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მოკლე მიმოხილვამოკლე მიმოხილვა

სიმულაცია-სწავლების მნიშვნელობა 
და მი ზანი

2021 წელს საქართველოს უნივერსიტეტმა პირ-
ვე ლად ქართულ აკადემიურ სივრცეში ჩაატარა 
სამ დღიანი პრაქ ტიკული სწავლება - “Crisis 
Si mu lation and Response 2021” სხვადასხვა 
სა  ხელმწიფო უწყებების წარ მო  მადგენელთა 
და სტუ დენტების მონაწილეობით. სიმულაციის 
მი ზანს წარმოადგენსა კრიზისული ვი თარების 
გა   თამაშების შედეგად შე საძ ლო პრობლემური 
სფე როების იდენტიფიცირება და შესაბამისი 
რე   კომენდაციების მომ ზადება. სწავლებისას 
წი     ნას წარ შემუშავებული სცენარით გათამაშდა 
კრი  ზისული ვი თა რება. სცენარის თა ნახ მად, 
კრი ზისი ვითარდებოდა სამ ფა ზად, გააჩნ და 
თან  დათანობით დამძიმების ტენ დენ ცია, რო-
მე   ლიც ბო  ლო ეტაპზე სამხედრო აგრე სი ითა 
და ფარ თო მა სშ ტა ბია ნი სამხედრო მოქმე დე-
ბე ბით სრუ ლ დებოდა. 

მეთოდოლოგიური მიდგომა და  
მომ ზა დება

კრიზისული ვითარების სცენარის გათა მა შე-
ბამდე სიმულაციის მონაწილეებს ჩაუ ტარ   დათ 
ერთთვიანი მო სამზადებელი ფა ზა, რო  მელიც 
მოიცავდა: სიმულაციების და ნიშ ნუ ლე ბისა და 
მნიშვნელობის შესახებ ინ  ფორ  მა ციის გა ზი  ა-
რე ბას; სი მუ ლაციის სცე ნარ თან და კა ვ ში რე -
ბული თემატური სა კით ხების ინ ტენ სიურ გან  -
ხილ  ვას; თემატურ ლექ ცი ებ სა და დის კუ  სი  ებს. 
მო ნაწილეებს, ასევე დაუ რიგ დათ სა ინ ფორ -
მაციო პაკეტები, რაც მიზ ნად ისა ხავ და მა -
თი ინფორმირებულობის ხა  რისხის გაზრ დას 
უშუა ლოდ გათამაშების დროს ადე კვა  ტუ  რი 
და რეალობასთან მიახ ლო ებული გა და  წყვე-
ტი ლებების მი ღების მიზ ნით. 

სიმულაცია-სწავლების პროცესი

უშუალოდ გათამაშებისას, მაკონტროლებელი 
ჯგუ    ფი ახორციელებდა მონიტორინგს სიმუ-
ლა   ცი  ის სწო რად წარმართვის უზრუნ ველ ყო-
ფის მი ზ ნით. ამას  თან, მონაწილე ჯგუფები სი -
მუ  ლაციის გა თა მა  შე ბის ყოველი დღის ბო ლოს 
აა  ნა ლი ზებ დ ნენ მათ მი ერ მიღებულ თითოეულ

გადაწყვეტილებას, რომელშიც ასახული იყო 
კრი ზისზე რეაგირების პრო ცესში გა მოვ ლე ნი ლი 
ნა კლოვანებები და პრობ  ლემები და წე რი ლო-
ბი თი წა რუდ გენდნენ მა   კონ ტრო ლე ბელ ჯგუ ფს. 
სი  მულაციური გა თა მა   შების მო ნი ტო  რინ გზე და 
მა კონტროლებელ ჯგუ    ფ თან თავ მოყ რილ მა სა-
ლე ბზე დაყრდნობით, გა  მოიკვეთა ნაკ  ლო ვა ნე-
ბე ბი და პრობლემები სი მუ  ლაციაში მო   ნაწილე 
კონ  კრეტული უწყებების მი  ხედვით და შე მუშავდა 
კონ  კრეტული რე კო მენ და    ციები მო მა ვალ  ში მა თი 
აღ  მოფხვრის მიზნით.    

შემუშავებული რეკომენდაციები

რეკომენდაციების ნაწილში მათ შორის 
აისახა: 

• წინასწარ გაწერილი სტანდარტული სა მო ქ-
მედო პროცედურების შემუშავების მი ზან შე-
წო  ნი ლობა კონ კრე ტული უწ  ყებების მიერ;

• შე საბამისი კომპეტენციისა და თანამდებობის 
მქო  ნე საჯარო მოხელეების მონაწილეობით 
სი მულაციური სწავ  ლე ბის რეგულარულად 
ჩა   ტარება, კრიზისულ ვითარებაზე სახელმ წი-
ფო უწყებების მზაობის ასა მაღ ლე ბ ლად;

• ძალაუფლების ორი ცენტრის (პრემიერი და 
პრე   ზიდენტი) მქონე მოდელის კორექტირება, 
კრი  ზისულ და საომარ ვი თარებაში ორი სხვა-
და   სხვა მმართველი რგოლის პრობლემის 
აღ   მოფხვრის მიზნით; 

• ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსთვის რეა-
ლუ   რი პოლიტიკური ძალაუფლების დე ლე-
გი   რება;

• მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების 
ად მინისტრაციული და მატერიალური შესაძ-
ლე ბ  ლობების გაძ  ლი ე რება, კრიზისულ ვი თა-
რე   ბასთან გამკლავებაში მათი როლის გაზრ-
დის მიზნით.
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„ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა ვით ქვიტკირსა“ 
ქართული ხალხური ანდაზა

აღნიშნული ანგარიში ასახავს საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული პრაქტიკული სწავლების 
„Crisis Simulation and Response 2021“ - ფარგლებში, კონკრეტული სცენარის მიხედვით კრიზისული 
ვი  თარების გათამაშების შედეგებს. ქართულ აკადემიურ სივრცეში ანალოგიური ხასიათის ანგარიშის გა-
მო  ქვეყნება აქამდე არ მომხდარა და შესაბამისად, ამ სახის ანგარიშის მომზადება წარმოადგენს პირველ 
მცდე  ლობას. ანგარიშის შედეგების გაანალიზებას დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ქვეყნის პოლიტიკის 
შე  მუშავების და კრიზისებზე რეაგირების უნარის გაუმჯობესებისთვის, ასევე კონკრეტულ უწყებრივ სივრცეში 
არ  სებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრისა და რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინებისთვის.   

ნებისმიერი ქვეყნის სიცოცხლისუნარიანობა განისაზღვრება კრიზისულ ვითარებაში ადექვატური რე-
ა  გი  რების და კრიზისისგან მიღებული შოკიდან სწრაფი გამოსვლის უნარით. ამაში იგულისხმება კრი-
ზი   სის შედეგად მიღებული ზიანის და სხვა ნეგატიური შედეგების დაძლევა, და საწყის მდგომარეობაში 
შე  ძ  ლებისდაგვარად სწრა ფად დაბრუნება. ევროკავშირთან საქართველოს თანამშრომლობის ერთ-ერთ 
უმ    თავრეს სფეროს წარ მო ადგენს კრიზისების, ე.ი. კატასტროფების რისკების მართვა.1 ამ მიმართულებით 
წარ   მატებული პოლიტიკის განხორციელება მნიშვნელოვანი წინაპირობაა სახელმწიფოს მიმართ მო სახ-
ლე   ობის ნდობის გაზრდისა და ხანგრძლივი სტაბილური განვითარებისათვის.2 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
სწო    რედ ევროკავშირთან დაწყებული ასოცირების ხელშეკრულების და აღმოსავლეთ პარტნიორობის გან-
ხორ   ციელების ფარგლებში, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არა იმდენად ცალკეული ნაბიჯების 
გა    დადგმას საგანგებო ვითარების დროს, არამედ კატასტროფების და მათი რისკების მართვის საერთო 
უნა   რს და კომპლექსური, საერთო მიდგომის გამოყენებას.3

საქართველოში კრიზისული ვითარებების წინმსწრები ან პოსტ-ფაქტუმ ანალიზი, სამწუხაროდ იშვი-
ა  თო    ბაა. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობით რეგულარულად ტარდება 
ყო    ველწლიური უწყებათშორისი სწავლება სახელწოდებით „დიდგორი“, სწავლების შედეგად მიღებული 
და ს   კვნების საზოგადოებრივი (შესაბამის საექსპერტო წრესთან) ან თუნდაც კომპლექსური უწყებრივი (უწ-
ყე   ბათშორისი) განხილვა არასოდეს განხორციელებულა. ამავე დროს საქართველოში, რიგ სფეროებში კვ-
ლავ შენარჩუნებულია გადამეტებული ფორმალიზმის პრაქტიკა. საქართველოს აღებული აქვს ძირეული 
რე  ფორმების განხორციელების ვალდებულებები სხვადასხვა სფეროში (თუნდაც ევროკავშირთან ასო ცი რე -
ბის ხელშეკრულების), ხოლო რეალობაში მხოლოდ უმნიშვნელო ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები ხორ   -
ციელდება და ფუნდამენტური ინსტიტუციური ცვლილების ან სისტემური, სიღრმისეული რეფორმის კონ   -
ტექსტში მდგომარეობა უცვლელი რჩება. მაგალითად, საქართველოს დღემდე არ აქვს დამტკიცებული ახა     ლი 
„ეროვ ნული უსაფრთხოების კონცეფცია“, რომლის ბოლო ვერსია ჯერ კიდევ 2011 წელს იყო შე მუ შა ვებული. 
2014 წლიდან დოკუმენტი სრულიად შეუსაბამო იყო რეალობასთან და მხოლოდ სიმ ბო ლურ (ფორ   მალურ) 
ფუნ ქციას ატარებდა.4 კრიზისული ვითარების ანალიზის შედეგად გაკეთებული დას კვ ნები, რო   გორც წესი, ასა-
ხულია სამომავლო მოქმედებებისა და ნაბიჯების სახით ამა თუ იმ უწყებრივ სა მოქ მე   დო დოკუმენტში, ან თუნ-
დაც სახელმწიფო ბიუჯეტში, როგორც ცვლილების სერიოზულობის მკაფიო ინ    დიკატორი გამოყოფილი (დამ-
ტკიცებული) ფინანსური რესურსების სახით. აღსანიშნავია, რომ ამ მი მარ    თულებითაც მნიშვნელოვან პრობ ლე-
მას ვაწყდებით. ერთის მხრივ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რო    მელმაც ახლო წარსულში რთული სტრუქ-
ტუ რული ცვლილებების გზა გამოირა და მცირე დროით გაუქ მე ბულიც იყო, სერიოზულად შეზღუდულია თავის 
უფ ლებამოსილებებში.5 ხოლო მეორეს მხრივ, არ არ სე   ბობს გრძელვადიანი განვითარების გეგმა არცერთ 
უწ ყებაში და მთელი რიგი ღონისძიებებისა ატარებს სრუ   ლიად არაკოორდინირებულ ხასიათს ან მხოლოდ 
ფორ მალურად არის მოხსენიებული გეგმებში, რე სურ   სობრივი უზრუნველყოფის გარეშე.6 

1  Shalva Dzebisashvili, “Stronger Security Cooperation,” in Georgia’s Implementation of 20 Eastern 
Partnership Deliverables for 2020 (Tbilisi: Georgian Institute of Politics, International Society for Fair 
Electons and Democracy, 2020), 66, http://gip.ge/georgias-implementation-of-20-eastern-partnership-
deliverables-for-2020/.
2  Dzebisashvili, 66.
3  Dzebisashvili, 66.
4  “National Security Concept of Georgia“ n.d., http://mod.gov.ge/documents/cfgeyzvjwhgeo.pdf.
5  Dzebisashvili, “Stronger Security Cooperation,” 71.
6   Dzebisashvili, 68–71.
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პრობლემამ უკვე შეიძინა არა მხოლოდ სისტემური (ინსტიტუციური) ხასიათი, არამედ სტრატეგიული 
და პოლიტიკურიც. ერთის მხრივ სერიოზული ეჭვის ქვეშ დგება ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პერ -
სპექ ტივა, აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. ხოლო მეორეს მხრივ, როგორც ევრო კავ-
ში  რისთვის და განსაკუთრებით ნატო-სთვის საქართველოს უუნარობა მართოს კრიზისული ვითარებები, 
მათ შორის საომარი ვითარების დროს, ფუნდამენტურად ართულებს გადაწყვეტილების მიღებას ევრო-ატ-
ლან  ტიკურ სივრცეში გაწევრიანების გზაზე ქვეყნის ახალ საფეხურზე გადაყვანის შესახებ.  

სიმულაციის (gaming) ზოგადი მნიშვნელობა

სიმულაციის (ხშირად მის მაგივრად გამოიყენება ტერმინი საომარი თამაშები war-gaming) როგორც მე-
თო დოლოგიური ბერკეტის მნიშვნელობა რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული და ტექნოლოგიური 
(რ)ევოლუციის შედეგიცაა. თავისი შინაარსით, სიმულაცია რეალური პროცესების იმიტაციას გულისხმობს 
და თუ შევადარებთ სამხედრო სფეროს ანალოგიებს, იგივე ფუნქციას ასრულებს როგორც რეალური წვრ-
თნა - სწავლება. სწორედ წვრთნის დროს ხდება ქვედანაყოფების ბრძოლისუნარიანობის შემოწმება და 
სა  ბრ  ძოლო ვითარებასთან მიახლოებულ გარემოში სხვადასხვა ამოცანების შესრულების უნარის შეფასება. 
სწო  რედ ამ მიზანს ემსახურება სიმულაციური სწავლებები, იმ განსხვავებით, რომ რეალური და ჰიპოთეტური 
ვი  თარების გათამაშება რეალობაში არ ხდება, არამედ ხორციელდება მისი იმიტაცია. 

როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო სფეროში რეალური სწავლებების და წვრთნების ხარჯები წარ-
მოუდგენლად დიდია, მით უფრო, როცა საუბარია დიდი მასშტაბის ღონისძიებაზე. ტრადიციულად დი-
დი მასშტაბი გულისხმობს ათასობით ადამიანის და ტექნიკის ჩართვას წვრთნებში და სწავლებებზე, რაც 
საჭიროებს ათეულობით მილიონ ფინანსურ დანახარჯს.7 ამასთან ერთად, ტექნოლოგიურ გან ზომილებაში 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა სხვადასხვა დანიშნულების სიმულატორების ტექნიკური შე საძ ლებ ლობები.8 
როგორც წესი, აღნიშნული გულისხმობს თვითმფრინავის, ან სხვადასხვა დანიშნულების საბრ ძო ლო 
მანქანის ან მოწყობილობის სიმულატორების დანერგვას. ამგვარი ტექნიკური სიმულატორების და მათი 
გამოყენების სფერო ისე გაიზარდა, რომ უკვე შესაძლებელი გახდა სიმულაციური გარემოს შე ქმ ნით 
სხვადასხვა ზომის საბრძოლო ქვედანაყოფის საბრძოლო ეფექტურობის, ან ცალკეული ამოცანის შეს-
რუ ლების ხარისხის შემოწმება.9 ნათელია, რომ საკმაოდ ძნელია იმიტირებულ სივრცეში, სიმულაციური 
მიდ გომის სარგებლის და დანახარჯის (მთლიანი რესურსობრივი) შეფარდების დადგენა. მაგალითად, 
დღემ დე დიდ სირთულეს წარმოადგენს ცვალებადი სტრატეგიის ან ტაქტიკის შედეგის ასახვა ბრძოლის 
ველ ზე, მით უფრო, როცა საუბარია ისეთი ფაქტორების გამოყენებაზე, როგორიცაა მანევრული ბრძოლა 
ან რესურსობრივ გამოფიტვაზე დაყრდნობა.10 სიმულაციები, რომელშიც გამოყენებულია gaiming-ის მე-
თო დოლოგია, ხშირად გამოიყენებოდა ძალთა სტრუქტურის და საბრძოლო შესაძლებლობების უფრო 
ზუს ტად განსაზღვრის მიზნით (გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ანალიზთან ერთად) განსაკუთრებით 
20-ე საუკუნის 60-იანი წლებიდან ევროპული საბრძოლო თეატრის ფარგლებში, რაც წარმოუდგენელი 
იქ ნებოდა სტატიკური გათვლების შემთხვევაში.11 

სიმულაციურმა ფორმატმა სულ უფრო მოიკიდა ფეხი და სამხედრო განზომილებასთან ერთად სამო-
ქა ლაქო სფეროშიც გადაინაცვლა. კრიზისების სიმულაცია (crisis simulation) ხშირად “war game“-ის 
სა  ხელის ქვეშ საშუალებას აძლევს სამოქალაქო/პოლიტიკურ და სამხედრო ხელმღვანელობას, რომ გან-
საზ ღვრონ გადაწყვეტილების მიღების შედეგები და ყველაზე ეფექტური მიდგომები ისე, რომ არ მოხდეს 
რეა ლური კრიზისის ან სამხედრო სწავლების ხარჯების გაღება.12 აშშ-ზე 11 სექტემბრის ტერორისტული შე-
ტე ვის განხორციელების შემდეგ, მოვლენებმა აჩვენეს რომ ნიუ-იორკის მერი ჯულიანი საკმაოდ ეფექტურ 

7  G. Donohue, B. Bennet, and J. Hertzog, “The RAND Military Operations Simulation Facility: An  
Overview,” April 1986, 3, https://www.rand.org/pubs/notes/N2428.html.
8   John F. Schank et al., Finding the Right Balance: Simulator and Live Training for Navy Units (Santa 
Monica, CA: RAND Corporation, 2002), chap. Summary, xiii, https://www.rand.org/pubs/monograph_
reports/MR1441.html.
9   Schank et al., 51.
10 Donohue, Bennet, and Hertzog, “The RAND Military Operations Simulation Facility: An 
Overview,” 3.
11  H. Averch and M.M. Lavin, “Simulation of Decisionmaking in Crises: Three Manual Gaming 
Experiments” (RAND Corporation, August 1964), 31.
12  Rebecca Ames, “Kaliningrad: A CSPS Crisis Simulation,” Center ForSecurity Policy Studies (blog), 
October 11, 2018, https://csps.gmu.edu/2018/11/10/kaliningrad-a-csps-crisis-simulation/.
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კრიზის-მენეჯერად მოგვევლინა. თუმცა ამ ეფექტურობის მთელი საიდუმლოება იმაში მდგომარეობდა, 
რომ თავდასხმამდე ქალაქში არაერთი კრიზისული სწავლება იყო ჩატარებული:

„The story revealed that the city’s government had exercised a dozen crisis simulations in the months 
leading up to the disaster. The point that crisis researchers have made over and over was thus publicly 
validated: Crisis simulations help prepare for better crisis management.”13

კრიზისების სიმულაციის დროს გამოვლენილი პრობლემები თითქმის ყველა სფეროს პრობლემატურ 
მდგომარეობას ასახავს. გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ სირთულეების 
დანახვა, რაც განსაკუთრებით თავს იჩენს ინფორმაცია-კომუნიკაციის, ორგანიზაციული პროცესების, და 
ფსიქოლოგიური რეაგირების სფეროებში. ამასთან ერთად, სიმულაციური სწავლებების უპირატესობა იმა-
შია, რომ პრობლემური სფეროების გამოვლენის გარდა, ისინი ერთის მხრივ შეიძლება ზუსტად იქნას მორ -
გებული კონკრეტულ ფუნქციურ სფეროზე (მაგალითად ფინანსები და ეკონომიკა), ხოლო მეორეს მხ რივ 
ისინი პირდაპირ აჩვენებენ როგორც ერთი ადამიანის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის დონეს, ასე ვე 
კრიზისის დროს სხვადასხვა უწყებისა და ორგანიზაციის მჭიდრო ურთიერთკავშირს და შესაბამისად, მოქ-
მედების კოორდინაციის აუცილებლობას.14 

საბოლოო ჯამში, კრიზისების სიმულაციებმა ფართო აღიარება ჰპოვა გლობალური მასშტაბით და მათ 
შორის, მეტად სასარგებლო აღმოჩნდა კრიზისების დეესკალაციის ან ესკალაციის პრევენციის გზების მო სა-
ძებნად.15 სამოქალაქო სფეროში მათ ისეთ ვიწრო სფეროშიც კი შეაღწიეს, როგორიცაა, მაგალითად, ბიზ-
ნე სის განვითარება და ანალიზი. საინტერესოა, რომ იქაც მსგავსად სამხედრო თუ სამთავრობო სფეროსი, 
იდენ ტური პრობლემები შეინიშნება, როგორიცაა მართვის მექანიზმების და პასუხისმგებლობის სფეროების 
ბუნ დოვანობა, საგანგებო სამსახურებთან კოორდინაციის დაბალი დონე, ან თუნდაც მოქმედების გეგმების, 
სა რეზერვო რესურსების და კომუნიკაციის ნაკლებობა.16 

სიმულაციის დიზაინის, მეთოდოლოგიისა და სცენარის მნიშვნელობა

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ სიმულაცია განსხვავდება რეალობისგან, და განსხვავებულია  
მიზ ნის, დიზაინის და სცენარის მიხედვით. ამასთან ერთად, რეალური ვითარება კრიზისის დროს გა-
ცი  ლებით მეტ და მოულოდნელ პრობლემას და დილემას წარმოშობს, ვიდრე ეს ნებისმიერი გეგმით 
ან გათამაშების სცენარით შეიძლება იყოს გათვალისწინებული.17 ამ გადმოსახედიდან განსაკუთრებული 
მნი შვნელობა ენიჭება კრიზისის/ომის სიმულაციის სწორ და დეტალურ შინაარსობრივ გააზრებას და შე-
სა ბამისად, რეალისტური სცენარის გათამაშებას, რომელიც მაქსიმალური სიზუსტით ასახავს რეალურ ვი-
თარებას და მისი განვითარების ვარიანტებს. დამატებითი მნიშვნელობა ენიჭება ფსიქოლოგიური ას პექ-
ტების გათვალისწინებას, მაგალითად, სიმულაციურ გათამაშებაში ჩართული მონაწილეების  მიერ გა და-
წყვე ტილების მიღების ფსიქოლოგიურ-მორალური და მოულოდნელობის ფაქტორის კუთხით.18 

ვინაიდან კრიზისი, არ იწვევს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ნეგატიურ შედეგს და სხვადასხვა განზომილებაში 
(სფეროში) მრავალი ურთიერთდამოკიდებული ნეგატიური პროცესების გამომწვევია, სიმულაციის დიზაინი 
და მეთოდოლოგია რამდენიმე მიზანს ემსახურება. ესენია მაგალითად: სწავლა და სწავლება, კვლევა და 
ექსპერიმენტირება, გეგმების და პროცედურების შეფასება, ინდივიდუალური კომპეტენციის შემოწმება და 

13  Arjen Boin, Celesta Kofman-Bos, and Werner Overdijk, “Crisis Simulations: Exploring Tomorrow’s 
Vulnerabilities and Threats,” Simulation & Gaming 35, no. 3 (September 2004): 378, https://doi.
org/10.1177/1046878104266220.
14  Aquiles Almansi, Yejin Carol Lee, and Emiko Todoroki, “World Bank Crisis Simulation Exercises: What 
Is at Stake in Coordinating and Making Decisions in a Crisis,” Lessons Learned Series (World Bank, 
Washington, DC, October 2016), 1–2, https://doi.org/10.1596/25192.
15  “Crisis Simulations,” CSIS: Center for Strategic & International Studies, accessed April 21, 2022, https://
www.csis.org/programs/china-power-project/security/crisis-simulations.
16  William Scobie, “Ten Common Learnings from Crisis Simulation Exercises (CSEs),” thebci: leadig the 
way to resilience, August 2020, https://www.thebci.org/news/ten-common-learnings-from-crisis-simulation-
exercises-cses.html.
17  Boin, Kofman-Bos, and Overdijk, “Crisis Simulations,” 382–83.
18   Clement Judek et al., “Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading 
Effects,” Journal of Integrated Disaster Risk Management 8, no. 2 (2018): 24.
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სხვა.19 საერთო ჯამში სიმულაციური გათამაშების ყველა აღნიშნული ფორმა შესანიშნავი საშუალებაა ახა-
ლი ან არსებული ცოდნის, პროცედურების ან ტექნოლოგიის შემოწმება-შეფასებისთვის.20 სწორედ ამას 
ემ    სახურება გათამაშების სცენარი, ანუ იძლევა სწავლების მიზნის შეფასების შესაძლებლობას და უნდა პა -
სუხობდეს კრიზისის ვითარების მაქსიმალურად ყველა მახასიათებელს და მოთხოვნილებას. 

„სცენარი მომავალი მოვლენების ერთგვარი ამბავია, რომელსაც გაურკვევლობის ხარისხი გააჩ ნია. 
რო გორც ამბავი ის უნდა შეესაბამებოდეს დროში დალაგებული ფაქტების თანმიმდევრობას (Bouget et al. 
2009) , რომელიც კონკრეტული მოვლენით არის გამოწვეული“. (Rankin et al. 2010).“21 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სცენარი წარმოადგენს იმ პირობების და ვითარების აღწერას, რომლის 
ფარ  გლებშიც უნდა მოხდეს არსებული ან სავარაუდო კრიზისის მართვის სისტემის, პოლიტიკის თუ პრო ცე-
დუ რების შემოწმება და შეფასება.22 შესაბამისად, სიმულაციის მიზანი განსაზღვრავს სიმულაციის სცე ნარს, 
ანუ მისი დროის ჩარჩოებს, გეოგრაფიას, მონაწილეთა სპექტრს და მათი ცოდნა-კომპეტენციის ხა რის ხს, 
ისევე როგორც დეტალიზების დონეს.23 ანუ სცენარი უნდა იყოს თანმიმდევრული, დამაჯერებელი, სან-
დო და რელევანტური. თუმცა, სიმულაციის სცენარი ასევე უნდა ითვალისწინებდეს დინამიურ ხასიათს, 
მოუ  ლოდნელ მოვლენებს, მონაწილეების სიმრავლეს, გაურკვევლობას, ინფორმაციის სიმწირეს და მათ 
შო  რის კასკადურ ეფექტს, როცა ერთი სისტემის ჩამოშლა იწვევს სხვა (დაკავშირებული) სისტემების ჩა მოშ-
ლის პროცესს (იხილეთ ქვემოთ).

 წყარო: Judek et al., ,,Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading Effects“

ადვილი წარმოსადგენია, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ გადმოსახედიდან, ინსტიტუციურ ან სახელმ-
წი ფო უწყებების (მით უფრო უწყებათშორის) დონეზე სიმულაცია-სწავლებების ჩატარება, რის შედეგადაც 
მო წმდება პოლიტიკური ან ორგანიზაციული ეფექტურობა; უფრო ზუსტად კი ორგანიზაციული მზადყოფნა, 
პრე  ვენციული ან სხვა ზომების მართებულობა, ორგანიზაციული მოწყვლადობა და რეაგირების პო ტენ -
ცი ალი.24 ინსტიტუციური (უწყებრივი) კონტექსტი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს, თუ სიმულაციის 
სცე ნარი სამხედრო-პოლიტიკური კრიზისის განვითარებას ეხება. ბუნებრივია, რომ ასეთი war-gaming-ის 
დროს მონაწილეები შესაძლოა სახელმწიფოების ან საერთაშორისო ორგანიზაციების როლსაც ას რუ ლე-
ბ დნენ, ხოლო მოვლენების „განვითარების“ და მონაწილეების მოქმედების მონიტორინგს/კორექციას მა-
კონ ტროლებელი ჯგუფი (control team) ახორციელებდეს.25 

19  Warren E. Walker, “The Use of Scenarios and Gaming in Crisis Management Planning and Training” 
(RAND Corporation, 1995), 6–9, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P7897.pdf.
20  Judek et al., “Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading Effects,” 
25.
21  Judek et al., 27.
22  Walker, “The Use of Scenarios and Gaming in Crisis Management Planning and Training,” 1.
23  Judek et al., “Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading Effects,” 
28.
24   Boin, Kofman-Bos, and Overdijk, “Crisis Simulations,” 384–86.
25  Peter deLeon, “Scenario Design: An Overview” (RAND Corporation, June 1973), 2, summary, 
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მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისის და საომარი ვითარების სიმულაციის აქტიური გამოყენება ყვე-
ლა ფერთან ერთად ფინანსურ-რესურსობრივი დაზოგვის მოტივით არის გამართლებული, მცდარია მო-
ლოდინი და მოსაზრება, რომ სიმულაციის დროს ადამიანები ერთგვარი კომპიუტერების როლს ას რუ-
ლე ბენ, რომლებიც ინფორმაციის მიღების შემდეგ მექანიკურად გარკვეულ მოქმედებას ახორციელებენ 
და განჭვრეტად, მოსალოდნელ გადაწყვეტილებას იღებენ. უკვე RAND-ის კორპორაციის მიერ ჩა ტა რე-
ბუ ლი პირველი სიმულაციის „The Cold War Games” დროს გამოჩნდა მორალური ფაქტორების და 
პა სუხისმგებლობის უდიდესი მნიშვნელობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც დღემდე აქ ტუ-
ალურია.26 სწორედ სოციალური მეცნიერების დეპარტამენტის დამსახურება აღმოჩნდა ის, რომ ცი ვი 
ომის კონტექსტში ბირთვული დაპირისპირების გათამაშების ტრადიციული სამხედრო სწავლების ჩარ-
ჩო  ებში ინტეგრირებული იქნა პოლიტიკის, ეკონომიკის, ფსიქოლოგიის და კულტურის ელემენტები.27 
მო ნაწილეებმა იგრძნეს გადაწყვეტილების მომენტში ემოციური ჩართულობა და სავარაუდო შედეგების 
სიმ ძიმე, ამავე დროს გამოჩნდა გადაწყვეტილების მიღების რაციონალური და დამაჯერებელი ახსნის სირ-
თუ ლე.28 სწორედ ამიტომ, ასეთ და მსგავს სიმულაციურ გათამაშებაში მაკონტროლებელი ჯგუფის და 
მენ ტორ-ექსპერტების (ე.წ. მსაჯების) როლი მეტად მნიშვნელოვანია. მათი ჩართულობის გამო  უფ რო 
მე ტი დრო იხარჯება, თუმცა ამავე დროს, სიმულაციის მონაწილეებს გაცილებით უკეთ ეძლევათ შე საძ-
ლებ ლობა გაიაზრონ კონკრეტული ქმედების ან გადაწყვეტილების კომპლექსურობა და შედეგების სიმ ძი-
მე.29 გასაგებია, რომ ასეთ შემთხვევებში, საკუთრივ თამაში და სიმულაციის სცენარი კიდევ უფრო მჭიდ-
როდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ხოლო სამხედრო სფეროდან გასული და აკადემიურ სივრ-
ცე  ში ფართოდ ფეხმოკიდებული სიმულაციური გათამაშების მიდგომა, ითვალისწინებს რა ამ კავშირის 
ფაქ  ტორს, გულისხმობს მონაწილეებისთვის ინტენსიური სასწავლო ეტაპის გავლას, საინფორმაციო პა-
კე   ტების წინასწარ მიწოდებას და როლების, თამაშის წესების და პასუხიმგებლობების სფეროების მკაფიო 
გა  ნაწილებას (მათ შორის მკაცრ მონიტორინგს მაკონტრელებელი ჯგუფ(ებ)ის მიერ).30   

საქართველოს უნივერსიტეტის, სოციალური მეცნიერების სკოლის მიერ 2021 წლის დეკემბერში ჩატა-
რე  ბული კრიზისული ვითარების სიმულაცია, სწორედ აღნიშნულ მიდგომას იმეორებს. მომდევნო თავში 
კონ კრეტულად იქნება აღწერილი გათამაშების სცენარი, სტრუქტურა, მიზანი, მონაწილეები და მათი რო-
ლი. თუმცა, უკვე აქ შეგვიძლია მოკლედ აღვნიშნოთ რომ, „კრიზისების სიმულაცია და რეაგირება 2021“ 
მიზნად ისახავდა სახელწმიფო ინსტიტუტების (უწყება, მუნიციპალიტეტი და აშ.) ორგანიზაციული ეფექ ტუ-
რო ბის შემოწმებას იმიტირებულ სამხედრო-პოლიტიკურ კრიზისზე სხვადასხვა სფეროში (პოლიტიკური, 
სა მართლებრივი, პროცედურული, ფინანსურ-რესურსობრივი თუ დაგეგმვის) რეაგირების კუთხით. კრი ზი-
სის სცენარსა თუ გათამაშებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა მორალურ, ფსიქოლოგიურ, სუ ბი-
ექ ტურ თუ კულტურულ ფაქტორებს. ხოლო როგორც უშუალოდ სიმულაციის დროს, ასევე მის ფინალურ 
ფა ზაში მოხდა ეტაპობრივი და ფინალური შეფასებების, რეფლექსიის (ინდივიდუალური და ჯგუფური) ინ-
ტეგ რირება და დეტალური რეკომენდაციების ფორმულირება. მომზადებული ანგარიში სტრუქტურულად 
დაყოფილია რამდენიმე ნაწილად და შესავლის შემდეგ მოიცავს, სიმულაციის სცენარის დეტალურ ახ სნას, 
სიმულაციის პროცესის ეტაპების და მიღებული გადაწყვეტილებების აღწერას და ახსნას, კრიზისის გან ვი-
თა რების პროცესში აღმოჩენილი ინსტიტუციური და სხვა ნაკლოვანებების ჩვენებას, და საბოლოო ჯამში 
კომ პლექსური ანალიზის საფუძველზე კონკრეტული რეკომენდაციების ფორმულირებას. 

კრიზისის სიმულაციის სცენარი, მონაწილეები და მეთოდოლოგია

გათამაშებული სიმულაციის სცენარი გულისხმობდა საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეული კრიზისის 
გან ვითარებას, რომელიც შემდგომ კიდევ უფრო დამძიმდებოდა უშუალოდ პოლიტიკური ხასიათის კრი-
ზი სით და საბოლოო ეტაპზე უკვე გადაიზრდებოდა რუსეთის მხრიდან აგრესიასა და ფართომასშტაბიან 
სამ ხედრო მოქმედებებში. აქედან გამომდინარე, სიმულაცია დაყოფილი იყო სამ ეტაპად: 

• პირველადი კრიზისის ფაზა;
• პოლიტიკური კრიზისის გამწვავება;

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1218.pdf.
26  John R Emery, “Moral Choices without Moral Language: 1950s Political-Military Wargaming at the 
RAND Corporation,” Texas National Security Review 4, no. 4(Fall 2021) (2021): 12.
27  Emery, 13.
28  Emery, 14–16.
29  Emery, 23.
30  Ames, “Kaliningrad: A CSPS Crisis Simulation.”
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• ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყება. 

პირველი ფაზის დაწყებამდე, მონაწილეებს დაურიგდათ მიმდინარე ვითარების შესახებ ინფორმაცია, 
რო მელშიც აღწერილი იყო კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი ძირითადი ობიექტის - ენგურჰესის 
გარ შემო ვითარების გამწვავების წინაპირობები მიმდებარე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით 
და პოტენციური ესკალაციის წყაროს ძირითადი კომპონენტები. აღნიშნული ინფორმაცია ერთგვარ ნიადაგს 
ქმნი და სიმულაციის მეორე ეტაპზე გადასვლისა და პოლიტიკური კრიზისის ინიცირებისათვის. სიმულაცია 
ძირი თადად ფოკუსირებული იყო სწორედ პირველი და მეორე ფაზების გათამაშებაზე, რადგან უშუალოდ 
სამ ხედრო მოქმედებების სიმულირება არ წარმოადგენდა აღნიშნული ღონისძიების მთავარ მიზანს.

სიმულაციის მიმდინარეობისას, ფაზებს შორის მკაფიო გამიჯვნა არ მომხდარა და მათი გადადინება 
ერთ მანეთში თანდათანობით მოხდა, რამაც კიდევ უფრო დააახლოვა სიმულაცია რეალობასთან. სხვა-
და სხვა ეტაპზე შესამჩნევი იყო განსხვავებული პრობლემების ერთმანეთთან გადაკვეთა, რაც აიძულებდა 
სამ თავრობო უწყებებს ერთდროულად რამდენიმე გამოწვევასთან გამკლავებას. სიმულაციის მიზანი იყო 
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან გამომდინარე რამდენიმე ერთმანეთთან მეტ-ნაკლებად 
დაკავ ში  რებული რეალისტური სცენარის გათამაშება.  ამ პროცესში მოგვეცა შესაძლებლობა სხვადასხვა 
ვი თა   რებაში გამოგვეცადა საქართველოს სახელმწიფოს და ადმინისტრაციული ორგანოების მოქმედებების 
ეფექ   ტიანობა და მათი კოორდინირებულობის ხარისხი.

სიმულაციის მონაწილეები წარმოადგენდნენ საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებას და ად-
მი ნისტრაციულ ორგანოს და წინასწარ მიცემული ინსტრუქციების ფარგლებში, უნდა ემოქმედათ მაქ სი-
მა ლურად რეალისტურ ჩარჩოებში. სიმულაციის მონაწილეებს წარმოადგენდნენ: პრეზიდენტის აპარატი, 
პრე მიერის აპარატი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი, თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქ მე-
თა სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დაზვერვის სამსახური, ჯანდაცვის სამინისტრო და წა ლენ-
ჯიხის მუნიციპალიტეტი. სიმულაციის პროცესში, ჩამოთვლილის გარდა ყველა დანარჩენ აქტორს ათა მა-
შებ  და სიმულაციის მაკონტროლებელი ჯგუფი. 

სიმულაციის მონაწილეების როლს ასრულებდნენ როგორც სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების 
(სა მა გისტრო დონის) სტუდენტები განათლების შესაბამისი სპეციალობით, ასევე შესაბამის სახელმწიფო უწ-
ყე  ბებში (საჯარო სამსახურში) დასაქმებული პირები. აღნიშნული უზრუნველყოფდა სიმულაციაში მონაწილე 
ჯგუ  ფებისთვის საგნობრივ ექსპერტულ ცოდნას, ცოდნის გაზიარებას და ვითარების რეალობასთან მიახ-
ლო  ებულ აღქმას და ხელს უწყობდა უწყებების მოქმედებების პროცესში მათი ფუნქცია-მოვალეობებისა და 
შე საძ ლებლობების მაქსიმალურ გათვალისწინებას.

სიმულაციის გათამაშების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია მისი მეთოდოლოგიური სრულყოფა, რაც გუ-
ლის ხმობს როგორც საკუთრივ გათამაშების, ასევე მისი დასრულების და შედეგების შეფასების დროს 
ისე თი მეთოდოლოგიური „ინსტრუმენტების“ გამოყენებას, რომელიც მაქსიმალურად გაზრდის სი მუ ლა-
ცი ის პროცესის და მიღებული შედეგების სანდოობის ხარისხს. სწორედ ვალიდურობის მაღალი დონე 
წარ  მოადგენდა იმ მთავარ ფაქტორს, რამაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა სიმულაციის ჩატარების მეთო-
დო ლოგიური სახე. 

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ კრიზისული ვითარების გათამაშების მონაწილეებს (მიუხედავად 
მა თი სპეციალობის და პროფესიული რელევანტურობისა) ჩაუტარდათ ერთთვიანი მოსამზადებელი ფაზა. 
აღ ნიშნული ფაზა მოიცავდა როგორც ზოგადად მსგავსი სიმულაციების დანიშნულებისა და მნიშვნელობის 
შე სახებ ინფორმაციის მიწოდებას, ასევე სიმულაციის სცენართან დაკავშირებული თემატური საკითხების 
ინ ტენსიურ განხილვას, თემატური ლექციების ჩატარებას და დისკუსიებს. ვინაიდან კრიზისული ვი თა რე-
ბა, როგორც წესი, არ წარმოადგენს მხოლოდ ერთ ვიწრო სფეროს, არამედ მთელ რიგ და ურ თიერთ-
და კავშირებულ სფეროებს მოიცავს, სიმულაციის მონაწილეებს თემატური ლექციები ჩაუტარდათ შემდეგ 
სა კითხებზე: 

• ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურა; 
• კრიტიკული ინფრასტრუქტურა;
• ურბანული და მდგრადი განვითარება; 
• მედეგი ტრანსპორტი და კომუნიკაცია; 
• ჰიბრიდული და საინფორმაციო ომი;
• სხვადასხვა ქვეყნების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის (სცენარისთვის რელევანტური)  საგარეო 

და უსაფრთხოების პოლიტიკა. 
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გარდა ამისა, სიმულაციის დაწყებამდე მონაწილეებს დაურიგდათ ერთგვარი საინფორმაციო პაკეტები 
ზე მოხსენებულ და სხვა რელევანტურ საკითხებთან დაკავშირებით, რათა მომხდარიყო მათი მაქსიმალური 
ინ ფორმაციული მომზადება, რაც უშუალოდ გათამაშების დროს კიდევ უფრო გაზრდიდა მონაწილეების 
მიერ ადექვატური და რეალობასთან მიახლოვებული გადაწყვეტილებების მიღებას. დამატებით უნდა აღი-
ნიშ ნოს, რომ მაკონტროლებელი ჯგუფი (control team) მუდმივად ასრულებდა ვალიდურობის ერთგვარი 
„ფილ ტრის“ ფუნქციას, რომლის გამოყენების ანუ დასტურის გარეშეც ვერ მოხდებოდა მონაწილე ჯგუფების 
მიერ ვერცერთი გადაწყვეტილების (ანუ რეაგირების ნაბიჯის) მიღება. 

სცენარის ინიცირების და გათამაშების პროცესის დროს, მონაწილე ჯგუფები (teams) ყოველი დღის 
ბო ლოს (სულ სამჯერ) ახდენდნენ მიღებული გადაწყვეტილებების ანალიზს  და წერილობითი სახით უგ ზავ-
ნიდ ნენ საკონტროლო ჯგუფის. ამასთან ერთად სიმულაციის ბოლო დღეს მონაწილეებმა უკვე საკუთარი 
ჯგუ ფის ფარგლებში გაანალიზეს მათი მონაწილეობის პროცესი და მიღებული გადაწყვეტილებები, რო-
მელიც შეჯამებული წერილობითი სახით ასევე გადაეგზავნა საკონტროლო ჯგუფს. აღნიშნულ ანა ლი ტიკურ 
მოხსენებებში მონაწილეებს დაევალათ კრიზისზე რეაგირების პროცესში გამოვლენილი პრობ ლე მების, 
ნაკლოვანებების და სიძნელეების დაფიქსირება (როგორც საკუთარი ჯგუფის/უწყების ასევე სხვი სიც). 
სიმულაციის ყოველი დღის ბოლოს მიცემული ინდივიდუალური და ჯგუფური რეფლექსიის ფაზა, რო-
მე  ლიც დოკუმენტური სახით თავს იყრიდა საკონტროლო ჯგუფთან, მეტად მნიშნელოვანი კომპონენტია 
არა მხოლოდ კრიზისზე რეაგირების პროცესის დამატებით და უკეთ გაგებისთვის, არამედ ცალკეული 
მო თამაშის თუ ჯგუფი/უწყების რაციონალური არგუმენტების გააზრებისთვის, რაც ხშირად დაფარული რჩე-
ბა მსგავსი სიმულაციების ჩატარების დროს. აღნიშნული მიდგომა, დამატებით აუმჯობესებს და ზრდის 
სი  მულაციის პროცესში გამოვლენილი შეცდომების თუ ნაკლოვანებების მიზეზებს, რაც უკვე, თავის 
მხრივ, უკეთესი საფუძველია შემდგომი ეტაპის - რეკომენდაციების (პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, 
სა  მართლებრივ-პროცედურული და აშ.) ფორმულირებისთვის. სწორედ აღმოჩენილი ნაკლოვანებების სა-
ფუ  ძველზე გაკეთებული რეკომენდაციების თავი, წარმოადგენს ანგარიშის ბოლო ნაწილს. 

მსგავსი (ფართო ფოკუსის მქონე) სიმულაციების განხორციელება, მიუხედავად მისი სრულიად იმი ტი-
რე ბული ხასიათისა, ხელს უწყობს ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების უკეთ გააზრებას და ამ კუთხით 
სა ზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, ხოლო დამატებით, წარმოაჩენს იმ ძირითად გამოწვევებსა და 
პრობლემებს, რომლის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს ქართული სახელმწიფო და კონკრეტულად გარ-
კვე ული სახელმწიფო უწყებები. სიმულაციის შედეგები, რომლებიც დეტალურად არის მოცემული ამ ან-
გა რიშში, აღწერს საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეების რეალიზების ფიქტიურ. მაგრამ სა ვა -
რაუდო სცენარებს და წარმოაჩენს იმ პოტენციურ გამოწვევებს, რომელთან გამკლავებაც მოუწევთ სა ხელ-
მ წიფო სტრუქტურებს. კრიზისზე რეაგირება მოითხოვს მთელ რიგ სფეროებში არსებული მექანიზმების და 
რესურსების გამოყენებას, ხოლო მათი ეფექტურობის შემოწმება პირველ რიგში გულისხმობს არსე ბუ ლი 
ნაკლოვანებების (როგორც ნორმატიულ-პროცედურული, ასევე კომპეტენციის ადეკვატურობის) დად-
გენას. შესაბამისად, წინამდებარე ანგარიშში ასევე ფორმალიზებულია მთელი რიგი რეკომენდაციები სი-
მუ ლაციის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად, რაც მას მეტად სასარგებლოს ხდის 
არა მხოლოდ რელევანტური სახელმწიფო უწყებებისთვის, არამედ მთლიანად საზოგადოებისა და უსაფრ-
თხო  ების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვისაც.
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II- სიმულაციის II- სიმულაციის 
სცენარის ფაზებისცენარის ფაზები
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სიმულაციის ნულოვანი ფაზა: სამომავლო გამწვავების წინაპირობები

სიმულაციის დაწყებამდე მონაწილეებს დაურიგდათ გარკვეული მასალა, სადაც აღწერილი იყო მოცე-
მულ პერიოდში არსებული ვითარება და უსაფრთხოების კონტექსტი, რაც ერთგვარ ნიადაგს ქმნიდა უშუა-
ლოდ სიმულაციის განმავლობაში პოლიტიკური კრიზისის გაჩენისა და გამწვავებისთვის.

აღნიშნული მასალებიდან მონაწილეებისთვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ცენტრალური ხე-
ლი  სუფლების მხრიდან აფხაზეთზე კონტროლის დაკარგვის შემდეგ, ენგურჰესის მთლიანი კომპლექსის 
შე მადგენელი ერთეულები საოკუპაციო ხაზის სხვადასხვა მხარეს მოექცა. ენგურჰესის სამანქანო დარბაზი-
ქვე სადგური და ვარდნილჰესების კასკადი ოკუპირებული გალის რაიონის ტერიტორიაზე დარჩა, ხოლო - 
კაშ  ხალი, წყალსაცავი და სადერივაციო გვირაბის ნაწილი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, 
წა  ლენჯიხის მუნიციპალიტეტში. 

1997 წელს სოხუმსა და თბილისს შორის მიღწეული სიტყვიერი შეთანხმებით გადაწყდა, რომ გამყოფი 
ხა  ზის სხვადასხვა მხარეს დარჩენილი აქტივების შეფასებული ღირებულების გათვალისწინებით, ენგურჰესის 
მიერ გამომუშავებული ენერგიის 40% ოკუპირებული აფხაზეთის მომარაგებას მოხმარდებოდა, 60% კი - 
და  ნარჩენი საქართველოს ენერგო-საჭიროებებს. შეთანხმებიდან რამდენიმე წლის განმავლობაში დაბალი 
მოხ  მარების გამო აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმი მისთვის განკუთვნილი წილის სრულად ათვისებას 
ვერ ახდენდა. თუმცა 2000-იანი წლებიდან ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ოკუპირებული აფხაზეთის 
ტე  რიტორიაზე პერმანენტულად მზარდი ენერგო მოხმარების შედეგად 2010-იანი წლებიდან ენგურჰესის 
მიერ გამომუშავებულ ჯამურ მონაცემებში საქართველოს წილი განუხრელად მცირდებოდა და აფხაზეთის 
სე  პარატისტული რეჟიმს წილი იზრდებოდა, ვიდრე იმ ნიშნულს არ მიაღწია, რომელიც საქართველოს უკ-
ვე მნიშვნელოვან ფინანსურ ტვირთად დააწვა. 

ქართულ საზოგადოებაში გააქტიურდა საუბარი მიღწეული ზეპირი შეთანხმების გადასინჯვის აუ ცი-
ლებ    ლობაზე, თუმცა აფხაზურმა მხარემ არ ისურვა მისთვის გაუარესებული პირობებით ხელახალი ზე-
პი რი შეთანხმების დადება, ხოლო ქართულმა მხარემ უარი განაცხადა საკითხის დასარეგულირებლად 
იუ  რიდიული ძალის მქონე დოკუმენტები გამოეყენებინა, რათა აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმის, რო-
გო  რც თანასწორი სტატუსის მქონე მხარის დაკანონება არ მომხდარიყო.

ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა 2021 წლიდან. ენგურჰესზე დაგროვდა ტექნიკური პრობლემები, 
რო   მელთაგანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული სადერივაციო 
გვი   რაბის გაუარესებული მდგომარეობა. სპეციალისტების შეფასებით, აუცილებელი იყო სადერივაციო 
გვი  რაბის სრული რეაბილიტაცია, რაც საჭიროებდა მის დაშრობას და რამდენიმე თვის განმავლობაში ენ-
გურ   ჰესის სრულად გაჩერებას.

აფხაზურმა მხარემ ღიად და აქტიურად გამოთქვა პრეტენზიები და ქართული მხარის მიერ ენგურჰესის 
შე  ჩერებაზე დაწყებული საუბარი წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციად შეაფასა. მათ ქართული მხარისგან 
მოი თ  ხოვეს ენგურჰესის შეჩერების შემთხვევაში დენის უწყვეტად მიწოდების უზრუნველყოფა, რაც საქარ-
თვე    ლოს ბიუჯეტს 150-170 მილიონი ლარი დაუჯდებოდა.

სიმულაციის პირველი ფაზა: კრიზისი

სიმულაციის პირველი ფაზა დაეთმო საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებულ კრიზისს. მსგავსი 
ტი პის კრიზისის სიმულირებისთვის გამოყენებული იყო როგორც ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამ წვა -
ვე ბა, ასევე ბუნებრივი კატასტროფის, წყალდიდობის, ინიცირება. შესაბამისად, პირველი ფაზის გან მავ-
ლო   ბაში გათამაშდა აღნიშნულ გამოწვევებთან გამკლავების კუთხით სახელმწიფოს შესაბამისი უწყებების 
სა პასუხო მოქმედებები და შემოწმდა მათი მზაობა. ბუნებრივია, მსგავსი ტიპის გამოწვევები ხელისუფლებას 
უბიძ გებს, როგორც ქვეყნის შიდა-უწყებრივი კოორდინირებული მოქმედებებისკენ, ასევე საერთაშორისო 
სა  ზოგადოებასთან მჭიდრო კონტაქტის დამყარებისა და მათგან გარკვეული დახმარების მიღებისკენ. აღ-
ნიშ ნული ფაზის გათამაშებამ შეამოწმა სახელმწიფო ინსტიტუტების კოორდინირებული და ეფექტური მუ შა-
ო ბ ის უნარი და ამ კუთხით არსებული შესაძლო გამოწვევები.
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ბლოკი I: კოვიდ-პანდემიის გაუარესება

განვითარების სცენარი

თავდაპირველად სიმულაციის მონაწილეებისთვის ცნობილი გახდა, რომ უკანასკნელ დღეებში ქვეყანაში 
მკვეთრად გაუარესდა ეპიდემიოლოგიური ვითარება და პრაქტიკულად გაორმაგდა კორონა-ვირუსით ყო-
ველ დღიურად ინფიცირებულთა რიცხვი. მალევე, კოვიდ ვითარება საგანგაშო გახდა საქართველოს დიდ 
ქა ლაქებში,  განსაკუთრებით თბილისსა და ბათუმში, სადაც კოვიდ-ინფიცირებულთა ყოველდღიური რაო-
დე ნობის მაჩვენებლები თითქმის გაორმაგდა და დაახლოებით 8,000 მიაღწია. 

გავრცელდა ექსპერტების შეფასებები იმის თაობაზე, რომ კოვიდ შემთხვევების მსგავსი მატება დაკავ-
ში  რებული იყო მოსახლეობის მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების უგულვებელყოფასთან და ინფიცირების 
მსგავ  სი ტემპების შენარჩუნების შემთხვევაში, ჯანდაცვის სისტემას ხელახალი გამოწვევის წინაშე დადგომა 
ელო  და. ასევე, გავრცელდა ექსპერტთა შეფასებები ვაქცინაციის დაბალი ტემპების თაობაზე (დღიური მა-
ჩვე    ნებელი 11,000), რაც დამატებით ართულებდა პანდემიასთან ბრძოლას. 

მედიაში გახშირდა სიუჟეტები კოვიდ პანდემიის გაუარესების მზარდი ტემპებისგან გამოწვეული საფრ-
თ ხე ების შესახებ, რომლებშიც სულ უფრო მეტად საუბრობდნენ კოვიდ-აფეთქებების ძირითადი კერების 
ჩა   საქ რობად გარკვეული შემზღუდავი მოქმედებების შემოღების მნიშვნელობაზე და სულ მცირე თუნდაც 
მიზ   ნობრივი შეზღუდვების დაწესების აუცილებლობაზე. მოსახლეობაში გაჩნდა განწყობები იმის თაობაზე, 
რომ პანდემიის ვითარების სწრაფ გაუარესებას ხელს უწყობდა მეზობელი ქვეყნებიდან ტურისტების დიდი 
ნა   კადის შემოდინება და შესაბამისად საჭირო იყო ტურისტების ქვეყანაში შემოდინების ნაკადების უკეთ 
მარ   თვა და შეზღუდვა.

მალევე, გავრცელდა ინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი სამედიცინო ინსტიტუტების მიერ 
მსო ფ   ლიოს სხვადასხვა წერტილში ჩატარებული კვლევების შესახებ, რომლებიც ადასტურებდნენ ამა თუ 
იმ კონ კრეტული ვაქცინის ეფექტიანობას კოვიდ-19-ის კონკრეტულ შტამებთან მიმართებაში. ამას თან 
და  ერ   თო ერთ გვარი მოწოდებები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, ვაქცინაციის პროცესის უფრო 
ეფექ   ტიანად წარ მართვის აუცილებლობის თაობაზე.

ქვეყანაში კოვიდ-პანდემიის გაუარესებას მოჰყვა პრორუსული ორგანიზაციებისა და მედია-საშუა ლე -
ბების მხრიდან ლუგარის ლაბორატორიის საწინააღმდეგოდ მიმართული განცხადებები. მსგავსი სა შუა -
ლებებით გავრცელდა ხმები ლუგარის ლაბორატორიის კოვიდ-პანდემიასთან გარკვეულ კავშირზე. პრო-
რუსულ მედიაში გახშირდა სტატიები იმის თაობაზე, რომ ლუგარის ლაბორატორიას საქართველოს ხელი-
სუფლება ვერ მართავს და სინამდვილეში მის გარკვეულ ნაწილებში მხოლოდ აშშ-ის მოქალაქეებს აქვთ 
შესვლის უფლება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაძლიერდა საინფორმაციო კამპანია იმის 
თაობაზე, რომ ლუგარის ლაბორატორიაში ცდებს ატარებენ ადამიანებზე და იქ მუშაობენ ადამიანის სი-
ცოცხლისთვის განსაკუთრებით საშიშ ბიოლოგიურ იარაღებზე. გააქტიურდნენ საქართველოში ღიად მოქ-
მე დი პრორუსული ორგანიზაციებიც, რომლებმაც დააორგანიზეს სპეციალური ღონისძიებები პენტაგონის 
სამ ხედრო პროგრამებთან ლუგარის ლაბორატორიის კავშირებზე სასაუბროდ. აღნიშნული ნარატივები 
ხელს უწყობდა მოსახლეობაში იმ აზრის გავრცელებას, რომ ლუგარის ლაბორატორიის საქმიანობა ასევე 
მოი ცავდა რუსული და კავკასიური წარმოშობის ადამიანების ბიოლოგიური მასალის რნმ და სინოვიალურ 
ქსო ვილების ნიმუშების მოგროვებას, რის საფუძველზეც სპეციალიზებული ეთნიკური ბიოლოგიური იარაღის 
შექმნა იქნებოდა შესაძლებელი. ამასთან, უშუალოდ რუსეთის მხრიდან გაჟღერდა განცხადებები იმის 
თაო ბაზე, რომ ლუგარის ლაბორატორია კოვიდ პანდემიის გავრცელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყა-
რო იყო და რომ ლუგარის ლაბორატორიაში ამზადებდნენ ბიოლოგიურ იარაღს, რომლის გამოყენებასაც 
აშშ რუსეთის წინააღმდეგ გეგმავდა.

საპასუხო გადაწყვეტილებები უწყებების მხრიდან

პანდემიის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო 
მოლაპარაკებები და გამართა კონსულტაციები საერთაშორისო პარტნიორებთან, პანდემიისგან გამოწვეულ 
პრობლემებთან გამკლავების კუთხით საერთაშორისო დახმარების მოზიდვის მიზნით. სამინისტროს მიზანი 
იყო მეგობარი ქვეყნების საშუალებით საქართველოში დამატებითი რაოდენობის ვაქცინების, ტესტების, 
ჟანგბადის აპარატების შემოტანა. ამასთან საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურ კონსულტაციებს გადიოდა 
ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მათ შორის არსებულ საჭიროებებთან და რეგულაციებთან დაკავშირებით.
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ჯანდაცვის სამინისტრომ დაგვიანებით, თუმცა გაავრცელა რეკომენდაციები პანდემიასთან დაკავ ში რე-
ბით, სადაც საუბრობდა გაუარესებულ ეპიდვითარებასთან გამკლავების კუთხით ვაქცინაციის პროცესის 
ხელ შეწყობის აუცილებლობაზე და გარკვეული შეზღუდვების დაწესების მიზანშეწონილობაზე. კერძოდ, 
სა  ჯარო სივრცეებში სავალდებულო პირბადის ტარება, სამსახურებისა და სასწავლო ღონისძიებების დი ს-
ტან ციურ რეჟიმზე გადასვლის აუცილებლობა, მწვანე პასპორტების შემოღება, საჯარო სივრცეებში სა ნი ტა-
რუ  ლი და სადეზინფექციო ღონისძიებების გამკაცრება და ა.შ. 

ცალკეულმა სახელმწიფო უწყებებმა, დაგვიანებით, თუმცა გარკვეული რეაგირება მოახდინეს ლუ-
გა  რის ლაბორატორიასთან დაკავშირებულ პრორუსულ ნარატივებზე. ჯანდაცვის სამინისტრო გა მო ეხ მა-
ურა მსგავსი ტიპის განცხადებებს და შეეცადა გაეფანტა ამ კუთხით არსებული ეჭვები. საგარეო საქ მე-
თა სამინისტრომ აშშ-ის მხარეს მოუწოდა რეაგირება მოეხდინა ლუგარის ლაბორატორიასთან და კავ ში-
რე   ბულ დეზინფორმაციაზე. თავდაცვის სამინისტრომ დაიწყო მოკვლევა თავდაცვის ძალებში პან დემიის 
გა ვრ ცელების მასშტაბების შესახებ და გარკვეული ნაბიჯები გადადგა სამხედრო ნაწილებში პან დე მიის 
გა ვრცელების შეზღუდვის მიმართულებით, რაც გულისხმობდა სადეზინფექციო საშუალებების ხელ მი საწვ-
დო   მობის გაზრდას და ვაქცინაციას. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი შეეცადა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, განსაკუთრებით კი ჯანდაცვის 
სა მინისტროსთან კავშირის გამყარებას, გაუარესებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებასთან გამკლავების კუთ-
ხით საჭირო დახმარების მიღების მიზნით. ამ ეტაპზე, პრემიერის აპარატი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და 
დაზვერვის სამსახური, სიმულაციის ნულოვანი ფაზის დროს მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ფო-
კუსირებულები იყვნენ ენგურჰესის გარშემო არსებული ვითარების შესწავლაზე და ცდილობდნენ და მა ტე-
ბი თი ინფორმაციის მოპოვებას იქ არსებული ვითარების ესკალაციის შესაძლებლობებზე. 

უწყებების მოქმედებების შეფასება

სიმულაციის პირველ ეტაპზე ნაკლებად გამოვლინდა პრემიერისა და პრეზიდენტის აქტიურობა პანდემიის 
წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის მართვის კუთხით. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პრაქტიკულად სა-
კუ თარი ინიციატივით დაიწყო მოლაპარაკებები პარტნიორი სახელმწიფოებისგან დახმარების მოზიდვის 
მიზ  ნით. ჯანდაცვის სამინისტრომ მნიშვნელოვნად დააგვიანა პირველადი რეკომენდაციების გაცემა.

მთავრობამ მთლიანობაში ნაკლები ყურადღება მიაქცია მედიისა და საექსპერტო წრეებისგან მიღებულ 
ინ ფორმაციას პანდემიის წინააღმდეგ ვაქცინაციის ეფექტიანობის თაობაზე და არ გადაუდგამს ქმედითი 
ნა ბიჯები ვაქცინაციის წასახალისებლად. მათ შორის არც პრეზიდენტის, არც პრემიერის და არც სხვა უწ-
ყე ბების მხრიდან არ გაკეთებულა თუნდაც ღია განცხადებები ამ მიმართულებით. ჯანდაცვის სამინისტროს 
შე საბამისი განცხადებების გასაკეთებლად საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა. 

სახელმწიფო უწყებებმა ვერ აჩვენეს საკმარისი მზაობა და კოორდინირების უნარი, რათა სხვა გა მო -
წვევებთან გამკლავების პარალელურად დროული და დამაჯერებელი პასუხი გაეცათ ქვეყნის შიგ ნით ან 
ქვეყნის გარედან გავრცელებული რუსეთის მხრიდან მართული ნარატივებისათვის ლუგარის ლა ბო რა ტო-
რიის თაობაზე და დროულად გაექარწყლებინათ მასთან დაკავშირებული ყველა ეჭვი და აშკარად პრო-
ვო კაციული ბრალდება. 

ბლოკი II:  წყალდიდობა და მეწყერული პროცესების გააქტიურება

განვითარების სცენარი

ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესებას თან დაერთო ბუნებრივი კატასტროფაც. ბათუმში მიმდინარე 
ძლიერმა წვიმებმა და ზღვის დონის მატებამ გამოიწვია ქალაქის სანაპირო ზოლისა და გარკვეული ქუ-
ჩე ბის დატბორვა. წყლის დონის განსაკუთრებული მატება ღამის საათებში დაიწყო და მალევე გამოიწვია 
რო გორც ქუჩების, ასევე საცხოვრებელი სახლების დატბორვა, რის გამოც დაზიანდა ქუჩებში გაჩერებული 
მან ქანები და დაბალ სართულებზე მცხოვრებ მოსახლეობას მოუწია საკუთარი საცხოვრებელი სახლების 
და ტოვება. 

გამთენიისას, წვიმის შემდგომი მატების ფონზე, ბათუმში კიდევ უფრო გაძლიერდა დატბორვის მა ჩვე ნებ-
ლები. ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქის შემოგარენში განვითარდა მეწყერული პროცესები. შედეგად, ბა თუმის 
ზოგიერთ დასახლებაში სტიქიამ რამდენიმე ათეული დაბალსართულიანი სახლი დაანგრია. ასევე, სა ფრ თხე 
შეექმნა მაღალსართულიან კორპუსებს, რომელთა საძირკველს ადიდებული წყალი მორღვევით დაე  მუქრა. 



19

მალევე გავრცელდა ცნობები მომხდარი წყალდიდობისა და თანმდევი მეწყერული პროცესების შე დე-
გად გამოწვეული ადამიანური მსხვერპლის შესახებ. ასევე, გაირკვა რომ უგზო-უკვლოდ დაიკარგა რამ-
დენიმე ათეული მოქალაქე და უსახლკაროდ დარჩა რამდენიმე ასეული მოქალაქე, რომლებიც სა ჭი რო-
ებ დნენ გადანაწილებას უსაფრთხო ლოკაციებზე, სადაც შეძლებდნენ პირველადი დახმარების მიღებას 
და უზრუნველყოფილები იქნებოდნენ საკვებითა და პირველადი მოთხოვნილების ნივთებით. ასევე, გა ვრ -
ცელდა ინფორმაცია წყალდიდობით და მეწყერით დაზარალებული მოსახლეობის რიგებში კოვიდ-პან დე-
მი ის ახალი კერის გაჩენის საფრთხის შესახებ.

ცნობილი გახდა, რომ განსაკუთრებით დაზარალდა ქალაქის სანაპირო ზოლთან მიმდებარე ერთ-ერ თი 
მა  ღალსართულიანი კორპუსის საძირკველი. საძირკველის დაზიანებამ გამოიწვია კორპუსის გადახრა და გაა-
ჩი  ნა მისი ჩამოშლის საფრთხე, რამაც დღის წესრიგში დააყენა კორპუსის მაცხოვრებლების დაუ ყოვ ნებლივ 
ევა  კუაციის აუცილებლობა. რთული ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე განსაკუთრებით გარ თულ და სა-
მა  შვე ლო სამუშაოების ჩატარება მაშველების განკარგულებაში სპეციალური ტექნიკის არქონის პი რობებში. 

საპასუხო გადაწყვეტილებები უწყებების მხრიდან

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე პრემიერის აპარატმა შექმნა კრიზისების მართვის სპეციალური 
ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და საგარეო სა-
ქმეთა სამინისტრო. პრემიერის აპარატის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ უწყებებს მიეცათ შესაბამისი და-
ვა ლებები: შსს - ბათუმში წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ევაკუაცია/დაბინავება 
(დრო  ებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა); ჯანდაცვის სამინისტრო - ევაკუირებული მოსახლეობის პირ -
ველადი გადაუდებელი დახმარება და საველე ჰოსპიტალის შექმნა; საგარეო საქმეთა სამინისტრო - თურ-
ქეთთან, აშშ-სთან და ევროკავშირთან კომუნიკაციის დამყარება და მათგან დახმარების მიღება მო სახ ლე-
ობის ევაკუაციისა და ჰუმანიტარული დახმარების უზრუნველყოფის კუთხით. ამასთან, პრემიერის აპა რატ მა 
მოუ წოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შექმნილ გამოწვევებთან გამკლავების კუთხით აქტიური რო ლის 
შეს რულებისკენ.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად ჩაერთო ბათუმში განვითარებული ბუნებრივი კატასტროფების 
შედეგებთან გამკლავების პროცესში. სამინისტრომ დროული ნაბიჯები გადადგა სამაშველო ოპერაციების 
წარ მოების, მოსახლეობის ევაკუაციის და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით. სა მი ნის-
ტ რო მოქმედებდა სხვა უწყებებთან კოორდინაციით, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროსთან.

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიმართა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას და რიგ ქვეყნებს ჰუ-
მა ნიტარული დახმარების უზრუნველყოფის მიზნით. სამინისტრომ, ასევე, მიმართა თურქეთის, აშშ-ის და 
ევრო კავშირის ქვეყნების ხელისუფლებებს საევაკუაციო სამუშაოების ჩატარების და დაზარალებულთა დახ-
მა რების მიზნით საჭირო საშუალებების მოწოდების თაობაზე. 

ჯანდაცვის სამინისტრომ, ბათუმში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმდინარე რაიონებიდან 
მოახ დინა საჭირო სამედიცინო ტექნიკისა და მედპერსონალის მობილიზება და საველე ჰოსპიტლების მოწ-
ყო ბა, რათა უზრუნველეყო შესაბამისი პირველადი დახმარება ყველა დაზარალებულისთვის.

პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, პირადად ჩასულიყო ბათუმში და ადგილზე გაცნობოდა ვი თა-
რებას. მან დახმარების თხოვნით მიმართა თურქეთს და ევროკავშირის სახელმწიფოებს. აგრეთვე, პრე-
ზი  დენტი,პირადად ესაუბრა თურქეთის პრეზიდენტს სამაშველო ჯგუფების გამოყოფასთან დაკავშირებით. 

თავდაცვის სამინისტრომ განაგრძო მოკვლევა თავდაცვის ძალებში პანდემიის გავრცელების მასშ ტა-
ბე ბის შესახებ და ასევე, სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული სამხედრო მოსამსახურეთა 
შე სახებ. სამინისტრომ გაამკაცრა კონტროლი სამხედრო მოსამსახურეთა შორის კოვიდის გავრცელების 
მო ნიტორინგის კუთხით. დასავლეთის სარდლობის სარდალს დაევალა სარდლობაში შემავალი ქვე და ნა-
ყო ფების სასწავლო განგაშების ჩატარება, რათა საჭიროების შემთხვევაში დროულად მომხდარიყო მათი 
მო ბილიზება. ამასთან, ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფი გაიგზავნა ბათუმში სამაშველო სამუშაოებში 
ჩარ თვის მიზნით.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი კვლავ ცდილობდა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, განსაკუთრებით კი 
ჯანდაცვის სამინისტროსთან კავშირის გამყარებას, გაუარესებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებასთან გამ-
კლა ვების კუთხით საჭირო დახმარების მიღების მიზნით. მუნიციპალიტეტი ასევე ითხოვდა შინაგან საქმეთა 
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სამინისტროსგან ოკუპირებულ აფხაზეთთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე კონტროლის გამკაცრებას, რაც 
ლოგიკურად უნდა დასაბუთებულიყო ეპიდსიტუაციის გამწვავების კუთხით არსებული მაღალი რისკებით.

ამ ეტაპზე, დაზვერვის სამსახური კვლავ ფოკუსირებული იყო ენგურჰესის გარშემო არსებული ვითარების 
შესწავლაზე და ცდილობდა დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებას იქ არსებული ვითარების ესკალაციის 
შესაძლებლობებზე, აღნიშული ინფორმაციის პრემიერისთვის მიწოდების მიზნით. ასევე, დაზვერვის სამ სა -
ხუ რი მუშაობდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო ვითარების შეფასებაზე და იქ გან ლა-
გე ბულ რუსულ ბაზებზე პოტენციური გადაადგილებების დაფიქსირებაზე.

უწყებების მოქმედებების შეფასება

ბათუმის მიმართულებით განვითარებული ბუნებრივი კატასტროფის პასუხად, პრემიერის აპარატი და 
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შედარებით აქტიურები იყვნენ ვიდრე კოვიდპანდემიის მართვის შემთხვევაში. 
პრემიერმა დროულად მიიღო საკვანძო გადაწყვეტილებები და გასცა შესაბამისი დავალებები. კრიზისის 
მართვის პროცესში პრემიერის აპარატის მხრიდან საწყის ეტაპზევე ინიციატივის აღებამ მნიშვნელოვნად 
გააუმ ჯობესა სამთავრობო კოორდინაცია, ხოლო უწყებები, რომლებმაც დროულად მიიღეს კონკრეტული 
და ვალებები, უფრო ეფექტიანად მოქმედებდნენ და საერთო მიზანს წარმატებით ემსახურებოდნენ. 

პროცესებიდან პრაქტიკულად გამოთიშული იყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი, რო მელ-
მაც ვერ შეძლო კრიზისული ვითარების მართვის ეროვნული ცენტრის გამოყენება და კრიზისის დაძლევის 
პრო ცესში საკვანძო ფუნქციების აღება. აღნიშნულს ხელი შეუწყო როგორც თავად უსაფრთხოების საბ ჭოს 
აპარატის პასიურობამ, ასევე უმაღლესი ხელისუფლების მხრიდან ამ კუთხით საბჭოში არსებული პო ტენ-
ცი  ალის უგულვებელყოფამ.

სიმულაციის მეორე ფაზა: პოლიტიკური კრიზისი

სიმულაციის მეორე ფაზა დაეთმო პოლიტიკური კრიზისული ვითარების გათამაშებას, რაც ჰიბრიდული 
ომის მახასიათებლებზე იყო მორგებული. რუსეთის მხრიდან ჰიბრიდული მოქმედებები ძირითადად ხორ ცი-
ელ დებოდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით და მოიცავდა შემდეგი ხასიათის მოქმედებებს: 
,,ბორ დერიზაციის“ პროცესის გააქტიურება, საზღვრის გადმოწევის შემთხვევები, დივერსიული აქტები, საზ-
ღვრის მიმდებარე სოფლებიდან მოსახლეობის მასიური გატაცებები, მცირე მასშტაბის შეტაკებები ად მი-
ნის ტრაციულ საზღვარზე და სხვა. ანგარიშგასაწევი იყო მოწინააღმდეგის მხრიდან წარმოებული აქტიური 
სა ინ ფორმაციო ოპერაციებიც. აღნიშნული ფაზის გათამაშებამ უფრო მკაფიოდ დააყენა მთავრობის 
სხვა   დასხვა უწყების კოორდინირებული მოქმედების აუცილებლობა და დატესტვა საქართველოს უმ-
თავ  რესი სახელმწიფო ინსტიტუტების მედეგობა და მზაობა, ეპასუხათ მოწინააღმდეგის მხრიდან ინ ცი-
რე  ბულ ჰიბრიდული ტიპის საფრთხეებზე. შემოწმდა ერთიანი სამთავრობო ძალისხმევის და უწყებების 
კო   ორ დინირებული მოქმედებების ეფექტურობა. ასევე გამოიკვეთა ცენტრალური ხელისუფლებისა და რე-
გიონული ხელისუფლების ურთიერთქმედების მნიშვნელობა. აღნიშნული ფაზის დასკვნით ეტაპზე მო წი ნა-
აღ  მდეგის მხრიდან გადადგმულმა ნაბიჯებმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების ფაზაზე გა და-
სვ ლის წინაპირობები შექმნა.

ბლოკი I: პოლიტიკური ვითარების დაძაბვა ენგურჰესის მოსალოდნელ ჩაკეტვასთან 
დაკავშირებით

განვითარების სცენარი

ეპიდვითარების გამწვავებისა და ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად გამოწვეული ზიანის პარალელურად, 
საქართველოს პრემიერ მინისტრს ეცნობა, რომ ტექნიკური გაუმართაობის გამო აუცილებელი იყო ენ გურ ჰესის 
სადერივაციო გვირაბის სარემონტო სამუშაოების დაუყოვნებლივ ჩატარება, რასაც ენგურჰესის დაშრობა და 
რამდენიმე თვით ყველა იმ აგრეგატის შეჩერება სჭირდებოდა, რომელიც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა აფხაზური მხარის პროვოცირების რისკებს ზრდიდა, ხე-
ლი სუფლებაზე მოქმედებდა ძლიერი წნეხი ქართული ოპოზიციური სპექტრისა და სა ზოგადოების მხრიდან. 
მე დიაში ვრცელდებოდა მოსაზრებები იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლებას უნ და ჰყოფნოდა პოლიტიკური 
გამ ბედაობა, რათა მიეღო მტკივნეული, მაგრამ ქვეყნისთვის საჭირო გა და წყვე ტი ლებები.

ენგურჰესის მოსალოდნელი ჩაკეტვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მკვეთრად უარყოფითი შე ფა-
სებები მოჰყვა ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობასა და პოლიტიკურ წრეებში და მათ მოითხოვეს ქარ-
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თული მხარისგან აფხაზეთისთვის ელექტროენერგიის იგივე მოცულობის მიწოდების უზრუნველყოფა. აღ-
ნი შნული ულტიმატუმი, თავის მხრივ, უარყოფითად მიიღო ქართულმა ოპოზიციურმა სპექტრმა, რომელიც 
აღ მასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი ვალდებულების აღებას ეწინააღმდეგებოდა.

ამ პერიოდში ოკუპირებული აფხაზეთის საზოგადოების მკვეთრად ანტი-ქართულად განწყობილმა წარ-
მო მადგენლებმა ღიად დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ენგურჰესი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარეობდა 
და შესაბამისად აფხაზი ხალხის საკუთრებაში უნდა ყოფილიყო. ამასთან, რუსეთის ხელისუფლების წარ-
მო მადგენლების მხრიდან გაკეთდა განცხადებები, რომ საქართველოს მხრიდან ზამთრის მოახლოებასთან 
ერ თად აფხაზეთისათვის ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება უარ-
ყო ფითად აისახებოდა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების განვითარებაზე.

აფხაზურ მხარესთან პოლიტიკური დაძაბულობების პარალელურად სიტუაცია მნიშვნელოვნად გა უ ა-
რესდა ადმინისტრაციულ საზღვარზე, სადაც  ორმხრივი სროლების პარალელურად გახშირდა სე პა რა ტის-
ტე ბის მხრიდან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უკა ნონო 
და კავება/გატაცების ფაქტები. გააქტიურდნენ შეიარაღებული ბანდფორმირებები, რომლებიც საფრ თ ხეს 
უქმ ნიდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას. 

პოლიტიკური ვითარების დაძაბვის ფონზე აფხაზეთის არაღიარებული რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 
საზღვარზე გააქტიურდა “ბორდერიზაციის” პროცესი. “ბორდერიზაცია” ძირითადად შეეხო წალენჯიხის 
მუ   ნიციპალიტეტის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებს. რუსული საოკუპაციო ძალები უკანონო ,,ბორ-
დე   რიზაციას“ ახორციელებდნენ სოფელ ფახულანისა და სოფელ საბერიოს მონაკვეთზე, სადაც მანამდე 
უკა   ნონოდ გავლებული მავთულხლართების შეცვლასთან ერთად, დამატებით უკანონო ინსტალაციებსაც 
აღ  მართავდნენ. “ბორდერიზაციის” განახლებული ტემპების შედეგად, მოკლე ხანში მავთულხლართებით 
მა  ნამდე შემოსაზღვრული 50 კმ-იანი მონაკვეთი რამდენიმე კილომეტრით გაიზარდა, რის შედეგადაც წა-
ლენ  ჯიხის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფლების მაცხოვრებლების ნაწილს საკუთარი საცხოვრებელი 
სახ  ლების დატოვება მოუწიათ, ნაწილს კი, საკუთარ ეზოებსა თუ მიწის ნაკვეთებზე წვდომა შეეზღუდათ. ,,ბორ-
დე რიზაციის” პარალელურად, რუსმა და აფხაზმა მესაზღვრეებმა განსაკუთრებით მოუხშირეს ქართული 
მო  სახლეობის დაკავებას მათ მიერ მონიშნული განახლებული საზღვრების დარღვევის ბრალდებით.

საპასუხო გადაწყვეტილებები უწყებების მხრიდან

საქართველოს ხელისუფლების დროული მოქმედებებითა და საერთაშორისო პარტნიორების აქტიური 
მხარდაჭერით წარმატებით მოხერხდა ბათუმის მიმართულებით მიმდინარე ბუნებრივი კრიზისის შედეგებთან 
პირ ველადი გამკლავება, თუმცა ამის პარალელურად ახალი გამოწვევა წამოიჭრა. 

საქართველოს ხელისუფლებამ დაზვერვის სამსახურის ეფექტიანი მუშაობის შედეგად ადრეულ ეტაპზევე 
მიიღო ინფორმაცია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვითარების დაძაბვის შესაძლებლობის შესახებ. 
აღნიშნულ გამოწვევასთან გამკლავების კუთხით მზადყოფნის ამაღლების მიზნით, პრემიერის აპარატმა 
წა ლენჯიხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესების საბაბით ე.წ. 
წითელ ზონად გამოაცხადა და ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროცედურების უზრუნველყოფა დაა-
ვა ლა. ამავდროულად თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს დაევალათ რეგიონში გაუა რე სე-
ბუ ლი ეპიდემიოლოგიური ვითარების მიზეზით რეგიონში საკუთარი ძალების მობილიზება მოეხდინათ 
და უზრუნველეყოთ მიმდებარე ტერიტორიების იზოლაცია პანდემიის შემდგომი გავრცელების თავიდან 
არი  დების მიზნით.

თავდაცვის სამინისტრო  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პანდემიის კონტროლის პროცესში ჩაერთო და 
საველე ჰოსპიტლების შექმნაში. ამავდროულად, თავდაცვის სამინისტრომ გააქტიურა საკუთარი საჯა რი სო 
დაზვერვის სამსახური, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ვითარების თაობაზე ზუს ტი ინ-
ფორ მაციის მოპოვების მიზნით. თუმცა, ამავდროულად, თავდაცვის სამინისტრო პრემიერისგან მოით ხოვ-
და უფრო მკაფიო მითითებებს შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე.

სიმულაციის ამ ეტაპზე იგრძნობოდა მეტი კოორდინაციის საჭიროება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ით ხოვ-
და ხელისუფლების შიგნით სტრატეგიული მესიჯბოქსის აწყობას, რაზეც შეიმუშავებდა საგარეო გზა ვ ნი ლებს. პრე-
მი ერის აპარატისგან უფრო მკაფიო მითითებებს და მეტ კოორდინაციას ელოდა შინაგან სა ქ   მეთა სამინისტროც. 
პრე ზიდენტი ცდილობდა განვითარებულ კრიზისთან გამკლავების მიზნით უფრო აქ  ტიური როლი ეთამაშა აღ-
მასრულებელი ხელისუფლების მაკოორდინირებელი ფუნქციის შესრულების კუთ  ხით, თუმცა უშედეგოდ. უწ ყე-
ბე  ბის მხრიდან არ შეიმჩნეოდა საკმარისი ყურადღება პრეზიდენტის ად მი ნის ტრაციის ინიციატივების მიმართ.
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პრემიერის აპარატმა შექმნილი ვითარების შეფასებისა და საკუთარი შესაძლებლობების (როგორც სამ-
ხედრო, ასევე ეკონომიკური კუთხით) ანალიზის შედეგად გადაწყვეტა ვითარების დეესკალაციაზე მი მარ თუ-
ლი პოლიტიკის გატარება და კონკრეტული დავალებები გასცა შესაბამის უწყებებზე.  პრემიერის აპარატმა 
ღიად დააფიქსირა მისი მხრიდან რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოებაზე მზაობა. პრემიერი ასევე შეე-
ცა და საოკუპაციო რეჟიმის პოზიციების გარკვევას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დაევალა მედიატორის 
ფუ ნქ ციის შესრულება საზოგადოების ინფორმირებისა და დამშვიდების მიზნით. ხელისუფლებამ დაიწყო 
ელექ  ტროენერგიის იმპორტის ალტერნატიული წყაროების მოძიება, რითაც აღმოფხვრიდა ენგურჰესის 
მო სა ლოდნელი გაჩერებიდან წარმოშობილ დანაკლისს.

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქმის კურსში ჩააყენა დიპლომატიური კორპუსი რუსეთის მხრიდან 
მო  მავალი პროვოკაციების შესაძლებლობის შესახებ და დააფიქსირა, რომ საქართველოს მთავრობა მუ -
შაობდა სიტუაციის განმუხტვის მიმართულებით. სამინისტრომ აღნიშნულ საკითხზე მიმართა გაეროს უშიშ-
რო ების საბჭოს, ევროკავშირის წარმომადგენლობას და ნატოს სამეკავშირეო ოფისს. ასევე, მიმართვა 
გაეგ ზავნა ევროკავშირის ცალკეულ წევრ სახელმწიფოებს. 

პრეზიდენტმა დაგვიანებით, თუმცა დაიწყო ვაქცინაციის პროცესის წამახალისებელი ნაბიჯების გა და-
დგმა, რაც გულისხმობდა საჯაროდ აცრას და მოლაპარაკებების წარმოებას საპატრიარქოს წარ მო მად გენ-
ლებ თან, ვაქცინაციის პროცესის წახალისების კუთხით საპატრიარქოს მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით. 
საქართველოს ხელისუფლებამ დაგვიანებით, თუმცა შეძლო მობილიზება ლუგარის ლაბორატორიის სა-
წინააღმდეგოდ მიმართულ პროპაგანდასთან გამკლავების კუთხით და პრემიერის ორგანიზებით აღ ნიშ ნუ-
ლი ნარატივების გაქარწყლებაში აქტიურად ჩაერთნენ ჯანდაცვის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სა მი ნი ს-
ტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი გააქტიურდა და პრემიერის აპარატს ეროვნული მასშტაბის 
კრი ზისის ეფექტიანი მართვისა და კოორდინაციის მიზნით, საკუთარი შესაძლებლობების, კერძოდ კრი-
ზი  სული ვითარების მართვის ეროვნული ცენტრისა და სიტუაციური ოთახის შეთავაზების ინიციატივით 
გა  მოვიდა. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მოქმედებდა ცენტრალური ხელისუფლებისგან მი-
ღებული მითითებების შესაბამისად. ამასთან, ცდილობდა ცენტრალური ხელისუფლებისგან და მა ტე ბი-
თი დახმარება მიეღო შემდეგი მიმართულებებით: დამატებით სამედიცინო მობილური ჯგუფების შე ქმ ნა, 
ვაქცინაციის პროცესის გაუმჯობესება, აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან სასაზღვრო კონტროლის გა მ   კაც რე-
ბა. შემდგომ ეტაპზე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ცენტრალური ხელისუფლებისგან მოითხოვდა რე ა  გი-
რე ბას გააქტიურებულ “ბორდერიზაციის” პროცესზე და სეპარატისტული ძალების მხრიდან ად გი ლობ  რივი 
მო სახლეობის გახშირებულ დაკავებებზე.

უწყებების მოქმედებების შეფასება

სიმულაციის ამ ეტაპზე განსაკუთრებით მკაფიოდ იგრძნობოდა მართვისა და კონტროლი ჯაჭვის გა-
მარ   თულად მუშაობის მნიშვნელობა. ჰიბრიდული საფრთხეების გააქტიურების საწყის ეტაპზე სახელმწიფო 
უწ ყებების ნაწილმა მოახერხა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ უმეტესწილად ისინი მაინც სა ჭი-
როებდნენ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან მკაფიო მითითებებს, რათა უზრუნველყოფილი ყო-
ფი  ლიყო ერთობლივი მოქმედებები.

პრემიერის აპარატი აფასებდა ვითარებას მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე და იღებდა 
კონ კრეტულ გადაწყვეტილებებს, თუმცა ჰიბრიდული საფრთხეების სწრაფად ცვალებადი ხასიათიდან გა-
მომ დინარე, მისი მართვის ტემპი გარკვეულწილად ჩამორჩებოდა განვითარებული გამოწვევების ტემპს. 
რიგ საკითხებთან მიმართებაში შეიმჩნეოდა სახელმწიფო სტრუქტურების კოორდინირებული და ეფექტიანი 
მოქ  მედებები, თუმცა მსგავსი მაგალითების უმრავლესობა ეხებოდა არა ჰიბრიდული ომის შედეგად გამ-
წვა ვებულ პოლიტიკურ კრიზისს, არამედ წინა პერიოდში წამოწყებულ ბუნებრივ კატასტროფებზე სა პა-
სუ  ხო მოქმედებებს. აღნიშნული მიანიშნებდა იმაზე, რომ ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებისთვის და წარ-
მო ებისთვის სახელმწიფო უწყებებს სჭირდებოდათ საკმაოდ დიდი დრო და რესურსი, რაც სირთულეებს 
ქმ   ნიდა სწრაფად ცვალებად ახალ საფრთხეებზე პასუხის გაცემის კუთხით.

პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჰქონდა გარკვეული მცდელობები, რათა მიეღო სრული სურათი მიმ დი-
ნა რე კრიზისის შესახებ, თუმცა მისი მცდელობები ძირითადად უშედეგოდ დასრულდა, რამდენადაც პრე ზი-
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დენ  ტი პრაქტიკულად ამოვარდნილი იყო მართვისა და კონტროლის ჯაჭვიდან და სახელმწიფო უწყებები 
საკ  მარის ყურადღებას არ უთმობდნენ პრეზიდენტის ინფორმირებას. 

ბლოკი II: მიზანმიმართული პროვოკაციები და პირველი მსხვერპლი 
ადმინისტრაციულ საზღვარზე

განვითარების სცენარი

ოკუპირებული აფხაზეთის პოლიტიკურმა ლიდერებმა და ხელისუფლების უმაღლესმა    წარმომად გენ     ლე-
ბ მა დაიწყეს ღია განცხადებების გაკეთება იმაზე, რომ ენგურჰესი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარეობდა და 
შესაბამისად აფხაზი ხალხის მფლობელობაში უნდა ყოფილიყო. ოკუპირებული აფხაზეთის საზოგადოებასა 
და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში სწრაფად მზარდ ანტი-ქართულ განწყობებს ხელს უწყობდა რუსულ 
სა ინ ფორმაციო საშუალებებიდან მიმდინარე აქტიური პროპაგანდაც, რომელშიც მკაფიოდ იკვეთებოდა 
ქარ თულ-აფხაზური დაპირისპირების გაღვივებისკენ მიმართული ნარატივები. რუსული გადაცემები სავსე 
იყო გზავნილებით იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერაგულად გადაწყვიტა ზამთრის 
დად გომისას მეზობელი აფხაზებისათვის ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა, რაც ქართული იმპე რია-
ლის ტური პოლიტიკის გაგრძელების კიდევ ერთ მაგალითს წარმოადგენდა.

სოხუმში მოეწყო მასობრივი მიტინგი, რომელზეც აფხაზი მოსახლეობა აპროტესტებდა საქართველოს 
მხრი დან ენგურჰესის ჩაკეტვის გადაწყვეტილებას. შეკრებილ მოსახლეობასთან ოკუპირებული აფხაზეთის 
პო ლი ტიკურმა ლიდერებმა პირობა დადეს, რომ არ დაუშვებდნენ საქართველოს მხრიდან ძალადობის მო-
რიგ მცდელობას. მრავლად იყო ანტი-ქართული მოწოდებები, მათ შორის ენგურჰესის მთლიანი კომპლექსის 
და კავების და ქართველებისთვის მისი ჩაკეტვის შესაძლებლობის წართმევის შესახებ. ენგურჰესთან და-
კავ შირებით სოხუმში გამართულ მიტინგზე, ასევე, გაისმა მოწოდებები სასაზღვრო ტერიტორიებისაკენ 
მსვლე ლობის მოწყობის შესახებ და სოხუმში შეკრებილმა რამდენიმე ათასმა ადამიანმა გალის რაიონისკენ 
გადა ინაცვლა.

სოხუმის მომიტინგეთა მსვლელობის ადმინისტრაციულ საზღვართან გადანაცვლებას მოჰყვა დაძა ბუ-
ლობის მაქსიმალურად გაზრდა. მოხდა შეხლა-შემოხლა აფხაზ მომიტინგეებსა და საქართველოს მხრი-
დან ადმინისტრაციულ საზღვარზე განლაგებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შსს) განსაკუთრებულ და-
ვალებათა დეპარტამენტის (გდდ) წარმომადგენლებს შორის. ფიზიკურ დაპირისპირებას მოჰყვა დაუდ გე-
ნელი პირების მხრიდან ქართველი უსაფრთხოების ქვედანაყოფების მიმართულებით ცეცხლის გახსნა, 
რაც მალევე ორმხრივ ცეცხლში გადაიზარდა. ორმხრივი სროლის შედეგად დაიჭრა და დაიღუპა როგორც 
სა  ქართველოს შსს-ის რამდენიმე თანამშრომელი , ასევე რამდენიმე აფხაზი მომიტინგე და შეიარაღებული 
პი  რი, უმეტესად ახალგაზრდები.

ოკუპირებული აფხაზეთის საზოგადოებამ აღნიშნული მოვლენები შეაფასა, როგორც იმპერიალისტური 
სა ქართველოს აგრესიული პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება, რომლის ფარგლებშიც ქართველმა მე-
საზღვრეებმა ცეცხლი გაუხსნეს აფხაზური საზოგადოების მშვიდობიან მომიტინგეებს (გავრცელებული ნა-
რა ტივით „მშვიდობიანი აფხაზი ახალგაზრდები ჩაცხრილეს“) და საქართველოს ბრალი დასდო აფხაზეთის 
წი ნააღმდეგ მიმართულ აგრესიაში.

ამავე მოვლენების პარალელურად, საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელდა რამდენიმე კი ბერ თავ-
დას ხმა, რომლის შედეგადაც გატეხეს რამდენიმე სახელმწიფო უწყების და უმაღლესი გადაწყვეტილების 
მიმ ღების ოფიციალური გვერდები. აღნიშნულ თავდასხმებს მოჰყვა დაუდგენელი ჯგუფების მხრიდან ქარ-
თულ სამთავრობო გვერდებზე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების სახელით ცრუ და პრო ვო-
კა ციული ინფორმაციების გავრცელება.

საპასუხო გადაწყვეტილებები უწყებების მხრიდან

პრეზიდენტმა, პრემიერის აპარატის თხოვნის საფუძველზე, მიიღო წალენჯიხაში პირადად ჩასვლის 
და სიტუაციის ადგილზე გაცნობის გადაწყვეტილება. თავდაცვის სამინისტრომ დაიწყო თავდაცვის ძა-
ლებ   ში საბრძოლო მზადყოფნის და შესაბამისი ქვედანაყოფების საბრძოლო პოტენციალის შემოწმება. 
ამავ  დროულად, მან საკუთარი სადაზვერვო საშუალებებით დაადგინა, რომ ცხინვალის რეგიონის მი მარ-
თუ  ლებით რუსულ შეიარაღებულ ძალებში განსაკუთრებული აქტივობები არ შეინიშნებოდა. თავდაცვის 
სა   მინისტრო აქტიური იყო პარტნიორ სახელმწიფოებთან (უკრაინა, თურქეთი, ბალტიისპირეთი) ურ თი ერ-
თო ბების მიმართულებითაც და მოითხოვდა სხვადასხვა სამხედრო საშუალებებს, რის შედეგადაც რამ დე-
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ნი მე ქვეყნისგან მიიღო ძირითადად არალეტალური დანიშნულების აღჭურვილობა. 

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებული მზადყოფნის რეჟიმზე გადაიყვანა მის დაქვემდებარებაში 
არსებული ძალების სრული შემადგენლობა. ამავდროულად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწევდა მუშაობა 
არსებული სადაზვერვო ინფორმაციის მიხედვით მთავრობის და უშუალოდ პრემიერის აპარატის წი ნა-
აღ მ დეგ მოსალოდნელი პოტენციური თავდასხმების აღკვეთის მიმართულებით. რაც განაპირობა მა კონ-
ტროლებელი ჯგუფის მიერ მონაწილეებისათვის სახელმწიფო უწყებებზე მოსალოდნელი თავდასხმის თა-
ო ბა  ზე სადაზვერვო ინფორმაციის გაგზავნამ, ამით შემოწმდა ეროვნულ დონეზე მართვისა და კონტროლის 
უწ  ყვეტობა ექსტერმალურ ვითარებაში.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო განაგრძობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების, 
ასე  ვე კონკრეტული პარტნიორი ქვეყნების ინფორმირებას მიმდინარე ვითარების შესახებ. ამასთან, სა-
გა  რეო უწყება აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა მეზობელ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, შემ დგო -
მი ჰუმანიტარული დახმარებისა და ბუნებრივი რესურსების (გაზი, ნავთობი) უწყვეტი მიწოდების უზ რუნ-
ველ ყოფის თაობაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ასევე, მიმართა შესაბამის ორგანიზაციებს ფი ნან-
სური დახმარების უზრუნველყოფის მიზნით. საგარეო უწყება აქტიურად მუშაობდა წამყვან დასავლურ 
სა  ხელმწიფოებთან შესაძლო ესკალაციის თავიდან არიდების მიზნით. აშშ-სგან საქართველო მოითხოვდა 
შავ ზღვაში ჰუმანიტარული მისიით სამხედრო ხომალდის შემოყვანას, რასაც ვითარების დასტაბილურების 
ეფექ  ტით ხსნიდა. ბრიტანეთს, გერმანიასა და საფრანგეთს საქართველომ წარუდგინა მტკიცებულებები 
რუ   სული სამხედრო დანაყოფების საბრძოლო მობილიზაციის თაობაზე და მოითხოვა მათგან ქმედითი ნა-
ბი ჯების გადადგმა შესაძლო ესკალაციის აღმოსაფხვრელად. 

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი შეეცადა უფრო მეტად გააქტიურებულიყო და შეეთავსებინა 
ეროვნულ დონეზე მაკოორდინირებელი უწყების როლი, თუმცა პრემიერის მხრიდან უშუალოდ ძალაუფ-
ლე ბის დელეგირების გარეშე, საბჭოს მსგავსი ნაბიჯები გარკვეულ წინააღმდეგობებს წააწყდა სხვა სა ხელმ-
წი ფო უწყებების მხრიდან. 

სახელმწიფო უწყებებმა მოახერხეს გარე ძალების მხრიდან სამთავრობო საიტების გატეხვის და ყალბი 
ინ ფორმაციების გავრცელებაზე დროული რეაგირება. პირველი კომენტარები აღნიშნულ საკითხზე საგარეო 
საქ მეთა, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა გააკეთეს, რასაც მალევე მოჰყვა პრემიერის სა-
ჯა რო განცხადება და პრეზიდენტის მიმართვა მოსახლეობისადმი. 

საზღვარზე სიტუაციის დაძაბვისა და პირველი შეტაკებების შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 
პრე   მიერის აპარატისგან მოითხოვა დამატებითი მითითებები სამომავლო მოქმედების სტრატეგიის შესახებ 
და ასევე, დამატებითი ინფორმაცია რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში შესაძლო წითელი ხაზების 
თაო ბაზე. დაახლოებით მსგავსი შინაარსის წერილით მიმართა პრემიერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც, 
რო მელიც ინტერესდებოდა მკაფიო მითითებებით განხორციელებული პროვოკაციების შემდგომი მოქ მე-
დე ბების თაობაზე. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტმა ცენტრალური ხელისუფლებისგან მოითხოვა კონკრეტული სოფლებიდან 
მო სახლეობის ევაკუაციის ორგანიზება. 

უწყებების მოქმედებების შეფასება

კრიზისის ამ ეტაპზე პრემიერს, როგორც მთავარ გადაწყვეტილების მიმღებს, დააწვა საკმაოდ მძიმე 
ტვირ თი რამდენიმე პარალელური კრიზისის მართვის გამო. შედეგად პრემიერის აპარატი გადაიტვირთა 
და ვეღარ ახერხებდა დროული მითითებების გაცემას შესაბამის უწყებებზე. ეს მნიშვნელოვნად აფერხებდა 
უწ   ყებების მოქმედებებს და მათ ეფექტიანობას. 

პრემიერის აპარატის მხრიდან ვერ მოხდა ვერც ძალაუფლების ნაწილის დელეგირება, რასაც შესაძლოა 
გარ კვეულწილად გადაეჭრა აღნიშნული პრობლემა. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატიც და პრე -
ზიდენტის ადმინისტრაციაც კვლავ გამოთიშული იყვნენ მართვისა და კონტროლის ჯაჭვს, რაც კიდევ უფ რო 
საგანგაშო იყო კრიზისის გამწვავების ამ ეტაპზე, რამდენადაც ვითარების შემდგომი ესკალაციის და საბრძოლო 
მოქმედებების წამოწყების შემთხვევაში, პრეზიდენტს მოუწევდა მთავარსარდლის როლის შეთავსება იმ 
პირობებში, როდესაც საკმარისად კარგად არ ფლობდა მანამდე განვითარებული მოვლენების სრულ სურათს.
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პრემიერის აპარატის გადატვირთვის გამო, სახელმწიფო უწყებები ძირითადად მოქმედებდნენ ავ ტო-
ნო მიურ რეჟიმში, რამაც გამოიწვია მათი რეაგირების სისწრაფის შემცირება. შედეგად, მათი მოქმედებები 
ძი რითადად წარმოადგენდა კრიზისის წინა ეტაპზე განვითარებულ მოვლენებზე რეაგირებას და ვერ პა სუ-
ხობ და უკანასკნელ გამოწვევებს.

გადაწყვეტილების მიმღების მკაფიო მითითებების არქონის პირობებში შეინიშნებოდა უწყებებს შორის 
კომუნიკაციის სირთულე. აღნიშნულს კიდევ უფრო ამყარებდა სტრესული სიტუაცია, რომლის ფარგლებშიც 
თითეოულ უწყებას უშუალოდ მათ კომპეტენციაში შემავალი მრავალი ამოცანის დამოუკიდებლად გადაჭრა 
უხდებოდა და დრო აღარ რჩებოდა სხვა უწყებებთან კონსულტაციებისთვის. ბუნებრივია, მსგავსი ვითარება 
ართულებდა კოორდინირებული მოქმედებების წარმართვას და ერთიანი, დროული და წარმატებული პო-
ლი ტიკის წარმოებას.

გამოიკვეთა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებულების 
მა  ღალი ხარისხი, რაც გამოვლინდა იმაში, რომ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს უჭირდა სიმულაციის ამ 
ეტაპამდე განვითარებულ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებთან დამოუკიდებლად გამკლავება და პრაქტიკულად 
მუდმივ რეჟიმში უწევდა ყველანაირი დახმარების დედაქალაქისგან მოთხოვნა.

ბლოკი III: მცირე საბრძოლო შეტაკებები საქართველოს კონტროლირებად 
ტერიტორიებზე

განვითარების სცენარი

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც დაგმო 
სა  ქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პატარა მეზობლების მიმართ აგრესიული საგარეო პოლიტიკის 
წარმოება და მოუწოდა საქართველოს მთავრობას საკუთარი მეზობლების სუვერენიტეტის დაცვისაკენ. 
რუ სეთმა მკაფიო სიგნალი გაუგზავნა ოკუპირებული აფხაზეთის არალეგიტიმურ ხელისუფლებას, რომ სა-
ჭი როების შემთხვევაში იმოქმედებდა მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის.

რუსეთის მხრიდან მიღებული სიგნალიდან მალევე, აფხაზი სეპარატისტების მხრიდან ადმინისტრაციულ 
საზღვარზე საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის მიმართულებით ცეცხლი გაიხსნა, რა-
საც წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფლების მრავალი მაცხოვრებლის ჯანმრთელობის 
და ზიანება მოჰყვა. ამასთან, ოკუპირებული აფხაზეთის მხრიდან საქართველოს კონტროლირებადი ტე რი-
ტო  რიებისკენ შეიარაღებული ფორმირებები დაიძრნენ. 

ამავე პერიოდში, დაუდგენელმა პირებმა ვერტმფრენების საშუალებით მოახდინეს დესანტირება წა ლენ-
ჯიხის მუნიციპალიტეტში, ენგურჰესის მთავარ კაშხალთან, რის შემდეგაც, მოკლე ხანში შეძლეს კაშ ხა ლის 
სამართავი პუნქტის დაკავება. შემდგომ ეტაპზე გაირკვა, რომ რუსულ ენაზე მოსაუბრე გაურკვეველი სამ-
ხედ რო კუთვნილების შეიარაღებულმა პირებმა დაიკავეს მიმდებარე ადმინისტრაციული შენობები. მალევე, 
ცნო ბილი გახდა, რომ ამჯერად უკვე მესტიის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით მოხდა რამდენიმე ასეული 
შე იარაღებული პირის დესანტირება, რომლებმაც მესტიისკენ მიმავალი გზის ბლოკირება მოახდინეს და 
სამ ხრეთისკენ მდინარე ენგურის აუზის დაკავების ოპერაციას შეუდგნენ.

საპასუხო გადაწყვეტილებები უწყებების მხრიდან

მოწინააღმდეგის მხრიდან გააქტიურებული აგრესიული მოქმედებების პარალელურად საქართველოს 
სახელმწიფო უწყებებს შორის წარმოიშვა დისკუსია აღნიშნულ ნაბიჯებზე შესაფერისი საპასუხო სტრატეგიის 
არჩევის შესახებ. განიხილებოდა რბილი და ხისტი პასუხების დადებითი და უარყოფითი მხარეები, პო-
ტენ ციური კონფლიქტის დეესკალაციისკენ მიმართული მიდგომისა და უფრო ქმედითი ღონისძიებების 
გა დადგმის მიზანშეწონილობა.

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, პრემიერის დავალების შესაბამისად, სასწრაფოდ კონტაქტი დაამყარა 
აშშ-თან, ევროკავშირთან და მეზობელ სახელმწიფოებთან. აშშ-სგან საქართველო კვლავ მოითხოვდა 
სამ ხედრო ხომალდის შემოსვლას შავ ზღვაში, ევროკავშირის სახელმწიფოებისგან - რუსეთის ქმედებების 
დაგმობას და ლიდერების საქართველოში ჩამოსვლას, თურქეთისგან და აზერბაიჯანისგან კი - შესაბამისად 
ჰუმანიტარულ დახმარებას და ბუნებრივი რესურსების შეღავათიან ფასში უწყვეტად მიწოდებას. საგარეო  
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საქმეთა სამინისტრო დამატებით მოითხოვდა აშშ-სგან ნებისმიერი ტიპის ხელშესახებ დახმარებას მო სა-
ლოდ ნელი რუსული აგრესიის პირობებში. 

ამასთან, საგარეო უწყება ცდილობდა საერთაშორისო არენაზე დაემკვიდრებინა ნარატივი, რომ 
ქართველ მესაზღვრეებს არ გაუხსნიათ ცეცხლი მშვიდობიანი მოსახლეობის მისამართით და მოეპოვებინა 
პარტნიორი დასავლური ქვეყნებისა და ორგანიზაციებისგან მხარდაჭერა რუსული დეზინფორმაციის აღ-
საკვეთად მათი მხრიდან მსგავსი პოზიციების საჯაროდ დაფიქსირების გზით. ამ საკითხზე ქართული საინ-
ფორ მაციო კამპანიის წარმატებით წარმართვაში ასევე მონაწილეობდნენ პრემიერის აპარატი და სხვა 
უწ ყებები, მათ შორის თავდაცვის სამინისტრო.

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო კვლავ მოუწოდებდა პრემიერის აპარატს, შექმნილი კრიზისის ეფექ-
ტი ანი მართვისა და კოორდინაციის მიზნით უფრო აქტიურად გამოეყენებინათ კრიზისული ვითარების მარ-
თვის ეროვნული ცენტრი და სიტუაციური ოთახი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააძლიერა სასაზღვრო 
კონ  ტროლი. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტმა ცენტრალური ხელისუფლებისგან მოითხოვა დახმარება და-
უდ   გენელი პირების მხრიდან ადმინისტრაციული პუნქტების დაკავებასთან დაკავშირებით და ასევე, კვლავ 
ითხოვდა კონკრეტული სოფლებიდან მოსახლეობის ევაკუაციის ორგანიზებას. პრეზიდენტის ად მი ნის ტრა-
ცია ამ ეტაპზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს საპატრიარქოსთან, რუსეთის საპატრიარქოსთან აქ ტი ური 
დია ლოგის ინიცირების თაობაზე, რაც მათი აზრით ხელს შეუწყობდა ვითარების დეესკალაციას. ჯან დაცვის 
სა მინისტრო განაგრძობდა გართულებული პანდემიის ეფექტიანად მართვისკენ მიმართულ ღო ნის ძიებებს.

თავდაცვის სამინისტრო და დაზვერვის სამსახური ცდილობდნენ მაქსიმალური ინფორმაციის მოპოვებას 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაციის და იქ მიმდინარე მნიშვნელოვანი გადაადგილებების 
შესახებ. ამ ვითარებაში, დაზვერვის სამსახურმა მიიღო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებული აფ-
ხა ზეთის ტერიტორიაზე შეინიშნებოდა ძალების თავმოყრა საზღვრისპირა რაიონებში და მოსალოდნელი 
იყო მათი დაძვრა საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების მიმართულებით. 

განვითარებული მოვლენების ფონზე, პრემიერმა დაავალა თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების 
შესაბამისი ქვედანაყოფების საზღვრისპირა რაიონებში განლაგება და მიმართა პრეზიდენტს საომარი 
მდგო  მარეობის გამოცხადების წინადადებით. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამ ეტაპზე მოლაპარაკებებს 
აწარ მოებდა საერთაშორისო აქტორებთან და ჰქონდა ვითარების დასტაბილურების მოლოდინი, რის გა-
მოც გარკვეული დროის განმავლობაში გაიწელა მისი მხრიდან საომარი მდგომარეობის გამოცხადებაზე 
თან ხმობა. სახელმწიფო უწყებებში დაფიქსირდა განსხვავებული მოსაზრებები ამ ეტაპზე საომარი მდგო მა-
რე  ობის გამოცხადების მიზანშეწონილობის შესახებ.

საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დესანტის გადმოსხმის თაობაზე ინფორმაციის 
გავრცელების შემდეგ თავდაცვის სამინისტრო შეეცადა საკუთარი სადაზვერვო საშუალებებით და პარ ტ ნი-
ორებთან არსებული არხების მეშვეობით მოეპოვებინა დამატებითი ცნობები აღნიშნული დესანტის წარ მო მა-
ვლობისა და კუთვნილების შესახებ, თუმცა უშედეგოდ. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სა მი ნის ტრო ები  შე-
ეცადნენ წარმოშობილი პრობლემის განეიტრალებას მათ დაქვემდებარებაში არსებული სპეც და ნიშ ნულების 
ძალებით, თუმცა სიმულაციის მართვის ჯგუფისგან მიიღეს ინფორმაცია რომ ამ ამო ცა ნების შეს რულება 
აღნიშნული ძალებით ვერ ხერხდებოდა. ამ ვითარებაში, თავდაცვისა და შინაგან საქ მეთა სა მინისტროები 
მო ითხოვდნენ მეტი სახელმძღვანელო მითითებების მიღებას პოლიტიკური ხელმ ძღვა ნე ლო ბისგან.

უწყებების მოქმედებების შეფასება

აღნიშნული ბლოკის საწყის ეტაპზე, სახელმწიფო უწყებებმა შეძლეს კოორდინაცია და პრემიერის პირ-
და პირი მითითებების მიხედვით ეფექტიანი მოქმედება, თუმცა ვითარების დამძიმების პარალელურად, 
მარ  თვის რგოლი გაუარესდა და უწყებების ეფექტიანობა შემცირდა.

კრიზისის ესკალაციის უმაღლეს ეტაპზე პრემიერს, როგორც გადაწყვეტილების მიმღებ უმაღლეს რგო ლს 
მოუწია არა მხოლოდ მრავალგანზომილებიანი კრიზისის მართვა, არამედ განსაკუთრებით სენსიტიური და 
რისკის შემცველი გადაწყვეტილებების მიღება და შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება. გამოიკვეთა, რომ მსგავ სი 
გადაწყვეტილებების მიღება და მათი აღსრულება შეიძლება პრობლემური იყოს, თუკი არ არ  სებობს ხე ლი სუფ-
ლე ბაში პრობლემის გადაჭრასთან დაკავშირებით ერთიანი ხედვები და მართვისა და კონ ტროლის მკაფიო ჯაჭვი.

პრეზიდენტის ინსტიტუტის გათიშვამ კრიზისის მართვის რგოლიდან, გამოიწვია ის, რომ პრეზი დენ-
ტი სთვის საწყის ეტაპზევე ნაცნობი და მისაღები აღარ იყო პრემიერის ხედვები გადასადგმელ ნაბიჯებთან 
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და კავშირებით, რასაც მოჰყვა აღნიშნულ შტოებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა და მათი მხრიდან მნი შვ-
ნე ლოვანი ნაბიჯების გადადგმის შეფერხება. აშკარად გამოიკვეთა პრობლემები სახელმწიფო უწყებების 
მხრი დან ერთიანი, კოორდინირებული პოლიტიკის წარმართვის კუთხით. ამასთან, პრეზიდენტის მართვის 
რგო ლიდან გათიშვა განსაკუთრებით საგანგაშო იყო კრიზისის გამწვავების ამ ეტაპზე, რამდენადაც ვი თა-
რების შემდგომი ესკალაციის და საბრძოლო მოქმედებების წამოწყების შემთხვევაში, პრეზიდენტს მოუ-
წევ და მთავარსარდლის როლის შეთავსება იმ პირობებში, როდესაც საკმარისად კარგად არ ფლობდა 
მა  ნამდე განვითარებული მოვლენების სრულ სურათს.

სახელმწიფო უწყებები გარკვეულ ეტაპამდე მოქმედებდნენ ავტონომიურ რეჟიმში, თუმცა ვითარების 
დამ ძიმებამ მკაფიოდ წარმოაჩინა, რომ სენსიტიურ საკითხებზე საპასუხოდ აუცილებელი გახდა პოლიტიკური 
ხელ მძღვანელობის მხრიდან პასუხისმგებლობის აღება და კონკრეტული უწყებებისთვის დროული და პირ-
დაპირი მითითებების მიცემა. გარკვეულ შემთხვევებში, პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან კო-
ნ   კრე ტული მითითებების ნაკლებობის ფონზე სახელმწიფო უწყებებს შორის სადაზვერვო ინფორმაციის 
გა  ცვ ლის კუთხით შეფერხებები შეინიშნებოდა.

სიმულაციის მესამე ფაზა: ფართომასშტაბიანი ომი

სიმულაციის მესამე ფაზა დაეთმო უშუალოდ სამხედრო მოქმედებების გამწვავებას და ვითარების 
ფართომასშტაბიან სამხედრო აგრესიაში გადაზრდის საწყის ეტაპს. სამხედრო მოქმედებები, სიმულაციის 
წი ნა ორი ფაზის მსგავსად, უმთავრესად ფოკუსირებული იყო დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით, 
თუმ ცა მათი გავრცელება მალევე აღმოსავლეთითაც მოხდა. აღნიშნული ფაზის გათამაშებამ კიდევ ერთხელ 
გა მოსცადა თითოული უწყების მზაობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ეპასუხათ მოწინააღმდეგის ღია 
სამ ხედრო აგრესიაზე; ასევე, მათი უნარი, შეენარჩუნებინათ კოორდინაცია სხვა უწყებებთან და ერთიანი 
სამ თავრობო პოლიტიკა ეწარმოებინათ როგორც შიდა, ისე საგარეო მიმართულებით. 

ბლოკი I: ფართომასშტაბიანი ომის ფაზაზე გადასვლა

განვითარების სცენარი

რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყო ოკუპირებული აფხაზეთის საზღვრის მიმდებარე ტე რი ტო-
რი აზე ძალების თავმოყრა და შესაბამისი შეიარაღების სისტემების განლაგება. მალევე, საქართველოს 
ად მინისტრაციული საზღვრისაკენ დაიძრნენ ოკუპირებული აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების ქვე და ნა-
ყოფები, რომლებსაც აძლიერებდნენ რუსული შენაერთები. აფხაზური და რუსული მხარის მტკიცებით, სა-
ქართველომ ცეცხლი გაუხსნა გალის რაიონის მშვიდობიან მოსახლეობას, შესაბამისად  აფხაზური შეი არა-
ღებული ძალები საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად მოქმედებდნენ. ვითარების ესკალაციიდან მოკ ლე 
ხანში, რუსეთმა საქართველოზე მასშტაბური სამხედრო დარტყმა მიიტანა. კონფლიქტში ღიად ჩაერთო 
აფ ხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული რუსული ქვედანაყოფების სრული შემადგენლობა. 

აფხაზეთის მიმართულებიდან სახმელეთო შეტევის წამოწყების პარალელურად, რუსულმა სამხედრო 
ფლო ტმა დაიკავა პოზიციები და მოახდინა საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიის ბლოკირება. რუ სე თის 
შეიარაღებული ძალების მხრიდან აღნიშნულ ნაბიჯს მოჰყვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს შე სა ბა  მისი 
პოლიტიკური განცხადებები, რომ რუსეთი არ დაუშვებდა შავი ზღვის აკვატორიაში ქართული და სა ქარ-
თვე   ლოს მხარდამჭერი ხომალდების გადაადგილებას, მისი მხრიდან აფხაზეთის წინააღმდეგ გან ხორ ცი-
ელე  ბული აგრესიის ფონზე. 

ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით მიმდინარე მოვლენების პარალელურად, რუსეთმა გა ნა-
ხორ   ციელა სამხრეთ სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფების ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით გა და-
სრო    ლა. ე.წ. ოსურმა შენაერთებმა რუსების მხარდაჭერით გადმოკვეთეს ადმინისტრაციული საზღვარი და 
დაი    კავეს საქართველოს მთავარი მაგისტრალი, რისი კონტროლიც თბილისისთვის უმნიშვნელოვანესი 
იყო დასავლეთ საქართველოში წარმატებული სამხედრო ოპერაციის წარმოებისათვის. ამავდროულად, ამ 
 მი   მარ   თულებით განხორციელებული წარმატებული სამხედრო კამპანია, რუსეთის შეიარაღებული ძალების 
მი ერ თბილისზე შემდგომი შეტევის განხორციელების წინაპირობებს შექმნიდა.
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საპასუხო გადაწყვეტილებები უწყებების მხრიდან

დაზვერვის სამსახურმა ვითარების გართულების საწყის ეტაპზევე მოახდინა უმაღლესი ხელისუფლების 
ინფორმირება არსებული მდგომარეობისა და მოსალოდნელი გართულებების შესახებ. პრეზიდენტმა მიი-
ღო საომარი მდგომარეობის გამოცხადების გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ, პრეზიდენტმა ჩამოაყალიბა 
სპე   ციალური ჯგუფი, რომლის ფარგლებშიც სახელისუფლებო უწყებებთან ერთად სხვა პოლიტიკური და 
სა ზოგადოებრივი ჯგუფების ჩართულობის გზით შეეცადა ეროვნული ერთიანობის მიღწევას. 

თავდაცვის სამინისტრომ უზრუნველყო თავდაცვის ძალების შესაბამისი ქვედანაყოფების მხრიდან წი-
ნას წარ განსაზღვრული პოზიციების დაკავება და ელოდებოდა შემდგომ მითითებებს. 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მანამდე მიღებული დირექტივების შესაბამისად, მოლაპარაკებებს აწარ-
მო ებდა თურქეთთან ჰუმანიტარული ტვირთით დატვირთული დამხმარე სამხედრო გემების შემოშვების სა -
კითხებზე. ასევე, ცდილობდა აშშ-სთან და სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებთან თუ საერთაშორისო ორ გა ნი-
ზა ციებთან შესაბამისი კომუნიკაციის დამყარებას და მათი მეშვეობით რუსეთზე ზეწოლას. ამავ დრო ულად, 
სა  გარეო უწყება აქტიურად ითხოვდა აღნიშნულ პროცესში უმაღლესი ხელისუფლების მონა წი ლე ობას.

ჯანდაცვის სამინისტრომ საკუთარი ინიციატივით გამოთქვა შესაბამისი რესურსების გამოყოფის მზაობა, 
საველე ჰოსპიტალების მოწყობისა თუ თავდაცვის ძალების საჭიროებების სხვა მხრივ უზრუნველყოფის 
მიმართულებით.

პრემიერ-მინისტრი გარკვეულწილად ცდილობდა ხელმძღვანელის ფუნქციების შენარჩუნებას. პრე მი-
ე რის აპარატი საგარეო უწყებასთან ერთად აქტიურად ჩაერთო საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაში 
და ცდილობდა საერთაშორისო მხარდაჭერის მიღებას რუსული აგრესიის შეკავების მიზნით, როგორც 
სა  ჯარო განცხადებებით, ასევე ორმხრივი კონტაქტების დამყარებით დასავლელ ლიდერებთან. ამასთან, 
პრე მიერი გარკვეულ მითითებებს აძლევდა თავდაცვის სამინისტროს საჭირო მოქმედებების შესახებ. ამ 
მხ რივ, აშკარად გამოიკვეთა ფუნქციების დუბლირება პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის.

უწყებების მოქმედებების შეფასება

სიმულაციის დასკვნით ეტაპზე, ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების გათამაშებისას, გამოიკვეთა 
მართვისა და კონტროლის კუთხით სტრატეგიულ დონეზე არსებული მნიშვნელოვანი გამოწვევები. აშკარა 
საგარეო აგრესიის პირობებში პრეზიდენტმა გამოაცხადა საომარი მდგომარეობა და შედეგად სათავეში 
მოექცა მართვისა და კონტროლის ჯაჭვს, თუმცა გაუჭირდა მთავარსარდლის ფუნქციების შესრულება, რაც 
განპირობებული იყო ერთი მხრივ უშუალოდ ვითარების ესკალაციის ეტაპიდან მისი გათიშვითა და სრულ 
სურათზე წვდომის არქონით, ხოლო მეორეს მხრივ, პრეზიდენტსა და სახელმწიფო უწყებებს შორის მა ნამ-
დე მჭიდრო კომუნიკაციის არქონით. შედეგად, პრეზიდენტს გაუჭირდა პროცესის მართვა. 

პრემიერი კრიზისიდან საომარ ვითარებაზე გადასვლის შემდეგაც განაგრძობდა სახელმწიფო უწყებების 
მართვას და პრეზიდენტთან შეუთანხმებლად გარკვეულ მითითებებს აძლევდა კონკრეტულ უწყებებს. ამას 
ხელს უწყობდა ისიც, რომ მშვიდობიანობის პერიოდში აწყობილ მართვისა და კონტროლის ჯაჭვს შეჩვეული 
უწყებებისთვის, რთული აღმოჩნდა საომარ ვითარებაში სწრაფად გადაწყობა და ხშირ შემთხვევებში, ისინი 
უმაღ ლეს პოლიტიკურ მითითებებს კვლავ პრემიერისგან იღებდნენ.

მართვის უმაღლეს რგოლში შექმნილი გამოწვევების შედეგად, სახელმწიფო უწყებები ხშირ შემ თხ ვე ვაში 
მოქმედებდნენ ჯერ კიდევ კრიზისის ფაზაში პრემიერის მიერ გაცემული, მოძველებული ზო გა დი დირექტივების 
შესაბამისად ან უწევდათ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში თავად მიეღოთ გა დაწ ყვეტილებები, რაც 
გარკვეულ შემთხვევებში ხელს უშლიდა ეროვნულ დონეზე კოორდინირებული პო ლიტიკის წარმართვას და 
ამცირებდა მათი მოქმედებების ეფექტიანობას. უწყებების მხრიდან გა მოვ ლენილი ავტონომიურ რეჟიმში 
მოქმედების უნარი ცალსახად დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა ზო გი ერთ შემთხვევაში ვითარება მოით-
ხოვ და უმაღლეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და მართვისა და კონ ტროლის უმაღლესი რგოლის პა სი-
უ რო ბის პირობებში გარკვეული დროით უწყებების პარალიზებას იწ ვევდა. 
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სიმულაციამ აჩვენა, რომ სხვადასხვა ტიპის კრიზისისა თუ საომარი მოქმედებების შემთხვევაში, საქარ-
თვე ლოს ხელისუფლება მოპასუხის პოზიციაში იყო და პრაქტიკულად ვერცერთ ეტაპზე ვერ მოახერხა 
ინიციატივის საკუთარ ხელში აღება. საპასუხო რეჟიმში ყოფნა ართულებდა სახელისუფლებო უწყებებს 
შორის ერთიანი, წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკის არსებობას და მოქმედებების კოორდინირებულად 
აღსრულებას. აღნიშნული პრობლემა შესაძლებელია რეალობაშიც განმეორდეს, თუ სიმულაციის გან მავ-
ლო ბაში გათამაშებული გამოწვევები რეალობაშიც განხორციელდება. აღნიშნული საფრთხე რეალურია, 
რამ დენადაც ეროვნულ, რეგიონალურ თუ უწყებრივ დონეზე საკმაოდ იშვიათია უწყებების მიერ მსგავსი 
ტიპის სიმულაციების გათამაშება და არ ხდება ხშირი ვარჯიში ასეთი ტიპის კრიზისულ ვითარებაში ერ თობ-
ლი ვი მოქმედებების დახვეწის კუთხით. 

სიმულაციის მეორე ეტაპზე განსაკუთრებით გამოიკვეთა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უწყებებს 
უჭირ დათ მოწინააღმდეგის მიერ მართულ პროცესებზე სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირება. ხშირად შე იმ-
ჩნე ო და სამთავრობო უწყებების მხრიდან დაგვიანებული პასუხები. გამოწვევების ჰიბრიდული ხა  სი ა თის 
გამო და ეტაპებს შორის არსებული გადაფარვებიდან გამომდინარე, იყო შემთხვევები, როდესაც სხვა-
და სხვა უწყება ჯერ კიდევ გასული გამოწვევის დაძლევის რეჟიმში მოქმედებდა, მაშინ როდესაც ახა ლი 
გა მოწვევა საჭიროებდა მათ საპასუხო რეაქციას. ეს გამოწვეული იყო ერთის მხრივ კრიზისულ პე რი ოდ ში 
კომპლექსური ვითარების ჯეროვნად შეფასებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრის უნარის სიმ ცი რით, ხო-
ლო მეორეს მხრივ მკაფიო სახელმძღვანელო მითითებების ნაკლებობებით. დაგვიანებულ პა სუ ხებს, ხშირ 
შემ თხვევაში, განაპირობებდა შესაბამისი უწყებების მხრიდან მსგავსი ტიპის გამოწვევებთან გამ კლა ვე ბის 
გა მოცდილების სიმწირეც. 

სწრაფი და ეფექტიანი მოქმედებების წარმართვას ხშირად ართულებდა უმაღლესი პოლიტიკური 
ხელმ  ძღვანელობის მხრიდან შესაბამისი მკაფიო მითითებების დაგვიანებით მიღება და/ან ნაკლებობა. 
ძა  ლაუფლების დელეგირების ნაკლებობა განაპირობებდა ცალკეული უწყებების მხრიდან სენსიტიური გა-
და  წ ყვეტილებების მიღებაზე პასუხისმგებლობის აღების სურვილის არქონას. ამ პრობლემებს კიდევ უფრო 
არ  თულებდა უწყებებს შორის მჭიდრო კოორდინაციის ნაკლებობის კუთხით არსებული გამოწვევები. სი-
მუ ლაციის განმავლობაში გამოიკვეთა ქართული პოლიტიკური კულტურისთვის დამახასიათებელი ვერ ტი-
კალური მოდელის ნაკლოვანებები, რაც თითოეულ უწყებას უბიძგებდა ზედა რგოლის მიმართულებით მი-
ეპყ რო ყურადღება და ურთულებდა გადაწყვეტილებების მიღებას სახელმძღვანელო მითითებების გარეშე, 
პა რალელურ უწყებებთან თანამშრომლობის საფუძველზე. 

აღსანიშნავია, რომ არსებული პოლიტიკური კულტურის პირობებში, პრემიერის მხრიდან ძალაუფლების 
მკაფიო დელეგირების სიმწირის პირობებში, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო პრაქტიკულად ვერ ას რუ-
ლებდა საკუთარ ფუნქციას ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის მი-
მართულებით. სხვა სამთავრობო უწყებების მხრიდან შეიმჩნეოდა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ინი-
ცი ატივების მიმართ არასათანადო ყურადღების გამოჩენა და სრულად პრემიერის აპარატის მითითებებზე 
ფო კუსირება. აღნიშნული  ქმნიდა პრობლემებს თავად პრემიერისთვისაც, რამდენადაც სიმულაციის პრო  -
ცეს მა გამოავლინა, რომ ძალაუფლების მსგავსი თავმოყრის პირობებში, კრიზისულ ვითარებაში მო სა-
ლოდ ნელია პრემიერის აპარატი გადაიტვირთოს და ვეღარ შეძლოს სწრაფი და ადექვატური გა და წყვე-
ტი  ლებების მიღება.

გამოიკვეთა ძალაუფლების ორი ცენტრის (პრემიერის და პრეზიდენტის) მქონე მოდელის ნაკლო ვა ნე-
ბე ბიც. პრეზიდენტი კრიზისის ეტაპზე ვერ ახერხებდა პროცესის მართვაში სრულ და ადექვატურ ჩართვას, 
რა მდენადაც პროცესებს ხელმძღვანელობდა პრემიერი. ამ მოცემულობაზე აწყობილ სახელმწიფო უწყებებს 
უჭირ  დათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან კომუნიკაცია, რაც იწვევდა პრეზიდენტის არასაკმარის ინ-
ფორ   მირებას კრიზისის ეტაპზე. მსგავსი ტიპის ინფორმაციულ ვაკუუმში ყოფნამ პრეზიდენტისთვის მნი შვ  ნე-
ლოვნად გაართულა საომარი ვითარების დროს პროცესების მართვის საკუთარ თავზე აღება და ქვე ყ ნის 
მთავარსარდლის როლის წარმატებით შესრულება. ამასთან, პრეზიდენტსა და პრემიერს შო რის მშვი დო-
ბიან პერიოდში მჭიდრო კავშირების არქონამ ხელი შეუწყო თითოულის შემთხვევაში ერთ  მა   ნე თი სგან მნი-
შვ ნელოვნად განსხვავებული პოზიციების ჩამოყალიბებას, მათ შორის უშუალოდ სა ო მა რი მდგო მა რეობის 
გა მოცხადების აუცილებლობის თაობაზე. ამან კი დამატებითი პროცედურული გარ თუ ლე ბე ბი წარ მო შვა 
კრი ზისული პერიოდიდან საომარ მდგომარეობაში გადასვლის პროცესში.

სიმულაციის შედეგად ასევე გამოიკვეთა, რომ კრიზისის პერიოდიდან საომარ მდგომარეობაში გადა-
სვ ლისას ქართული მოდელით გათვალისწინებული ძალაუფლების ტრანზიცია პრემიერიდან პრეზიდენტის 
ინ სტიტუტზე მნიშვნელოვან სირთულეებთან არის დაკავშირებული არა მხოლოდ პრეზიდენტისთვის, არა-
მედ უშუალოდ უწყებებისთვისაც, რომლებიც ძირითადად პრემიერის მხრიდან წამოსულ მითითებებს ას-
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რუ ლებენ. უწყებებს საკმაოდ გაუჭირდათ საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ მოკლე დროში 
მარ თვისა და კონტროლის ჯაჭვის სრულფასოვნად გადაწყობა პრეზიდენტზე, როგორც მთავარსარდალზე, 
მით უფრო როცა პრეზიდენტის მთავარსარდლის სტატუსი, კანონმდებლობის მიხედვით რეალურად არ 
ითვალისწინებს მართვისა და კონტროლის სრულყოფილი აპარატის შექმნას (თავდაცვის საბჭო ბუტა ფო-
რი ად რჩება). ამ მხრივ, მშვიდობიანობის დროს გამოცდილების არქონამ, მნიშვნელოვანი გამოწვევები 
შეუ ქმნა უწყებებს ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მოდელის პირველად ამუშავების გამო.

სიმულაციის განმავლობაში, ასევე, გამოიკვეთა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ცენტრალურ ხე ლი-
სუფ ლებაზე დამოკიდებულების მაღალი ხარისხი და მათი მხრიდან ადგილობრივ დონეზე გამოწვევებთან 
საბრ ძოლველად საჭირო მექანიზმებისა და პროცედურების ნაკლებობა. სიმულაციამ აჩვენა, რომ გა მო-
წვევების მრავალფეროვნების ფონზე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს უჭირდა მათთან გამკლავება და პრაქ-
ტი კულად ყველა გამოწვევის დაძლევის მხრივ თითქმის სრულიად დამოკიდებული იყო ცენტრალური 
ხელისუფლებისგან შესაბამისი დახმარების მიღებაზე.

ნაკლოვანებები კონკრეტული უწყების და ორგანიზაციის მიხედვით

პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პრემიერის აპარატი იყო სიტუაციის მართვის მთავარი რგო-
ლი, რომელიც სრულ კოორდინაციაში უნდა ყოფილიყო უსაფრთხოების საბჭოსთან. აღნიშნულიდან გა მო-
მ დინარე ადმინისტრაციას უნდა გაეცა განკარგულებები, გამოეთხოვა ინფორმაცია, გაეკეთებინა საჯარო 
გან ცხადებები და ემოქმედა საერთაშორისო მხარდაჭერის გაზრდის მიმართულებით. ფაქტიურად ყველა 
უწ ყების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია თავს იყრიდა აპარატში, ხოლო ჯგუფი ვერ ასწრებდა საკითხების 
პრი ორიტეტიზაციას და მყისიერ რეაგირებას.

პრემიერის აპარატმა ასევე ვერ ააწყო სათანადო კოორდინაცია უწყებებს შორის, რაც მეტწილად გან-
პი რობებული იყო უსაფრთხოების საბჭოს როლის უგულვებელყოფით. პრობლემები შეინიშნებოდა დროის 
მარ თვაში, რაც გამოიხატებოდა გადაწყვეტილებების მიღების გაჭიანურებით და დაქვემდებარებული უწ-
ყე ბების არასათანადო ინფორმირებაში. დიდი დრო დაიკარგა ოფიციალური წერილების და საჯარო გან-
ცხა დებების მომზადებაში.

პრემიერის აპარატმა საწყის ეტაპზე სწორი ტექნიკური გადაწყვეტილებები მიიღო. თუმცა როდესაც 
სა კითხი შეეხო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას, მაგალითად საომარი მდგომარეობის გა მო-
ცხადებას, მან ვერ შეძლო უწყვეტი და ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ქვემ-
დე ბარებულ უწყებებთან. ასეთმა მიდგომამ გამოიწვია შედარებით ქაოტური, თუმცა კონტროლირებადი 
ვი თარება. რეგიონებში საკოორდინაციო საბჭოების შექმნა არ აღმოჩნდა საკმარისი მზარდი პრობლემის 
მო საგვარებლად.

გაცემული დავალებების, მათი აღსრულების და დამდგარი შედეგების პრიზმაში ანალიზის შედეგად გა-
მოჩნდა, რომ მიღებული გადაწყვეტილებები მოითხოვდა გაცილებით მეტ ყურადღებას და სათანადო და-
გეგმვას. მაგალითად, ხშირად ვლინდებოდა მითითებების გაცემა კონკრეტიკის გარეშე, ისევე როგორც აღ-
სრულებაზე კონტროლის მხოლოდ ნაწილობრივი შენარჩუნებით. ადგილობრივ თვითმართველობის ჩარ-
თუ ლობის მნიშვნელობა ფაქტიურად სრულად იყო იგნორირებული და მათ მიმართ გაცემული დავალება 
შე მოიფარგლა მხოლოდ დაზარალებულების დროებითი თავშესაფრის ადგილების მოძიების დავალებით.

რაც შეეხება კრიზისის მესამე ფაზას, სადაც საომარი მოქმედებების პარალელურად პრემიერის აპა რატს 
უწევდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, შემოსული ინფორმაციის ანალიზი და შე სა ბა მისი და ვა-
ლე ბების გაცემა, აქ პრემიერის ადმინისტრაციას გაუჭირდა კოლეგიალური მიდგომების უზ რუნ ველ ყო ფა. 
ჯგუ ფმა მოახდინა ინფორმაციის სრული მონოპოლიზირება და როგორც უსაფრთხოების საბჭოს ასე ვე, სხვა 
უწ ყებების ჩართულობის გარეშე დაიწყო საომარი მდგომარეობის საკითხთან დაკავშირებით ძი რითადად ერთ-
პი როვნული გადაწყვეტილებების მიღება. ასეთმა მიდგომამ გააჩინა უსამართლობის და გარიყულობის გან-
ცდა, რამაც შედეგი იქონია მთლიანად სიმულაციის პროცესზე. დაიწყო ერთგვარი ნე გა ტიური კონკურენცია 
პრე  ზიდენტის ადმინისტრაციასთან, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა დაბნეულობის ხარისხი.

აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ საომარი მდგომარეობის გამოცხადების საკითხი გახდა 
და პირისპირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. საბოლოო ჯამში კოორდინაციის, ინფორმირებულობის და 
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გუნდურობის საკითხებთან დაკავშირებით უწყებებს პრემიერის აპარატთან უფრო მეტი პრეტენზია გააჩნ-
დათ ვიდრე შეთანხმებული მოქმედებები. კერძოდ, პრემიერ მინისტრის აპარატი ვერ(არ) ახერხებდა სენ-
სი ტიური ინფორმაციის სხვა უწყებებთან გაზიარებას, რაც ქმნიდა რიგ პრობლემებს საერთო სამოქმედო 
გეგმის დასახვის და ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების თავლსაზრისით. სწორი და დროული ინფორმაციის 
მიწოდების ნაკლებობა ქმნიდა გაუგებრობას უწყებებში და მათი მხრიდან უმოქმედობას და პრემიერისგან 
მითითებების მოლოდინის რეჟიმში ყოფნას.

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

სიმულაციის საწყის ეტაპზევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არსებული შიდა კომუნიკაციისა და დრო-
ული კოორდინაციის ჩავარდნის ფაქტებმა, ცალსახად გამოკვეთა შიდა ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული სი-
სუს ტეები გადაწყვეტილების მიღების, სტრატეგიულ კომუნიკაციებისა და უწყებებსა თუ საზოგადოებასთან 
ურ თიერთობის თვალსაზრისით.  

ენგურჰესის მოსალოდნელ ჩაკეტვასთან დაკავშირებით, პოლიტიკური ვითარების დაძაბვასთან ერთად, 
ისევე როგორც შემდგომში ადმინისტრაციულ საზღვარზე პირველი მსხვერპლის შესახებ გავრცელებული 
ინფორმაციის პირობებში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის აქტიური 
თანამშრომლობა და მუდმივი კოორდინაცია პრემიერის ოფისთან. მიუხედავად ამგვარი ვითარებისა და 
პრეზიდენტის მხრიდან არაერთი მცდელობისა, ორივე შემთხვევაში, პრეზიდენტი ფაქტობრივად გა მო-
თი შული იყო კრიზისის მართვისა და სიტუაციის კონტროლის ჯაჭვიდან. პრემიერის ოფისის მხრიდან 
ძა ლაუფლების არათანმიმდევრული დელეგირების, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ 
პრე ზიდენტის აპარატის დროული ინფორმირების ნაკლებობამ, დამატებით გაართულა საერთო სურათი.

საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მცირე საბრძოლო შეტაკებების დაწყებიდან, პრეზი-
დენ ტის ადმინისტრაცია ერთის მხრივ არ ფლობდა საკმარის, განახლებად ინფორმაციას არსებულ 
ვითარებაზე, მეორეს მხრივ კი მთავრობის ხელმძღვანელთან შეუთანხმებლად ცდილობდა კრიზისების 
მარ თვისა და დეესკალაციის გზების ძიებას. მაგალითად ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ქართულ საპა-
ტრიარქოსთან - რუსეთის საპატრიარქოსთან დიალოგის ინიცირების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 
შესაძლოა ამას გარკვეული დადებითი ეფექტი მოეტანა კონფლიქტის დეესკალაციის გზების ძიების საქ-
მეში, მნიშვნელოვანია ის, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება წინსწრებად არ იქნა განხილული და შე თან-
ხმებული პრემიერ მინისტრთან, არ მომხდარა საკითხის სხვადასხვა, პირველ რიგში კი ეროვნული უსაფრ-
თხო ების პრიზმიდან დანახვა და შეფასება.

ფართომასშტაბიანი ომის ფაზაზე გადასვლისას, პრეზიდენტის ინსტიტუტის ჩამოშორებამ და გათიშვამ 
კრიზისის მართვის სადავეებიდან, ინფორმაციასთან წვდომის არარსებობამ, ხელი შეუშალა საჭირო დროს 
პრეზიდენტის, როგორც მთავარსარდლის მიერ საომარი ვითარების გამოცხადებას, რამაც კიდევ უფრო 
და ამ ძიმა ვითარება. პრეზიდენტმა ცალსახად ვერ შეძლო საომარი ვითარების დროს კონსტიტუციით ნა კის-
რი ვალდებულებების აღება და პროცესის მართვა. მიუხედავად იმისა, რომ მას სრული პოლიტიკური და 
სამართლებრივი უფლება გააჩნდა კრიზისის ამ ფაზაში დაებალანსებინა პრემიერის, როგორც გა და წყვე-
ტილების მიმღები მთავარი ფიგურის ძალაუფლება, მისთვის ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, ინ-
ფორ მაციის ნაკლებობის პირობებში, პრეზიდენტი თვლიდა, რომ ვითარების დეესკალაცია საერთაშორისო 
პარტ ნიორებთან აქტიური თანამშრომლობითა და სწორედ მათი ჩართულობით შეიძლებოდა მიღწეულიყო. 
მისი აზრით, მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოლაპარაკებების წარმოების დროს საქართველოს შეძლებოდა 
სრულ ფასოვანი პოზიციონირება მოეხდინა საერთაშორისო ასპარეზზე, ამას კი მხოლოდ პროვოკაციაზე 
არ წამოგებით შეძლებდა და თვალსაჩინოს გახდიდა მეზობელი აგრესორის რეალურ სახეს. სიმულაციის 
და სკვნითმა ეტაპმა გვაჩვენა, რომ აღნიშნული მიდგომა არ პასუხობდა ქვეყნის წინაშე მდგარ რეალურ 
სა ფრთხეებს. რეალური შედეგის მისაღწევად აუცილებელ წინაპირობას ინსიტუტუციათაშორისი მჭიდრო 
კო ორდინაცია წარმოადგენდა. 

თავდაცვის სამინისტრო

თავდაცვის სამინისტრო დროდადრო ეთიშებოდა მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის დაუყოვნებლივ 
მიღებას და ხშირ შემთხვევაში არ გააჩნდა/დაგვიანებული იყო პირდაპირი კომუნიკაცია, როგორც პრემიერ 
მინისტრის აპარატთან, ისე სხვა უწყებებთან (განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ბათუმში 
განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით).
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გარდა ტექნიკურ-საინფორმაციო მიმართულებით არსებული პრობლემებისა, რაც ობიექტურად ხელს 
უშლიდა მთლიანად უწყებას ადექვატური მოპასუხე ყოფილიყო ქვეყნის წინაშე არსებული მრავალი ერთ-
დრო ულად განვითარებადი კრიზისისა, სიმულაციის მიმდინარეობისას არაერთხელ გამოიკვეთა თავ-
და  ცვის მინისტრს, პრემიერ მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის ძალაუფლების დაუბალანსებლობისა და 
უფ  ლება-მოსილებების გაურკვევლობის ფაქტი. მაგალითად, კრიზისის მიმართ ერთიანი, სამთავრობო, 
სტრა ტეგიული მიდგომის არარსებობის გამო თავდაცვის მინისტრი რიგ შემთხვევაში იძულებული იყო, მათ 
შორის პრემიერის ადმინისტრაციისგან შეუსაბამო ბრძანებების ფონზე შედრებით დამოუკიდებლად ემო ქმე-
და. გარკვეულ ვითარებაში, აღნიშნული მიდგომა შესაძლოა დადებით კონტექსტში იქნას განხილული, თუმ-
ცა ზოგადად ვერ ხსნის უმაღლეს დონეზე კომპეტენციის  ნაკლებობის პრობლემას. მსგავსი ნაკლოვანებები 
შეიმ ჩნეოდა მათ შორის ქვეყნის მთავარსარდალთან ურთიერთობის კონტექსტში. 

საბოლოო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ სიმულაციის სრულმა სურათმა არაერთხელ გამოკვეთა ის, თუ 
როგორ მძიმდება კრიზისი სწორედ მმართველი რგოლის შეუთანხმებელი მოქმედებით, სახელმწიფო უწყე-
ბა თა ნაკლები კოორდინირებული მუშაობისა და შეთანხმებული სტრატეგიის, შემდგომში კი პრაქტიკული 
ნა ბიჯების არქონით.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯგუფმა სიმულაციის მსვლელობისას გამოიჩინა პროფესიონალური 
მიდ  გომა ტექნიკური საკითხების აღსრულებასთან მიმართებით. თუმცა, იყო შემთხვევები რომლებმაც გა-
ნა პირობეს გარკვეული პრობლემები. შსს-მ ვერ მოახერხა პრემიერის აპარატთან გამართული თა ნამშ რო-
მლობის არხების ჩამოყალიბება და მუდმივად განიცდიდა ინფორმაციის ნაკლებობას. ცხადია ეს პრობ ლე მა 
მომდინარეობდა პრემიერის აპარატის გადატვირთული დღის წესრიგის გამო, თუმცა შსს-ს გუნდმა ამ შემ-
თხვე ვაში ვერ დაიცვა თავისი უფლებები ყოფილიყო სრულად ინფორმირებული მისი პასუხისმგებლობის 
სა კითხებთან დაკავშირებით და მხოლოდ მიღებული დავალებების შესრულებაზე იყო ორიენტირებული. 

ნაკლები ყურადღება ექცეოდა წამოწყებული ქმედებების შედეგების შესახებ ინფორმაციის დოკუმენტი-
რებას და ბოლომდე კონტროლის შენარჩუნებას (მაგ. მოქალაქეების გატაცების ფაქტები ან აფხაზურ მხა-
რესთან მოლაპარაკებების წარმოება). სიმულაციის პერიოდში შედგა კარგი და კოორდინირებული კო მუ-
ნიკაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტთან და ჯანდაცვის სამინისტროსთან. დანარჩენ უწყებებთან სუსტი იყო 
კომუნიკაციის ნაწილი. სუბორდინაციის დაცვის პრინციპების მიზნით, გადაწყვეტილების მიღებამდე ჯგუფი 
მი მართავდა პრემიერ-მინისტრის აპარატს, თუმცა მისი მხრიდან რეაგირების დაგვიანების გამო ჯგუფი საკ-
მაო დროს ლოდინის რეჟიმში კარგავდა. 

უსაფრთხოების საბჭო

უსაფრთხოების საბჭო ცდილობდა მასზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას, თუმცა ამ ჯგუფის 
ძალისხმევა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ინიციატივების გაჟღერებით. მათ ვერ შეძლეს პრინციპულ 
საკითხებთან დაკავშირებით სხვა უწყებების ჩართვა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. საბჭომ გასცა რე კო-
მენ დაცია კრიზისული ოთახის შექმნის თაობაზე, რომელიც უნდა ყოფილიყო გამოყენებული კრი ზი სების 
მართვისას, რაც ასევე არ იქნა გათვალისწინებული და მიზნობრივად გამოყენებული პრემიერის აპა რატის 
მიერ. საბჭომ ვერ შეძლო საკუთარი ინიციატივების ადვოკატირება მათ შორის ინფორმაციის სწრაფი 
გაცვლის ან თუნდაც ერთიანი მესიჯ-ბოქსის შემუშავების აუცილებლობასთან დაკავშირებით. 

უსაფრთხოების საბჭოს ასევე ქონდა ინფორმაციასთან წვდომის პრობლემა, რისი გადჭრაც სცადა პრე-
ზი დენტის ინსტიტუტის ჩართულობით. პრეზიდენტთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე შეძლო პრემიერის 
დარ წმუნება საიდუმლო ინფორმაციის სხვა უწყებების მიმართ გაზიარების აუცილებლობაში, რამაც შემ-
დგო მში ნაწილობრივ უზრუნველყო ყველა უწყების ჩართულობა კოორდინირებულ მოქმედებებში და გა-
და წყვეტილების მიღების პროცესში თუმცა მხოლოდ გარკვეული დროით. 

საბჭომ ვერ შეძლო საკუთარი რეკომენდაციებისა და მოთხოვნების შესახებ იმ ხარისხის პრინციპუ ლო   ბი-
სა და კატეგორიულობის გამოვლენა რაც საკმარისი აღმოჩნდებოდა მათი მიზნების განსახორციელებ ლად. 
შესაბამისად ბევრი მნიშვნელოვანი ინიციატივა უბრალოდ ჩაიკარგა პროცესში. მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად საბჭოს შეეძლო ყოფილიყო კრიზისების მართვის ერთ-ერთი ცენტრალური რგოლო, თუმცა 
დიდწილად სხვა აქტორებისგან მისი იგნორირების გამო აღნიშნული ფუნქცია განუხორციელებელი დარჩა. 
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საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სიმულაციის განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიკვეთა რამდენიმე ერთობლივი პრო-
ბ ლემა, რაც უმეტესწილად დაკავშირებული იყო სხვა უწყებებთან, განსაკუთრებით კი, პრემიერის აპარატთან 
სტრა ტეგიული კომუნიკაციის ჩავარდნასთან. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევდა, რომ კრიზისის თანმ-
დე ვი პრობლემა მთავრობის ერთიანი ხედვის არქონა და უწყებათაშორისი მოლაპარაკებების დროს გან-
სხვა ვებული აზრის დაბლოკვა იყო, რაც კიდევ უფრო რთულს ხდიდა კრიზისის მართვის გზების ძიებას. 
სხვა უწყებებისგან განსხვავებით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო სწორედ მთავარ მეკავშირე, მედიატორის 
ფუნ  ქციას უნდა ასრულებდეს ქვეყნის საგარეო ასპარეზზე, არსებული ვითარება კი, მას ხელს უშლიდა 
რაციონალურად გამოეყენებინა მისი უფლება-მოვალეობები და მის ხელთ არსებული სამართლებრივ-
პროცედურული გზები პარტნიორ ქვეყნებთან სწორი, დროული კომუნიკაციისათვის.

სამინისტროს წინაშე მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, თუ 
სტრატეგიულ პარტნიორთან მოლაპარაკებების ფარგლებში ზუსტი, დეტალური ინფორმაციის მიწოდების 
სირთულე, შესაბამისად, ვითარების ზოგადი შეფასება და დახმარების აღმოჩენის თხოვნის დაუსაბუთებლად 
მიწოდება. თანმდევ პრობლემად იქცა ასევე უკუკავშირის დაგვიანება, ან საერთოდ ვერ მიღება, რასაც წინ 
უძღვოდა საგარეო უწყებასა და პრემიერის აპარატს შორის შიდა კომუნიკაციის, შეთანხმებული ინ ფორ-
მაციის მიმოცვლის სიმცირე. მაგალითისათვის, სტრატეგიულ პარტნიორებთან მოლაპარაკებების წარ-
მო ების დროს, მუდმივად ცვალებადი მოცემულობის პირობებში საგარეო უწყებას სურდა დაუყოვნებლივ 
გაევლო კონსულტაცია პრემიერ მინისტრის აპარატთან, თუმცა ამ ნაბიჯის ვერგანხორციელებამ ცალსახად 
უკან დახია პროცესი და შემდგომში სხვა გადაწყვეტილებების მიღებაც. სამხედო-პოლიტიკური კრიზისის 
გამწვავების პირობებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაუჭირდა რამდენიმე მთავარ სტრატეგიულ პარ-
ტ ნიორთან ეწარმოებინა შესაბამისი მოლაპარაკებები სხვადასხვა ტიპის დახმარების მიღებასთან და კავ-
ში რებით. სამინისტროს არ გააჩნდა ალტერნატიული ხედვა იმ შემთხვევისთვის, თუკი რომელიმე პარ-
ტნიორი: ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზით ვერ შეძლებდა დროული დახმარება აღმოეჩინა სა ქარ-
თვე ლოსთვის. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მრავალი შიდა პოლიტიკური, თუ ბიუროკრატიულ-პრო-
ცე დურული გამოწვევის პირობებში დამოუკიდებლად ცდილობდა საგარეო ასპარეზზე ქვეყნის ღირსეულ 
პო ზიციონირებას. მიუხედავად ამისა, სიმულაციის სრულმა მიმდინარეობამ ერთმნიშვნელოვნად აჩვენა, 
თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს გარდაუვალი კრიზისის პირობებში უწყებათაშორისი კომუნიკაციის 
მა  ღალ დონეს და თანმიმდევრულ მოქმედებას ადექვატური საგარეო პოლიტიკის წარმოებისათვის.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტის ხელთ არსებული რესურსების და კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფ ლე-
ბამოსილებიდან გამომდინარე, ადგილობრივ დონეზე ქმედითი გადაწყვეტილებების მიღება ჯგუფს გაუ-
ჭირდა. მუნიციპალიტეტმა ცენტრალურ ხელისუფლებას წარუდგინა ანგარიში მუნიციპალიტეტში არ სე-
ბული ვითარების შესახებ და მაგალითისთვის განმარტა ის რისკები რომელიც დაკავშირებული იყო აფ ხა-
ზეთის საოკუპაციო ხაზთან ვითარების გაუარესებასთან. ასევე ჯგუფმა მოითხოვა ფინანსური დახმარება მუ-
ნი ციპალიტეტში ვაქცინაციის პროცესის ეფექტურობის ასამაღლებლად კამპანიის წარმოებისთვის, ხოლო 
შსს -გან მოითხოვეს აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან დამატებითი ძალების მობილიზაცია.

სხვა უწყებების მხრიდან არ არსებობდა მინიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ინტერესი, 
რამაც ჯგუფში გააღვივა პროცესიდან დისტანცირების განცდა. თუმცა, ჯგუფმა სიმულაციის ბოლო ეტაპზე 
კატეგორიულად დააყენა მისი პროცესებში ჩართვის საკითხი, რაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. საერთო 
ჯამში მუნიციპალიტეტის მთავარ პრობლემას წარმოადგენდა მისი უზომოდ დიდი დამოკიდებულება ცენ-
ტრალურ ხელისუფლებაზე როგორც ფინანსურ-მატერიალური დახმარების, ასევე ელემენტარული ღო ნის-
ძი ებების ორგანიზების თვალსაზრისით.  

ჯანდაცვის სამინისტრო

ჯანდაცვის სამინისტროს წინაშე სიმულაციის პირველივე წუთებიდან, მრავალმხრივი გამოწვევები იჩენ-
და თავს, რის გამოც უწყებას რამოდენიმე შიდა და საგარეო მიმართულებაზე ერთდროულად უწევდა მოქ-
მედება. ეს იყო კოვიდ-19 პანდემიასთან გამკლავება, ბათუმში სტიქიური უბედურებისა და სამხედრო და-
პირისპირების შემდგომი ვითარების მართვა. მთავარ გამოწვევად, ისევე როგორც სხვა უწყებების შემ თხვე-
ვაში, რჩებოდა სტრატეგიული კომუნიკაციის, უწყებათაშორისი ერთიანი გეგმის არარსებობისა და კრი ზისის 
მართვის პროცესში მუდმივი კოორდინაციის ნაკლებობა, ხშირ შემთხვევაში არარსებობაც კი. სი მულაციამ 
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აჩვენა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემური პრობლემები ექმნებოდა: ადამიანური, ეკო ნომიკურ-ფი ნან-
სური და რესურსობრივი თვალსაზრისით, იქნებოდა ეს ექიმების/ექთნების შესაბამისი კვა ლიფიკაციის ნაკ-
ლე ბობა საგანგებო ვითარებისა და სტიქიური უბედურების პირობებში; სამედიცინო რე სურ სების/ტექნიკური 
აღ ჭურვილობის (მედიკამენტების, პირბადეების, სასუნთქი აპარატების, საწოლების) სიმ ცირე, თუ ჯანდაცვის 
მსოფ ლიო ორგანიზაციიდან მიღებული დახმარების არადროული, არამიზნობრივი ხარ ჯვა.

გარდა ზემოაღნიშნული ობიექტური გამოწვევებისა, ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ გაუმკლავდა არა მხო-
ლოდ ვაქცინაციის პროცესის დროულ დაწყებას (საჭირო ვაქცინების დაგვიანებით მიღების გამო), ისე 
თა ვად პროცესს. აღნიშნულს ხელს უშლიდა საზოგადოებაში დამკვიდრებული რწმენა-წარმოდგენები და 
ზო გადი პოლიტიკურ-სოციალური კულტურა. მოცემულ ვითარებაში ადგილი ჰქონდა სამართლებრივი 
რე გულირების აუცილებლობას (პანდემიის შეკავების, ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით) სა-
ყო ველთაო ვაქცინაციისა და ე.წ „მწვანე პასპორტების“ შემოღების გზით. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, 
ჯან დაცვის სამინისტრომ ვერ შეძლო კონსენსუსისთვის მიეღწია ქვეყნის შიგნით სავალდებულო ვაქ ცი ნა-
ციის საკითხთან დაკავშირებით. ამასთან, მზარდი დეზინფორმაციის კამპანიის პირობებში, ჯანდაცვის სა მი-
ნის ტრომ არ გამოიყენა ყველა შესაძლო საინფორმაციო გზა მოსახლეობამდე მიეტანა სწორი, დროული 
და დამაჯერებელი ინფორმაცია ვაქცინაციის უსაფრთხოებასა და აუცილებლობასთან დაკავშირებით, რაც 
თავის მხრივ კვლავ ზრდიდა პანდემიის მსხვერპლთა რაოდენობას და კიდევ უფრო ართულებდა ვი თა-
რე ბას. საბოლოო ჯამში, ჯანდაცვის სამინისტრო საკუთარი კომპეტენციიდან გამომდინარე ცდილობდა 
ადე კვატური მოპასუხე ყოფილიყო არსებული ვითარებისა, თუმცა უმეტეს შემთხვევებში ობიექტური, თუ 
სა ზოგადოებაში დამკვიდრებული სუბიექტური მიზეზების გამო დასახული მიზნები ნაკლებად მიღწეული 
აღ მოჩნდა.
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IV - სიმულაციის შედეგად IV - სიმულაციის შედეგად 
გამოკვეთილი რეკომენდაციებიგამოკვეთილი რეკომენდაციები
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აუცილებელია სახელმწიფოს დონეზე არსებობდეს კრიზისის სხვადასხვა ფაზის წინასწარ გაწერილი 
სტან დარტული სამოქმედო პროცედურები (SOPs) თითოული უწყებისათვის, რათა ისინი მზად იყვნენ მოქ-
მე დებისთვის და რეალურ ვითარებაშიც არ მოხდეს გამოწვევებზე ისეთი ტიპის დაგვიანებული პასუხები, 
რო გორც ეს სიმულაციის პროცესში გამოიკვეთა.

აუცილებელია სახელმწიფოს უწყებებს შორის ეროვნულ დონეზე რეგულარული სიმულაციური სწავ-
ლებების ჩატარება, რომლებშიც ჩართულები იქნებიან შესაბამისი თანამდებობების პირები, რათა უზ რუნ-
ველ ყოფილი იყოს უწყებების მზაობა მსგავსი ტიპის გამოწვევებთან გამკლავების მიმართულებით.

მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უწყებების ინსტიტუციური განვითარება, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მათი 
მხრიდან საკუთარი ფუნქციების დამოუკიდებლად, ავტონომიურ რეჟიმში შესრულების შესაძლებლობას და 
შეამცირებს კრიზისულ პერიოდში მათ დამოკიდებულებას დაგვიანებულ მითითებებზე ზემდგომი რგო ლი-
სგან.

მნიშვნელოვანია ძალაუფლების ორი ცენტრის (პრემიერის და პრეზიდენტის) მქონე მოდელის ცვ ლი-
ლე ბა და კრიზისულ და საომარ ვითარებაში ორი სხვადასხვა მმართველი რგოლის არსებობის მოსპობა. 
აღ ნიშნული მოდელი მნიშვნელოვან გამოწვევებს აჩენს როგორც გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, 
ასე ვე მათი აღმასრულებელი უწყებებისთვის. ამასთან, აღნიშნულ მოდელში გამოწვევად რჩება უშუალოდ 
ტრან ზიციის პერიოდში თითეოული ამ ცენტრის ჩართულობის ინტენსივობის განსაზღვრა.

სასურველია ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მისამართით რეალური პოლიტიკური ძალაუფლების 
დელეგირება, რათა ამ უკანასკნელმა შეძლოს კრიზისების მართვის კუთხით მასზე დაკისრებული ფუნქციების 
აღსრულება და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია.

მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-რესურსობრივი შესაძლებ ლო-
ბების გაძლიერება, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი ძალებით მოქმედება კრიზისულ ვითარებაში გა მო წვე-
ვე ბის დასაძლევად, რაც ხელს შეუწყობს ეროვნული მედეგობის გაზრდას. 

რეკომენდაციები კონკრეტულ უწყებისა და ორგანიზაციის მიხედვით

პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია (ოფისი)

გამოვლენილი ნაკლოვანებების ძირითადი ნაწილი, რომელიც პირველ რიგში უკავშირდება კრიზისულ 
ვითარებაში მართვის ქაოტურ ხასიათს, არაორგანიზებულობას და დროის თუ ინფორმაციის გაზიარების 
არაეფექტურ მენეჯმენტს, წარმოშობს მეორე რიგის პრობლემებს და მათი აღმოფხვრა შესაძლებელი იქ-
ნე ბა თუ გადაიდგმება შემდეგი სახის ნაბიჯები:

• პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია თავად უნდა იყოს დაინტერესებული კრიზისების მართვის 
გე გ მის არა მხოლოდ არსებობაში, არამედ მის ხშირ და რუტინულ გამოყენებაში პრაქტიკული 
სწავ ლებების დროს. კრიზისების მართვის ეროვნული გეგმა, და რეგიონულ დონეზე შემუშავებული 
კრიზისებზე რეაგირების გეგმები წარმოადგენს იმ ფუნდამენტურ საფუძველს, რაზეც ხდება არა 
მხოლოდ პრაქტიკული უნარების შემუშავება-დახვეწა, ასევე უწყებებს შორის ყველა დონეზე კო მუ-
ნი კაციის გამყარება და მოქმედების კოორდინაციის ამაღლება. აღნიშნული გეგმების შემუშავება 
და მათზე დაყრდნობით უწყებრივი თუ უწყებათშორისი პრაქტიკული სწავლებების ჩატარება ასე ვე 
მნიშვნელოვნად გაზრდის ცალკეული უწყების მოქმედების ეფექტურობას ავტონომიურ რე ჟიმ ში 
და მოსპობს მათი მხრიდან მუდამ პასიურ რეჟიმში პრემიერის ადმინისტრაციის მხრიდან ინ ფორ-
მა ციის თუ მითითების/ბრძანების მოლოდინის პრაქტიკას. 

• ადმინისტრაცია ვერ იქნება კრიზისების მართვის დროს ქვეყნის მართვის ძირითადი სივრცე. ამის-
თვის როგორც კონსტიტუციით ასევე ფუნქციონალურად განსაზღვრულია ეროვნული უსაფრ თხო-
ების საბჭო. პრემიერის ადმინისტრაციამ უნდა გაითავისოს და გადაიტანოს კრიზისებზე რეა გი-
რების მთელი პროცესები ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ინსტიტუციურ ჩარჩოებში, და ინ-
ტენ სიურად დაიწყოს იქ არსებული მექანიზმების გამოყენება პროცესების სამართავად, როგორც 
ჰო რიზონტალური (უწყებებს შორის) ასევე ვერტიკალური კოორდინაციის უზრუნველსაყოფად. 

• პრემიერის ადმინისტრაციამ ასევე უნდა გაითვალისწინოს კრიზისული და განსაკუთრებით, საო-
მა რი ვითარების დროს საქართველოს პრეზიდენტთან გაჩენილი თუ არსებული პოლიტიკური, 
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სა მართლებრივი და ადმინისტრაციული პრობლემა - გაურკვევლობა თუ ვინ წარმოადგენს ქვეყ-
ნის მართვის უმაღლეს რგოლს, პრეზიდენტი, რომელიც მთავარსარდალია და რომელიც საო-
მა რი ვითარების დროს ქმნის თავდაცვის საბჭოს, თუ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ისედაც აღ-
მასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი რგოლია, გააჩნია ყველა ბერკეტი და მართავს ქვე-
ყა  ნას საომარი ვითარების და კრიზისების დროს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მეშვეობით. 
აღ  ნიშნული პრობლემის მოსასპობად, საომარი ვითარების დროს ორხელისუფლებიანობის, და პი-
რისპირების თუ გაურკვევლობის აღმოსაფხვრელად, ბუნებრივია, ქვეყნის მართვის სადავეები უნ და 
შეუნარჩუნდეს პრემიერ-მინისტრს. პრეზიდენტს უნდა ჩამოერთვას მთავარსარდლის სტა ტუსი, თუმ ცა 
ის უნდა გადავიდეს და გახდეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრი, შესაძლოა მდივანიც (რითაც 
კიდევ ერთხელ ხაზი გაესმევა საბჭოს როგორც ინსტიტუციის მნიშვნელობას და ობიექტურობას).  

• სიმულაციის დროს განსაკუთრებით გამოჩნდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის როგორც უსუ-
სუ რობა, ასევე ობიექტურად მწირი რესურსი პრობლემებთან გასამკლავებლად და უზომოდ დი-
დი დამოკიდებულება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. აღ-
ნიშ ნული კი იწვევდა როგორც ადგილზე რეაგირების კუთხით დროის უაზრო დაკარგვას, ასევე 
მუნიციპალიტეტის მომლოდინე რეჟიმში მუშაობას და პასიურობას. შესაბამისად, პრემიერ-მი ნის ტ-
რის ადმინისტრაციამ უნდა გადადგას საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ნაბიჯები როგორც 
ად გილობრივი მუნიციპალიტეტების რესურსების (ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური), ასევე 
კრი ზისზე რეაგირების მხრივ მათი კომპეტენციების და უფლებამოსილების გასაზრდელად. 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

უწყებისთვის ძირითად გამოწვევას წარმოადგენდა ჰორიზონტალური, ანუ სხვა უწყებებთან პირდაპირი 
კოორდინაციის ნაკლებობა და ზედმეტი დამოკიდებულება მოქმედების ვერტიკალურ ლოგიკაზე, როცა 
დავალებების შესრულება იწყება ზემოდან (პრემიერის ადმინისტრაცია) მიღებული გადაწყვეტილებების 
სა   ფუძველზე. შესაბამისად ამ და სხვა ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად მიზანშეწონილია:

• შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაცილებით მეტი ინიციატივა გამოიჩინოს კონსტიტუციით დად -
გენილი უფლებამოსილებების ფარგლებში. მან გაცილებით ინტენსიური უნდა გახადოს ჰო რი ზონ-
ტალური თანამშრომლობის ხარისხი სხვა უწყებებთან (ორგანიზაციებთან და ადმინ. რგო ლებ თან) 
პრემიერ-მინისტრისგან მიღებული მითითებების გარეშე. აღნიშნული ნაბიჯი პირდაპირ უკავ შირ -
დება პოლიტიკური და ბიუროკრატიული კულტურის ცვლილებას, რომელიც ზედმეტად პო ლი  -
ტიზირებულია, შეზღუდული და ავტონომიური მოქმედების დაბალი პოტენციალი და სურვილი 
გააჩ   ნია. შსს-ს მეტი ინიციატივა და ავტონომიური მოქმედება უფლებამოსილების ფარგლებში გუ-
ლის   ხმობს მეტ აქტივობებს ჰორიზონტალური თანამშრომლობის კუთხით ერთობლივი გეგმების 
შე   მუშავებისა და პრაქტიკული სწავლებებს ჩატარების მიზნით. მათ შორის, ადგილობრივი ხე ლი-
სუფ  ლების წარმომადგენლებთან რეგიონის თუ მუნიციპალიტეტის დონეზე.  

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ძირეული პრობლემა, რაც მისი როგორც ფუნდამენტურად მნიშვ-
ნე ლოვანი ინსტიტუციის უგულვებელყოფაში გამოიხატებოდა სიმულაციის დროს, კომპლექსურ ხასიათს 
ატარებს და შესაბამისად მოითხოვს მთელი რიგი რეკომენდაციების გატარებას:

• ზოგადად სრულიად აღმასრულებელმა შტომ და განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრის ად მი ნის ტრა-
ციამ უნდა დაასრულოს საბჭოს უგულვებელყოფის მავნე ტრადიცია. სწორედ არსებული კანონმ-
დებ ლობის გათვალისწინებით პირველ რიგში პრემიერი უნდა ითხოვდეს უსაფრთხოების საბჭოს 
მო წვევას კრიზისებისა თუ საომარი ვითარების (რისკის) დროს. რადგანაც სწორედ უსაფრთხოების 
საბ ჭოა ის ინსტიტუციური რგოლი, რომელიც კრიზისების მართვისთვისაა შექმნილი პრემიერის და-
ქვემ დებარების ქვეშ. შესაბამისად, უნდა გამოირიცხოს სხვა ინსტიტუციური თუ არაფორმალური ჩარ-
ჩოების განხილვა და გამოყენება კრიზისული ვითარების მართვის მიზნით, ობიექტური ჩა ვარდ ნე ბისა 
და ეფექტური მექანიზმების არარსებობით გამოწვეული პრობლემების მაღალი მოლოდინის გამო. 

• სწორედ საბჭოს როლის გაძლიერების მიზნით, მიზანშეწონილია ქვეყნის პრეზიდენტმა საომარი 
ვითარების დროს, რომლის პოლიტიკური უგულ ვე ბელ ყოფა (დღევანდელი მდივანი-მინისტრისგან 
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განსხვავებით) უბრალოდ შეუძლებელი იქნება. ამას თან ერთად, აღნიშნული ნაბიჯით, მოისპობა ის 
დიდი გაუგებრობა, რაც არსებობს დღევანდელი კა ნონმდებლობით პრეზიდენტის მთავარსარდლის 
სტატუსსა და მასთან არსებულ თავდაცვის საბ ჭოსთან დაკავშირებით, რომელსაც არავითარი 
პრაქტიკული ბერკეტი არ გააჩნია ვითარების სა მარ თავად ქვეყანაში, რომ აღარ ვისაუბროთ 
მართვაზე კრიზისსა თუ საომარი ვითარების დროს. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 

კრიზისებზე რეაგირების სწავლებამ მკაფიოდ წარმოაჩინა ადგილობრივი ხელისუფლების (მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტის) ერთის მხრივ, სრულიად არაადექვატური მატერიალურ-ფინანსური მდგომარეობა კრიზისის 
დროს გაჩენილ უამრავ პრობლემასთან გასამკლავებლად. ხოლო მეორეს მხრივ, მისი თითქმის სრული 
გა  თიშვა და იგნორირება ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების დროს. შესაბამისად, 
მი    ზანშეწონილია შემდეგი რეკომენდაციების განხორციელება:

• საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ცვლილებების შედეგად უნდა გაიზარდოს ადგილობრივი 
ხელისუფლების კომპეტენცია, უფლებამოსილებები და ფინანსურ-მატერიალური რესურსი ლო კა-
ლუ რი დონის გამოწვევებთან გასამკლავებლად. რეალურად რეგიონალურ თუ ლოკალურ დონეზე 
სწო რედ მუნიციპალიტეტები უნდა გახდენენ ის ძირითადი რგოლები, რომელთა მეშვეობით უნ და 
მოხ დეს კრიზისული ვითარების ეფექტური მართვა, და უწყებების მუშაობის კოორდინირება (ჰო-
რი  ზონტალური კოორდინაცია).  

• ამასთან ერთად მუნიციპალიტეტებმა უწყებების მსგავსად უნდა გაითავისონ, რომ მიუხედავად არ-
სე ბული შეზღუდული რესურსებისა და უფლებამოსილებებისა, არსებული კომპეტენციის ფარ გ ლებ-
ში, მათ გაცილებით მეტი ინიციატივა უნდა გამოიჩინონ და გაცილებით მჭიდრო ინფორმაციულ 
კავ  შირში უნდა იყვნენ ხელისუფლების და უწყებების წარმომადგენლებთან სხვადასხვა დონეზე. 
ზედ  მეტად იერარქიული დამოკიდებულება და ლოდინის რეჟიმი, მზარდი კრიზის დროს მხოლოდ 
დრო  ის დაკარგვას იწვევს და კიდევ უფრო ართულებს ვითარებას. 

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 

სიმულაციის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებები ძირითადად შეუთანხმებელ მოქმედებებში, არაადე-
ქვა  ტურ კომუნიკაციაში, პრემიერის ადმინისტრაციის ისევე როგორც სხვა უწყებების მიერ მის იგნორირებაში 
და პრემიერთან ერთგვარ პაექრობაში (პირველობისთვის) გამოიხატებოდა. აქედან გამომდინარე შემდეგი 
რე კომენდაციების განხორციელება საგრძნობლად გააუმჯობესებდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოქ მე-
დე ბის ეფექტურობას კრიზისების დროს

• გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი აღმასრულებელი პირამიდის ნო მი ნა ლური ფი-
გურაა და მას არ გააჩნია არავითარი რეალური ბერკეტი ქვეყნის სამართავად, სრუ ლიად წარ მო-
უდგენელია საომარი ვითარების დროს მისთვის მთავარსარდლის სტატუსის მი ნი  ჭება. ისევე რო-
გორც უსაფრთხოების საბჭოსთან პარალელურად მისდამი თავდაცვის საბჭოს შექმ ნა-და ქვემ დე ბა-
რება, რომელსაც ასევე არავითარი მოქმედების შესაძლებლობა არ გააჩნია (კა ნონმ დებ ლობით).  
შესაბამისად, ამ ერთგვარი ხელოვნური დუბლირების (რაც ძალიან სახიფათოა კრი ზი სის და სა-
ომა რი ვითარების დროს) აღმოსაფხვრელად, უნდა მოხდეს პრეზიდენტთან არსებული თავ დაცვის 
საბ ჭოს გაუქმება და მთელი ბერკეტების თავმოყრა მხოლოდ უსაფრთხოების საბჭოს ფარგ ლებში. 
ამას თან ერთად, პრეზიდენტს უნდა ჩამოერთვას მთავარსარდლის სტატუსი, თუმცა მისი პო ლი-
ტი კური წონის გამო მეტად სასარგებლო იქნებოდა მისი მონაწილეობა უსაფრთხოების საბჭოში 
წევ  რის სტატუსით, ან თუნდაც საბჭოს მდივნობა საომარი ვითარების დროს. აღნიშნული ნაბიჯი 
საგრ ძ ნობლად გაზრდიდა არა მხოლოდ უსაფრთხოების საბჭოს წონას და ეფექტურობას, არამედ 
რეა  ლურად შემატებდა მნიშვნელობას საკუთრივ პრეზიდენტის ფიგურას და მის როლს კრიზისების 
მარ  თვაში, როგორც პრემიერის მონოპოლისტური პოზიციის ერთგვარი დამბალანსებელი.  

თავდაცვის სამინისტრო 

სამინისტროს მთავარ პრობლემას წარმოადგენდა ზოგჯერ მის საქმიანობაში პრემიერის ადმინისტრაციის 
ჩარევა, რომელიც სცილდებოდა როგორც პრემიერის კომპეტენციას, ასევე მის უფლებამოსილებას. აღ-
ნიშნული ასევე დამატებით სირთულეს წარმოშობდა როგორც სხვა უწყებებთან კოორდინაციის დამ ყა რე-
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ბისას, ასევე პრეზიდენტისა და პრემიერის ოფისებს შორის ერთგვარი პაექრობის გამო. ამრიგად, რე კო-
მენ  დირებულია შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა:

• მთავარსარდლის სტატუსის პრობლემის მოგვარება და რეალური ძალაუფლების მქონე პრე მი-
ე რი სთვის გადაცემა საგრძნობლად გაუადვილებდა თავდაცვის სამინისტროს ურთიერთობას 
სტრატეგიულ დონეზე და აღარ დააკარგვინებდა დროს და ენერგიას იმის გარკვევაში თუ ვინ 
სარგებლობდა უპირატესობით ინფორმაციის გაზიარების კუთხით, და რომელ სათათბირო ორ გა-
ნოში უნდა მიეღო მონაწილეობა პირველ რიგში: უსაფრთხოების საბჭოში (პრემიერთან) თუ თავ-
და ცვის საბჭოში (პრეზიდენტთან).

• სამინისტრომ უნდა გაითავისოს, რომ მის უფლებამოსილებაში (ოპერატიული ვითარების მართვის 
კუთხით) უხეში ჩარევა თუნდაც პრემიერის მხრიდან წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს, და 
შესაბამისად, ეს უნდა აღიკვეთოს თავიდანვე. ამის კარგი პრაქტიკული ნაბიჯი იქნებოდა ხშირი 
უწ ყებათშორისი სწავლებების ჩატარება თავდაცვის სამინისტროს ეგიდით, სადაც პრემიერის ად მი-
ნისტრაციისთვის ნათლად მოხდებოდა მსგავსი ჩარევების დროს უკიდურესად ნეგატიური შე დე გე-
ბის დემონსტრირება. 

• თავდაცვის სამინისტრომ უნდა გააუმჯობესოს ჰორიზონტალური კომუნიკაცია და კოორდინაცია 
სხვადასხვა უწყებებთან და მუნიციპალიტეტებთან, მათ შორის რეგულარული სწავლებების ჩატა-
რე ბის მეშვეობით. 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამინისტროსთვის რეალურ გამოწვევად რჩებოდა სიმულაციის დროს რეალური (დეტალური) ვითა რე-
ბის არასრული ფლობა და კომუნიკაციის ჩავარდნა მოქმედების სტრატეგიის არქონის გამო. შესაბამისად:

• საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უნდა იმუშაოს მთავრობის სხვა უწყებებთან ერთად კონკრეტული 
კრიზისული ვითარებების დროს სამოქმედო სტრატეგიებზე და გეგმებზე. აღნიშნული პრინციპულად 
მნიშვნელოვანია უკვე შემდგომში რეალურად კრიზისული ან საომარი ვითარების დროს პარტნიორ 
და მეგობარ ქვეყნებთან კონკრეტული მოთხოვნების განსაზღვრისა და  ერთობლივი მოქმედების 
მიზნების მისაღწევად კოორდინირებული მუშაობისთვის. 

• სამინისტრომ ასევე დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს საკომუნიკაციო სტრატეგიის არსებობას და 
მის თანმიმდევრულ გატარებას კრიზისული ვითარების დროს. 

ჯანდაცვის სამინისტრო 

სიმულაციის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებების შედეგად ჯანდაცვის სამინისტროსთვის შემდეგი 
რე კო მენ დაციები შემუშავდა:

• ჯანდაცვის სამინიტროს სხვა უწყებებთან და მუნიციპალიტეტთან კოორდინაციის გაცილებით მაღა-
ლი ხარისხის მისაღწევად, სამინისტრომ უნდა შეიმუშავოს სხვადასხვა კრიზისულ ვითარებაზე მორ-
გე ბული სამოქმედო გეგმა და მუდმივად მოახდინოს პრაქტიკული სწავლებების ჩატარება სხვა 
რე ლევანტური უწყებების თანამონაწილეობით. 

• შემუშავებული გეგმების შესაბამისად სამინისტრომ უნდა მოახდინოს სტრატეგიული კომუნიკაციის 
რო გორც მექანიზმების ასევე შინაარსის საგრძნობი გაუმჯობესება. 
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Executive SummaryExecutive Summary

Simulation Purpose and Objective
The School of Social Sciences (University of 
Ge orgia-UG) conducted a three-day simulati-
on exercise “Crisis Simulation and Response 
2021”, a first attempt made by an academic 
in  stitution in Georgia, with the participation of 
ad vanced level students and representatives 
of various state agencies. The objective of the 
exer cise was to simulate a crisis scenario and 
iden tify problem areas in the existing policies 
to formulate respective policy improvements 
and recommendations. The pre-developed cri-
sis scenario entailed several phases with the 
ten  dency of gradual escalation down to the di-
rect military aggression and large-scale military 
con  frontation. 

Methodological Approach and Prepa-
ration
Prior to the simulation kick off the project parti-
ci pants went through the intensive one-month 
long preparatory phase, which included: the 
tho rough familiarization with the relevance, me-
a  ning and aims of the exercise; intensive the-
ma tic classes, discussions, and debates on the 
to pics relevant to the simulation scenario. Par-
ti cipants were given specific information pack-
ages to enhance their thematic awareness and 
com petence while being placed in respecti ve 
de cision-making roles within the close to reality 
si tuations of the exercise. 

Simulation/Exercise Process
While conducting the simulation/exercise the con-
trol team was essential to monitor and control the 
gaming process itself in order to avo id vi olation of 
rules and decision-making that exce  eds any pro-
ba bility level. Additionally, par  ticipants individually 
or in groups, evaluated decisions they’ve ma  de 
each day and tried to identify and formulate cha -
llenges and problems they faced while making 
any decisi on to res ponse to crisis. Based on the -
se evaluations (in di vidual and group) written re -
po rts were  submitted to control team. Based on 
the monitoring by control teams during the enti re 
si mulation pro cess and the reports submitted by 
gro ups, ma jor problem areas and challenges we -
re iden tified relevant to the state agencies and or-
ganizations involved in the exercise. Consequently, 

respective recommendations were drafted to 
respond to the challenges revealed and en-
hance the institutional and policy capacity. 

Proposed Recommendations
This report makes detailed list of recommenda-
tions that can be summed up as follows: 

• Involved state agencies and organizations 
have to intensify their work to establish and 
internalize well (pre) defined and clear stan-
dard operational procedures for certain cri-
sis situations.

• Regular exercises and training must be 
held for individuals and public officials with 
needed authorities and competences to in-
crease state agency/organization respon-
siveness and response effectiveness. 

• The two-power center model in times of cri-
sis and war (Premier-minister vs. President) 
must be reviewed and amended to resolve 
the problem of their interrelation in times 
of war/crises, avoid any power competition 
and streamline the command-and-control 
structure at national level. 

• The National Security Council must be del-
egated real authorities and become the real 
center of executive decision making in cri-
ses and war.  

• Local municipalities and authorities should 
have much more administrative leverage 
and resources (financial, material etc.) to 
en hance their capacity for crisis response. 
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„In peril one has to gather strength to become like a rock” 
 Georgian folk proverb 

This report reflects the results of a practical training course, Crisis Simulation and Response 
2021, held by the University of Georgia, using a specific scenario for simulating crisis situati-
on; it is a first attempt by an academic institution in Georgia to reflect the results of such exer-
ci se and contribute through the analysis to the enhancement of national political and crisis 
res ponse capacity and help address shortcomings in specific state institutions by providing 
con crete recommendations.  

The resilience of any nation is defined by its ability to react adequately to crisis situa-
tions and to rapidly recover from the shock of such crises. More specifically, this means 
the ability of a nation to manage the damage caused by a crisis and its negative con-
sequences and to restore pre-crisis conditions in the shortest timeframe. One of the 
most important aspects of Georgia’s cooperation with the European Union is the crisis/
emergency risk management1. Implementing successful crisis/emergency risk man-
agement policies is one of the most important preconditions for increasing the pub-
lic’s trust towards state institutions and for a long-term sustainable development2. 

In addition, it must be noted that precisely within the framework of the Association Agreeme-
nt (AA) with the European Union and the Eastern Partnership, a particular significance is 
attributed to the overall ability and the comprehensive approach to manage catastrophes 
and the risks associated, rather than to the isolated activities to respond to emergencies.3

Unfortunately, Georgia is lacking the tradition of pre-or post crisis analysis of situation. Al-
though the Ministry of Defense regularly conducts an annual interagency exercise called 
,,Didgori”, the findings of the exercise were never made public (to relevant expert groups) 
and extensively discusses at interagency level. At the same time, Georgia is a showcase 
for excessive formalism, due to the large list of commitments taken under the various in-
ternational formats (including the Association Agreement with the EU) yet being able to 
imple me nt solely minor changes of technical nature without addressing the fundamental 
issu es that require deep institutional or systemic approach. For example, till today Georgia 
has not adopted a new National Security Concept. The last version, adopted in 2011, has 
be en entirely inapplicable since 2014 and is of a merely symbolic (nominal) significance4. 

It must be noted that generally, the conclusions drawn from crisis response analysis 
are reflected as recommendations of future steps and actions in various state docume-
nts, including in the state budget, as the strongest indicator of seriousness to im ple  -
ment adopted changes and thus designate the respective financial resources. In Geor-
gia, however, this aspect appears problematic as well.5 On the one hand, there is the 
Na tional Security Council, which underwent difficult structural changes (at one po-
int to be entirely abolished) and continues to be significantly restricted in its authority. 

On the other hand, there is no comprehensive long-term development plan to be found in any 
sta  te agency and lots of policies are being implemented in an uncoordinated fashion, with va-
gue references to action plans and no budgetray provision data available watsoever.6

1  Shalva Dzebisashvili, “Stronger Security Cooperation,” in Georgia’s Implementation of 20 Eastern Partnership Deliverables 
for 2020 (Tbilisi: Georgian Institute of Politics, International Society for Fair Elections and Democracy, 2020), 66, http://gip.ge/
georgias-implementation-of-20-eastern-partnership-deliverables-for-2020/.
2  Dzebisashvili, 66.
3 Dzebisashvili, 66.
4 “National Security Concept of Georgia,” n.d., http://mod.gov.ge/documents/cfgeyzvjwhgeo.pdf.
5   Dzebisashvili, “Stronger Security Cooperation,” 71.
6  Dzebisashvili, 68–71.
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This is not only a systemic (and institutional) problem, but rather, a strategic and political one. 
The inability of Georgia to implement the national commitments, seriously threatens Georgia’s 
perspective of EU candidacy. But due to the lack of crisis and wartime management capacity, 
Georgia seriously undermines the possibility of getting closer to the membership perspective 
of the North Atlantic Treaty Association (NATO). 

General significance of simulation/gaming
The importance of simulation (often referred to as war-gaming) as a methodological tool is de-
ter mined by a number of factors and is in certain way the result of technological (r)evolution. In 
its essence, the simulation emulates real life processes and if one is to invoke military analogi-
es, carries the same function as practical training & exercises. It is precisely during such exerci-
ses that combat effectiveness of particular units is assessed in carrying out various tasks and 
missions under war-like circumstances. Similarly, this is the purpose of the simula ti on exer ci se, 
with the difference that the real and hypothetical circumstances are simply imitated.  

Be it civil or military, real-life training and exercises are extremely expensive, especially, if con-
ducted on a large scale. Traditionally, large-scale exercises involve thousands of individuals 
and extensive use of equipment, the cost of which can amount to millions.7 At the same time, 
the technical possibilities of the specifically designed simulators have increased dramatically.8 
Traditionally, this has meant introducing simulators for fighter jets or other military vehicles. To-
day the capacity and variety of such technical simulators has been expanded to such degree 
that it has become possible to assess overall combat effectiveness of military units of various 
size or their ability to implement specific tasks by applying the simulated environment.9 Assess-
ing the precise cost-benefit (resource-wise) of the simulation approach in an imitated space is 
difficult. For example, reflecting results of changing strategies or tactics in combat opera tion 
continues to present a significant challenge to date, especially as it pertains to factors such 
as maneuver warfare or resource exhaustion.10 Simulations, often with gaiming metho dology, 
we re used in the European military theatre, particularly from the 1960’s on (in con junction with 
de   cision-making analysis), to assess more precisely force structure and combat capabilities, 
whi  ch would have been impossible with mere statistical calculation.11 

The simulation format was increasingly used, not only in the military sphere, but also in the 
ci vil domain. Crisis simulation, often referred to as war games, allowed civil/political and 
mili tary leadership to assess the best approaches for decision-making and their conse qu-
en  ces without incurring the costs associated with real-life crisis or military exercises.12 

Eve  nts after the terrorist attacks on September 11 on the United States showed that the New 
York City Mayor at the time, Rudy Giuliani emerged as a quite effective crisis manager. Yet it 
mu st be noted that this effectiveness had to be attributed and explained by the numerous cri si s 
  training & exercises held in the city prior to the attacks: 

7  G. Donohue, B. Bennet, and J. Hertzog, “The RAND Military Operations Simulation Facility: An Overview,” April 1986, 3, 
https://www.rand.org/pubs/notes/N2428.html.
8  John F. Schank et al., Finding the Right Balance: Simulator and Live Training for Navy Units (Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2002), chap. Summary, xiii, https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1441.html.
9  Schank et al., 51.
10 Donohue, Bennet, and Hertzog, “The RAND Military Operations Simulation Facility: An Overview,” 3.
11  H. Averch and M.M. Lavin, “Simulation of Decisionmaking in Crises: Three Manual Gaming Experiments” (RAND Corpora-
tion, August 1964), 31.
12 Rebecca Ames, “Kaliningrad: A CSPS Crisis Simulation,” Center For Security Policy Studies (blog), October 11, 2018, 
https://csps.gmu.edu/2018/11/10/kaliningrad-a-csps-crisis-simulation/.
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“The story revealed that the city’s government had exercised a dozen crisis simulations in the 
months leading up to the disaster. The point that crisis researchers have made over and over 

was thus publicly validated: Crisis simulations help prepare for better crisis management.”13

Problems revealed in crisis simulations can reflect shortcomings in multiple areas. It is crit-
ically important for decision-makers to see these shortcomings, especially as it pertains to 
response capacity in the areas of information/communication, organizational processes, and 
psy cho logical resilience. The advantage of simulation exercises also lies in the fact that, in 
addition to exposing general policy shortcomings, they can be explicitly tailored to specific fun-
ctio nal areas (for example, finance and economics); additionally, they reveal not only the level 
of responsibility of an individual in a crisis situation, but also the interconnectedness of various 
agen cies and organizations in crisis management and respectively, the huge significance of 
clo se coordination. 14

Crisis simulations have been globally recognized as an effective tool for de-escalating crises or 
for identifying ways for escalation prevention.15 In the civil sector, crisis simulations have even 
found their way into narrow fields such as business development and analysis. Interesting ly, 
similar problems were being identified there as in military and public policy fields, such as lack 
of transparency in management mechanisms and division of responsibilities, lack of communi-
cation with emergency services or overall problems in communication, strategic planning and 
available resources.16 

Importance of simulation design, methodology and scenario
A simulation, by its nature, is different from the reality and varies according to its specific goal, 
design and scenario. At the same time, we have do admit that a real-life crisis situation gen-
erates many more and unpredictable problems, as well as dilemmas than any simulation or 
gaming scenario could foresee.17 Therefore, it is extremely important to design the simulation/
war-game in a way that reflects to the greatest extent possible a specific real-life situation and 
its various developments. To that end, the design must also take into account psychological 
as pects, to reflect the psychological/moral dilemmas of decision-making (DM) for simulation 
players, as well as the factor of unpredictability.18 

Since a crisis, generally speaking, does not result in a single negative effect, but rather im-
pacts a whole range of areas that are often interco nnected, the simulation design and meth-
odology must serve several goals simultaneously. Simulation goals can include learning and 
training, re search and experimenting, planning or procedural assessment, individual compe-
tency asse ssment, etc.19 Overall, all forms of simulation gaming are an excellent means to 
assessing/eva luating existing or new knowledge, procedures or technologies.20 This is pre-
13  Arjen Boin, Celesta Kofman-Bos, and Werner Overdijk, “Crisis Simulations: Exploring Tomorrow’s Vulnerabilities and Threats,” 
Simulation & Gaming 35, no. 3 (September 2004): 378, https://doi.org/10.1177/1046878104266220.
14  AquilesAlmansi, Yejin Carol Lee, and Emiko Todoroki, “World Bank Crisis Simulation Exercises: What Is at Stake in Coordi-
nating and Making Decisions in a Crisis,” Lessons Learned Series (World Bank, Washington, DC, October 2016), 1–2, https://
doi.org/10.1596/25192.
15 “Crisis Simulations,” CSIS: Center for Strategic & International Studies, accessed April 21, 2022, https://www.csis.org/pro-
grams/china-power-project/security/crisis-simulations.
16  William Scobie, “Ten Common Learnings from Crisis Simulation Exercises (CSEs),” thebci: leadig the way to resilience, Au-
gust 2020, https://www.thebci.org/news/ten-common-learnings-from-crisis-simulation-exercises-cses.html.
17  Boin, Kofman-Bos, and Overdijk, “Crisis Simulations,” 382–83.
18  Clement Judek et al., “Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading Effects,” Journal of Inte-
grated Disaster Risk Management 8, no. 2 (2018): 24.
19  Warren E. Walker, “The Use of Scenarios and Gaming in Crisis Management Planning and Training” (RAND Corporation, 
1995), 6–9, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P7897.pdf.
20  Judek et al., “Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading Effects,” 25.
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cisely the purpose of gaming scenarios, to assess exercise goals and therefore, to reflect to 
the greatest extent possible all characteristics and requirements of a specific crisis situation. In 
sum, a sce nario is a description of future events that has a degree of unpredictability. As such, 
the sce nario must be consistent with the sequence of facts over time (Bouget et al. 2009), that 
are insti gated by a specific event Rankin et al. 2010.21

In other words, a scenario describes those conditions and situations, within which the 
ma  na  gement system, policy or procedures for the expected crisis must be tested.22 

The   refore, the aim of the simulation determines the simulation scenario, its timeframes, ge-
ography, range of participants and their competences, as well as the level of detailization.23 

A scenario must be consistent, coherent, convincing, and relevant. Further, a scenario must ta-
ke into account the need for a dynamism, unpredictability and change, multiplicity of participa-
nts, uncertainty, and the lack of information, including the possibility of a cascade effect, when 
a single system failure triggers the failure of other (interlinked) systems. 

 

Source: Judek et al., “Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading Effects,”-

From this perspective, it is evident how important it is to conduct the simulations/exercise at 
the state agency/institutional level (esp. in an inter-agency context) to assess the organization-
al or policy effectiveness; more specifically, to assess the organizational readiness, feasibility 
of preventive and other measures, organizational vulnerability and response capacity.24 The 
institutional (state agency) context becomes even more crucial if the simulation scenario deals 
with the development of a military-political crisis. Naturally, in such war-gaming, the participa-
nts may represent states or international organizations, and a separate control team will mon-
itor the actions of participants and intervene in the development of events if necessary.25

Although one of the justifications for the use of war and crisis simulations is to save financial 
and other resources, the idea and expectation of simulation participants carrying out roles sim-
ilar to computers and mechanically responding to informations received in a predictable man-
ner, is deeply flawed. Even the very first simulation held by the RAND Corporation, “The Cold 
War Games”, revealed the importance of moral aspects and responsibility in decision-making, 

21   Judek et al., 27.
22 Walker, “The Use of Scenarios and Gaming in Crisis Management Planning and Training,” 1.
23 Judek et al., “Crisis Simulation Scenario Building Methodology That Considers Cascading Effects,” 28.
24 Boin, Kofman-Bos, and Overdijk, “Crisis Simulations,” 384–86.
25 Peter deLeon, “Scenario Design: An Overview” (RAND Corporation, June 1973), 2, summary, https://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/reports/2006/R1218.pdf.
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which continues to be relevant to date.26 It was the Social Science Department that integrated 
elements of politics, economics, psychology and culture into the traditional military framework 
of nuclear war-gaming held in the cold war context.27 Participants identified an emotional aspect 
to their decision-making and felt the weight of responsibility of certain decisions; it also became 
evident that certain decisions were difficult to explain convincingly by mere rationality.28 This is 
precisely why the role of the control group and mentors/experts (referees or moderators) in any 
simulation/gaming is extremely important. Their involvement adds to the duration of a simulation; 
however, it allows participants to better comprehend the complexity of a given action and the 
gravity of its con sequences.29 In such cases, the gaming itself and the simulation sce nario are 
even more inextricably connected. Having gone beyond the military realm, and widely accepted 
in academia, the simulation exercses take into account the mentioned connection; consequent-
ly, it is widely accepted practice to make participants go through intensive introductary training, 
receive informational packages in advance, be introduced to the rules of the exercise, and be 
assigned clear roles and responsibilities (including strict monitoring by the control group(s)).30

The crisis situation simulation conducted in December 2021 by the School of Social Science 
of the University of Georgia emulates this approach. The next chapter describes in detail the 
simulation scenario, structure, goal, participants and their roles. It must be stressed at the 
on set that “Crisis Simulation and Response 2021” aimed at assessing the organizational effe-
c ti veness and response of state institutions (agency, municipality, etc.) in various dimensi ons 
(political, legal, procedural, financial and planning) to a fictional military-political crisis. Partic-
ular importance will be given to moral, psychological, subjective or cultural factors in the cri sis 
scenario and simulation process itself. As a result, the detailed recommendations were dra fted 
based on preliminary and final evaluations, individual and group reflections conducted thro u-
gho ut the simulation and during its final phase. The report document is structurally divided into 
se veral parts: the introduction is followed by a detailed description of the simulation scenario, 
si mulation stages and an explanation of rationale for made decisions; the report then descri-
bes the institutional and other shortcomings identified in the process and at the end, offers 
spe cific recommendations based on the cmprehensive analysis of factors involved. 

Crisis simulation scenario, participants and methodology
The fictional simulation scenario entailed the development of a crisis on the territory of Georgia, 
which would then be escalated to a political crisis and in its final stage, move to a full-sca le Rus-
sian aggression and military confrontation. Thus, the exercise was divided into three sta ges: 

• Initial crisis phase;

• Escalation to a political crisis;

• Full-scale military confrontation. 

Prior to launching the initial phase, information was handed out to participants, describing one 
of the main pieces of critical infrastructure – the Enguri Hydroelectric Plant, and the precon-
ditions for escalation of situation around it, especially with the emphasis on the Tsalenjikha 
Mu nicipality, and the description of the major escalation source. This information set up the 
groundwork for the second stage of the simulation with the onset of the political crisis. The 
26 John R Emery, “Moral Choices without Moral Language: 1950s Political-Military Wargaming at the RAND Corporation,” 
Texas National Security Review 4, no. 4(Fall 2021) (2021): 12.
27 Emery, 13.
28  Emery, 14–16.
29  Emery, 23.
30  Ames, “Kaliningrad: A CSPS Crisis Simulation.”
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simulation was primarily focused on first and second stages, and the third stage of full-scale 
mili tary confrontation being secondary objective of the exercise. 

Understandably, the various phases of the simulation were not formally divided, so as to allow 
a gradual transition from one to the other, allowing the simulation to emulate to the greatest ex-
tent possible a real-life crisis, exposing, inter alia, the interconnectedness of problems in a cri sis 
situation, and forcing various government agencies to face multiple challenges simulta ne ously. 
The goal was to model and implement the real-life scenario developments that reflec ted multiple 
in terlinked threats actually facing Georgia in order to test the overall effectiveness and quality of 
co ordination of Georgia’s state agencies and administrative organizations in the ir response efforts. 

Simulation participants represented various state agencies and administrative bodies of Geor-
gia, who acted according to instructions given in advance and within the framework as realistic 
as possible. Participants represented the following institutions during the exercise: Adminisra-
ti on of the President, Office of the Prime Minister, the National Security Council, Ministry of 
De fense, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Intelligence Agency, Ministry 
of Health, and Tsalenjikha Municipality. The Control Group took on the roles of all other actors 
thro  ughout the simulation. 

Simulation roles were played by graduate MA-level students from various academic instituti ons 
and specilized in the relevant subject matter fields, as well as public servants from various state 
age ncies. This ensured that participants were well informed about the specific areas of expertise 
ne cessary for successful gaming; it also allowed participants to share knowledge, to integrate 
the real competences of various state agencies into gaming and reflect their realistic capacities.  

An important part of simulation exercise is to streamline its methodology, so as to ensure the 
si mulation process itself, but also, to ensure the use of such methodological tools for the eva-
luation of results that maximize the credibility of the exercise and its final results, as well as 
recommendations. The factor of vlidity was instrumental in designing the methodological app-
ro ach for the simulation. 

First of all, all simulation participants, regardless of their field or professional expertise and 
relevance, were put in a one-month long preparatory phase. During this phase, participants 
received the information about the general purpose and significance of simulations in general, 
and most importantly, they were assigned intensive thematic classes relevant to the simulation 
scenario and participated in multiple discussions, debates and analysis. Due to the fact that 
the crisis situation, tipically, does not unfold in a single, but rather in multiple interconnected 
dimensions (as noted before), simulation participants were lectured on specific relevant (to the 
scenario) topics such as: 

• National security architecture;

• Critical infrastructure;

• Urban and sustainable development;

• Resilient transport and communication;

• Hybrid and information warfare;

• Foreign and security policy of various different countries and international organizations 
(relevant to the simulation scenario). 

In addition, prior to the simulation, all participants received comprehensive information pack-
ages, with extensive ammount of  information on above-mentioned and other relevant subje c-
ts, to ensure that all participants were well-equipped to make adequate and realistic decisions 
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refl ecting real-life circumstances. As an additional filtering mechanism, the control team had to 
cle ar/validate all decisions and actions made by the participants. Once the simulation started, 
each participant grouped in teams had to submit at the end of each day (three days overall) 
an individual written report and analysis of every decision made during that particular day to 
the control group. On the last day of the simulation, the teams also had to submit a written gro-
up report to the control group reflecting the rationale and analysis of all decisions made over 
the course of the simulation. These analytical reports had to reflect problems, shortcomings 
or challenges participants encountered in the crisis response efforts of their respective team/
agen cy and that of others. The daily individual and team (group) analyses that allow every 
par ticipant to reflect in a systematic fashion on their decision-making, is an important element 
for better understanding not only crisis response processes, but also for encouraging each 
par ticipant or team/agency to rationalize the logic underpinning decisions, an element that 
is often overlooked in simulation games. This way, the exercise provides a better insight into 
the mistakes and shortcomings elicited in the simulation and thereby, enhances the ability of 
par ticipants to draw on these insights for the final stage of the simulation in formulating their 
re commendations (political, administrative,  legal-procedural, etc.). These recommendations 
are presented in the final chapter of this report. 

Although the essence of a simulation is to imitate a scenario, simulations with a wide focus, 
as the one conducted by the University of Georgia, contribute significantly to gaining a better 
un derstanding of the threats facing the country and increase societal awareness about them; 
they also help identify the main challenges and problems that the Georgian state and various 
sta te agencies may face in a crisis situation. The results of the simulation, outlined in detail in 
this document, describe how the threats facing Georgia could potentially play out and identify 
the potential challenges that state structures would face. In order to assess the effectiveness 
of crisis response mechanisms in different areas, one must first identify shortcomings and 
gaps in their application (normative-procedural and competence-related). Respectively, this 
re port also reflects a formalized list of recommendations to address shortcomings identified 
du ring the simulation, making the report useful not only for relevant state agencies, but also 
for the wider public and for national security experts. 
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Simulation baseline phase: preconditions for future escalation

In the lead-up to the simulation, participants received information materials describing the 
existing situation and security context that set up the ground for the subsequent development 
and the escalation of a political crisis in the simulation process. 

Participants learned from the materials received that in the aftermath of the Georgian central 
government having lost control over the Abkhazia region, various facilities of the Enguri Hy-
droelectric Plant complex ended up on different sides of the occupation line. The Underground 
Power Plant of Enguri and Vardnili Cascade Power Plant are in the Gali district of occupied 
Abkhazia, whereas the Enguri Arch Dam, Reservoir and part of the derivation tunnel are in the 
Tsalenjikha municipality, controlled by the government of Georgia. 

The 1997 verbal agreement between Sukhumi and Tbilisi states that given the value of the 
assets on each side of the administrative line, 40% of the electricity generated by the Enguri 
Hydroelectric Plant will be used to power occupied Abkhazia and 60% would be used for the 
energy needs of the rest of Georgia. During a number of years after reaching this agreement, 
the occupation regime of Abkhazia was unable to fully absorb its portion of the electricity due 
to low energy consumption. The situation changed dramatically starting in the 2000s. Due to 
permanently rising energy consumption levels in occupied Abkhazia from 2010 onwards, the 
proportion consumed of the total power generated by the Enguri Hydroelectric Plant by the 
separatist Abkhaz regime continued to rise and that of the rest of Georgia continued to decline, 
to a level that became financially burdensome for Georgia. 

Discussion began in Georgian public on the necessity of revising the 1997 verbal agreement. 
The occupation regime refused to enter another verbal agreement on less advantageous 
terms, whereas, the Georgian side was unwilling to enter into a legaly binding agreement to 
solve the problem, as this would mean a legal recognition of the separatist regime as an equal 
partner. The situation escalated further in 2021, as a number of technical problems accumulat-
ed in the Enguri Hydroelectric Plant, the most significant of which was the declining condition 
of the derivation tunnel situated in the Tsalenjikha municipality. Experts insisted that the deri-
vation tunnel needed a complete rehabilitation, which required its complete drainage and the 
closure of the entire Enguri Power Plant for several months. 

The occupation regime of Abkhazia publicly voiced its opposition and called the plans of the 
Georgian side, to close the Enguri Hydroelectric Plant for rehabilitation purpose a deliberate 
provocation.The occupation regime demanded that if the Georgian side went ahead with the 
closure, it had to provide the occupied region with an uninterrupted supply of electricity, which 
would have cost the Georgian state budget 150-170 million Lari.  

Simulation Phase I: The Crisis

Phase one of the exercise entailed a crisis on the territory of Georgia, which typiclly involved 
the initial deterioration of the epidemiological situation, as well as the inclusion of a natural 
disaster, e.g. flood. Throughout the phase one, the relevant response actions and readinness 
of various state agencies to deal with the challenges were simulated and assessed. Naturally, 
challenges of such complex nature require a state government to coordinate response efforts 
of various agencies on the national level, but also to establish close contact with international 
actors to seek their support. The simulation in this phase assessed the capacity of state insti-
tutions to respond effectively and to work in coordination in their response efforts. 
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Block I: Deterioration of the Epidemiological (Covid -19) Situation 
Scenario Development 
Simulation participants were informed that the epidemiological situation in country deterio-
rated significantly over the last few days and that the number of people infected daily with 
Covid-19 essentially doubled. Soon thereafter, the epidemiological situation became particu-
larly alarming in the big cities of Georgia, especially Tbilisi and Batumi, where the number of 
daily infections doubled and reached 8000. 

Experts began increasingly arguing that such an alarming raise in infection rates was attribut-
ed to the fact that the population was massively disregarding preventive measures and if these 
numbers were sustained, the health system would be facing significant challenges. Experts 
also stressed the negative role of low vaccination rates (11K daily) in combatting the pandemic.  

The media began focusing on the worsening epidemiological situation and its risks, with the 
focus being increasingly on the importance of introducing restrictions (at least targeted restric-
tions), especially in Covid hot spots. Sentiments spread in the public that the dramatic deterio-
ration of the epidemiological situation was to explain by the influx of tourists from neighboring 
countries and that had to be better managed and controlled. Shortly, information also became 
available about research results of leading medical institutions around the world confirming 
the effectiveness of a number of vaccines in reducing the risk of infection of various strains of 
Covid-19. The publication of these findings was accompanied by calls on the Government of 
Georgia to increase the effectiveness of the vaccination campaign in the country. 

The deterioration of the epidemiological situation was accompanied by statements of pro-Rus-
sian organizations and media outlets attacking the Lugar Laboratory. These media outlets 
spread messages blaming the Lugar Laboratory for the spread of the virus. Pro-Russian me-
dia began publishing articles arguing that the government of Georgia was unable to manage 
the Lugar Laboratory and that certain parts of the Laboratory allow access only to U.S. citi-
zens. Propaganda was being spread in the occupied regions of Georgia that the Lugar Labo-
ratory performed experiments on humans and that highly dangerous biological weapons were 
being created there. Pro-Russian organizations operating within Georgia also became actively 
involved in the campaign, organizing various events and allegedly exposing the links between 
the Pentagon’s military programs and the Lugar Laboratory. These narratives aimed at con-
vincing the public that the activities of the Lugar Laboratory involved the collection of Russian 
and Caucasian DNA and synovial tissue samples, to develop a biological weapon to target 
specific ethnicities. Russian information sources also supported the narrative that the Lugar 
Laboratory was an important source for the spread of Covid-19 and that biological weapons 
were being created there by the United States to use against Russia. 

Response Efforts of State Agencies 
Given the deterioration of the epidemiological situation, the Ministry of Foreign Affairs (MFA) 
began consultations and negotiations with international partners to secure international as-
sistance in the fight against the pandemic.The MFA sought to stimulate partner countries to 
donate additional vaccines, tests and oxygen devices. The MFA was also consulting with the 
Ministry of Health on existing needs and relevant regulatory constrains. 

The Ministry of Health did, after undue delay, issue recommendations on the importance of in creasing 
vaccination rates to fight the pandemic, and the necessity of certain restrictive mea su res, including 
mandatory mask-wearing in public spaces, introduction of distance education and work, introduction 
of green passports, tightening rules for sanitary and disinfection measures in public places, etc. 
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Certain state agencies also issued (albeit belated) responses to the pro-Russian narratives on 
the Lugar Laboratory. The Ministry of Health, for example, responded to these statements and 
attempted to counter the suspicions being sown in the public. The MFA called on the Ame ri can 
side to react publicly to the disinformation campaign against the Lugar Laboratory. The Mi nistry 
of Defense began to investigate the scale of the spread of the virus within the military and took 
steps to contain the virus in its ranks by increasing access to disinfectants and vacci na tion.  

The Tsalenjikha Municipality tried to strengthen its ties with the central government, especially 
with the Ministry of Health, to receive additional assistance in the fight against the pandemic. 
At this stage, the Prime Minister’s Office, the Ministry of International Affairs (MIA) and the In-
te lligence Service were all focused on studying the situation around the Enguri Hydroelectric 
Pla nt, based on the information they had received prior in the baseline phase, and were trying 
to collect more information on risks of escalation. 

Evaluation of State Agencies’Responses 
The first stage of the simulation showed that the Prime Minister and the President were not 
actively involved in the fight against Covid-19. The Ministry of Foreign Affairs took the initiative 
to begin negotiations with partner countries on pandemic-related assistance and the Ministry 
of Health issued the first recommendations with significant delay. 

The government overall did not pay due attention to information received from the media and 
from expert communities on the effectiveness of vaccination in the fight against the pandemic 
and did not take adequate steps to promote vaccination; the President, Prime Minister and 
other agencies failed to make public statements to this end. The Ministry of Health took unrea-
sonably long to make such statements. 

State agencies failed to demonstrate adequate readiness and ability to coordinate an effec-
tive response to combat the disinformation campaign conducted by Russia and pro-Russian 
groups within Georgia against the Lugar Laboratory and thus, to diffuse doubt in the public 
re garding the provocative accusations against the Lab. 

Block II: Massive Flooding and the Increased Risk of Landslides 
Scenario Development 
The worsening of the epidemiological situation was accompanied by a natural catastrophe.  
Heavy rains in Batumi and the rising levels in the Black Sea caused massive flooding of 
the coastline and certain city streets. Water levels began to rise rapidly during the night and 
caused the flooding of streets, as well as residential buildings, damaging parked cars and 
forcing residents of lower level floors to flee their homes. 

At dawn, flood levels continued to rise in Batumi as rain intensified. As a result of the heavy ra-
infall, at various locations in the outskirts of the city the landslides began to develop. Consequent-
ly, dozens of low-rise buildings were destroyed in numerous neighborhoods of Batumi. High-rise 
buildings also were at risk, as rising water levels threatened to wash away their foun da tions. 

Media outlets reported about loss of human lifes caused by the flooding and the landslides. 
Dozens of citizens were being reported missing and hundreds were left homeless, needing re-
location to safe accommodation and access to first aid, food and basic necessities. It was also 
re ported that Covid infection rates were rising among the flood-effected population, creating 
a high risk of a new hot spot.  
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One of the high-rise buildings close to the shoreline had been particularly badly affected with 
significant damage caused to its foundation. This structural damage to the foundation caused 
the building to tip and created the danger of its collapse, necessitating immediate evacuation 
of its residents. In addition to the hazardous natural conditions, lack of adequate technical 
equi pment further complicated rescue efforts. 

Response Efforts of State Agencies 
The Prime Minister’s Office created a special crisis management group in response to the si-
tua tion, consisting of the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Health and the Ministry of 
Fo reign Affairs. The Prime Minister’s Office assigned responsibilities to each agency: the MIA 
was charged with evacuating/relocating (to temporary shelters) the flood-affected population 
in Batumi; the Ministry of Health was assigned to provide first aid to the evacuated population 
and set up a field hospital; the Ministry of Foreign Affairs was responsible for talks with Turkey, 
the U.S. and the E.U. to secure humanitarian aid and assistance in evacuation operations. The 
Prime Minister’s Office also called on the President to take up an active role in the relief efforts. 

The MIA became actively involved in the relief efforts in Batumi. The Ministry took rapid steps 
to coordinate rescue operations, ensuring timely evacuation of the population and their safe 
re lo cation. The Ministry coordinated with other state agencies effectively, including, the Minis-
try of Health. 

The Ministry of Foreign Affairs appealed to the World Health Organization, as well as a number 
of partner countries, for humanitarian assistance. The Ministry also solicited assistance from 
Tur key, the U.S. and the E.U. in evacuation efforts and for the supply of first aid goods for the 
affec ted population. 

The Ministry of Health mobilized needed medical personnel and equipment from nearby areas 
in response to the crisis situation in Batumi and set up a field hospital to ensure all individuals 
affected by the disaster received adequate first aid care. 

The President personally visited the flood-affected areas and formally requested the assistan ce 
of Turkey and E.U. member states in relief efforts. The President spoke also with the Preside nt 
of Turkey requesting the deployment of Turkish rescue teams to Batumi. 

The Ministry of Defense continued to monitor closely the spread of the virus in the Georgian 
arm ed forces (GAF) and also identified military personnel that had been affected by the natural 
disaster. Stricter measures were introduced to contain the spread of the virus within the mili ta-
ry. The Chief of the Western Operational Command was charged with conducting training drills 
for his units to ensure their readiness, should their engagement in relief efforts become neces-
sary. A unit of the National Guard was dispatched to Batumi to engage in rescue operations. 

In efforts to respond to the deteriorating epidemiological situation, the Tsalenjikha Municipality 
continued to strengthen ties with the central government, and particularly, the Ministry of Hea-
lth; it also appealed to the Ministry of Internal Affairs to introduce stricter security measures on 
the administrative boundary line with Abkhazia, given epidemiological risks. 

At this stage, the Intelligence Service was focused on studying the situation around the Engu-
ri Hydroelectric Plant, trying to gain additional information on the risks of escalation and to 
suppl y this information to the Prime Minister. The Intelligence Service was also evaluating the 
mili tary situation in Georgia’s occupied regions and collecting information on the movements 
on Russian military bases situated on occupied territory. 



62

Evaluation of  State Agencies’Responses 
The Prime Minister’s Office and the President’s Administration were much more involved in 
the relief efforts in Batumi than in the government’s Covid response. The Prime Minister made 
timely decisions on key issues and assigned relevant tasks to state agencies. The fact that the 
Prime Minister took the initiative in crisis management at the very earliest stage significantly 
contributed to effective coordination among state agencies, division of tasks among agencies 
and delivery of results. 

The National Security Council was essentially entirely isolated from the crisis response efforts, 
proving unable to engage the National Center for Crisis Management and implement key crisis 
management functions. The passivity of the National Security Council staff itself, as well as 
the simple disregard of the Council from the central government contributed to such inaction. 

Simulation Phase II: Political Crisis
The second phase of the simulation entailed modeling a political crisis situation that included a 
hybrid war elements. Hybrid warfare was being used from the Russian side mostly against the 
Tsalenjikha municipality and included: intensifying the “borderization” process, moving check-
points on the Administrative Boundary Line (ABL), subversive actions, mass kidnappings of 
individuals residing along the ABL, provoked skirmishes on the ABL, etc. These actions were 
accom panied by an aggressive information campaign. This phase of exercise more acutely 
expo sed the importance of coordination among state agencies, and tested the resilience of 
Geo rgia’s main state institutions and their readiness to respond to hybrid threats emanating 
from Russia. The effectiveness of the whole of  government response was tested, as well as 
that of inter-agency coordination. Another important element tested in this phase was the level 
of coordination between central and regional governments. Steps taken by the side opposing 
Geo rgia at the end of this phase, generated conditions for escalating situation to a full-scale 
mili tary confrontation. 

Block I: Increased Political Tensions due to Expected Closure of the Enguri 
Hydroelectric Plant 
Scenario Development 
Alongside the epidemiological crisis and the natural disaster, the Prime Minister was informed 
that due to serious technical problems the derivation tunnel of the Enguri Hydroelectric Plant 
required a complete rehabilitation, which meant its drainage and closure of all aggregates gen-
erating electricity. Despite the fact that this move increased risks of provoking the occupation 
regime of Abkhazia, the Government of Georgia was under intense pressure from the oppo-
sition and the wider public. The media narrative highlighted the national government being 
politically tough  enough to make painful but necessary decisions in the interest of the country. 

The information regarding the closure of the Enguri Hydroelectric Plant was fiercely met with 
negative reactions from the Abkhaz population and political elites, who demanded the Georgia 
meet Abkhazia’s electricity needs in full throughout the period of the closure. This ultimatum 
was in turn met with severe criticism by the Georgian opposition that was against country’s 
executive taking on such responsibility.  

During this period, the anti-Georgian segments of Abkhaz society began to actively propagate 
the narrative that the Enguri Hydroelectric Plant was on Abkhaz territory and therefore, should 
be in full possession of the Abkhaz people.  Representatives of the Russian government made 
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pub lic statements stressing that Georgia’s unilateral decision to cut electricity supply to Ab-
khazia in the approaching winter months would negatively affect Georgian-Abkhaz relations.  

Along with rising tensions between Georgia’s central government and the separatist regime 
of Abkhazia, the situation deteriorated significantly along the Administrative Boundary Line 
(ABL), with increased cases of crossfire and illegal detentions/kidnappings by the occupying 
forces of individuals residing on the territory controlled by the central government. Armed mili-
tia groups were spotted posing serious threat to the civilian population. 

The rising political tensions were accompanied by increasing “borderization” along the ABL of 
the occupied region of Abkhazia. The “borderization” process affected mostly territories around 
the Tsalenjikha municipality. Russian occupation forces were carrying out “borderization” around 
the villages of Pakhulani and Saberio, where they renewed the previously installed barbed wire 
and added new illegal installations. As a result of “borderization” process, the 50-kilometer long 
territory enclosed with barbed wire before, was farther expanded by several kilometers, forc-
ing part of the Tsalenjikha municipality population along the ABL to flee their homes or leaving 
them without access to their family yards and farmlands. In addition to “borderization”, customs 
officials of occupying forces were illegally detaining an increasing number of ethnic Georgians 
charged for the alleged illegal crossing of “new borders”. 

Response Efforts of State Agencies 
Georgian Government acted in a timely manner and with the active support of international 
partners, the relief efforts in the aftermath of the Batumi natural disaster were successful; nev-
ertheless, a new crisis developed. 

Due to the effective work of the Intelligence Service, the Government of Georgia was informed 
about the possible escalation of the situation in the occupied region of Abkhazia at its very 
earliest stage. To raise the response readiness to the growing tensions and using the epide-
miological situation as a pretext, the Prime Minister of Georgia declared the Tsalenjikha and 
Zugdidi municipalities as “red zones” and instructed the Ministry of Health to introduce ap-
propriate measures. At the same time, under the guise of counter-epidemiological measures, 
the Ministry of Defense and Internal Affairs were authorized to mobilize forces to isolate the 
re gion, formally justified by the need to stop the spread of the virus to adjacent regions. 

The Ministry of Defense began to actively implement measures to contain the spread of the 
vi rus in the region and install a field hospital. At the same time, the Ministry of Defense intensi-
fi ed the efforts of its intelligence service to gain a complete picture of the situation on the occu-
pied territory of Abkhazia. The Ministry was, nevertheless, adamant in stressing the need for 
more specific instructions from the PM’s Office to deal with the situation.

At this stage of the simulation, the need for closer coordination was becoming increasingly ev-
ident. The Ministry of Foreign Affairs (MFA) insisted that the government form a unified strate-
gic message, which would also be used by the MFA for external communication. The Ministry 
of Internal Affairs also expected clearer instructions and closer coordination from the Prime 
Minister’s Office. The President tried to play a more active role in coordinating Government’s 
actions of crisis response, however, with limited success. In fact, the President’s actions were 
lar gely disregarded by government agencies. 

Following critical analysis of the situation at hand and its own capacity (in military and eco-
nomic terms), the Prime Minister’s Office decided to implement more active steps for de-esca-
lation and issued specific orders for a number of state agencies. The Prime Minister’s Office 
pub licly declared its readiness to engage in negotiations with the Russian Federation. The 
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Prime Minister also tried to gain a better understanding of the Abkhaz position. The President’s 
Administration was charged with a mediating role in order to improve pubic awareness and 
provide public with calming message. The government began its active search for sources to 
import electricity, that would compensate for the energy deficit to be created by the closure of 
the Enguri Hydroelectric Plant. 

The Ministry of Foreign Affairs informed the diplomatic corps about the possibility of a Russian 
provocation and assured Georgia’s international partners that the government was doing ev-
erything possible to de-escalate. The Ministry also informed the Security Council of the United 
Nations, the Representation of the European Union and the NATO Liaison Office in Georgia. A 
separate address was submitted to the member states of the European Union. 

Although the President took belated steps to promote vaccination, by getting publicly vaccinated, 
she entered negotiations with the Orthodox Church to gain its support in the vaccination cam-
paign. Also, with some delay, but the government of Georgia took steps to counter the disinfor-
mation campaign against Lugar Laboratory and having received instructions from the Prime Min-
ister, the Ministries of Health, Foreign Affairs and Internal Affairs all become involved in the effort. 

The National Security Council became more engaged in national crisis management by offer-
ing its coordinating capacity, in particular, the National Center for Crisis Management and the 
Situation Room.  

The Tsalenjikha Municipality acted in accordance with the instructions received from the cen-
tral government. It also tried to receive additional assistance from the central government 
on following issues: need for more mobile medical teams, improvements in the vaccination 
process, tightening control measures along the ABL (occupied Abkhazia). In the follow up, the 
Tsalenjikha municipality insisted that the central government invest more time in effectively 
responding to the “borderization” process and to the increased cases of illegal detention and 
kidnapping of locals by occupation forces. 

Evaluation of State Agencies’Responses 

This stage of the simulation reflected most acutely the importance of the effective functioning 
of command and control mechanisms. With the rise of hybrid threats, while some government 
agencies were able to take certain steps in response, they all generally still depended on more 
clear and coherent instructions from the political leadership for a unified response. 

The Prime Minister’s Office evaluated the information at hand and made specific decisions; 
although, due to the rapidly changing nature of hybrid threats, its crisis response/management 
efforts often lagged behind in time. In response to a number of issues, government structures 
were able to work effectively and in a coordinated fashion; this was, however, mostly true to 
their response efforts to the natural disaster and not to mitigate mounting hybrid threats. This 
was indicative of the fact that government agencies needed considerable time and resources 
to develop unified policies, which was problematic in the context of new threats and rapidly 
changing environment. 

The President’s Administration had made certain attempts to gain a full picture of the crisis, 
however, these attempts were mostly unsuccessful, as the President was largely kept at a 
distance from the decision-making process, with state agencies paying little regard to the im-
portance of keeping the President informed on crisis development and management efforts. 
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Block II: Deliberate Provocations and First Casualties on the Administra-
tive Boundary Line (ABL)
Scenario Development 
Political leaders and representatives of the occupation regime of Abkhazia began making open 
statements claiming that the Enguri Hydroelectric Plant was located on Abkhaz territory and 
therefore, should be in the possession of the Abkhaz people. The rising anti-Georgian senti-
ments in the Abkhaz political elite and society were being fueled by Russian propaganda that 
clearly aimed at further straining Georgian-Abkhazian relations. Russian news channels were 
spreading news that Georgia’s brutal move to cut electricity supply to “neighboring” Abkhazia, 
given the approaching winter season, was a manifestation of Georgia’s “imperialist” policies. 

A mass rally was held in Sokhumi, in protest of Tbilisi’s decision to close the Enguri Hydroelectric 
Plant. Political leaders of occupied Abkhazia made a pledge to the protesters that they would not 
allow another act of “violence” from the Georgian side. With anti-Georgian sentiments running 
high, calls at the rally included one to take over the Enguri Hydroelectric Plant completely and 
deprive the Georgian side of its access. Calls also included to move the protest with a march 
towards the ABL and several thousand protesters did in fact relocate to the Gali district. 

The relocation of the Sokhumi protesters to the ABL resulted in further escalation. Physical 
con frontation took place on the ABL between the Abkhaz protesters and the representatives 
of the Special Tasks Department of MOI. Unidentified individuals subsequently opened fire in 
the direction of Georgian security guards, which quickly escalated into a crossfire. As a result, 
several Georgian MIA officers were wounded and killed, as well as Abkhaz protesters and 
armed individuals. Abkhaz society qualified events as a manifestation of “Georgia’s imperialist 
po licy”, wherein “Georgian security guards opened fire on peaceful Abkhaz protesters”, putting 
the blame entirely on Georgia for “an act of aggression against Abkhazia”.  

At the same time, a number of cyber-attacks were carried out against Georgia, targeting the 
official websites of several state agencies and decision-makers. Following the cyber-attacks, 
unidentified groups disseminated fake news and provocative statements, made in the name of 
Georgian state officials, using official pages of the Georgian Government. 

Response Efforts of State Agencies 
At the request of the Prime Minister, the President made a personal visit to Tsalenjikha to study 
the situation on the ground. The Ministry of Defense began assessing combat readiness and 
potential of relevant special units. At the same time, the Ministry used its intelligence service to 
gather information on special activities potentially being carried out by Russian armed forces 
in the direction of occupied Tskhinvali region. The Ministry also worked closely with partners 
(Ukraine, Turkey, Baltic states) requesting military aid and receiving as a result, mostly non-le-
thal equipment from a number of countries. 

The Ministry of Internal Affairs (MIA) put all of its forces on high alert. At the same time, the 
MIA focused its efforts on the prevention of an imminent attack against members of the gov-
ernment and the Prime Minister, as it (along with other state agencies) was imformed by the 
control group about the planned attacks on the government, to test the cohesion of national 
management and control under extreme circumstances. 

The Ministry of Foreign Affairs (MFA) continued informing the international community, including 
international organizations and partners, about the unfolding situation. In addition, the MFA led 
negotiations with neighboring Turkey and Azerbaijan to secure humanitarian aid and ensure 
an uninterrupted supply of natural resources (gas, oil). The MFA also filed official requests to 
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relevant international organizations for financial assistance. The Ministry spared no effort with 
Western partners to avoid escalation of the conflict. Georgia officially requested that the Unit-
ed States send a military vessel to the Black Sea for a humanitarian mission, which would 
serve as a significant stabilizing factor. Georgia presented evidence of military mobilization of 
Russian forces in the Abkhazia region to Great Britain, Germany and France, requesting that 
they also take active steps in the prevention of conflict escalation.  

The National Security Council (NSC) tried to become more actively engaged in crisis manage-
ment and adopt the function of a national coordinating agency. Nevertheless, without delega-
tion of authority from the Prime Minister, the NSC encountered resistance from a number of 
state agencies. 

State agencies were able to react in a timely fashion to the hacking of official state websites 
and the dissemination of fake information. The Ministry of Foreign Affairs was the first to com-
ment, followed by the Defense and the Internal Affairs Ministries. The Prime Minister’s and the 
President’s public statements also followed shortly.  

After the escalation along the ABL and the first clashes, the Ministry of Foreign Affairs request-
ed the Prime Minister’s Office to provide additional instructions for the course of actions and 
specifics of the red lines to be used in potential negotiations with the Russian Federation. The 
Ministry of Internal Affairs sent an official letter to the Prime Minister’s Office along the same 
lines, requesting that additional instructions be provided on next steps the Ministry should take 
in response to more provocations.   

The Tsalenjikha Municipality appealed to the national government for the evacuation of resi-
dents of a number of villages in the municipality. 

Evaluation of State Agencies’ Responses 

At this stage of the crisis, the Prime’s Minister’s office as the major center of decision making, 
was overwhelmed by the competing challenges of parallely evolving crises, and was no longer 
able to issue timely instructions to each relevant state agency to manage situation. This neg-
atively impacted the ability of state agencies to respond and compromised their effectiveness. 

The Prime Minister’s Office was also unable to delegate partial authority to other agencies that 
would have alleviated the problem. The President’s Administration and the National Security 
Council remained detached from decision-making. This was particularly alarming in the case 
of the President, because of his/her duty to take on the role of Commander-in-Chief if the ris-
ing escalations deteriorated into armed conflict, and this under circumstances, where his/her 
administration was not fully informed of the developments on the ground. 

Because of the Prime Minister’s Office being overwhelmed, state agencies were forced to 
essentially operate autonomously, which decreased their capacity to respond in a timely fash-
ion. As a result, their actions merely responded to developments in the previous stages of the 
crisis, and were unable to respond to the latest challenges. 

In the absence of clear instructions from the primary center of decision-making, agencies found 
it also difficult to communicate with each other respectively. The stressful situation during the 
crisis, forcing each agency to respond to multiple challenges within their individual response 
area, left them unable to invest time in consulting with other state agencies. This of course 
made coordination efforts between agencies difficult as well as difficult to implement unified, 
timely and effective policies.  
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It also became evident that the local municipalities depended heavily on the central govern-
ment. The Tsalenjikha Municipality was unable to respond independently to the evolving chal-
lenges in the various stages of the simulation and was forced to constantly appeal for assis-
tance to the capital. 

Block III: Minor Skirmishes on the Georgia-controlled Territory 
Scenario Development 
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation issued an official statement condemn-
ing Georgia’s “aggressive foreign policy towards its smaller neighbor” and called on Georgia 
to “respect the sovereignty of its neighbors”. Russia thus sent a clear signal to the occupation 
regime of Abkhazia that if circumstances required so, it would become militarily involved. 

Shortly after this signal from Moscow, Abkhaz separatists opened fire along the ABL towards 
Georgia-controlled territories, wounding civilian population living in various Tsalenjikha munici-
pality villages in the proximity of the ABL. At the same time, multiple armed groups/units began 
moving towards Georgia-controlled territory. 

In parallel, unidentified groups were able to land with helicopters in Tsalenjikha municipality, 
close to the main dam of the Enguri Hydro Power Plant, proceeding swiftly to occupy the main 
control/operating hall of the dam. Later, news arrived that Russian-speaking unidentified mil-
itary personnel occupied nearby administrative buildings. Several hundred military personnel 
were also airborned into the Svaneti region, Mestia Municipality to block the main road and 
begin efforts to occupy the southern Enguri River basin. 

Response Efforts of State Agencies 
In response to the aggressive actions of the opposing side, Georgian state agencies began 
active discussions on the appropriate response strategy. The advantages and disadvantages 
of soft and hard responses were being discussed, with the former entailing approaches to 
deescalate the conflict and the latter involving more decisive actions.  

The Ministry of Foreign Affairs (MFA), at the request of the Prime Minister, swiftly made con-
tact with the United States, the European Union and neighboring states. The MFA reiterated 
its request to the US to send a naval ship with a humanitarian mission into the Black Sea; 
the MFA also appealed to EU countries to condemn Russian actions and heads of states to 
travel to Tbilisi to show solidarity; the MFA also reiterated requests to Turkey and Azerbaijan 
regarding humanitarian aid and the uninterrupted provision of natural resources. The MFA was 
particularly active with the United States in seeking any tangible assistance in the face of an 
impending Russian attack. 

The MFA also made every effort on the international arena to establish the narrative that 
Georgian security guards were not the first to open fire in the direction of abkhaz protesters, 
and to gain their support by sharing Georgian narrative and countering by that the Russian 
disinformation internationally. The Prime Minister’s Office and the Ministry of Defense were 
also involved in this effort. 

The National Security Council continued to call the Prime Minister’s Office to use more actively 
the Crisis Management National Center and the Situation Room for effective crisis management 
and coordination. The MIA fortified efforts of border control. Tsalenjikha Municipality requested 
assistance from the national government in the face of continued occupation by unidentified 
armed groups of administrative buildings and continued to appeal to the central government to 
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organize evacuation of civilian populations from a number of villages. The Administration of the 
President conducted negotiations with the representatives of the Georgian Orthodox Church 
on launching talks with the Patriarchy of Russia to deescalate the crisis. The Ministry of Health 
continued to take steps in response to the deteriorating epidemiological situation. 

The Ministry of Defense and Intelligence Services made every effort to gain intelligence from 
the occupied territories on the existing situation and unit movements. As a result, the Intelli-
gence Service managed to collect information on the mobilization of forces taking place be-
hind the ABL with the intention to move towards the Georgian-controlled territory. 

In the response to these developments, the Prime Minister tasked the Ministry of Defense to 
positions its forces along the ABL and asked the President to declare martial law. At this mo-
ment, the President’s Administration was conducting negotiations with international partners 
and had expectations of a de-escalation, therefore delaying the decision to declare martial law. 
State institutions expressed differing opinions on whether the introduction of martial law was 
the best course of action (COA) for the circumstances.  

The Ministry of Defense attempted, albeit unsuccessfully, to verify the origin of the airborn 
military units landed on the Georgian controlled territory, by using its intelligence sources and 
those of international partners. Ministries of Defense and Internal Affairs made effort to neu-
tralize the problem by employing special force units; nevertheless, they received instructions 
from the simulation control group that these special units were insufficient for an adequate 
response. Therefore, the two Ministries urged the political leadership tyheto issue better and 
more specific instructions. 

Evaluation of State Agencies’ Responses 
At the beginning of this simulation phase, state agencies were able to coordinate their re-
sponse efforts and act effectively according to the specific instructions of the Prime Minister; 
however, as the situation escalated, the decision-making was compromised and the effective-
ness of state agencies significantly declined. 

As the situation escalated further, the Prime Minister was put in a position to not only man-
age a multidimensional crisis as a primary decision-maker, but also to make highly sensitive 
and risky decisions single-handedly and bear exclusive responsibility. It became evident that 
such decision-making and the execution of subsequent decisions could be highly problematic, 
when there is no unified vision for crisis response and no clear chain of command and control 
mechanisms. 

The isolation of the President from the decision-making process resulted in the President be-
ing uninformed on the steps being taken by the Prime Minister’s office. This rift in turn resulted 
in significant difference of opinions between these two branches and foiled effective and uni-
fied decision-making. It was evident that devising and applying a unified crisis management 
strategy was an overall problem plaguing the decision-making structures. The disaffection 
of the President from decision-making was particularly alarming, due to the President role of 
Commander-in-Chief in case the rising escalations deteriorated into armed conflict. 

State agencies acted autonomously until a certain point; nevertheless, as the situation deterio-
rated, it required from the political leadership the higher responsibility and the ability to devise 
and deliver clear instructions to state agencies in a  timely fashion. Further, in the absence of 
direct instructions from the PM office the exchange of intelligence information between state 
agencies became also problematic. 
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Simulation Phase III: Full - scale War
The third phase of the simulation dealt with the situation escalating militarily and the onset of 
full-scale military aggression. Military actions were initially focused mostly on Western Geor-
gia, as had been in the first two phases of the simulation; however, the situation escalated 
quickly to encompass Eastern Georgia as well. This phase once again tested the readiness 
of each state agency to respond to open military aggression within its area of responsibility, 
as well as their ability to coordinate with other agencies and conduct unified actions on the 
domestic and international levels.  

Block I: Transition to the Full-scale War 
Scenario Development 
Russian military forces began to mobilize and position artillery in the vicinity of the ABL in oc-
cupied Abkhazia. Soon thereafter, so called Abkhaz military units, supported by Russian forc-
es, began advancing towards the ABL. Russian and Abkhaz sources claimed that Georgia had 
opened fire on the civilian population in the Gali district; therefore, Abkhaz military forces were 
acting in defense of their citizens. Shortly after the escalation, Russia carried out a large-scale 
military attack on Georgia. The Russian forces based in Abkhazia became openly involved in 
the armed conflict. 

In addition to advancing by land, the Russian navy took positions in the Black Sea to blockade 
Georgia’s territorial waters. The actions of the Russian military forces were followed by political 
statements from the Foreign Ministry of the Russian Federation stating that Russia would not 
allow the movement of Georgian and pro-Georgian vessels in the Black Sea given “Georgia’s 
aggression against Abkhazia”. 

In addition to the events in occupied Abkhazia, Russia deployed military units of its Southern 
Military District to the occupied Tskhinvali region. So-called Ossetian military units, supported 
by Russian forces, crossed the administrative boundary line into Georgia-controlled territory 
and occupied Georgia’s main highway, cutting off Tbilisi’s access to Western Georgia, an es-
sential factor for its military response. The success of russian forces in this phase would set 
up the foundation for Russia’s subseuent attack on the capital Tbilisi. 

Response Efforts of State Agencies 
The Intelligence Service informed the highest national decision-makers on the anticipated 
threats as soon as the situation began to escalate. The President introduced martial law. Fol-
lowing this decision, the President formed a special group, involving members of various state 
agencies, as well as other political and civil society actors to reach national unity. 

The Ministry of Defense was able to deploy its units to pre-determined positions and expected 
to receive further instructions. 

Following previously received instructions the Ministry of Foreign Affairs conducted negotia-
tions with Turkey on the passage of military vessels carrying humanitarian aid. The ministry 
also tried to establish effective communication line with the U.S. and other international part-
ners and organizations to increase pressure on Russia. The Ministry also advocated highest 
national decision-makers to become involved in this process. 

The Ministry of Health took initiative within its sphere of responsibility to allocate resources, be it 
in the set-up of the field hospital or the provision of other healthcare related goods to the military. 
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The Prime Minister tried to retain its top leadership function. The Prime Minister’s Office be-
came actively involved in public statements and bilateral engagement with Western leaders in 
the MFA-led campaign at the international level to secure international support against Rus-
sian aggression. In addition, the PM also gave some directives to the Ministry of Defense. It 
was increasingly evident that there was overlap of competencies in this regard between the 
Prime Minister and the President. 

Evaluation of State Agencies’Responses 
In the final stage of the simulation, when gaming a full-scale war, important strategic challeng-
es were revealed to national decision-making, crisis management and control. In the face of 
open military aggression, the President was forced to declare state of war, elevating the Pres-
idency to the top of national decision-making, however, being unable to execute the functions 
of the Commander-in-Chief. This failure was attributed to the fact that the President’s Admin-
istration had been isolated from the decision-making process from the beginning of the crisis, 
depriving the President of the ability to obtain a full picture of unfolding events. There was also 
significant lack of communication between state agencies and the President, resulting overall 
in the inability of the President to effectively respond to the crisis. 

The Prime Minister continued to guide and isntruct state agencies even after the declaration 
of war, often without consultation with the President. This was largely attributable to the fact 
that state agencies found it difficult to effectively transition from the peace-time command and 
control mechanism to the war-time decision-making, and thus, continued receiving directives 
from the Prime Minister. 

Due to the rapidly evolving challenges facing the highest echelons of decision-making, state 
agencies often had to act according to outdated directives issued by the Prime Minister’s Of-
fice, and at times, they had to make independent decisions without being able to coordinate 
with other agencies, thus, failing to implement joint and effective course of actions. The ability 
of state agencies to act autonomously must be evaluated positively; however, in certain cases 
the situation required decisions to be made at highest level,  in the absence of which state 
agencies found themselves often paralyzed.  
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III – Shortcomings Identiefied during III – Shortcomings Identiefied during 
the Simulation/Exercisethe Simulation/Exercise
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The simulation showed that in different crisis situations or state of war, the actions of the Geor-
gian government were merely reactive and state institutions were unable to take initiative at 
the various stages. The reactive nature of state action, rendered it difficult to form the unified 
COA and coordinate various efforts. This problem may be manifested in a real-life scenario, if 
challenges simulated here were to be real ones. This is a real problem, since the simulation 
exercises such as this are rarely implemented at the national, regional or institutional levels to 
improve the decision-making and joint action mechanisms.  

The second phase of the simulation was especially illustrative of the problems experienced by 
Georgia’s state agencies in responding to enemy actions in a timely and effective manner.  Of-
ten state institutions made decisions that were delayed or late. Given the overlap between the 
various stages of the crisis and the hybrid nature of threats, state agencies often found them-
selves responding to prior challenges when new ones had already arisen and required their 
swift action. This was in large part due to the inability of state agencies to adequately assess 
complex crises and identify priorities, as well as by the absence of clear directives emanating 
from political leadership. Delayed responses were also attributable to the fact that many of the 
agencies had no prior experiences in dealing with similar crises. 

Swift and effective action was often obstructed by lack or dearth of clear directives from top po-
litical decision-makers. In the absence of delegation of authority, individual agencies abstained 
from taking action on sensitive matters. These problems were exacerbated by challenges 
caused by lack of inter-agency coordination. The simulation revealed shortcomings associat-
ed with the vertical model of decision-making so typical for Georgia, wherein state institutions 
looked to the top of the executive for directives, thwarting independent decision-making that 
could benefit from horizontal inter-agency coordination.

Given the political culture of decision-making described above, the Prime Minister failed to 
delegate power to the National Security Council, in turn causing the latter’s essential paralysis 
and failure to implement its institutional function of devising and coordinating national security 
policy. Other government agencies often disregarded the policy initiatives of the National Se-
curity Council and relied exclusively on the directives of the Prime Minister. This was problem-
atic for the Prime Minister, since such concertation of power created the risks to overburden 
the Prime Minister’s Office and compromise its ability to take swift and adequate decisions. 

Shortcomings of a model with two power centers (Prime Minister and President) were also iden-
tified. The President was unable to engage fully in the decision-making process, as the Prime 
Minister had the lead on all major decision-making. State agencies that were accustomed to 
this reality found it difficult to communicate with the President’s Administration, leading the latter 
to be greatly uninformed about crisis developments. This informational vacuum made it difficult 
for the President to assume responsibility for crisis management even after declaring a state of 
war, and to effectively implement its constitutional function as Commander-in-Chief. Absence 
of coordination between the President and the Prime Minister in peacetime contributed to a 
growing rift in communication as crisis escalated with the two differing opinions on important 
policy matters, including on the appropriateness of declaration of a state of war. This created 
additional procedural difficulties in the transition from a regular crisis to a state of war. 

The simulation also illustrated that the transition from a regular crisis phase to a state of war, 
which under the Georgian model entails delegation of authority from the Prime Minister to the 
President, is not only problematic for the President’s office, but also challenging for national 
state agencies accustomed to operating in accordance to directives emanating from the Prime 
Minister’s Office. State agencies found it extremely difficult to reshape their command and 
control structures to be answerable to the President, given the President’s status as Com-
mander-in-Chief. This was complicated further by the fact that Georgian legislation does not 
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envision the creation of a special unit under the Presidency in time of war to coordinate com-
mand and control efforts (the Defense Council maintains a formal role only). State agencies 
had no experience in using this decision-making model in peacetime, rendering it especially 
difficult for them to act decisively in a force majeure situation brought on by war. 

Throughout the simulation, it also became evident that local municipalities depended heavily 
on the central government, illustrating that the mechanisms and procedures needed to ef-
fectively respond to challenges on the local level were extremly lacking. Furthermore, it was 
concluded that despite the multiplicity of challenges facing the Tsalenjikha municipality, the 
local authorities were consistently failing to address them independently and depended almost 
entirely on assistance from the central government in its response efforts. 

Shortcomings by Individual Agency/Organization
Office of the Prime Minister
According to the existing legislation, the Prime Minister’s Office was the main decision-maker 
in a crisis situation and had the responsibility to coordinate closely with the National Security 
Council. The Office of the Prime Minister was thus responsible to issue directives, request 
in formation, make public statements and act on the international level to galvanize support. 
Essen tially, all information gathered by all state agencies was concentrated in the PM’s Office 
and the group/team was often unable to prioritize issues and react in a timely manner. 

The Prime Minister’s Office also proved unable to establish the adequate coordination bet we-
en state agencies, which was primarily attributed to its disregard for the role of the National Se-
cu rity Council. There were significant time management problems manifesting itself in delayed 
de cisions and inability of the Office to adequately inform relevant state agencies in a timely 
fa shion. Unreasonable amount of time was dedicated to the preparation of official letters and 
pub lic statements. 

The Prime Minister’s Office was able to make the right decisions on a technical level in the 
ini tial crisis phase. Nevertheless, when it came to larger political decisions, for example decla-
ra tion of a state of war, the Office was unable to establish uninterrupted and trust-based relati-
onships with the relevant agencies. This approach resulted in a chaotic, although somewhat 
controllable situation. The creation of coordination councils in the regions did not prove suffi-
cient to alleviate this problem. 

When analyzing issued directives, their execution and subsequent results, it became evident that 
more effort and planning should have gone into decision-making. Haphazard decision-making 
often manifested itself in lack of specificity of issued instructions or inadequate control mecha-
nisms on the execution of those instructions. The importance of inclusion of local governments 
was essentially ignored and the directives issued for local authorities were largely limited to the 
municipality finding temporary accommodation for the affected population. 

As for the third phase of the crisis, as the Prime Minister’s Office had to make major political 
decisions in a state of war, to analyze all incoming information and issue relevant directives, 
the Administration failed to ensure collegiality with other state institutions. The group/team mo-
nopolized information and began to make unilateral decisions in a state of war without any co-
ordination with the National Security Council or other relevant state agencies. This approach 
created a sense of unfairness and alienation among other actors, which negatively impacted 
the whole simulation process. A certain competition arose with the President’s Administration, 
which further exacerbated the institutional disarray. 
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It must also be noted that the issue of declaration of a state of war became one of the primary 
reasons for institutional controversy. State agencies had significant concerns vis-à-vis the Pri-
me Minister’s Office about the low level of coordination, lack of access to information and lack 
of inclusive decision-making. Namely, the Prime Minister’s Office was unable/unwilling to sha-
re sensitive information with other agencies, which made it difficult to form a unified action plan 
and cohesive strategy. Inability/unwillingness of the Prime Minister’s Office to provide verified 
and timely information to relevant agencies created confusion and put state institutions in a 
per manent stand-by mode. 

Administration of the President

From the onset of the simulation, it was apparent that there were significant institutional/orga-
nizational weaknesses within the Administration in terms of internal communication and coor-
dination, posing challenges to effective decision-making as well as strategic communication, 
including the inter-agency communication and PR.  

The close cooperation and coordination of the President’s Administration with the Prime Min-
ister’s Office became especially important with the anticipated closing of the Enguri Hydro-
electric Plant and the ensuing political escalation, followed by loss of lifes on the ABL. Despite 
tensions aggravating and the President’s tireless efforts, the Administration remained essen-
tially sidelined from crisis management and all related decision-making. The Prime Minister’s 
Office failed to delegate authority and other state agencies did not inform the Administration 
adequately on rapidly evolving developments, leaving the President in an information vacuum.  

As soon as skirmishes broke out on Georgia-controlled territory, the President’s Administra-
tion, in the absence of adequate and up-to-date information and being unable to coordinate 
its actions with the Head of the Government, searched for ways to independently respond to 
the rising tensions. For example, the President was conducting negotiations with the Georgian 
Orthodox Church for the latter to initiate talks with the Russian Patriarchy. Although this effort 
could have potentially had a positive impact on de-escalation, it is important to highlight that 
this decision was neither discussed nor agreed in advance with the Prime-Minister and also 
was not assessed through the lense of national security. 

When the situation escalated to a full-scale war, the isolation of the President from the deci-
sion-making process and the lack of access to adequate information, prevented the President, 
as the Commander-in-Chief, from making a timely decision on the declaration of a state of 
war. The President was clearly unable to exercise its constitutional function and responsibility 
in wartime. Although the President possessed full political and legal right to counter-balance 
the Prime Minister in this phase of the crisis, as the main decision-maker, the President proved 
unable to do so. Furthermore, due to the lack of adequate information, the President believed 
that it was possible to deescalate the crisis through cooperation with an active involvement of 
international partners. The President maintained that it was important for Georgia’s positioning 
in the negotiation process at the international level to present itself as “not having responded to 
a provocation”, thereby exposing the real face of its aggressive neighbor. The last phase of the 
simulation showed that this approach did not adequately respond to the threats facing the nation. 
Better results would have been achieved under conditions of effective institutional coordination. 

The Ministry of Defense 

The Ministry of Defense was also at times deprived of up-do-date information and there were 
worrying delays in direct communication with the Prime Minister’s Office, as well as with other 
state agencies (particularly with the MIA in relation to the natural disaster crisis in Batumi). 
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In addition to the technical-informational problems, which objectively hindered the ability of 
the Ministry to act adequately in the face of multi-dimensional national crises, the simulation 
also showed that there was no balance of power and no clear distribution of responsibilities 
between the Minister of Defense, the Prime Minister and the President. For example, due to 
the lack of a unified national government response strategy and in cases of inadequate direc-
tives form the Prime Minister’s Office, the minister was forced to act somewhat independently. 
Under certain circumstance, this approach may be positively evaluated; however, in this case 
it was unable to mitigate the problem of incompetence at the highest level. Similar problems 
were also evident in relation to the country’s Commander-in-Chief. 

To sum up, all stages of the simulation revealed that crisis situations deteriorated over time pre-
cisely due to uncoordinated actions of the top tier of government, lack of inter-agency coopera-
tion, absence of an agreed-upon strategy, which all rendered specific response actions difficult 
or impossible to implement.

The Ministry of Internal Affairs (MIA) 

The MIA group/team showed a high level of professionalism throughout the simulation as it re-
lates to the implementation duties primerily of technical nature. Nevertheless, notable challeng-
es were identified in a number of circumstances. The MIA was unable to establish an effective 
line of communication with the PM’s Office and persistently suffered from the lack of adequate 
information. This problem emanated from the fact that the PM’s office was constantly overload-
ed. Furthermore, the MIA was also unable to advocate for its institutional right to be informed on 
issues within its area of responsibility and thus, was merely focused on implementing directives. 

Less attention was paid to documenting the results of actions taken and follow-up control of re-
suts achieved (for example in relation to kidnapping of civilians and negotiations with the sepa-
ratist regime in Abkhazia). The MIA showed good communication capacity with the Tsalenjikha 
Municipality throughout the simulation and the Ministry of Defense. Communication with other 
agencies was insufficient. To adhere to principles of subordination, the group reached out to 
the Prime Minister before making any move; however, due to delayed responses from the 
PM’s Office, the group often found itself in stand-by mode. 

The National Security Council (NSC) 
The NSC made attempts to exercise its authority within its responsibility; however, this NSC-
group’s efforts were really limited only to proposing initiatives. This group failed to involve other 
state agencies in matters of major importance and to take actionable steps. The NSC issued 
a recommendation on the creation of a Situation Room, to coordinate crisis response efforts, 
which was also disregarded by the Prime Minister. The NSC proved unable to advocate suc-
cessfully for its initiatives including on the importance of timely exchange of information and 
formation of a unified national communication strategy. 

The NSC also experienced serious problems in having adequate access to information, which 
it tried to resolve by trying to involve the President’s Administration. In meetings with the Prime 
Minister and the President, NSC representatives were able to convince the PM of the importance 
of sharing secret information with other relevant state agencies, which to a certain extent ensured 
the involvement of other agencies in coordinated actions and decision-making, albeit temporarily. 

The NSC was unable to show sufficient level of confidence and strength to ensure the im-
plementation of its recommendations and goals envisaged. Therefore, many of its important 
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recommendations simply got lost in the process. According to existing legislation, the NSC 
could have been one of the main decision-making bodies in the crisis situation; however, due 
to largely other agencies’ disregard of its role, this function granted to the NSC by law was 
essentially forgotten.

The Ministry of Foreign Affairs (MFA) 
Throughout the simulation, several common problems were identified in the MFA, mainly con-
nected to lack of effective strategic communication with other state institutions, particularly, 
the PM’s Office. The Minister believed that one of the primary problems in crisis management 
was the absence of a unified government strategy and resistance to difference of opinion in 
inter-agency consultations on crisis management. Unlike other state institutions, the MFA must 
exercise the function of the main liaison and mediator at the international level; the existing 
situation, however, precluded it from exercising this function reasonably and effectively to 
mobilize all legal/procedural means for timely and effective communication with international 
partners. 

One of the primary challenges facing the Ministry was that it was often unable to provide ver-
ified, detailed information to international organizations and strategic partners, forcing it often 
to rely on general information without specific evidence when making requests of international 
assistance. An accompanying problem was the delayed feedback, preceded by poor internal 
communication between the PM’s Office and the Ministry, and the lack of exchange of the 
verified information. For example, when conducting negotiations with international partners, 
the MFA was eager to have access to the PM’s Office in real time, to consult directly on swiftly 
evolving developments; inability to do so significantly diminished its negotiating capacity and 
compromised its ability to make decisions. When the simulation evolved to a military-political 
crisis, the MFA found it difficult to conduct negotiations with a number of main strategic part-
ners on provision of international assistance. The MFA itself was unable to provide an alterna-
tive solutions for cases where a given international partner was unable to provide assistance 
for whatever reason articulated. 

The MFA tried, amidst myriad political, bureaucratic and procedural challenges, to act inde-
pendently in positioning Georgia reputably on the international level.  Nevertheless, the entire 
simulation process showed the importance of effective inter-agency communication and co-
herence of actions in the implementation of successful foreign policy in a crisis situation. 

Tsalenjikha Municipality
Given the resources and the authorities delegated to the municipality by law, the group found 
it difficult to make autonomous decisions at the local level. The local government presented 
a report early on to the central government on the situation in the municipality and, for exam-
ple, delineated the risks associated with the deteriorating situation along the ABL in occupied 
Abkhazia. In addition, the group requested financial assistance to conduct an effective vacci-
nation campaign in the municipality; the request had also been made to the MIA to mobilize 
additional units along the ABL in Abkhazia.  

Other agencies expressed no interest in meeting with members of the Tslanjikha municipality, 
which exacerbated sentiments of alienation/institutional disregard among the group. Towards 
the end of the simulation, the group was more categorical in its demands to be involved in the 
process, which was met with limited success. In sum, the primary problem of the group was 
its heavy dependence on the central government in terms of financial/material assistance, as 
well as organizational support for its basic response efforts. 
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The Ministry of Healthcare 

From the first moments of the simulation, the Ministry of Health faced multiple challenges, 
forcing it to initiate simultaneous crisis response efforts both on domestic and international 
levels, be it in the fight against the pandemic, Batumi disaster management or consequences 
of the military escalation in the occupied Abkhazia. The primary challenge, as was the case 
with other state institutions, was the lack of and, in certain cases, complete absence of stra-
tegic communication, inter-agency coordination and of the unified action plan. The simulation 
illustrated vividly that the Ministry was encountering systemic problems: human, economic/
financial and resource-related, including the lack of competence among doctors/nurses to per-
form their duties in crisis/disaster/wartime; shortage of resources/technical equipment (med-
ications, facemasks, oxygen concentrators, life-support, hospital beds); mismanagement or 
misappropriation of assistance received from the World Health Organization (WHO). 

In addition to the challenges above, the Ministry was unable to launch an effective vaccination 
campaign (initially due to unreasonable delays in vaccine provision). The campaign was being 
obstructed by existing beliefs in the wider public and general political-social culture. Given the 
circumstances, it was essential to establish specific legal regulations (to contain the spread 
of the virus and save lives) for the introduction of mandatory vaccination and so-called “green 
passports”. Nevertheless, the Ministry was unable to gain internal national consensus on the 
issue of mandatory vaccination. The Ministry was also unable to conduct an effective informa-
tion campaign against the growing disinformation to deliver timely and reliable messages to 
the public about the safety and necessity of the vaccines, which aggravated the deteriorating 
epidemiological situation and contributed to the rising death toll. 

In sum, the Ministry of Health tried to adequately respond to the crises within its competences; 
however, due to objective or subjective reasons the projected goals remained partially unfulfilled. 
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It is absolutely necessary that all state agencies adopt Standard Operating Procedures (SOPs) 
for various crisis stages so that in a real-life situation they do not encounter the kinds of chal-
lenges and delayed decisions revealed in the simulation.  

It is essential that state institutions conduct regular simulations and exercises at the national 
level, involving relevant state officials to ensure that state agencies are prepared for the types 
of challenges simulated in this exercise. 

It is important that state agencies invest in institutional development to enhance their ability to 
exercise their competences more autonomously and depend less on the directives from the 
higher level of DM that are often delayed in crisis situations. 

It is also important to change the formally dual power model (with the President and the Prime 
Minister) and prevent the existence of two power centers in crisis situations and wartime. This 
model poses significant challenges for the two decision-makers themselves, as well as for the 
executing agencies. This model also fails to delineate the responsibility areas and the degree 
of involvement of each of the institutions in the transitional period. 

Delegating authority to the National Security Council and allowing it to exercise its institutional 
functions, particularly in the planning and coordinating national crisis response efforts, is ab-
solutely critical. 

The administrative and resource capacity of local municipalities must also be strengthened, 
allowing them to act independently in crisis situations; this would significantly increase overall 
national resilience to crises. 

Recommendations for Individual Agency/Organization

Office of the Prime Minister 

The majority of shortcomings identified in the crisis simulation was related to the chaotic na-
ture of decision-making, lack of organization, ineffective management of time and information 
exchange. These key problems created second-tier challenges, the mitigation of which would 
be possible through the following initiatives: 

• The PM’s Office must itself take initiative for not only devising a crisis management plan, 
but also for its frequent and routine use in practical exercises. The national crisis manage-
ment plan, and accompanying plans at the regional level, must be used not only to contin-
ually streamline crisis response efforts in practical exercises, but also to serve as a basis 
for enhancing inter-agency communication and coordination. Adoption of such plans and 
their routine use for intra- and inter-agency practical exercises would significantly increase 
the ability of each state institution to act more autonomously in crisis situations and depend 
less on information/directives emanating from the PM’s office, a vertical model that often 
relegates state agencies to a passive role in a time of crisis.  

• The PM’s Office cannot be the exclusive or even the primary framework for decision-mak-
ing in crisis response. The constitution grants this authority to the National Security Council, 
which is also functionally justified. The PM’s administration must transfer all decision-mak-
ing in a crisis situation to the institutional framework of the NSC and use the mechanisms 
available to the NSC to ensure both horizontal (inter-agency) and vertical coordination.

• The PM’s Office must also be aware of the political, legal and administrative problems 
related to the office of the President, emanating from the lack of clarity on which institu-
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tion represents the highest level of authority in a crisis situation and especially in wartime: 
the President with the constitutional authority to form the Defense Council and  act as the 
Commander-in-Chiefor or the PM’s Office that is the highest executive government agen-
cy and has all means available to manage a crisis or act in wartime through the NSC? To 
eradicate this problem of bipolarity, tension and confusion, levers of decision-making must 
be retained by the Prime minister in time of war. The President must no longer retain the 
status of Commander-in-Chief, but must be a member of the National Security Council 
(which would strengthen the institutional significance and impartiality of the NSC). 

• The simulation revealed the vulnerability of local municipalities and the objective lack of 
available resources on local level to respond to crises, in addition to their heavy depen-
dence on central government decisions. This dependence relegated local government to a 
passive role, mostly wasting time in stand-by mode. The PM’s Office must take steps at the 
legislative and administrative levels to increase the financial/material resources available 
to local municipalities and to enhance their competence and range of authority for crisis 
response. 

The Ministry of Internal Affairs (MIA) 
The primary problem for the MIA was the lack of horizontal inter-agency coordination and 
over-dependence on a vertical model, where policy actions must be instigated on the basis of 
directives from superiors (PM’s Office). To mitigate this and other problems illustrated in the 
simulation, the MIA should: 

• Show much more initiative in exercising its constitutional competences. The MIA must en-
hance the level of horizontal inter-agency cooperation (organizations, administrative bodies) 
without being dependent on directives from the PM’s Office. These steps require a change 
in the existing political and bureaucratic culture, which is highly polarized, constrained and 
discourages autonomous action. The MIA must show more initiative and exercise its con-
stitutional competences more autonomously, including active steps for inter-agency hori-
zontal coordination to adopt unified action plans and conduct practical exercise with both 
state, regional and local administrative bodies. 

The National Security Council (NSC)
The fundamental problems facing the NSC, which resulted in its role being essentially ignored 
by other state institutions in the simulation, is complex and multi-dimensional. Therefore, their 
mitigation requires the implementation of a number of recommendations: 

• The executive branch, and particularly, the PM’s Office, must end the malpractice of insti-
tutionally ignoring the role of the NSC. Under the existing legislation, the Prime Minister’s 
Office itself should be first and foremost demanding that the NSC be convened as soon as 
a crisis situation or (risk of) wartime faces the nation. Institutionally, it is precisely the NSC 
that is purposfully created for crisis management under the Prime Minister’s Office; the 
substitution of the NSC with other institutional or informal mechanisms should be excluded 
in crisis management due to high risks of failure and more problems caused by ineffective 
(non-institutionalized) mechanisms  of crisis management. 

• To strengthen the role of the NSC, it is recommended that it no longer be chaired by a 
Minister, but perhaps by the President in a wartime, who would be institutionally impossible 
to ignore, unlike the current National Security Adviser (NSC Chair). This change would 
also eradicate the current institutional confusion that exists between the President and the 
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Prime Minister, given the former’s role as Commander-in-Chief and associated Defense 
Council. This structure has no mechanisms available to it whatsoever to manage situations 
at national level, not to speak in a crisis situation or wartime.  

Tsalenjikha Municipality 
The crisis simulation revealed the inadequate preparedness of local administration in terms 
of its material/financial resources to engage in crisis response efforts, as well as the complete 
disregard from central authorities of its role and responsibilities in crisis management. It is, 
therefore, advisable that following recommendations be implemented: 

• As a result of legislative and administrative changes the competences and legal authority 
of, as well as financial/material resources available to local government must be enhanced 
to deal with local challenges. Municipality governments must become the primary deci-
sion-makers at the regional and local levels to ensure effective crisis management at the 
local level and interagency/horizontal coordination. 

• In addition, local governments must, much like national state agencies, take more initia-
tive, even in circumstances of limited resources and authority, to act more decisively within 
the existing responsibility and achieve much closer cooperation (including information ex-
change) with government agencies at all levels. Overdependence on rigid hierarchy forces 
the local government bodies to waste time and wait (often indefinitely) for instructions from 
the central government, essentially crippling them and stripping them of all decision-mak-
ing authority, which further exacerbates existing crisis situations.   

Administration of the President 

Challenges revealed in the simulation related mostly to uncoordinated actions, inadequate 
communication, disregard of the role of the President from other state agencies and particu-
larly, the Prime Minister, and a certain competition (for leadership) with the PM’s Office. The 
following recommendations would significantly improve the effectiveness of the President’s 
Administration in crisis situations: 

• Because the President is a nominal figure in the executive branch hierarchy and the Pres-
ident’s Administration holds no real levers of power for crisis management, it is absurd to 
task the President to act as the Commander-in-Chief in wartime and to create a Defense 
Council, which has no decision-making authority and resources available, unlike the insti-
tutional role granted to the National Security Council. Therefore, to eradicate this artificial 
duality (which is debilitating in a crisis situation and wartime), the Defense Council under 
the President must be abolished and all levers of decision-making must be concentrated 
within the NSC. The status of Commander-in Chief must also be extricated from the Pres-
ident; however, given the political standing of the President, he or she should become a 
member of the NSC, and perhaps chair the Council in wartime. This would not only signifi-
cantly strengthen the political weight and effectiveness of the NSC, but also serve to aug-
ment the institutional significance of the Presidency, equip it with the real decision-making 
authority in crisis situations and ability to counter-balance the monopolistic position of the 
Prime M inister.
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The Ministry of Defense 

The primary problem facing the Ministry was the sporadic meddling of the Prime Minister’s Offi-
ce into its affairs, which exceeded both the competences of the Prime Minister and the Mi ni stry 
itself. This created additional challenges to establishing effective coordination mechanisms with 
other agencies; the competition between the PM and the President exacerbated this prob lem ad-
ditionally. The following recommendations must be implemented to address the se short comings: 

• Addressing the problem of the Commander-in-Chief and transferring authority to the insti-
tution with the constitutional levers to manage crises/wartime, would significantly improve 
the effectiveness of the Defense Ministry as well, because it would no longer have to waste 
time determining centers of power for decision-making, prerogatives for access to infor-
mation and prioritization of participation in the NSC (under the PM) versus the Defense 
Council (under the President). 

• The Ministry must act with the institutional recognition that meddling in its competences, 
even from the Prime Minister carries serious risks; therefore, all such attempts must be 
avoided/prevented. A good way of doing this would be for the Ministry to conduct frequent 
practical exercises under its leadership, involving the Prime Minister, which would in turn 
serve to demonstrate the toxic effects of such potential institutional meddling into its com-
petences for the national security and defense capability of the country. 

• The Ministry must enhance its horizontal communication capacity and coordination with 
other state agencies and municipalities, including through the conduct of regular practical 
exercises. 

The Ministry of Foreign Affairs (MFA) 

The primary problem facing the MFA during the simulation was the lack of access to verified 
(detailed) information and communication challenges resulting from the absence of a strategic 
action plan. Therefore: 

• The MFA must work with other state institutions to devise strategic action plans for specific 
crisis situations. This would significantly improve the ability of the MFA to effectively liaise 
with international partners in a real-life crisis situation, to formulate clear demands/aid re-
quests and achieve coordinated efforts for international outreach at the state level. 

• The MFA must also put significant effort into the adoption of a strategic communication plan 
and must be prepared to follow it closely in a crisis situation. 

The Ministry of Healthcare

The following recommendations have been adopted for the Ministry as a result of identified 
shortcomings in the simulation: 

• The Ministry must adopt action plans for various crisis situations and must hold regular 
pra ctical exercises, involving other relevant state agencies, to enhance its coordination ca-
pa city with other state and local government institutions in crisis situations.  

• The Ministry must strengthen its strategic communication capacity in line with adopted ac-
ti on plans, including the adoption of specific mechanisms for effective communication. 
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