδ πυρποσεσ ορ ϑοιντ Οβϕεχτιϖεσ
(ϑΟσ). Ιν τυρν τηισ αναλψσισ ωιλλ τηεν φορµ τηε βασισ φορ τηε ϑοιντ Εφφεχτσ
Μεετινγ (ϑΕΜ) προχεσσ,15 ωαργαµινγ ανδ ΧΕΑ. Φυρτηερ γυιδανχε µαψ χοµε
φροµ τηε ϑΤΦΧ ατ τηισ σταγε, εµεργινγ φροµ ηισ ρεχχε ορ χονσυλτατιονσ. Ιτ ισ
θυιτε ποσσιβλε τηατ αναλψσισ δονε εαρλιερ ον ιν τηε προχεσσ ωιλλ νεεδ το βε
ρεϖισιτεδ, φυρτηερ φαχτορσ χονσιδερεδ ανδ νεω ινφορµατιον φεδ ιν. Σταφφ χηεχκσ
τηατ ωερε ιδεντιφιεδ δυρινγ Στεπ 2 ωιλλ βε χονσιδερεδ βψ τηε ϑΠΓ ανδ τηε
14
15

∆Πσ σηουλδ βε εξπρεσσεδ ασ τηε εφφεχτ το βε αχηιεϖεδ.
Σεε ϑΩΠ 3−00, Χηαπτερ 3 φορ α δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ τηε ϑΕΜ προχεσσ.
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ανσωερσ το τηεσε θυεστιονσ ωιλλ ασσιστ ιν δεϖελοπινγ τηε ΧοΑσ βψ δεφινινγ τηε
αρτ οφ τηε ποσσιβλε. Τηε ωορκ σηουλδ φοχυσ ον τηε εφφεχτ τηε ϑΤΦΧ ωισηεσ το
αχηιεϖε ον τηε αδϖερσαρψ ανδ προδυχινγ α ωιννινγ χονχεπτ τηατ χαν βε
δεϖελοπεδ ιντο α ωορκαβλε πλαν. Εαχη ΧοΑ σηουλδ ινχλυδε α Χονχεπτ οφ Οπσ
(Ιντεντ, Σχηεµε οφ Μανοευϖρε, Μαιν Εφφορτ, ενδ−στατε) ανδ σπεχιφψ τηε
Συππορτινγ ανδ Συππορτεδ ρελατιονσηιπσ βετωεεν Χοµπονεντσ φορ εαχη ∆Π.
∆εϖελοπεδ ΧοΑσ σηουλδ ηαϖε ιδεντιφιεδ τηε φορχεσ ρεθυιρεδ16 ανδ τηεν τηειρ
∆ΟΑ ασ παρτ οφ τηε δεπλοψµεντ ανδ λογιστιχ χονχεπτ, ωηιχη ινχλυδεσ τηε ινιτιαλ
βεδ−δοων πλαν ανδ λογιστιχ αρχηιτεχτυρε. Ανψ τιµε ανδ σπαχε ισσυεσ σηουλδ βε
ηιγηλιγητεδ ανδ ρεχοµµενδατιονσ µαδε φορ τηε οπερατιοναλ λεϖελ ρεσερϖε (σιζε,
σηαπε, λοχατιον ανδ ΝΤΜ). ΧοΑσ σηουλδ αλσο πρεσεντ α χλεαρ προποσαλ ασ το τηε
νεχεσσαρψ χοµµανδ ανδ χοντρολ (Χ2) αρρανγεµεντσ. Τηε Χαµπαιγν σχηεµατιχ
σηουλδ ρεφλεχτ ανψ αδδιτιοναλ ∆Πσ, τηε ΧοΑ ηαϖινγ βεινγ σεθυενχεδ ανδ πηασεδ
ασ ρεσουρχεσ ανδ τιµε διχτατε. ∆εϖελοπεδ ΧοΑσ σηουλδ τηεν βε ϖαλιδατεδ
αγαινστ τηε Πολιτιχαλ Ιντεντ, Ηιγηερ Χοµµανδερσ Ιντεντ, Οπερατιοναλ
Ασσυµπτιονσ, Ενεµψ ΧοΑσ ανδ Ρισκ. Αγαιν τηε προδυχτιον οφ σχηεµατιχσ ανδ
µατριξεσ αρε υσεφυλ ιν πορτραψινγ τηε δεταιλσ οφ εαχη ΧοΑ.
φ.
Στεπ 5 − Χουρσε οφ Αχτιον Εϖαλυατιον. Νεξτ, εαχη φριενδλψ ΧοΑ ισ
εϖαλυατεδ αγαινστ τηε µοστ προβαβλε ανδ µοστ δανγερουσ ενεµψ ορ τηρεατ ΧοΑ.
Τηε χοµπαρατιϖε αδϖανταγεσ ανδ δισαδϖανταγεσ ιδεντιφιεδ τηεν ινφορµ τηε
ϑΤΦΧσ σελεχτιον ατ ηισ δεχισιον βριεφ. Ωηιλστ τηε ϑΠΓ αρε δεϖελοπινγ τηε
ΧοΑσ, τηε ϑΧΓ ωιλλ δετερµινε χριτερια φορ τηειρ εϖαλυατιον, ωηιχη ϑ5 ωιλλ
χονϖεψ το τηε ΧοΑ ∆εϖελοπµεντ Τεαµσ. Αλτηουγη βεσποκε το τηατ Χαµπαιγν,
µεασυρεσ συχη ασ ρισκ, τεµπο, ανδ τηε δεγρεε το ωηιχη ενεµψ Χςσ αρε ατταχκεδ
ανδ ουρ οων προτεχτεδ, αρε χοµµονλψ ινχλυδεδ. Λεδ βψ ϑ5, τηε λεαδερσ οφ τηε
ΧοΑ ∆εϖελοπµεντ Τεαµσ αναλψσε τηε ΧοΑσ το ποπυλατε αν εϖαλυατιον µατριξ
ανδ σχορε τηε ϖαριουσ βοξεσ17 το ιδεντιφψ τηε κεψ αττριβυτεσ οφ εαχη ΧοΑ.
γ. Στεπ 6 − Χουρσε οφ Αχτιον Σελεχτιον. Τηε ΧοΑ Εϖαλυατιον Τεαµ, υνδερ
ϑ5, ωιλλ βριεφ τηε ϑΤΦΧ φορ ηιµ το σελεχτ α ΧοΑ. Ονχε τηε δεχισιον ισ µαδε
τηεν ιτ ωιλλ βε βριεφεδ το τηε ωιδερ Σταφφ ανδ ανοτηερ ΩνγΟ ισσυεδ το
Χοµπονεντσ βψ τηε ϑ3 σταφφ. Ωηεν τιµε αλλοωσ, Οπερατιοναλ Αναλψσισ (ΟΑ)
ανδ ωαργαµινγ µαψ χοντριβυτε το τηισ προχεσσ.
317. Ωαργαµινγ. Ωηενεϖερ τιµε αλλοωσ, τηε σελεχτεδ ΧοΑ ωιλλ βε ρεφινεδ υσινγ
ωαργαµινγ (ασ δεσχριβεδ ιν Χηαπτερ 2). Ωαργαµινγ σηουλδ νοτ βε ϖιεωεδ ασ αν
υνωελχοµε ιντρυσιον τηατ χοµπετεσ φορ ϖαλυαβλε σταφφ πλαννινγ τιµε βυτ ασ αν
16

Ιφ οϖερ ανδ αβοϖε τηε φορχεσ ασσιγνεδ ιν τηε ϑτ Χοµδσ ∆ιρεχτιϖε, τηισ ωιλλ ρεθυιρε σταφφινγ α ρεθυεστ βαχκ το τηε ΟΤ το
αµενδ τηε ϑοιντ Φορχε Ελεµεντ Ταβλε (ϑΦΕΤ).
17
Σχορινγ ισ νοµιναλλψ δονε υσινγ α ++ (ϖερψ αδϖανταγεουσ) τηουγη 0 (νευτραλ) το −− (ϖερψ δισαδϖανταγεουσ) σψστεµ
αλονγ ωιτη α σινγλε σεντενχε οφ εξπλανατιον, σο αϖοιδινγ τηε µεχηανιστιχ σελεχτιον ενχουραγεδ βψ α νυµεριχαλ σχορε ανδ
ωειγητινγ σψστεµ. Βοξεσ σχορεδ ειτηερ ++ ορ −− αρε τηεν εασιλψ ιδεντιφιεδ ασ τηε κεψ δετερµιναντσ το ινφορµ τηε
ϑΤΦΧσ σελεχτιον δεχισιον.
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ιντεραχτιϖε σιµυλατιον το ηελπ τηε ϑΤΦΧ, ηισ ΧΧσ, ανδ τηειρ Σταφφσ αχχελερατε τηε
δεχισιον−µακινγ προχεσσ ανδ προδυχτιον οφ σταφφ ωορκ. Ιν παρτιχυλαρ, τηισ τοολ ωιλλ
ιδεντιφψ σψνχηρονισατιον ανδ χο−ορδινατιον ισσυεσ. Τηε αµουντ οφ εφφορτ δεϖοτεδ το
ωαργαµινγ ωιλλ βε δεπενδεντ ον τηε πριοριτψ ασσιγνεδ βψ τηε ϑΤΦΧ ανδ τηε τιµε
αϖαιλαβλε το χονδυχτ τηε προχεσσ. Ατ τηε ϖερψ λεαστ τηε σελεχτεδ ΧοΑ σηουλδ βε
ωαργαµεδ το ενσυρε τηατ τηε φορχεσ αρε χο−ορδινατεδ ανδ σψνχηρονισεδ αγαινστ ασσεσσεδ
ενεµψ αχτιον. Τηε ρολε οφ ΣΟ1 ϑ5, ασ χηαιρµαν, ισ το λιµιτ τηε νυµβερ οφ ρεσπονσεσ το
α µαναγεαβλε λεϖελ ανδ το κεεπ τηε προχεσσ φροµ βεχοµινγ βογγεδ δοων ιν δεβατε. Ιφ
ενεµψ ΧοΑσ αρε βεινγ ωαργαµεδ, ϑ2 ωιλλ τακε τηε λεαδ φορ τηε ενεµψ ωιτηουτ
εξπλαινινγ τηε πλαν πριορ το ιτ υνφολδινγ δυρινγ γαµε πλαψ.
318. ∆εχισιον Συππορτ Ματριξ. Τηε ϑΤΦΗΘ Σταφφ ηαϖε α ρεσπονσιβιλιτψ το ιδεντιφψ
τηε ϑΤΦΧσ κεψ δεχισιον ποιντσ, ανδ το σατισφψ τηε ΧΧΙΡσ18 τηατ ωιλλ αλλοω ηιµ το µακε
τηοσε δεχισιονσ ιν α τιµελψ µαννερ. Τηε ινιτιαλ δεϖελοπµεντ οφ τηε ∆εχισιον Συππορτ
Ματριξ (∆ΣΜ) ωιλλ βε ϑ5 λεδ, βυτ οωνερσηιπ µαψ τρανσφερ το ϑ3/5 ιφ τηε τιµελινεσ λιε
ωιτηιν τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ. Τηε φορµατ φορ τηε οπερατιοναλ ∆ΣΜ19 µαψ ωελλ υσε
µαππινγ οφ τηε ϑΟΑ το ινδιχατε τηε γεογραπηιχαλ φοχυσ φορ τηε ∆Π ανδ ουτλινε ανψ
ΧΟΝΟΠ, βυτ ωιλλ οϖερλαψ οτηερ εσσεντιαλ δεταιλ συχη ασ τηε ΧΧΙΡσ. Αλτερνατιϖελψ α
ταβυλαρ φορµατ µαψ βε υσεδ ασ σηοων ιν Ταβλε 3.3.
∆ΕΧΙΣΙΟΝ
ΠΟΙΝΤ

ΦΡΙΕΝ∆ΛΨ
ΧΡΙΤΕΡΙΑ
(ΦΦΙΡ)
ΤΜ∆ ασσετσ ιν
πλαχε (Α∆Χ).
Στρικε ασσετσ
αϖαιλαβλε (ϑΦΑΧΧ).

ΤΒΜ
Συππρεσσιον.

ΙΣΡ ασσετσ
αϖαιλαβλε.
(ϑ2 ΧΧ).

ΕΝΕΜΨ
ΧΡΙΤΕΡΙΑ
Αδϖερσαρψ
λαυνχηεσ ορ
τηρεατενσ το
λαυνχη α ΤΒΜ
(ΠΙΡ 1.4, 1.6,
1.7).

ΑΧΤΙΟΝΣ

Χοµµιτ ΙΣΡ
πλατφορµσ Νορτη οφ
Λινε ΒΥΛΛ.
Ασσυµε ΤΑΧΟΜ οφ
στρατεγιχ ΙΣΡ ασσετσ
(2 ξ Νιµροδ Ρ1).
Ινσερτ ΣΦ.

(Συππορτεδ
ϑΠΡ αϖαιλαβλε
Χοµδ: ϑΦΑΧΧ) (ϑΦΣΦΧΧ).
Ινιτιαλ ΣΟΦ
χαπαβιλιτψ αϖαιλαβλε
(ϑΦΣΦΧΧ).

ΡΙΣΚ

Οφ Αχτινγ:
Αδϖερσαρψ ηιδε
λαυνχηερσ, µοβιλε
προδυχτιον σιτεσ.
Τελεγραπησ
ϑΤΦΧσ ιντεντ το
αδϖερσαρψ.

Αυτηορισε ΑΙ στρικεσ
αγαινστ λαυνχηερσ.

Οφ Νοτ Αχτινγ:
Εµβροιλµεντ οφ
3ρδ παρτψ στατεσ.

Αυτηορισε ΣΦ ∆Α
αγαινστ ΤΕΛ πριορ το
Α−∆αψ.

Ινχρεασεδ τηρεατ το
ΑΠΟ∆/ΣΠΟ∆σ.

Ταβλε 3.3 − Εξαµπλε οφ α Ταβυλαρ ∆εχισιον Συππορτ Ματριξ
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Τηε ϑΤΦΧσ ΧΧΙΡσ (Ωηατ δοεσ τηε χοµδ νεεδ το κνοω ιν α σπεχιφιχ σιτυατιον το µακε α παρτιχυλαρ δεχισιον ιν α τιµελψ
µαννερ?) χοµπρισε τηρεε στρανδσ: Πριοριτψ Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντσ (ΠΙΡ) − ινφορµατιον αβουτ τηε ενεµψ; Φριενδλψ
Φορχε Ινφο Ρεθτσ (ΦΦΙΡ) − ινφορµατιον αβουτ τηε χαπαβιλιτιεσ οφ οων ορ αδϕαχεντ φριενδλψ υνιτσ τηατ τηε ϑΤΦΧ νεεδσ το
κνοω; ανδ Εσσεντιαλ Ελεµεντσ οφ Φριενδλψ Ινφορµατιον (ΕΕΦΙ) − ινφορµατιον ον φριενδλψ φορχεσ τηατ µυστ βε δενιεδ το τηε
ενεµψ.
19
Ιτ ωιλλ αλµοστ χερταινλψ βε διφφερεντ φροµ τηε ταχτιχαλ λεϖελ τεµπλατε τηατ εϖολϖεσ φροµ ΙΠΒ, ασ οπερατιοναλ δεχισιονσ ωιλλ
σελδοµ βε σο γεογραπηιχαλλψ φοχυσεδ.
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Αρτιχυλατινγ τηε ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερσ ∆εσιγν φορ τηε Χαµπαιγν
319. Α Ηιεραρχηψ οφ Οπερατιοναλ Παπερωορκ. Ωηερε τηε Χαµπαιγν αππεαρσ
ρελατιϖελψ στραιγητφορωαρδ, ορ ισ ενϖισαγεδ το βε οφ χοµπαρατιϖελψ σηορτ δυρατιον, α
χαµπαιγν πλαν µαψ βε προδυχεδ γυιδεδ βψ τηε φορµατ ουτλινεδ ιν Χηαπτερ 2. Ωηερε α
χαµπαιγν ισ οβϖιουσλψ χοµπλεξ ορ λικελψ το βε προτραχτεδ, ιτ ωιλλ νοτ βε ποσσιβλε το
αρτιχυλατε τηε δεταιλ οφ ιτσ λατερ σταγεσ, παρτιχυλαρλψ Χοµπονεντ µισσιονσ ορ τασκσ, ατ τηε
ουτσετ. Ιν τηεσε χιρχυµστανχεσ α ηιεραρχηψ οφ οπερατιοναλ παπερωορκ ισ εµπλοψεδ, ασ
δεπιχτεδ ατ Αννεξ 3Φ.
α.
Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε ανδ Φορχε Ινστρυχτιον ∆οχυµεντ. Τηε
Χαµπαιγν Πλαν ισ, ιν εφφεχτ, τηε χορνερστονε οφ συχχεσσφυλ χαµπαιγνινγ ανδ
ωιλλ βε εξπρεσσεδ ιν α Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε τηατ σηουλδ φολλοω τηε 5 ΝΑΤΟ
Ορδερσ φορµατ ηεαδινγσ. Τηε Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε (σεε Αννεξ 3Γ) ωιλλ ινχλυδε
τηε Στρατεγιχ διρεχτιον φορ τηε Χαµπαιγν, ανδ τηε ϑΤΦΧ διρεχτιον ον ιτσ δεσιγν.
Χεντραλ το τηισ δοχυµεντ ισ τηε Χαµπαιγν σχηεµατιχ. Τηε Συππορτεδ/
Συππορτινγ ρελατιονσηιπ βετωεεν Χοµπονεντσ σηουλδ βε χλεαρλψ αρτιχυλατεδ φορ
εαχη ∆Π. Τηε σεχονδ δοχυµεντ ισ τηε Φορχε Ινστρυχτιον ∆οχυµεντ (ΦΙ∆) (σεε
Αννεξ 3Η) ωηιχη πρεσεντσ τηε ενδυρινγ συππλεµενταρψ ινστρυχτιονσ ανδ
συππορτινγ ινφορµατιον (αννεξεσ) φροµ αχροσσ αλλ Σταφφ Βρανχηεσ. ϑ5 ωιλλ λεαδ
ον τηε προδυχτιον οφ τηε Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε ανδ χο−ορδινατε τηε ϑΠΓ ιν τηε
προδυχτιον οφ τηε ΦΙ∆.
β.
Οπερατιοναλ Πλανσ, Οπερατιοναλ Ορδερσ ανδ Φραγµενταρψ Ορδερσ.
Ονχε τηε Χαµπαιγν Πλαν ισ χοµπλετε ανδ τηε Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε ισσυεδ ιτ ισ
τηεν ποσσιβλε το βρεακ τηε ωηολε χαµπαιγν δοων ιν το σεπαρατε οπερατιονσ
(ωηιχη µαψ βε χονδυχτεδ ωιτηιν α σινγλε πηασε ορ οϖερλαπ σεϖεραλ πηασεσ). Ασ
τηε δεταιλεδ δεσιγν οφ ϖαριουσ οπερατιονσ αρε δεφινεδ, ΟΠΛΑΝσ ωιλλ βε ωριττεν
βψ ϑ5 το ουτλινε τηε ενϖισαγεδ ΧΟΝΟΠσ ινχλυδινγ τηε ϑΤΦΧσ ιντεντ ανδ
ποτεντιαλλψ δραφτ Χοµπονεντ µισσιον στατεµεντσ. Συχη οπερατιονσ µαψ βε
ινδιϖιδυαλ ∆Πσ, γρουπσ οφ ∆Πσ ρελατεδ ιν πυρποσε, ορ ινδεεδ χοµπλετε Λινεσ οφ
Οπερατιον ορ Πηασεσ. Ιφ τηεψ αρε δεριϖεδ φροµ σινγλε ∆Πσ ιτ ισ δονε βψ
βρεακινγ δοων εαχη ∆Π ιντο ϑΟσ  ∆Π αναλψσισ ασ σηοων ιν Φιγυρε 3.4.
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∆Π 4
∆εφεατ Ενεµψ
Οπερατιοναλ Ρεσερϖε
Ιν ορδερ το
Πρεϖεντ εξπλοιτατιον οφ
χυρρεντ τερριτοριαλ γαινσ.
(ϑΦΛΧΧ)

4.1 Ωριτε−δοων Οπ Ρεσ βψ 25% ιν ορδερ το σετ
χονδιτιονσ φορ ϑΦΛΧΧ∋σ ατταχκ (ϑΦΑΧΧ)
4.2 Μαινταιν λοχαλ αιρ συπεριοριτψ ιν ορδερ το
χοντριβυτε το φρεεδοµ οφ αχτιον φορ ϑΦΛΧΧ∋σ ατταχκ
(ϑΦΑΧΧ)
4.3 Προϖιδε νεχεσσαρψ σπ ιν ορδερ το προϖιδε
λογιστιχ ρεσιλιενχε φορ ϑΦΛΧΧ∋σ ατταχκ ανδ ανψ
συβσεθυεντ οπσ (ϑΦΛογΧΧ)
4.4 Ατταχκ το δεφεατ Οπ Ρεσ ιν ορδερ το πρεϖεντ
εξπλοιτατιον οφ τερριτοριαλ γαινσ (ϑΦΛΧΧ)

Φιγυρε 3.4  ϑοιντ Οβϕεχτιϖεσ
χ.
ΟΠΛΑΝσ µαψ βοτη συβστιτυτε φορ α ΩνγΟ το τηε Χοµπονεντσ ανδ
προϖιδε τηε βασισ φορ αν ΟΠΟΡ∆. ΟΠΟΡ∆σ ωιλλ ινχλυδε δεταιλεδ χοορδινατινγ
ινστρυχτιονσ ανδ αρε οωνεδ βψ ϑ3/5 ανδ υσυαλλψ χο−ορδινατεδ βψ ϑ3 Οπσ Χοορδ.
Αλτερνατιϖελψ, α νυµβερ οφ ΧοΑσ µαψ βε ιδεντιφιεδ φορ συχη σεγµεντσ οφ τηε
Χαµπαιγν. Ιν τηισ χασε, ΟΠΛΑΝσ ωιλλ φορµυλατε ΧοΑσ αλλοωινγ ϑ3/5 το
χονδυχτ ΧοΑ ∆εϖελοπµεντ ανδ Εϖαλυατιον βεφορε ρεχοµµενδινγ σελεχτιον το
τηε ϑΤΦΧ, τηε δεχισιον βεινγ ρεφλεχτεδ ιν τηε ΟΠΟΡ∆ διρεχτινγ εξεχυτιον. Το
κεεπ παχε ωιτη τηε χηανγινγ οπερατιοναλ ενϖιρονµεντ, αδϕυστµεντσ το ισσυεδ
ΟΠΟΡ∆σ αρε µαδε τηρουγη ΦΡΑΓΟσ, δραφτεδ ανδ ισσυεδ βψ ϑ3/5 ορ ϑ3
δεπενδινγ ον τηε τιµεφραµε φορ τηειρ εξεχυτιον.
δ.
Χοντινγενχψ Πλανσ. Ασ οπποσεδ το οπερατιονσ ωιτηιν τηε Χαµπαιγν
τηατ τηε ϑΤΦΧ φορεσεεσ χονδυχτινγ ασ παρτ οφ ηισ οϖεραλλ οπερατιοναλ δεσιγν (τηε
συβϕεχτ οφ ΟΠΛΑΝσ), οππορτυνιτιεσ, ρεϖερσαλσ ορ σιµπλψ υνχερταιντψ ωιλλ
δεµανδ τηε φορµυλατιον ανδ δεϖελοπµεντ οφ Βρανχηεσ ανδ/ορ Σεθυελσ. Τηε
δεταιλ οφ τηεσε ισ χαπτυρεδ ιν ΧΟΝΠΛΑΝσ, ωριττεν βψ τηε ϑΠΓ υνδερ ϑ5, ωηιχη
ωιλλ βε ισσυεδ το Χοµπονεντσ το διρεχτ ταχτιχαλ πλαννινγ. Ασ ωιτη ΟΠΛΑΝσ,
ΧΟΝΠΛΑΝσ µαψ βε ηανδεδ−οφφ το α ϑ3/5 ΟΠΤ φορ δεϖελοπµεντ ιντο ΟΠΟΡ∆σ.
Βοτη ΧΕΑ ανδ τηε ϑΤΦΧσ ιντυιτιϖε ασσεσσµεντ οφ τηε προγρεσσ οφ οπερατιονσ
αγαινστ τηε χαµπαιγν πλαν ωιλλ χλεαρλψ ιδεντιφψ πριοριτιεσ φορ χοντινγενχψ
πλαννινγ. Τηισ ιδεντιφιεσ εϖεντσ τηατ ωουλδ πρεσεντ οπερατιοναλ λεϖελ ρισκ,
ϕυδγεσ τηε προβαβιλιτψ οφ τηειρ οχχυρρενχε, γιϖεσ α γενεριχ ιµπαχτ στατεµεντ,
γραδεσ τηειρ ιµπαχτ ον τηε Χςσ οφ Οων Στρατεγιχ ανδ Οπερατιοναλ ΧοΓσ (Λοω,
Μεδιυµ ορ Ηιγη), εσταβλισηεσ Ινδιχατορσ ανδ Ωαρνινγσ (Ι&Ω)/Πριοριτψ
Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντσ (ΠΙΡ), ιδεντιφιεσ ποσσιβλε πρεϖεντιον ανδ µιτιγατιον
µεασυρεσ, ανδ φιναλλψ χονχλυδεσ ωηατ αχτιονσ σηουλδ βε τακεν ινχλυδινγ
αππροπριατε χοντινγενχψ πλαννινγ.
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ΣΕΧΤΙΟΝ ΙΙΙ  ΑΣΣΕΣΣΙΝΓ ΤΗΕ ΧΑΜΠΑΙΓΝ
320. Ασ τηε Χαµπαιγν προγρεσσεσ, ιτσ οϖεραλλ δεσιγν ωιλλ βε ρεϖιεωεδ ανδ ρεϖισεδ
διρεχτιον γιϖεν. Α νυµβερ οφ µεδιυµσ εξιστ το δο τηισ ιν αδδιτιον το οπερατιοναλ
παπερωορκ, ινχλυδινγ τηε δαιλψ ςΤΧ, τηε ϑΦΠΓ, τηε ϑΕΜ, ανδ τηε ϑΧΒ.20
Τηε ϑοιντ Φορχε Πλαννινγ Γρουπ
321. Τηρουγηουτ α χαµπαιγν τηε ϑΦΠΓ ισ τηε φοχυσ φορ πλαννινγ ισσυεσ ωιτηιν τηε
ϑΤΦΗΘ. Ιτ ασσεσσεσ τηε προγρεσσ οφ τηε χαµπαιγν ιν γενεραλ, χονφιρµσ τηε
χοµµανδερσ πριοριτιεσ ανδ οβϕεχτιϖεσ, ανδ διρεχτσ τηε δεϖελοπµεντ οφ αδδιτιοναλ πλανσ
τηατ αρε ρεθυιρεδ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε ϑΦΠΓ προϖιδε τηε πριοριτισατιον ρεθυιρεδ ασ τηε
σταρτ ποιντ φορ τηε ϑΕΜ ανδ τηε ϑΧΒ.
322. Τηε ϑΦΠΓ ωιλλ υσυαλλψ φοχυσ νεω πλαννινγ ον τηε περιοδ 48ηρσ αηεαδ ανδ
βεψονδ. Τηισ ωιλλ ινχλυδε τηε δεϖελοπµεντ οφ βρανχηεσ ανδ σεθυελσ φορ τηε Χαµπαιγν
πλαν, τηε προδυχτιον οφ ΧΟΝΠΛΑΝσ, ΟΠΛΑΝσ ανδ τηε φορχε ρεδεπλοψµεντ πλαν.
Χοµπονεντ ινπυτ ωιλλ ινιτιαλλψ βε προϖιδεδ ϖια τηε χοµπονεντ λιαισον οφφιχερ.
Τηρουγηουτ τηισ προχεσσ ιν αδδιτιον το τηε ρεγυλαρ µεετινγσ, αδ ηοχ Φορχε Πλαννινγ
Τεαµσ µαψ χονϖενε ωηιχη ωιλλ ρεθυιρε αδδιτιοναλ χοµπονεντ σταφφ. Ιφ αππροπριατε α
χοµπονεντ ΗΘ µαψ ηοστ µεετινγσ ωηιχη ϑΤΦΗΘ ωιλλ αττενδ.
323. Τηε αιµ οφ τηε ϑΦΠΓ ισ το ενσυρε τηε χοντινυινγ δεϖελοπµεντ ανδ
σψνχηρονισατιον οφ τηε πλαν. ∆υρινγ τηισ µεετινγ προγρεσσ αγαινστ τηε χαµπαιγν πλαν
ωιλλ βε σχρυτινισεδ υσινγ ΧΕΑ. Φροµ τηισ ωιλλ χοµε διρεχτιον ον ανψ χηανγεσ ορ
χοντινγενχψ πλαννινγ τηατ χαν βε υνδερτακεν το χαπιταλισε ον φαϖουραβλε δεϖελοπµεντσ
ορ το οφφσετ σετβαχκσ ιν τηε χαµπαιγν. Ιτ ενσυρεσ τηατ χοµπονεντ πλαννινγ ισ χονδυχτεδ
ιν αχχορδανχε ωιτη εξταντ ϑΤΦΧσ γυιδανχε ανδ τηατ τηε πριοριτισεδ ταργετ λιστσ
νοµινατεδ βψ τηε χοµπονεντσ αρε αλιγνεδ το τηεσε οβϕεχτιϖεσ. Ιτ ισ τηυσ ινεξτριχαβλψ
λινκεδ το τηε Αιρ Τασκινγ Ορδερ (ΑΤΟ) χψχλε. Τηε φορµαλ ουτπυτ οφ τηε µεετινγ ισ
υπδατεδ δραφτ ϑΤΦΧσ γυιδανχε το βε ενδορσεδ ατ τηε νεξτ ϑΧΒ φορ τηε περιοδ 48−72
ηουρσ αηεαδ.
Χαµπαιγν Εφφεχτιϖε Αναλψσισ
324. Τηε αιµ οφ ΧΕΑ, ασ ουτλινεδ ιν Χηαπτερ 2, ισ το τακε α βροαδ ϖιεω οφ τηε
χαµπαιγν, ιν χονσυλτατιον ωιτη τηε χοµπονεντσ, ανδ δετερµινε ιφ τηε ρεθυιρεδ εφφεχτσ
ασ ενϖισαγεδ ιν τηε χαµπαιγν πλαν αρε βεινγ αχηιεϖεδ. Μεασυρεµεντ οφ συχχεσσ ωιλλ
βε φορεµοστ ιν τηε ϑΤΦΧσ µινδ. Ηε σηουλδ βε αβλε το στανδ βαχκ φροµ τηε δεταιλεδ
χονδυχτ οφ οπερατιονσ ανδ τακε τιµε το τηινκ, λοοκ αηεαδ, ιδεντιφψ εµεργινγ τρενδσ, σεε
οππορτυνιτιεσ ανδ δετεχτ λοοµινγ τηρεατσ.

20

∆εσχριβεδ ιν ϑΩΠ 3−00, Χηαπτερ 3.
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325. Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ ανδ ∆εχισιον−µακινγ. ΧΕΑ ισ βασεδ ον
ρεπορτσ φροµ ϑ3 ανδ ιντελλιγενχε ινπυτ φροµ ϑ2, ωηο ιν τυρν ωιλλ ρεχειϖε ανδ χολλατε
ρεπορτσ φροµ οτηερ αγενχιεσ ανδ Μεδια Οπσ. ϑ5 µαπ ϑ2σ προδυχτσ αγαινστ τηε
Χαµπαιγν Πλαν το ασσεσσ ωηιχη οβϕεχτιϖεσ ηαϖε βεεν αχηιεϖεδ, ανδ ωηιχη ρεθυιρε
φυρτηερ αχτιον. ϑ3, ιν χονϕυνχτιον ωιτη ϑ2 ανδ ϑ5, δετερµινε ωηιχη αχτιονσ αρε
αππροπριατε, ορ ιφ α χηανγε οφ πλαν (ινχλυδινγ χηανγε οφ ΧοΓ) ισ ρεθυιρεδ. Τηε ΧΕΑ
προχεσσ ασ ιτ αππλιεσ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ ισ δεσχριβεδ φυρτηερ ατ Αννεξ 2Ε. Τηε κεψ,
ηοωεϖερ, το ΧΕΑ ισ τηατ ιτ σηουλδ ασσιστ τηε ϑΤΦΧ ιν µακινγ 3 δεχισιονσ:
α.
Αππορτιονµεντ ∆εχισιον. ΧΕΑ σηουλδ ασσεσσ τηε λικελιηοοδ οφ
αχηιεϖινγ ινδιϖιδυαλ ∆Πσ ιν τηε νεαρ φυτυρε ανδ σο ινφορµ τηε ϑΤΦΧσ
αππορτιονµεντ οφ ρεσουρχεσ βετωεεν Χοµπονεντσ.
β.
Υνδερτακε Χοντινγενχψ Πλαννινγ. ΧΕΑ σηουλδ ϕυδγε ωηετηερ τηε
χαµπαιγν πλαν ισ ον τραχκ ανδ σο ιδεντιφψ τηε νεεδ φορ Βρανχηεσ ανδ Σεθυελσ.
χ.
Χονφιρµινγ Ενεµψ Χεντρεσ οφ Γραϖιτψ. ΧΕΑ σηουλδ χονφιρµ, ορ
οτηερωισε, τηατ τηε χορρεχτ αδϖερσαριαλ ΧοΓ ανδ ασσοχιατεδ Χςσ ηαϖε βεεν
σελεχτεδ ανδ αρε βεινγ ατταχκεδ. Αλτηουγη χηανγινγ τηε ΧοΓ σηουλδ νοτ βε
δονε λιγητλψ, χοµµανδερσ σηουλδ βε αλερτ το τηε ποσσιβιλιτψ τηατ νεω Χςσ µαψ
βε εξποσεδ, ορ τηατ πρεϖιουσλψ ιδεντιφιεδ Χςσ µαψ βεχοµε τοο ωελλ προτεχτεδ
το ατταχκ. Τηυσ, ΧοΓ αναλψσισ σηουλδ βε αν ιτερατιϖε προχεσσ φορ ϑ5/ϑ2, ανδ ιτ
µαψ βε υσεφυλ το περιοδιχαλλψ ρεϖιεω τηε χηοιχε οφ ΧοΓ ατ τηε ϑΦΠΓ/ϑΧΒ.

ΣΕΧΤΙΟΝ Ις  ΚΕΨ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΙΟΝΣ
ϑοιντ Εναβλινγ ανδ Οπερατιονσ Συππορτ Αχτιϖιτιεσ21
326.
Τηερε αρε 2 βροαδ γρουπσ οφ εναβλινγ ανδ οπερατιοναλ συππορτ αχτιϖιτιεσ τηατ
υνδερπιν ϑοιντ Οπερατιονσ. Βοτη γρουπσ αρε σο ιµπορταντ ασ το ηαϖε α προφουνδ
ινφλυενχε αχροσσ ανδ τηρουγηουτ τηε χαµπαιγν τηατ ωαρραντ χονσιδερατιον δυρινγ αλλ
πλαννινγ σταγεσ. Τηειρ ρελεϖανχε ωιλλ, ηοωεϖερ, ϖαρψ δεπενδεντ υπον τηε νατυρε οφ τηε
οπερατιον. Τηεψ χαννοτ βε δελιϖερεδ ιν ισολατιον βψ α χοµπονεντ τηρουγη
συππορτεδ/συππορτινγ αρρανγεµεντσ ανδ τηερεφορε σηουλδ βε πλαννεδ ανδ χο−ορδινατεδ
ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ.
α.
ϑοιντ Εναβλερσ. ϑοιντ Εναβλερσ αρε α γρουπ οφ αχτιϖιτιεσ ωηιχη, ωηιλε
φυνδαµενταλλψ ιµπορταντ, χαν βεστ βε ϖιεωεδ ασ νοτ ηαϖινγ αν ενδ υντο
τηεµσελϖεσ ιν τηε σενσε τηεψ αρε υνλικελψ το βε δισχρετε λινεσ οφ οπερατιον ον
τηε πατη το τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηε ενδ−στατε. Ρατηερ, τηειρ πρινχιπαλ πυρποσε ισ
το εναβλε οτηερ αχτιϖιτιεσ το τακε πλαχε.

21

Φορ α µορε δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ τηεσε αχτιϖιτιεσ σεε ϑΩΠ 3−00, Αννεξεσ 2∆ ανδ 2Ε.
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β.
Οπερατιονσ Συππορτ Αχτιϖιτιεσ. Οπερατιονσ Συππορτ αχτιϖιτιεσ τηουγη
ηαϖε αν ενδ υντο τηεµσελϖεσ, ιν τηατ τηεψ αρε χαπαβιλιτιεσ ορ τεχηνιθυεσ τηατ αρε
λικελψ το βε εσσεντιαλ το τηε αχηιεϖεµεντ οφ τηε ενδ−στατε ανδ ωιλλ υσυαλλψ,
τηουγη νοτ αλωαψσ, φορµ σπεχιφιχ λινεσ οφ οπερατιον. Τηεψ αρε υνδερπιννεδ βψ
τηε ϑοιντ Εναβλερσ. Σεε Φιγυρε 3.5.

α
Εν

ϑο
ι

ντ

Οπσ

ερ
βλ

Συππορτ Αχτιϖιτιεσ

σ
Ινφο Οπσ
Μεδια
Οπσ

ΟΠΙΝΤΕΛ

ΙΣΡ

ΧΙΜΙΧ

Χοµβατ
Ιδεντιφιχατιον

Φορχε
Προτεχτιον

Βυδγετσ &
Αχχουντινγ

Λογιστιχσ

ΙΜΣ
ΛΕΓΑ∆

Ινφο
Μαναγεµεντ
& ΧΙΣ

Φιγυρε 3.5 − Τηε ϑοιντ Εναβλινγ Αχτιϖιτιεσ ανδ Οπερατιονσ Συππορτ Αχτιϖιτιεσ
Νοτε: Εαχη αχτιϖιτψ ωιλλ υσυαλλψ ηαϖε α σπεχιφιχ σταφφ φοχυσ ορ βρανχη ιν α ϑΤΦΗΘ
(συππορτεδ βψ βεσποκε δοχτρινε), τηε οπερατιονσ συππορτ γρουπινγ βεινγ γατηερεδ ιν
υνδερ τηε ϑ3 Οπσ Συππορτ Βρανχη.
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Μυλτινατιοναλ Πλαννινγ
327. Πλαννινγ φορ ϕοιντ οπερατιονσ ωιλλ οφτεν βε χονδυχτεδ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ
τρεατψ ορ αλλιανχε πλαννινγ φορ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ. Τηε δοχτρινε φορ πλαννινγ
ωιτηιν ΝΑΤΟ ισ χονταινεδ ιν τηε ΝΑΤΟ πυβλιχατιον Βι−ΣΧ Γυιδελινεσ φορ Οπερατιοναλ
Πλαννινγ. Φορ νον−ΝΑΤΟ νατιονσ γυιδανχε φορ πλαννινγ φορ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ
ισ δεσχριβεδ ιν τηε Μυλτινατιοναλ Ιντεροπεραβιλιτψ Χουνχιλσ (ΜΙΧσ) Χοαλιτιον Βυιλδινγ
Γυιδε (ΧΒΓ). Νορµαλλψ, ΧϑΟ ωιλλ βε απποιντεδ ασ τηε Χο−ορδινατορ οφ Συππορτινγ
Χοµµανδ Φυνχτιονσ (ΧΣΧΦ) ανδ ωιλλ ενσυρε τηατ τηε µυλτινατιοναλ οβϕεχτιϖεσ ανδ
χαµπαιγν πλαν χοµπλεµεντ ΥΚ νατιοναλ οβϕεχτιϖεσ ανδ αρε φεασιβλε ωιτηιν ΥΚ
µιλιταρψ χαπαβιλιτιεσ. Ωιτηιν τηε ΥΚ νατιοναλ πλαννινγ προχεσσ, τηε σαµε προχεδυρεσ
φορ πλαννινγ τηε Χ2, δεπλοψµεντ, συσταινµεντ ανδ ρεχοϖερψ οφ τηε ΥΚ χοντινγεντ ωιλλ
βε αππλιεδ ασ ιν νατιοναλ οπερατιονσ.22
328. Τηερε αρε α νυµβερ οφ ΛΟσ φροµ οτηερ νατιονσ βασεδ ατ τηε ΠϑΗΘ, ωιτη
ρεχιπροχαλ ΥΚ ΛΟσ βασεδ αβροαδ, ωηο αρε αβλε το προϖιδε ϖαλυαβλε λινκσ ωιτη τηειρ
νατιοναλ µιλιταρψ πλαννινγ ηεαδθυαρτερσ ατ τηε εαρλψ σταγεσ οφ µυλτινατιοναλ πλαννινγ.
Ιτ µαψ βε νεχεσσαρψ το οργανισε µυλτινατιοναλ πλαννινγ µεετινγσ, ειτηερ ιν περσον ορ βψ
ϖιδεοχονφερενχε, το χο−ορδινατε πλανσ.
Ιντεγρατεδ Οπερατιοναλ Πλαννινγ
329. ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ Λιαισον ωιτη Χοµπονεντσ. Οπτιµυµ χο−
ορδινατιον οφ µαριτιµε, λανδ, αιρ, ΣΦ ανδ λογιστιχ φορχεσ ισ ονλψ αχηιεϖεδ ωηεν εαχη ΧΧ
ισ ινϖολϖεδ ιν αλλ σταγεσ οφ οπερατιοναλ πλαννινγ. Τηε προϖισιον οφ ΧΙΣ, ςΤΧ ανδ ΛΟσ
το τηε ϑΤΦΗΘ αρε δεσιγνεδ το εναβλε τηισ. Τηε αιµ ισ το ενσυρε τηατ τηρουγηουτ τηε
πλαννινγ προχεσσ εαχη ΧΧ κνοωσ τηε αιµσ, ιντεντιονσ ανδ χαπαβιλιτιεσ οφ τηε οτηερ
Χοµπονεντσ, ανδ αλσο υνδερστανδσ τηε ιµπαχτ οφ ηισ αχτιονσ ον τηεµ. Εαχη
Χοµπονεντ ηασ εϖολϖεδ ιτσ οων ωαψ οφ χονδυχτινγ ιτσ ταχτιχαλ βυσινεσσ ανδ τηεσε
διφφερενχεσ αρε αχχεντυατεδ χροσσ−νατιον.23
330. Τηε Λιαισον Λινκ Βετωεεν Χοµπονεντσ. Ιν αδδιτιον το τηε λιαισον λινκ υπ το
τηε ϑΤΦΗΘ, τηε λιαισον ωεβ βετωεεν αλλ Χοµπονεντσ ισ ϖιταλλψ ιµπορταντ. Ιντερ−
Χοµπονεντ Χο−ορδινατιον ανδ Λιαισον Σταφφ Τεαµσ (ΙΧΧΛσ) αχτ ασ τηε πρινχιπαλ
µετηοδ οφ χο−ορδινατιον ανδ ιν ενσυρινγ χριτιχαλ ινφορµατιον ισ ραπιδλψ ασσεσσεδ ανδ
δισσεµινατεδ υπ ανδ δοων τηε Χηαιν οφ Χοµµανδ. Τηεψ αλσο ηαϖε αν εσσεντιαλ ρολε το
πλαψ ιν τηειρ ηοστ Χοµπονεντσ πλανσ ανδ εξεχυτιον, παρτιχυλαρλψ ρεγαρδινγ τηε
σψνχηρονισατιον ανδ χο−ορδινατιον οφ οϖεραλλ Χοµπονεντ αχτιϖιτψ.24

22

Σεε ϑΩΠ 3−00, Αννεξ 1Α φορ µορε δεταιλ ον µυλτινατιοναλ χονσιδερατιονσ.
Αν οπερατιοναλ λεϖελ γυιδε το τηε χοντριβυτιον µαδε βψ τηε 5 χοµπονεντσ, ανδ τηειρ Χ2, ισ το βε φουνδ ιν ϑΩΠ 3−00,
Αννεξ 1Χ.
24
Σεε ϑΩΠ 3−00, Χηαπτερ 2, Σεχτιον ς ανδ Αννεξ 1Χ.
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331. Ιντεραγενχψ Χο−ορδινατιον. Ινχρεασινγλψ, µιλιταρψ οπερατιονσ σηουλδ βε χο−
ορδινατεδ ανδ ηαρµονισεδ ωιτη τηοσε οφ οτηερ αγενχιεσ, ινχλυδινγ ΝΓΟσ, τηε ΙΧΡΧ
ανδ οτηερ παρτσ οφ τηε Ρεδ Χροσσ µοϖεµεντ, δονορσ, ρεγιοναλ οργανισατιονσ ανδ ΙΟσ.
Τηε ονσετ οφ οπερατιονσ υσυαλλψ αχτσ ασ α χαταλψστ φορ ϖερψ λοοσε σελφ−ρεγυλατορψ
µεχηανισµσ το βε εσταβλισηεδ ανδ ατ πρεσεντ τηισ ισ γενεραλλψ τηε βεστ τηατ χαν βε
αχηιεϖεδ. Αλτηουγη τηισ ωιλλ βε χοµµανδ λεδ, ωιτηιν τηε ϑΤΦΗΘ τηε ΠΟΛΑ∆, ΧΙΜΙΧ
σταφφ ανδ α ρεπρεσεντατιϖε φροµ τηε ∆επαρτµεντ φορ Ιντερνατιοναλ ∆εϖελοπµεντ (∆ΦΙ∆)
ωιλλ ασσυµε α χεντραλ αδϖισορψ ρολε ιν ενσυρινγ τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε ϑΤΦ αρε χο−
ορδινατεδ ωιτη τηε εφφορτσ οφ τηε χιϖιλ οργανισατιονσ. Τηε ΥΝ Οφφιχε φορ τηε
Χοορδινατιον οφ Ηυµανιταριαν Αφφαιρσ (ΟΧΗΑ), φορ ινστανχε, ωιλλ νορµαλλψ εσταβλιση α
ηυµανιταριαν χοορδινατιον χεντρε ιν ανψ µαϕορ ηυµανιταριαν χρισισ. Βοτη ΥΝ αγενχιεσ
ανδ ΝΓΟσ υσυαλλψ αττενδ χοορδινατιον µεετινγσ ηοστεδ βψ ΟΧΗΑ βυτ τηερε µαψ βε
αδδιτιοναλ ΝΓΟ φορυµ ωηερε λεαδερσ οφ τηε µαιν αγενχιεσ ιν τηεατρε αδδρεσσ χοµµον
ισσυεσ. ∆εαλινγ ωιτη τηεσε ηυµανιταριαν οργανισατιονσ νεεδσ το βε δονε ωιτη χαρε ασ
µοστ ωιλλ νοτ ωιση το βε χο−ορδινατεδ βψ τηε µιλιταρψ ανδ ωιλλ ρεσεντ ανψ συγγεστιον οφ
τηισ. Αδδιτιοναλλψ εαχη οργανισατιον µυστ βε τρεατεδ ασ σεπαρατε ρεθυιρινγ ινδιϖιδυαλ
αππροαχηεσ, ρατηερ τηαν ασ α βλοχ. Τηε οβϕεχτιϖε σηουλδ βε το οπεν α διαλογυε, το λιστεν
το τηειρ περσπεχτιϖε ον τηε σιτυατιον, το ασκ αδϖιχε ανδ το γαιν οτηερ γενεραλ
ινφορµατιον.25 Μανψ οφ τηεσε οργανισατιονσ µαψ ηαϖε βεεν πρεσεντ ον τηε γρουνδ φορ
µανψ ψεαρσ ανδ ηαϖε ιντιµατε κνοωλεδγε οφ τηε χουντρψ.
Μαριτιµε Οπερατιονσ26
332. Μαριτιµε ποωερ προϖιδεσ τηε ϑΤΦΧ ωιτη αν ενδυρινγ ανδ φλεξιβλε φιγητινγ
χαπαχιτψ τηατ χαν βε εµπλοψεδ φροµ τηε οπεν οχεαν ορ ιν τηε λιττοραλ ενϖιρονµεντ, ιν
βενιγν το χοµβατ χονδιτιονσ. Τηε µαριτιµε χοντριβυτιον το ϕοιντ οπερατιονσ χονσιστσ
πρινχιπαλλψ οφ Σεα Χοντρολ, Σεα ∆ενιαλ ανδ Μαριτιµε Φορχε Προϕεχτιον, συππορτεδ βψ
µαριτιµε Χοµµανδ, Χοντρολ, Χοµµυνιχατιονσ, Χοµπυτερσ ανδ Ιντελλιγενχε,
Συρϖειλλανχε ανδ Ρεχονναισσανχε χαπαβιλιτιεσ ανδ Σεα−Βασεδ Λογιστιχσ.27
333. Ιν πλαννινγ τερµσ τηερε αρε τψπιχαλλψ 7 σταγεσ οφ τηε µαριτιµε χοντριβυτιον το α
ϕοιντ οπερατιον: ιδεντιφιχατιον οφ α χρισισ, φορχε γενερατιον, δεπλοψµεντ, σεα χοντρολ
οπερατιονσ, µαριτιµε φορχε προϕεχτιον, συσταινµεντ οφ οπερατιονσ ανδ ωιτηδραωαλ. Ιν
ρεαλιτψ τηεσε σταγεσ ωιλλ νοτ βε εασιλψ διστινγυισηαβλε νορ ωιλλ τηεψ νεχεσσαριλψ χοινχιδε
ωιτη τηε πηασεσ οφ α σπεχιφιχ χαµπαιγν πλαν.
α.
Ιδεντιφιχατιον οφ α Χρισισ. Μαριτιµε φορχεσ οπερατινγ ιν ιντερνατιοναλ
ωατερσ χαν γατηερ α ωιδε ϖαριετψ οφ υσεφυλ ιντελλιγενχε ανδ προϖιδε α σιγνιφιχαντ
συρϖειλλανχε χαπαβιλιτψ. Ινφορµατιον γατηερεδ ιν τηισ ωαψ ισ σοµετιµεσ τηε

25

Σεε ΙϑΩΠ 3−90 Χιϖιλ−Μιλιταρψ Χο−οπερατιον (ΧΙΜΙΧ) φορ φυρτηερ γυιδανχε ον Ιντερ Αγενχψ Χο−ορδινατιον.
ΒΡ 1806 Βριτιση Μαριτιµε ∆οχτρινε προϖιδεσ ηιγη−λεϖελ ΥΚ µαριτιµε ενϖιρονµενταλ δοχτρινε ανδ ισ χοµπλεµεντεδ
βψ τηε χαπστονε σουρχε οφ Αλλιεδ µαριτιµε δοχτρινε, ΑϑΠ−3.1 Αλλιεδ ϑοιντ Μαριτιµε Οπερατιονσ.
27
Σεε ϑΩΠ 3−00, Αννεξ 1Χ φορ φυρτηερ δεταιλ.
26
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ονλψ ρελιαβλε σουρχε οφ εϖιδενχε ανδ, ασ συχη, ισ α χριτιχαλ ελεµεντ ιν
ιδεντιφιχατιον ανδ ασσεσσµεντ οφ α χρισισ.
β.
Φορχε Γενερατιον. Τηε σιζε ανδ χοµποσιτιον οφ τηε µαριτιµε φορχεσ
ρεθυιρεδ ωιλλ βε σηαπεδ βψ α νυµβερ οφ φαχτορσ συχη ασ πολιτιχαλ οβϕεχτιϖεσ,
λεϖελ οφ τηρεατ, φορχε αϖαιλαβιλιτψ ανδ ρεαδινεσσ τογετηερ ωιτη τηε τιµε αϖαιλαβλε
το ρεσπονδ. Τηε ποτεντιαλ δυρατιον οφ τηε χαµπαιγν, τηε νεεδ το συσταιν ορ
ινχρεασε φορχε λεϖελσ, ανδ λογιστιχ συππορτ ρεθυιρεµεντσ τηρουγηουτ τηε
χαµπαιγν ωιλλ αλσο ηαϖε α προφουνδ ινφλυενχε ον φορχε γενερατιον.
χ.
∆επλοψµεντ. Χο−ορδινατιον οφ τηε δεπλοψµεντ ωιλλ ρεθυιρε δεταιλεδ
πλαννινγ, χλοσε λιαισον ωιτη διπλοµατιχ ποστσ, οτηερ χιϖιλ αυτηοριτιεσ, Αλλιεδ
µιλιταρψ αυτηοριτιεσ ανδ προβαβλψ φορειγν γοϖερνµεντ αγενχιεσ. Τηε ρουτεινγ
οφ φορχεσ µυστ βε χαρεφυλλψ χονσιδερεδ το ενσυρε τηειρ σεχυριτψ. Ιφ τηε τηρεατ το
σηιππινγ ισ συφφιχιεντλψ γρεατ, προτεχτιον ωιλλ ρεθυιρε σεα χοντρολ µετηοδσ.
δ.
Σεα Χοντρολ Οπερατιονσ. Ωηερεϖερ τηε φρεεδοµ οφ αχτιον οφ τηε
µαριτιµε φορχε ισ χηαλλενγεδ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ασ ιτ αππροαχηεσ τηε αρεα οφ
οπερατιονσ, τηερε ωιλλ βε α ρεθυιρεµεντ το εσταβλιση λεϖελσ οφ σεα χοντρολ τηατ
ωιλλ βε συφφιχιεντ το ενσυρε ιτσ προτεχτιον ανδ το εναβλε συβσεθυεντ οπερατιονσ.
Ωιτηουτ σεα χοντρολ, τηε αβιλιτψ οφ µαριτιµε φορχεσ το µανοευϖρε, χονχεντρατε
φορ οφφενσιϖε αχτιον, αππλψ λεϖεραγε, προϕεχτ φορχε ασηορε, ανδ δενψ τηε σαµε το
αν οππονεντ, ωιλλ βε αδϖερσελψ χονστραινεδ. Σεα χοντρολ ισ σψνονψµουσ ωιτη
δοµινανχε οφ τηε µαριτιµε βαττλεσπαχε, ωηιχη αλλοωσ τηε φορχε∋σ στρενγτησ το βε
υσεδ το αδϖανταγε, ωηιλε ατ τηε σαµε τιµε, προτεχτινγ ιτσ χοµβατ ποωερ.
ε.
Μαριτιµε Φορχε Προϕεχτιον Οπερατιονσ. Ωιτη τηε εσταβλισηµεντ οφ
αππροπριατε λεϖελσ οφ σεα χοντρολ, µαριτιµε φορχεσ αρε αβλε το προϕεχτ φορχε
ασηορε ανδ µαψ βε εµπλοψεδ ιν α νυµβερ οφ ωαψσ, ινχλυδινγ Νον−χοµβαταντ
Εϖαχυατιον Οπερατιονσ (ΝΕΟ), αµπηιβιουσ οπερατιονσ (σεε βελοω), µαριτιµε
αιρ συππορτ, ανδ συρφαχε ανδ συβ−συρφαχε λανδ ατταχκ. Α ροβυστ Χ2 σψστεµ τηατ,
ιν τηε χασε οφ αµπηιβιουσ οπερατιονσ µυστ βε χαπαβλε οφ δεπλοψινγ ασηορε,
γατηερινγ ιντελλιγενχε, χονχεντρατινγ χοµβατ ποωερ, ανδ γενερατινγ ινφλυενχε
οϖερ τηε βαττλεσπαχε, αρε χριτιχαλ φυνχτιονσ φορ ποωερ προϕεχτιον οπερατιονσ.
Χο−ορδινατιον ανδ σψνχηρονιζατιον ωιτη λανδ ανδ αιρ οπερατιονσ ωιλλ βε
ρεθυιρεδ.
φ.
Συσταινµεντ οφ Οπερατιονσ. Ονχε τηε φοχυσ οφ αν ιντερϖεντιον
χαµπαιγν µοϖεσ ασηορε, τηε εµπηασισ οφ µαριτιµε φορχε οπερατιονσ ωιλλ σηιφτ
φροµ βεινγ εναβλινγ το βεινγ συππορτιϖε. Ιν παρτιχυλαρ, τηε φοχυσ ωιλλ βε ον
ενηανχινγ λανδ οπερατιονσ βψ ιντελλιγεντ αππλιχατιον οφ µαριτιµε ποωερ, ιν
παρτιχυλαρ ιτσ αβιλιτψ το ενηανχε µανοευϖρε ανδ αππλψ φορχε ωηερε ιτ ισ λεαστ
εξπεχτεδ. Αδδιτιοναλ τασκσ αρε λικελψ το βε προτεχτιον ανδ λογιστιχ συππορτ,
προτεχτιον οφ υνιτσ υσινγ τηε σεα λινεσ οφ χοµµυνιχατιον, προτεχτιον οφ τηε

3−20

ϑΩΠ 5−00
µαριτιµε φλανκ ανδ οφ λογιστιχ συππορτ το φορχεσ ασηορε ανδ αφλοατ. Τηε λογιστιχ
συππορτ προϖιδεδ το οτηερ χοµπονεντσ µαψ ινχλυδε σεα βασινγ οφ βυλκ στοχκσ,
µεδιχαλ συππορτ, α λιµιτεδ µαιντενανχε χαπαβιλιτψ, περσοννελ µοϖεµεντ ανδ
τεµποραρψ αχχοµµοδατιον.
γ.
Ρεχοϖερψ/Ρεδεπλοψµεντ. Τηε ρεχοϖερψ ανδ/ορ ρεδεπλοψµεντ οφ φορχεσ
ατ τηε ενδ οφ α συχχεσσφυλ χαµπαιγν ωιλλ νεεδ το βε πλαννεδ ασ χαρεφυλλψ ασ τηε
δεπλοψµεντ το τηε αρεα οφ οπερατιονσ. Ινδεεδ τηερε µαψ βε τηε αδδεδ
χοµπλιχατιον οφ ρεχοϖερινγ υνυσαβλε εθυιπµεντ ανδ α πολιτιχαλ ρεθυιρεµεντ φορ
α σπεεδψ εξτραχτιον ανδ ρετυρν. Μορεοϖερ, ιφ χονδιτιονσ φορ συχχεσσ ηαϖε νοτ
βεεν αχηιεϖεδ, ανδ αν αµπηιβιουσ ωιτηδραωαλ ισ το βε µαδε ιν τηε φαχε οφ
χοντινυινγ ορ εσχαλατινγ χονφλιχτ, ιτ ωιλλ βε εϖεν µορε προβλεµατιχαλ. Τηερε
µαψ βε α νεεδ το ινχρεασε χοµβατ ποωερ ασηορε το σταβιλισε τηε σιτυατιον βεφορε
ωιτηδραωαλ χαν τακε πλαχε. Χ2 ωιλλ βε διφφιχυλτ ανδ φραγµεντεδ. Α ϑΤΦΗΘ
(Αφλοατ) µαψ προϖιδε τηε µοστ σεχυρε ανδ χαπαβλε χοµµυνιχατιονσ το ασσιστ ιν
τηισ ρεσπεχτ, ανδ τηερε ωιλλ βε α ρεθυιρεµεντ το προϖιδε προτεχτιον ανδ λογιστιχσ,
ινχλυδινγ µεδιχαλ συππορτ, βοτη φορ τηε µαριτιµε φορχεσ συππορτινγ τηε
ωιτηδραωαλ ανδ φορ τηε φορχεσ βεινγ ωιτηδραων. Προτεχτιον οφ α ωιτηδραωαλ,
λικε α λανδινγ, ρεθυιρεσ τηε εσταβλισηµεντ οφ νεχεσσαρψ λεϖελσ οφ σεα χοντρολ.
Αµπηιβιουσ Οπερατιονσ
334. Αµπηιβιουσ οπερατιονσ αρε αν ιµπορταντ παρτ οφ µαριτιµε ποωερ προϕεχτιον,28
ωηιχη σεεκ το υσε τηε λιττοραλ ασ αν οπερατιοναλ µανοευϖρε σπαχε φορµ ωηιχη σεα−βασεδ
ϑοιντ Αµπηιβιουσ φορχεσ χαν τηρεατεν, ορ αππλψ ανδ συσταιν φορχε ασηορε. Αν
αµπηιβιουσ οπερατιον ισ α µιλιταρψ οπερατιον λαυνχηεδ φροµ σεα βψ ναϖαλ ανδ λανδινγ
φορχε (ΛΦ) εµβαρκεδ ιν σηιπσ ορ χραφτ, ωιτη τηε πρινχιπλε πυρποσε οφ προϕεχτινγ τηε ΛΦ
ασηορε ταχτιχαλλψ ιντο αν ενϖιρονµεντ ρανγινγ φροµ περµισσιϖε το ηοστιλε.29
Αµπηιβιουσ οπερατιονσ αρε χοµπλεξ ϕοιντ οπερατιονσ ωηιχη σεε αν αµπηιβιουσ τασκ
φορχε (ΑΤΦ) σεεκινγ το µανοευϖρε ιντο α ποσιτιον οφ αδϖανταγε ιν τηε λιττοραλ ιν ρεσπεχτ
το τηε ενεµψ, φροµ ωηιχη φορχε χαν βε τηρεατενεδ ορ αππλιεδ ασηορε. Τηερε αρε 4 τψπεσ
οφ αµπηιβιουσ οπερατιονσ: Αµπηιβιουσ Ασσαυλτ, Αµπηιβιουσ Ραιδ, Αµπηιβιουσ
Ωιτηδραωαλ ανδ Αµπηιβιουσ ∆εµονστρατιονσ.
335. Αµπηιβιουσ Πλαννινγ Χονσιδερατιονσ. Τηε χοµπλεξιτιεσ οφ λιττοραλ
οπερατιονσ µαψ διχτατε τηε εσταβλισηµεντ οφ αν Αµπηιβιουσ Οβϕεχτιϖε Αρεα (ΑΟΑ) ανδ
τηε εσταβλισηµεντ οφ αν Αµπηιβιουσ Χοµπονεντ Χοµµανδερ (ΑΜΠΗΙΒ ΧΧ).
Ιρρεσπεχτιϖε οφ ωηετηερ τηεσε αρε ιµπλεµεντεδ, α σπεχιαλιστ αµπηιβιουσ πλαννερ σηουλδ
βε ινχλυδεδ ιν τηε ϑΦΠΓ ιφ αµπηιβιουσ οπερατιονσ αρε βεινγ πλαννεδ. Ωηετηερ τηισ ισ
αχηιεϖεδ ορ νοτ, πλαννερσ ωιλλ νεεδ το:

28
29

Μαριτιµε ποωερ προϕεχτιον χοµπρισεσ Μαριτιµε Στρικε ανδ λιττοραλ µανοευϖρε.
ΑΤΠ 8(Β), ςολυµε 1.
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α.

Ιντεγρατε αµπηιβιουσ οπερατιονσ ιντο τηε οϖεραλλ χαµπαιγν πλαν.

β.

Βαλανχε τηε ρεθυιρεµεντσ οφ συρπρισε ωιτη πρεπαρατιον οφ τηε βαττλεσπαχε.

χ.
Οπτιµισε τηε λανδεδ φορχε φορ δεσιρεδ εφφεχτ, νοτινγ τηατ ωηερε ποσσιβλε
συσταινµεντ οφ τηε ΛΦ σηουλδ βε σεα−βασεδ.
δ.
∆εϖελοπ χλεαρ οπτιονσ φορ τηε ΑΤΦ ον τερµινατιον οφ τηε αµπηιβιουσ
οπερατιον.
Λανδ Οπερατιονσ
336. Συχχεσσ ιν λανδ οπερατιονσ ισ ηιστοριχαλλψ ασσοχιατεδ ωιτη 4 φαχτορσ: συρπρισε,
σηοχκ, χοντρολ οφ αιρ ανδ τηε αγγρεσσιϖε υσε οφ γρουνδ ρεχονναισσανχε.30 Οφ τηοσε
συρπρισε ανδ σηοχκ βρινγ αβουτ τηε αδϖερσαρψσ δεφεατ. Χοντρολ οφ τηε αιρ ανδ τηε
αγγρεσσιϖε υσε οφ γρουνδ ρεχονναισσανχε σετ τηε χονδιτιονσ φορ σηοχκ ανδ συρπρισε, ανδ
αλλοω τηε εξπλοιτατιον οφ λοχαλ ταχτιχαλ συχχεσσ το βε τρανσλατεδ ιντο ϖιχτορψ ατ τηε
οπερατιοναλ λεϖελ. Ωηερε σηοχκ ανδ συρπρισε αρε νοτ οβταινεδ, αν αττριτιοναλ στρυγγλε ισ
λικελψ το ρεσυλτ. Ηοωεϖερ, τηε ουτχοµε οφ λανδ χοµβατ ισ φυνδαµενταλλψ υνπρεδιχταβλε
ιν αδϖανχε; τηυσ ανψ ανδ εϖερψ λοχαλ συχχεσσ σηουλδ βε εξπλοιτεδ ωιτηιν τηε ϑΤΦΧσ
ιντεντ.
337. Τιµε ανδ Εφφεχτ. Ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ, λανδ φορχε οπερατιονσ χαν βε
χηαραχτερισεδ ασ α βαλανχε βετωεεν τιµε ανδ εφφεχτ, βοτη ιν τερµσ οφ δεπλοψµεντ το
τηεατρε ανδ οπερατιονσ ωιτηιν τηεατρε. Ιτ µαψ βε ποσσιβλε το µοϖε α σµαλλ φορχε το τηε
ποιντ οφ εµπλοψµεντ ϖερψ ραπιδλψ. Τηατ µαψ χρεατε χονσιδεραβλε συρπρισε. Ηοωεϖερ,
βαλανχεδ αλλ−αρµσ φορχεσ χαπαβλε οφ συσταινεδ χοµβατ αρε ρεσουρχε−ιντενσιϖε ανδ
νυµερουσ; ανδ ηενχε τακε τιµε το δεπλοψ.
338. Λογιστιχσ. Ιν σιµπλε τερµσ τηε λαργερ ανδ ηεαϖιερ τηε φορχε τηε γρεατερ τηε
λογιστιχ δεµανδ. Αρτιλλερψ αµµυνιτιον, α πριµαρψ χοντριβυτορ το τηε σηοχκινγ εφφεχτ οφ
λανδ φορχεσ, τψπιχαλλψ χονστιτυτεσ 85−90% οφ τηε δεµανδ οφ α ηεαϖψ αρµουρεδ φορχε.
Φυρτηερµορε, τηε δεµανδ πηψσιχαλλψ µοϖεσ ωιτη τηε φορχε. Τηε φυρτηερ ιτ µοϖεσ φροµ
ιτσ λογιστιχσ βασεσ, τηε γρεατερ τηε εφφορτ ρεθυιρεδ το µοϖε συππλιεσ το τηε ποιντ οφ
χονσυµπτιον.
339. ςυλνεραβιλιτιεσ. Λανδ φορχεσ πρεσεντ σεϖεραλ ϖυλνεραβιλιτιεσ. Λιγητ φορχεσ αρε
ηιγηλψ ϖυλνεραβλε το ινδιρεχτ φιρε ανδ αιρ ατταχκ, υνλεσσ ωελλ δισπερσεδ ορ γιϖεν τιµε το
διγ ιν. Αρµουρεδ φορχεσ προϖιδε βεττερ προτεχτιον, βυτ ρεµαιν παρτιχυλαρλψ ϖυλνεραβλε
ωηεν µοϖινγ ιν χολυµν. Λανδ λογιστιχσ φολλοωσ λανδ λινεσ οφ χοµµυνιχατιονσ  συχη
ασ Μαιν Συππλψ Ρουτεσ  ωηιχη αλλοω χοντρολ, βυτ αλσο πρεσεντ α ϖυλνεραβιλιτψ.
Λογιστιχ στοχκσ αρε ϖυλνεραβλε το βοτη ατταχκ ανδ χονταµινατιον. Φορχε προτεχτιον
µεασυρεσ χαν µιτιγατε βυτ νεϖερ ρεµοϖε συχη ϖυλνεραβιλιτιεσ.
30

∆εταιλσ αρε γιϖεν ιν Αρµψ ∆οχτρινε Πυβλιχατιον Λανδ Οπερατιονσ.
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340. Ρισκ. Μυχη οφ λανδ οπερατιονσ αρε τηερεφορε α βαλανχε οφ ρισκ. Βολδ, οφφενσιϖε
οπερατιονσ τηρεατεν το σηοχκ ανδ συρπρισε τηε αδϖερσαρψ; χονϖινχινγ ηιµ ηε ισ βεατεν,
ανδ χρεατινγ οππορτυνιτιεσ φορ εξπλοιτατιον. Χονϖερσελψ τηεψ εξποσε τηε ατταχκερ το
ρεταλιατιον, το αττριτιον ανδ ποσσιβλψ δεφεατ.
341. Αππροαχη το Πλαννινγ. Τηε λανδ χοµπονεντ χοµµανδερ σηουλδ νοτ αττεµπτ
το πλαν τηε χονδυχτ οφ τηε λανδ ελεµεντ οφ α χαµπαιγν ιν δεταιλ. Ηε σηουλδ σεεκ το
σηοχκ ανδ συρπρισε τηε αδϖερσαρψ ανδ εξπλοιτ τηε ρεσυλτσ. Τηοσε ρεσυλτσ αρε
υνπρεδιχταβλε: Μολτκε τηε Ελδερσ διχτυµ τηατ νο πλαν συρϖιϖεσ ωιτη χερταιντψ βεψονδ
τηε φιρστ χονταχτ ωιτη τηε αδϖερσαρψ στιλλ ηολδσ τρυε. Συχη υνπρεδιχταβιλιτψ ηασ
ιµπλιχατιονσ ωελλ βεψονδ τηε Λανδ Χοµπονεντ. Φορ εξαµπλε, ταργετ λοχατιον, ιδεντιτψ
ανδ εϖεν τηε ρεθυιρεµεντ φορ ΧΑΣ ανδ ΑΙ ωιλλ χηανγε φρεθυεντλψ ωιτηιν α 72−ηουρ αιρ
πλαννινγ χψχλε. Ιν αδδιτιον, ιτ ισ εασψ φορ α ηεαδθυαρτερσ το βε σεδυχεδ ιντο οϖερ−
πλαννινγ, ανδ το χοµε το βελιεϖε ιν τηε προδυχτσ οφ ιτσ πλαννινγ. Πλανσ ανδ ορδερσ αρε
ϕυστ τηατ; ιν λανδ χοµβατ, τηεψ αρε νοτ πρεδιχατορσ οφ τηε ουτχοµε.
Αιρ Οπερατιονσ31
342. Τηε αιρ ποωερ χηαραχτεριστιχσ οφ ρεαχη, υβιθυιτψ, σπεεδ οφ ρεσπονσε ανδ
φλεξιβιλιτψ προϖιδεδ βψ τηε ϑοιντ Φορχε Αιρ Χοµπονεντ (ϑΦΑΧ) γιϖε τηε ϕοιντ φορχε α
ποτεντ χαπαβιλιτψ. Ιτ ισ τηεσε ϖερψ βροαδ χαπαβιλιτιεσ τηατ ρεθυιρε νοτ ονλψ α γοοδ
υνδερστανδινγ οφ τηειρ εµπλοψµεντ αττριβυτεσ βυτ αλσο α διφφερεντ, µορε χεντραλισεδ
πλαννινγ πηιλοσοπηψ το µαξιµισε αιρ ποωερσ ιµπαχτ αχροσσ τηε ωηολε οφ τηε ϕοιντ
βαττλεσπαχε. Αιρ ποωερ:
α.
Υσυαλλψ, ενχοµπασσεσ φορχεσ δραων φροµ αλλ τηρεε Σερϖιχεσ ανδ φροµ
οτηερ νατιονσ ωηο σηαρε α ϖερψ ηιγη δεγρεε οφ ιντεροπεραβιλιτψ.
β.

Ισ χονχερνεδ ωιτη εφφεχτιϖε εξπλοιτατιον οφ αιρ ποωερ ασσετσ.

χ.

Ισ συππορτεδ βψ νατιοναλ ανδ χοµµερχιαλ ρεσουρχεσ.

δ.
Ισ ινφλυενχεδ βψ, ανδ ιν τυρν ινφλυενχεσ, τηε λανδ, σεα ανδ σπαχε
ενϖιρονµεντσ.
343. Τηε Αιρ Χοντριβυτιον το ϑοιντ Οπερατιονσ. Α χοµβατ χοµµανδερ ιν ηισ οων
ριγητ, τηε ϑοιντ Φορχε Αιρ Χοµπονεντ Χοµµανδερ (ϑΦΑΧΧ) µαψ νοτ βε αν αιρ φορχε
χοµµανδερ βυτ ωιλλ βε τηε οφφιχερ ωηο ηασ τηε χαπαβιλιτψ το πλαν, τασκ ανδ χοντρολ ϕοιντ
αιρ οπερατιονσ. ∆επενδεντ ον τηε σχαλε οφ τηε οπερατιον, τηε ϑΦΑΧΧ ωιλλ ϖαρψ φροµ α
2∗ ατ µεδιυµ σχαλεσ οφ εφφορτ το αν ΟΦ−5 φορ µινορ οπερατιονσ.32 Τηε νοµινατεδ
ϑΦΑΧΧ ωιλλ νεεδ αν εθυιππεδ ανδ τραινεδ σταφφ ανδ τηισ ισ υσυαλλψ τηε ΥΚ ϑΦΑΧΗΘ, α
στανδινγ χαδρε οφ αιρ Χ2 εξπερτσ βασεδ ατ ΗΘ Στρικε Χοµµανδ (ΣΤΧ), ρεαδψ το προϖιδε
31

Τηε ΥΚ δοχτριναλ αυτηοριτψ φορ ϕοιντ αιρ οπερατιονσ ισ ϑΩΠ 3−30 ϑοιντ Αιρ Οπερατιονσ. ΑΠ 3000 δεσχριβεσ Βριτιση Αιρ
Ποωερ ∆οχτρινε ωηιλστ ϑΦΑΧΗΘ ΧΟΝΟΠΣ δεσχριβε τηε ϑΦΑΧΗΘ προχεσσεσ ιν δεταιλ.
32
ϑΦΑΧ ΧΟΝΟΠΣ ινιτιαλ ισσυε.
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τηε χορε οφ α δεπλοψαβλε αιρ χοµπονεντ ΗΘ. Ασ ωελλ ασ προϖιδινγ εξπερτσ ον τηε
προχεσσεσ ανδ εξεχυτιον οφ αιρ ποωερ, τηε ϑΦΑΧΗΘ σταφφ ωιλλ βε φυλλψ χονϖερσαντ ωιτη
τηε 5 βασιχ χορε αιρ ποωερ µισσιονσ:33 Αιρ Ρεχονναισσανχε ανδ Συρϖειλλανχε, Αιρ
∆εφενχε, Αντι−Συρφαχε Φορχε Οπερατιονσ, Αιρ Τρανσπορτ ανδ Χοµβατ Συππορτ Αιρ
Οπερατιονσ.
344. Τηε Αιρ Πλαννινγ Προχεσσ. Τηε αιρ πλαννινγ προχεσσ χονσιστσ οφ 2 µαιν
ελεµεντσ, τηε αιρ εστιµατε ανδ τηε ϑοιντ Αιρ Οπερατιονσ Πλαν (ϑΑΟΠ). Τηε αιρ εστιµατε
προχεσσ ισ χεντραλ το προδυχτιον οφ τηε ϑΑΟΠ, ωηοσε πυρποσε ισ το διρεχτ τηε
εµπλοψµεντ οφ υνιτσ ατ τηε ταχτιχαλ λεϖελ το αχηιεϖε τηε χαµπαιγν οβϕεχτιϖεσ
δετερµινεδ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ. Φροµ τηε ϑΦΑΧΧσ Αιρ Εστιµατε ισ δεριϖεδ τηε
ϑΑΟΠ φροµ ωηιχη ιν τυρν δαιλψ Αιρ Οπερατιονσ ∆ιρεχτιϖεσ (ΑΟ∆σ) αρε δεϖελοπεδ. Τηε
οϖεραλλ αιρ οπερατιον πλαν ισ α χοµπλεξ ιντεραχτιον οφ δεχισιον−αχτιον χψχλεσ ινσιδε ανδ
ουτσιδε τηε ϑΦΑΧΗΘ τηατ ινφλυενχε τηε τεµπο οφ τηε ϕοιντ χαµπαιγν. Τηε πρινχιπαλ αιρ
χοντρολ µεχηανισµ ισ τηε ΑΤΟ συππορτεδ βψ τηε ασσοχιατεδ Αιρ Χο−ορδινατιον Ορδερ
(ΑΧΟ). Τηε χψχλε χαν βε ανψτηινγ φροµ 48 ηουρσ (ΥΚ ϑΦΑΧΗΘ ΣΟΠ) το 96 ηουρσ (φορ
λαργε−σχαλε οπερατιονσ). Οφτεν δεεµεδ το βε οϖερλψ λονγ ανδ ινφλεξιβλε, µυχη
χονφυσιον ανδ µισυνδερστανδινγ συρρουνδσ τηε ΑΤΟ χψχλε. Τηε ΑΤΟ ανδ τηε ΑΧΟ
ρεπρεσεντ α σινγλε δαψσ σναπσηοτ οφ τηε λονγ−τερµ πλαν ανδ σηουλδ, τηερεφορε, ρεφλεχτ
τηε ϑοιντ Αιρ Οπερατιονσ Πλαν (ϑΑΟΠ), τηε χυρρεντ σιτυατιον, τηε ϑΤΦΧ/ϑοιντ Φορχε Αιρ
Χοµπονεντ Χοµµανδερσ (ϑΦΑΧΧσ) λατεστ γυιδανχε, ανδ τηε ιµµεδιατε νεεδσ οφ τηε
οτηερ χοµπονεντσ. Ιτ ισ χριτιχαλ τηατ τηε ϑΑΟΠ ισ αλιγνεδ το τηε ϑΤΦΧσ Χαµπαιγν Πλαν
ανδ ισ φυλλψ χο−ορδινατεδ ωιτη τηε οτηερ χοµπονεντσ τηρουγη προπερ ρεπρεσεντατιον ατ
τηε ϑΧΒ.34 Ηεαϖψ εµπηασισ ισ πλαχεδ ον λιαισον σταφφσ το ρεπρεσεντ τηειρ ρεσπεχτιϖε
χοµµανδερσ ατ τηε ϖαριουσ σταγεσ οφ τηε χψχλε. Τηε ΑΤΟ χαπτυρεσ ιν ονε σινγλε
δοχυµεντ αλλ αιρ αχτιϖιτψ δοων το τηε λοωερ ταχτιχαλ λεϖελ βψ δεταιλινγ υνιτσ το τασκσ ανδ
ταργετσ. Συχη ιν−δεπτη δελιβερατε χεντραλισεδ πλαννινγ βεστ εναβλεσ τηε εφφεχτιϖε ανδ
εφφιχιεντ δελιϖερψ οφ αιρ ποωερ. Αιρ φορχεσ αρε νοτ ηελδ ιν ρεσερϖε σο φλεξιβιλιτψ,
ρεσπονσιϖενεσσ ανδ τηε υνεξπεχτεδ αρε δεαλτ ωιτη υσινγ οτηερ τεχηνιθυεσ τηατ αλλοω
µοδιφιχατιονσ το τασκινγ το βε µαδε ατ ανψ σταγε οφ τηε προχεσσ, εϖεν ινχλυδινγ
αιρβορνε ρε−τασκινγ.35
Σπεχιαλ Φορχεσ Οπερατιονσ36
345. Εµπλοψµεντ. Υνιτεδ Κινγδοµ Σπεχιαλ Φορχεσ (ΥΚΣΦ) ηαϖε α κεψ ρολε ιν
δελιϖερινγ τηε ωιννινγ χονχεπτ ανδ χαν δελιϖερ δεχισιϖε εφφεχτ ατ βοτη τηε στρατεγιχ ανδ
οπερατιοναλ λεϖελ. Τηειρ κεψ ρολεσ ρεµαιν Συρϖειλλανχε ανδ Ρεχονναισσανχε, Οφφενσιϖε
Αχτιον ανδ Συππορτ ανδ Ινφλυενχε. ΣΦ οπερατιονσ αρε βψ τηειρ νατυρε χοµπλεξ ανδ
ποτεντιαλλψ ηιγη ρισκ βυτ χαν οφφερ δισπροπορτιοναλ γαινσ ιφ αππροπριατελψ τασκεδ ανδ
33

∆εϖελοπεδ ιν δεταιλ ιν ΑΠ3000 (3ρδ Εδιτιον) Βριτιση Αιρ Ποωερ ∆οχτρινε.
Σεε ϑΩΠ 3−00, Χηαπτερ 3.
35
Ιµπροϖεδ δατα−λινκσ ωιλλ φυρτηερ ενηανχε αιρβορνε ρεσπονσιϖενεσσ σενσορ το σηοοτερ ανδ χονσεθυεντλψ βεττερ εναβλε
Τιµε Σενσιτιϖε Ταργετινγ.
36
Σεε ϑΩΠ 3−40 Σπεχιαλ Φορχεσ Οπερατιονσ (Ρεστριχτεδ ΥΚ Εψεσ Ονλψ) φορ µορε δεταιλσ ον εµπλοψµεντ οφ ΣΦ.
34
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εµπλοψεδ. ΥΚΣΦ τασκσ ατ τηε οπερατιοναλ λεϖελ ωιλλ βε ιν διρεχτ συππορτ οφ τηε ϑΤΦΧσ
µαιν εφφορτ. Ονχε τηε δεχισιον το ασσιγν ΣΦ ηασ βεεν µαδε ιν πρινχιπλε, Χοµδ ΣΦ ωιλλ
δεϖελοπ α ΣΦ Αννεξ φορ ινχλυσιον ιν Χ∆Σ ∆ιρεχτιϖε το τηε ϑτ Χοµδ. Τηισ ωιλλ
νορµαλλψ ινχλυδε τηε οϖεραλλ χονχεπτ φορ υσε οφ ΣΦ, τηε αλλοχατιον οφ ΣΦ φορχε λεϖελσ, α
Χοµµανδ, Χοντρολ ανδ Χοµµυνιχατιονσ (Χ3) πλαν φορ τηε υσε οφ ΣΦ ανδ ανψ
ρεστριχτιονσ ον τηειρ υσε.
346. Χοµµανδ ανδ Χοντρολ. ΥΚΣΦ ωιλλ νορµαλλψ βε χοµµανδεδ ατ τηε ηιγηεστ
αππροπριατε λεϖελ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ τηεψ αρε υσεδ το βεστ εφφεχτ. ΥΚΣΦ σηουλδ βε
γιϖεν ορδερσ ιν τηε φορµ οφ α βροαδ βυτ υναµβιγυουσ διρεχτιϖε τηατ ενσυρεσ τηε πρεχισε
αππλιχατιον οφ φορχε ωηιλε αλλοωινγ ΥΚΣΦ µαξιµυµ φρεεδοµ οφ αχτιον. ΟΠΧΟΜ οφ
ασσιγνεδ ΣΦ ωιλλ νορµαλλψ βε δελεγατεδ το τηε ϑτ Χοµδ ανδ εξερχισεδ ον ηισ βεηαλφ βψ
τηε ∆ΣΦ ιν ηισ χαπαχιτψ ασ Χοµδ ΣΦ. ΟΠΧΟΝ ωιλλ νορµαλλψ βε δελεγατεδ το τηε ϑΤΦΧ
ωηεν ΣΦ τασκσ φαλλ ωιτηιν ηισ ϑΟΑ. Ιν τυρν, τηε ϑΤΦΧ ωουλδ νορµαλλψ δελεγατε
ΤΑΧΟΜ οφ ΣΦ το τηε ϑοιντ Φορχε Σπεχιαλ Φορχεσ Χοµπονεντ Χοµµανδερ (ϑΦΣΦΧΧ).
Χοντρολ οφ ΣΦ οπερατιονσ ωιλλ βε εξερχισεδ τηρουγη τηε χηαιν οφ χοµµανδ βψ υσε οφ
δεδιχατεδ ανδ σεχυρε ΣΦ χοµµυνιχατιονσ φαχιλιτιεσ.
347. Ιντελλιγενχε. ΣΦ ρεθυιρε αχχεσσ το τηε ηιγηεστ λεϖελσ οφ ιντελλιγενχε βοτη το
ενσυρε οπερατιοναλ συχχεσσ ανδ το αϖοιδ χονφλιχτ, χονφυσιον ορ δανγερουσ οϖερλαπ ωιτη
οτηερ αγενχιεσ. ΣΦ ρεπρεσεντατιϖεσ σηουλδ ηαϖε αχχεσσ το σενιορ ιντελλιγενχε χο−
ορδινατινγ σταφφ ανδ, τηρουγη τηεµ, το αλλ ιντελλιγενχε σουρχεσ ατ ωηατεϖερ λεϖελ οφ
χοµµανδ ισ βεινγ εξερχισεδ.
348. Υνιτεδ Κινγδοµ Σπεχιαλ Φορχεσ Πλαννινγ Χονσιδερατιονσ. Φορ α χαµπαιγν
λικελψ το ινϖολϖε ΥΚΣΦ, ιτ ισ ιµπορταντ τηατ τηεψ αρε ινϖολϖεδ ιν τηε εαρλιεστ σταγεσ οφ
πλαννινγ σο τηατ τηεψ χαν προϖιδε αδϖιχε ανδ εξπερτισε. Τηισ µαψ ρεσυλτ ιν τηε νεεδ φορ
εαρλψ δεχισιον µακινγ ανδ οφτεν ραπιδ δεπλοψµεντ. Οπερατιονσ Σεχυριτψ (ΟΠΣΕΧ) ισ
ϖιταλ το ΥΚΣΦ το ενσυρε τηε εφφεχτιϖενεσσ, συρϖιϖαβιλιτψ ανδ ατ τιµεσ τηε πσψχηολογιχαλ
ιµπαχτ οφ τηειρ οπερατιονσ. Τηε πρινχιπλε οφ νεεδ το κνοω σηουλδ βε ριγορουσλψ
αππλιεδ το τηε χονδυχτ οφ ΥΚΣΦ οπερατιονσ.
Λογιστιχσ37
349. Τηε ρανγε ανδ χοµπλεξιτψ οφ αν οπερατιον ωιλλ διχτατε τηε νεεδ, ορ οτηερωισε,
φορ α ϑοιντ Φορχε Λογιστιχ Χοµπονεντ (ϑΦΛογΧ), ηοωεϖερ α ϕοιντ αππροαχη το λογιστιχσ
προϖιδεσ τηε βεστ οππορτυνιτψ οφ αχηιεϖινγ φλεξιβιλιτψ ανδ βαλανχεδ συππορτ ωιτη
λιµιτεδ ΥΚ λογιστιχ ασσετσ τηινλψ σπρεαδ βετωεεν τηε Σερϖιχεσ. Φυνδαµενταλλψ, α
ϑΦΛογΧ προϖιδεσ α µεανσ οφ χο−ορδινατινγ λογιστιχ αχτιϖιτψ ιντο ανδ ωιτηιν τηε ϑΟΑ. Α
ϑΦΛογΧ ισ α Χ2 ηεαδθυαρτερσ, βασεδ ον αν εξιστινγ φραµεωορκ ΗΘ χηαργεδ ωιτη
εξεχυτινγ τηε ϑοιντ Λογιστιχ Πλαν ον βεηαλφ οφ τηε ϑΤΦΧ το αχηιεϖε µαξιµυµ λογιστιχ

37

Τηε ΥΚ δοχτριναλ αυτηοριτψ φορ ϑοιντ Λογιστιχσ οπερατιονσ ισ ϑΩΠ 4−00 Λογιστιχσ φορ ϑοιντ Οπερατιονσ.
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εφφιχιενχψ ιν χοµµον αρεασ φορ αλλ χοµπονεντσ, ιν ορδερ το οπτιµισε τηε λογιστιχ
φοοτπριντ ανδ γυαραντεε λογιστιχ χαπαβιλιτψ ιν τηε ϑΟΑ.
350. ϑοιντ Φορχε Λογιστιχ Χοµπονεντ Πλαννινγ. Ωηερε πραχτιχαλ τηε ϑοιντ Φορχε
Λογιστιχ Χοµπονεντ Χοµµανδερ (ϑΦΛογΧΧ) ωιλλ ηαϖε βεεν χονσυλτεδ βεφορε ορ
δυρινγ τηε οπερατιοναλ λεϖελ εστιµατε. Φολλοωινγ α σιµιλαρ φορµ οφ λογιστιχ εστιµατε
αππροπριατε ατ τηε ϕοιντ ταχτιχαλ (χοµπονεντ) λεϖελ, ηε ανδ ηισ σταφφ ωιλλ χονσιδερ τηε
πραχτιχαλ ισσυεσ οφ µεετινγ τηε ϑΤΦΧσ ρεµιτ. Τηε ϑΦΛογΧ ινπυτ το τηε ωιδερ πλαννινγ
προχεσσ ανδ τηε σχοπε φορ ϕοιντ λογιστιχ αχτιϖιτψ ανδ χο−ορδινατιον ωιλλ βε δετερµινεδ
βψ τηε νατυρε οφ τηε οπερατιον.
351. Συσταιναβιλιτψ Στατεµεντ. Τηε ουτπυτ οφ τηε λογιστιχ πλαννινγ προχεσσ ισ α
Συσταιναβιλιτψ Στατεµεντ τηατ σηουλδ βε ισσυεδ ασ παρτ οφ τηε Χαµπαιγν ∆ιρεχτιϖε. Α
Συσταιναβιλιτψ Στατεµεντ χονφιρµσ τηε οϖεραλλ λογιστιχ ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε ανδ, ιφ νοτ
γιϖεν βεφορε, προϖιδεσ τηε αυτηοριτψ φορ τηε ρελεασε ανδ χοµµιτµεντ οφ φινανχε ανδ
µατεριελ. Τηε µορε αχχυρατε τηε αναλψσισ δυρινγ τηε ινιτιαλ εστιµατε ανδ πλαννινγ
σταγεσ, τηε βεττερ ωιλλ βε τηε οπερατιοναλ συσταιναβιλιτψ βασελινε. Συσταιναβιλιτψ
στατεµεντσ φυλφιλ τωο πυρποσεσ χρυχιαλ το µισσιον συχχεσσ. Φιρστ, τηε Στατεµεντ ισ τηε
χοµµανδερσ διρεχτιον το σταφφ πλαννερσ ανδ ρεσουρχε αλλοχατορσ ον ωηατ νεεδσ το βε
δελιϖερεδ. Σεχονδλψ, ιτ δεφινεσ τηε λεϖελ οφ ρεσουρχεσ µαδε αϖαιλαβλε το τηε χαµπαιγν
φροµ τηε φινιτε θυαντιτιεσ µαδε αϖαιλαβλε τηρουγη Υργεντ Οπερατιοναλ Ρεθυιρεµεντσ
(ΥΟΡ) ανδ Ηοστ−νατιον Συππορτ (ΗΝΣ) αχτιον.
352. Μοδιφιχατιον. Στατεµεντσ ωιλλ νορµαλλψ βε µοδιφιεδ ιν τηε λιγητ οφ εξπεριενχε
ασ τηε χαµπαιγν προγρεσσεσ ανδ ινδιϖιδυαλ οπερατιονσ ορ πηασεσ ωιτηιν τηε χαµπαιγν
µαψ ρεθυιρε τηειρ οων στατεµεντ (ατ τηε ταχτιχαλ λεϖελ βεινγ α παρτ οφ φορµαλ ορδερσ).
Λονγ µανυφαχτυρινγ λεαδ τιµεσ ανδ τηε µοµεντυµ οφ τηε ινιτιαλ Στατεµεντ µαψ µακε
σιγνιφιχαντ σηορτ νοτιχε χηανγεσ ιν διρεχτιον διφφιχυλτ το αχχοµµοδατε. Τιµε σπεντ ον
χαρεφυλ αναλψσισ ανδ πρεδιχτιον ισ ινϖαριαβλψ ωελλ σπεντ; ιτ µαψ νοτ αλωαψσ βε αϖαιλαβλε.
353. Προδυχτιον. Προδυχτιον οφ τηε Στατεµεντ ισ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε οπερατιοναλ
πλαννινγ σεθυενχε. Ωηιλστ τηε ϑΤΦΧ νεεδ νοτ κνοω τηε δεταιλ οφ ηοω το χονστρυχτ α
Στατεµεντ, ηε σηουλδ βε βροαδλψ αωαρε οφ τηε προχεσσ ανδ φαχτορσ βψ ωηιχη ιτ ισ
οβταινεδ. Στατεµεντσ ωιλλ νορµαλλψ ινχλυδε:
α.
Τηεατρε χλιµατιχ, ενϖιρονµενταλ, τοπογραπηιχαλ ανδ ηυµαν φαχτορσ ωηιχη
ινφλυενχε λογιστιχ ρεθυιρεµεντσ.
β.

Τηε µισσιον εσσεντιαλ εθυιπµεντ ανδ αϖαιλαβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ.

χ.

Τηε λεϖελ οφ σελφ−συσταινµεντ ρεθυιρεδ ιν τηεατρε.

δ.

Τηε εξπεχτεδ δυρατιον οφ τηε οπερατιον.
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ε.
Τηε αντιχιπατεδ βαττλεσπαχε δαιλψ υσαγε, ωιτη τηε αντιχιπατεδ ηιγη ανδ
λοω λεϖελσ οφ υτιλισατιον οφ µατεριελ.
φ.
Τηε πρεδιχτεδ χασυαλτψ ρατε φορ µεν, ειτηερ φροµ βαττλε ορ δισεασε ανδ
νον−βαττλε ινϕυριεσ, ανδ εθυιπµεντ.
354. ΥΚ Λογιστιχσ ωιτηιν α Μυλτινατιοναλ Χοντεξτ. Ωηεν υνδερτακινγ λογιστιχ
πλαννινγ τηε δεφαυλτ ισ το χονσιδερ ηοω τηε ΥΚ ωιλλ συππορτ ιτσ δεπλοψεδ φορχε
ελεµεντσ αλονε. Ινδεεδ, ιν µοστ µυλτινατιοναλ οπερατιονσ, εϖεν αλλιανχε οπερατιονσ, ιτ
ισ αλωαψσ ασσυµεδ τηατ λογιστιχ συππορτ ισ α νατιοναλ ρεσπονσιβιλιτψ. Ηοωεϖερ,
πραγµατισµ διχτατεσ τηατ οππορτυνιτιεσ το εξπλοιτ εχονοµιεσ οφ σχαλε ωιλλ σοον
µατεριαλισε, παρτιχυλαρλψ ασ α µυλτινατιοναλ οπερατιον χονταινινγ µανψ νατιονσ ωουλδ
βε χορρεσπονδινγλψ λογιστιχαλλψ εξχεσσιϖε. Χοντριβυτιονσ το µυλτινατιοναλ λογιστιχσ
χουλδ βε στανδαρδισεδ, περηαπσ βψ φολλοωινγ ΝΑΤΟ µοδελσ, βυτ αρε µορε λικελψ το βε
αδ ηοχ. Φορ τηισ ρεασον, ιτ ισ ονε οφ τηε κεψ χονσιδερατιονσ ατ εαρλψ φορχε προϖιδερ
µεετινγσ φορ τηε ϑΤΦ ∆ΧΟΣ ορ τηε ϑΦΛογΧΧ ιφ ηε ηασ βεεν χηοσεν, το σεεκ µαξιµυµ
οππορτυνιτψ το φινδ εχονοµιεσ ανδ ρεδυχε δυπλιχατιον.38 Τηε χοµµανδερ οφ τηε
ϑΦΛογΧ/Νατιοναλ Συππορτ Ελεµεντ ωιλλ νεεδ το δετερµινε πρεχισε λογιστιχ χοµµανδ
ρελατιονσηιπσ εξτερναλλψ ωιτη χοαλιτιον παρτνερσ, ιντερναλλψ βετωεεν τηε ΥΚ
χοµπονεντσ, ασ ωελλ ασ ωιτη ανψ δεπλοψεδ χοντραχτορσ.
Οπερατιοναλ Λεϖελ Ρεσερϖεσ
355. Ιν γενεραλ, αν οπερατιοναλ λεϖελ ρεσερϖε ισ υσεδ βψ α χοµµανδερ το µακε α
δεχισιϖε χοντριβυτιον το αν οπερατιον ορ ρεσπονδ το υνεξπεχτεδ δεϖελοπµεντσ βψ τηε
ενεµψ. Ιτ γιϖεσ τηε χοµµανδερ τηε µεανσ το σειζε ορ ρεγαιν τηε ινιτιατιϖε, εξπλοιτ
συχχεσσ ορ χουντερ συχχεσσ βψ τηε ενεµψ. Τηε ϑΤΦΧ µαψ φινδ διφφιχυλτψ ιν µαινταινινγ
α τρυλψ υνχοµµιττεδ οπερατιοναλ λεϖελ ρεσερϖε. Ωηιχηεϖερ ωαψ ηε δεχιδεσ το χονφιγυρε
ηισ ρεσερϖε, πλαννινγ οπτιονσ σηουλδ βε ισσυεδ ιν αδϖανχε σο τηατ τηε φαστεστ ανδ µοστ
εφφεχτιϖε ρεσπονσε χαν βε αχηιεϖεδ; ηε σηουλδ αλσο χονσιδερ ηοω το φορµ α φρεση
ρεσερϖε ονχε ηισ οριγιναλ ρεσερϖε ισ χοµµιττεδ.
356. Ιν χονσιδερινγ τηε εσταβλισηµεντ ανδ χοµµιτταλ οφ τηε Οπερατιοναλ Λεϖελ
Ρεσερϖε, τηε φολλοωινγ θυεστιονσ σηουλδ βε αδδρεσσεδ:
α.

∆ο ψου ρεαλλψ νεεδ α ρεσερϖε? Χαν ψου αφφορδ ιτ?

β.
Ωηατ εφφεχτ δο ψου ωαντ το αχηιεϖε βψ ιτσ υσε? Ωηατ σιζε δοεσ ιτ νεεδ το
βε ανδ ωηατ χαπαβιλιτιεσ δοεσ ιτ ρεθυιρε? ∆ο νοτ τηινκ οφ ιτ νεχεσσαριλψ ιν α
χονϖεντιοναλ σενσε.
χ.
Ωηερε δοεσ ιτ νεεδ το βε πλαχεδ (χονσιδερ εαχη ελεµεντ σεπαρατελψ)? Ιν
ωηιχη ενϖιρονµεντ ισ ιτ µοστ λικελψ το βε υσεδ?
38

Ωιτηουτ χοµπροµισινγ λεαδ ορ φραµεωορκ νατιον στατυσ.
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δ.
Υνδερ ωηατ χονδιτιονσ ωιλλ ιτ ρεθυιρε µοϖινγ σο ασ το βε ρεαδψ φορ
εµπλοψµεντ (ε.γ. α σιγνιφιχαντ χηανγε ιν τηε ωεατηερ)?
ε.
Ηοω λονγ δοεσ ιτ τακε το λαυνχη (ιν τοταλ ορ ιν παρτ)? Ατ ωηιχη λεϖελ
σηουλδ ιτ βε κεπτ?
φ.

Ηοω το χονχεαλ ιτσ λοχατιον ανδ µοϖεµεντ φροµ τηε ενεµψ?

357. Μαριτιµε Ρεσερϖεσ. Ιν α µαριτιµε ενϖιρονµεντ, ιτ ισ λικελψ τηατ αλλ µαριτιµε
υνιτσ ωιλλ βε ενγαγεδ ιν ειτηερ προ−αχτιϖε (ποωερ προϕεχτιον, σεα δενιαλ, βλοχκαδε) ορ
ρεαχτιϖε (σχρεενινγ, προτεχτινγ) οπερατιονσ; χονσεθυεντλψ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ υνιτσ
τεµποραριλψ ρε−δεπλοψεδ το α πορτ/ανχηοραγε φορ αχτιϖιτιεσ συχη ασ µαιντενανχε, νο υνιτ
ωιλλ βε λεφτ υνχοµµιττεδ. Ηοωεϖερ, µαριτιµε φορχεσ (παρτιχυλαρλψ αµπηιβιουσ
φορχεσ) ρεταιν τηε φλεξιβιλιτψ το σωιτχη λοχατιον ανδ τασκ ατ ρελατιϖελψ σηορτ νοτιχε,
ρεταινινγ τηε ινιτιατιϖε ιν οτηερ ωαψσ, φορ εξαµπλε τηρουγη συρπρισε ορ βψ διστραχτινγ τηε
ενεµψ ωιτη ασσετσ συχη ασ συβµαρινεσ, αιρχραφτ ορ µινεφιελδσ. Ρεπλαχεµεντσ φορ βαττλε
δαµαγεδ υνιτσ ορ αδδιτιοναλ φορχεσ ωουλδ βε φουνδ ειτηερ φροµ τηε ΥΚ ορ βψ ρε−
δεπλοψινγ υνιτσ αλρεαδψ ατ σεα.
358. Λανδ Ρεσερϖεσ. Λανδ Φορχεσ χηανγε τηειρ ποστυρε, τασκ ανδ λοχατιον ιν τηε
σαµε µαννερ ασ µαριτιµε ανδ αιρ φορχεσ βυτ νοτ ατ τηε σαµε σπεεδ υνλεσσ τηεψ αρε
τρανσπορτεδ βψ σεα ορ αιρ. Λανδ ρεσερϖεσ σηουλδ ιδεαλλψ χονσιστ οφ υνχοµµιττεδ φορχε
ελεµεντσ. Τηε δεπλοψµεντ οφ τηε ρεσερϖε σηουλδ βε δεχισιϖε; ωηεν ανδ ηοω το
χοµµιτ τηε ρεσερϖε ισ λικελψ το βε ονε οφ τηε χοµµανδερσ µοστ ιµπορταντ δεχισιονσ.
Α λανδ ρεσερϖε ισ ηελδ το ρεσπονδ το υνεξπεχτεδ δεϖελοπµεντσ, ανδ το εξπλοιτ τηε
συχχεσσ οφ φορχεσ ιν χονταχτ ωιτη τηε ενεµψ ιν ορδερ το µαινταιν οπερατιοναλ τεµπο ανδ
εξπλοιτ οππορτυνιτιεσ.
359. Αιρ Ρεσερϖεσ. Αιρ φορχεσ προϖιδε σιγνιφιχαντ ποτεντιαλ το αφφεχτ τηε χουρσε οφ α
χαµπαιγν. Τηε ινηερεντ φλεξιβιλιτψ οφ αιρ φορχεσ το χηανγε ποστυρε θυιχκλψ ανδ
εφφεχτιϖελψ αλλοωσ ποωερφυλ ρεσερϖε ελεµεντσ το βε γενερατεδ ατ σηορτ νοτιχε, ωιτηουτ
νεχεσσαριλψ ηαϖινγ το ρεταιν αιρ ασσετσ υνχοµµιττεδ. Αιρ ρεσερϖεσ χαν βε προϖιδεδ ιν
ονε οφ 3 ωαψσ:
α.
Αν υνχοµµιττεδ φορχε χαν βε ιντροδυχεδ ιντο τηε βαττλε το ινχρεασε
χοµβατ ποωερ (τηισ ισ ραρε αλτηουγη ΣΑΧΕΥΡ ηελδ νυχλεαρ ρεσερϖε αιρ φορχεσ
δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ).
β.

Χοµµιττεδ φορχεσ χαν βε σωιτχηεδ φροµ οτηερ τασκσ.

χ.
Αιρ οπερατιονσ χαν βε ιντεντιοναλλψ χονστραινεδ το λεσσ τηαν φυλλ σορτιε
χαπαχιτψ σο τηατ τηε αβιλιτψ το συργε ισ µαινταινεδ ανδ το δενψ τηε αδϖερσαρψ
ιντελλιγενχε ον αττριτιον συφφερεδ.
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Τερµινατιον ορ Τρανσιτιον Αχτιϖιτιεσ39
360. Τηε τερµινατιον οφ οπερατιονσ ορ τηειρ τρανσιτιον ισ α διφφιχυλτ ανδ χοµπλεξ
ισσυε φορ ωηιχη τηερε ισ νο χλεαρ σετ οφ ρυλεσ ορ αχχεπτεδ πραχτιχε. Ιτ ισ α χριτιχαλ αρεα
τηατ ρεθυιρεσ εαρλψ χονσιδερατιον βψ τηε ϑΤΦΧ, ανδ α γρεατ δεαλ οφ δισχυσσιον ανδ
χονσυλτατιον ωιτη συπεριορσ. Χαµπαιγν Τερµινατιον ισ νοτ ιντενδεδ το χονϖεψ αν ιδεα
οφ τραδιτιοναλ ϖιχτορψ ωιτη τηε φορµαλ σιγνινγ οφ α χεασε−φιρε. Ινστεαδ ιτ σεεκσ το φοχυσ
ον ωηατ ηαππενσ ωηεν τηε οπερατιοναλ ενδ−στατε ηασ βεεν αχηιεϖεδ, ηοω το πρεσερϖε
τηατ ωηιχη ηασ βεεν γαινεδ ανδ ηοω το µακε ιτ ενδυρινγ. Ασ τηε οπερατιοναλ ενδ−στατε
ωιλλ ϖερψ λικελψ βε αχηιεϖεδ ωελλ βεφορε τηε στρατεγιχ ενδ−στατε ισ ρεαλισεδ, α φολλοω ον
φορχε ωιλλ ινεϖιταβλψ βε ρεθυιρεδ. Τηερεφορε, ωιτηιν Χαµπαιγν Τερµινατιον ωιλλ βε τηε
νεεδ το τρανσιτιον φροµ ονε παρτ οφ τηε χαµπαιγν το ανοτηερ. Τηε οϖεραρχηινγ
οβϕεχτιϖεσ οφ ανψ χαµπαιγν αρε ινϖαριαβλψ πολιτιχαλ, σο τηερε ισ α δανγερ οφ α µιλιταρψ
ϖιχτορψ βεινγ υνδονε τηρουγη φαιλυρε το αχηιεϖε τηε δεσιρεδ πολιτιχαλ ενδ−στατε.
361. Τηε ϑΤΦΧ σηουλδ τακε αχχουντ οφ λικελψ τερµινατιον ορ τρανσιτιον αχτιϖιτιεσ ιν
τηε χαµπαιγν πλαννινγ προχεσσ ανδ δεϖελοπ α πλαν το αχχοµπλιση τηεσε αχτιϖιτιεσ ασ τηε
χαµπαιγν προγρεσσεσ. Ηε ωιλλ βε αδϖισεδ οφ ηισ µινιµυµ οβλιγατιονσ βψ ηισ λεγαλ
σταφφ, βυτ σοµε οφ τηε φολλοωινγ ρεσπονσιβιλιτιεσ (βψ νο µεανσ αν εξηαυστιϖε λιστ)
σηουλδ βε πλαννεδ φορ:
α.

Νεγοτιατινγ τηε ινστρυµεντ οφ συρρενδερ.

β.

Ρεχειϖινγ συρρενδερ οφ φορχεσ.

χ.

Ηανδλινγ οφ πρισονερσ.

δ.

Χαπτυρε ανδ ηανδλινγ οφ ηιγη ρανκινγ πολιτιχαλ ανδ µιλιταρψ λεαδερσ.

ε.

Ωαρ χριµεσ ινϖεστιγατιον.

φ.

Ποστ Χονφλιχτ Ρεχονστρυχτιον.

γ.
Τρανσιτιον το Χιϖιλ Αυτηοριτιεσ ινχλυδινγ τηε χοµποσιτιον οφ ανψ ιντεριµ
αδµινιστρατιον, τηε τιµεταβλε φορ τρανσιτιον ανδ τηε µιλεστονεσ ινϖολϖεδ.
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η.

Ποστ−χονφλιχτ βρεακδοων ιν λαω ανδ ορδερ.

ι.

Λαργε χιϖιλιαν ποπυλατιον µοϖεµεντσ.

Φορ γρεατερ δεταιλ ον Χαµπαιγν Τερµινατιον ανδ Τρανσιτιον σεε ϑΩΠ 3−00, Χηαπτερ 3, Σεχτιον ς.
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ANNEX 3A – THE JOINT PLANNING PROCESS
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ANNEX 3B – OUTLINE CDS PLANNING GUIDANCE TO
THE JOINT COMMANDER
FROM:
TO:

INFO:

MODUK
CINCFLEET
HQ LAND
HQ STC
PJHQUK
BRITMILREPS AS REQUIRED

SIC: ADA/IAE/I9*
FOR CINCS AND CJO FROM CDS
OP *****
PLANNING DIRECTIVE
1.
SITUATION. (Brief description of current pol/mil situation; e.g. Following an
invasion of ***** mainland by ***** forces on (DTG) and at the request of the
government of ***** , HMG has decided that UK forces will take the necessary
measures to defend *****.)
2.
OBJECTIVES. (If known, state the pol/mil objectives; e.g. The UK’s
objective is to restore the sovereignty, and thereby promote peace and stability in the
region. Should diplomatic efforts to achieve this fail, HMG is prepared to contemplate
the use of force, with the objective of restoring the status quo ante and avoid a
permanent military presence in the region. The military objective is to deploy and
sustain UK forces assigned to the operation to oppose any further aggression and
incursion by the ***** armed forces. The longer term military objective is to be
ready, if necessary, to achieve the withdrawal of ***** forces from ***** by force.)
3.

DIRECTION.
A.
YOU ARE TO WORK WITH MOD HQ CCT TO PREPARE A
MILITARY STRATEGIC ESTIMATE FOR...
B.
IN CONSULTATION WITH MOD HQ AND THE CINCS, YOU ARE
TO RECOMMEND:
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(1) WHAT, IF ANY, IMMEDIATELY AVAILABLE FORCES
SHOULD BE DIRECTED TO MOVE TO THE LIKELY AREA OF
OPERATIONS. (OPCOM arrangements of these forces to be considered
prior to the issue of the CDS Directive.)
(2) THE APPROPRIATE LEVEL OF JOINT TASK FORCE
COMMANDER (JTFC).
(3)
C.

THE SIZE AND SHAPE OF THE JOINT FORCE.

FURTHER INSTRUCTIONS TO FOLLOW.

4.
CONSTRAINTS. (If known.) THE FOLLOWING CONSTRAINTS WILL
APPLY IN PLANNING FOR THIS OPERATION:
A.

POLITICAL (If known.)

B.

MILITARY (Including Theatre of Operations if possible.)

C.
OTHER (This could include time, forces available, authority to liaise/cooperate with allies etc.)
5.
STATEMENT OF LOGISTIC CAPABILITY. (If known) e.g. You should
plan on sustaining a 6 month operation with minimal reinforcement or resupply from
the UK for the first 30 days. The Force is to train for 10 days and to conduct combat
operations for up to 30 days at NATO SPG rates. Plan on availability of critical
logistic assets as follows: i.e. ammunition, E&MAs for A vehicles, B vehicles and avn,
ORP etc.)
6.
IMPACT ON THE JOINT RAPID REACTION FORCES POOL. (This
section records the MOD HQ decision on the replenishment of the JRRF pool and
adjustments in readiness of JRRF elements remaining available in the pool.)
7.

COMMAND AND SIGNAL.
A.
COMMAND. CDS HAS CONFIRMED **** (CJO or 4* as
appropriate) APPOINTMENT AS JT COMD (or Jt Comd designate) AND THE
PJHQ AS JHQ (or JHQ designate) FOR THIS OPERATION (potential
operation). JT COMD IS TO EXERCISE COMMAND FROM PJHQ.
B.
REPORTING. YOU ARE TO SUBMIT AN EXECUTIVE
SUMMARY OF YOUR ESTIMATE AND PROPOSED COURSES OF
ACTION BY (DTG).
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C.
CODEWORD/SIC. THE CODEWORD FOR THIS OPERATION
(potential operation) is ******. SIC I9* IS TO BE USED ON ALL TRAFFIC
RELATING TO THIS OPERATION (potential operation).
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ANNEX 3C – OUTLINE CDS DIRECTIVE TO THE JOINT
COMMANDER
CONFIDENTIAL OR SECRET WHEN COMPLETED
CDS/NN/YY [CDS Registry]
OP XXXXX [CDSDO]
CDS DIRECTIVE TO THE JOINT COMMANDER (JT COMD)
Note: The requirement to issue CDS direction at an early stage is paramount.
This may require an issue of a draft CDS Directive, which will be superseded by
the formal Directive when appropriate.
EXERCISE EXERCISE EXERCISE (If Applicable)
FROM CDS FOR JT COMD
REFERENCE(S): (If Applicable)
A.
B.

EG ROEAUTH DTG
EG PLANNING GUIDANCE DTG

1.

SITUATION.

Include a brief political/military statement of the current situation and the task.
2.
APPOINTMENT. E.g. You are appointed Jt Comd for Op XXXXX and you
are to exercise Operational Command (OPCOM) of UK Forces assigned to the
operation from PJHQ Northwood. Within your Theatre of Operations, you are
responsible to me for the conduct of operations of all assigned UK Naval, Land and
Air Forces, including their intelligence, logistics, communications, administrative, and
medical support.
3.

HMG'S STRATEGY. HMG's strategy is to …..

4.

HMG'S OBJECTIVES. HMG’s objectives are as follows:
a.

POLITICAL OBJECTIVE(S).

b.
MILITARY OBJECTIVE(S). e.g. In parallel, to deploy and sustain UK
forces assigned to OP XXXXX.
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c.
STRATEGIC END-STATE. e.g. To restore the sovereign integrity of
Country A.
5.
DIRECTION. I shall provide strategic direction for operations through
DCDS(C).
6.
TASK ORGANISATION. UK Forces assigned to this operation are detailed
at Annex A.
7.

EXECUTION. e.g. In your capacity as Jt Comd, you are to:
a.
Prepare and implement plans to deploy and sustain UK assigned forces
in your Theatre of Operations.
b.
Consult MOD prior to any changes to force levels or to any major redeployments.
c.
Advise me on the command and control arrangements for UK Forces
(Including the appointment of a JTFC if not covered in the Planning Directive).
d.
Propose the roulement and manning policy of forces assigned to you, in
consultation with MOD, for endorsement by Chiefs of Staff.
e.
Review NTM of assigned reinforcement, augmentation, and reserve
forces, and make recommendations. Consider the inclusion of a Mobilisation
Annex to include call-out of reserves (legal, media plan, employer support) and
wider mobilisation issues – OGDs, health service support, surge from industry
industrial mobilisation, chartered ships and aircraft from trade and enablers.
f.

Liaise closely with the CINCs whose forces are assigned to you.

g.
Prepare recovery plans and make recommendations on timing of
withdrawal.
h.
Prepare contingency plans covering, for example, emergency protection,
reinforcement, and withdrawal.
i.
Contribute more generally to the DCMO decision-making process, and to
the briefing of Ministers, particularly on matters of Political, Parliamentary
and Media interest.
j.
(If Applicable) Ensure that there is close Co-operation between the NCC
and the Headquarters of (Multinational Partners).
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k.
(If Applicable) Liaise closely with (Multinational Partners) on the
employment of UK assigned forces and on the co-ordination of combined forces
operations.
l.
(If Applicable) Co-operate fully with multinational partners and Host
Nations.
8.
CONSTRAINTS. You are to ensure that military action by UK assigned forces
is in accordance with international and domestic law. The legal and political
constraints as they apply to specific military actions are articulated in the ROE profile
at Annex B.
9.

THE FOLLOWING ARE ADDITIONAL CONSTRAINTS: e.g.
a.

Your Theatre of Operations is (State geographic boundary).

b.
You are to clear any deployment outside your Theatre of Operations,
including those necessary to sustain LOCs, with MOD.
c.
You should plan for the operation to last for up to 6 months (Note:
Unless instructed otherwise, plan on 6 months).
10. CO-ORDINATING INSTRUCTIONS. In order to generate tempo CDS may
decide to delegate the issue of the Co-ordinating Instructions, Service and
Administrative Support and Annexes. These would then be issued at later date.
a.

POLITICAL AND LEGAL.

b.

INTELLIGENCE. The Intelligence Directive is at Annex C.

c.

TARGETING.

d.

CIMIC.

e.

INFORMATION OPERATIONS.
(1) PSYCHOLOGICAL OPERATIONS (PSYOPS). (If
Applicable)

f.

(2)

MILITARY DECEPTION. (If Applicable)

(3)

OPERATIONAL SECURITY (OPSEC). (If Applicable)

(4)

PHYSICAL DESTRUCTION. (If Applicable)

ELECTRONIC WARFARE (EW). (If Applicable)
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Further details of these elements are in Annex D.
g.

FORCE PROTECTION.

h.

NBC DEFENSIVE POSTURE. (If Applicable)

i.
CALL-OUT AND DEPLOYMENT OF RESERVE FORCES (If
Applicable)
j.

DEPLOYMENT OF CIVILIANS. (If Applicable)

k.

MEDIA POLICY. You are to follow the P Info policy at Annex E.

l.
WELFARE AND PERSONNEL. (If Applicable) PW AND
DETAINEES. (If Applicable)

11.

m.

CASUALTY POLICY. (If Applicable)

n.

REPATRIATION OF THE DEAD. (If Applicable)

o.

FINANCIAL ACCOUNTING AND HNS.

SERVICE AND ADMINISTRATIVE SUPPORT.
a.
LOGISTIC PLANNING. You are responsible for the sustainment of all
UK Forces deployed in connection with Op XXXXX. Your sustainability plan is
to take account of the logistic needs of the assigned forces and is to be provided
from the resources allocated and authorised in Annex F.
b.
SUSTAINABILITY. The outline sustainability statement is at Appendix
1 to Annex F.
c.
LOGISTIC DIRECTIVE. The logistic directive for Op XXXXX is at
Annex F. It details responsibilities for the logistic support aspects of the
operation and includes the allocation of logistic resources. The logistics
directive may need to include the process of regeneration of equipment and
stocks to war level.
d.
MOVEMENT. You are responsible for the deployment of UK assigned
forces to theatre, their resupply, CASEVAC, roulement, and for their subsequent
recovery. You are to co-ordinate your plans with single-Service Commands and
with MOD.
e.

MEDICAL.
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12.

COMMAND AND SIGNAL.
a.
NATIONAL COMMAND. All UK Forces remain under National
Command.
b.
FULL COMMAND. CINCs retain Full Command of all forces
assigned. DSF retains Full Command of all assigned SF Forces.
c.
OPERATIONAL COMMAND. You are to exercise OPCOM of UK
assigned Naval, Land, and Air Forces.
d.
OPERATIONAL CONTROL. You may delegate Operational Control
(OPCON) of UK assigned forces in theatre to the JTFC, once the JTFHQ is
established. OPCON of submarines will remain with CTF311.
e.
ALLIED/COALITION COMMAND AND CONTROL. (If
Applicable)
f.

INFORMATION AND REPORTING.

g.

CODEWORD. The codeword for this operation is XXXXX. Its
meaning is (Classification).

h.
SIGNALS. All message traffic on Op XXXXX is to bear the SIC I9X, in
addition to subject SICs.
i.
DTG Z

CIS. CIS responsibilities are at Annex G.
CHIEF OF THE DEFENCE STAFF
[Original Signed]
AUTHENTICATED
DOps

ANNEXES:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

TASK ORGANISATION.
ROE DIRECTIVE.
INTELLIGENCE DIRECTIVE.
INFO OPS DIRECTIVE.
MEDIA OPERATIONS.
LOGISTICS DIRECTIVE.
CIS RESPONSIBILITIES.
TARGETING DIRECTIVE (NOTAL).
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ANNEX 3D – OUTLINE JOINT COMMANDER’S MISSION
DIRECTIVE
Note: The requirement to issue CDS direction at an early stage is paramount.
This may require an issue of a draft CDS Directive, which will be superseded by
the formal Directive when appropriate.
ISSUED BY: Jt Comd
ISSUED TO: JTFC
Reference:
A.
BACKGROUND
1.

Situation.

STRATEGIC ISSUES
2.

Strategic End-state and Objectives.

3.

Assessed Strategic Centre of Gravity.

4.

Assumptions.

5.

Related Operations.

APPOINTMENT
6.

You are appointed ........

JOINT OPERATIONS AREA
7.

Operations.

8.

Intelligence.
a.

Your Area of Intelligence Responsibility (AIR) is [ ].

b.

Your Area of Intelligence Interest (AII) is [ ].
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FORCES ASSIGNED
9.

Task Organisation is at Annex A.

MISSION
10.

Mission.

JOINT COMMANDER’S OUTLINE CONCEPT OF OPERATIONS
11.

Commander’s Intent.

12. Concept. (To include phases, as appropriate, covering deployment,
sustainment and recovery.)
13.

Constraints.
a.

Political. ROE will be promulgated by signal.

b.

Military.

CO-ORDINATING INSTRUCTIONS. In order to generate tempo Jt Comd may
decide to delegate the issue of the Co-ordinating Instructions, Service and
Administrative Support and Annexes. These would then be issued at later date
14.

Timings.

15. Intelligence. CDI will retain overall direction of Defence Intelligence. The
Intelligence Directive is at provided in the enclosed Reference Document.
16.

Information Operations. See enclosed Reference Document.

17.

Force Protection. (Including NBC).

18.

Targeting. See Targeting Directive in enclosed Reference Document.

19.

Media Operations. See enclosed Reference Document.

20.

Finance. See enclosed Reference Document.

21.

Legal Status. See enclosed Reference Document.
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22. Escape and Evasion and Conduct after Capture Instructions. See enclosed
Reference Document.
23.

CIMIC. See enclosed Reference Document.

LOGISTICS
24.

Logistics Directive. See enclosed Reference Document.

25.

Deployment Plan.

26.

Medical. See enclosed Reference Document.

27.

Personnel and Administration. See enclosed Reference Document.

COMMAND AND SIGNAL
30.

31.

Command.
a.

Full Command.

b.

Operational Command.

c.

Operational Control.

Reporting.
a.

Post Operational Reporting.

b.

Debrief of Commanders and Key Staff.

c.

Lessons Identified. See enclosed Reference Document.

32.

Liaison.

33.

Codeword/SIC.

34.

CIS Plan. See enclosed Reference Document.
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Typical Sections for Reference Document and lead Division:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Task Organization. (J5)
ROE (distributed by signal). (ROE/Tgts)
Intelligence Directive. (J2)
Targeting Directive (Issued separately – limited distribution). (ROE/Tgts)
Info Ops. (J3 Ops Sp)
NBC. (Ops Sp NBC)
Media Operations Plan. (J9 Media)
Political and Legal. (J9 Legal)
Personnel and Administration. (J1 Ops)
Lessons Identified. (J3)
Financial Instruction. (J8)
Incident Reporting. (OT)
Escape and Evasion and Conduct after Capture Instructions. (J3)
Logistics Directive. (J4)
Medical Directive. (J4 Med)
CIS Directive. (J6)
CIMIC.

1

It is current practice to provide supporting instructions and information to the Jt Comd’s Mission Directive in an
enclosed Reference Document. In the past this would have been provided in a series of Annexes to the Directive. This
simplifies the staffing process and focuses the Jt Comd’s Directive on the key points for the JTFC. The Reference
Document is signed out by PJHQ ACOS J5 to avoid the need, following minor changes, for the entire Directive to be
referred back to the Jt Comd for authorisation.
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ANNEX 3E – JOINT TASK FORCE COMMANDER’S
PLANNING GUIDANCE
3E1. The Joint Task Force Commander’s (JTFC) planning guidance to his
Component Commanders (CCs) should be issued as soon as possible in order that CCs
and their staffs can conduct their own specific estimates. These estimates will be
conducted at the tactical level and focus primarily on the component’s own
environmental area. The JTFC needs to strike a balance between providing
mission/planning guidance too early, before he has had an opportunity to conduct his
own detailed mission analysis and estimate, and too late which will preclude the CCs
from influencing the overall balance of the Campaign Plan once they have conducted
their estimates. All this will inevitably conflict with the political and strategic need to
‘get things done’.
3E2. The content of the JTFC’s planning guidance will depend on a wide variety of
factors including: what guidance the JTFC has received; how much the JTFC wishes,
and is able, to include his CCs within his own early deliberations and planning; the
critical timings for the deployment and execution of the campaign; and the overall size
and capability of the force. The JTFC should not issue planning guidance before he
has at least conducted his own mission analysis. Thereafter, the more detailed
information he can give his subordinates from which they can plan the better. He
should, wherever possible, include his given mission statement, critical constraints and
limitations and key timings. However, guidance on the outline Concept of Operations,
including thoughts on the initial Main Effort and CC’s possible missions or tasks, will
most likely have to await deliberation of the whole estimate (unless the Concept of
operations is absolutely clear-cut). Such considerations may indicate perhaps 2 or 3
courses of action (CoA) for development, each with a different Concept of Operations.
Detailed guidance to CCs will follow the JTFC’s decision on the selection of a CoA.
3E3. The JTFC’s outline guidance shown in the table below does not include
information on the political situation, military strategic guidance or detailed
information on adversary and friendly forces which the CCs will need on a continual
basis. The JTFC and his staff must judge what level of information to pass to the CCs
and their staffs, and how often this information needs to be updated. The key is to
generate a 2-way flow between the JTFC and his CCs.
3E4. In tabular form this guidance might appear as:
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Content
JTFC’s Mission Statement.

Remarks
This allows CCs to set their planning within the overall context of
the JTFC’s mission.

JTFC’s Concept of Operations. This could be in outline only, depending on the depth of the JTFC’s
mission analysis and estimate.
a.
Intent.
This reinforces the part the component will play in the overall plan.
It should set out the desired end-state if applicable and if not yet
known by the CCs. It is vital that any planning conducted by CCs
and their staff must be within the overall context of the JTFC’s
campaign plan. From his mission analysis he should be able to
inform his CCs of the possible adversary CoG, his own CoG and
the decisive points in order to attack and defend these respectively.
b.
Scheme of
It is probable that the JTFC’s campaign will be conducted in
Manoeuvre.
phases. CCs should be guided as to the order of phases and which
are likely to be conducted concurrently and which consecutively.
The supported CC and supporting CCs should be identified by
phase.
c.
Main Effort.
The Main Effort may alter by phase. It may only be possible to
identify the Main Effort for the early phases of the campaign at this
stage.
Planning Guidance to Each
Component.
a.
Phase 1.
Supported or
Supporting
Component.
(1)
Mission.
(2)
Tasks.
b.
Phase 2.
Supported or
Supporting
Component.
(1)
Mission.
(2)
Tasks.
c.
Phase 3. (etc.)
Critical Limitations or
Constraints.

These may be assumptions at this stage.

Key Timings.

Table 3E.1 – Joint Task Force Commander’s Planning Guidance

3E-2

ANNEX 3F – A HIERARCHY OF OPERATIONAL PAPERWORK
Time
Now

Phase 1
Deterrence
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Maintain
Territorial
Integrity
Defeat
Subversion
Generate
Coalition
Combat Power
(Protect Own
CoGs)

Operational Plans OPLANs - J5 lead
The framework (esp CONOPS incl Comds intent &
draft msn statements) for actions we envisage
conducting within the Campaign
-will for basis of OPORDs and may subsitute for
Warning Orders (WngOs) to Components.

Phase 2
Coercion

Phase 3
Conflict
Termination &
Recovery

Contingency Plans
(CONPLANs) - J5 lead
(Branches & Sequels)
The framework (esp draft
CONOPS incl Comds intent
& draft msn statements) for
actions we do not envisage
conducting unless we suffer
reversals or gain opportunities
-will initiate component
planning and will form basis
of OPORD if
reversals/opportunities
materialise.

Defeat WMD
capability

JWP 5-00

Campaign Directive - J5 lead
Mil-Strat direction, operational framework

Operational Orders (OPORDs) - J3 lead
The execution order to Components for ‘near time’
tactical actions. Any ammendments will be issued as
necessary using Fragmentary Orders (FRAGOs).

JWP 5-00

(INTENTIONALLY BLANK)

3F-2

JWP 5-00

ANNEX 3G – CAMPAIGN DIRECTIVE TEMPLATE
JFHQ/????
See Distribution
[date]
OP [XXXX] – CAMPAIGN DIRECTIVE
References:
A.
CDS/??? dated ?? (UK CDS’s Directive to Jt Comd).
B.
D/PJHQ/? dated ?? (Jt Comd’s Directive to JTFC Op XXXX).
C.
OPORD 0001/??. [Include whichever OPORDS/WngOs are to be issued
concurrently.]
D.
JFHQ/XXXX dated XXXX (Force Instructions Document (FID) for Op
XXXX). [If issued in parallel; more often it is to fol.]
E.
INTSUM 00?/??.
F.
[Mapping as appropriate.]
Time Zone Used Throughout this Directive: [ZULU]
Forces Assigned. Annex A [This is written to include forces assigned to the JTFC,
and may therefore exclude strategic forces such as SF and SSGN, and will arrange
those forces by initial Component TASKORG rather than by capability provider
(Front Line Command) as is done in the Jt Comd’s annex.]
SCOPE AND METHODOLOGY [J5 to complete]
1.
This Campaign Directive will be supported by the Force Instructions Document
(FID), which contains supplementary instructions and supporting information.
Together, these capstone documents set the operational framework of the Campaign.
Within this construct, Operations Orders (OPORDS) will address discrete parts of the
Campaign as outlined in Ref C. The issue of Contingency Plans (CONPLANS), and
the subsequent Component planning, will accommodate potential reverses and
opportunities.
SITUATION
2.

Geo-Strategic Background. [J5 to complete]

3.

Enemy Forces. [J52 to complete]
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a.
Current Posture. [Strategically: incl political landscape.
Operationally: incl ORBAT and Dispositions - this may be included in OPORD
001 or a separate INTSUM and simply referenced here.]
b.

Assessed Strategic Intent.

c.
Assessed Operational Intent. [Enemy op CoAs - can be described in a
table (as below) or using free text format. If lengthy, may wish to include as an
annex with only ‘Most Likely CoA’ outlined in main body. If already issued as
an INTSUM/WngO 1, simply reference here.]
CoA A –
Most Likely

CoA B –
Least Likely

CoA C –
Most Dangerous

Outline
Concept
Desired
Enemy
Operational
End-state
Land
Maritime
Air
Time &
Space
I&W
d.

Assessed [En] CoGs.
(1) Strategic. ‘?’ [Detail CCs, CRs, & CVs as appropriate if not at
Annex B.]
(2) Operational. ‘?’ [Detail CCs, CRs, & CVs as appropriate if not
at Annex B.]

4.

Friendly Forces. [J5 to complete]
a.

Strategic Context. HMG’s overall strategy is to ….

b.

UK Strategic Objectives.
(1)

Political Objectives.
(a)

?

(b)

?
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(2)

Military Objectives.
(a)

?

(b)

?

c.

UK Strategic End-state. ?

d.

Centres of Gravity (CoG).
(1)

Strategic.
(a) UK. ‘?’ [Detail CCs, CRs, &A CVs as appropriate if not at
Annex B.]
(b) Coalition Partner. ‘?’ [Detail CCs, CRs, & CVs as
appropriate if not at Annex B.]

(2)

Operational. (CoG Analysis is at Annex A.)
(a) UK. ‘?’ [Detail CCs, CRs, & CVs as appropriate if not at
Annex B.]
(b) Coalition Partner. ‘?’ [Detail CCs, CRs, & CVs as
appropriate if not at Annex B.]

5.
Other High Level Organisations. [‘Flanks’ such as stance/reaction of
UN/NATO/EU/OSCE, regional organisations (such as ECOWAS, SADC, Peninsula
Shield Force etc), IOs/NGOs etc.]
6.

Assumptions. [J5 to complete]
a.

UK forces will be deployed for up to [?] months.

7.
Limitations and Constraints. [J5 to complete – to include those imposed by
Higher and those drawn from JTFC’s Estimate]
a. Joint Operations Area (JOA). Depicted at Annex C. Defined as the
land, sea and air space of ....
[J5 to complete]

MISSION
8.

The [C]JTF is to:
a.

?;
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b.

?;

In order to ....
EXECUTION [J5 to complete]
9.

Concept of Operations.
a.

JTFC’s Intent. My intent is ....

b.
Lines of Operation (LoO). The [En] operational CoG will be unlocked
through the synergy of [?] LoO:
(1)

?

(2)

?

c.
Scheme of Manoeuvre. The Campaign Schematic is at Annex ??. The
Campaign envisages [?] Decisive Points (DPs) conducted over [?] phases:
(1)

Phase 1 – [Description].
(a) DP 1 – Task & Purpose. This will be achieved once/by ...
[From initial DP analysis: articulate the ‘scheme of manoeuvre’
for the DP: by component, what effect(s) their tactical activity is to
achieve, in relation to each other, in time and space, and by
function. Specify the Supported Commander].
(b) DP 2 – Task & Purpose. This will be achieved once/by ...
[From initial DP analysis: articulate the ‘scheme of manoeuvre’
for the DP: by component, what effect(s) their tactical activity is to
achieve, in relation to each other, in time and space, and by
function. Specify the Supported Commander].
(c)

(2)

Phase I End-state. This will be realised when ...

Phase 2 – [Description].
(a) DP [?] – Task & Purpose. This will be achieved once/by ...
[From initial DP analysis: articulate the ‘scheme of manoeuvre’
for the DP: by component, what effect(s) their tactical activity is to
achieve, in relation to each other, in time and space, and by
function. Specify the Supported Commander].
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(b) DP [?] – Task & Purpose. This will be achieved once/by ...
[From initial DP analysis: articulate the ‘scheme of manoeuvre’
for the DP: by component, what effect(s) their tactical activity is to
achieve, in relation to each other, in time and space, and by
function. Specify the Supported Commander].
(c)
(3)

Phase II End-state. This Phase will end once ...

Phase 3 – [Description].
(a) DP [?] – Task & Purpose. This will be achieved once/by ...
[From initial DP analysis: articulate the ‘scheme of manoeuvre’
for the DP: by component, what effect(s) their tactical activity is to
achieve, in relation to each other, in time and space, and by
function. Specify the Supported Commander].
(b) DP [?] – Task & Purpose. This will be achieved once/by ...
[From initial DP analysis: articulate the ‘scheme of manoeuvre’
for the DP: by component, what effect(s) their tactical activity is to
achieve, in relation to each other, in time and space, and by
function. Specify the Supported Commander].
(c) Phase II End-state. This will be defined by achievement of
the Operational End-state.

e.

Branches and Sequels (as at time of issue).
(1) CONPLAN 003/02. [Describe CONPLANS to cover opportunities
and reverses within Phase 1, and options for Phase 2 onwards; for
example: ‘Should [En] achieve significant success (reversal preventing
achievement of DPs 13 and/or 18), CONPLAN 003/02 will direct ...’.]

10.

Co-ordinating and Supplementary Instructions.
a.
Operational Level Reserve. [J5 to complete – this may be extracted
into OPORD 001] [Units, Notice To Deploy/Move, location, committal
authority; potential options if known although more likely to be OPORD
001/??.] As the Campaign develops, adjustment in the size and provision of
the Operational Reserve will be directed by the JTFC.
b.

OPORDS. [J5 to complete]
(1)
OPORD 001/?? [Describe scope of any Orders issued in
parallel and those the COS has directed will be issued shortly.]
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c.
Intelligence. [J2 to complete] Further detail, including Areas of
Intelligence Interest and Responsibility, is at Section 2 to the FID.
d.
Information Operations (Info Ops). [General description including
capabilities and objectives.] Further detail, including PSYOPS, is at Annex A to
Section 3 of the FID.
e.
Media Operations. [General description of presence/interest/angles.]
Further detail including the Lines to Take is at Annex B to Section 3 of the FID.
f.
CIMIC. [General description including priorities.] Further detail is at
Annex C to Section 3 of the FID.
g.
Targeting. [J3 Tgts to complete] Targeting is to be conducted in
accordance with the Targeting Directive at Section 4 of the FID. This includes
the procedures for collation of BDA.
h.
Engineer. [SO2 Engr/Force Engr Cell to complete] [General
description including priorities.] Further detail is at Section 5 of the FID.
i.
Force Protection. [J3 Ops Coord to complete] Further detail, including
NBC, and Combat Identification [J3M, L, A to complete], is at Section 6 of the
FID.
j.
Legal. [J9 LEGAD to complete] Further detail is at Section 9 of the
FID.
(1)

Use of Force.

(2)

Status of Deployed Personnel.

(3)

Jurisdiction.

(4)

Liability.

(5)

Prisoners of War (PW) and Detainees.

k.
Joint Personnel Recovery (JPR), Conduct After Capture (CAC), and
Escape and Evasion (E&E). [J3 Ops Coord to complete] Procedures and
policy are detailed at Section 10 of the FID.
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l.
Campaign Effectiveness Analysis (CEA). [J5 to complete] The
procedures for CEA, which will be conducted in collaboration with
Components, are at Section 11 of the FID.
m.
Battlespace Management (BSM). [J3 Ops Coord to complete]
Further detail is at Section 12 of the FID.
n.

Deployment of Civilians.

o.

Visitors.

SERVICE SUPPORT [J1/4 to dictate para headings and complete – reference
relevant Annexes of Section 6 of the FID]
11. Logistic Scheme of Manoeuvre. [Note that there should not be a separate
logistic intent but that this should be encompassed in the Comd’s intent above]
12.

Logistic Main Effort.

13.

Deployment.

14.

RSOI.

15.

Sustainment.

16.

ICLS.

17.

Personnel, Administration, Honours and Awards.

18.

Medical.

19. Financial Accounting. Your financial accounting instruction is at Annex I to
Section 6 of the FID.
COMMAND AND SIGNAL
20.

Appointments and Locations. [J5 to complete]
a.
Jt Comd. The Jt Comd will be [CJO] who will exercise command from
the [PJHQ].
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b.
JTFC. The JTFC will be [name]. Command the Force from a Joint
Task Force Headquarters (JTFHQ) located in ..., which will include LNOs from
....
c.
JFMCC. The JFMCC will be [name]. The JFMCHQ will be established
at [location].
d.
JFLCC. The JFLCC will be [name]. The JFLCHQ will be established
at [location].
e.
JFACC. The JFACC will be [name]. The JFACHQ will be established
at [location].
f.
JFSFCC. The JFSFCC will be [name]. The JFSFCHQ will be
established at [location].
g
JFLogCC. The JFLogCC will be [name]. The JFLogCHQ will be
established at [location].
h.
21.

Force Troops.

Alternate JTFC/JTFHQ. [J5 to complete] Appointment (name)/HQ

22. Command & Control (C2). [J5 to complete] An overview of the Force C2
arrangements, along with the detail of Component C2, is at Annex E.
a.

Jt Comd. [CJO] will exercise OPCOM of all assigned UK forces less ...

b.
JTFC. The JTFC will exercise OPCON of all assigned UK forces less
[SSN and Strategic SATCOM (TACON)].
c.
JFMCC. [Detail command arrangements, e.g. I delegate TACOM of the
forces at para ? to Annex A to the MCC/MCC is to exercise TACOM over the
assets listed at …]
d.

JFLCC. [Detail command arrangements]

e.

JFACC. [Detail command arrangements]

f.

JFSFCC. [Detail command arrangements]

g

JFLogCC. [Detail command arrangements]

3G-8

JWP 5-00
h.
Force Troops. [Detail command arrangements for JHC and Jt NBC
Regt]
23. Alliance, Coalition and National Responsibilities and Relationships. [J5 to
complete] [Incl national command issues and responsibilities
(NCC/COMBRITFOR)].
24.

Liaison. [J6 to complete]

25. Communications and Information Systems (CIS). [J6 to complete] Further
detail, including the JCEI and EMCON, is at Section 8 of the FID.
26. Codeword/SIC. [J5 to complete] The codeword for this operation is XXXX.
This codeword is RESTRICTED; however, its meaning is SECRET. SIC ??? is to be
used on all signals relating to Op XXXX.
Acknowledge:
[NAME]
[rank]
JTFC
Authenticate:
[NAME]
[rank]
COS
Annexes:
A.
B.
C.
D.
E.

Forces Assigned to JTFC.
Own and Enemy Operational Centre of Gravity (CoG) Analysis.
Joint Operations Area (JOA).
Campaign Schematic.
C2.
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Distribution:
External:
Action:
JFMCC
JFLCC
JFACC
JFSFCC
JFLogC
Force Troops - Jt NBC Regt
- JHC
Information:
MOD

- Op XXXX SPG Leader
- Op XXXX CCT Leader
PJHQ - Op XXXX OT Leader
- Op XXXX CPT Leader
- Crisis Role ??
Sec/CINC FLEET
MA/CINC LAND
PSO/CINC STC
[US COMBATANT COMMAND HQ]
[HN MIL HQs]
Internal:
Information:
All staff
Electronic File
File

Signed Original
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ANNEX 3H – FORCE INSTRUCTION DOCUMENT
TEMPLATE
FORCE INSTRUCTIONS DOCUMENT (FID)
JFHQ/XXXX
SEE DISTRIBUTION
[DATE]
OP XXXX – FORCE INSTRUCTIONS DOCUMENT
Reference:
A.
JFHQ/XXXX dated XXXX (Joint Task Force Commander’s Campaign
Directive to the Component Commanders for Op XXXX).
1.
This document provides supplementary instructions and supporting information
to the Joint Task Force Commander’s Campaign Directive to the Component
Commanders for Op XXXX (Reference A). It will be subject to reviews and updates,
as required, in order to ensure that all Components receive the appropriate instructions
and information required to fulfil their responsibilities.
2.
Notwithstanding the information within the attached Sections, future Operations
Orders (OPORDs) will be stand-alone documents and will be issued as the Joint Force
Commander deems appropriate to direct the Components in their execution of the
Campaign.

[Original Signed]
[NAME]
[Rank]
COS
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GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS
The primary references for the terms and their definitions used in this Glossary are
indicated in parentheses.1 New terms and/or definitions introduced by this publication
are annotated as ‘New Term’ or ‘New Definition’. While every effort has been made to
rationalise terminology and remove ambiguity or duplication, implicit in the
Ratification of JWP 5-00 is ‘UK agreement’ to the Terminology and to its future
incorporation into JWP 0-01.1 ‘The United Kingdom Glossary of Joint and
Multinational Terms and Definitions’. Where appropriate, new terms and their
definitions will be submitted by the UK Terminology Co-ordinator as candidates for
incorporation in AAP-6 ‘The NATO Glossary of Terms and Definitions’
under the NATO Terminology programme.
Advance Planning
Advance Planning is the activity conducted principally in peacetime to develop plans
for contingencies identified by strategic planning assumptions. Advance planning
prepares for a possible contingency based upon the best available information and can
form the basis for Crisis Response Planning. New Definition formerly Deliberate
Planning. (JWP 5-00)
Agency
A distinct non-military body which has objectives that are broadly consistent with
those of the campaign. (JWP 0-01.1)
Area of operations
An operational area defined by a joint commander for land or maritime forces to
conduct military activities. Normally, an area of operations does not encompass the
entire joint operations area of the joint commander, but is sufficient in size for the joint
force component commander to accomplish assigned missions and protect forces.
(AAP-6)
Area of Operations
1.
At the operational level, the geographical area defined by the operational level
commander within his JOA in which a commander designated by him (usually a
component commander) is delegated authority to conduct operations.
2.
At the tactical level, a geographical area, defined by lateral and rear boundaries,
which is assigned to a commander by a higher commander. Within these boundaries
the commander has authority to conduct operations in order to execute his mission.
(JWP 0-01.1)
1

JWP 0-01 ‘British Defence Doctrine’, JDP 01 ‘Joint Operations’, JWP 5-00 ‘Joint Operations Planning’, JWP 0-01.1
‘The United Kingdom Glossary of Joint and Multinational Terms and Definitions’, AAP-6 ‘The NATO Glossary of Terms
and Definitions’.
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Area of Responsibility
1.
The geographical area assigned to each NATO strategic command and to each
regional command of Strategic Command Europe.
2.
In naval usage, a predefined area of enemy terrain for which supporting ships
are responsible for covering by fire on known targets or targets of opportunity and by
observation. (AAP-6)
Campaign
A set of military operations planned and conducted to achieve a strategic objective
within a given time and geographical area, which normally involve maritime, land and
air forces. (AAP-6)
Campaign Effectiveness Analysis
Analysis conducted at the strategic, operational and tactical level to monitor and assess
the cumulative effects of military actions with respect to centres of gravity in order to
achieve the overall campaign end-state. (JWP 0-01.1)
Centre of Gravity
Characteristic(s), capability(ies), or locality(ies) from which a nation, an alliance, a
military force or other grouping derive its freedom of action, physical strength or will
to fight. (AAP-6)
Combatant Command
A unified or specified command with a broad continuing mission under a single
commander established and so designated by the President, through the Secretary of
Defense and with the advice and assistance of the Chairman of the Joint Chiefs of
Staff. Combatant commands typically have geographic or functional responsibilities.
(US JP 1-02)
Command
The authority vested in an individual for the direction, co-ordination and control of
military forces. (AAP-6)
Commander’s Intent
A concise expression of the purpose of the campaign or operation, the desired results
and how operations will progress towards the desired end-state. At the tactical level,
the commander’s intent should be focused on the effect that he wishes to achieve on
the enemy. (JWP 0-01.1)
Components
Force elements grouped under one or more component commanders subordinate to the
operational level commander. (JWP 0-01.1)

Glossary-2

JWP 5-00
Contingents
Force elements of one nation grouped under one or more multinational component
commanders subordinate to the Joint Task Force Commander. New Term (JWP 3-00)
Co-ordinating Authority
The authority granted to a commander or individual assigned responsibility for coordinating specific functions or activities involving forces of two or more countries or
commands, or two or more services or two or more forces of the same service. He has
the authority to require consultation between the agencies involved or their
representatives, but does not have authority to compel agreement. In case of
disagreement between agencies involved, he should attempt to obtain essential
agreement by discussion. In the event he is unable to obtain essential agreement, he
should refer the matter to the appropriate authority. (AAP-6)
Co-ordinator of Supporting Command Functions
When appointed by CDS as UK Co-ordinator of Supporting Functions (CSCF) for a
particular operation, CJO is to assume responsibility for co-ordinating the deployment,
sustainment and recovery of assigned UK forces, and is accordingly granted Coordinating Authority between all UK Commands. CJO will, in these circumstances,
be primary national point of contact at the operational HQ level for dealings with
NATO Military Authorities (NMAs) or their equivalents. Co-ordinating authority
does not in itself carry any command authority, or affect the responsibility of the
Supporting Commands to the UK COS. (JWP 0-01.1)
Crisis Response Planning
Crisis Response Planning is an activity based on current events and conducted in time
sensitive situations. Essentially, unforeseen events for which there may be no specific
Contingency Plan (although it could also be based upon an existing Joint Planning
Guide, Joint Contingency Plan or Joint Operation Plan). New definition formerly
known as Crisis Action Planning. (JWP 5-00)
Culminating Point
An operation reaches its culminating point when current operations can just be
maintained but not developed to any greater advantage. (JWP 0-01.1)
Deception
Those measures designed to mislead the enemy by manipulation, distortion or
falsification of evidence to induce him to react in a manner prejudicial to his interests.
(AAP-6)

Glossary-3

JWP 5-00
Decisive Point2
A point from which a hostile or friendly centre of gravity can be threatened. This point
may exist in time, space or the information environment. (AAP-6)
Directive
A military communication in which policy is established or a specific action is
ordered. (AAP-6)
End-state
1.
That state of affairs which needs to be achieved at the end of a campaign either
to terminate or to resolve the conflict on favourable or satisfactory terms. The endstate should be established prior to execution. (JWP 0-01.1)
2.
The political and/or military situation to be attained at the end of an operation,
which indicates that the objective has been achieved. (AAP-6)
Establishing Authority
The Establishing Authority is the authority that defines the support relationship
between the Supported and Supporting Commander. The Establishing Authority
should issue directives indicating the purpose in terms of the desired effect to be
achieved and the scope of the action to be taken. New Definition. (JWP 3-00)
Force Protection
All measures and means to minimise the vulnerability of personnel, facilities,
equipment and operations to any threat and in all situations, to preserve freedom of
action and the operational effectiveness of the force. (JWP 0-01.1)3
Forward Mounting Base
A base (also deployed operating base) established within the operational area, to
support operations at forward operating bases. It will be resourced to a greater level
than a forward operating base, including C2, logistics and administration support
elements. (JWP 0-01.1)
Framework Nation
Forces designed under ‘framework nation’ arrangements are commanded by an officer
from the framework nation. A significant proportion of the staff and headquarters
support will also come from the framework nation; its working language is of that
nation and also its staff procedures. However in practice, once command and staff
teams are established, procedures may evolve to incorporate best practice from
amongst the contributing nations. New Definition (JWP 3-00)
2

The NATO definition tends to contradict UK usage of DPs and the UK interpretation of this definition is outlined in
paragraph 227.
3
This definition has been submitted for consideration under the NATO Terminology programme.
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Framework Nation - EU
A Member State or a group of Member States that has volunteered to, and that the
Council has agreed, should have specific responsibilities in an operation over which
EU exercises political control. The Framework Nation provides the OpCdr/OHQ and
the core of the military chain of command, together with its Staff support, the CIS and
logistic framework, and contributes with a significant amount of assets and capabilities
to the operation. Although EU concepts and procedures remain applicable, procedures
may also reflect those of the Framework Nation.’ EU working definition.
Full Command
The military authority and responsibility of a commander to issue orders to
subordinates. It covers every aspect of military operations and administration and
exists only within national services. Note: The term ‘command’, as used
internationally, implies a lesser degree of authority than when it is used in a purely
national sense. No NATO or coalition commander has full command over the forces
that are assigned to him since, in assigning forces to NATO, nations will delegate only
operational command or operational control. (AAP-6)
Fully Integrated Forces
Fully integrated forces are based on a ‘proportional shares’ basis with national
components and a fully integrated headquarters, and often-fixed4 infrastructure. Under
these arrangements commanders tend to be appointed on either a rotational or quid pro
quo basis. New Definition. (JWP 3-00)
Information Campaign
Co-ordinated information output of all Government activity undertaken to influence
decision-makers in support of policy objectives, while protecting one’s own
decision-makers. (JWP 0-01.1)
Information Operations
Co-ordinated actions undertaken to influence an adversary or potential adversary in
support of political and military objectives by undermining his will, cohesion and
decision making ability, including his information, information based processes and
systems while protecting one’s own decision-makers and decision making processes.
(JWP 0-01.1)
Joint
Adjective used to describe activities, operations and organisations in which elements
of at least two services participate. (AAP-6)
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Joint Commander
The Joint Commander, appointed by CDS, exercises the highest level of operational
command of forces assigned with specific responsibility for deployments, sustainment
and recovery. (JWP 0-01.1)
Joint Co-ordination Board
The Joint Co-ordination Board (JCB)is an operation synchronisation meeting used to
promulgate the JTFC’s guidance and objectives to component commanders. It is his
method of ensuring unity of effort. The board will review the Joint Integrated
Prioritised Target List (JIPTL) to ensure that it reflects the JTFC’s Campaign Plan and
is in line with HMG objectives. (JWP 0-01.1)
Joint Effects Meeting
The Joint Effects Meeting is a staffing board whose role is to ensure the Joint Fires
Process (which includes targeting) takes full account of the JTFC’s prioritised
objectives within the overall campaign plan. It is also responsible for the coordination and de-confliction of JTFC controlled assets. It will produce the daily
Target Nomination List from the Joint Integrated Prioritised Target List for later
approval by the Joint Co-ordination Board. New Definition. (JWP 3-00)
Joint Force
A force composed of significant elements of two or more Services operating under a
single commander authorised to exercise operational control or command.
(JWP 0-01.1)
Joint Force Planning Group
The Joint Force Planning Group, attended by the Joint Task Force Commander and
normally chaired by his COS, is the forum where progress against the Campaign Plan
is analysed and measured. From this assessment will come direction on contingency
planning that can be undertaken to capitalise on favourable developments or indeed
help to offset or overcome setbacks. New Definition. (JWP 5-00)
Joint Integrated Prioritised Target List
A prioritised list of targets, approved by the Joint Force Commander and maintained
by a joint task force, which includes the Component Commanders’ requirements.
(JWP 0-01.1)
Joint Integrated Target List
A list of strategic and operational targets, co-ordinated by the PJHQ, to meet the Joint
Commander’s objectives. (JWP 0-1.1)
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Joint Operations Area
An area of land, sea and airspace, defined by a higher authority, in which a designated
Joint Task Force Commander plans and conducts military operations to accomplish a
specific mission. A Joint Operations Area including its defining parameters, such as
time, scope and geographic area, is contingency/mission specific. (JWP 0-01.1)
Joint Operations Area
A temporary area defined by a NATO strategic or regional commander, in which a
designated joint commander plans and executes a specific mission at the operational
level of war. Note: It is defined in co ordination with nations and approved by the
North Atlantic Council or the Military Committee as appropriate, in accordance with
NATO’s Operational Planning Architecture. A joint operations area and its defining
parameters, such as time, scope of the mission and geographical area, are contingencyor mission-specific and may overlap areas of responsibility. (AAP-6)
Joint Task Force Commander
The operational commander of a nominated joint force. (JWP 0-01.1)
Joint Task Force Headquarters
A purely national deployable joint headquarters of variable size commanded at the
operational level by a Joint Task Force Commander. (JWP 0-01.1)
Lead Nation
A Lead Nation is one which assumes lead responsibility for the planning and
execution of an operation, particularly retaining ownership of the Campaign Plan and
Information Operations. The Joint Task Force Commander, staff, command, control,
Communications and Information Systems structure, doctrine and logistic coordination of the force will be provided by one nation (the lead nation). Other nations
can assign contributions to this force under a National Contingent Commander, with
liaison officers, and might even fulfil some staff positions in the lead nation’s staff.
New Definition. (JWP 3-00)
Line of Operation
In a campaign or operation, a line linking decisive points in time and space on the path
to the centre of gravity. (AAP-6)
Main Effort
A concentration of forces or means, in a particular area, where a commander seeks to
bring about a decision. (JWP 0-01.1)
Multinational
Adjective used to describe activities, operations and organisations in which forces or
agencies of more than one nation participate. (JWP 0-01.1)
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Operation
A military action or the carrying out of a strategic, tactical, service, training, or
administrative military mission; the process of carrying on combat, including
movement, supply, attack, defence and manoeuvres needed to gain the objectives of
any battle or campaign. (AAP-6)
Operational Art
1.
The orchestration of all military activities involved in converting strategic
objectives into tactical actions with a view to seeking a decisive result.
(JDP 01)
2.
The skilful employment of military forces to attain strategic and/or operational
objectives through the design, organisation, integration and conduct of theatre
strategies, campaigns, major operations and battles. (AJP-01(B))
Operational Pause
A periodic pause in operations while initiative is retained the in other ways.
(JWP 0-01.1)
Other Operations
Other Operations are those that are conducted in situations other than war; it replaces
‘Operations Other Than War’ to reflect the need for similar combat capabilities in
situations short of warfighting. (JWP 0-01.1)
Sequencing
The arrangement of activities within a campaign in the order most likely to achieve the
elimination of the enemy’s Centre of Gravity. (JWP 0-01.1)
Supported Commander
A commander having primary responsibility for all aspects of a task assigned by a
higher NATO military authority and who receives forces or other support from one or
more supporting commanders. (AAP-6)
Supported Commander
A commander having primary responsibility for all aspects of a task assigned by a
higher authority. (JWP 0-01.1)
Supporting Commander
A commander who provides a supported commander with forces or other support
and/or who develops a supporting plan. (AAP-6)
Supporting Commander
A commander who furnishes forces, equipment, logistics or other support to a
supported commander, or who develops a supporting plan. (JWP 0-01.1)

Glossary-8

ϑΩΠ 5−00

ΓΛΟΣΣΑΡΨ ΟΦ ΑΒΒΡΕςΙΑΤΙΟΝΣ
ΑΧΑ
ΑΧΜ
ΑΧΟ
ΑΧΟΣ
ΑΙ
ΑΟΟ
ΑΟΑ
ΑΟ∆
ΑΟΧΧ (Μ) (Λ)
ΑΛΕΣΤ
ΑΠΟ∆
ΑΠΟΕ
ΑΣΣΕΣΣΡΕΠ
ΑΣΩ
ΑΤΦ
ΑΤΟ

Αιρσπαχε Χοντρολ Αυτηοριτψ
Αιρσπαχε Χοντρολ Μεασυρε
Αιρσπαχε Χοντρολ/Χο−ορδινατιον Ορδερ
Ασσισταντ Χηιεφ οφ Σταφφ
Αιρ Ιντερδιχτιον
Αρεα οφ Οπερατιον
Αµπηιβιουσ Οβϕεχτιϖε Αρεα
Αιρ Οπερατιονσ ∆ιρεχτιϖε
Αιρ Οπερατιονσ Χο−ορδινατιον Χεντρε (Μαριτιµε) (Λανδ)
Αιρλιφτ Εθυιϖαλεντ Σηορτ Τον
Αιρ Πορτ οφ ∆εβαρκατιον
Αιρ Πορτ οφ Εµβαρκατιον
Ασσεσσµεντ Ρεπορτ
Αντι−Συβµαρινε Ωαρφαρε
Αµπηιβιουσ Τασκ Φορχε
Αιρ Τασκινγ Ορδερ

Β∆Α
Β∆∆
ΒΣΜ

Βαττλε ∆αµαγε Ασσεσσµεντ
Βριτιση ∆εφενχε ∆οχτρινε
Βαττλεσπαχε Μαναγεµεντ

Χ2
Χ3
ΧΑΟ
ΧΑΠ
ΧΑΣ
ΧΑΤΦ
ΧΒΓ
ΧΧ(σ)
ΧΧΙΡΜ

Χοµµανδ ανδ Χοντρολ
Χοµµανδ ανδ Χοντρολ ανδ Χοµµυνιχατιονσ
Χοµβατ Αιρ Οπερατιονσ
Χρισισ Αχτιον Πλαννινγ
Χλοσε Αιρ Συππορτ
Χοµµανδερ, Αµπηιβιουσ Τασκ φορχε
Χοαλιτιον Βυιλδινγ Γυιδε
Χοµπονεντ Χοµµανδερ(σ)
Χολλεχτιον, Χο−ορδινατιον ανδ Ιντελλιγενχε Ρεθυιρεµεντσ
Μαναγεµεντ
Χοµµανδερσ Χριτιχαλ Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντ
Χοµµανδ Χοντρολ ανδ Ινφορµατιον Σψστεµ
Χυρρεντ Χοµµιτµεντσ Τεαµ
Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ
Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ Αναλψσισ
Χοµµανδερσ−ιν−Χηιεφ
Χοµµανδερ ιν Χηιεφ Φλεετ
Χοµµανδερ ιν Χηιεφ Λανδ
Χοµµανδερ ιν Χηιεφ Στρικε

ΧΧΙΡ
ΧΧΙΣ
ΧΧΤ
Χ∆Σ
ΧΕΑ
ΧινΧσ
ΧΙΝΧΦΛΕΕΤ
ΧΙΝΧΛΑΝ∆
ΧΙΝΧΣΤΡΙΚΕ

Αββρεϖιατιονσ − 1

ϑΩΠ 5−00
ΧΙΜΙΧ
ΧΙΡσ
ΧΙΣ
ΧϑΧΣ
ΧϑΟ
ΧϑΤΦ
ΧϑΣΟΤΦ
ΧΛΦ
ΧΜΟ
ΧΟ
ΧοΑ
ΧΟΧΟΜ
ΧοΓ
Χοµβατ Ι∆
ΧΟΜΣΕΧ
ΧΟΝΟΠΣ
ΧΟΠ
ΧΟΣ
ΧΠΧ
ΧΠΓ
ΧΠΤ
ΧΣΧΦ
ΧΤ
ΧΩΧ

Χιϖιλ−Μιλιταρψ Χο−οπερατιον
Χοµµανδερσ Ινφορµατιον Ρεθυιρεµεντσ
Χοµµυνιχατιον ανδ Ινφορµατιον Σψστεµσ
Χηαιρµαν οφ τηε ϑοιντ Χηιεφσ οφ Σταφφ
Χηιεφ οφ ϑοιντ Οπερατιονσ
Χοµβινεδ ϑοιντ Τασκ Φορχε
Χοµβινεδ ϑοιντ Σπεχιαλ Οπερατιονσ Τασκ Φορχε
Χοµβινεδ Λανδινγ Φορχε
Χρισισ Μαναγεµεντ Οπερατιον
Χαβινετ Οφφιχε
Χουρσε οφ Αχτιον
Χοµβαταντ Χοµµανδ
Χεντρε οφ Γραϖιτψ
Χοµβατ Ιδεντιφιχατιον
Χοµµυνιχατιονσ Σεχυριτψ
Χονχεπτ οφ Οπερατιονσ
Χοντινγενχψ Πλαν
Χηιεφ οφ Σταφφ/Χηιεφσ οφ Σταφφ
Χαµπαιγν Πλαννινγ Χονχεπτ
Χοντινγενχψ Πλαννινγ Γυιδανχε
Χοντινγενχψ Πλαννινγ Τεαµ
Χο−ορδινατορ οφ Συππορτινγ Χοµµανδ Φυνχτιονσ
Χουντερ Τερρορισµ
Χοµποσιτε Ωαρφαρε Χοµµανδερ

∆Χ∆Σ(Χ)
∆ΧΜΧ
∆ΧΜΟ
∆ΧΟΣ
∆∆Π
∆ΦΙ∆
∆ΙΣ
∆ΛΟ
∆ΟΑ
∆ΟΑΣΤ
∆ΟΒ
∆Ο∆
∆ΟΠΧ
∆Π
∆ΠΧ
∆ΣΦ
∆ΤΙΟ
∆ΤΜΑ

∆επυτψ Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε Σταφφ (Χοµµιτµεντσ)
∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Χεντρε
∆εφενχε Χρισισ Μαναγεµεντ Οργανισατιον
∆επυτψ Χηιεφ οφ Σταφφ
∆εταιλεδ ∆επλοψµεντ Πλαν
∆επαρτµεντ φορ Ιντερνατιοναλ ∆εϖελοπµεντ
∆εφενχε Ιντελλιγενχε Σταφφ
∆εφενχε Λογιστιχσ Οργανισατιον
∆εσιρεδ Ορδερ οφ Αρριϖαλ
∆εσιρεδ Ορδερ οφ Αρριϖαλ Σταφφ Ταβλε
∆επλοψµεντ/∆επλοψεδ Οπερατινγ Βασε
∆εσιρεδ Ορδερ οφ ∆επαρτυρε
∆εφενχε ανδ Οϖερσεασ Πολιχψ Χοµµιττεε
∆εχισιϖε Ποιντ
∆εφενχε Πλαννινγ Χοµµιττεε
∆ιρεχτορ Σπεχιαλ Φορχεσ
∆ιρεχτορατε οφ Ταργετινγ ανδ Ινφορµατιον Οπερατιονσ
∆εφενχε Τρανσπορτ ανδ Μοϖεµεντ Αγενχψ

Αββρεϖιατιονσ − 2

ϑΩΠ 5−00
ΕΧΜ
ΕΜΣ
ΕΟΒ
ΕΟ∆
ΕΠΜ
ΕΣΜ
ΕΥ
ΕΥΜΧ
ΕΥΜΣ
ΕΩ

Ελεχτρονιχ Χουντερµεασυρεσ
Ελεχτροµαγνετιχ Σπεχτρυµ
Ελεχτρονιχ Ορδερ οφ Βαττλε
Εξπλοσιϖε Ορδνανχε ∆ισποσαλ
Ελεχτρονιχ Προτεχτιϖε Μεασυρεσ
Ελεχτρονιχ Ωαρφαρε Συππορτ Μεασυρεσ
Ευροπεαν Υνιον
Ευροπεαν Υνιον Μιλιταρψ Χοµµιττεε
Ευροπεαν Υνιον Μιλιταρψ Σταφφ
Ελεχτρονιχ Ωαρφαρε

ΦΑΧ
ΦΧΟ
ΦΕΤ
ΦΗΘ
ΦΛΧ
ΦΜΒ
ΦΝ
ΦΠ
ΦΣΑ

Φορωαρδ Αιρ Χοντρολλερ
Φορειγν ανδ Χοµµονωεαλτη Οφφιχε
Φορχε Ελεµεντ Ταβλε
Φορχε Ηεαδθυαρτερσ
Φροντ Λινε Χοµµανδ
Φορωαρδ Μουντινγ Βασε
Φραµεωορκ Νατιον
Φορχε Προτεχτιον
Φιρε Συππορτ Αρεα

ΓΑΤ

Γυιδανχε, Αππορτιονµεντ ανδ Ταργετινγ

Η∆ΡΟ
ΗΜΓ
ΗΝ
ΗΝΣ
ΗΘ

Ηυµανιταριαν/∆ισαστερ Ρελιεφ Οπερατιονσ
Ηερ Μαϕεστψσ Γοϖερνµεντ
Ηοστ Νατιον
Ηοστ−νατιον Συππορτ
Ηεαδθυαρτερσ

ΙΧΧΛ
Ι∆
ΙΕΡ
ΙΜ
ΙΜ∆
ΙΜΠ
ΙΜΣ
Ινφο Οπσ
ΙΟ
ΙΠΒ
ΙΡ
ΙΣ
ΙΣΡ

Ιντερ−Χοµπονεντ Χοορδινατιον ανδ Λιαισον
Ιδεντιφιχατιον
Ινφορµατιον Εξχηανγε Ρεθυιρεµεντ
Ινφορµατιον Μαναγεµεντ
Ινιτιατινγ Μιλιταρψ ∆ιρεχτιϖε
Ινφορµατιον Μαναγεµεντ Πλαν/Προχεδυρεσ
Ιντεγρατεδ Μισσιον Συππορτ
Ινφορµατιον Οπερατιονσ
Ιντερνατιοναλ Οργανισατιον
Ιντελλιγενχε Πρεπαρατιον οφ τηε Βαττλεσπαχε/Βαττλεφιελδ
Ιντελλιγενχε Ρεθυιρεµεντσ
Ινφορµατιον Σψστεµσ
Ιντελλιγενχε Συρϖειλλανχε ανδ Ρεχονναισσανχε

Αββρεϖιατιονσ − 3

ϑΩΠ 5−00
ϑΑΧΧ
ϑΑΟΧ
ϑΑΟΠ
ϑΧΒ
ϑΧΓ
ϑΧΠ
ϑ∆ΟΑ
ϑΕΜ
ϑΦΑΧ(Χ)
ϑΦΑµπηΧ(Χ)
ϑΦΧ
ϑΦΕΤ
ϑΦΗΘ
ϑΦΛΧ(Χ)
ϑΦΛογΧ(Χ)
ϑΦΜΧ(Χ)
ϑΦΠΓ
ϑΦΣΦΧ(Χ)
ϑΗΧ
ϑΙΠΒ
ϑΙΠΤΛ
ϑΙΤΛ
ϑΛΠ
ϑΟΑ
ϑΟΧ
ϑΟΠ
ϑΟΠΑ
ϑΟΠΕΧ
ϑΟΠΕΣ
ϑΠΓ
ϑΡΡΦ
ϑΣΟΡ
ϑτ Χοµδ
ϑΤΦ
ϑΤΦΧ
ϑΤΦΗΘ
ϑΤΛ

ϑοιντ Αιρσπαχε Χοντρολ Χεντρε/Χελλ
ϑοιντ Αιρ Οπερατιονσ Χεντρε
ϑοιντ Αιρ Οπερατιονσ Πλαν
ϑοιντ Χο−ορδινατιον Βοαρδ
ϑοιντ Χοµµανδ Γρουπ
ϑοιντ Χοντινγενχψ Πλαν
ϑοιντ ∆εσιρεδ Ορδερ οφ Αρριϖαλ
ϑοιντ Εφφεχτσ Μεετινγ
ϑοιντ Φορχε Αιρ Χοµπονεντ (Χοµµανδερ)
ϑοιντ Φορχε Αµπηιβιουσ Χοµπονεντ (Χοµµανδερ)
ϑοιντ Φορχε Χοµµανδερ
ϑοιντ Φορχε Ελεµεντ Ταβλε
ϑοιντ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ
ϑοιντ Φορχε Λανδ Χοµπονεντ (Χοµµανδερ)
ϑοιντ Φορχε Λογιστιχσ Χοµπονεντ (Χοµµανδερ)
ϑοιντ Φορχε Μαριτιµε Χοµπονεντ (Χοµµανδερ)
ϑοιντ Φορχε Πλαννινγ Γρουπ
ϑοιντ Φορχε Σπεχιαλ Φορχεσ Χοµπονεντ (Χοµµανδερ)
ϑοιντ Ηελιχοπτερ Χοµµανδ
ϑοιντ Ιντελλιγενχε Πρεπαρατιον οφ τηε Βαττλεσπαχε
ϑοιντ Ιντεγρατεδ Πριοριτισεδ Ταργετ Λιστ
ϑοιντ Ιντεγρατεδ Ταργετ Λιστ
ϑοιντ Λογιστιχσ Πλαν
ϑοιντ Οπερατιονσ Αρεα
ϑοιντ Οπερατιονσ Χεντρε
ϑοιντ Οπερατιον Πλαν
ϑοιντ Οπερατιονσ Περσοννελ Αδµινιστρατιον
ϑοιντ Πλαννινγ ανδ Εξεχυτιον Χοµµυνιτψ
ϑοιντ Πλαννινγ Οπερατιον ανδ Εξεχυτιον Σψστεµ
ϑοιντ Πλαννινγ Γυιδε
ϑοιντ Ραπιδ Ρεαχτιον Φορχε
ϑοιντ Στατεµεντ οφ Ρεθυιρεµεντ
ϑοιντ Χοµµανδερ
ϑοιντ Τασκ Φορχε
ϑοιντ Τασκ Φορχε Χοµµανδερ
ϑοιντ Τασκ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ
ϑοιντ Ταργετ Λιστ

ΛΧΧ
ΛΕΓΑ∆
ΛΦ
ΛΙΜσ
ΛΟ

Λανδ Χοµπονεντ Χοµµανδερ
Λεγαλ Αδϖισορ
Λανδινγ Φορχε
Λενγτη ιν Μετρεσ
Λιαισον Οφφιχερ

Αββρεϖιατιονσ − 4

ϑΩΠ 5−00
ΛΟΑΧ
ΛΟΧ
ΛοΟ

Λαω οφ Αρµεδ Χονφλιχτ
Λινεσ οφ Χοµµυνιχατιον
Λινεσ οφ Οπερατιον

ΜΑ
ΜΑΧΑ
ΜΑΧΠ
ΜΑΣ
ΜΧ
ΜΧΧ
ΜΧΕ
ΜΧΕ
Μεδια Οπσ
ΜΙΧ
ΜΙΟΧΓ
ΜϑΟ
ΜΝΦΗΘ
ΜΟ∆
ΜΟ∆ ΤΒ
ΜΟΕ
ΜΟΥ
ΜΣΕ

Μιλιταρψ Ασσισταντ
Μιλιταρψ Αιδ το τηε Χιϖιλιαν Αυτηοριτιεσ
Μιλιταρψ Αιδ το τηε Χιϖιλ Ποωερ
Μεασυρεσ οφ Εφφεχτιϖενεσσ Ασσεσσµεντ Σηεετ
Μιλιταρψ Χοµµιττεε
Μαριτιµε Χοµπονεντ Χοµµανδερ
Μαριτιµε Χο−ορδινατιον Ελεµεντ
Μεασυρεµεντ οφ Χαµπαιγν Εφφεχτιϖενεσσ
Μεδια Οπερατιονσ
Μυλτινατιοναλ Ιντεροπεραβιλιτψ Χουνχιλ
Μιλιταρψ Ινφορµατιον Οπερατιονσ Χο−ορδινατιον Γρουπ
Μαϕορ ϑοιντ Οπερατιον
Μυλτινατιοναλ Φορχε Ηεαδθυαρτερσ
Μινιστρψ οφ ∆εφενχε
Μινιστρψ οφ ∆εφενχε Ταργετινγ Βοαρδ
Μεασυρεσ οφ Εφφεχτιϖενεσσ
Μεµορανδυµ οφ Υνδερστανδινγ
Μιλιταρψ Στρατεγιχ Εστιµατε

ΝΑΧ
ΝΑΤΟ
ΝΒΧ
ΝΧΧ
ΝΧΧΗΘ
ΝΧΣ
ΝΕΟ
ΝΦΑ
ΝΦΛ
ΝΓΟ
ΝΛΟ
ΝΜΑ
ΝΣΑ
ΝΣΧ
ΝΣΕ

Νορτη Ατλαντιχ Χουνχιλ
Νορτη Ατλαντιχ Τρεατψ Οργανισατιον
Νυχλεαρ, Βιολογιχαλ ανδ Χηεµιχαλ
Νατιοναλ Χοντινγεντ Χοµµανδερ
Νατιοναλ Χοντινγεντ Χοµµανδερσ Ηεαδθυαρτερσ
ΝΑΤΟ Χοµµανδ Στρυχτυρε
Νον−Χοµβαταντ Εϖαχυατιον Οπερατιονσ
Νο Φιρε Αρεασ
Νο Φιρε Λινεσ
Νον−Γοϖερνµενταλ Οργανισατιον
Νατιοναλ Λιαισον Οφφιχερ
ΝΑΤΟ Μιλιταρψ Αυτηοριτψ
ΝΑΤΟ Στανδαρδισατιον Αγενχψ
Νατιοναλ Σεχυριτψ Χουνχιλ
Νατιοναλ Συππορτ Ελεµεντ

ΟΑ
ΟΑΣ
ΟΧΗΑ
ΟΗΘ

Οπερατιοναλ Αναλψσισ
Οφφενσιϖε Αιρ Συππορτ
Οφφιχε φορ τηε Χοορδινατιον οφ Ηυµανιταριαν Αφφαιρσ
Οπερατιοναλ Ηεαδθυαρτερσ

Αββρεϖιατιονσ − 5
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ΟΓ∆
ΟΛΡΤ
ΟΠΧΟΜ
ΟΠΧΟΝ
ΟΠΙΝΤΕΛ
ΟΠΣΕΧ
Οπσ Σπ
ΟΡΒΑΤ
ΟΣΧΕ
ΟΣ∆
ΟΤ
ΟΤΧ
ΟΤΓ

Οτηερ Γοϖερνµεντ ∆επαρτµεντσ
Οπερατιοναλ Λιαισον ανδ Ρεχονναισσανχε Τεαµ
Οπερατιοναλ Χοµµανδ
Οπερατιοναλ Χοντρολ
Οπερατιοναλ Ιντελλιγενχε
Οπερατιονσ Σεχυριτψ
Οπερατιονσ Συππορτ
Ορδερ οφ Βαττλε
Οργανισατιον φορ Σεχυριτψ ανδ Χο−οπερατιον ιν Ευροπε
Οφφιχε οφ τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε φορ ∆εφενσε (ΥΣ)
Οπερατιονσ Τεαµ
Οφφιχερ ιν Ταχτιχαλ Χοµµανδ
Οπερατιοναλ Τασκινγ Γρουπ

ΠϑΗΘ
ΠΟΛΑ∆
ΠΣΧ
ΠΣΨΟΠΣ
ΠΩ
ΠΩΧ

Περµανεντ ϑοιντ Ηεαδθυαρτερσ
Πολιτιχαλ/Πολιχψ Αδϖισορ
Πολιτιχαλ ανδ Σεχυριτψ Χοµµιττεε
Πσψχηολογιχαλ Οπερατιονσ
Πρισονερσ οφ Ωαρ
Πρινχιπλε Ωαρφαρε Χοµµανδερ

Ρ∆∆
ΡΦΙ
ΡΟΕ
ΡΣΟΙ

Ρεθυιρεδ ∆ελιϖερψ ∆ατε
Ρεθυεστ φορ Ινφορµατιον
Ρυλεσ οφ Ενγαγεµεντ
Ρεχεπτιον, Σταγινγ, Ονωαρδ Μοϖεµεντ ανδ Ιντεγρατιον

ΣΑ
ΣΑΧΟ
ΣΑΧΤ
ΣΑΓ
ΣΑΠΕ
ΣΒΜΑ
Σεχ ∆εφ
ΣΠΟ∆
ΣΠΟΕ
ΣΧ
ΣΦ
ΣΙΤΡΕΠ
ΣΟΦΑ
ΣΟΠ
ΣΟΡ
ΣΠΓ
ΣΡ

Σιτυατιοναλ Αωαρενεσσ
Συπρεµε Αλλιεδ Χοµµανδερ Οπερατιονσ
Συπρεµε Αλλιεδ Χοµµανδερ Τρανσφορµατιον
Σιτυατιοναλ Αωαρενεσσ Γρουπ
Σηαπε, Ατταχκ, Προτεχτ ανδ Εξπλοιτ
Σενιορ Βριτιση Μιλιταρψ Αδϖισορ
Σεχρεταρψ οφ ∆εφενσε (ΥΣ)
Σεα Πορτ οφ ∆ισεµβαρκατιον
Σεα Πορτσ οφ Εµβαρκατιον
Στρατεγιχ Χοµµανδερ
Σπεχιαλ Φορχεσ
Σιτυατιον Ρεπορτ
Στατυσ οφ Φορχεσ Αγρεεµεντ
Στανδαρδ Οπερατινγ Προχεδυρε
Στατεµεντ οφ Ρεθυιρεµεντ
Στρατεγιχ Πλαννινγ Γρουπ
Συρϖειλλανχε ανδ Ρεχονναισσανχε

Αββρεϖιατιονσ − 6

ϑΩΠ 5−00
ΤΑΧΟΜ
ΤΑΧΟΝ
Ταργετ Ι∆
ΤΒΜ∆
ΤΓ
ΤΛΑΜ
ΤΜ∆
ΤΝΛ
ΤΟΑ
ΤΟΟ
ΤΣΤ

Ταχτιχαλ Χοµµανδ
Ταχτιχαλ Χοντρολ
Ταργετ Ιδεντιφιχατιον
Τηεατρε Βαλλιστιχ Μισσιλε ∆εφενχε
Τασκ Γρουπ
Τοµαηαωκ Λανδ Ατταχκ Μισσιλε
Τηεατρε Μισσιλε ∆εφενχε
Ταργετ Νοµινατιον Λιστ
Τρανσφερ οφ Αυτηοριτψ
Τηεατρε οφ Οπερατιονσ
Τιµε Σενσιτιϖε Ταργετσ

ΥΧΠ
ΥΚ ∆ΣΓ
ΥΝ

Υνιφιεδ Χοµµανδ Πλαν
ΥΚ ∆εφενχε Στρατεγιχ Γυιδανχε
Υνιτεδ Νατιονσ

ςΧ∆Σ
ςΤΧ

ςιχε Χηιεφ οφ τηε ∆εφενχε σταφφ
ςιδεο Τελεχονφερενχε

ΩΜ∆
ΩΜΕ

Ωεαπονσ οφ Μασσ ∆εστρυχτιον
Ωεαπονσ οφ Μασσ Εφφεχτ

Αββρεϖιατιονσ − 7

ϑΩΠ 5−00

(ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΑΛΛΨ ΒΛΑΝΚ)

Αββρεϖιατιονσ − 8

